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درس ششم

جايگاه تشيع
قسمت اّول: کليات

الف) اهداف
١ــ هدف کلی: تبيين جايگاه تشيع به عنوان حقيقت اسالم

٢ــ اهداف آموزشی:
درک معنای شيعه و کاربرد آن در قرآن و روايات

ــ بيان موقعيت حضرت علی (ع) نزد پيامبر اکرم (ص)
ــ توجه به وحدت جامعٔه اسالمی در برابر کفار

ب) پيش دانسته ها
١ــ امامت و جانشينی پس از رسول خدا (ص) 

٢ــ نام ائمه اطهار (صلوات الله عليهم)
٣ــ موارد نصب حضرت علی به جانشينی

ج) اصطالحات علمی درس
١ــ شيعه: در لغت به معنای پيرو و ياری دهنده و در اصطالح فرهنگ اسالمی به مسلمانانی 
شيعه گفته می شود که معتقدند پيامبر اکرم (ص) جانشينان خود را از طرف خداوند معين و منصوب کرده 

که اّولين آن ها حضرت علی (ع) است. 
مجموعٔه  هم  روی  که  دسته هايی  و  فرقه ها  و  گروه ها  مجموعه  اسالمی:  امت  وحدت  ٢ــ 
مسلمانان را تشکيل می دهند، رابطٔه همکاری با يکديگر داشته باشند و عليه دشمنان مشترک با يکديگر 
سبب  که  کارهايی  بگذارند و  ميان  در  يکديگر  با  علمی  مناظرٔه  با  را  اعتقادی  اختالفات  باشند و  متحد 
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دشمنی و تفرقه می شود، انجام ندهند.
٣ــ اهل سنت: آن دسته از مسلمانان هستند که معتقدند رسول خدا (ص) جانشينی پس از 
خود تعيين نکرد و گروهی از بزرگان پس از رحلت رسول خدا (ص)، ابوبکر را به جانشينی برگزيدند و 
مردم نيز او را قبول کردند. کسانی نيز که پس از ابوبکر جانشين او شدند، خليفٔه مسلمين می باشند. لذا 

آن ها معتقدند که امام علی (ع) خليفٔه چهارم و امام حسن (ع) خليفٔه پنجم هستند.

د) ارتباط با درس قبل
در درس چهارم، ضرورت تداوم رسالت در قالب امامت تبيين گرديد. در درس پنجم توضيح 
و  جايگاه  درس  اين  در  است.  (ع)  علی  حضرت  خداوند،  طرف  از  منصوب  امام  اولين  که  شد  داده 
موقعيت حضرت علی (ع) نزد پيامبر و شايستگی ايشان برای امامت بحث می شود و نيز توضيح داده 
می شود که شيعه که نام پيروان امير المؤمنين است با حقيقت اسالم يکی است و تشيع چيزی عالوه بر 

اسالم نيست.

هـ) محورهای اصلی درس
١ــ شيعه به معنای پيرو و طرفدار است و کسانی که بر جانشينی حضرت علی (ع) پس از رسول 

خدا (ص) باقی ماندند، شيعه ناميده می شوند.
٢ــ رسول خدا (ص) لفظ شيعه را دربارٔه پيروان حضرت علی به کار برده است.

٣ــ حضرت علی (ع) تربيت  يافتٔه رسول خدا (ص) است و اليق جانشينی رسول خدا (ص) بود.
امت  اسالمی  وحدت  سوی  به  حرکت  مانع  تشيع  حقٔه  اعتقادات  از  دفاع  و  تشيع  بر  تأکيد  ٤ــ 

نيست.
٥  ــ شيعيان، مانند همٔه مسلمانان، برای وحدت ميان امت اسالمی تالش می کنند.

قسمت دوم: سازماندهی فعاليت ياددهی ــ يادگيری

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد ذکر شده، از درس پيش ارزشيابی به عمل می آيد.
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ب) آماده سازی و ايجاد انگيزه
برای ورود به اين درس، می توان از فيلم هايی که نشان دهندهٔ زيارت عالقه مندان از بارگاه ائمهٔ اطهار 

است، استفاده کرد و سپس علت چنين محبت بی نظيری را جويا شد.
هم چنين می توان از اين سؤال آغاز کرد که:

از  می توان  هم چنين  شد؟  شيعه  حضرت  آن  جانشينان  و  (ع)  علی  حضرت  پيروان  نام  چگونه 
استفاده  نيز  عاشورا  به  مربوط  فيلم های  و  «مختارنامه»  علی»،  «امام  مانند  فيلم هايی  زيبای  لحظه های 

کرد.

ج) انتخاب روش تدريس
اين درس، جنبٔه تاريخی و روايی آن غلبه دارد. به همين جهت دبير بايد از روش هايی استفاده 

کند که متناسب با محتوای درس باشد، مانند روش داستان گويی.

د) اجزای تدريس
در تدريس دبير، بايد اجزای زير گنجانده شود:

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
انجام فعاليت پيام آيات٢
تبيين معنای شيعه در قرآن و کالم پيامبر (ص)٣
توضيح جايگاه امام علی (ع) نزد پيامبر اکرم (ص)٤
توضيح بخش برای مطالعه٥
تبيين حديث «انا مدينة العلم»٦
توضيح علت عالقه عدالت خواهان به امير المؤمنين٧
انجام فعاليت تحقيق٨
تبيين ضرورت وحدت مسلمانان٩
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١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
دانش آموزان، در ابتدای تدريس، به تمرين قرائت می پردازند و ترجمه آيات را تکميل می کنند.

٢ــ انجام فعاليت پيام آيات
در اين فعاليت، دانش آموزان بايد آيات مربوط به هر پيام را مشخص کنند.

پيام اّول از آئه ٨٣ سورٔه صافات و آئه ١٥ سورٔه قصص، پيام دوم از آئه ٨٣ سورٔه صافات و پيام 
سوم از آئه ١٥ سورٔه قصص به دست می آيند. 

٣ــ تبيين معنای شيعه در قرآن کريم و کالم پيامبر (ص)
اطهار  ائمٔه  پيروان  اختراع  «شيعه»  کلمه  بدانند  که  می کند  کمک  دانش آموزان  به  تبيين  اين 
(صلوات الله عليهم) نيست، بلکه در همان زمان رسول خدا (ص) برای پيروان اميرالمؤمنين به کار رفته 
است. يعنی رسول خدا از آيندٔه امت اسالمی به مردم خبر داده و از اختالف آينده هشدار داده و فرموده 
که در اين اختالفات، حق با علی (ع) است و هرکس از او پيروی کند، از حقيقت اسالم پيروی کرده 

است.
توجه: روشن است که هم شيعه و هم اهل سنت می کوشند حقانيت خود را اثبات کنند. معنای 
اين کوشش آن است که يکی از اين دو جريان حق است. زيرا در تاريخ اسالم و در عمل پيامبر اکرم، 
يا ايشان اميرالمؤمنين را به جانشينی منصوب کرده و ما شيعيان درست می گوييم، يا منصوب نکرده و 
اهل سنت درست می گويند. بنابراين حق با يکی از اين دو عقيده است و عقيدٔه ديگر باطل است. اّما 
اين تالش علمی، مانع از آن نيست که به لحاظ فقهی هم شيعه اهل سنت را مسلمان بداند و هم اهل 

سنت شيعه را مسلمان بخواند.
پس تالش ما برای اثبات حقانيت خود و ثابت کردن اين مطلب که اسالم حقيقی را بايد از طريق 
از  ديگر  گروه های  که  نيست  اين  معنای  به  آورد،  به دست  بزرگوار  آن  جانشينان  و  (ع)  علی  حضرت 
جهت فقهی و کالمی مسلمان نيستند، بلکه آنان مسلمانانی هستند که در برخی عقايد خود دچار خطا 

شده اند.
۴ــ توضيح جايگاه امام علی نزد پيامبر اکرم (ص)

تبيين اين جايگاه به دانش آموزان کمک می کند تا مقام عصمت آن حضرت را بهتر درک کنند و 
بدانند که رسول خدا (ص) ايشان را برای اين مقام تربيت کرده است. 

البته اين کار، منافاتی با اختيار امير المؤمنين ندارد. رسول خدا (ص) در ميان عموها و پسرعموها 
و ساير اقوام و خويشان و اهالی مکه و مدينه، اليق تر و شايسته تر از حضرت علی (ع) برای اين تربيت 
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خاص نيافت. يعنی استعدادی که خداوند در وجود حضرت علی (ع) قرار داده بود، او را آمادٔه پذيرش 
تربيت رسول خدا (ص) می کرد. و حضرت علی با آگاهی و اختيار خود اين تربيت را پذيرا می شد.

برای درک بهتر نحوهٔ تربيت حضرت علی بسيار مناسب است که بخش هايی از خطبٔه قاصعه را در 
کالس بخوانيم، يا از دانش آموزی بخواهيم که خواندن آن بخش را تمرين کند و در کالس بخواند.

هم چنين، خوب است دانش آموزی را تشويق کنيم که آن بخش از خطبه را با طراحی زيبا در 
يک برگه کاغذ بنويسد و در کالس نصب نمايد.

۵  ــ توضيح بخش برای مطالعه
در «برای مطالعه» فضائـل ديگری از حضرت علی (ع) آمده است. خوب است دبير دانش آموزان 

عالقه مند را تشويق کند که خودشان گزارشی از اين بخش در کالس ارائه نمايند.
۶  ــ تبيين حديث «انا مدينة العلم…»

اين حديث که جايگاه علمی اميرالمؤمنين را نشان می دهد، دارای نکاتی است که بايد آن نکات 
در کالس توضيح داده شود.

۷ــ توضيح علت عالقۀ عدالت خواهان به حضرت علی (ع)
موضع  شد،  علی (ع)  امام  از  طرفداری  به  خاصی  جبهٔه  شکل گيری  سبب  که  عواملی  از  يکی 
عدالت خواهانٔه آن حضرت در مسائل اجتماعی و نظام حکومتی بود، آن حضرت بر مبنای آئه شريقٔه «يا 
ايها الناس انّا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا اّن اکرمکم عنداللّه اتقاکم» همٔه 
مسلمانان را يکسان می ديد و ميان مسلمانان مکه و مدينه (مهاجر و انصار) و مسلمانان عراق و مصر و 
ايران و ساير سرزمين های اسالمی تفاوت قائـل نبود و در حکومت عادالنٔه ايشان، جايگاه مردم عادی 

برتر از خواص و اشراف بود.
توجه: تأکيد بر موضع عدالت خواهانٔه امام علی (ع) سبب جلب عالقٔه دانش آموزان به اسالم 
و تشيع می شود. آنان درمی يابند که پيروان امام علی (ع) در تاريخ اسالم به دنبال حق و عدالت بودند. 
آنچه امروزه در رسانه های مخالف با اسالم و تبليغات وهابی ها گفته می شود که شيعيان يک فرقٔه متعصب 
و دارای افکار شرک آلود هستند، با بيان انديشٔه اصيل شيعی که يکی از محورهای آن عدالت خواهی 

است، خنثی می شود. توضيحات بيشتر در اين باره را در قسمت «تمهيدات» مالحظه کنيد.
۸  ــ انجام فعاليت تحقيق

اين تحقيق، مربوط به نامٔه اميرالمؤمنين به مالک اشتر است. وقتی که امام علی (ع) مالک را 
اسالم»  حکومت داری  که «منشور  نوشت  وی  به  طوالنی  نامٔه  يک  کرد،  منصوب  مصر  فرمانداری  به 
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محسوب می شود. در اين منشور، نگرش عدالت خواهانٔه امير المؤمنين، محور حکومت داری اسالمی 
قرار گرفته است.

دانش آموزان بايد به کتاب نهج البالغه مراجعه کنند و با مطالعٔه اين نامه جمله هايی که نشان دهندٔه 
موضع عدالت خواهانٔه اميرالمؤمنين است را استخراج نمايند.

اين فعاليت، هم سبب آشنايی بيشتر دانش آموزان با نهج البالغه می شود و هم آنان را با انديشه های 
واالی امير المؤمنين آشنا می کند.

خوب است که دانش آموزان را به اين نکته توجه دهيم که عالوه بر حقانيت امير المؤمنين به عنوان 
امام اّول و جانشين رسول خدا (ص) يکی از عواملی که سبب شد ايرانيان به آن حضرت عشق و محبت 
پيدا کنند، قيام آن حضرت به عدالت و برابر ديدن همٔه مسلمانان و مخالفت با روش حاکمانی بود که عرب 

را بر غيرعرب برتری می دادند.
۹ــ تبيين ضرورت وحدت مسلمانان

با توجه به اين  که اين درس دربارٔه «جايگاه تشيع» است و محور تشيع نيز امامت می باشد، در اين 
موضوع ميان شيعيان و اهل سنت اختالف است.

ورود به اين بحث نبايد به گونه ای باشد که روحئه تفرقه و خصومت را در ما تقويت کند. خصومت 
و تفرقه در امت اسالمی فقط به نفع استکبار جهانی و به ضرر مجموعٔه امت اسالمی تمام می شود.

در پيرامون ما جريانات انحرافی وجود دارند که به اين خصومت دامن می زنند. لذا ما معلمين 
بايد با هوشياری و دقت کامل عمل کنيم و نکات زير را رعايت نماييم. 

دهيم.  نشان  کاهلی  و  سستی  نبايد  (امامت)  آن  محوری  اصل  و  تشيع  حقيقت  تبيين  در  الف) 
ما نبايد در مقابل هجومی که به اصل امامت می شود ساکت باشيم و دست روی دست بگذاريم و اين 
بی توجهی را به حساب وحدت بگذاريم. اين سستی و کاهلی سبب می شود که شبهات و ايرادات، ذهن 

و فکر فرزندان ما را به خود مشغول کند و به تدريج به سستی عقيدٔه آنان منجر شود.
با تشکيل جلسات علمی، نشريات، سخنرانی ها، روزنامه های ديواری، فيلم و نظاير آن می توانيم 
عقيدٔه به امامت را تقويت کنيم. فيلمی مانند فيلم مختارنامه در نشان دادن حقانيت تشيع بسيار کارساز 

است.
ب) ما معلمين دينی بايد نسبت به شبهات وهابيت آگاه باشيم و جواب های آن را بدانيم تا بتوانيم 
در موقع لزوم به دفاع علمی از اعتقادات خود اقدام کنيم و دانش آموزان احساس کنند که تشيع يک 

عقيدٔه درست و عقالنی بسيار واالست.
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از  و  کنيم  شناسايی  را  معتبر  سايت های  از  برخی  است  کافی  الزم،  اطالعات  به  دستيابی  برای 
محتوای آن ها استفاده نماييم.

ج) جريان وهابيت را که يک جريان ارتجاعی و متحجرانه و انحرافی است و توسط سازمان های 
جاسوسی مستکبرين و سالطين جور در دنيای اسالم تقويت می شوند، از عامٔه اهل سنت جدا کنيم و 
ويژگی های اين گروه را به دانش آموزان نشان دهيم. يعنی بر وحدت و برادری با مردم اهل سنت عمالً 

تأکيد کنيم و عليه وهابيت افشاگری نماييم.
احترام  آن ها  به  سنت  اهل  مردم  عامٔه  که  سنت  اهل  نمادهای  به  که  دهيم  ياد  دانش آموزان  به 
می گذارند، اهانت نکنيم. يعنی در عين حال که معتقديم برخی از کسانی که اهل سنت به آن ها معتقدند، 

در حق اهل بيت ظلم کرده و جفا نموده اند، اّما به آن ها توهين نمی کنيم.

هـ) انجام بخش انديشه و تحقيق
در اين قسمت چهار سؤال مطرح شده است. 

سؤال اّول. دربارهٔ رعايت اصل عدالت و مساوات در حکومت اميرالمؤمنين است. دانش آموزان 
می توانند با مراجعٔه به کتاب های تاريخی يا به نهج البالغه، نمونه هايی را به دست آورند. 

پاسخ سؤال دوم در متن درس آمده است.
پاسخ سؤال سوم نيز جدايی ناپذيری حضرت علی (ع) و حق می باشد. در پاسخ سؤال چهارم نيز 

دانش آموزان بايد ميان حديث ثقلين و حديث «علی با قرآن و قرآن با علی است» ارتباط برقرار نمايند.
در حديث ثقلين آمده که عترت و قرآن از يکديگر جدايی ناپذيرند. يکی از مصاديق عترت، حضرت 
علی (عليه السالم) است. و اين حديث هم که می فرمايد «علی با قرآن و قرآن با علی است» تأکيد بر حديث 

ثقلين است.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
موارد زير بايد در ارزشيابی اين درس مورد نظر باشد:

۱ــ قرائت و ترجمٔه آيات
۲ــ انجام فعاليت پيام آيات

۳ــ توانايی بيان معنای شيعه و کاربرد آن در قرآن و حديث
۴ــ تبيين رابطٔه ميان اسالم و تشيع
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۵ــ توضيح چگونگی تربيت حضرت علی توسط پيامبر
۶ــ تبيين حديث «انا مدينة العلم …»

۷ــ تبيين رابطٔه عدالت خواهی حضرت علی و گرايش مردم به ايشان
۸ ــ انجام فعاليت تحقيق

۹ــ تبيين داليل وحدت امت اسالمی
۱۰ــ بيان شيوه های وحدت

۱۱ــ انجام بخش انديشه و تحقيق و پاسخ به سؤال های آن
۱۲ــ بيان قسمت برای مطالعه

۱۳ــ همکاری و مشارکت در تدريس

قسمت سوم:تمهيدات
الف) دانستنى هاى ضرورى

دربارۀ مساوات و عدالت نژادی
أن  عسی  قوم  من  قوم  اليسخر  الذين    ءامنوا  ايها  يا  می خوانيم:«  حجرات  سورٔه   ۱۱ آئه  در 
يکونواخيرًا منهم وال نساء من نساء عسی أن يکن خيرًا منهن وال تلمزوا انفسکم وال تنابزوا بااللقاب 
بئس االسم الفسوق بعد االيمان و من لم يتب فاولئک هم الظالمون. ای کسانی که ايمان آورده ايد، هيچ 
قومی حق ندارد قومی ديگر را مسخره کند چه بسا که آنان از ايشان بهتر باشند و هيچ زنانی حق ندارند 
زنان ديگر را مسخره کنند. چون ممکن است آنان از ايشان بهتر باشند و هرگز عيب های يکديگر را برمال 
مکنيد. و  زنهار لقب بد برای يکديگر نگذاريد واين بد جور اسم گذاری است که بعد از ايمان، باز هم 

يکديگر را به فسوق ياد کنيد و هرکس توبه نکند همٔه آنان از ستمکارانند.»
در اين آيه مسخره کردن اقوام نهی شده است. مسخره کردن آن گاه رخ می دهد که مسخره کننده 

آن قوم را کوچک و حقير بپندارد و قوم خود را برتر از آن قوم فرض کند.
درهمين سوره، در آئه ۱۳، خداوند ريشٔه اين دستور رابيان می فرمايد و تأکيد می کند که چون 
همٔه اقوام از يک مرد و زن آفريده شده اند، از جهت نژادی تفاوتی ندارند و نژادها و اقوام و خانواده ها 

فقط سبب شناسايی و تشخيص اقوام و افراد از يکديگر می شود:
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« يا ايها الناس انا خلقنا کم من ذکر وانثی و جعلنا کم شعوباً و قبائـل لتعارفوا اّن اکرمکم عندالله 
اتقاکم ان الله عليم خبير»

آئه اّول وقتی نازل شد که گروهی از قوم بنی تميم، ياران فقير و بی نام و نشان پيامبر اکرم، مانند بالل، 
سلمان، عمار، خباب، صهيب و سالم موالی ابی ُحذيفه را مسخره می کردند. چون آنان را از خود پايين تر 

می پنداشتند و اين، ريشه در جاهليت عرب داشت. اين آيه نازل شد و کار آنان را به شدت تقبيح کرد.
هم چنين گفته شده که اين آيه دربارٔه ثابت  بن قيس که فردی عادی بود نازل شده است. او گوشش 
سنگين بود. روزی هنگام نماز صبح که هنوز هوا تاريک بود وارد مسجد شد و برای اين که صدای 
پيامبر را بشنود از صف ها عبور کرد تا به مردی رسيد. آن مرد گفت: مگر بيش از يک جا می خواهی؟ 
خوب، همين جا بنشين. ثابت هم نشست. وقتی هوا روشن شد، آن مرد از روی حقارت پرسيد: اين 
کيست؟ (و نپرسيد که تو کيستی). ثابت گفت: من ثابت بن قيس هستم. آن مرد دوباره از روی مسخره 
گفت: هان، فرزند فالن زن (و اسم مادر ثابت را برد). ثابت سرش را از روی خجالت پايين انداخت.

در همين موقع، پيامبر آيه را قرائت کرد.
در حجة الوداع رسول خدا (ص) برای مردم خطبه خواند و در قسمتی از آن فرمود: ای مردم، 
آگاه باشيد که پروردگارتان يکی است، آگاه باشيد که پدرتان يکی است و آگاه باشيد که هيچ فضيلتی برای 
عرب بر غيرعرب نيست و هيچ غيرعرب بر عرب فضيلت ندارد، هيچ سياهی بر سرخی و هيچ سرخی بر 
سياهی فضيلت ندارد، مگر به تقوا که گرامی ترين شما نزد خدا با  تقواترين شماست. با شما هستم، آيا 

مطلب را رساندم؟ همه گفتند بله يا رسول الله. 
فرمود: پس حاضرين به غايبين برسانند.

زبيربن عبدالمطلب را که از قبيلٔه مشهور بنی هاشم بود، برای  رسول خدا (ص) صباغه دختر 
مقداد بن اسود که به ظاهر شرافت قومی نداشت، خواستگاری کرد و به ازدواج او درآورد، تا مردم به 

او تأسی کنند.۱

ب) منابع
١ــ رسالت تشيع در دنيای امروز، عالمه طباطبايی، بوستان کتاب (معلم و دانش آموز)

٢ــ شيعه در اسالم، عالمه طباطبايی، بنياد فرهنگی عالمه طباطبايی (معلم و دانش آموز)
۳ــ گلچين از معارف تشيع، عالمه طباطبايی، بوستان کتاب (معلم)

١ــ تفسير الميزان ذيل آيات ١١ تا ١٨ سورٔه حجرات.
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۴ــ سقيفه، عالمه عسکری، مرکز فرهنگی انتشاراتی منير (معلم و دانش آموز)
٥  ــ گزيدٔه راهنمای حقيقت، آيت الله سبحانی، نشر شعر (معلم و دانش آموز)

٦ ــ مبانی نظری حّب اهل بيت، اصغر طاهرزاده، گروه فرهنگی الميزان (معلم و دانش آموز)
٧ــ تمدن زايی شيعه، اصغر طاهرزاده، گروه فرهنگی الميزان (معلم و دانش آموز)

٨  ــ پاسخ جوان شيعی، محمد طبری، نشر شعر (دانش آموز)
٩ــ روش شناسی به پرسش های اعتقادی، محسن عباسی ولدی، انتشارات جامعة الزهراء (معلم)
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درس هفتم

وضع فرهنگی و سياسی عصر ائمه (عليهم السالم)

قسمت اّول: کليات

الف) اهداف
١ــ هدف کلی: آشنايی اجمالی با وضع فرهنگی و سياسی عصر ائمه (عليهم السالم)

٢ــ اهداف آموزشی:
ــ تبيين عوامل انحراف در مسير تعيين شده از جانب پيامبر

ــ شناخت مسائل جديدی که با توسعٔه سرزمين های اسالمی پديد آمد.

ب) پيش دانسته ها
تاريخ اجمالی اسالم

ائمٔه اطهار (صلوات اله عليهم)
بنی اميه

بنی عباس

ج) اصطالحات علمی درس
۱ــ تحريف حديث: دستکاری در لفظ و معنای حديث، به طوری که مقصود اصلی حديث 

از دست برود.
۲ــ جعل حديث: ساختن سخنانی و نسبت دادن آن سخنان به پيامبر يا ائمه (صلوات الله عليهم) 

۳ــ اهل کتاب: به پيروان پيامبرانی که دارای کتاب آسمانی بودند، اهل کتاب می گويند، که از 
همه مشهورتر، يهوديان و مسيحيان می باشند.

۴ــ حکومت عدل نبوی:حکومتی که رسول خدا (ص) در ده سالی که در مدينه بود،به وجود آورد.
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۵ــ سلطنت قيصری و کسرايی: قيصر، نام پادشاهان روم و کسرٰی، نام پادشاهان ايران در 
دورهٔ ساسانی بود. سلطنت آنان، يک سلطنت اشرافی و استبدادی بود که فقط براساس تصميم پادشاه 

اداره می شد.
۶ــ جاهليت قبل از اسالم: از آن جا که فرهنگ مردم عرب، قبل از اسالم، آميخته با خرافات 

و براساس جهل و نادانی بود، پيامبر اکرم (ص) تمام آن دوره را، دورٔه جاهلی نام گذاشت.
۷ــ جاهليت بعد از اسالم: از آن جا که بعد از رحلت پيامبر (ص) و با گذشت زمان، گروه هايی 
از مردم، به خصوص حکومت های جور، برخی از رسم ها و فرهنگ جاهلی را دوباره زنده کردند، اين 

بازگشت به جاهليت را، جاهليت بعد از اسالم می نامند.

د) ارتباط با درس گذشته
در درس گذشته جايگاه تشيع در تاريخ اسالم مورد بحث قرار گرفت. در درس پنجم نيز ضرورت 
ادامه يافتن دو قلمرو از مسئوليت های رسول خدا (ص)، پس از رحلت آن بزرگوار، تبيين شد. در اين 
درس می خواهيم وضعيت پيش آمده پس از پيامبر اکرم (ص) را بررسی کنيم و ببينيم که چه تحوالتی 

در آن عصر اتفاق افتاد.
با بررسی اين وضعيت، دانش آموزان بهتر می توانند داليل اقدامات امامان بزرگوار را دريابند و 

به شيوه های عمل آنان پی ببرند.

هـ) محورهای اصلی درس
١ــ راه سپاس گزاری از رسول خدا ــ صلی اللّه عليه و آله ــ ادامه دادن راه آن حضرت است. 

٢ــ پس از رحلت رسول خدا ــ صلی اللّه عليه و آله ــ مسير هدايت و رهبری دچار انحراف شد 
و امامت ظاهری حضرت علی ــ عليه السالم ــ استقرار نيافت.

٣ــ از جمله انحراف های پيش آمده بعد از رسول خدا(ص)،ممنوعيت نوشتن احاديث آن حضرت 
بود.

٤ــ گسترش دنيای اسالم پس از پيامبر (ص) سبب طرح مسائل جديد فرهنگی و اجتماعی شد.

٥  ــ برخی از عالمان وابسته به قدرت ــ به ويژه در دورٔه بنی اميه ــ به جعل احاديث پرداختند.
٦  ــ در قرون اّولئه اسالم، شخصيت هايی ظهور کردند که انديشه های قابل اعتمادی نداشتند اّما 

رهبری فکری مردم را به دست گرفته بودند.
٧ــ از مهم ترين انحراف ها پس از پيامبر اکرم (ص)، شکل گيری حکومت های ظلم و جور بود.
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قسمت دوم: فعاليت ياددهی ــ يادگيری

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

ب) آماده سازی و ايجاد انگيزه
برای توجه دانش آموزان به اين درس، می توان واقعهٔ کربال را طرح کرد و اين سؤال را مطرح 
نمود که چرا اندک زمانی پس از رحلت رسول خدا (ص) فرزندان آن حضرت را اين گونه شهيد کردند. 

هم چنين می توان از فيلم هايی که دربارٔه واقعه کربال تهيه شده استفاده نمود.

ج) اجزای تدريس
در روش يا روش هايی که دبير برای تدريس انتخاب می کند، بايد اجزای زير گنجانده شود:

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
انجام فعاليت پيام آيات٢
تبيين هشدار قرآن و سخنان امام علی (ع)٣
انجام فعاليت تطبيق٤
تبيين عوامل بازگشت به جاهليت٥
طرح مشکالت اجتماعی و فرهنگی٦
توضيح قسمت هايی برای مطالعه٧

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، دانش آموزان، قرائت آيات را تمرين می کنند و ترجمٔه آن ها را تکميل می نمايند.
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٢ــ انجام فعاليت پيام آيات
اين فعاليت، مدخلی برای ورود به بحث است و دانش آموزان با انجام آن، متوجه می شوند که 
فعاليت  اين  با  آنان  کنند.  مطالعه  دقيقاً  را  اسالم  تاريخ  و  بدانند  را  خود  پيشينيان  سرگذشت  بايد  چرا 
درمی يابند که خودشان نيز ممکن است اشتباه کنند و به جاهليت بازگردند. لذا بايد با عبرت از تاريخ، 

عوامل بازگشت به جاهليت را از ميان ببرند.
از آئه ۱۰۹ سورٔه يوسف درمی يابيم که بايد در تاريخ گذشتگان نظر کنيم و عبرت بگيريم. از همين 
آيه درمی يابيم که عاقبت کار گذشتگان نتيجٔه نظرکردن در تاريخ است. از همين آيه به دست می آوريم که 
زندگی آن دسته از اقوام و ملت ها مورد قبول خداوند است که تقوا پيشه کرده باشند، با تفکر و تعقل 
زندگی نموده اند و در تصميم گيری ها به آخرت توجه کرده باشند. از آئه ۱۴۴ سورٔه آل  عمران درمی يابيم 

که قرآن کريم مسلمانان زمان پيامبر را از بازگشت به جاهليت بيم می دهد.
از همين آيه به دست می آوريم که سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت آنان هستند که به دورهٔ جاهليت 

بازنگردند و به همان شيوه ای که پيامبر توصيه کرده، زندگی را ادامه دهند.
و  تفکر  اهل  که  است  عبرت آموز  کسانی  برای  گذشتگان  تاريخ  بيان  يوسف  سورٔه   ۱۰۹ آئه  از 

تعقل باشند.  
٣ــ تبيين هشدار قرآن و سخنان امام علی (ع)

بعد از انجام اين فعاليت، دبير به تبيين هشدار قرآن دربارٔه بازگشت مسلمانان به جاهليت و نتايج و 
آثار آن می پردازد و برای ذکر نمونه، آن را با سخنان اميرالمؤمنين پيوند می دهد. آن گاه از دانش آموزان 

می خواهد که با انجام فعاليت تطبيق، محورهای اصلی سخنان آن حضرت را استخراج نمايند.
۴ــ انجام فعاليت تطبيق

اين فعاليت سبب می شود که دانش آموزان در کالم اميرالمؤمنين تفکر کنند و با دقت بيشتری 
پيام هايی را که در اين سخنان وجود دارد،استخراج نمايند. اين سخنان حاوی نشانه های متعددی از 

بازگشت مسلمانان آن دوره به جاهليت است که دانش آموزان بايد پنج مورد آن را ذکر کنند، مانند:
پوشيده شدن حق و رواج باطل،

رايج شدن دروغ،
کم بها شدن قرآن،

توجه به ظاهر قرآن و بی توجهی به محتوا و حقيقت آن،
اختالف و پراکندگی ميان مردم،
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حالل شدن حرام ها،
گسترش ظلم و بی عدالتی،

سخت شدن زندگی هم بر دين خواهان و هم بر دنيا طلبان،
کمک خواستن از خود ظالمان برای دفع ظلم.

۵  ــ تبيين عوامل بازگشت به جاهليت
دبير اين سؤال را مطرح می کند که چه عواملی موجب شد چنين وضعی را که اميرالمؤمنين ترسيم 

می کند برای جامعٔه اسالمی آن دوره پديد آيد؟
سپس با کمک دانش آموزان به تشريح آن عوامل می پردازد و به خصوص دربارٔه روی کار آمدن 

معاويه و بنی اميه و نقشی که اين خاندان در انحراف جامعٔه اسالمی داشتند، توضيح می دهد.
۶  ــ طرح مشکالت اجتماعی و فرهنگی آن دوره

در اين مرحله، دبير شرح هرکدام از مشکالت و مسائل اجتماعی و فرهنگی را طرح می کند و 
دربارٔه آن ها توضيح می دهد.

توضيح دربارۀ ممنوعيت نوشتن حديث پيامبر
در زمان خليفٔه اّول، بنابه پيشنهاد عمربن خطّاب نوشتن احاديث رسول خدا   (ص) ممنوع شد. 
توجيه اصلى براى چنين اقدامى، حفظ موقعيت قرآن کريم نزد مسلمانان بود، اّما اين کار عواقب بسيار 
دشوارى براى دنياى اسالم داشت، به گونه اى که اگر بخواهيم غير از طريق ائمٔه اطهار   (ع) به سخنان 
رسول خدا (ص) دسترسى پيدا کنيم، به کمتر حديث موثّقى خواهيم رسيد. ابوحنيفه از علماى بزرگ 
اهل سّنت و رئيس مذهب حنفى از مذاهب چهارگانٔه اهل سّنت است. وى قياس را يکى از منابع فقه 
حجتى بر صّحت و  شرعاً  يقين آور است و نه  تمثيل منطقى)، نه منطقاً  مى داند؛ درحالى که قياس (يا 

اعتماد به آن وجود دارد.
علت انتخاب اين نظر، مشکلى بود که وى با آن روبه   رو شده بود و ناچار شد راهى براى خروج 
از بن بست پيدا کند. وى بر اين نظر بود که در بيشتر موارد، احکام به صورت کلى در قرآن کريم آمده اند 
و به تفصيل و توضيح نياز دارند اّما تعداد احاديثى که از پيامبر اکرم (ص) نقل شده و از نظر سند معتبر 
از  منع  همان  اعتبار،  عدم  اين  اصلى  علت  نيست.  مشکالت  پاسخ گوى  که  است  اندک  آن   قدر  است، 
نوشتن احاديث بعد از رحلت رسول خدا  (ص) بود که زمينه را براى فراموش کردن احاديث و تحريف 

و جعل آن ها فراهم ساخت.
در اين جا ضرورى است تذکر داده شود که اين وضعيت، به اهل سّنت اختصاص داشت و 
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شيعيان که از هدايت ائمٔه اطهار  (ع) بهره مند بودند، با اين مشکل روبه   رو نبودند؛ زيرا هم احاديث 
پيامبر  اکرم    (ص) سينه به سينه از طريق ائمٔه اطهار (ع) حفظ شده بود و هم از خود آن بزرگواران سخنان 

فراوانى باقى مانده بود که امکان اجتهاد صحيح را در عصر غيبت به وجود مى آورد.
توضيح دربارۀ ظهور شخصيت های غيرقابل اعتماد

مسئلٔه ديگرى که دبير بايد به تبيين آن بپردازد، پيدايش دو پديدهٔ جعل حديث و تحريف در انديشه هاى 
اسالمى بود. اين دو پديده بيشتر به  وسيلٔه حاکمان جور و صاحبان قدرت پديد آمد و تقويت شد؛ زيرا آنان 
از محبوبيت رسول خدا(ص) نزد مسلمانان مطلع بودند و مى دانستند که هر مطلب و موضوعى که به ايشان 
مستند باشد، براى مردم اهميت و اعتبار دارد. به همين جهت با دادن جايزه و پول، افرادى را وادار به 
ساختن حديث از قول پيامبر(ص) کردند. هم چنين، آنان که از تحريف قرآن کريم ناتوان بودند و نمى توانستند 

در اين کتاب آسمانى دخل و تصرف کنند، به تحريف معنوى انديشه هاى اسالمى پرداختند.
براى  را  خطر  اين  عمق  حديث،  جعل  و  انديشه ها  تحريف  از  نمونه هايى  ذکر  با  مى تواند  دبير 

دانش آموزان روشن تر سازد. (منبع: شماره هاى ۵ ، ۷  و ۹ در قسمت منابع)
توضيح دربارۀ ظهور شخصيت های غيرقابل اعتماد

دبير محترم در اين قسمت، بايد بين ياران پيامبر اکرم(ص) و افرادى که بعدها به عنوان شخصيت هاى 
برجستٔه اسالمى صحنه گردان شدند، مقايسه اى انجام دهد تا دانش آموزان بتوانند تفاوت ميان اين دو 
دسته را بهتر درک کنند؛ براى مثال، در زمان خليفٔه سوم اصحاب بزرگ رسول خدا (ص)، مانند: 
ابوذر و عّمار به حاشيه رانده شده بودند و امثال کعب االحبار (يهودى تازه مسلمان) زعامت فکرى جامعه 

را برعهده گرفته بودند. 
طرح اين موضوع به عنوان يک مسئله، بدان جهت است که هميشه شخصيت ها تأثير فوق العاده اى 
در شکل گيرى افکار عامه دارند و مردم را ــ چه در جهت مثبت و چه در جهت منفى ــ به   دنبال خود 

مى برند. (منبع: شماره هاى ۵ ، ۷ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۲ در قسمت منابع)
توضيح دربارۀ تبديل حکومت عدل نبوى به سلطنت قيصرى و کسرايى

اين مسئله که مهم ترين انحراف پس از رسول خدا   (ص) بود، نيازمند تأکيد بيشتر است. همين امر 
سبب پيدايش فاجعه هاى بزرگى در دنياى اسالم شد که مهم ترين آن ها شهادت امام حسين   (ع) و ياران 

ايشان و اسارت خانوادٔه بزرگوار آن حضرت بود.
۷ــ توضيح قسمت های برای مطالعه

اين درس، دو قسمت «براى مطالعه» دارد که به ذکر نمونه ها مى پردازد. اين نمونه ها کمک مى کنند 
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که مسائل مطرح شده، عينى تر و آشکارتر شوند و دانش آموزان بتوانند خود را در فضاى جريان ها و 
حوادث آن روز قرار دهند.

د) انجام بخش انديشه و تحقيق
سؤال اّول: پاسخ اين سؤال، در همان آيه هاى ابتداى درس آمده است. يکى از علت هاى آن، 
آشنايى با سرنوشت ملت ها و علت آن سرنوشت است؛ مثالً، بدانيم که عاقبت کار کسانى که آيات الهى 

را تکذيب کردند چه بود. اين آشنايى بايد به درس گرفتن و عبرت آموزى منجر شود.
سؤال دوم: پاسخ اين سؤال در دو بند اين درس قرار دارد. زمينٔه اّول، منع نوشتن احاديث پس 
از رحلت پيامبر بود. زمينٔه دوم، نياز حاکمان جور و صاحبان قدرت به توجيه موقعيت خود و اقدامات 

مخالف اسالم آن ها بود.
سؤال سوم: در پاسخ اين سؤال، به چند تفاوت که در مجموعٔه درس به طور پراکنده آمده است، 

بايد اشاره شود؛ بنابراين، پاسخ اين سؤال فقط به قسمت خاصى از درس مربوط نمى شود.
حکومت هاى  در  جور  و  ظلم  بر  تکئه  و  خدا  (ص)  رسول  حکومت  بودن  عادالنه  اّول،  تفاوت 

بنى اميه و بنى عباس بود.
به  دادن  ميدان  و  خدا  (ص)  رسول  توسط  اسالمى  اصيل  انديشه هاى  گسترش  دوم،  تفاوت 

انديشه هاى غيراصيل و تحريف شده در آن حکومت ها بود.
گذاشتن  زيرپا  و  خدا  (ص)  رسول  توسط  الهى  احکام  و  دستورات  به  دقيق  عمل  سوم،  تفاوت 

احکام الهى توسط آن حکومت ها بود.
تفاوت چهارم، مشِى سادٔه حکومت دارى رسول خدا  (ص) و مشى اشرافى آن حکومت ها بود.

تفاوت هاى ديگرى هم از متن قابل استخراج است.

هـ) انجام فعاليت پيشنهاد
کتاب  گردد.مثالً  معرفی  دانش آموزان  به  کتاب هايی  است  الزم  پيشنهاد،  اين  دادن  انجام  برای 

«حماسٔه حسينی» از استاد شهيد مطهری به کالس آورده شود تا دانش آموزان با آن آشنا شوند.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
۱ــ قرائت و ترجمٔه آيات
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۲ــ انجام فعاليت پيام آيات
۳ــ توانايی تبيين هشدارهای قرآن و اميرالمؤمنين دربارٔه بازگشت به جاهليت

۴ــ توانايی انجام فعاليت تطبيق
۵  ــ شرح عواملی که باعث بازگشت مسلمانان به جاهليت شد

۶  ــ تبيين شکل ممنوعيت حديث و آثار آن
۷ــ تبيين شکل تحريف در معارف و جعل حديث

ـ تبيين شکل ظهور شخصيت های غير قابل اعتماد ۸  ـ
۹ــ تبيين شکل تبديل حکومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و کسرايی

۱۰ــ توضيح بخش های برای مطالعه
۱۱ــ انجام بخش انديشه و تحقيق

۱۲ــ انجام بخش پيشنهاد
۱۳ــ مشارکت و همکاری در حين تدريس

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنی های ضروری معلم
۱ــ تاريخچه اى از عصر امامت: اين تاريخچه را براساس شرايطى که براى ائمٔه اطهار (ع) 

پيش آمده است و مواضعى که آنان گرفته اند، مى توان به هفت مرحله تقسيم کرد: 
مرحلٔه اّول: دورٔه امامت حضرت على   (ع) که با رحلت پيامبر اکرم  (ص) در سال يازدهم هجرى 
آغاز مى شود و در سال چهلم هجرى با شهادت آن امام پايان مى پذيرد. اين دوره با خالفت سه خليفٔه 
اّول همراه است. پس از خالفت خليفٔه سوم، مردم به سوى امام روى آوردند. حکومت امام، حدود 
پنج سال به طول انجاميد. دراين دوره، معاويه که از زمان خليفٔه دوم حاکم شام شده بود، از اطاعت امام 

سرپيچى کرد و جنگ صفين را عليه امام به راه انداخت.
مرحلٔه دوم: دورٔه امامت امام حسن  (ع) و امام حسين  (ع) بودکه از سال چهلم هجرى آغاز شد و 
با شهادت امام حسين   (ع) در سال ۶۱ هجرى به پايان رسيد. تمام دورٔه امامت امام حسن  (ع) و ده سال 
اّول امامت امام حسين  (ع) همزمان با حکومت معاويه بود. سال آخر زندگى امام حسين(ع) با حکومت 
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يزيد همراه شد و ايشان در دهم محرم سال ۶۱ هجرى به شهادت رسيد.
مرحلٔه سوم: دورٔه امامت امام سجاد(ع)، امام باقر(ع) و بخش اّول امامت امام صادق(ع) بود. 

دراين دوره، حوادث زير اتفاق افتاد:
يزيد پس از سه سال حکومت، در سال ۶۴ هجرى ُمرد. معاويه، فرزند يزيد، که از کار پدر شرمنده 
بود، چند ماه حکومت کرد و استعفا داد. پس از او مروان بن حکم روى کار آمد که حکومتش بيش از نه 
ماه طول نکشيد. پس از وى، عبدالملک بن مروان به حکومت رسيد و قدرتى وحشتناک به وجود آورد 
و حق طلبان را به شّدت سرکوب کرد و قدرت بنى اميه را احيا نمود. وى تا سال ۸۵ هجرى حکومت 

کرد. 
پس از عبدالملک، فرزندش وليد به حکومت رسيد و تا سال ۹۶ حکومت کرد. وى ستمگرى 
عّياش بود. امام سجاد  (ع) در سال ۹۵ در زمان حکومت وليد و واليت عهدى هشام به شهادت رسيد 

و امامت امام باقر  (ع) آغاز شد.
يزيد بن  عبدالعزيز  (۱۰۱ــ۹۹)،  عمربن  عبدالملک (۹۹ــ۹۶)،  سليمان    بن  ترتيب  به  وليد،  از  پس 
عبدالملک (۱۰۵ــ۱۰۱) و هشام بن عبدالملک (۱۱۴ــ   ۱۰۵) به قدرت رسيدند. عمربن عبدالعزيز ستم 
به اهل بيت پيامبر را ممنوع کرد و نوشتن احاديث پيامبر را اجازه داد. هشام، امام باقر(ع) را به شهادت 

رساند.
پس از هشام، به ترتيب وليدبن يزيد بن عبدالملک، يزيد بن وليد بن عبدالملک، ابراهيم بن وليد بن 
عبدالملک و مروان بن محمد به حکومت رسيدند. در اين دوره، بنى اميه در ضعف بودند تا اين که در 

سال ۱۳۲ هجرى عباسيان روى کار آمدند.
مرحلٔه چهارم: دورٔه دوم امامت امام صادق    (ع)، امامت امام کاظم(ع) و بخش اول امامت امام 
رضا   (ع) را شامل مى شود که از سال ۱۳۲ تا ۱۹۸ هجرى ادامه داشت. اولين خليفٔه عباسى عبدالله بن 
محمد سّفاح بود. پس از وى، ابوجعفر منصور دوانيقى روى کار آمد. منصور، ظلم و ستم به اهل بيت 
و ياران آنان را آغاز کرد. وى شيعيان امام صادق (ع) را پس از شناسايى گردن مى زد و کمترين کيفر 
آنان، هزارضربه شّالق بود. امام صادق   (ع) توسط منصور به شهادت رسيد. بخشى از حکومت منصور 
در عصر امامت امام کاظم    (ع) بود. پس از منصور، مهدى عباسى و پس از وى هادى عباسى و پس از 
هادى، هارون به حکومت رسيد. هارون که خود را مقتدرترين خليفه مى دانست، تصميم داشت شيعيان 
را نابود سازد. امام کاظم    (ع) را سال ها در زندان هاى سخت زندانى کرد و باالخره ايشان را در زندان به 
شهادت رساند. در همين زمان، امامت امام رضا   (ع) آغاز شد. پس از هارون در سال ۱۹۳، امين روى 
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کار آمد. در اين دوره امام رضا    (ع) در مدينه زندگى مى کرد. 
مرحلٔه پنجم: بخش دوم امامت امام رضا    (ع) تا شهادت آن حضرت است. اين دوره هم زمان 
با حکومت مأمون است. پس از حکومت هارون در سال ۱۹۳، فرزند بزرگ وى، امين، به حکومت 
رسيد اما مأمون او را سرنگون کرد و درسال ۱۹۸ قدرت را به دست گرفت. مأمون که خود را دوستدار 
اهل   بيت   (ع) نشان داده بود و از حمايت ايرانيان بهره مى برد، امام را با تهديد، به مرکز حکومتش در مرو 
انديشه هاى اصيل  استفاده کرد و به نشر  وليعهد خود کرد. امام نيز از فرصت واليت عهدى  آورد و 
را  ايشان  محبوبيت  بلکه  نشده  امام  انزواى  سبب  نه تنها  برنامه هايش  ديد  که  مأمون  پرداخت.  اسالمى 

افزايش داده است، در سال ۲۰۳ هجرى ايشان را به شهادت رساند.
مرحلٔه ششم: دورٔه امامت امام محمدتقى  (ع)، امام على الّنقى(ع) و امام حسن عسکرى(ع) است 

که از سال ۲۰۳ آغاز مى شود و در سال ۲۶۰ هجرى قمرى پايان مى يابد.
 ،(۲۱۸ ـ     ۲۲۰ـ ) معتصم   ،۲۱۸ سال  تا  مأمون  حکومت  ادامٔه  با  بود  مصادف  دوره  اين 
ـ   ۲۴۸)، معتّز (۲۵۵ــ۲۵۲)،  واثق   (۲۳۲ــ۲۲۷)، متوکّل  (۲۴۸ــ۲۳۲)، منتصر(۶ ماه)، مستعين (۲۵۲ـ
مهتدى (۲۵۶ــ   ۲۵۵) و معتمد (۲۶۰ــ۲۵۶). امامت امام جواد(ع) در دورٔه مأمون و معتصم واقع شد و 
ايشان به وسيلٔه معتصم به شهادت رسيد. امامت امام هادى(ع) در زمان حکومت معتصم، واثق، متوکل، 
منتصر، مستعين و معتّز بود. اين امام بزرگوار در دورٔه معتز به شهادت رسيد. امامت امام عسکرى نيز 

در دورٔه معتّز، مهتدى و معتمد سپرى شد.
اين دوره از سخت ترين دوره هاى خالفت عباسيان بود. اين سه پيشواى بزرگ شيعه در سامرا 
به  جوانى  همان  در  و  مى کردند  زندگى  حکومتى  دستگاه  شديد  نظارت  زير  عباسى،  حکومت  مرکز  و 

شهادت  رسيدند.
مرحلٔه هفتم: از سال ۲۶۰ تا ۳۲۹ هجرى قمرى و دورٔه غيبت صغراى امام عصر(عج) است. 
امام عصر(عج) در سال ۲۶۰ در سن پنج سالگى به امامت رسيد. ايشان در همين سن به عنايت خداوند 

از علم الهى و منصب امامت بهره مند بود.
پس از سال ۳۲۹ هجرى قمرى، دورٔه غيبت کبراى امام عصر(عج) آغاز شد که تاکنون ادامه 

دارد.
۲ــ تحريف در انديشه هاى اسالمى: پس از روى کار آمدن معاويه و ظلم و ستم هاى وى بر 
مردم و پس از آن، جنايت هاى فرزندش يزيد، به تدريج براى مردم روشن شد که اين ستمگران به عذاب 
جهنم دچار خواهند شد. در اين ميان، گروهى به نام «مرجئه» پيدا شدند که مى گفتند نمى توان دربارٔه 
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هيچ کس قضاوت نهايى کرد و گفت اين شخص ظالم يا کافر است. چه بسا کسى را که ما ظالم مى دانيم، 
خداوند به بهشت ببرد و مورد لطف خود قرار دهد. در واقع، آنان ايمان ظاهرى را کافى مى دانستند و 

عمل را شرط ايمان و نجات از جهنم نمى شمردند.
۳ــ شخصيت هاى غيرقابل اعتماد: سفيان ثورى از متصّوفه و زّهادى بود که در زمان امام 
صادق   (ع) زندگى مى کرد و براى خود پيروانى داشت که به شيوهٔ او زندگى مى کردند. روزى امام صادق   (ع) 
را ديد که جامه اى بسيار لطيف پوشيده است. اعتراض کرد و گفت: «اين جامه سزاوار تو نيست. تو 

نبايد خود را به زيورهاى دنيا آلوده سازى …»
امام فرمود: «مى خواهم سخنى به تو بگويم؛ خوب گوش کن از براى دنيا و آخرت تو مفيد است. 
اگر به   راستى اشتباه کرده اى و حقيقت دين اسالم را دربارٔه اين موضوع نمى دانى، سخن من براى تو 
سودمند خواهد بود اّما اگر هدفت اين است که در اسالم بدعتى ايجاد کنى و حقايق را منحرف سازى، 
مطلب ديگرى است و اين سخنان به تو سودى نخواهد داد. ممکن است تو وضع ساده و فقيرانٔه رسول 
خدا و صحابٔه آن حضرت را در آن زمان، پيش چشم خود مجسم سازى و گمان کنى که مسلمانان تا روز 
قيامت يک نوع تکليف و وظيفه دارند که بايد همان را نمونه قرار دهند و هميشه فقيرانه زندگى کنند اما 
من به تو بگويم که رسول خدا   (ص) در زمان و محيطى زندگى مى کرد که فقر و تنگ دستى برآن حاکم بود 
و عموم مردم از داشتن لوازم اّولئه زندگى محروم بودند. وضع خاّص زندگى رسول خدا(ص) و صحابٔه 
آن حضرت، به وضع عمومى آن روزگار مربوط مى شود. ولى اگر در عصرى و روزگارى وسايل زندگى 
فراهم شد و شرايط بهره مندى از موهبت هاى الهى به وجود آمد، سزاوارترين مردم براى بهره بردن از آن 

نعمت ها نيکان و صالحان اند، نه فاسقان و بدکاران؛ مسلمانان اند نه کافران.
تو چه چيز را در من عيب مى شمرى؟ به خدا قسم، من با وجود اين که مى بينى از نعمت ها و 
موهبت هاى الهى استفاده مى کنم، از زمانى که به حّد بلوغ و رشد رسيده ام، شب و روز مراقبم تا اگر 

حّقى در مالم پيدا شود، فورى آن را بپردازم.»۱
۴ــ مقام و منزلت ائمۀ اطهار (ع) در زيارت جامعۀ کبيره: … أنُتم نُوُر اال ٔخٰياِر َو هُٰداُة 
ماَء أن تَـَقَع َعلَى  ُل الَغۡيَث َو ِبکُم يُمِسُک السَّ اال ٔبراِر و ُحَجُج الَجبّٰاِر ِبکُم فََتحَ اللُّٰه َو ِبکُم يَخِتُم َو ِبکُم يَُنزِّ
رَّ و ِعنَدکُم ٰما نََزلَت ِبِه ُرُسلُُه َو َهبَطَت ِبِه َمالِٰئَکُتُه َو إلٰى  ُس الَهمَّ َو يَکِشُف الضُّ ِبـإذِنـِه َو ِبکُم يَُنِفّ اال ٔرِض إالّٰ

کُم … َجدِّ

۱ــ تحف العقول، ص ۳۴۸ تا ۳۵۴ و اصول کافى، ج ۵، باب المعيشة ص ۶۵ تا ۷۱
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ِة ِعنَدکُم َو إياُب الَخلِق إلَيکُم َو ِحٰسابُُهم َعلَيکُم َو فَصُل الِخٰطاِب  … أنُتم أهلُه َو َمعِدنُه َو ِميٰراُث النُّبُوَّ
ِعنَدکُم َو ٰايٰاُت اللِّٰه لََديکُم و عٰزاِئُمُه ِفيکُم َو نُوُرُه َو بُرٰهانُـُه ِعنَدکُم َوأمُرُه إلَيکُم…

يَُة الَمخُزونَُة  حَمُة الَموُْصولَُة َو اال ٰ ٰراُط االٔقَوُم و ُشَهداُء ٰداِر الَفٰناِء َو ُشَفٰعاُء ٰداِرالبَٰقاِء َو الرَّ … َانُتُم الصِّ
اکُم نَجٰى َو َمن لَم يَـأِتکُم َهلََک.۱ ـٰ َو االٰٔمانَُة الَمحُفوظَُة َو الٰباُب الُمبَۡتلٰى ِبِه النّٰاُس َمن أت

… و حال آنکه شما نور خوبان و هاديان نيکان و حجت هاى خداوند جبّاريد. خداوند با شما 
آغاز کرد و با شما ختم مى کند، و به خاطر شما باران فرو مى ريزد، و تنها براى شما آسمان را از اين که 
را  سختى  و  مى زدايد  را  اندوه  شما  وسيلٔه  به  و  خودش،  اجازه  با  مگر  مى دارد،  نگاه  افتد  فرو  برزمين 
برطرف مى نمايد و نزد شماست آنچه را بر رسوالنش نازل نموده، و فرشتگانش به زمين فرود آورده اند 

و به جانب جّد شما …
… و شما اهل حّق و سرچشمه آن هستيد و ميراث نبوت نزد شماست و بازگشت خلق به سوى 
و  شما،  پيش  خدا  آيات  شماست،  نزد  باطل  از  حق  جداکنندٔه  سخن  و  شماست،  با  حسابشان  و  شما، 

تصميمات قطعى اش در شما و نور و برهانش نزد شماست و امر او متوجه شماست …
… شماييد راه راست تر، و گواهان خانٔه فنا، و شفيعان خانٔه بقا، و رحمت پيوسته، و نشانى انباشته 
و امانت نگاه داشته، و درگاه حّقى که مردم به آن آزموده مى شوند، آن که به سوى شما آمد نجات يافت 

و هرکه نيامد هالک شد. 
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