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درس سوم 

معجزه ای از نوع کتاب 

قسمت اّول: کليات 

الف) اهداف 
١ــ هدف کلی: تبيين معجزه بودن قرآن کريم و سند حقانيت بودن آن برای پيامبری حضرت 

محمد(ص)
٢ــ اهداف آموزشی: انتظار می رود که دانش آموزان در پايان درس بتوانند: 

ــ آيه و نشانه بودن قرآن کريم بر نبوت پيامبر اکرم (ص) را توضيح دهند. 
ــ تناسب ميان معجزٔه پيامبر و ختم نبوت را تبيين کنند. 

ــ جنبه های اعجاز قرآن کريم را بيان نمايند. 
ــ تدبر در آيات و استخراج پيام های مرتبط با موضوع 

ب) پيش دانسته ها 
آن چه دانش آموزان قبالً آموخته اند: 
ــ قرآن کريم، کتاب هدايت مسلمانان 

ــ خاتم پيامبران بودن حضرت محمد (ص) 
ــ معجزه و نمونه های آن در پيامبران گذشته 

ــ پيامبری و ضرورت معجزه 

ج) اصطالحات علمی درس 
١ــ معجزه: آيه و نشانه ای است که پيامبران برای اثبات نبوت و ارتباط خود با خدا می آورند 

و همراه با تحّدی است و ديگر انسان ها از انجام مثل آن عاجزند. 
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معجزه  لفظی  زيبايی های  و  بالغت  و  فصاحت  نظر  از  کريم  قرآن  آيات  لفظی:  اعجاز  ٢ــ 
است. 

٣ــ اعجاز محتوايی: معارف و محتوای قرآن کريم معجزه است. 
درس  کسی  نزد  که  می گويند  کسی  به  اّمی  است.  شده  گرفته  مادر  معنای  به  ُاّم  از  امی:  ٤ــ 
نوشتن نمی دانست،  مادرزادی که خواندن و  نياموخته است و به همان حالت  نخوانده و سواد و علم 

باقی مانده است. 

د) ارتباط با درس قبل
پس از بحث دربارٔه راهنمايى خداوند از طريق ارسال پيامبران و خاتمه يافتن آن با آمدن پيامبر 
اسالم، اکنون نوبت به اين مسئله مى رسد که آيا تناسبى ميان معجزٔه پيامبر اکرم(ص) و خاتميت ايشان 

وجود دارد يا نه. اين درس به ابعاد اين مسئله و معجزٔه جاويد پيامبر اکرم(ص) مى پردازد.

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ پيامبران براى اثبات نبوت خود، بّينه و نشانه عرضه مى کردند که معجزه نام دارد. 

هميشگى  پيامبراکرم(ص)  معجزٔه  اّما  داشت،  خودشان  زمان  به  اختصاص  پيامبران  معجزٔه  ۲ــ 
است.

۳ــ قرآن کريم هم از جنبه هاى ظاهرى و هم محتوايى معجزه است.

قسمت دوم: سازماندهی فعاليت ياددهی ــ يادگيری 

الف) ارزشيابی 
مطابق با موارد مشخص شده، در ابتدای کالس، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد. 

ب) آماده سازی و ايجاد انگيزه 
با توجه به اين که اين درس دربارٔه قرآن کريم است، خوب است دبير از ابتکاراتی استفاده کند 
و فضای مناسبی در کالس ايجاد نمايد. مثالً با قرآن وارد کالس شود، با صوت زيبای يکی از قاريان 



٧٤

کالس را شروع نمايد، قاری برجستٔه مدرسه يا شهر را به کالس دعوت کند و … 
هم چنين مناسب است که ابتدا دربارٔه نياز پيامبران به معجزه و بّينه توضيحاتی داده شود و کلمات 

«معجزه» و «بّينه» معنا گردد. 
همچنين مناسب است که ابتدا تعدادى قرآن بين افراد يا گروه ها توزيع شود و برخى مشخصات 

قرآن از دانش آموزان سؤال شود واطالعاتى در اختيار آن ها قرار گيرد:
۱۱۴ سوره تعداد سوره هاى قرآن: 
۶۲۳۶ آيه تعداد آيات قرآن: 

۵ آئه اول سورٔه علق اّولين آيات نازل شده: 
سى جزء تعداد جزءهاى قرآن: 

۱۲۰ حزب تعداد حزب هاى قرآن: 
اولين وآخرين سورۀ قرآن: حمد و ناس

يس (پيامبر اکرم(ص) فرمود: ِانَّ ِلکِلّ َشىٍء َقلٌب و َقلُب الُقرآِن   قلب قرآن: 
سورُة يس۱)  

الرحمن (پيامبراکرم(ص) فرمود: ِلکُِلّ َشىٍء َعروٌس  َو َعروُس   عروس قرآن: 
الُقرآِن سورُة الرحمن َجلَّ ِذکُره۲)  

در پايان اين گفت  وگو، دبير دو سؤالى که در مقدمٔه درس آمده را روى تابلو مى نويسد.

ج) انتخاب روش تدريس 
دبير، يک يا چند روش از روش های مناسب را برای تدريس خود انتخاب می کند. 

د) اجزای تدريس 
در تدريس اين درس بايد اجزای زير گنجانده شود.

 

١ــ تفسير نمونه، آغاز سورٔه يس
٢ــ تفسير نمونه، ج ٦، ص ١٤٠
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اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات ١
انجام فعاليت پيام آيات ٢
تبيين ضرورت آوردن معجزه از طرف پيامبران ٣
انجام فعاليت جست و جو ٤
تبيين رابطٔه ميان معجزٔه پيامبر اکرم (ص) و ختم نبوت٥
توضيح جنبه های اعجاز ٦
توضيح متن «برای مطالعه»٧
انجام فعاليت «تطبيق» ٨
تبيين رابطه ای بودن پيامبر و نوع معجزٔه ايشان ٩
انجام فعاليت «تطبيق» ١٠
توضيح متن «برای مطالعه» ١١

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات 
در ابتدای تدريس، قرائت و ترجمٔه آيات توسط دانش آموزان انجام می شود و نمرٔه آنان در برگٔه 

ارزشيابی ثبت می گردد. 
٢ــ انجام فعاليت پيام آيات 

دانش آموزان به تفکر در آيات ابتدای درس می پردازند تا پاسخ به سؤال های طرح شده در اين 
فعاليت را به دست آورند. 

ــ بنابر آئه ٢٣ سورٔه بقره، کسی که می پندارد اين قرآن از جانب غيرخداست، برای اثبات ادعای 
خود، سوره ای مانند يکی از سوره های قرآن بياورد. (حال چه خودش اين سوره را ساخته باشد و چه 

از اديبان و دانشمندان کمک گرفته باشد، چه آن سوره بزرگ باشد و چه کوچک) 
بنابر آئه ٢٤ سورٔه بقره، اگر کسی بدون دليل منکر الهی بودن قرآن باشد، عذاب الهی در انتظار 

اوست. (زيرا بدون دليل و از روی لجبازی حق را کنار گذاشته و به راه باطل رفته است.) 
بنابر آئه ٨٢ سورٔه نساء، يکی از داليل الهی بودن قرآن، نبودن اختالف در محتوای اين کتاب 
است (هيچ تناقض و ناسازگاری ميان معارف و آموزه های آن نيست و تمام قسمت هايش يکديگر را تأييد 

می کنند. با اين که اين کتاب در ظرف ٢٣ سال بر پيامبر نازل شده است.) 
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بنابر آئه ٤٨ سورٔه عنکبوت، اگر پيامبر خواندن و نوشتن می دانست و يک نويسنده و اديب بود، 
جای آن داشت که کج انديشان دربارٔه الهی بودن قرآن دچار شک شوند. 

٣ــ تبيين ضرورت آوردن معجزه 
دبير، با توجه به پيام آيات، ضرورت آوردن معجزه توسط پيامبران را تبيين می کند و فهرستی از 

معجزات انبياء ارائه می دهد. 
معجزٔه اصلی حضرت موسی اژدها شدن عصا و يدبيضای او بود. البته آن حضرت نُه معجزه 

داشت که در آئه ١٣٣ سورٔه اعراف به آن اشاره شده است.
معجزٔه حضرت صالح، شتر بود. 

معجزٔه حضرت عيسی نيز در کتاب درسی ذکر شده است. 
٤ــ انجام فعاليت جست و جو 

دانش آموزان، در اين فعاليت مى کوشند تا مواردى از معجزات را که تناسبى با زمان داشته بيابند 
و ذکر کنند؛ به طور مثال، معجزٔه عصاى حضرت موسى(ع) و تبديل آن به مارى بزرگ، بدان جهت بود 
که در آن عصر، ساحران به کار سحر مى پرداختند و ريسمان هاى بزرگ و کوچک خود را در  نظر مردم 
به صورت مار جلوه گر مى ساختند. در زمان حضرت عيسى(ع)، پزشکان مهارت زيادى داشتند و حضرت 
عيسى(ع) با معالجٔه بيماران العالج، بدون استفاده از دارو، حقانيت خود را ثابت مى کرد. در زمان پيامبر 

اسالم نيز ادبيات و شعر و خطابه رواج داشت و کالم زيباى قرآن همه را مقهور مى کرد.
٥ــ توضيح جنبه های اعجاز 

در اين قسمت، دبير تقسيم بندى جنبه هاى اعجاز را به صورت زير عرضه مى کند؛ 
۱ــ نشانه هاى لفظى و ظاهرى  

۱ــ انسجام درونى در عين نزول تدريجى   
۲ــ تأثيرناپذيرى از عقايد دوران جاهليت جنبه هاى اعجاز  

۳ــ جامعيت و همه   جانبه بودن ۲ــ نشانه هاى محتوايى و معنايى   
۴ــ تازگى و شادابى دائمى   

٥ــ ذکر نکات علمی بی سابقه    
ذکر نمونه ها در جنبه هاى اعجاز اهميت دارد و آن ها را براى دانش آموزان روشن تر، واضح تر و 
قابل درک مى سازد. برخى از اين نمونه ها در بخش هاى «براى مطالعه» آمده و دبير مى تواند در ضمن 

توضيحات خود از آن ها استفاده کند.



٧٧

٦ــ توضيح متن «برای مطالعه» 
شده  ذکر  آن  برای  تاريخی  نمونه ای  که  است  لفظی  اعجاز  به  مربوط  درس  اين  مطالعٔه  برای 

است. 
اصِل  بايد  دانش آموزان  که  بوده  جهت  بدان  مطالعه»  «برای  بخش  در  نمونـه ها  دادن  قـرار 
که  نيست  نيازی  و  جنبه هاست  آن  کردِن  روشن  برای  صرفاً  نمونه ها  و  بدانند  را  اعجاز  جنبه های 
مختلف  امتحان های  در  و  کنند  حفظ  می شوند،  ذکر  نمونه  برای  که  را  اطالعات  از  زيادی  حجم 
پاسخ گو باشند و زمينٔه طرح تست های مختلفی را فراهم آورند که فقط حافظه دانش آموزان را هدف 

گرفته اند. 
٧ــ انجام فعاليت تطبيق 

نزول  عين  در  درونی،  ويژگی «انسجام  و  آيات  پيام  از  يکی  ميان  دانش آموزان  فعاليت،  اين  در 
تدريجی» مطابقت می دهند تا ارتباط ميان آيات و محتوای درس را بهتر دريابند. اين ويژگی با پيام شمارٔه 

٣ مطابقت دارد. 
٨ ــ تبيين رابطۀ امی بودن پيامبر و نوع معجزۀ ايشان 

سن  از  دوره ای  هيچ  در  (ص)  خدا  رسول  اينکه  با  که  می پردازد  موضوع  اين  تبيين  به  دبير، 
خود درس نخوانده بود، ولی کتابی به بشريت عرضه کرد که هيچ کس توانايی آوردن کتابی مانند آن را 

ندارد. 
٩ــ انجام فعاليت تطبيق 

در اين فعاليت، دانش آموزان ميان امی بودن پيامبر و پيام آيات مطابقت می دهند تا ارتباط ميان 
آيات و محتوای درس را بهتر درک کنند. 

موضوع امی بودن پيامبر با پيام شمارٔه ٤ ارتباط دارد. 
١٠ــ توضيح متن برای مطالعه 

برای مطالعه «الف» برای نشان دادن عدم تبعيت قرآن کريم از فرهنگ و عقايد جاهليت است. 
اين جنبٔه از اعجاز، يعنى «تأثيرناپذيرى و تبعيت نکردن از عقايد جاهليت» اهميت خاصى دارد 
و ناظر بر بحث هايى است که امروزه برخى از فالسفٔه دين در دنياى مسيحيت و به تبع آن ها برخى از 
زمان  شرايط  از  متأثر  قرآن،  جمله  از  و  دينى  متون  مى گويند:  و  انداخته اند  راه  به  مسلمان  نويسندگان 
بوده اند. از جملٔه اين نويسندگان، نصر  حامد   ابوزيد است که دو کتاب وى با نام هاى «معناى متن» و «نقد 

گفتمان دينى» به فارسى ترجمه شده است. 



٧٨

اين ديدگاه معتقد است که قرآن کريم، همچون کتاب هاى ديگر يک کتاب مخصوص و مناسب با 
عصر و زمان تدوين آن است. اين ديدگاه داراى آثارى است که به تدريج ظاهر خواهند شد. از جملٔه 
اين آثار معجزه نبودن قرآن در اين عصر، مخلوط بودن قرآن از مطالب صحيح و غلط و قابل اجرا نبودن 

بسيارى از احکام قرآن در اين زمان است. 
نويسندگان ذکر مى کنند، هيچ کدام معارف اصلى و روح حاکم بر قرآن کريم  نمونه هايى که اين 
نيست بلکه مثال هاى توضيحى يا موضع گيرى در مقابل برخى از وقايع خارجى آن زمان و راه حل هايى 
شناخته  اعراب  براى  که  مى برد  نام  حيوان هايى  از  قرآن  مثال،  به طور  مسئله هاست.  و  وقايع  آن  براى 
شده بود. اينان بايد توجه کنند که تأثيرپذيرى يک امر ناخودآگاه و صرفاً ناشى از قرار گرفتن در يک 
منتفى  خداوند  درمورد  تأثيرپذيرى  تحميل مى شود و اين  انسان ها  فرهنگى خاص است که بر  فضاى 
از  ذره اى  شرک آلود،  فرهنگ  تأثير  تحت  کريم  قرآن  در  که  نمى شود  مشاهده  جهت  همين  به  است. 

توحيد تجاوز شود. 
توضيح  براى  مردم  دانش های  و  اطالعات  برخى  از  استفاده  دارد،  وجود  کريم  قرآن  در  آنچه 

موضوع ها و آوردن مثال هاست.
«براى مطالعٔه»  «ب» موقعيت قرآن کريم نزد دانشمندان را بيان مى کند و نشان مى دهد که وقتى 
دانشمندان بزرگ جهان با قرآن مواجه مى شوند و به محتواى آن پى مى برند، به عظمت و بزرگى از آن 

ياد مى کنند، گرچه مسلمان نباشند.

هـ) انجام بخش انديشه و تحقيق 
سؤال اول، دربارهٔ نوع اعجاز پيامبراکرم (ص) و جاودانه بودن اين اعجاز است. چون اين اعجاز 
از سنخ علم و فرهنگ و کتاب است، مى تواند دوام داشته باشد و آياتى از قرآن که مخالفان را به آوردن 
سوره اى مشابه دعوت مى کند، امروز هم موضوعيت دارد و مخالفان نمى توانند سوره اى مشابه با يکى 
از سوره هاى قرآن ارائه کنند که نزد آگاهان مورد قبول قرارگيرد. اين جاودانگى در اعجاز، نشانگر 
جاودانگى دين اسالم است و امروزه اگر کسى بخواهد بداند که آيا پيامبر اسالم از جانب خدا آمده يا نه، 

بايد به قرآن کريم مراجعه کند؛ زيرا قرآن کريم سند نبوت ايشان است. 
او مى تواند دريابد که تاکنون کسى سوره اى مانند يکى از سوره هاى قرآن عرضه نکرده است. 
اگر اين اعجاز جاودانه نبود، پذيرش دين اسالم در هر عصر و زمانى مشکل مى شد و مردم نمى توانستند 

جاودانه بودن تعليمات اسالم را بپذيرند.
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سؤال دوم، دربارٔه آئه ۸۲ سورٔه نساء است. اين آيه مى فرمايد: اگر قرآن ازجانب غيرخدا بود، 
ناسازگارى و اختالف فراوانى در آن مى ديدند؛ زيرا اين قرآن به تدريج براى مردم خوانده شده و در ظرف 
زمانى ۲۳ سال تکميل شده است. محتواى آيات به گونه اى هم نيست که مثالً پيامبر اکرم(ص) قبالً  آن را 
نوشته باشد اّما به تدريج بر مردم بخواند بلکه بيشتر آيات در ضمِن حوادثى که پيش مى آمد و در ارتباط 

با آن ها نازل مى شد؛ يعنى آيات داراى شأن نزول هستند.
حال اگر قرآن کريم از جانب خداوند نمى آمد و به تدريج توسط شخص پيامبر يا هر فرد ديگرى 
در مدت ۲۳ سال تنظيم مى شد، اختالفات زيادى در آن پديد مى آمد. چون پيامبر روز   به    روز پخته تر و 
کامل تر مى شد، علم ايشان افزايش مى يافت و در مقابل رخدادها، موضع گيرى هاى بهترى مى گرفت و 

نظرات بهترى ارائه مى نمود. 
پيامبر  ٥ آئه اّول سورٔه علق است. اين آيات، که اولين آيات نازل شده، بر  دربارٔه  سؤال سوم 
اکرم (ص) است، از خداوندی ياد می کند که به وسيلٔه قلم و نوشتن به انسان ها تعليم می دهد و آن چه 
را انسان نمی داند، به او ياد می دهد. يعنی علم و دانش و نويسندگی را تکريم کرده و آن را به خداوند 
است.  نبوده  جاهلی  فرهنگ  تأثير  تحت  اکرم  پيامبر  که  است  آن  بيانگر  آيات،  اين  است.  داده  نسبت 
ايشان با اين که درس نخوانده بود، در اولين آياتی که برای مردم آورد از علم و درس و کتابت با مردم 

سخن گفت. 

و) انجام پيشنهادها 
پيشنهاد اّول، بيشتر جنبٔه قلبى و عاطفى دارد و به اين جهت است که اگر کسى خاطره اى دربارٔه 
مطالعه يا قرائت قرآن و انس با آن دارد در کالس مطرح کند و زمينٔه انس و عالقه مندى بيشتر او با قرآن 
فراهم آيد. خوب است دبير محترم براى اين گونه پيشنهادها فرصت و فضاى مناسب در کالس ايجاد 
کند و يکى دو نمونه را هم خودش مطرح سازد تا دانش آموزان به انجام دادن اين فعاليت تشويق شوند. 
انجام دادن اين فعاليت هاست که پيوند با قرآن را افزايش مى دهد و گامى هرچند کوچک به سوى تربيت 

دينى برداشته مى شود.
پيشنهاد دوم، دربارٔه معجزات پيامبران ديگر است. دانش آموزان مى توانند با مراجعه به قرآن کريم 

يا کتاب هاى مربوط به قصص انبيا اين معجزات را بيابند و در کالس گزارش دهند.
براى انجام دادن اين پيشنهاد، خوب است که دبير محترم، دانش آموزانى را مأمور اين کار کند 

و کتابى دربارٔه پيامبران به آن ها بدهد تا معجزات را بيابند و به کالس گزارش دهند.
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پيشنهاد سوم، يک برنامٔه عملی است برای توجه به پيام های قرآن، در هنگام قرائت آن و ارزيابی 
در  که  است  ارزشمند  دبيران  ما  برای  اّول  مرتبٔه  در  پيشنهاد،  اين  الهی.  کتاب  اين  آموزه های  با  خود 
هنگام خواندن قرآن کريم، ببينيم که تا چه ميزان رفتارمان منطبق بر دستورات آن است و لذا بهتر است، 

خودمان بيشتر بدان پايبند باشيم و سپس دانش آموزان را تشويق به اين برنامه نماييم. 

ز) ارزشيابی از ميزان يادگيری 
در اين درس، موارد زير بايد مورد ارزشيابی قرار گيرد: 

١ــ توانايی قرائت و ترجمٔه آيات 
٢ــ انجام فعاليت پيام آيات 

٣ــ تبيين رابطٔه معجزه و نبوت 
٤ــ توانايی انجام فعاليت جست وجو 

٥ــ بيان تفاوت معجزٔه پيامبر اکرم با معجزٔه ساير پيامبران 
٦ــ بيان تناسب معجزٔه پيامبران با زمان خودشان 

٧ــ توضيح دربارٔه تحّدی قرآن 
٨ــ توضيح دربارٔه اعجاز لفظی و محتوايی 

٩ــ توانايی در انجام فعاليت تطبيق 
١٠ــ بيان ابعاد اعجاز محتوايی 

١١ــ تبيين رابطٔه امی بودن پيامبر و اعجاز آن حضرت 
١٢ــ انجام فعاليت تطبيق 

١٣ــ استفاده از قسمت های برای مطالعه و گزارش آن ها برای نمرٔه تشويقی 
١٤ــ انجام بخش انديشه و تحقيق و پاسخ به سؤال های آن 
١٥ــ انجام فعاليت های بخش پيشنهاد برای نمرٔه تشويقی 

١٦ــ مشارکت در انجام فعاليت ها و حضور مؤثر در تدريس 
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قسمت سوم: تمهيدات 

الف) دانستنی های ضروری معلم 
آن ها  از  برخى  که  مشخصات  اين  قرآن:  ويژگى هاى  و  مشخصات  دربارۀ  اطالعاتى  ۱ــ 
در ابتداى اين درس ذکر شد، آشنايى دانش آموزان را نسبت به قرآن افزايش مى دهد و آمادگى بيشترى 

براى تدريس ايجاد مى کند. 
۲ــ معناى معجزه و تفاوت آن با کرامات و کارهاى خارق العاده: راه تشخيص اين که 

بدانيم چيزى معجزه است، از اين طريق است که معجزه هر امر خارق العاده اى است که:
اوالً: دربارٔه آن امر، تحّدى شده باشد؛

ثانيًا: کسى از عهدٔه تحّدى برنيامده باشد، و به تعبير ديگر اين که: «آن معجزه، مغلوِب کسى 
واقع نشود و کسى بر آن غلبه نکند».

با قيد اول، کرامات اوليا و کارهاى خارق العادٔه مرتاضان از معجزه جدا مى شوند (زيرا درعين 
اين که آن ها امورى خارق العاده اند، اما آورندٔه آن ها تحّدى نکرده؛ يعنى نخواسته  است به آن وسيله نبوت 

خود را اثبات کند).
با قيد دوم، مّدعيان دروغين از انبياى واقعى تفکيک مى شوند.

اکنون وقتى در مورد قرآن ادعا مى کنيم معجزه است، نشان مى دهيم که: 
اوالً: دربارٔه قرآن تحّدى شده و اين تحّدى در آيات متعددى از خود قرآن آمده است. ازجمله 
دربارٔه کل قرآن: «َو لئن اجتمعت اإلنس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله و لو کان 
بعضهم لبعض ظهيرًا»۱ و دربارٔه الاقل ده سوره: «    أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات»۲؛ 
بلکه حتى آوردِن يک سوره: «  و أن کنتم فى ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا 

شهدائکم من دون الله إن کنتم صادقين.»۳
ثانيًا: علماى ادبيات عرب در طول تاريخ نشان داده اند که تمام تحّدى هايى که عليه قرآن کريم 
١ــ اسراء ۸۸/۱۷: بگو اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند، مانند آن را نخواهند آورد؛ هرچند برخى از آن ها پشتيبان 

برخى ديگر باشند.
٢ــ هود۱۳/۱۱: يا مى گويند: اين [قرآن] را به دروغ ساخته  است. بگو [اگر راست مى گوييد] ده سورٔه ساختگى مانند آن بياوريد.

٣ــ بقره ۲۳/۲: و اگر در آنچه بر بندٔه خود نازل کرديم، شک داريد، پس ــ  اگر راست مى گوييد ــ سوره اى مانند آن بياوريد، و گواهان 
خود را ــ غيرخدا ــ  فراخوانيد.
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مقايسه  قابل  قرآن  با  محتوايى،  لحاظ  به  نه  ادبى و  اسلوب  لحاظ  به  نه  هيچ وجه  به  است،  شده  مطرح 
نيستند.۱

اما دربارٔه اين که کدام جنبٔه قرآن معجزه است، عالمه طباطبايى(ره) تأکيد مى کند: «از خود قرآن 
سر  بر  تنها  زيرا  نمى شود؛  منحصر  بالغت آن  فصاحت و  جنبٔه  قرآن به  بودن  معجزه  برمى آيد که  چنين 
اين مطلب تحّدى نشده است؛ بلکه در قرآن کريم، از حيث علم و معرفتى که قرآن عرضه کرده است۲، 
از حيث کسى که قرآن بر او نازل شده۳، از حيث آوردن اخبار غيبى۴ و خصوصاً از اين حيث که هيچ 
اختالف و تعارض و تناقضى در قرآنى که در طول ۲۳ سال نازل شده است، وجود ندارد۵، تحّدى شده 

است لذا قرآن کريم از همٔه اين ابعاد، معجزه است.»۶
در مورد اين که: «آيا قرآن در هر عصرى، براى مردم آن عصر از جنبٔه خاصى معجزه است؟» 
بايد گفت: اگر مقصود اين باشد که: «مثالً قرآن در زمان پيامبر(ص) از حيث فصاحت و بالغت معجزه 
بوده است، ولى االن ديگر از اين حيث معجزه نيست و بلکه مثالً از حيث مکاشفات علمى معجزه است»، 
اين سخن درست نيست؛ زيرا در تمامى مواردى که قرآن از آن حيث معجزه بوده است، بايد هميشه 
معجزه باشد؛ زيرا قرآن «معجزٔه جاويدان» است و اگر اعجازش عصرى و دوره اى باشد، ديگر اعتبار 
جاودانه اش زير سؤال مى رود؛ اما اگر به اين معنا باشد که با گذشت زمان، جنبه هاى ديگرى از اعجاز 
قرآن کشف شود، يا به اين معنا باشد که در زمان هاى مختلف، تأکيد بر برخى جنبه ها نسبت به جنبه هاى 
ديگر براى برخى از مردم ارجحيت داشته باشد، مسلماً پاسخ آن پرسش مثبت است؛ يعنى اوالً، همان طور 
که در احاديث وعده داده شده، قرآن روزبه روز بر طراوتش افزوده مى شود۷، و اين به خاطر همين کشف 
جنبه هاى اعجازى جديد قرآن است؛ چنان که مثالً در همين سنوات اخير، اکتشافاتى در مورد جنبه هاى 

١ــ مثالً مراجعه کنيد به: محمدهادى معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، ج۴، ص۲۲۷ به بعد؛ و مصطفى صادق رافعى، اعجاز قرآن و 
بالغت محمد(ص)، ص ۱۵۸ــ۱۴۱.

٢ــ مثًال آئه ۸۹ سورٔه نحل: و نزلنا عليک الکتاب تبيانًا لکل شىء.
٣ــ مثًال آئه ۱۶ سورٔه يونس: قل لو شاءالّله ما تلوته عليکم و ال َادرٰيکم به فقد لبثت فيکم عمرًا من قبله افال تعقلون.

٤ــ مثًال آئه ۴۹ سورٔه هود: تلک من أنباء الغيب نوحيها إليک ما کنَت تعلمها أنت و ال قومک من قبل هذا.
٥ــ مثًال آئه ۸۲ سورٔه نساء: أفال يتدّبرون القرآن، ولو کان ِمن عند غيرالّله لوجدوا فيه اختالفًا کثيرًا.

٦ــ ترجمه تفسير الميزان، ج۱، ص ۱۱۵ــ۹۳.
٧ــ بحاراالنوار، ج۲، ص ۲۸۰: امام رضا(ع) نقل مى کند که کسى ازامام صادق(ع) مى پرسد: «ما بال القرآن ال يزداد على النشر و 
الدرس إال غضاضة». فرمود: «ان الّله تبارک و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان و لناس دون ناس فهو فى کل زمان جيد و عند کل قوم غض 

إلى يوم القيامة.»
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براى مردِم هر دوره اى، برخى جنبه هاى اعجاز  اعجاز عددى قرآن کريم صورت گرفته است۱؛ و ثانياً 
قرآن تأثيرگذارتر است؛ مثالً فارسى زبانان شايد از اعجاِز فصاحت و بالغت قرآن، مطلب چندانى متوجه 
نشوند؛ ولى اعجاز محتوايى آن برايشان جذاب تر باشد. يا مثالً، فالسفه اعجاز قرآن را بيشتر در ابعاد 

فلسفى و عقلى آيات مى بينند و دانشمندان علوم تجربى در برخى ابعاد ديگر؛ و …
حدود پانزده قرن از نزول قرآن کريم مى گذرد در طول اين مدت آيات تحّدى آن در معرض ديد 
دانشمندان و اديبان جهان بوده است. از همان ابتداى ظهور تاکنون نيز دشمنان زيادى وجود داشته اند 

که مى خواسته اند دين اسالم را نابود کنند.
خوب است به دانش آموزان بگوييم اگر قرآن کريم کالم خداى بزرگ نبود و ساختٔه ذهن يک 
انسان مى بود، آسان ترين کار براى از بين بردن اسالم، آوردن کتابى مشابه آن بود. راستى اين چه کتابى 
است که هم از نظر محتوايى و هم از نظر ادبى و لفظى در برابر مخالفان مقاومت مى کند و کسى نمى تواند 

با آن مبارزه نمايد.
ممکن است کسى بگويد کسانى هستند که ادعا مى کنند مثل آيات قرآن آورده اند. از کجا بدانيم 

که چنين اشخاصى ناتوان بوده اند.
مى گوييم راه تشخيص آسان است. ما مى توانيم اين موضوع را با کتاب هاى ديگر مقايسه کنيم. 
کتاب هاى بزرگ ترين متفکران جهان را درنظر بگيريد. اين کتاب ها گرچه اعجاب مردم دنيا را برانگيخته 
و برخى از آن ها پس از گذشت قرن ها هنوز هم مورد استفاده قرار مى گيرند، اّما از همان زمان تأليف 
تاکنون به برخى اشتباهات موجود در آن ها پى برده اند و براى اهل دانش روشن شده که کدام قسمت هاى 
کتاب اشتباه است. يعنى براى اهل هر تخصصى، پس از گذشت مقدارى از زمان، مشکالت و اشتباهات 
هر کتابى روشن مى شود و مردم مى دانند که همٔه مطالب آن کتاب صحيح نيست و آن کتاب بيشتر ارزش 
تاريخى دارد. مثالً کتاب قانون ابن سينا که در پزشکى بود و چند قرن تدريس مى شد، اکنون بيشتر جنبٔه 

تاريخى دارد و بسيارى از نظرات آن ناقص بوده است.
حال مى گوييم اگر کسانى در طول تاريخ توانسته بودند جمالتى مثل قرآن بياورند و يا نقاط ضعف 
ادبى قرآن را روشن کنند، به تدريج اهل ادب به اين موضوع پى مى بردند و موقعيت قرآن متزلزل مى شد. 
اّما چنين اتفاقى نيفتاده است؛ با اين که در ميان اهل ادب در زمان هاى گذشته تاکنون اهل اديان ديگر 
در  ادب،  اهل  مى بينيم  اکنون  ما  همين که  کنند.  ثابت  را  قرآن  نبودن  معجزه  مى خواسته اند  بوده اند که 

١ــ مثًال اين که تمام کلمات متضاد در قرآن نظير: بهشت، جهنم، يا مالئکه و شياطين، يا …، به تعداد يکسان در کل قرآن کريم آمده اند 
يا … براى مباحثى از اين نوع، رجوع کنيد به نوفل، اعجاز عددى قرآن کريم؛ ابوزهرا نجدى، من االعجاز البالغى و العددى للقرآن الکريم.
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مجموع، قرآن را کتابى اعجازآميز مى بينند، دليل بر عدم تحريف و معجزه بودن آن است.
۳ــ خطبه هاى نهج البالغه دربارۀ قرآن

خطبه هاى ۱ ،۱۲۸، ۱۳۳ ، ۱۵۶ ، ۱۶۷ ، ۱۷۶ و ۱۸۳  
۴ــ برخى اشعار دربارۀ قرآن

مثنوى، دفتر سوم:
اژدهاهست قرآن مرتو را همچون عصا چون  کشد  در  را  کفرها 

مثنوى، دفتر دوم:

نـوِر فـرقـان، فـرق کردى بـهِر ما
نـوِر گوهـر، نـور چشم مـا شدى

جدا را  باطل  و  حق  ذّره  ذّره  
هم سؤال و هم جواب از ما ُبدى

   
۵ ــ تناسب معجزه با زمان: از امام رضا(ع) پرسيدند: چرا هر پيامبرى نوعى از معجزات 
داشته است؟ حضرت فرمودند: «در عصر موسى(ع)، سحر غالب بود و موسى(ع) عملى انجام داد که 
همٔه ساحران در برابر آن عاجز ماندند. در زمان مسيح و محيط دعوت او پزشکان مهارت فوق العاده اى 
در معالجٔه بيماران داشتند، عيسى با درمان بيماران العالج، بدون استفاده از وسايل ماّدى، حقانيت 
خود را به ثبوت رساند. و در عصر پيامبر اسالم(ص) غالب بر اهل زمان ادبيات (خطبه ها، کالم و شعر) 
بود و پيامبر(ص) از طرف خدا مواعظ و حکمت هايى آورد که سخنان آنان را باطل کرد و حّجت بر 

آن ها تمام شد۱.»
۶   ــ نمونه اى از جاذبه و تأثير قرآن بر مخاطبان: از مترجمان پرآوازه انگليسى قرآن، پيکتال 
PIKTHAL (م۱۹۳۶م) است.۲ اين فرد سال ها در منطقٔه شرق اسالمى زندگى کرده و در حيدرآباد 

پاکستان، مستشار نظامى دولت انگليس بوده است. او در يک تحول ناگهانى مسلمان مى شود و آن چنان 
دلباخته مى شود که تصميم مى گيرد در خدمت به قرآن تالش کند.

پيکتال شرح ماجراى گرايش به قرآن و اسالم آوردن خود را در آغاز ترجمٔه انگليسى، اين چنين 
شرح مى دهد:

«من از سوى دولت انگليس مأمور به خدمت در حيدرآباد بودم، در طبقٔه پايين ساختمانى که زندگى 

١ــ کافى، ج۱، ص ۴ و ۵؛ بحاراالنوار، ج۵، ص ۱۹ .
٢ــ مجلٔه بشارت، شمارٔه ۱۵، ص ۴۴.
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مى کردم مسلمانى مى زيست که هر روز صبح کلمات دلنشينى را با صداى حزين و بلند مى خواند، اين 
کلمات سحرآميز آن چنان من را به هيجان مى آورد و از خودبى خود مى کرد که محو شنيدن آن مى شدم. 
از مطالب آن چيزى نمى دانستم، اما حالت خاصى به من دست مى داد و گاه سيل اشک ازديدگانم جارى 
مى شد. کنجکاو شدم ببينم اين کلمات با اين آهنگ و لحن چيست. با پرس وجو دانستم که آياتى از 
کتاب آسمانى است، اما افسوس که عربى نمى دانستم تا معانى آيات را بفهمم، همين انگيزه مرا واداشت 
تا عربى را بياموزم. ياد گرفتن عربى و مطالعه قرآن، مرا با حقايق قرآن آشنا ساخت تا اين که مسلمان 
شدم. جاذبه اى در سخن بود که موجى از لطافت روحى و معنوى را فراهم مى کرد که در سخن بشرى 
هرگز ديده نمى شد. در اين ميان، به ترجمه هاى انگليسى مراجعه مى کردم، اما هرگز آن لطافت، زيبايى و 
کشش معنا ديده نمى شد به اين نتيجه رسيدم که کسى مى تواند قرآن را ترجمه کند که به آن معتقد باشد، 

به اين جهت به ترجمه قرآن روى آوردم.»
آرى؛ اين يکى از نمونه هايى است که از تأثير عظيم و عميق قرآن بر روح و روان انسان، که به طور 
ناگهانى اثرى اعجازآميز در دل ها مى گذارد و قلب ها را منقلب مى کند. اين نمونه اى است از وجدان 
پاک که با شنيدن کلمات وحى، فرد را به دنبال خود مى کشاند و چنان مجذوب خود مى کند که ديگر رها 

کردنى نيست و از او مسلمانى پاکباخته و تالشگر در راه تعالى فرهنگ قرآن مى سازد.۱
۷ــ ديدگاه دانشمندان دربارۀ قرآن

 Roger Garoudy (نويسندٔه فرانسوى) ــ روژه گارودى
«پيام اساسى قرآن … عبارت از آن است که در انسان آگاهى بسيار ژرفى دربارٔه پيوندهايش با 
خدا، با انسان و جهان پديد آورد. اين بينش جهانى همٔه ابعاد زندگى، در زمينٔه اسالم را از لحاظ هنر، 

دانش و کردار دربرمى گيرد.»
ــ دکتر يوهان ولفگانگ فون گوته 

(رياضى دان، شاعر و نويسنده، ۱۷۴۹ــ۱۸۳۲م) Goethe «عظمت احکام مقّدس اسالم که قرآن 
مجموعٔه آن است، بُهت و حيرت عجيبى در ما ايجاد نموده است.»

Gandhi (رهبر بزرگ هندوستان) ــ ماهاتما گاندى
«از راه آموختن دانش قرآن، هرکسى به اسرار روحى و حکمت هاى دين بدون داشتن خصوصيات 

مصنوعى نائل مى شود.»
Charls Francis (استاد امريکايى) ــ چارلز فرانسيز

١ــ کافی، ج١، ص ٤ و ٥؛ بحاراالنوار، ج ٥، ص ١٩.
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«انجيل کتابى است که در امريکا کسى آن را نمى شناسد اما قرآن کتابى است که هر مسلمانى با 
آن آشناست و اين اّدعا گزاف نيست.»

Houston Smith (استاد دانشگاه درامريکا) ــ پروفسور هوستون اسميت
کتاب  سراسر آن  مردم که  بسيار  خوانده نمى شود. چه  جهان به قدر آن (قرآن)  کتابى در  «هيچ 
را به حافظه سپرده اند و تأثيرات آن در نفس خوانندگان از حّد حساب خارج است … عقيده و ايمان 
مسلمانان به کتاب الهى خود در اوج شّدت است، چنان که هرگز مسيحيان در احترام به کتاب خود به 

پاى ايشان نمى رسند.»
Thomas carlayle (فيلسوف، مورخ و نويسندٔه اسکاتلندى) ــ توماس کاراليل

«هنگامى که ما قرآن مجيد را مطالعه مى کنيم، مى بينيم اين کتاب عالوه بر آن که وحى آسمانى 
است، از نظر کلمات و ترکيب بليغ ترين کتاب است.» 

F.M.Voltair (فيلسوف و نويسندٔه بزرگ و مشهورفرانسوى) ــ فرانسوا مارى ولتر
را  اولى  حتماً  او  دهند،  ارائه  متديّن  غير  فرد  يک  به  را  انجيل  و  قرآن  اگر  که  دارم  يقين  «من 
برخواهد گزيد؛ زيرا کتاب محمد(ص) به طور آشکار افکارى را تعليم مى دهد که به اندازٔه کافى بر مبناى 

عقلى منطبق است.»
R.F.Boodli (خاورشناس و نويسندٔه سوئيسى) ــ آر. اف. بودلى

«کتاب او ــ قرآن ــ روبه روى من است، از نظر اصيل و سالم ماندن از حوادث تاريخى بى نظير 
است. کسى قدرت تشکيک در صحت و بقاى آن به همان نحوى که نازل شده است را ندارد.»

Shebly Shommyel (دانشمند بزرگ لبنانى) ــ دکتر ِشبلى ُشميل
«پيامبر اسالم مدبر عالى و حکيم عالى مقام است. او خداى فصاحت و تمام کلمات او برجسته 
و برگزيده است. با بالغت قرآن عقول بشر را متوجه خويش ساخت و آن ها را در برابر کتاب خويش 

از خود بى خود کرد.»۱

ب) منابع
۱ــ آفتاب انديشه، ج۳، حسين سوزنچى، انتشارات مدرسه (براى معلم و دانش آموز)

۲ــ قرآن از ديدگاه ۱۱۴ دانشمند جهان، محمدمهدى عليقلى (براى معلم و دانش آموز)
و  معلم  فراهانى(براى  انتشارات  هاشمى نژاد،  سيد  عبدالکريم  ديگر،  کتاب هاى  و  قرآن  ۳ــ 

١ــ  برگرفته از کتاب قرآن ازديدگاه ۱۱۴ دانشمند جهان.
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دانش آموز)
۴ــ پژوهشى در تاريخ قرآن کريم، دکتر سيدمحمدباقر حجتى، دفترنشر و فرهنگ اسالمى (براى 

معلم و دانش آموز)
۵ ــ تفسير الميزان، عالمه طباطبايى (براى معلم)

۶ ــ تفسير نور، استاد قرائتى (براى معلم و دانش آموز)
۷   ــ تفسير نمونه، آيت الله مکارم شيرازى (براى معلم) 

۸ــ قرآن و آخرين پيامبر، آيت الله مکارم شيرازى، دارالکتب االسالميه (براى معلم و دانش آموز)
۹ ــ انجيل بَرنابا، نشر نيايش (براى معلم)

۱۰ــ تدوين قرآن، على کورانى، مؤسسه فرهنگى طه (براى معلم)
۱۱ــ قرآن و آخرين پديده هاى علمى، جعفر رضايى فر (براى معلم و دانش آموز)
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درس چهارم 

گسترۀ رسالت پيامبر(ص)  
قسمت اّول: کليات 

الف) اهداف 
١ــ هدف کلی: توانايی تبيين قلمرو رسالت و دايرٔه مسئوليت های پيامبر اکرم (ص) 

٢ــ اهداف آموزشی:
ــ تبيين قلمرو اّول: دريافت وحی و رساندن آن به مردم 

ــ تبيين قلمرو دوم: مرجعيت دينی 
ــ تبيين قلمرو سوم: واليت ظاهری 

ــ تبيين واليت معنوی پيامبر اکرم (ص) 
ــ تدبر در آيات و استخراج پيام های مرتبط با موضوع 

ب) پيش دانسته ها
۱ــ وحى الهى: اين کلمه معنايى عام دارد و براى هدايت همٔه موجودات به کار مى رود. قرآن 
کريم از وحى الهى براى آسمان ها، حيوان ها و انسان هايى که پيامبر نبوده اند؛ مانند مادر حضرت موسى، 

ياد کرده است.
وحى معناى خاصى نيز دارد که مخصوص پيامبران است. خداوند از طريق وحى، برنامٔه هدايت 

انسان ها را به پيامبران مى دهد و آن ها را مأمور هدايت مردم مى گرداند.
۲ــ کاتبان وحى: کسانى که در زمان پيامبر اکرم (ص) مأمور نوشتن آيات قرآن بودند.

حفظ  را  آن ها  آيات،  نزول  از  پس  (ص)  اکرم  پيامبر  زمان  در  که  کسانى  وحى:  حافظان  ۳ــ 
مى کردند.
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ج) اصطالحات علمى درس
۱ــ مرجعيت دينی: کسى که توانايى تبيين و تفسير آيات قرآن کريم و معارف دينى را دارد و 

مى تواند احکام الهى را براى مردم بيان کند، داراى «مرجعيت دينی» است.
۲ــ واليت ظاهرى: سرپرستى و اداره و رهبرى جامعٔه اسالمى براساس قوانين اسالمى براى 

برقرارى عدل و قسط در جامعه و تنظيم روابط مسلمانان بر مبناى قوانين دين.
۳ــ طاغوت: کسى که به مـردم فرمان مى دهد و بر مـردم حکومت مى کند، درحالى که خدا وى 

را تعيين نکرده و فـرمان و حکومتش نشأت گـرفته از دستور الهى نيست، طاغـوت ناميده مى شود.
۴ــ واليت معنوى: توانايی تصرف و سرپرستی باطنی و تکوينی موجودات و انسان ها به ميزان 
کمال معنوی و وجودی. اين واليت که به علت طّى مدارج کمال و عبور از عالم طبيعت و حضور در 
عوالم برتر است، خود مراتبى دارد که باالترين مرتبٔه آن مربوط به پيامبر اکرم (ص)، حضرت فاطمه (س) 
و ائمٔه اطهار (ع) است. آنان به اذن خداوند و منطبق بر خواست و ارادٔه او و در چارچوب ضوابط و 

سنت هايى که خداوند بر جهان حاکم کرده، در عالم تصرف مى کنند.

د) ارتباط با درس قبل
اين درس در مرتبٔه اّول با درس سوم ارتباط دارد. در درس دوم دربارٔه ارسال پيامبران و ختم 
پيامبرى به پيامبر اکرم (ص) صحبت شد. در درس سوم دربارٔه سند پيامبرى و معجزٔه ايشان بحث شد 
را  رسالت  اين  ابعاد  و  پرداخت  خواهيم  بزرگوار  آن  رسالت  قلمرو  و  مسئوليت ها  به  درس،  اين  در  و 

تبيين مى نماييم.

هـ) محورهاى اصلى درس
قلمرو رسالت پيامبران برای هدايت انسان ها، در سه قلمرو عمده دسته بندى مى شود:

الف) قلمرو اّول، رسالت پيامبران دريافت وحى و رساندن آن به مردم است.
ب) قلمرو دوم، رسالت تعليم و تبيين تعاليم دين و مرجعيت علمى است.

ج) قلمرو سوم، رسالت واليت و سرپرستى جامعه براى اجراى قوانين الهى است.
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قسمت دوم: سازماندهى فعاليت هاى ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای کالس، مطابق با موارد تعيين شده در روش تدريس درس قبل، از آن درس ارزشيابی 

به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
محور اصلى آماده سازى بايد به جهتى باشد که دانش آموزان توجه کنند که کدام کارها مربوط به 
رسالت و هدايت است و کدام کارها به حوزٔه رسالت و هدايت مربوط نيست. به همين جهت مى توان 
انسان هاى بزرگى را انتخاب کرد و فعاليت هاى آنان يا کارهاى بزرگى را که انجام داده اند، شرح داد و 
در پايان اين سؤال را مطرح کرد که مسئوليت ها و کارهاى اصلى پيامبر اسالم (ص) يا قلمرو رسالت 
ايشان چه بود؟ در انتخاب شخصيت هاى بزرگ، بهتر است افرادى با تخصص هاى مختلف انتخاب 
شوند، مانند: پزشکان، طبيعى دانان، رياضى دانان و فيلسوفان، پادشاهان و حاکمان بزرگ، سرداران، 
مبارزان و مصلحان. ابعاد کار اين گونه افراد را مى توان در جدولى تنظيم کرد و ارائه داد. تعيين حوزٔه 
کار اين افراد کمک مى کند که دانش آموزان به اهميت رسالت پيامبران و نقش آنان در سرنوشت بشر 

بهتر پى ببرند. 

ج) انتخاب روش تدريس 
دبير، با توجه به نوع درس و شرايط کالس، يک يا چند روش پيشنهادی از روش های تدريس 

را انتخاب می کند. 

د) اجزای تدريس 
روش انتخاب شده برای تدريس، بايد شامل اين اجزا باشد:
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اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات ١
انجام فعاليت پيام آيات ٢
تبيين قلمرو اّول رسالت و استخراج آئه مربوط به آن  ٣
تبيين قلمرو دوم رسالت و استخراج آئه مربوط به آن ٤
تبيين داليل قلمرو سوم و استخراج آيات مربوط به آن ها ٥
انجام فعاليت کشف رابطه ٦
تبيين واليت معنوی پيامبر اکرم (ص) ٧
توضيح بخش های «برای مطالعه» ٨

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات 
آيات اين درس، به شيؤه درس های گذشته قرائت می شود و ترجمه ها تکميل می گردد. 

٢ــ انجام فعاليت پيام آيات 
دانش آموزان، در آيات ابتدای درس تفکر می کنند و جمالت مربوط به فعاليت را تکميل می نمايند 

و آيات مربوط به هر جمله را مشخص می سازند. 
ــ مطابق با آئه ١٦٤ آل عمران، يکی از وظايف پيامبر اکرم (ص) خواندن آيات قرآن برای مردم 

است. 
حکمت  و  کتاب  تعليم  و  تزکيه  (ص)،  اکرم  پيامبر  وظايف  از  ديگر  يکی  آيه،  همين  با  مطابق  ــ 

می باشد. 
البته توجه شود که تزکيه، مانند تعليم کتاب و خواندن آيات، يک عمل و وظيفٔه مشخص نيست. 
بلکه اين وظيفه، نتيجٔه مجموعٔه وظايفی است که پيامبر انجام می دهد و لذا به عنوان يک قلمرو خاص 

که پيامبر در اين قلمرو کار خاصی را انجام دهد، مطرح نيست. 
ــ مطابق با آيه ٣٢ آل عمران، هر انسانی وظيفه دارد از خدا و رسول او اطاعت کند. 

را  الهی  واليت  که  آيد  نور  به  تاريکی  از  می تواند  کس  آن  بقره،  سورٔه   ٢٥٧ آئه  با  مطابق  ــ 
بپذيرد. 



٩٢

واليت  به  و  نپذيرد  را  خداوند  سرپرستی  و  واليت  کسی  اگر  بقره،  سورٔه   ٢٥٧ آئه  با  مطابق  ــ 
طاغوت درآيد، نتيجه اش گرفتار شدن در آتش جهنم خواهد بود. 

توجه: در اين پيام نياز به توضيح است تا دانش آموز دريابد که علت اين عذاب الهی چيست. 
کسی که واليت خداوند را نپذيرد، از قانون الهی که عامل کمال و شکوفايی استعدادی اوست بهره مند 
که  است  ديگران  به  ظلم  و  خود  به  ظلم  معنای  به  زيان  اين  می کند.  وارد  زيان  خودش  به  و  نمی شود 

نتيجه اش عذاب الهی است. 
ــ مطابق با آئه ١٤٧ سورٔه نساء، مسلمانان نبايد سلطٔه بيگانگان را بپذيرند. 

غيرالهی  حکومت  و  طاغوت  به  داوری  برای  نبايد  مسلمانان  نساء،  سورٔه   ٦٠ آئه  با  مطابق  ــ 
مراجعه کنند. 

ــ مطابق با آئه ٢٥ سورٔه حديد، مسلمانان وظيفه دارند جامعه ای براساس عدل بناکنند. 
٣ــ تبيين قلمرو اّول رسالت 

در اين مرحله، قلمرو اّول رسالت که دريافت وحی و وساندن آن به مردم است، تبيين می شود. 
اين قلمرو، حقيقت نبوت و محور اصلی آن را تشکيل می دهد و شامل دو مرحله است: مرحلٔه اّول، 

دريافت وحی است و مرحلٔه دوم، ابالغ آن به مردم. 
پس از تبيين اين قلمرو، دانش آموزان آئه مربوط به اين قلمرو، يا شمارٔه پيام مربوط به آن را تعيين 

می کنند. همان طور که در فعاليت آمد، پيام اّول و آيه ١٦٤ سورٔه بقره مربوط به اين قلمرو است. 
٤ــ تبيين قلمرو دوم رسالت 

قلمرو دوم تعليم و تبيين تعاليم دين است که پس از ابالغ آيات الهى پيش مى آيد.
پيامبر اکرم (ص) با برخوردارى از علم لدنى (علم موهبتى الهى)، به تبيين و تفسير قرآن کريم 
و بيان جزييات احکام الهى مى پرداختند و سؤال هاى گوناگون مردم را پاسخ مى دادند. مردم نيز براى 
سؤال ها و ابهام هاى خود به رسول خدا (ص) مراجعه مى کردند و با استفاده از «قول»، «فعل» و «تقرير» 
ايشان سؤال ها و ابهام هاى خود را رفع مى کردند. «قول»؛ همان گفتارهاى پيامبر اکرم (ص) است که 
دربارٔه موضوعات مختلف مى باشد. «فعل»؛ کارهاى پيامبر در رابطه با احکام است، مانند: وضو گرفتن 
و نماز خواندن ايشان. «تقرير» هم تأييدات ايشان نسبت به کار ديگران است؛ به طور مثال، اگر کسى پيش 
روى پيامبر اکرم (ص) وضو مى گرفت و آن حضرت آن را تأييد مى فرمود، همين تأييد، براى ديگران اين 

مجوز را صادر مى کرد که مانند آن انجام دهند. 
پس از تبيين اين قلمرو، دانش آموزان آئه مربوط به اين قلمرو يا شمارٔه پيام مربوط به آن را تعيين 
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می کنند. پيام دوم و آيه ١٦٤ سورٔه بقره مربوط به اين قلمرو است. 
٥ــ تبيين داليل قلمرو سوم 

اين قلمرو که همان رهبرى جامعه و حکومت اسالمى براى اجراى قوانين الهى است، نيازمند 
توضيح بيشتر و دقيق تر است.

همان طورکه مى دانيد، در برخى  کتاب ها، حکومت اسالمى و ضرورت آن در جايى مطرح مى شود 
که با بحث واليت فقيه در عصر غيبت و نظام جمهورى اسالمى ارتباط برقرار کند و به تبيين آن کمک 
نمايد. اما در اين جا، از همان ابتدا و در تبيين قلمروهاى رسالت، زندگى پيامبر اکرم (ص) را بررسى 
کرديم و توضيح داديم که ايشان عالوه  بر تبليغ معارف و احکام الهى، خود منصب حکومت را هم در 

اختيار داشت و به اجراى احکام الهى مى پرداخت و امر و نهى مى کرد. 
اين شيؤه ورود سبب مى شود که موضوع واليت و رهبرى در فلسفٔه نبوت و رسالت، جاى خود 
را باز کند و جزء ارکان رسالت و درحقيقت از ارکان دين تلقى شود که اگر در جايى تحقق نيافت، 
سؤال از عدم تحقق آن شود و چرايى آن جست و جو گردد. در قسمت دانستنى هاى معلم، توضيحات 

بيشترى در اين باره داده خواهد شد.
اثبات ضرورت واليت و رهبرى، به عنوان بخشى از قلمرو رسالت، در اين درس زمينه را فراهم 
مى کند که تداوم آن در عصر امامت و در عصر غيبت امرى طبيعى و بلکه ضرورى تلقى شود و اگر کسى 

بخواهد آن را انکار کند، براى انکار خود بايد دليل بياورد.
بنابراين، دبير محترم پس از طرح قلمرو سوم رسالت، اين سؤال را طرح مى کند که چرا واليت و رهبرى 

از ارکان دين اسالم و يکى از قلمروهاى رسالت محسوب مى شود، آن گاه به تبيين داليل مى پردازد.
دليل اّول که با عنوان «جامعيت دين اسالم» طرح شده، بر اين محور است که چون اسالم يک دين 
جامع است و همٔه ابعاد زندگى انسان را دربر مى گيرد، نمى تواند خالى از برنامه اى براى حکومت و نظام 
سياسى جامعه باشد؛ که اگر چنين باشد، جامعيت آن مخدوش خواهد شد. امام خمينى رحمة الله عليه 
بر اين دليل تأکيد فراوان داشت که آسان ترين و در عين حال دليلى محکم بر ضرورت حکومت اسالمى 

محسوب مى گردد.
دليل دّوم بر وجود احکام اجتماعى تأکيد مى کند. چون اسالم داراى احکام اجتماعى فراوانى 
است و اين احکام اجتماعى، بدون وجود حکومت قابل اجرا نيست، تشکيل حکومت براى اجراى 
احکام دين ضرورت دارد. آئه ٢٥ سورٔه حديد بيانگر اين اصل است که در پيام شمارٔه ٨ آمده است. 

دليل سوم به منشأ واليت و سرپرستى از يک طرف و به مالک و مناط پيروى و تبعيت از طرف 
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ديگر برمى گردد.
مؤمنان و مسلمانان مجاز به پذيرش واليت و سرپرستى چه کسى هستند؟ و از چه کسى اجازه 

دارند اطاعت کنند؟
قرآن کريم به ما مى آموزد که سرپرست و ولّى حقيقى انسان خداست. انسان مؤمن نيز که اين حقيقت 

را دريافته، واليت خدا را مى پذيرد و خود را زير سائه واليت خدا قرار مى دهد. قرآن کريم مى فرمايد:
خداوند سرپرست مؤمنان است َاللٌّّه َولىُّ الَّذيَن ءاَمنوا 

که آن ها را از تاريکى ها به نور درآورد يُْخِرُجُهمْ ِمنَ الظُلُمات ِالَى الّنوِر 
و کافران اوليايشان طاغوت هايند َو الَّذيَن کََفروا َاوليائُُهمُ الطاغوتُ 

که آن ها را از نور به تاريکى درآورد يُْخِرُجونَُهمْ ِمنَ الّنوِر ِالَى الظُلُماِت 
آنان ياران آتش اند ُاولِٰئَک َاْصحاُب الّناِر 

و هم آنان در آن جاويد خواهند بود. هُمْ فيها خاِلدونَ 
(بقره، ۲۵۷)

اگر کسى سرپرستى و واليت خدا را بپذيرد، از ظلمت ها به نور در مى آيد و مسير هدايت را طى 
مى کند. درحالى که اگر سرپرستى خدا را نپذيرد، زير بار طاغوت رفته و درنتيجه از نور و هدايت به سمت 

ظلمت و گمراهى مى رود.
الزمٔه پذيرش واليت الهى، قبول فرامين و قوانين او و پذيرش فرمان کسى است که خداوند معرفى 
کرده است. اگر کسى حاکميت مردم را به عهده بگيرد که از طرف خداوند اجازٔه اين کار را ندارد، 

طاغوت محسوب مى شود و حکومتش ظالمانه و غاصبانه است.
آيات ٣٢ آل عمران و ٢٥٧ سورٔه بقره و ٦٠ سورٔه نساء بيانگر اين دليل است که در پيام های ٣ 

و ٤ و ٥ و ٧ آمده است.
عنوان «قاعدٔه  به  که  دليل  اين  است.  کفار  برابر  در  اسالم  جامعٔه  استقالل  چهارم، حفظ  دليل 
امکانات  و  ابزار  و  شود  تشکيل  اسالمی  حکومت  که  است  امکان پذير  وقتی  شده،  مشهور  نفی سبيل» 
استقالل را فراهم کند و مانع سلطٔه کفار بر مسلمانان شود. آئه ١٤٧ سورٔه نساء، بيانگر اين دليل است 

که در پيام شمارٔه ٦ آمده است. 
٦ــ انجام فعاليت کشف رابطه 

فکر  «ره»  خمينى  امام  جمالت  روى  گروهى  يا  فردى  به صورت  دانش آموزان  فعاليت،  اين  در 
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مى کنند تا معلوم کنند هر بخش از جمالت امام؛ بيانگر کدام دليل است. در اين فعاليت، چهار بخش از 
سخنان امام انتخاب شده است.

بخش اّول سخنان امام با دليل «ج»، يعنى ضرورت پذيرش واليت الهى ارتباط دارد.
بخش دوم سخنان امام با دليل «الف»، يعنى جامعيت اسالم ارتباط دارد.

بخش سوم سخنان امام با دليل «ب»، يعنى ضرورت اجراى احکام اسالمى ارتباط دارد.
بخش چهارم سخنان امام نيز با دليل «ب» ارتباط دارد.

توجه: همان طور که مالحظه مى کنيد، استفاده از سخنان امام خمينى «ره» به گونه اى در درس 
استفاده شده که براى دانش آموزان شيرين و جذاب باشد و آنان را به حفظ عبارت هاى زياد و مالل آور 
وادار نکند. در همين جا يادآورى مى کنيم که نبايد دانش آموزان را به حفظ اين عبارت ها  واداشت. نبايد 
از آن ها خواست که مثالً جمالت امام خمينى دربارٔه دليل اّول يا دوم را بيان کنند بلکه بايد عبارت هايى 

از امام خمينى در سؤال آورده شود و با توجه به آن عبارت ها سؤال هايى طرح شود.
٧ــ تبيين واليت معنوی پيامبر اکرم (ص) 

اين قلمرو که سطح عالى رسالت پيامبر اکرم (ص) است، بايد توسط دبير به خوبى تبيين شود تا 
مطلب به درستى تفهيم شود.

براى اين که ابعاد اين موضوع روشن شود، توضيحاتى در بخش «دانستنى هاى ضرورى دبير» 
خواهد آمد. 

٨ ــ توضيح بخش های «برای مطالعه»
«برای مطالعه ها»ی اين درس، نمونه هايی از آثار واليت معنوی است که در قرآن يا روايات بيان 

شده است. ذکر اين نمونه ها، واليت معنوی را ملموس تر و درک آن را آسان تر می سازد. 

هـ) انجام بخش انديشه و تحقيق
سؤال اول دربارٔه آئه ١٥ سورٔه شورٰی است. در اين آيه عبارت «و امرت الَٔعِدَل بينکم» بيانگر 
آن است که پيامبر اکرم آمده تا عدل را در جامعه اجرا کند و انجام اين وظيفه بدون تشکيل حکومت 

اسالمی ميّسر نيست. 
در سؤال دوم از دانش آموزان خواسته شده که برخی از احکام اجتماعی اسالم را که اجرای 
آن ها نيازمند تشکيل حکومت است بيان کنند؛ مانند قوانين قضايی اسالم (احکام جزا، ديات و قصاص)، 

خمس و زکات، جهاد و تنظيم رابطه با کفار و بيگانگان. 
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در پاسخ به سؤال سوم، دانش آموزان بايد توضيح دهند که پيامبر اکرم (ص) از حيث مرجعيت 
دينی، معارف الهی را برای مردم بيان می کرد. احکام اسالم را توضيح می داد و عمالً به مردم می آموخت. 
نماز  می خوانم،  نماز  من  که  صورت  همين  می فرمود «به  مردم  به  و  می آورد  به جا  را  نماز  خودش  مثالً 

بخوانيد.» 

و) انجام پيشنهادها 
دو پيشنهادى که در اين جا مطرح شده، در مرتبٔه اّول براى تقويت رابطٔه عاطفى ميان دانش آموزان 
و پيامبر اکرم (ص) است. در اين دو پيشنهاد، نيازى به مراجعه به کتاب هاى مختلف نيست و دانش آموزان 
مى توانند با اطالعاتى که دارند، اين دو پيشنهاد را انجام دهند. خوب است دانش آموزان خوش ذوق و 

هنرمند کالس را براى انجام آن ها تشويق کنيم.

ز) ارزشيابی از ميزان يادگيری 
موارد زير برای ارزشيابی اين درس پيشنهاد می شود. 

١ــ قرائت آيات و ترجمٔه عبارت های خواسته شده 
٢ــ انجام فعاليت پيام آيات 

٣ــ تبيين قلمروهای رسالت پيامبر 
٤ــ تعيين آيات و پيام های مربوط به هر قلمرو 
٥ــ تبيين حديث امام باقر (ع) دربارٔه واليت 

٦ــ ذکر داليل ضرورت حکومت اسالمی 
٧ــ تعيين آيات و پيام های مربوط به اين داليل 

٨ ــ انجام فعاليت کشف رابطه 
٩ــ توضيح واليت معنوی 

١٠ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق
١١ــ انجام پيشنهادها و توضيح بخش های برای مطالعه برای نمرٔه تشويقی

١٢ــ مشارکت و همکاری در انجام فعاليت ها و حضور مؤثر در کالس 
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قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطالعات مورد نياز معلم
۱ــ دربارۀ قلمرو سوم از رسالت پيامبر اسالم (ص) (واليت ظاهرى)

بالّذات با  بيشتر فالسفٔه دين و متکلمان جديد اروپايى معتقدند که رسالت پيامبران ارتباطى اوّالً 
زندگى دنيايى ندارد و دين آمده تا سعادت اخروى آنان را تأمين کند.

با بيانى ديگر مى گويند که دين متکفل روابط اجتماعى انسان ها نيست بلکه به منظور تأمين رابطٔه 
فردى انسان با خدا وضع شده است و دربارٔه جامعه و روابط اجتماعى تا آن جا سخن رفته که به روابط 

اخالقى و اخالق مردم مربوط مى شود.
به بيانى ديگر مى گويند: دين آمده تا بُعد معنوى و قدسى انسان را تأمين کند و ارتباط او را با آن 

بُعد معنوى تقويت کند و متکفل امورى جز اين نيست. 
به بيانى ديگر مى گويند: دين از زندگى سياسى مردم جداست. سياست که متکفل روابط انسان ها 
با يکديگر است و در شکل حکومت جلوه مى کند، مربوط به زندگى دينى نيست. در فلسفٔه نبوت جايى 

براى تشکيل حکومت نيست.
برخى از نويسندگان ايرانى معاصر نيز اين نظريه را پذيرفته و براى آن داليلى اقامه کرده اند. 
است  غرب  جديد  تمدن  پايه  که  است  (دنيوى گرى)  سکوالرسيم  انديشٔه  همان  نگرش،  اين  نتيجٔه 
و دخالت دين در حوزٔه امور دنيايى را ناپسند مى شمارد و اين دخالت را دون شأن دين يا فراتر 
دين  شأن  از  فراتر  ماترياليست ها  و  دين  شأن  دون  را  آن  غربى  دينداران  مى کند؛  تلقى  آن  شأن  از 

مى دانند.
يکى از آياتى که ما در اين درس براى حکومت اسالمى استفاده کرديم، آئه ۲۵ سورٔه حديد بود. 
مرحوم بازرگان دربارٔه اين آيه مى گويد «منظور آيه، آن طور که بعضى ها تصور و تبليغ کرده اند، اين نيست 
که مردم و ديگران را براى مبارزه با ظلم و استکبار يا بسط عدالت و ديانت در دنيا، بسيج نمايند. بلکه 

خود مردم در اخالق و رفتارشان عامل به عدالت و قسط باشند.»۱
ايشان توجه نکرده است که کسانى که براين آيه استشهاد مى کنند، نمى گويند که مردم در رفتار 
مى گويند  آنان  وادارند.  عدالت  به  را  مردم  زور  به  پيامبران  يا  نباشند  قسط  و  عدالت  به  عامل  خود 

١ــ آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا، مهندس بازرگان، ص ٧٣
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الزمٔه برقرارى قسط تشکيل حکومت است و بدون نظام و حکومت، عدل و قسط اسالمى محقق 
نمى شود.

اتفاقاً قرآن کريم در يک آيه از قول پيامبر اکرم (ص) مى فرمايد من مأمورم که عدل را بين شما حاکم 
گردانم. يعنى پيامبر اکرم (ص)، خودش مأمور اجراى عدل مى شود. در آئه ۱۵ سورٔه شورى مى خوانيم 

که «… َوُاِمرُْت ِالَْعِدَل َبْيَنُکْم» (به من امر شده که عدل را ميان شما برقرار کنم.)
استاد شهيد مطهرى در کتاب وحى و نبوت، از مجموعٔه مقدمه اى بر جهان بينى اسالمى مى فرمايد 
که پيامبران دو هدف داشته اند: يکى هدف اصلى و غايى و ديگرى هدف مرحله اى و مقدمه اى. هدف 
اصلى و غايى پيامبران، دعوت مردم به ايمان به خدا و توحيد و يکتاپرستى است و هدف مرحله اى و 
ايمان  بايد  که  هستند  مردم  اين  مورد،  دو  هر  در  مى باشد.  وعدل  قسط  به  مردم  دعوت  آنان،  مقدمه اى 
بياورند و يا قسط را برقرار کنند و همان طورکه چون مردم بايد به خدا ايمان آورند، سبب نمى شود که 
جزء هدف رسالت انبياء نباشد، برپاداشتن قسط به وسيلٔه مردم هم سبب نمى شود که  آن را از هدف انبياء 

خارج کند.
۲ــ دربارۀ واليت معنوى

عالم خلقت تنها همين عالم طبيعت که ما در آن زندگى مى کنيم نيست. عالم خلقت مراتبى 
دارد که پايين ترين مرتبٔه آن، عالم طبيعت است. با شناختى که انسان از عوالم و مراتب خلقت به دست 
مرتبٔه هستى  خداوند خالق اين سه  مرتبٔه کلى خالصه کرده است و  آورده، مراتب عالم را در سه 

عالم ملکوت مى گويند. عالَم جبروت و عالم مثال را اصطالحاً  است.۱ عالم عقل را اصطالحاً 
هر عالمى بر عالم پايين خود احاطه دارد و فاعل حوادثى است که در عالم پايين اتفاق مى افتد. 
همچنين عالم باالتر برخى نواقص و ضعف هاى عالم پايين تر را ندارد و از سعٔه بيشترى برخوردار است؛ 
مثالً، اگر موجودات در عالم طبيعت محصور در زمان و مکان اند، در عالَم باالتر اين محدوديت وجود 
ندارد. آن گونه که مفسران گفته اند: عالم فرشتگان، همان عالم عقل است. يا مى توان گفت برخى از 

فرشتگان مربوط به عالم عقل اند و برخى مربوط به عالم مثال.
خداوند وجود انسان را طورى آفريده که در مسير کمال خود مى تواند مراتب عالم خلقت را طى 
کند و به باالترين حّد کمال در قرب الهى نائل آيد؛ يعنى از عالم مثال بگذرد، عالم عقل را نيز طى کند و 

از فرشتگان باالتر قرار گيرد. مولوى اين طى مراتب را چنين بيان مى کند:

١ــ اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج ٥ ص ١٩٩
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شدم  نامی  جمادی ُمردم و  از 
شدم آدم  و  حيوانی  از  ُمردم 
بشر از  بميرم  ديگر  حملٔه 
وز ملک هم بايد َجستن ز جو
شوم قربان  ملک  از  ديگر  بار 

سرزدم  حيوان  به  ُمردم  وزنما 
پس چه ترسم کی ز ُمردن کم شدم 
پر و  بال  ماليک  از  برآرم  تا 
وجهه اّال  هالک  شیء  کل 
شوم آن  نايد  وهم  اندر  آن چه 

در واقع، موجودات هر عالمى واسطٔه فيض به عالم پايين ترند و بر عالم پايين تر واليت دارند؛ يعنى 
در عالم پايين تر تصرف مى کنند و آن را اداره مى کنند؛ مثالً، مالئکه که مربوط به عوالم باالتر هستند، موکل 
و مدبر امر عالم طبيعت اند۱. ميکاييل، مدبّر و موکّل رزق و روزى موجودات است، عزراييل، مدبّر و موکّل 

مرگ موجودات است و جبرئيل، آورندٔه وحى به پيامبران و واسطٔه علم است.
پيامبر اکرم (ص) با عنايت الهى همٔه مراتب خلقت را طى کرده و از مالئکٔه مقرب هم باالتر رفته و 
در مرتبه اى قرار گرفته که جبرئيل هم در شب معراج از ادامٔه همراهى با او بازماند؛ يعنى پيامبر اکرم (ص) 
به مرتبه اى در عالم خلقت رسيده است که هيچ مخلوق ديگرى در آن مقام قرار نمى گيرد؛ يعنى واسطٔه ميان 
خداوند و کّل عالم خلقت است. اين مقام، يک مقام تشريفاتى و تجّمالتى نيست بلکه يک مقام واقعى و 
حقيقى و وجودى است؛ يعنى تمام آثار خارجى و حقيقى اين مقام را دارد و چون هر مرتبٔه باالتر در عالم 
خلقت واليت بر مرتبٔه پايين دارد و تدبير امور مرتبٔه پايين را با اذن خداوند انجام مى دهد، پيامبر اکرم(ص) که 
در باالترين مرتبٔه خلقت است، بر همٔه مخلوقات پايين تر و بر کّل عالم طبيعت واليت دارد؛ يعنى واسطٔه فيض 
خداوند به همٔه مخلوقات، اعم از فرشتگان و موجودات طبيعى است. به عبارت ديگر، پيامبر اکرم(ص) تجلى 
اسماى الهى در عالم خلقت است؛ يعنى ايشان صاحب علم، قدرت، رحمت و ساير اسماى الهى است. و 

اين همان مقام خالفت الهى است که باالترين مرتبٔه خالفت الهى را پيامبر اکرم (ص) در اختيار دارد.
اين همان واليت معنوى است که رسول خدا (ص) باالترين مرتبٔه آن را واجد است.

فاطمٔه  حضرت  (ع)،  ائمهٔ اطهار  و  (ص)  اکرم  پبامبر  از  ذکرشده  روايات  و  شيعه  معارف  بنابر 
زهرا(س) و دوازده امام معصوم سالم الله عليهم، بعد از پيامبر اکرم (ص) قرار دارند و در عالم خلقت، 
هيچ مخلوقى در عرض آن ها نيست. در حقيقت، اين چهارده معصوم، نور واحدند و بر کّل عالم هستى 

به اذن الهى واليت دارند و به فرمان خداوند واسطٔه فيض به مخلوقات هستند.۲

١ــ سورٔه نازعات، ۵: فالمدبرات امًرا.
٢ــ در زيارت جامعه کبيره اوصاف زير را دربارٔه ائمه مشاهده مى کنيم: مساکن برکة الله، معادن حکمة الله، حفظة سرالله، اياب الخلق 

اليکم، و حسابهم عليکم، آيات الله لديکم، بکم فتح الله و بکم يختم و بکم ينزل الغيث و بکم يمسک السماء …
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يکى از تجليات اين واليت معنوى، هدايت باطنى انسان هاى مستعد و اليق و دستگيرى آن ها 
براى طّى مراتب کمال و رساندن به مقام قرب الهى است. اين همان هدايتى است که عالمه طباطبايى 
در تفسير الميزان، با استناد به آيات قرآنى آن را «هدايت به امر» ناميده و فرموده که امامت در بيان قرآن 
کريم مربوط به اين هدايت است.۱ البته بهره اى از اين هدايت باطنى به ميزان لياقت و ظرفيت افراد، 

به ديگران نيز مى رسد که مراتب ابتدايى آن در شکل هايى چون رؤياهاى صادق ظاهر مى شوند.
واليت معنوى پيامبر اکرم (ص) و ائمٔه اطهار منشأ واليت تکوينى آن هاست. آنان با اجازٔه خدا 
در عالم طبيعت تصرف مى کنند و انواع کرامات و معجزاتى که از امامان ديده شده و موارد فراوان آن در 

مدارک اصيل و معتبر درج گرديده است، ناشى از همين قدرت ماوراى طبيعى آن هاست. 
که  فرموده  بيان  کوفه  قدرناشناس  مردم  به  خطاب  سخنانی  نهج البالغه  در  (ع)  اميرالمؤمنين 
خاص  تربيت  هم  و  بزرگوار  آن  معنوی  واليت  هم  و  (ص)  خدا  رسول  معنوی  تربيت  نشان دهندٔه  هم 
اميرالمؤمنين توسط رسول خدا و هم واليت معنوی آن حضرت است. آن چه در خطبٔه قاصعه (خطبٔه 

١٩٢) آمده، چنين است: 
«شما می دانيد مرا نزد رسول خدا (ص) چه جايگاهی است، و خويشاونديم با او چگونه است. 
آن گاه که کودک بودم، مرا در کنار خود می نشاند و بر سينٔه خود جايم می داد، در کنار خود می خواباند 
به طوری که تنم را به تن خود می ساييد و بوی خوش خود را به من می بويانيد. گاه می شد که چيزی را 

نرم می کرد و در دهانم می نهاد. از من دروغی در گفتار نشنيد و خطايی در کار نديد. 
از هنگامی که آن بزرگوار از شير گرفته شد، خداوند بزرگ ترين فرشته از فرشتگانش را شب و 

روز همنشين او فرمود تا راه های بزرگواری را پيمود و خصلت های نيکو را به دست آورد. 
مادرش  درپی  که  شتری  بچه  مانند  نمی شدم،  جدا  ايشان  از  و  بودم  او  دنبال  به  همواره  نيز  من 
روان است. او هم هر روز برای من نشانه ای از اخالق نيک خود قرار می داد و مرا به پيروی از آن 
فرامی خواند. هرسال که در غار حرا، خلوت می گزيد و به عبادت می پرداخت، فقط من او را می ديدم و 
کسی جز من او را نمی ديد. در آن هنگام که جز در خانٔه رسول خدا (ص) و خديجه، اسالم وارد نشده 
پيامبری را می ديدم و بوی  روشنايی وحی و  بودم.  سومين آن ها  کنار آن ها، در آن خانه،  بود، من در 

نبوت را حس می کردم.
رسول  ای  گفتم:  شنيدم.  را  شيطان  اندوهگين  آوای  فروآمد،  خدا  پيامبر  بر  وحی  که  هنگامی 
خدا، اين آوا چيست؟ گفت اين آوای شيطان است که از آن که او را نپرستند، نوميد و نگران شده است. 

١ــ ذيل آيات ٧٣ سورٔه انبياء و ٢٢ سورٔه سجده و ١٢٤ سورٔه بقره 



١٠١

همانا تو می شنوی آن چه را من می شنوم و می بينی آن چه را من می بينم، جز اين که تو پيامبر نيستی و 
وزير من هستی و همواره راه خير و درست را می روی. 

و من با او بودم، هنگامی که سران قريش نزد وی آمدند و گفتند: ای محمد! تو ادعای بزرگی 
کرده ای که نه پدرانت و نه کسی از خاندانت چنين ادعايی نداشت. ما از تو کاری می خواهيم که اگر 
آن را انجام دهی، می دانيم تو پيامبر هستی وگرنه می دانيم که تو دروغگو و جادوگر هستی. فرمود: چه 
کاری؟ گفتند: اين درخت را بخوان تا با تمام رگ و ريشه نزد تو آيد. فرمود: خدا بر هرچيز تواناست. 
اگر خدا برای شما چنين کرد، ايمان می آوريد و به حق گواهی می دهيد؟ گفتند: آری. فرمود: «من آن 
چه را شما می خواهيد، انجام می دهم. اّما می دانم که شما به راه خير باز نمی گرديد …» سپس فرمود: 
ای درخت اگر به خدا و روز رستاخيز گرويده ای و می دانی من فرستادٔه خدا هستم، به فرمان خدای 

بزرگ با رگ و ريشه از جای برآی و پيش روی من درآی۱.
به خداوندی که او را براستی به پيامبری برانگيخت، سوگند که درخت از ريشه از جاکنده شد و 
به سرعت، مانند پرزدن پرندگان و با صدايی سخت پيش روی رسول خدا (ص) آمد و شاخٔه باالتر خود 
را بر سر رسول خدا (ص) گسترد و يکی از شاخه هايش را بر دوش من آورد، در حالی که من در طرف 

راست پيامبر خدا (ص) بودم، 
اّما کفار با اين که اين معجزه را ديدند، از روی برتری جويی و گردنکشی گفتند: بگو تا نيم آن 

نزد تو آيد و نيم ديگر برجای بماند. 
صدايی  با  آمد،  ايشان  سوی  به  درخت  از  نيمی  فرمان،  اين  با  داد.  فرمان  را  درخت  او  پس 

سخت تر از قبل و آمدنی شگفت انگيز، به طوری که نزديک بود ِگرد پيامبر بپيچد. 
دوباره آنان از روی ناسپاسی و گردنکشی گفتند: «دستور بده تا اين نيم درخت نزد نيم ديگر رود 

و در جای خود قرار بگيرد.» 
ايشان نيز چنين کرد. 

و من گفتم: «ال اله اّال اللّه، ای فرستادٔه خدا! من نخستين کسی هستم که به تو گرويد و نخستين 
کسی هستم که اقرار کرد که درخت آن چه را تو از او خواستی، به فرمان خدا به جا آورد، تا پيامبری تو 

را گواهی دهد و سخن تو را بزرگ بدارد.» 

١ــ خداوند در آيات متعددی فرموده که تمام موجودات در حال حمد و تسبيح خدا هستند و ما نمی توانيم درک کنيم. پيامبر اکرم که 
به مقام واليت معنوی رسيده، هم می تواند اين حمد و تسبيح را درک کند و هم می تواند به اذن خداوند با درخت سخن بگويد و به درخت فرمان 

دهد. همان طور که قرآن کريم اين توانايی را برای حضرت عيسی و حضرت موسی و ساير پيامبران ذکر می کند. 
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اّما آن کافران گفتند: «نه، او ساحری دروغگو و جادوگری شگفت است و در کار خود وارد 
است. سپس روبه او کردند و گفتند: «آيا جز اين [علی(ع)] کس تو را راستگو می داند؟» 

حمايت  مسخره کنندگان از  مالمت کنندگان و  سرزنش  هستم که در راه خدا از  آنانی  من از  اّما 
شب،  در  است.  نيکوکاران  گفتار  گفتارشان  و  راست کرداران  چهرٔه  آنان  چهرٔه  نمی ايستند.  باز  حق 
اهل عبادت و شب زنده داری اند و در روز، به هدايت و راهنمايی مردم می پردازند. آنان به ريسمان قرآن 
چنگ زده اند و سنت خدا و فرستادٔه او را زنده کرده اند. نه بزرگی می فروشند و نه اهل برتری جويی اند. 
نه خيانتی در کار خود دارند و نه به تباهی می پردازند. دل هايشان در بهشت برين و تن هايشان به کار و 

عبادت مشغول است.» 
نمونٔه ديگری از واليت معنوی اميرالمؤمنين را می توانيم در خطبٔه ١٧٥ مشاهده کنيم. ايشان 

در اين خطبه می فرمايد: 
«به خدا قسم اگر بخواهم می توانم هريک از شما را خبر دهم که از کجا آمده و به کجا می رود و 
امورش چگونه خواهد بود. ولی از آن می ترسم که به رسول خدا کافر شويد. بدانيد که من اين رازها 
را به ياران خاص خود که از خطر غلّو و کفر در امانند می سپارم. سوگند به خدايی که پيامبر را به حق 
برانگيخت، و او را بر تمام آفريده ها برگزيد، جز راست نمی گويم. پيامبر همه اين امور را برايم گفته بود، 
که چه کسی هالک می شود، چه کسی نجات می يابد و سرانجام حکومت چه خواهد شد. پيامبر خبر 

هرچه را بر من خواهد گذشت، در گوشم خواند و مرا بدان آگاه کرد.» 
از  مرا  که  آن  از  پيش  بپرسيد،  من  از  «پس  می فرمايد:   ٩٣ خطبٔه  در  همچنين  اميرالمؤمنين، 
دست بدهيد، که سوگند به خدايی که جانم به دست اوست، هرچه دربارٔه حوادث امروز تا قيامت از 
من بپرسيد پاسخ خواهم داد، و اگر دربارٔه گروهی که صدتن را هدايت می نمايد و صدتن را گمراه می 

سازد از من سؤال کنيد شما را از آن آگاه می کنم. از کسی که مردم را به آن دعوت می کند و کسی که 
رهبريشان می نمايد و کسی که آنان را می راند، و آن جا که فرود می آيند، و آن جا که بار می اندازد، و آن 
که از آنان کشته می شود، و آن که به مرگ طبيعی می ميرد. و اگر مرا از دست بدهيد و آن گاه حوادث 
تلخ و مصيبت های سخت بر شما فرود آيد، بسياری از پرسندگان سربه زير افکنند، و بسياری از سؤال 

شوندگان از جواب درمانند.» 
اين سخنان نشان می دهد که: 

اوالً رسول خدا (ص) دارای واليت معنوی بود که می توانست به درخت فرمان دهد و درخت 
اطاعت نمايد. 
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ثانياً رسول خدا (ص) اميرالمؤمنين را به صورتی خاص تربيت کرده و علم آموخته که با تربيت و 
علم آموزی معمولی تفاوت دارد، به طوری که اميرالمؤمنين توانسته به تمام مراتب هستی و تمام حوادث 
عالم تا قيامت علم پيدا کند و اين چنين علمی وقتی ميسر است که وجود معنوی حضرت علی (ع) از 

عالم طبيعت و عوالم ديگر برتر شده باشد. 
برای اطالع بيشتر دربارٔه واليت معنوی، به منابع زير مراجعه کنيد: 

۱ــ مصباح الهدايه الى الخالفة والوالية، امام خمينى، مرکز تنظيم و نشر آثار امام
۲ــ رسالٔه لب اللباب، عالمه حسينى تهرانى، انتشارات حکمت
۳ــ واليت در قرآن، آيت الله جوادى آملى، انتشارات اسراء

۴ــ واليت نامه، ترجمٔه رسالة الوالية از عالمه طباطبايى، ترجمٔه همايون همتى، انتشارات اميرکبير
۵  ــ مقدمٔه کتاب آية الحق (شرح حال مرحوم آية الله قاضى)، انتشارات حکمت

۶  ــ زيارت جامعٔه کبيرة، مفاتيح الجنان

ب) منابع
عالوه بر منابع ذکر شده

۱ــ واليت فقيه، امام خمينى (براى معلم)
۲ــ انتظار بشر از دين، آيت الله جوادى آملى، مرکز نشر اسراء (براى معلم)

۳ــ قلمرو پيامبران، احد فرامرز قراملکى، کانون انديشه جوان (معلم و دانش آموز) 
۴ــ جلد ۲ و ۴ مجموعه آثار، استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا (معلم ودانش آموز)
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درس پنجم 

تداوم رسالت  
قسمت اّول: کليات 

الف) اهداف 
١ــ هدف کلی: تبيين ضرورت تداوم رسالت پيامبر در قالب امامت، پس از ايشان 

٢ــ اهداف آموزشی:
ــ ذکر داليل ضرورت تداوم برخی مسئوليت های پيامبر پس از ايشان 

ــ تبيين تعيين جانشين از طرف رسول خدا (ص) 
ــ بيان داليل و وقايع تاريخی که رسول خدا (ص) حضرت علی را به عنوان جانشين تعيين کرده 

است. 

ب) پيش دانسته ها 
پيش  از  آموخته اند،  پيش  سال های  يا  قبل  درس های  در  که  زير  موضوعات  و  مفاهيم  مجموعٔه 

دانسته های اين درس محسوب می شوند: 
امام و معنای آن  پيامبری و رسالت  

نام دوازده امام به ترتيب  قلمروهای سه گانٔه رسالت  
واقعٔه غدير  واليت معنوی  

ختم نبوت و خاتم النبيين  ثقلين  
دعوت عشيرٔه اقربين  عصمت  

توجه: اطالع از پيش دانسته های دانش آموزان، اين کمک را به دبير می کند که از اطالعات قبلی 
در هنگام توضيح واقعٔه غدير، به جای اينکه  دانش آموزان کمک بگيرد و درس را به پيش ببرد. مثالً 
خود دبير دوباره واقعه را تکرار کند، از دانش آموزان بخواهد که خودشان آن واقعه را شرح دهند و 
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دبير، فقط به ذکر نکات تبيينی قناعت کند. 

ج) اصطالحات علمی درس 
۱ــ امامت؛ امامت در لغت به معناى پيشوايى و رهبرى است. و در اصطالح، نزد شيعيان به 

معناى جانشينى انسان معصوم به جاى پيامبر اکرم (ص) با نصب از جانب خداست. 
۲ــ آيۀ واليت؛ آئه ۵۵ مائده.

۳ــ آيۀ تطهير؛ آئه ۳۳ احزاب.
۴ــ اهل بيت؛ به معناى خاص شامل حضرت فاطمه (س)، حضرت على (ع) و يازده تن از 

فرزندان معصوم آنان مى شود.
٥ــ اولوااالمر؛ به معنای صاحبان امر و فرمان. صاحبان امر کسانی هستند که بنا به دستور 
خداوند، مردم مسلمان بايد امر و فرمان آنان را اطاعت کنند. با توجه به حديث جابر، صاحبان امر، دوازده 

امامی هستند که از طرف رسول خدا (ص) به جانشينی آن حضرت منصوب شده اند. 
۶  ــ حديث منزلت؛ دربارٔه شأن و مقام حضرت على (ع) است.

۷ــ ثقلين؛ به معناى دو ثقل، دو چيز گرانبها. اين دو ثقل عبارت اند از قرآن و عترت.
٨ــ حديث غدير 
٩ــ حجة الوداع

د) ارتباط با درس قبل
در درس پنجم قلمروهاى سه گانٔه رسالت پيامبر اکرم (ص) مشخص گرديد. از آن جا که پيامبر 
اکرم (ص) خاتم پيامبران است و پس از ايشان پيامبرى نمى آيد، در اين درس به تبيين و پاسخ اين سؤال 
مى پردازيم که آيا مسئوليت هاى پيامبر اکرم (ص) در قلمروهاى سه گانه خاتمه مى يابد يا به شکلى ديگر 

تداوم دارد؟ اين تداوم شامل کدام يک از قلمروهاى رسالت می شود؟

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ ختم نبوت به معناى ختم همٔه ابعاد رسالت نيست.

۲ــ امامت شيوه تداوم رسالت، پس از ختم نبوت است.
۳ــ با توجه به خصوصياتى که امام بايد داشته باشد، تعيين امام از جانب خدا صورت مى گيرد.
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۴ــ شأن نزول برخى از آيات قرآن کريم بر تعيين امام داللت دارد.
۵   ــ پيامبر اکرم (ص) در موارد متعددى حضرت على (ع) و يازده فرزند ايشان را به عنوان امام 

معرفى کرده است. 

قسمت دوم: سازماندهی فعاليت های ياد دهی ــ يادگيری

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده، از دانش آموزان ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازی و ايجاد انگيزه
مناسب است که در  ابتدای تدريس از دانش آموزان بخواهيم که نام ائمٔه اطهار را به ترتيب ذکر 
کنند و مکلف شوند که ترتيب را حفظ نمايند. اهميت و ارزش  اين کار به عنوان يک فرد شيعه و پيرو 

امام علی (ع) و ساير ائمه، گوشزد می گردد.
القابی  آنان  تا  شود  سؤال  دانش آموزان  از  نيز  ائمه  مهم  و  مشهور  لقب های  می توان  هم چنين 
مانند: مرتضی، مجتبی، سيد الشهداء، سجاد، باقر العلوم، صادق، کاظم، رضا، تقی، نقی، عسکری و 

مهدی (صلوات الله عليهم) را نيز حفظ نمايند.

ج) انتخاب روش تدريس
اين درس مناسب است که به شيؤه طرح مسئله آغاز شود. مسئله اين است که با توجه به خاتميت 
پيامبر اکرم (ص) آيا ضرورتی هست که مسئوليت های سه گانٔه پيامبر ادامه يابد؟ در صورت تداوم، کدام 

قلمرو نيازمند ادامه است؟
برای ادامٔه تدريس نيز می توان ترکيبی از روش ها را   انتخاب کرد. به علت اين که در اين درس، وقايع 
تاريخی نيز ذکر شده است، خوب است که از روش داستان گويی، اجرای نمايش توسط دانش آموزان، 

فيلم های تاريخی و نقشه های جغرافيايی برای نشان دادن محل غدير نيز بهره گرفت.
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د) اجزای تدريس
در تدريس اين درس، الزم است اجزای زير گنجانده شود.

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
طرح سؤال ابتدای درس و تبيين پاسخ آن٢
انجام فعاليت تقکر در حديث٣
توضيح معرفی امام در مراسم دعوت خويشان٤
انجام فعاليت تفکر٥
تبيين آئه واليت و تعيين شمارٔه آيه٦
توضيح چگونگی نزول آئه تطهير و تعيين شمارٔه آيه٧
انجام فعاليت استخراج پيام٨
توضيح «برای مطالعه»٩
تبيين حديث جابر١٠
انجام فعاليت ارتباط آيه و حديث١١
تبيين حديث ثقلين١٢
انجام فعاليت (استخراج پيام)١٣
تبيين حديث منزلت١٤
تبيين حديث غدير١٥
انجام فعاليت پيام آيات١٦
تبيين نتيجه گيری درس١٧
اجرای گام دوم در کالس١٨

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس درس جديد، قرائت آيات درس تمرين می شود و سپس دانش آموزان به تکميل 

ترجمٔه آيات می پردازند.
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٢ــ طرح سؤال ابتدای درس و پاسخ آن
دبير، اين سؤال را مطرح می کند که آيا با رحلت پيامبر اکرم (ص) مسئوليت های سه گانٔه ايشان 

تمام می شود يا بايد ادامه پيدا کند؟
آن گاه به کمک دانش آموزان به تبيين پاسخ می پردازد.

از آنجا که پيامبر اکرم (ص) خاتم النبيين است، وحى جديد و شريعت جديدى نخواهد آمد. پس 
قلمرو اول رسالت با رحلت پيامبر اکرم (ص) خاتمه مى يابد. اّما دو قلمرو ديگر مربوط به محتواى دين 
و هدايت مردم براساس دين اسالم و قرآن کريم است که نه تنها پايان نمى پذيرد بلکه جدى تر واساسى تر 

مطرح مى شود لذا نيازمند پيگيرى جدى تر و تداوم بيش تر است.
درواقع، پيامبر اکرم هم نبى بود و هم امام، از جنبٔه نبى بودن پيام الهى را مى گرفت و به مردم مى رساند. 
از جنبٔه امام و پيشواى مردم   بودن، احکام و معارف دين را به آنان تعليم مى داد (مرجعيت علمى)، زندگى 
اجتماعى آنان را براساس موازين دين، رهبرى و سرپرستى مى نمود (واليت ظاهرى) و به اذن خداوند، نفوس 
اليق را دستگيرى باطنى مى کرد و واسطٔه رحمت و فيض خداوند بود (واليت معنوى). پيامبراکرم(ص) خاتم 
انبياست؛ يعنى فقط مسئوليت دريافت و ابالغ شريعت تمام شده است. اّما امامت و پيشوايى ايشان که در 

مسئوليت هاى دوگانه تجلى مى کند، همچنان ادامه دارد و خواهد داشت.
اين جاست که شناخت پيشوا و امام در هر زمانى ضرورت مى يابد و کوتاهى در شناخت وى 
سبب مى شود که انسان در عرصه مرجعيت علمى، واليت ظاهرى و واليت معنوى از پيشوايى معصوم 

بى بهره و بى نصيب بماند.
۳ــ انجام فعاليت «تفکر در حديث»

و  اسالم  از  قبل  زندگى  که  «جاهليت»  زندگى  به  را  دانش آموزان  توجه  حديث،  اين  در  تفکر 
ضداسالم است، جلب مى کند.در واقع زندگى يا اسالمى است و يا اگر اسالمى نيست، جاهالنه است. 
و  غيرالهى  نظام  جاهالنه،  زندگى  ويژگى  مهم ترين  که  درمى يابند  حديث  اين  در  انديشه   با  دانش آموزان 
حاکميت و فرمانروايى ظالمانٔه آن است. هرکس حکومت غيرالهى را بپذيرد، زندگى جاهالنه را برگزيده 

و درنتيجه مرگ در جاهليت خواهد داشت.
۴ــ توضيح معرفی امام در مراسم دعوت خويشان

روز مراسم دعوت خويشان به «يوم االنذار» مشهور است. زيرا در اين آيه ای که به اين مناسبت 
نازل شد، به پيامبر اکرم (ص) فرمان می دهد که خويشان نزديک خود را انذار کن (و انذر عشيرتک 

االقربين واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنين) (شعراء، ٢١٤ و ٢١٥)
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دانش آموزان دربارٔه اين مراسم اطالعاتی از سال های قبل دارند، از اين رو بهتر است که دبير از 
معلومات آنان استفاده کند و از دانش آموزان مطلع بخواهد که آن داستان را ذکر کنند.

توجه: براى تحکيم و تقويت انس و موّدت دانش آموزان با حضرت على (ع) و امامت، بسيار 
مناسب است که در جلسٔه بعدى برخى از اين موارد (دعوت خويشان، نزول آئه تطهير و واقعٔه غدير) 

به صورت نمايش اجرا شود. کتاب «سالم بر خورشيد» منبع مناسبى براى اين کار است.
۵ــ انجام دادن فعاليت تفکر

پس از بيان مراسم دعوت خويشان، فعاليت تفکر توسط دانش آموزان انجام مى گيرد تا خودشان 
جواب  ببرند.  پى  بيش تر  آن  اهميت  به  خدا (ص)  رسول  کار  در  دقت  با  و  کنند  نتيجه گيرى  داستان  از 
سؤال هاى طرح شده در تفکر اين است که: اين اقدام پيامبر اکرم (ص) نشان مى دهد که اوالً، جانشينى 
پيامبر چنان اهميتى دارد که از همان روزهاى اّول دعوت بايد براى مردم مشخص شود. ثانياً، جانشينى 
پيامبر اکرم (ص) ويژگى هايى دارد که نمى توان آن را به انتخاب مردم واگذار کرد. به همين جهت بايد از 

همان ابتدا به مردم معرفى شود تا مردم آن جانشين را بشناسند.
۶  ــ تبيين آيۀ واليت

دبير محترم ابتدا از دانش آموزان می خواهد که اگر کسی داستان مربوط به آئه واليت را می داند، 
آن را توضيح دهد. سپس دبير تذکر می دهد که بيان برخی حوادث مرتبط با نزول آيات در زمان پيامبر را 
شأن نزول می گويند.  از آن جا که آيات قرآن کريم به تدريج و در شرايط خاص نازل مى شد، آن شرايط 
خاص گوياى بسيارى از حقايق بود و پيامبر اکرم (ص) آن حقايق را براى مردم آشکار مى کرد؛ مثالً، 
با اين که آئه واليت يک موضوع کلى را بيان مى کند، اّما چون در زمانى نازل شد که مصداق آن در 
همان زمان اتفاق افتاده بود، پيامبر اکرم (ص) با استفاده از همزمانى نزول آيه با اعطاى انگشترى توسط 

حضرت على (ع)، واليت آن حضرت را به مردم اعالم کرد. 
در مورد اعطاى انگشترى سؤال هايى مطرح شده که در بخش دانستنى هاى معلم به آن ها خواهيم 

پرداخت.
۷  ــ توضيح چگونگی نزول آيۀ تطهير

دبير از دانش آموزان می خواهد که داستان مربوط به آئه تطهير را که مشهور به «حديث کسا» است، 
بيان کنند و آيه و سورٔه آن را مشخص نمايند.
۸  ــ انجام فعاليت استخراج پيام 

بعد از طرح آئه تطهير و داستان مربوط به آن، بار ديگر دانش آموزان دربارٔه داستان و آيه انديشه 
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مى کنند و استنباط خود را در قالب ذکر پيام توضيح مى دهند. توجه شود که از مجموعٔه داستان و آيه 
بايد استنباط صورت گيرد، نه از خود آيه به   تنهايى.

از جمله پيام هايی که از اين آيه و داستان استنباط می شود اين است که:
١ــ اين آيه عصمت حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين (عليهم السالم) را 

اعالم می کند: زيرا آنان را از هرگونه رجس و پليدی دور می دارد.
٢ــ اهل بيت به اين معنای خاص که از هر پليدی دور باشند، فقط شامل همين افراد می شود.

البته اين، مربوط به اهل بيت در زمان پيامبر اکرم (ص) است که در اين واقعه در کنار پيامبر جمع 
شدند؛ از روايات ديگر نيز ساير اهل بيت معصوم را اثبات می کنيم.

٣ــ چون اهل بيت معصوم هستند، سخن و عمل آنان معيار و مالک است و بايد به آن ها عمل 
کرد. يعنی نظر و عمل آنان حّجت است.

۹ ــ توضيح قسمت برای مطالعه
در قسمت برای مطالعه نکاتی آمده که تبيين امامت را آسان تر می کند و پاسخ به اشکاالت ديگران 

را می دهد. لذا خوب است که حتماً توسط دبير، يک بار در کالس مطرح شود.
۱۰  ــ بيان حديث جابر

دبير، حديث جابر را برای دانش آموزان بيان می کند. اّما نکات و پيام های آن را توضيح نمی دهد. 
زيرا اين پيام ها بايد توسط دانش آموزان و با انجام فعاليت، استخراج  شود. 

۱۱  ــ انجام فعاليت ارتباط آيه و حديث
دانش آموزان نوعی ديگر از تدبر در آيات را که ارتباط دادن ميان آيه و حديث است، تمرين می کنند 

و به تکميل پيام ها می پردازند.
١ــ مسلمانان بايد در برنامه های زندگی خود از خدا و رسول و صاحب امر (اولواالمر) اطاعت 

کنند.
٢ــ از آن جا که اين سه اطاعت در کنار هم قرار گرفته اند، سرپيچی از هرکدام از سه مورد حرام 

است.
٣ــ از آن جا که مصداق صاحب امر در آيه مشخص نشده، برای آگاهی مردم و به اشتباه   نيفتادن 

آنان الزم است که رسول خدا ايشان را مشخص نمايد.
٤ــ مصداق صاحب امر، بنابر سخن پيامبر اکرم دوازده نفر هستند که دانش آموزان بايد نام اين 

دوازده نفر را به ترتيب و مطابق با حديث بنويسند.
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۱٢  ــ تبيين حديث ثقلين
دبير، حديث ثقلين را توضيح می دهد، اما پيام های آن را به عهدٔه دانش آموزان می گذارد.

۱٣  ــ انجام فعاليت استخراج پيام
بعد از توضيح دبير، دانش آموزان در حديث تفکر می کنند و به تکميل پيام ها می پردازند.

پيام اّول و دوم به نحو کاملی آمده است. 
در پيام سوم می خوانيم درصورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که از هر دو ثقل پيروی کنند. در 
پيام چهارم آمده است که نمی توان برای هدايت به يکی از اين دو تمسک جست. زيرا اين دو از يکديگر 

جدايی ناپذيرند و قابل تفکيک نيستند.
۱۴  ــ تبيين حديث منزلت

اين حديث بيانگر جايگاه حضرت علی (ع) نزد پيامبر است.
۱۵  ــ تبيين حديث غدير

جشن های  در  و  شده اند  آشنا  غدير  عظيم  واقعٔه  با  قبل  سال های  در  دانش آموزان  که  جا  آن  از 
مربوط به آن هم معموالً شرکت کرده اند، خوب است که اصل داستان را دانش آموزان شرح دهند و دبير 

به تکميل و تصحيح بپردازد.
۱۶  ــ انجام فعاليت پيام آيات

دانش آموزان با تدبر در آئه ۶۷ سورٔه مائده به سؤال ها پاسخ می دهند.
پاسخ سؤال اّول: آنچه بر او نازل شده و بدان فرمان يافته، به مردم برساند و ابالغ کند.

پاسخ سؤال دوم: اهميت اين فرمان به آن ميزان است که اگر انجام نگيرد، اصل رسالت به انجام 
نرسيده است.

پاسخ سؤال سوم: زيرا ابالغ اين پيام، منافع برخی را به خطر می انداخت و احتمال آن بود که به 
مخالفت برخيزند.

۱۷  ــ تبيين نتيجه گيری درس
در پايان درس، چهار نتيجٔه مهم از اين درس گرفته شده که الزم است دبير آن را توضيح دهد.

۱۸  ــ اجرای گام دوم در  کالس
يادآورى مى کنيم که هر گام، برنامه ريزى براى انجام يک کار جديد و تکميل پيمان هاى زندگى است. 
معموالً پس از چند درس که موضوعى تثبيت مى شود و پايان مى پذيرد، نتيجه گيرى عملى و کاربردِى آن 

به صورت «گام» عرضه مى شود.
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اکنون که در پايان درس پنجم، امامت حضرت على (ع) تبيين شده است، بسيار مناسب است 
يک برنامٔه عملى براى تقويت پيوند با امير مؤمنان و اسؤه عدالت خواهان طراحی شود. اين برنامٔه عملى، 

مشارکت در بزرگداشت ياد غدير و پيمان بر پيروى از امير مؤمنان است. 
 

هـ) انجام انديشه و تحقيق
مجموعٔه سؤال هاى انديشه و تحقيق مربوط به واقعٔه غدير است. اين سؤال ها ابعاد ديگرى از اين 

واقعه را باز مى کند و فرصت تفکر بيش ترى به دانش آموزان مى دهد تا نتايج آن را بهتر به دست آورند.
پاسخ سؤال «الف» اين که همزمانى واقعٔه غدير با حج مى تواند در جهت اطالع رسانى باشد تا اين 

انتصاب به اطالع مردم در سرزمين هاى مختلف برسد.
پاسخ سؤال «ب» اين است که ادامه کار پيامبر اکرم (ص) بستگى کامل به امامت و رهبرى حضرت 
على (ع) داشت و اگر اين واقعه اتفاق نمى افتاد و مردم حضرت على (ع) را به عنوان جانشين پس از 

پيامبر نمى شناختند، اصل دين مورد تهديد قرار مى گرفت.
پاسخ سؤال «ج» اين است که گفتن تبريک و تهنيت، نشانٔه آن است که آن مردم دانستند حضرت 

علی به منصب امامت برگزيده شده و با گفتن تبريک، رضايت و وفاداری خود را اعالم کرده اند. 
طرح يک اشکال: ممکن است گفته شود که عمالً خالفت و حکومت، به جز مدت کوتاهى، 

به حضرت على (ع) و فرزندان ايشان نرسيد. پس چرا اسالم از بين نرفت؟
پاسخ اين است که خالفت و حکومت ظاهرى يک قلمرو از قلمروهاى رسالت است. و آن حضرت 
و فرزندان بزرگوار ايشان در دو قلمرو ديگر پيشوايى و هدايت خود را در حّد مقدور و با توجه به شرايط 
به انجام رساندند و مانع قلب حقيقت اسالم شدند. البته اگر حکومت ظاهرى نيز در جايگاه خود قرار 
مى گرفت نه تنها حقيقت اسالم به نسل هاى آينده بهتر مى رسيد بلکه عالوه بر آن، زمينه هاى کمال و تعالى 
انسان ها و زندگى عادالنه و سالم در دنيا نيز فراهم مى شد اّما اگر اين امامان معصوم و بزرگوار نبودند، 
امروزه خبرى از حقيقت اسالم در اختيار مردم قرار نمى گرفت و از لحاظ فکر، انديشه، فرهنگ و معارف 
آن چنان انحرافى پيش مى آمد که شناخت هويت اسالمى و حدود آن از هويت هاى ديگر غيرممکن مى شد. 

اين مسئله در درس هاى هفتم و هشتم تبيين شده است.
پاسخ سؤال «ج» اين است که به سه جهت نمى توان «موال» را به معناى دوست گرفت يکى از آن 
جهت که پيامبر اکرم (ص) قبل از آن از مردم سؤال کرد «من اولى الناس بالمؤمنين من انفسهم ــ چه 
کسى به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.» وقتى که مردم گفتند: خدا و پيامبرش، پس از آن پيامبر 
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فرمود «من کنت مواله فهذا على مواله». اين «موال» بايد متناسب با جملٔه قبل باشد که خدا و رسول را 
از خود مؤمنان سزاوارتر در تصرف معرفى مى کند.

جهت ديگر اين است که اگر  «مولى» به معناى دوست باشد، اعالم آن نمى تواند متناسب با آيه اى 
باشد که قبل از واقعه نازل شد و به پيامبر اکرم (ص) فرمود اگر اين مأموريت را انجام ندهى، رسالت 

او را انجام نداده اى.
جهت سوم نيز اين است که طراحى و انجام اين واقعٔه بزرگ و تاريخى و بيان خطبه اى بسيار طوالنى 

متناسب با اعالم دوستى حضرت على (ع) نيست بلکه متناسب با اعالم رهبرى و جانشينى است.
پاسخ سؤال «د» اين است که اين تبريک و تهنيت نشانٔه تعيين حاکم و جانشين است که درواقع 

بيان نوعى بيعت و قبول واليت از جانب مردم بود.

و) انجام پيشنهاد
يکى از مهم ترين اهداف اين درس افزايش رابطٔه موّدت با ائمٔه اطهار و اهل بيت عليهم السالم است، 
بنابراين در بخش پيشنهاد بايد طرح هايى دنبال شود که اين هدف را تقويت کند. تشويق دانش آموزان به 
برنامه ريزى براى برگزارى عيد غدير، سرودن شعر، بيان ادبى از غدير، طراحى واقعٔه غدير، اجراى نمايشى 

داستان هاى مربوط به تعيين جانشينى پيامبر اکرم (ص) و مانند آن ها به اين هدف مقدس کمک مى کند.

ز) ارزشيابی از ميزان يادگيری
در اين درس، در موارد زير بايد ارزشيابی به عمل آيد:

۱ــ قرائت و ترجمٔه آيات
۲ــ تبيين ضرورت ادامٔه رسالت در قالب امامت

۳ــ انجام فعاليت تفکر در حديث
۴ــ ضرورت تعيين امام از جانب پيامبر

۵ــ توضيح معرفی امام در دعوت خويشان
۶ــ انجام فعاليت تفکر

۷ــ توضيح آئه واليت و داستان آن
۸ ــ انجام فعاليت استخراج پيام

۹ــ توضيح حديث جابر
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۱۰ــ انجام فعاليت ارتباط ميان آيه و حديث
۱۱ــ توضيح حديث ثقلين

۱۲ــ انجام فعاليت استخراج پيام
۱۳ــ توضيح حديث منزلت
۱۴ــ توضيح داستان غدير

۱۵ــ انجام فعاليت پيام آيات
۱۶ــ بيان نتايج درس

۱۷ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق
۱۸ــ انجام پيشنهادها و توضيح نکات قسمت هايی برای مطالعه

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى معلم
۱ــ در مورد اعطاى انگشترى در حال نماز، که توسط حضرت على (ع) انجام گرفت، اين اشکال 

مطرح شده که اين عمل نشان دهندٔه عدم حضور قلب کامل آن حضرت بوده است.
اين مسئله يک پاسخ عرفانى دارد که در قالب «حال» و «مقام» توضيح داده مى شود و در اين 
جا نيازى به طرح آن نيست. پاسخ سادٔه مطلب آن است که حضور قلب داراى مراتب مختلفى است: 
برخى از افراد توانايى تمرکز و حضور قلب را ندارند و در حال دعا، مناجات و نماز نمى توانند فکر 
خود را متمرکز بر آن عمل کنند، تخيالت گوناگون وارد مى شود و نمى گذارد که فکرشان فقط درگير 

آن عمل باشد.
اگر کسى براى حضور قلب برنامه ريزى جّدى کند و توصيه هاى معصومين و بزرگان را به کار 
بندد و آن ها را تمرين نمايد، ابتدا به جايى مى رسد که در برخى از مراحل عبادت حضور قلب دارد و 
از دست تخيالت خود را رها مى کند يا سر و صداى اطراف نمى تواند توجه او را جلب کند. ممکن 
است اين حالت چند دقيقه يا چند ثانيه باشد و دوباره به سمت خياالت خود برود يا توجهش به سمت 

حوادث اطراف جلب شود.
اگر اين تمرين ادامه يابد و برنامه را پيش ببرد، مى توان به جايى برسد که حضور قلب او کامل 
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شود و در تمام طول عبادت و نماز توجهى به اطراف خود و تخيالت خود نداشته و فقط متمرکز در 
عبادت باشد. چنين فردى همين که بخواهد به اطراف توجه کند از تمرکز و حضور قلب بيرون مى آيد و 
حواسش پرت مى شود. به همين جهت اگر فرصت کار خير ديگرى براى او باشد، نمى تواند اين دو خير 
را با هم جمع کند و همزمان انجام دهد؛ مثالً، نمى تواند در همان حال که عبادت مى کند و حضور قلب 

دارد، به ديگرى احسان هم بکند.
مرتبٔه عالى تر، مرتبٔه کسى است که در عين حضور قلب در عبادت، از امور اطراف خود غافل نيست؛ 
يعنى به مرتبٔه جمع رسيده است. اينان توانايى آن را دارند که در عين حضور قلب در  عبادت، بتوانند از 

کار خير ديگرى که قابل جمع با اين عبادت باشند، غافل نشوند و هر دو عبادت را انجام دهند.
۲ــ سخنان حضرت فاطمه (س) دربارٔه عترت و امامت

ــ محمد بن لبيد مى گويد: پس از رحلت پيامبر اکرم (ص)، فاطمه (س) را در کنار قبر حضرت 
حمزه در ُاحد در حال گريه و عزادارى مشاهده کردم. فرصت را غنيمت شمرده و پرسيدم: آيا براى امامت 

على(ع) از سخنان رسول گرامى اسالم (ص) مى توان دليلى آورد؟ حضرت زهرا (س) پاسخ داد:
شگفتا! آيا روز غدير خم را فراموش کرده ايد؟

شنيدم که پيامبر گرامى اسالم فرمود: على بهترين کسى است که او را جانشين خود در ميان 
شما قرار مى دهم. على امام و خليفٔه بعد از من است و دو فرزندم، حسن و حسين و نُه نفر از فرزندان 
حسين پيشوايان و امامانى پاک و نيک اند. اگر از آن ها اطاعت کنيد، شما را هدايت خواهند کرد و 

اگر مخالفت ورزيد، تا روز قيامت بالى تفرقه و اختالف در ميان شما حاکم خواهد شد.
پرسيدم: بانوى من! پس چرا امام على (ع) سکوت کرد و حق خود را نگرفت؟ 

حضرت زهرا (س) پاسخ داد: رسول خدا (ص) فرمود: َمثَل امام، َمثَل کعبه است. مردم بايد 
در اطراف آن طواف کنند، نه آن که کعبه دور مردم طواف نمايد.

واگذار  اهلش  به  را  حق  اگر  خدا  به  قسم  باشيد؛  آگاه  داد:  ادامه  (س)  زهرا  حضرت  سپس 
مى کردند و از عترت رسول خدا اطاعت مى نمودند، دو نفر هم دربارٔه حکم خداوند با يکديگر اختالف 
قائم (عج)  حضرت  تا  (ع)  على  از  فرمود،  معرفى  (ص)  خدا  رسول  که  گونه  همان  امامت  و  نمى کردند 
فرزند نهم امام حسين (ع) از جانشينى به جانشينى ديگر به ارث مى رسيد، اّما افسوس … ره آورد بعثت 
را انکارکردند و به بدعت ها روى آوردند، آن ها هواپرستى و شهوت را برگزيدند و براساس رأى و نظر 

خود عمل کردند …
َکَ يَْخلُُق ما يَشاُء و يَْختاُر ما کاَن لَُهمُ الِْخَيَرُة ُسبْحاَن اللِّٰه  ـُّ آيا نشنيدند کالم خدا را که فرمود: «َو َرب
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وَ  تَعالٰى َعّما يُْشِرکوَن۱ ــ و پروردگار تو آن چه مى خواهد مى آفريند و برمى گزيند اّما آنان را توان برگزيدن 
نيست. پاک و منزه است خداى، و از آن چه شريک مى گيرند برتر است.»؟

ِفى  الُْقلُوُب  تَْعَمى  وَ  لِٰکن  االَبْـصاُر  َتْعَمى  ال  َّها  ن فرمود «فَاِ قرآن  که  گونه  همان  اّما  شنيدند،  آرى 
ُدوِر۲ ــ زيرا چشم هاى اينان نابينا نيست، اّما دل هايى که در سينه هاست کور و نابيناست.» الصُّ

ــ حضرت زهرا (س) فرمود:
ُتُه فى َغيِبه َو نَْحُن َوَرثُـُه َانْبياِئِه؛  ُتُه وَ َمَحلُّ ُقْدِسِه َو نَْحُن ُحجَّ «نَْحُن َوسيلُتُه فِى َخلِْقِه َو نَْحُن خاصَّ
ما اهل بيت رسول خدا (ص) وسيلٔه ارتباط خدا با مخلوقاتيم، ما برگزيدگان خداييم و جايگاه پاکى ها، 

دليل هاى روشن خداييم و وارث پيامبران الهى.۳»
۳ــ شعرى دربارٔه غدير

آن روز، محمد از نگاهش
بر چهرٔه دشت نور پاشيد  

از پشت تمام تيرگى ها
خورشيد به روى دشت خنديد  

از دعوت آسمانى او
آرام، على ز جاى برخاست  

او گفت: پس از غروب خورشيد
اين رود زالل حکمفرماست  

يک دفعه، تمام دشت پر شد
از عطر صميمى خداوند  
بر شاخٔه صبح تاب خوردند

گل هاى ظريف و سرخ لبخند  

١ــ قصص، ٦٨.
٢ــ حج، ٤٦.

٣ــ بحاراالنوار، ج ٣٦، ص ٣٥٣.
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آهسته به روى دشت باريد
لبخند فرشتگان زيبا  

هم دشت غدير شد پر از شوق
هم کوچٔه قلب آسمان ها  

امروز که باز روز عيد است
هرچند على ميان ما نيست  

اين روز زالل و صاف و شفاف
در سينٔه آفتاب جارى است  

رودابه حمزه اى

۴ــ متن زير ترجمٔه شعر «بولس سالمه» اديب و شاعر مسيحى لبنانى است:
نگو که فقط شيعه دوستدار على است
هر انسان منصف و عادلى شيعه است

او فخر تاريخ است،
نه فخر ملتى که او را برگزيده و ولى ناميده

گرچه على پيامبر نيست،
اما ُخلق و خوى او پيامبرگونه است

خداى سخن پس از پيامبر
و کسى است که برادر، داماد و وصى پيامبر بود

حق در جان من مسيحى چنان طنين افکنده
که از شدت عشق و عالقه و محبت على

 از علويانم
اى آسمان شاهد باش و اى زمين آرام بگير

و بدان که من على را ياد کردم
او بعد از پيامبر بهترين پيشواست

و هستى همانندى براى على نديده است.
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۵  ــ تربيت خاص حضرت على(ع) به وسيلٔه پيامبر اکرم (ص)
پيامبر اکرم (ص) با واليت معنوى خود حضرت على (ع) را تربيت فرمود به طورى که حضرت 
على (ع) در همان کودکى ملکوت عالم را طى کرد و حقايق عالم را مشاهده نمود و خود صاحب واليت 
معنوى گشت. ايشان خود در خطبٔه قاصعه اشاراتى به اين تربيت ويژه و درک مراتب غيب عالم مى کند 

و مى فرمايد: 
ِپيامبر مرا در اتاق خويش مى نشاند، درحالى که کودک بودم مرا در آغوش خود مى گرفت، و در 
بسترمخصوص خود مى خوابانيد، بدنش را به بدن من مى چسباند و بوى پاکيزٔه خود را به من مى بوياند، 
و گاهى غذايى را لقمه لقمه در دهانم مى گذارد، هرگز دروغى در گفتار من و اشتباهى در کردارم نيافت. 
از همان لحظه اى که پيامبر را از شير گرفتند خداوند بزرگ ترين فرشتٔه خود را مأمور تربيت او کرد تا 
شب و روز او را به راه هاى بزرگوارى و راست و اخالق نيکو راهنمايى کند و من همواره با پيامبر بودم 
چونان فرزند که همراه با مادر است. پيامبر هر روز نشانٔه تازه اى از اخالق نيکو را برايم آشکار مى فرمود 
و به من فرمان مى داد که به او اقتدا نمايم. پيامبر چند ماه از سال را در غار حراء مى گذراند، تنها من 
او را مشاهده مى کردم و کسى جز من او را نمى ديد، در آن روزها در هيچ خانه اى اسالم راه نيافت جز 
خانٔه رسول خدا (ص) که خديجه در آن بود و من سومين آنان بودم. من نور وحى و رسالت را مى ديدم 
و بوى نبوت را مى بوييدم. من هنگامى که وحى بر پيامبر فرود مى آمد، نالٔه شيطان را مى شنيدم، گفتم اى 
رسول خدا اين نالٔه کيست؟ گفت: شيطان است که از پرستش خويش مأيوس مى گرديد. آن چه را که 

من مى بينم، مى بينى جز اين که تو پيامبر نيستى بلکه وزير من بوده و به راه خير مى روى۱.

ب) منابع
۱ــ امام شناسى، عالمه حسينى تهرانى، انتشارات حکمت (براى معلم)

۲ــ سالم برخورشيد، سيد على اکبر حسينى، دفتر نشر فرهنگ اسالمى (براى دانش آموز)
۳ــ الغدير،عالمه امينى، خالصٔه فارسى، در يک جلد (براى معلم)

۴ــ اصول اعتقادى و دستورات دينى، عالمه طباطبايى، دفتر تنظيم و نشر آثار عالمه طباطبايى 
(براى دانش آموز)

۵  ــ آفتاب انديشه، ج ۳، حسين سوزنچى، انتشارات مدرسه (براى معلم و دانش آموز)
۶  ــ تجلّى واليت در آئه تطهير، آيت الله جوادى آملى، انتشارات اسراء (براى معلم و دانش آموز)

١ــ نهج البالغه، خطبٔه ١٩٢ معروف به خطبٔه قاصعه
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۷ــ امامت و رهبرى، استاد مطهرى، صدرا (براى معلم)
۸   ــ شيعه در اسالم، عالمه طباطبايى (براى معلم)

۹ــ فروغ ابديت، جعفر سبحانى، دفتر تبليغات (براى معلم و دانش آموز)
۱۰ــ نقش ائمه در احياء دين، عالمه عسکرى، بنياد بعثت (براى معلم و دانش آموز)

۱۱ــ واليت در قرآن، آيت الله جوادى آملى، انتشارات اسراء (براى معلم و دانش آموز)
۱۲ــ تاريخ علم کالم و مذاهب اسالم، على محمد ولدى، انتشارات بعثت (براى معلم)

۱۳ــ فروغ واليت، استاد جعفر سبحانى، انتشارات صحيفه (براى معلم و دانش آموز)
۱۴ــ در پرتو واليت، استاد مصباح، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (براى معلم)

۱۵ــ تشيع مولود طبيعى اسالم، محمد باقر صدر (براى معلم و دانش آموز)


