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درس هشتم

احيای ارزش های راستين
قسمت اّول: کليات

الف) اهداف
١ــ هدف کلی: تبيين و توضيح اقدامات ائمٔه اطهار (ع) در قلمروهای امامت

٢ــ اهداف آموزشی:
ــ بيان اقدامات ائمٔه اطهار (ع) در قلمرو مرجعيت دينی

ــ بيان مجاهدات ائمٔه اطهار (ع) در قلمرو واليت ظاهری
ــ تبيين اسوه بودن ائمٔه اطهار (ع) و درس گرفتن از آن بزرگواران
ــ بيان چگونگی بهره مندی مردم از واليت معنوی ائمٔه اطهار (ع)

ب) پيش دانسته ها
پيش دانسته هاى اين درس، بيشتر به درس هاى قبل مربوط مى شود و عبارت اند از: 

۱ــ قلمروهاى مربوط به امامت: مرجعيت دينی
واليت و رهبرى  
واليت معنوى  

۲ــ نام ائمٔه اطهار (ع) به ترتيب
دو  تاريخ  با  اجمالى  آشنايى  و  يزيد  و  معاويه  مانند:  اطهار،  ائمٔه  دوران  حاکمان  برخى  نام  ۳ــ 

سلسلٔه بنى اميه و بنى عباس.

ج) اصطالحات علمی درس
٢ــ تقيه ١ــ حديث سلسلة الذهب 
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٤ــ علويان ٣ــ کلمٔه «ال اله اّال الله» 
٦ــ عباسيان ٥ ــ کتب اربعه 

د) ارتباط با درس قبل
درس هاى هفتم و هشتم در حقيقت، دو قسمت از يک درس اند و به همين جهت، در دو قسمت 
ارائه شده اند. درس هفتم، نشان دهندٔه بستر و زمينه اى است که ائمٔه اطهار  (ع)، امامت و رهبرى خود 
را در آن اقامه کرده اند. در درس هشتم، اقدامات آن بزرگواران در اين بستر و زمينه تشريح مى شود. 
اين شيؤه ارائه، به دانش آموزان کمک مى کند که اهميت اقدامات ائمٔه اطهار  (ع) را بهتر درک کنند و 

نقش مؤثر آنان روشن تر شود.

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ پيامبر اکرم (ص) به دستور خداوند، از مردم خواست که با محبت ورزيدن به اهل بيت   (ع) و 

پيروى از آنان، پاداش رسالت ايشان را بپردازند.
۲ــ محبت ورزيدن به اهل بيت  (ع) و تبعّيت از ايشان سبب مى شد که رسالت رسول خدا   (ص) 

ادامه يابد و تعالى و رشد جامعٔه اسالمى تأمين شود. 
۳ــ در شرايط سخت و پيچيدٔه پس از پيامبر(ص)، ائمٔه اطهار  (ع) مسئوليت هاى مربوط به امامت 

را با شيوه هاى مناسب و مؤثر پى گيرى کردند.
۴ــ ائمٔه اطهار  (ع) با تبيين قرآن کريم، حفظ سيرهٔ رسول خدا(ص)، تربيت شخصيت هاى برجسته 

و پاسخ به نيازهاى جديد مسلمانان، مسئوليت هاى مربوط به مرجعّيت علمى را به انجام رساندند. 
۵ ــ ائمٔه اطهار  (ع) با شيوه هاى مناسب، با همٔه حاکمان جوِرِ زمان خود، مبارزه کردند و جبهٔه 

مخالفاِن با اين حاکمان را رهبرى مى کردند.
۶  ــ ائمٔه اطهار  (ع) با بهره مندى از واليت معنوى، تربيت و تکميل نفوس ياران مستعد را برعهده 

گرفتند و آن ها را به سوى کمال و قرب الهى هدايت کردند.
۷ــ ابعاد فردى و اجتماعى زندگى ائمٔه اطهار  (ع)،کامل ترين اسوه و الگو براى مسلمانان در تمام 
دوره هاست که با شناخت و تحليل زندگى آنان، شيوه هاى درست عمل در زندگى فردى و اجتماعى خود 

را بيابند و راه ترقى و کمال را بپيمايند.
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قسمت دوم: سازماندهی فعاليت ياددهی ــ يادگيری

الف) ارزشيابی از درس قبل
دبير، در ابتدای تدريس، با توجه به موارد ذکر شده، از دانش آموزان ارزشيابی به عمل می آورد.

ب) آماده سازی و ايجاد انگيزه
براى آماده سازى، مسيرهاى مختلفى را مى توان انتخاب کرد: مسير اّول بهره مندى از آيات درس 

و انجام فعاليت هاى «پيام آيات» است. 
مسير دوم، بازگشتى به درس هفتم است. در اين بازگشت، مسئله اى را به اين صورت طرح مى کنيم 
که اگر اوضاع فرهنگى و اجتماعى با همان شرايط پيش مى رفت، چه اتفاقى مى افتاد. اگر امروزه قرآن 
کريم در دست ماست، از احکام اسالمى اطالع داريم و دين اسالم، نه به عنوان يک دين سطحى و 

تحريف شده بلکه به عنوان يک دين الهى حقيقى و تعالى بخش مطرح است، چه علتى دارد؟
مسير سوم استفاده از فيلم است. اگر فيلمى از زندگانى امام على    (ع)، امام حسن   (ع) و امام رضا    (ع) 
در  مى توانيم  باشيم،  داشته  اختيار  در  دهد  نشان  را  عصر  آن  شرايط  پيچيدگى  که  اطهار(ع)  ائمٔه  ساير  يا 

ابتداى درس آن را به نمايش بگذاريم و تدريس را با آن آغاز کنيم. 
حضرت  (ع)،  رضا  امام  مرقد  زيارت  از  دانش آموزان  و  دبير  خاطرات  ذکر  چهارم،  مسير 
معصومه(س)، حضرت عبدالعظيم، شاه چراغ و ساير زيارت گاه های مشهور است. سپس دبيران اين 

سؤال را طرح کنند که: آيا اين عزت و احترام و بارگاه از همان ابتدا بوده است؟
بزرگواران را  اين  حاکمان جور و حق طلبی  اذيت های  آزار و  سختی ها و  اندکی از  دبير  آنگاه 
توضيح دهد تا دانش آموزان متوجه شوند که اين شکوه و جالل فعلی ناشی از مجاهدت آن بزرگواران 

در راه حق بوده است.

ج) اجزای تدريس
تدريس اين درس، شامل اين اجزا است:
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اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
انجام فعاليت پيام آيات٢
تبيين هدف پيام آيات (با مراجعه به سخنان اميرالمؤمنين)٣
استخراج پيام حديث٤
تبيين اقدامات مربوط به مرجعيت دينی٥
انجام فعاليت بررسی٦
تبيين اقدامات مربوط به واليت ظاهری٧
توضيح دربارٔه واليت معنوی امامان٨
توضيح قسمت های برای مطالعه٩
اجزای گام سوم١٠

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس درس جديد، قرائت آيات تمرين می شود و ترجمٔه آيات تکميل می گردد.

٢ــ انجام فعاليت «پيام آيات»
دانش آموزان به تدبر در آيات ابتدای درس می پردازند و پاسخ سؤال های طرح شده را از طريق 

تفکر در آيات می دهند.
بنابر آئه ٥٧ سورٔه فرقان، کسانی پاداش رسالت را خواهند داد که راه خدا را در پيش بگيرند و 

هدايت الهی را بپذيرند.
بنابر آئه ٢٣ شورٰی، پاداش رسالت پيامبر اکرم (ص)، موّدت به اهل بيت ايشان است. بنابر آئه 
٤٧ سورٔه سبأ، اين پاداش از آن جهت برای خود مردم است که نتيجٔه موّدت اهل بيت پيامبر اکرم (ص) 

پيروی از راه آنان و رستگاری اخروی است.
«قربٰی» که در آئه ٢٣ شورٰی آمده، در لغت به معنای خويشان است. اّما در قرآن کريم، برای 
گروه خاصی از خويشان به کار رفته که توضيح آن بنابر تفسير الميزان در قسمت دانستنی های ضروری 

خواهد آمد.
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٣ــ تبيين هدف پيام آيات
بعد از استخراج پيام آيات، الزم است که دبير به تبيين اين پيام ها بپردازد و توضيح دهد که چگونه 

موّدت اهل بيت (ع) و حّب و دوستی به آنان به نفع خود مؤمنان است.
دبير برای توضيح اين مطلب می تواند از درس «دوستی با حق» که در کتاب دين و زندگی (٢) 
آمده بود استفاده کند. در آن درس توضيح داده شد که نتيجٔه دوستی و محبت به حق پيروی و اطاعت 
از حق است. زيرا محبت اطاعت می آورد. در اينجا هم که خداوند از ما خواسته تا محبت اهل  بيت را 
در دل خود جای دهيم، يکی از نتايج مهم اين محبّت، پيروی از آنان و اسوه قرار دادن آن بزرگواران 

است.
الزم است که دبير سخنان اميرالمؤمنين (ع) را بخواند و به دانش آموزان توضيح دهد که مسلمانان 

آن دوره به سخنان ايشان توجه نکردند و به سرنوشت اسف باری دچار شدند.
٤ــ استخراج پيام حديث

برای اين که دانش آموزان به نکات مهمی که در سخنان اميرالمؤمنين (ع) آمده بيشتر توجه کنند، 
آنان  می کنند.  استخراج  را  آن  پيام های  و  می پردازند  حديث  در  تفکر  به  انفرادی  يا  گروهی  به صورت 

می توانند به اين پيام ها برسند:
ــ پيروی از قرآن، با شناخت دشمنان قرآن و مقابلٔه با آنان ممکن است.

ــ قدم گذاشتن در راه راست با شناخت راه منحرفان و مقابلٔه با آنان امکان پذير است.
ــ حق را بايد از اهل حق طلب کرد.

ــ کسانی که اهل حق هستند، ظاهر و باطنشان يکسان است.
ــ مالک و معيار حق طلبان دين است، نه چيز ديگر.

ــ کسانی که اهل حق هستند، هم سخن گفتن و هم سکوت آنان معيار است.
٥ ــ تبيين اقدامات مربوط به مرجعيت دينی

در اين مرحله، ابتدا دبير مسئوليت هاى دوگانٔه امام را يادآورى مى کند و توضيح مى دهد که در اين 
درس، اقدامات ائمٔه اطهار(ع) در چارچوب اين مسئوليت ها تقسيم بندى شده است. توضيح اقدامات 
اين بزرگواران در چارچوب مسئوليت هاى امامت سبب مى شود که عملکرد ايشان به عنوان امام براى 
دانش آموزان روشن تر شود و بدانند که مسئوليت هاى مربوط به امامت، به نحو کامل انجام شده است. 
برخى تصور مى کنند چون ائمٔه اطهار  (ع) جز زمان اندکى نتوانستند حکومت را به دست بگيرند، 
پس وظايف مربوط به امامت هم خود به خود تعطيل شده يا خيلى کم رنگ بوده است، درحالى که چنين 
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نيست و ائمٔه اطهار  (ع) با وجود اين که حکومت را در اختيار نداشته اند، اقدامات گوناگونى در قلمروهاى 
سه گانٔه امامت انجام داده اند که حفظ اسالم و شکل گيرى تمدن اسالمى مديون اين اقدامات است. 

تذکر: در اين درس، ضمن طرح برخى اقدامات، در بخش «براى مطالعه» نمونه هايى از آن اقدامات، 
معرفى شده است. خوب است که دبير محترم در ضمن توضيحات خود از اين نمونه ها استفاده کند تا 

درس براى دانش آموزان روشن تر و ملموس تر باشد.
قراردادِن اين نمونه ها در بخش «براى مطالعه» بدان جهت بوده است که هم حجم درس افزايش 
نيابد و هم دانش آموزان به محتواى اقدامات توجه کنند و آن ها را به خاطر بسپارند. حفظ کردن نمونه ها 

و مصداق ها ضرورتى ندارد.
٦ ــ انجام فعاليت بررسی

ائمٔه  اقدامات  تأثير  و  مى کند  برقرار  مناسب  ارتباطى  قبل  درس  و  درس  اين  ميان  فعاليت،  اين 
اطهار(ع) را در حّل مسائل زمان ايشان نشان مى دهد. يادآورى مى کنيم که اين فعاليت، جزء فعاليت هاى 

ستاره دار است و نبايد در امتحان کتبى پايانى يا آزمون دانشگاه ها مورد سؤال قرار گيرد. 
در اين فعاليت، دانش آموزان بايد به درس قبل مراجعه کنند و بگويند که اين چهار اقدام ائمه 
اطهار(ع) در جهت حّل کدام يک از مشکالت و مسائل دنياى اسالم مؤثر بوده است. از آن جا که اين 
يک سؤاِل واگراست، ضرورتى ندارد که دانش آموزان را محدود به يک جواب معين کنيم؛ زيرا ممکن 

است برخى دانش آموزان به مواردى اشاره کنند که در کتاب نيامده يا مورد توجه دبير نبوده است.
اقدام اول، يعنى تعليم و تفسير قرآن کريم، پاسخ گوى مشکل تحريف انديشه هاى اسالمى بود و 
هم چنين سبب شد که مردم شخصيت ها و الگوهاى غيرقابل اعتماد را بهتر بشناسند و به تفسير و برداشت 

آنان از قرآن کريم اعتماد نکنند.
اقدام دوم؛ يعنى، حفظ سخنان و سيرٔه پيامبر(ص) سبب شد که آثار ناگوار ممنوعيت نقل حديث 
توسط خليفٔه دوم کمتر شود و تعداد قابل توجهى از سخنان آن حضرت، نزد علماى شيعه حفظ گردد و 
امکان شناخت جاعالن حديث فراهم آيد و گروه هاى زيادى از محّققان، به خصوص شيعه، به احاديث 
اين جاعالن اعتنا نکنند. هم چنين باعث آن شد که مردم، تفاوت رهبرى و حکومت رسول خدا(ص) با 
حاکمان جور را درک کنند و اين حکومت ها را نمونه هاى رهبرى اسالمى نشمارند. هم چنين سبب شد 

که در مقابل تحريف معارف، معارف صحيح نيز به گوش مردم برسد. 
تحريف  مقابل  در  اقدامی  هم  نو،  نيازهای  با  متناسب  اسالمی  معارف  تبيين  يعنی  سوم،  اقدام 
در معارف بود و هم اقدامی در برابر ظهور شخصيت های غيرقابل اعتماد. اين شخصيت ها نظرات و 
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ديدگاه هايی ارائه می کردند که با حقيقت اسالم سازگاری کمتری داشت.
اقدام چهارم، يعنی تربيت شخصيت های اسالمی، اقدامی بود در مقابل ظهور شخصيت ها و 

الگوهای غيرقابل اعتماد.
٧ــ تبيين اقدامات مربوط به واليت ظاهری

اين اقدامات و مجاهدت ها که به قلمرو رهبرى و واليت ظاهرى ائمٔه اطهار(ع) مربوط است، نشان 
مى دهد که برخالف تصور برخى که فکر مى کنند با شهادت امام حسين (ع) مبارزه براى به دست گرفتن 
حکومت اسالمى تعطيل شد و ائمٔه اطهار(ع) فقط کار فرهنگى مى کردند، قضيه چنين نبوده است و 
همٔه اين بزرگواران حتى يک لحظه هم براى سرنگونى حکومت هاى طاغوتى و استقرار حکومت عدل 

که از جانب رسول خدا  (ص) برعهدٔه آنان قرار گرفته بود، غفلت نورزيده اند.
بزرگ ترين دليل بر اين موضوع، ترس و وحشت حاکمان جور از ائمٔه اطهار(ع) بود به طورى 
که تصميم گرفتند آن بزرگواران را همواره تحت اذيت و آزار و حبس و محاصره قرار دهند و باالخره 

هم به شهادت رسانند.
نکتٔه بسيار مهم در شيؤه مبارزٔه ائمٔه اطهار که برگرفته از سيرٔه رسول خدا  (ص) و پيامبران الهى 
بود، اين است که آنان آمادگى مردم را شرط اصلى تحقق نظام اسالمى و الهى مى دانستند و اقدامات 
کوچک گروهى يا فردى يا استفاده از زد    و    بندهاى سياسى و اعمال کودتاگونه را براى به دست گرفتن 
قدرت صحيح نمى دانستند؛ زيرا تشکيل حکومت اسالمى تنها با تعويض حاکمان محقق نمى شود بلکه 
آمادگى و مشارکت عموم يا بيش تر مردم است که امکان حاکميت قانون اسالمى را ميّسر مى سازد. با تأسى 
به همين شيوه بود که رهبر کبير انقالب اسالمى در سال هاى مبارزه عليه رژيم شاه، روش مبارزٔه مردمى را 

بر شکل هاى ديگر مبارزه ترجيح داد و با همراه ساختن عموم ملت نظام اسالمى را بنيان گذارى کرد. 
به همين جهت شيؤه مبارزٔه ائمٔه اطهار(ع)، از امام چهارم تا يازدهم، متمرکز بر روشى بود که به 
آگاهى مردم منجر شود و آنان از صميم دل رهبرى ائمه    (ع) را بپذيرند و رفتارى که با امام       على    (ع)، امام 
حسن  (ع) و امام حسين  (ع) کردند، ننمايند و به عواقب و آثار زندگى در نظام اسالمى و رهبرى الهى تن 

دهند و حق را هرچند که تلخ باشد بپذيرند.
در اين قسمت، دبير محترم اصول ذکر شده در اين مجاهدت ها را توضيح مى دهد و مثال هايى 

براى آن ها ذکر مى کند.
در اصل چهارم، از اصولی که در ذيل بند «ب» ذکر شده، اصل «تقيه» مطرح شده است که به 

دليل وجود برداشت هاى غلط از آن نيازمند توضيح درست و دقيق است. 
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به طور خالصه، تقيه روشى براى حفظ جان خود و فرار از مبارزه و ترک صحنٔه نبرد حق و باطل 
و عافيت طلبى نبوده بلکه به معناى پرهيز از احساسات و از  دست دادن نيروها بدون دستاورد روشن، 
گرفتار نشدن در دام هاى دشمن و وارد کردن بيشترين ضربه به دشمن با کمترين تلفات و فراهم کردن 

زمينه براى آگاهى مردم بوده است.
٨ ــ توضيح دربارۀ واليت معنوی امامان

در اين جا، دبير به تبيين واليت معنوی ائمه (ع) می پردازد و با استفاده از مطالبی که در درس 
پنجم در اين باره آمده، نمونه هايی از هدايت های مربوط به اين واليت را توضيح می دهد.

٩ــ توضيح قسمت های برای مطالعه
اين درس داراى دو قسمت براى مطالعه است که در آن ها نمونه هايى از اقدامات ائمٔه اطهار(ع) 
ذکر شده است. دبيران محترم مى توانند اين نمونه ها را درضمن توضيحات خود ارائه دهند يا در حين 

تدريس، از دانش آموزان بخواهند که آن نمونه ها را ذکر کنند.
هم چنين مى توانيم برخى از دانش آموزان را تشويق کنيم که خود را آماده کنند و در جلسٔه بعد 

اين نمونه ها را گزارش دهند.
١٠ــ اجرای گام سوم

درس هاى پنجم تا هشتم به تبيين اصل امامت و سيرٔه ائمٔه اطهار(ع) اختصاص داشت. اکنون 
که اين بخش از درس به پايان رسيده، الزم است که يک استفادٔه عملى و کاربردى صورت گيرد و جاى 
خود را در برنامه ريزى دينى پيدا کند. به همين جهت در گام سّوم، سه برنامه پيشنهاد شده که دانش آموزان 

در برنامه ريزى دينى خود بدان بپردازند.
برنامٔه اّول: تالش براى افزايش معرفت به اصل امامت و ائمٔه اطهار(ع)

برنامٔه دوم: تالش براى تقويت و تعميق محبت به ائمٔه اطهار(ع)
برنامٔه سوم: تالش براى اسوه قراردادن آنان و پيروى از دستوراتشان

و  کنند  پيدا  عمل  به سوى  راهى  نظرى  آموخته هاى  تا  است  وسيله اى  کتاب،  گام هاى  تذکر: 
دانش آموزان نگاه برنامه اى به آن ها داشته باشند.

به همين جهت، خوب است که دبيران بر انجام درست گام ها و توجه به آن ها تأکيد کنند و شيوه هاى 
مناسب اجراى آن ها را در کالس به کار گيرند.

طرح  سؤال  آن ها  از  و  ندارد  الزامى  آن ها  حفظ  و  مطالعه  و  است  اختيارى  فعاليت  يک  گام ها 
نمى شود.
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د) انجام بخش انديشه و تحقيق
سؤال اين بخش دربارهٔ شيوه هاى مبارزهٔ ائمٔه اطهار در مقابل حاکمان زمان خود مى باشد. چنان که 
مى دانيم، امامان، متناسب با شرايط سياسى و اجتماعى زمان خود، شيوه هاى مختلفى را براى مبارزه 
انتخاب مى کردند به طورى که گاهى يک امام با توجه به شرايط، در دو زمان مختلف، از دو شيوه براى 

پيشبرد اهداف سياسى و اجتماعى اسالم بهره برده است. به طور خالصه مى توان گفت:
امام على عليه السالم در ۲۵ سال بعد از رحلت پيامبر اکرم (ص) که از اداره و رهبرى حکومت 
برکنار ماند، براى حفظ اسالم نوپا از گزند دشمنان و منافقان و در جهت وحدت مسلمانان، دست به 
درگيرى جّدى نزد، اما هيچ گاه از بيان اين که حکومت حق قطعى و حتمى اوست، خوددارى نکرد. بعد 
از کشته شدن خليفٔه سوم و اصرار مردم، حکومت را پذيرفت و روش پيامبر اکرم (ص) را به کار بست 

و سيرٔه عادالنٔه آن بزرگوار را به نسل جديد بعد از پيامبر نشان داد.
امام حسن (ع)، به تبعيت از پدر بزرگوار خود، ابتدا با معاويه وارد جنگ شد و براى برکنارى 
وى اقدام کرد. اّما با شرايط سخت و پيچيده اى که پديد آمد، ناچار به ترک مخاصمه شد و اقدام نظامى 
را کنار گذاشت و قراردادى با معاويه امضا کرد تا به مرور زمان ماهيت درونى معاويه براى مردم روشن 
شود و چهرهٔ ضداسالمى دستگاه بنى اميه آشکار گردد. (به کتاب صلح امام حسن، ترجمه حضرت آيت اللّه 

خامنه اى مراجعه شود.)
امام حسين (ع) در دورٔه معاويه، همان روش برادر بزرگوارش را پيش گرفت و دست زدن به 

جهاد را به صالح جامعٔه اسالمى ندانست.
اما با روى کار آمدن يزيد، که فردى شناخته شده به فساد و بى دينى بود، دست به قبضٔه شمشير برد و 

عليه وى قيام کرد تا اوضاع نابسامان امت اسالمى بهبود يابد و اسالم را از خطر نابودى نجات دهد.
آغاز امامت امام سجاد مصادف با اسارت خاندان امام حسين (ع) بود. امام سجاد (ع) در دوران 
اسارت و بخصوص با سخنرانى در مسجد شام جنايات يزيد را افشا کرد. پس از آن، يزيد و جانشينان 
او براى حفظ حکومت خود دست به سخت ترين روش ها در مقابل مخالفان خود زدند. امام سجاد (ع) 
نيز براى تبيين معارف الهى و جلوگيرى از تحريف حقايق اسالمى، قالب دعا را برگزيد و با اين شيوه، 

به تدريج مردم را با معارف دين و نظر اسالم دربارٔه رهبرى و سياست آشنا ساخت.
در اثر فعاليت هاى امام سجاد (ع) دورٔه امام باقر (ع) شرايط اجتماعى بهترى فراهم آمده بود و 
توجه به خاندان پيامبر(ص) افزايش يافته بود. امام باقر (ع) نيز اهداف امام سجاد (ع) را با صراحت 
بيشترى دنبال کرد و مبارزهٔ سياسى آشکارترى داشت و عمالً در جلسات خود شايستگى حاکمان غاصب 
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را زير سؤال مى برد. ايشان، هم چنين به طور گسترده تر به تبيين معارف اسالم مى پرداخت.
دوران امام صادق (ع) نيز شامل دو بخش است. بخش اّول که دورهٔ سست شدن حکومت بنى اميه 
است، مبارزٔه سياسى خود را با تکيه بر امامت و رهبرى اهل بيت آغاز نمود و در فرصت هاى مختلف، 
از جمله در ايام حج، حق حکومت را از آن خود معرفى مى کرد. هم چنين با تشکيل کالس هاى درس 

به تبيين معارف اسالمى پرداخت و احکام دين را بيان کرد و فقه شيعه را تبيين کرد.
اما بخش دوم زندگى ايشان با شرايط اختناق آميز حکومت عباسيان همراه شد که تا زمان زندگى 
امام کاظم (ع) ادامه داشت. لذا مبارزه  صورت مخفى به خود گرفت و در شکل تقيه ادامه داشت. اين 
کمابيش وجود داشت تا در دورٔه دوم امامِت امام رضا (ع)، مأمون امام را مجبور ساخت که  حالت 

واليت عهدى او را بپذيرد و از مدينه به مرو مهاجرت کند.
دورٔه امامت امام محمدتقى (ع)، امام على النقى (ع) و امام حسن عسکرى (ع) دوران محنت و 
سختى است. آنان به شدت تحت مراقبت بودند و زندگى سختى را گذراندند تا اين که دوران غيبت امام 

عصر (عج) آغاز شد.
براى کسب اطالعات بيشتر به منابعى که در پايان اين درس معرفى شده، مراجعه فرماييد.

هـ) انجام بخش پيشنهاد
دانش آموزانى که بخواهند اين پيشنهاد را انجام دهند، بايد عالوه بر مطالعٔه متن درس، بخش هاى 
براى مطالعه را هم بخوانند و آن   گاه پيشنهاد را عملى سازند. هم چنين، اگر بتوانند از کتاب هاى غيردرسى 

هم استفاده کنند، بهتر است.
انجام دادن اين پيشنهاد، بر ميزان تأّمل و تفّکر دانش آموزان در سيرٔه ائمٔه اطهار(ع)  مى افزايد و 

به تعميق رابطٔه با اين اولياى بزرگوار کمک مى نمايد.

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

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

٣ــ تبيين ضرورت داشتن محبت اهل بيت
٤ــ انجام فعاليت استخراج پيام حديث
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٥ ــ تبيين اقدامات مربوط به مرجعيت دينی و توضيح نکات مربوط به هر اقدام
٦ ــ انجام فعاليت بررسی

٧ــ تبيين اقدامات مربوط به واليت ظاهری و توضيح نکات مربوط به هر اصل
٨ ــ توضيح واليت معنوی امامان

٩ــ توضيح قسمت هايی برای مطالعه
١٠ــ انجام بخش انديشه و تحقيق

١١ــ انجام بخش پيشنهاد
١٢ــ مشارکت و همکاری در حين تدريس

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى براى معلم
۱ــ دربارۀ ُقربٰى (آيۀ ۲۳ سورۀ شورٰى): مرحوم عالمه طباطبايى پس از نقل اقوال مختلف 
مى نويسد: «بعضى هم گفته اند مراد از موّدت در ُقربٰى، دوستى خويشان رسول خداست که همان عترت 
او از اهل بيتش باشند. طبق اين تفسير، رواياتى از طريق اهل سنت و اخبار بسيار زيادى از طريق شيعه 
تفسير  ـ       عليهم السالم       ــ  وارد شده است که همٔه آن ها آيه را به موّدت عترت و دوستى با آن حضرات ـ
کرده اند. اخبار متواترى هم که از طريق دو طايفه بر وجوب موّدت اهل بيت و محبت آن حضرات رسيده 

است، اين تفسير را تأييد مى کنند.
اگر به دسته اى ديگر از اخبار که آن ها نيز متواترند و از هر دو طريق (شيعه و سنى) از رسول 
خدا(ص) رسيده و در فهم کتاب خدا و معارف اصولى و فروعى دين و بيان حقايق آن، مردم را به اهل بيت 
عليهم السالم ارجاع داده اند، دقت کافى کنيم، هيچ مشکلى براى ما باقى نمى ماند که هدف از واجب 
کردن موّدت اهل بيت و پاداش رسالت قرار دادِن آن، تنها اين بوده است که اين محبت را وسيله اى 
براى همين مردم قراردهد تا براى هدايت و درک حقايق دينى به ايشان مراجعه کنند و اهل بيت، مرجع 

علمى مردم قرار گيرند؛ مانند حديث ثقلين و حديث سفينه و امثال آن.
پس موّدتى که اجر رسالت فرض شده است چيزى وراى رسالت و دعوِى دينى و بقا و دوام آن 
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تغايرى با آيات ديگر که اجر رسالت را نفى مى کند،  تفسير، مفاد آئه شريفه، هيچ  براساس اين  نيست. 
ندارد.»

به اين نکته نيز بايد توجه شود که در عربى، گاهى «الف و الم» به جاى ضمير اشاره مى آيد؛ مثالً، 
در عبارت قرآنى «فَإنَّ الَۡجنََّة ِهَى الَۡمأوٰى»، «الف و الم» در «المأوٰى» به جاى ضمير اشارٔه «ه» است؛ 
َة ِفى الُۡقربٰى نيز «الف و الم» به جاى  يعنى، اصل جمله چنين مى شود: «فَإنَّ الَۡجنََّة ِهَى َمأٰواُه». در إالَّ الَۡمَودَّ
ضمير متکلم وحده (ى) است و جمله چنين مى شود: «اال ّ المودة فى قرباى = مگر موّدت به خويشان 

من»، نه هر خويشاوندى.
۲ــ نمونه هايى از تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو

ــ در زمان خليفٔه دوم که سرزمين هاى اسالمى توسعه يافته بود، تصميم گرفته شد، براى ثبت 
امور، تاريخ اسالمى تعيين شود و مبدئى براى آن مشخص گردد. هريک از بزرگان مبدأ خاصى را به 
خليفه پيشنهاد دادند بيشتر افراد به تقليد از مسيحيان بر تولد پيامبر اکرم(ص) تأکيد مى کردند. اما حضرت 
على(ع) روز هجرت پيامبر اکرم(ص) از مکه به مدينه را که سبب تشکيل حکومت و نظام اسالمى شد، 

پيشنهاد داد. اين پيشنهاد پذيرفته شد و هجرت رسول خدا مبدأ تاريخ اسالم گرديد.۱
ــ در زمان خليفٔه اّول، گروهى از مسيحيان به سرپرستى يک اسقف به نام «جاثليق» وارد مدينه 
شدند تا دانش  مسلمانان را ارزيابى کنند. خليفه آنان را نزد حضرت على(ع) فرستاد. يکى از سؤال هاى 
آنان از امام اين بود که «وجه الله» که در قرآن بدان اشاره شده، کجاست و کدام قسمت از خداست. 
امام آتشى برافروخت و وقتى شعلٔه آن بلند شد، از دانشمند مسيحى پرسيدند «روى اين آتش کجاست؟» 
دانشمند مسيحى گفت: «اين شعله  روى خاصى ندارد؛ همٔه اطراف آن، روِى آن است، آتش که پشت 
و رو ندارد». امام فرمود: اگر آتشى که ساختٔه خداوند است طرف خاصى ندارد، خالق آن که هرگز 
شبيه آن نيست، باالتر از آن است که پشت و رو داشته باشد؛ مشرق و مغرب از آِن خداست. به هر طرف 

روکنى آن طرف، وجه و روى خداست و چيزى بر او مخفى و از او پنهان نيست.۲
ــ در زمان خليفٔه دوم، مردى از همسر خود شکايت کرد که شش ماه پس از عروسى فرزند به دنيا 
آورده؛ درحالى که بايد پس از نه ماه فرزند خود را به دنيا آورد. زن نيز مطلب را پذيرفت اما اظهارداشت 
با کسى غير از شوهرش رابطه نداشته است. خليفه از امام على(ع) نظر خواست. امام فرمود: زن، 
از نظر قرآن، مى تواند فرزندش را شش ماهه به دنيا آورد؛ زيرا قرآن در آيه اى مجموع دورٔه باردارى و 

۱ــ تاريخ يعقوبى، ج ۱ ص ۱۲۳ و فروغ واليت، جعفر سبحانى، ص ۲۸۵
۲ــ قضاء اميرالمؤمنين، طبع نجف، ص ۹۶ و فروغ واليت، جعفر سبحانى، ص ۲۸۱
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ـ احقاف / ۱۵ ) و در آيه اى ديگر دوران  شيرخوارى را سى ماه معين فرموده است: (َو َحۡملُه و ثَلّٰثوَن َشۡهًراـ 
ـ لقمان / ۱۴). اگر دو سال را از سى ماه کم کنيم، براى حداقل  شيردادن را دو سال (َو ِفصالُُه فى عاَمۡيِنـ 

زمان حمل، شش ماه باقى مى ماند. خليفٔه دوم استدالل امام را پذيرفت.۱
ـ  نمونه هايى از تالش براى برقرارى عدالت ۳ـ

ــ امام على(ع) در يکى از سخنان خود کيفيت استقبال بى سابقٔه مردم و ازدحام آن ها براى بيعت 
با ايشان را چنين توصيف مى کند: «بند کفش بگسست و عبا از دوش بيفتاد و ناتوان زير پا ماند و شادى 
مردم از بيعت با من به حّدى رسيد که کودک خشنود شد و پير و ناتوان به سوى بيعت آمد و دختران 

براى مشاهدٔه منظرٔه بيعت، نقاب از چهره عقب زدند…۲».
«مردم … از هر طرف به سوى من هجوم آوردند تا آن جا که حسن و حسين به زير دست و پا رفتند 

و جامه و رداى من پاره شد و به سان گلٔه گوسفند پيرامون مرا گرفتند تا من بيعت آنان را پذيرفتم۳».
ــ  امام (ع) در روز دوم بيعت، روز شنبه نوزدهم ذى الحجة سال ۳۵ هجرى، در سخنرانى مفصلى 

راه و روش خود را به مردم توضيح داد و در ضمن آن فرمود:
«اى مردم! من شما را به راه روشن پيامبر وادار مى سازم و دستورات خويش را در ميان جامعه 
جارى مى کنم. به آن چه مى گويم، عمل کنيد و از آن چه باز مى دارم، دورى ورزيد. (سپس از باالى منبر 
به سمت راست و چپ نگاه کرد) و فرمود: اى مردم! هرگاه گروهى را که در دنيا فرو رفته اند و صاحبان 
آب و ملک و مرکب هاى راهوار و غالمان و کنيزان زيبا شده اند، از اين فرورفتگى باز دارم و به حقوق 
شرعى خويش آشنا سازم، بر من انتقاد نکنند و نگويند که فرزند ابوطالب ما را از حقوق خود محروم 
ساخت. آن کس که مى انديشد که به سبب مصاحبتش با پيامبر(ص) بر ديگران برترى دارد، بايد بداند که 
مالک برترى چيز ديگر است. برترى ازآن کسى است که نداى خدا و پيامبرش را پاسخ بگويد و آيين 
اسالم را بپذيرد. دراين صورت، همٔه افراد، از نظر حقوق، با ديگران برابر خواهند بود. شما بندگان 
خدا هستيد و مال، مال خداست و ميان شما بالّسويّه تقسيم مى شود. کسى بر کسى برترى ندارد. فردا 

بيت المال ميان شما تقسيم مى شود و عرب و عجم در آن يکسان هستند.۴»
ــ روز بعد امام به نويسندٔه خود، ابورافع دستور داد بيت المال را تقسيم کند و به هر مسلمان سه 
دينار بدهد. يکى از اشراف مدينه به نام سهل بن حنيف انصارى اعتراض کرد و گفت: «آيا رواست که 

١ــ مناقب ابن شهر آشوب، ج ۱، ص ۴۹۶ و فروغ واليت، ص ۲۸۸
٢ــ شرح نهج البالغه عبده، خطبٔه ۲۴۴

٣ــ نهج البالغه، خطبٔه سوم
٤ــ شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، ج۷، ص ۳۷



١٥٦

من با اين فرد سياه که تا ديروز غالم من بود، مساوى و برابر باشم؟»
ــ طلحه و زبير که قبل از خالفت امام، ثروت زيادى جمع کرده بودند، شبى نزد امام آمدند. آن 
حضرت در اتاق بيت المال بود و زير نور چراغى به حساب بيت المال رسيدگى مى کرد. آنان منتظر ماندند 
تا کار امام تمام شود. چون کار به پايان رسيد، امام(ع) چراغ را خاموش کرد. آنان گفتند: «ياعلى! چرا 

ما را در تاريکى قرار مى دهيد؟»
فرمود: «تاکنون من به حساب بيت المال رسيدگى مى کردم و مى توانستم از اين چراغ استفاده 
کنم اّما حاال که کار تمام شده و مى خواهم با شما باشم، نمى توانم از اين چراغ استفاده کنم. به اتاق خود 

برويم و در روشنايى آن جا با يک ديگر گفت وگوکنيم.»
ــ در ايام حکومت، روزى امام(ع) متوجه شد که يکى از دخترانش نزد خزانه دار بيت المال رفته و 
مانند ديگر مسلمانان، گردنبندى را با پرداخت کرايه، براى مدتى به امانت گرفته است. امام(ع) خزانه دار 
را فراخواند و با تندى از وى بازخواست کرد. خزانه دار که خود يار صميمى امام(ع) بود، گفت: «اى 

امام! دختر شما کار خالفى نکرده است.» 
امام فرمود: «اگر مرتکب خالف شده بود، حّد را بر او جارى مى کردم اّما وى بايد بداند که چون 
دختر من است، بايد از برخى کارهاى عادى دورى کند. او حق ندارد از آشنايى خود با خزانه دار استفاده 

کند و گردنبند را به امانت بگيرد.» سپس، دستور داد گردن بند به خزانه بازگردد.
ــ امام (ع) درنامه اى به يکى از فرمانداران خود نوشت: درهر بامداد و شام، ساعتى به رسيدگى 
به امور مردم اختصاص بده و خودت سؤال هاى آنان را پاسخ بگو. کسانى از آن ها را که نمى دانند يا 
گمراه شده اند، آگاه کن. با دانشمندان در ارتباط باش. جز زبانت واسطه اى بين خود و مردم قرار مده 

و جز چهره ات پرده اى ميان خود و آنان ايجاد نکن.۱
۴ــ نمونه هايى از تعليم و تفسير قرآن کريم: نقل شده است که فردى دربارٔه چند آئه قرآن 
که براى او متناقض مى نمود، از امام (ع) سؤال کرد. اين آيات عبارتند از: «اللّٰه يتوفّى االنفس حين 
موتها»۲. «قل يتوفّاکم ملک الموت الّذى وکّل بکم…»۳ و «الّذين تتوفّٰهم المالئکة ظالمى أنفسهم…».۴ 
او به امام (ع) گفت که در اين آيات، قبض روح يک بار به خداوند و بار ديگر به مالئکه نسبت داده شده 

١ــ نهج البالغه، نامٔه ۶۷ 
٢ــ زمر: ۴۲

٣ــ سجده: ۱۱
٤ــ نحل: ۲۸



١٥٧

است و از اين رو بين اين آيات، اختالف و تناقض وجود دارد. 
هيچ   آيات  اين  بين  تنها  نه  که  داد  نشان  پرداخت و  آيات  تبيين  توضيح و  به  پاسخ،  در  امام (ع) 

تناقض و اختالفى وجود ندارد، بلکه هريک مبّين ديگرى است: 
اهل طاعت را فرشتٔه رحمت و اهل معصيت را فرشتٔه نقمت قبض روح مى کند و هريک از اين 
فعل  آن ها،  فعل  حقيقت  در  و  هستند  ملک الموت  فرمان  به  که  مى کنند  همراهى  ديگر  فرشتگان  را  دو 
ملک الموت و فعل ملک الموت نيز فعل خداست، خداوند به وسيلٔه هر آن که بخواهد جان ها را مى ستاند، 
انسان را پاداش مى دهد و عذاب مى کند؛ بنابراين فعل نمايندگان او، فعل خود اوست. چنان که مى فرمايد: 

«َو ٰما تَٰشاؤُوَن إّال أۡن يَٰشاء اللُّه».۱
زمانى ديگر، مردى نزد امام على (ع) آمد و گفت: يا على، من دربارٔه کتاب خدا دچار شک و 
شبهه شده ام. امام (ع) فرمود: مادرت سوگوارت باد، چگونه دربارٔه قرآن ترديد و شک دارى؟ گفت 
در قرآن آياتى مى بينم که ديگر آيات را تکذيب مى کنند، چگونه دربارٔه کتاب خدا شک نداشته باشم. 
امام (ع) به او فرمود: «چنين نيست، آيات قرآن يکديگر را تأييد و تصديق مى کنند و هيچ گونه تکذيب 
و تناقضى در قرآن وجود ندارد. ولى عقل و انديشٔه تو بدان راه نمى يابد. در ادامٔه سخن، امام (ع) از 
سائل خواست تا آياتى که در آن ها توّهم تناقض دارد، برشمرد. آن مرد، آيات زير را تالوت کرد: «فَالَۡيۡوَم 
َُّک نَسّياً».۴ او با تصّور  نَـۡنسٰيُهۡم کَٰما نَُسوا ِلٰقاَء يَـۡوِمِهۡم ٰهٰذا …»۲، «نَسوا اللّٰه فََنسَيُهۡم …»۳و «ٰماٰکاَن َرب
اين که ميان اين آيات، تضاد و اختالف وجود دارد، به امام على (ع) عرض کرد: «قرآن يک بار نسيان 
و فراموشى را به خداوند نسبت مى دهد و درجاى ديگر، آن را از خداوند سلب مى کند؛ اين دو معناى 

مختلف، چگونه قابل جمع است؟۵»
امام (ع) در پاسخ، به تفسير و تبيين آيات پرداخت و فرمود: «آئه اول و دوم به اين معنا است که 
اهل غفلت و معاصى در دنيا، خداى را از ياد بردند و از طاعت او سرباز زدند، خداوند هم در آخرت 
آنان را از ياد برد و ثواب و پاداشى برايشان قرار نداد. آئه ديگر (َو ٰما ٰکاَن َربَّک نَسّياً) يکى از صفات 

خداوند را بيان مى کند که خداوند بلندمرتبه، فراموش کار نيست و هرگز غفلت نمى ورزد.۶»

١ــ نور الثقلين، على بن جمعه عروسى حويزى، ج ۵، ص ۵۱۹ 
٢ــ اعراف: ۵۱
٣ــ توبه: ۶۷
٤ــ مريم: ۶۴

٥ ــ بحاراالنوار، ج ۹، ص ۱۳۲
٦ ــ همان



١٥٨

بدين ترتيب امام (ع) در جايگاه مفّسرى آگاه و مدافع کتاب خدا، به توضيح و تفسير اين گونه آيات 
پرداخت و نشان داد که علت توّهم اختالف در آيات از سوى پرسشگران، عدم آگاهى و احاطٔه آنان بر 
معارف و مفاهيم قرآن است. نمونه ها و شواهد اين گونه تبيين و تفسيرها، در منابع روايى و تفسيرى شيعه 

و سّنى، به چشم مى خورد.۱
َُّک َو الَۡملَُک َصّفاً َصّفاً»۲ و آئه «َو َهۡل يَۡنظَُروَن ِاال تَـۡأِتَيُهُم  زنديقى از امام (ع) دربارهٔ مفهوم «َوٰجاَء َرب
َُّک أۡو يَـأِتـَى بَعُض آيٰاِت َرِبَّک»۳ سؤال کرد که مفهوم حرکت و رفتن خداوند چيست  الَۡمالِئَکُة أۡو يَـأِتـَى َرب
و چگونه چنين امرى به خداوند نسبت داده شده است. او چون تفسير متشابهات قرآن را نمى دانست، 
فهم آيه برايش دشوار بود ولى امام (ع) توضيح داد که افعال و صفات خداوند، مانند افعال انسان، و 
آمدن خدا به   سوى چيزى مانند آمدن انسان نيست. با اين توضيح، علت برداشت غلط سائل را عدم 
توجه او به اين مطلب دانست که مفهوم آيات با ظاهر آن ها يکى نيست و به عبارتى، آيات متشابه داراى 

تأويل اند که بايد با ارجاع به آيات محکم، تبيين شوند.۴ 
َِّک فَۡوَقُهۡم يَوَمئٍذ  در روايتى مشابه، فرد نصرانى از آئه «َوالَۡملَُک َعٰلى أ ۡرٰجاِئٰها َو يَۡحِمُل َعۡرَش َرب
ثَٰماِنَيًة»۵ سؤال کرد، امام (ع) در پاسخ، براى او توضيح داد که مفهوم عرش خدا اين نيست که خداوند 
بر تختى به سان تخت هاى دنيوى نشسته است؛ خداوند با قدرت خود در همه چيز حرکت و تحول ايجاد 

مى کند و کسى، او يا تخت او را حمل نمى کند.۶
َّٰها نٰاِظَرةٌ» فرمود: منظور از  همچنين امام (ع) در توضيح و تفسير آئه «ُوُجوه ٌ يَـؤَمئٍذ نٰاِضَرة ٌ ِالٰى َرب
اين آيه، نگاه کردن معمولى به خداوند نيست، بلکه اين آيه در بيان مقام و جايگاه اولياء اللّه است؛ آنان 
زمانى که از حساب فارغ مى شوند، چهره هاشان نورانى و شاداب مى گردد و از هرگونه ناپاکى و زشتى 
گناه پاک مى شوند. آن گاه به آنان فرمان داده مى شود که به بهشت وارد شوند، اين جاست که اولياى خدا 
به سوى پروردگارشان مى نگرند که چگونه به ايشان پاداش داده مى شود؛ بنابراين، مفهوم آيه اين است 

که آنان به ثواب و پاداش الهى و عملى شدن وعده هاى خداوند مى نگرند.۷

١ــ بحاراالنوار، ج ۹ صفحات ۹۱ تا ۱۴۵
٢ــ فجر: ۲۲

٣ــ انعام: ۱۵۸
٤     ــ بحاراالنوار، ج ۹۰، ص ۱۱۴   

٥  ــ حاّقه؛ ۱۶
٦ ــ نورالثقلين، على بن جمعه عروسى حويزى، ج ۵، ص ۴۰۴

٧ــ همان: ج ۴، ص ۵۰۸



١٥٩

است  خداوند  اوصاف  به  مربوط  که  آياتى  با  برخورد  چگونگى  به  (ع)  على  امام  ديگر  زمانى 
پرداخت و در پاسخ به سؤال مردى که از آن حضرت درخواست کرد تا خداوند را براى او توصيف 

کند، فرمود: 
«اى بندٔه خدا، بر تو باد که به آن چه قرآن از صفات حضرتش شرح داده و پيش از تو، رسول 
اکرم (ص) از معرفت او بيان کرده است، قناعت و از نور هدايت او طلب روشنايى کنى؛ زيرا آن، نعمتى 
است که به تو روى آورده است. اما آن چه را شيطان به تو تکليف مى کند و در کتاب خدا بر تو واجب 
نشده و همچنين امر آن در سّنت پيامبر (ص) بيان نشده است، علم آن را به خداوند متعال واگذار کرده 
است و بزرگى و عظمت خداوند را با عقل ناقص خود اندازه گيرى مکن که هالک مى شوى. در ادامه 

آن حضرت (ع) به توصيف راسخان در علم پرداخت.۱
در جايى ديگر، حضرت (ع) در پاسخ به سؤال فردى که از آيات متشابه قرآن سؤال کرد، از کالم 
عرب کمک گرفت و به توضيح آيه پرداخت. نقل شده است که فردى دربارٔه آئه: «َوال  ٰ  يَـۡنظُـُر ِالَۡيِهۡم يَـۡوَم 

الِۡقٰياَمِة» سؤال کرد حضرت (ع) در پاسخ اينگونه فرمود: 
خداوند در آيه خبر مى دهد که در روز قيامت، هيچ خير و رحمتى شامل حال کافران نمى گردد و 
ٌن» و منظور آن ها از اين مثال  اين  در ميان عرب نيز اين کالم رايج است که مى گويند: «ٰما يَـۡنظُـرُ  ِالَيٰنا ِفال   ٰ
است که از جانب فالنى هيچ خيرى به ما نمى رسد؛ بنابراين، مراد از نظر خداوند به بندگان، نگاه بشرى 

نيست، بلکه منظور رحمت و خير الهى است که در قيامت شامل حال کافران نمى شود.۲

ب) منابع 
۱ــ آل ياسين، راضى؛ صلح امام حسن، ترجمه آيت الله خامنه اى (براى معلم) 

۲ــ جعفرى، عليرضا؛ مناظرٔه امام رضا (ع) با دانشمندان غيرمسلمان، (براى معلم و دانش آموز) 
۳ــ جعفريان، رسول؛ تاريخ سياسى اسالم، نشر الهادى (براى معلم) 

و  معلم  (براى  جاويدان  انتشارات  شيعه،  جهان  متفکر  مغز  اروپا؛  خاورشناسان  از  چندتن  ۴ــ 
دانش آموزان) 

۵  ــ جوادى آملى، عبداللّٰه ؛ واليت در قرآن، مرکز نشر اسراء (براى معلم) 
۶  ــ جوادى آملى، عبداللّٰه ؛تجلى واليت در آئه تطهير، مرکز نشر اسراء (براى معلم) 

١    ــ محمدحسين طباطبايى؛ تفسير الميزان؛ ج ۳، ص ۱۳۰
٢ــ نمونه هاى ذکر شده در بند چهار، از کتاب امام على (ع) و علوم قرآنى گرفته شده است. 
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۷  ــ حکيمى، محمدرضا؛ دانش مسلمين، دفتر نشر فرهنگ اسالمى (براى معلم و دانش آموزان)
۸  ــ روحانى، سعيد؛ تاريخ اسالم در آثار شهيد مطهرى، نشر معارف  (براى معلم و دانش آموزان)

۹ــ رحيم پورازغدى، حسن؛ حسين، عقل سرخ، انتشارات سروش  (براى دانش آموزان)
۱۰ــ رحيم پورازغدى، حسن؛ على و شهر بى آرمان، انتشارات سروش (براى دانش آموزان) 

۱۱ــ سبحانى، جعفر؛ فروغ واليت، انتشارات صحيفه (براى معلم) 
۱۲ــ صفايى، احمد؛ هشام بن الحکم مدافع حريم واليت، نشر آفاق  (براى معلم و دانش آموزان)

۱۳ــ مطهرى، مرتضى؛ امامت و رهبرى، انتشارات صدرا (براى معلم) 
۱۴ــ مطهرى، مرتضى؛ والءها و واليت ها، انتشارات صدرا (براى معلم) 

۱۵  ــ مصباح، محمدتقى؛ در پرتو واليت، مؤسسٔه آموزشى و پژوهشى امام خمينى  (ره) (براى 
معلم) 

۱۶ــ محمدرضا حکيمى، امام در عينيت جامعه، دفتر نشر فرهنگ اسالمى
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درس نهم

خورشيد پنهان
قسمت اّول: کليات

الف) اهداف
١ــ هدف کلی: تبيين برخی از موضوعات مهم دورٔه غيبت

٢ــ اهداف آموزشی:
ــ تبيين علت غيبت

ــ تبيين چگونگی امامت حضرت مهدی (ع) در عصر غيبت

ب) پيش دانسته ها
پيش دانسته هاى اين درس مجموع مباحث پيرامون امامت از جمله ضرورت امامت پس از ختم 
نبوت، مسئوليت هاى سه گانٔه امام و شرايط تاريخى عصر ائمه (ع) است که در درس هاى گذشته به آن ها 

پرداخته شد. 

ج) اصطالحات علمى درس 
۱ــ غيبت صغراى امام زمان (عج): اين غيبت از سال ۲۶۰ هجرى يعنى، با شروع امامت 
ايشان آغاز شد و در سال ۳۲۹ هجرى پايان يافت. در اين مدت، امکان ارتباط با امام از طريق نايبان 
وجود داشته است و آنان مسائل و سؤال هاى شيعيان را به امام مى رساندند و در صورت ضرورت، پاسخ 

را نيز دريافت مى کرده اند. 
۲ــ غيبت کبراى امام زمان (عج): اين نام براى غيبت طوالنى امام عصر (عج) انتخاب شده 

که از سال ۳۲۹ شروع شده و هم اکنون نيز ادامه دارد.
٣ــ ُنّواب اربعه (ُنّواب خاص): چهار نفر يار صميمی و مورد اعتماد امام زمان (ع) که در دورٔه 
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غيبت صغرا، رابط ميان امام و مردم بودند و به ترتيب، عبارتند از: عثمان بن سعيد َعمروی، محمد بن 
عثمان بن سعد، حسين بن روح نوبختی و علی بن محمد َسُمری.

٤ــ ظهور امام زمان (ع): وقتی که امام عصر (ع) به اذن الهی در ميان مردم ظاهر شود و 
مردم ايشان را مشاهده نمايند.

٥ ــ حضور امام زمان (ع): هم اکنون نيز امام عصر (ع) در جامعه حضور دارد و از امور 
مردم آگاه است ولی مردم او را مشاهده نمی کنند و نمی شناسند.

٦ ــ ُنّواب اربعه: به معنى نايبان چهارگانه است که به نايبان خاص نيز مشهورند. اين شخصيت ها 
کسانى هستند که در عصر غيبت صغرٰى يکى پس از ديگرى رابط ميان شيعيان و امام زمان (عج) بوده اند. 
به اين شخصيت ها بدان جهت نايبان خاص مى گويند که به طور خاص و مشخص از طرف امام زمان(عج) 

به نيابت برگزيده مى شدند. 
امام  که  مجتهدان اند  و  فقها  همان  عام،  نايبان  دارند.  قرار  عام  نايبان  خاص،  نايبان  مقابل  در 
عصر(عج) آنان را به طور کلى معرفى کرده و بدون ذکر نام کسى فرموده است که در عصر غيبت، مردم 

بايد براى احکام دينى خود به «فقيه» مراجعه کنند. 
٧ ــ حّجت: در اين درس به معنى «امام» است که حجت الهى در ميان مردم است. 

ل اللُّٰه تَعالٰى فََرَجُه الشريف» است که جمله اى دعايى  ٨  ــ عج: عالمت اختصارِى عبارت «َعجَّ
و به معناى «خداوند بلندمرتبه در فرج ايشان تعجيل فرمايد» است. 

آن  جهانى  حکومت  آغاز  و  مردم  ميان  در  (عج)  زمان  امام  شدن  ظاهر  معناى  به  ظهور:  ٩ ــ 
حضرت است. 

د) ارتباط با درس هاى گذشته
اين درس با سه درس گذشته ارتباط دارد. در درس پنجم روشن شد که جامعٔه اسالمى پس از 
رسول خدا (ص) نيازمند وجود امام است و اين نياز، دائمى و هميشگى است. در آن درس تبيين شد 
که وجود امام پس از رسول خدا (ص) ريشه در رسالت دارد. رسول نقش هايى دارد که يکى از آن 
نقش ها با رحلت ايشان پايان مى پذيرد. اّما نقش هاى ديگر ادامه مى يابند. نقش هاى داراى تداوم، همان 

نقش هاى مربوط به امامت اند.
گاهى در تبيين امامت اين مطلب به ميان مى آيد که پيامبر اکرم (ص) در دورٔه رسالت خود، فرصت 
نکرد تا همٔه ابعاد دين را تبيين کند و توضيح دهد و الزم بود که پس از ايشان کسانى باشند که اين راه 
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را ادامه دهند و جزئيات دين را تبيين کنند. 
به نظر مى رسد که اين تبيين کامل نباشد. ضرورت وجود امام به علت مشکالت و کمى فرصت 
پيامبر اکرم (ص) نيست بلکه در برنامٔه هدايت الهى که براى انسان ها طراحى شده است، امامت شأن و 
جايگاه ويژٔه خود را دارد. به عبارت ديگر، امامت در متن رسالت پيامبر اکرم (ص) قرار دارد، نه پس 

از آن. امامت ابعادى از رسالت است که به تداوم نياز دارد و پايان نمى پذيرد. 
براين مبنا، امامت مقامى هميشگى است و انسان ها همواره به آن نياز دارند و زمين نمى تواند از 
امام خالى باشد. برهمين اساس، درس نهم در پى تبيين دوره اى نيست که امامت تمام شده باشد. بلکه 

چگونگى دوام امامت را در عصر غيبت پى گيرى مى کند. 

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ غيبت امام زمان (عج) به دو دورٔه صغرٰى  و کبرٰى  تقسيم مى شود. 

۲ــ علت اصلى غيبت  امام، قدر ناشناسى مردم و عدم آمادگى براى پذيرش واليت ايشان است. 
۳ــ امام زمان (عج) در عصر غيبت، مسئوليت هاى امامت را به شيوه اى خاص ادامه مى دهند. 
۴ــ پايان غيبت و زمان ظهور در اختيار خداوند است و براى ظهور، نمى توان زمانى معين کرد. 

۵ ــ بخش عمده اى از رهبرى در عصر غيبت مربوط به واليت معنوى است. 
و  فردى  عرصه هاى  در  بودن  صالح  ظهور،  از  پيش  که  هستند  کسانى  امام  حقيقى  ياران  ۶ ــ 

اجتماعى را تمرين کرده باشند. 

قسمت دوم: سازماندهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى 

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

ب) آماده سازى و  ايجاد انگيزه 
براى ورود به اين درس، مى توان از روش هاى زير استفاده کرد: 

ــ با آمادگى قبلى يکى از دانش آموزان دربارٔه زندگى امام، مثالً چگونگى تولد و زندگى ايشان تا 
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پنج سالگى توضيحات مختصرى ارائه کند. (منبع: شماره هاى ۲ و ۱۲ قسمت منابع) 
ــ گروهى از دانش آموزان شعر يا سرودى را تمرين کنند و در کالس ارائه دهند (نمونٔه آن در 

بخش دانستنى ها آمده است.) 
ــ دبير از دانش آموزان بخواهد که مهم ترين سؤال هاى خود دربارٔه امام زمان (عج) را مطرح کنند 

و تعدادى از اين سؤال ها را يادداشت کند. 
ــ طرح پرسش اصلى درس، يعنى چرا آخرين امام در غيبت به سر مى برد؟ 

ج) اجزای تدريس
ابتدا، دبير روش تدريس خود را انتخاب می کند.

دبير محترم توجه کند که انتخاب روش تدريس، يعنی روش کار گروهی، روش پرسش و پاسخ، 
روش نمايشی يا روش های ديگر يا ترکيبی از روش های مختلف، بر عهدٔه دبير است و بنابر توصيه های 
ذکر شده در کتاب معلم سال اّول، دبير می تواند با توجه به شرايط کالس و امکانات موجود، از روش های 

مختلف استفاده کند اما در هر صورت، بايد اين دو اصل را مراعات کند:
١ــ انتخاب روش های فّعال به تعميق يادگيری می انجامد.

٢ــ در هر روشی که برمی گزيند، بايد فعاليت های ذکر شده در مراحل تدريس را انجام دهد.
در اين تدريس بايد اجزای زير گنجانده شود:

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
انجام فعاليت پيام آيات٢
تبيين علت غيبت امام عصر (ع)٣
تبيين انجام وظايف امامت در عصر غيبت٤
انجام فعاليت مقايسه٥
انجام فعاليت خودارزيابی٦
توضيح دربارٔه عدم امکان تعيين زمان ظهور٧
تبيين امکان عمر طوالنی برای امام عصر (ع)٨
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١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، قرائت آيات تمرين می شود و ترجمٔه آن ها تکميل می گردد.

٢ــ انجام فعاليت پيام آيات
دانش آموزان، به صورت گروهی يا انفرادی اين فعاليت را انجام می دهند. در اين فعاليت، آنان 

بايد پيام ها را تکميل کنند و آيات مربوط به هر پيام را مشخص نمايند.
بنابر آئه ٥٣ سورٔه انفال، اگر مردم نعمتی را که خدا به آنان داده، ضايع کنند، خداوند آن نعمت 

را از آنان می گيرد.
بنابر آيات ٥٣ سورٔه انفال و ١١ سورٔه رعد، عامل از دست دادن نعمت، خود مردم هستند.

بنابر آئه ١١ سورٔه رعد، زمينه ساز هالکت و بدبختی يا عزت و سربلندی يک جامعه، اعمال و 
کردار همان جامعه است.

٣ــ تبيين علت غيبت امام زمان (ع)
دبير محترم ابتدا اين مسئله را به صورت يک سؤال طرح مى کند و نظرات برخى دانش آموزان را 

جويا مى شود. آن گاه خود به تبيين موضوع مى پردازد. 
بهتر است ابتدا علت نخستين غيبت توضيح داده شود. در تبيين علت نخستين غيبت، سخت گيرى 
بيش از حد خلفاى عباسى و نقشه کشيدن آنان براى پيدا کردن و به شهادت رساندن ايشان و شرايط 

سخت اجتماعى آن روز ذکر مى شود. 
در تبيين علت تداوم غيبت، تکئه اصلى بر عدم آمادگى انسان ها براى پذيرش حکومت عدل الهى 
است. احاديثى هم که در صفحٔه ۱۰۹ آمده اند، به توضيح اين مطلب کمک مى کنند و پاسخ را روشن تر 

مى سازند. 
در اين جا دربارٔه مشابهت غيبت امام عصر (عج) با خورشيد پشت ابر توضيحى داده نشود تا در 

جاى خود اين مشابهت مطرح شود. 
٤ــ تبيين انجام وظايف امامت در عصر غيبت

يکى از مهم ترين مسائل دانش آموزان، چگونگى امامت امام عصر (عج) و بهره مندى مردم از اين 
امامت است. براى تبيين اين مسئله، بهتر است بار ديگر به مسئوليت هاى امام بازگرديم و آن ها را روى 

تختٔه کالس بنويسيم: 
۱ــ مرجعيت دينی 

۲ــ رهبرى و واليت ظاهرى  



١٦٦

سپس، توضيح مى دهيم که چگونه در عصر ائمٔه اطهار (ع) ابتدا «رهبرى و واليت ظاهرى» اين 
بزرگواران سلب شد و حاکمان جور از ناآگاهى هاى مردم بهره بردند و با زور و ستم حکومت را به دست 
گرفتند. سپس به تدريج عرصه را بر ائمٔه اطهار (ع) تنگ کردند به گونه اى که اقدامات مربوط به مرجعيت 
علمى نيز کاهش يافت و در زمان امام نهم، امام دهم و امام يازدهم صلوات الله عليهم که ارتباط با ائمه 

بسيار مشکل شده بود، انجام دادن اين بخش از امامت نيز تقريباً امکان پذير نبود. 
به همين جهت، مردم در عصر غيبت از دو قلمرو امامت محروم اند، قلمرو مرجعيت علمى و قلمرو 
شده  نام گذارى  ابتال  و  آزمايش  عصر  شيعيان،  براى  غيبت،  عصر  اين رو  از  ظاهرى.  واليت  و  رهبرى 

است. 
اگر براى امام عصر (عج) امکان آشکار شدن در ميان مردم بود و جان ايشان تهديد نمى شد، ممکن 
بود ايشان مانند ساير ائمه در ميان مردم حضور داشته باشند و هدايت علمى و فرهنگى خود را انجام 

دهند تا وقتى مردم آمادٔه قيام عليه ستمگران شدند، براى تشکيل حکومت جهانى قيام کنند. 
البته واليت معنوی امام در عصر غيبت جلؤه اصلى دارد و از طريق همين واليت است که امام 
عصر (عج) به شيعيان يارى مى رساند. به نظر مى رسد به خاطر خصوصيت همين واليت باشد که بهره بردن 

از امام عصر (عج) در عصر غيبت را خود ايشان مانند بهره بردن از آفتاب پشت ابر دانسته اند. 
توجه داشته باشيم که اين شباهت و حديث مربوط به آن را زمانى بايد ذکر کنيم که توضيح دربارٔه 

چگونگى امامت در عصر غيبت به پايان رسيده باشد. 
همان طور که دربارٔه پيامبر اکرم (ص) گفته شد، واليت معنوى که ناشى از جايگاه انسان کامل نزد 
خدا و مقام خليفة اللهى اوست، واسطٔه فيض از جانب خداوند به مخلوقات، از جمله به انسان هاست و اگر 
چنين مرتبه اى از واليت قطع گردد، فيض الهى نيز منقطع مى شود. به همين جهت است که فرموده اند: 

ُة لَساَخِت اال َرُض ِباَۡهِلها ــ اگر حجت نباشد، زمين اهل خود را فرومى برد.»۱ «لَوالَ الُۡحجَّ
البته چگونگى انجام واليت معنوى و فيض رساندن، چون مربوط به عالم معناست، از ديدگان ما 
مخفى و براى ما نامحسوس است و به همين جهت به بهره بردن خورشيد از پشت ابر تشبيه شده است. 
اّما گاهى براى اين که ما حضور امام را درک کنيم، نمونه هايى از هدايت هاى معنوى امام رخ مى نمايد 

تا ايمان ما تقويت شود. 
٥ ــ انجام فعاليت مقايسه 

اين فعاليت با توجه به توضيحات قبل تنظيم شده است. بنابراين وقتى دانش آموزان آن را به خوبى 

۱ــ کتاب
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انجام مى دهند که چگونگى رهبرى امام در عصر غيبت را دريافته باشند. بهتر است دانش آموزان جدولى 
مانند جدول زير تنظيم کنند و پاسخ را در آن بنويسند. 

شباهت هاخورشيدامام

وجود و 
حضور امام

درحال تابش 
مستقيم

خورشيد مى تابد و تمام فوايد خود را به زمين مى دهد و مردم به ميزان تالش و لياقت 
خود از آن بهره مند مى شوند. 

امام نيز در ميان مردم حضور دارد و مردم به اندازٔه استعداد، لياقت و همت خود بهره 
مى برند. هرکس از لحاظ علمى يا معنوى بخواهد پيش رود، او را يارى مى رساند. و 
اگر مردم لياقت داشته باشند و واليت ظاهرى ايشان را بپذيرند، رهبرى جامعٔه آنان را 

هم برعهده مى گيرد.

وجود و 
غيبت

تابش از پشت 
ابر

خورشيد در اين حالت، زمين را از تاريکى مطلق نجات مى دهد، از سرد شدن دائم 
آن جلوگيرى مى کند و بخشى از فوايد خود را به موجودات مى رساند و در مجموع، 

هم چنان زمين حفظ مى شود. 
پشت ابر ماندن خورشيد موقتى است و پس از مدتى خورشيد نمايان مى شود امام نيز 
در زمان غيبت زمين را از نابودى معنوى حفظ مى کند، باهدايت معنوى خود، افراد 
مستعد را يارى مى رساند و با وجود خود در ميان مردم، آنان را از برکات بهره مند مى کنند؛ 
گرچه آنان متوجه نمى شوند. غيبت نيز امرى موقتى است و باالخره، آن حضرت ظهور 

خواهد کرد.

عدم وجود 
امام

عدم وجود 
خورشيد

اگر خورشيد نباشد، کرٔه زمين در کهکشان ها سرگردان و سرد مى شود و ساکنان روى 
آن نابود مى گردند. 

اگر امام نباشد، واسطٔه فيض الهى از بين مى رود، زمين ساکنان خود را فرومى برد، 
زمين و بلکه نظام جهانى فرومى ريزد و کلئه هدايت هاى الهى قطع مى شود؛ پس چنين 

اتفاقى نخواهد افتاد.

٦ ــ انجام فعاليت خودارزيابی
اين فعاليت براى آن است که توجه دانش آموزان را به داشتن يک برنامٔه دائمى ذکر و ياد امام عصر(عج) 
جلب کنيم تا بداند که چنين برنامه اى الزمٔه يک زندگى دينى است. اين برنامه مى تواند دعاى روزانه براى 
امام زمان، صدقه براى سالمتى ايشان، مطالعه دربارٔه فلسفه قيام، تقويت انتظار ظهور، مبارزه با کژى ها و 

بدى ها به خاطر آماده شدن براى ظهور، داشتن جلسات گفتگو و مانند آن باشد.
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٧ــ توضيح دربارۀ عدم امکان تعيين زمان ظهور 
در اين قسمت، سؤال سوم از جانب دبير مطرح مى شود و او نظر دانش آموزان را مى شنود و 

سپس، به تبيين موضوع مى پردازد. در اين مسئله، توجه به نکات زير ضرورى است: 
ــ تعيين زمان ظهور در علم الهى است و به مجموعٔه شرايطى بستگى دارد که در حيطٔه علم بشريت 
نيست. به همين جهت ائمه اطهار عليهم السالم تعيين زمان را منع کرده اند. و چنين کارى مخالفت با 

سيرٔه آن ها است. 
ــ البته همواره بايد زمان ظهور را نزديک بدانيم و اميدوار باشيم که ظهور را درک کنيم. عالئم 

ظهور هم که يکى پس از ديگرى ظاهر مى شود، خبر از نزديکى آن مى دهد. 
ــ در عين حال، بايد توجه کنيم که اين عالمت ها، فقط عالمت اند، نه علِت ظهور. علت ظهور 

آمادگى جهانى براى آن و امکان تحقق حکومت جهانى است که فقط خداوند بر آن واقف است. 
حوادثى پيش مى آيد که ظهور را سرعت مى دهد يا به تأخير مى اندازد آگاهى از اين حوادث و 
چگونگى دخالت آن ها نيز در اختيار خداوند است و دسترسى بشر بدان ميسر نيست. به همين جهت  

زمان ظهور بر همٔه افراد مخفى است. 
برخى ديگر از وجوه تشابه خورشيد (پشت ابر) با امام غايب: 

۱ــ همان گونه که مردم دائماً منتظرند تا ابرها کنار روند و خورشيد آشکار شود و از نور و گرمايش 
بيشتر استفاده کنند، شيعيان مخلص او نيز هر زمان منتظر ظهور اويند. 

۲ــ منکر وجود امام غايب همانند کسى است که وقتى ابرها خورشيد را پوشانده وجود خورشيد 
را انکار مى کند. 

۳ــ هر قدر موانع و ابرها کنار روند، خورشيد بيش تر ظاهر مى شود؛ مردم نيز هرقدر موانع معنوى 
را از جلوى خود بردارند، بيشتر از نور هدايت امام بهره مى گيرند.۱

۴ ــ خورشيد پشت ابر منافع بسيارى را به زمين ارزانى مى دارد و وجود ابر مانع بهره مندى از 
برکت وجود خورشيد نمى شود، برکات مادى و معنوى امام نيز در غيبت ادامه دارد و تحت الشعاع ابر 

غيبت قرار نمى گيرد. 
۵ ــ ابر، هرگز وجود خورشيد را نمى پوشاند بلکه در واقع ما را از ديدن آن محروم مى کند، غيبت 

امام (ع) نيز مانع ديدن ايشان مى شود؛ هرچند که وجود ايشان حتمى است. 
۶  ــ ابر، خورشيد را از ديد کسانى که در زمين هستند مى پوشاند نه کسانى که برفراز ابر حرکت 

۱ــ بحاراالنوار، ج ٢، صص ٩٣ و ٩٤
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مى کنند؛ غيبت نيز خاص کسانى است که به دنيا و آن چه در آن است، دل بسته اند اّما کسانى که در آسمان 
معنويت سير مى کنند امکان بهره مندى از حضور ايشان را دارند. 

۷ ــ همان گونه که هرکس به اندازٔه ارتباطى که با خورشيد دارد از نور آن بهره مى برد، استفاده از 
واسطٔه فيض الهى به ميزان ارتباط با آن واسطه است.

٨ ــ تبيين امکان عمر طوالنی برای امام عصر (ع) 
در اين مرحله، ابتدا دبير سؤال را طرح مى کند سپس از دانش آموزان مى خواهد که دربارٔه محال 

عقلى و محال عادى بينديشند و تفاوت آن دو را ذکر کنند.
دو  اين  تفاوت  متعّدد  مثال هاى  و  مختلف  نمونه هاى  ذکر  با  بکوشد  بايد  معلم  قسمت،  اين  در 
اين  با  آنان  ذهن  تا  شود  خواسته  دانش آموزان  از  مثال ها  اين  است  بهتر  البته  سازد  روشن  را  محال 
دانش آموزان  تا  شود  نوشته  تابلو  روى  مثال هايى  است  خوب  هم چنين  شود.  آشنا  بيش تر  مفهوم  دو 
تشخيص دهند کدام محال عقلى و کدام محال عادى است. به اين منظور از مثال هاى زير مى توان 

کرد: استفاده 
۱ــ دايره بودن مثلث (محال عقلى)
۲ــ سياه بودن سفيد (محال عقلى)

۳ــ رفتن انسان به منظومه هاى دور دست (محال عادى)
۴ــ زنده شدن مرده (محال عادى)

۵  ــ پرواز انسان در فضا براى مردم ۳۰۰ سال پيش (محال عادى)
با اين تمرين ها، دانش آموزان تفاوت ميان غيرعادى و غيرعقلى را بهتر درک مى کنند. پس از اين 
تمرين ها از آن ها مى پرسيم که آيا طول عمر امام زمان (عج) غيرعادى است يا غيرعقلى. در اين مرحله، 
دانش آموزان، اغلب درست تشخيص خواهند داد و غيرعادى بودن آن را تصديق خواهند کرد. اگر 
دانش آموزانى هم چنان مشکل داشته باشند و غيرعادى بودن طول عمر امام را متوجه نشده باشند، دبير 

محترم دخالت مى کند و توضيحات بيش ترى مى دهد.

د) انجام بخش انديشه و تحقيق
اين بخش دارای چهار سؤال است:

باٌت ِمۡن بَـۡيِن يََديِۡه َو ِمۡن َخۡلِفه يَۡحَفظونَه و ِمۡن  َاۡمِر  سؤال اّول: آئه ۱۱ سورٔه رعد چنين است: «لَُه ُمَعقِّ
اللِّٰه ِانَّ اللَّٰه ال يُـَغيُِّر ما ِبَقۡوم ٍ َحتّٰى يُـَغيِّروا ما ِباَ نۡـُفِسِهۡم َو ِاذا َاراَد اللُّٰه ِبَقۡومٍ  سوًءا فَال َمَردَّ لَه و َو مالَُهۡم ِمن 
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دوِنه ی ِمن واٍل.» آدمى را فرشتگانى در پى است از پيش روى و از پشت وى که او را به فرمان خدا 
نگه مى دارند؛ همانا خداوند آن چه را گروهى دارند دگرگون نکند تا آن گاه که آن چه را در خودشان است 
دگرگون کنند و چون خدا براى گروهى بدى خواهد، هرگز آن را بازگشت نباشد و آنان را جز او هيچ 

دوست و سرپرستى نيست.» 
يُـَغّيروا  َحّتى  ِبَقوم ٍ  ما  يُـَغّيُر  ال  اللَّٰه  عبارت «ِاّن  است،  مورد  نظر  اين جا  در  که  آيه  از  قسمت  آن 
اعمال  با  مى آورد،  پديد  تغييرى  ما  زندگى  در  خداوند  اگر  که  مى کند  بيان  آيه  اين  است.  ِباَنُۡفِسِهۡم»  ما 
انسان ها  ما  به  هم  آن  تداوم  و  غيبت  علت  جهت،  همين  به  دارد.  ارتباط  ما  تصميم گيرى هاى  و 

برمى گردد. 
سؤال دوم: اين تمرين در قالب مقايسه در درس ارائه شده است. لذا از محتواى به دست آمده 

در آن فعاليت، مى توان براى پاسخ به اين سؤال بهره گرفت.
سؤال سوم: اين سؤال برای تشخيص بهتر امور غيرعادی پيرامون خود با محال عقلی است.

نمونه هايی از محال عقلی: يک عدد هم زوج باشد هم فرد
کوچک تر بودن کّل يک مجموعه از جزء آن مجموعه

يک شکل هم مثلث باشد، هم دايره
افتادن سيب از درخت، بدون علت

نمونه هايی از امور غيرعادی:
کسی که بتواند ده دقيقه زير آب بماند.

برخورد يک سّياره با زمين
تولد ده قلو در يک زايمان

توحيد  به  را  خود  قوم  سال   ٩٥٠ نوح  حضرت  می دهد  خبر  کريم  قرآن  اينکه  چهارم:  سؤال 
دعوت کرد، نشان می دهد که حضرت نوح حداقل عمری حدود هزار سال داشته است و اين احتمال 
آن  مردم  که  نبوده  اين گونه  و  می کرده اند  عمر  همين قدر  عموماً  ايشان  زمان  مردم  که  است  زياد  هم 
حدود صد سال عمر کرده و مرده اند و مردم ديگری آمده اند و دوباره حضرت نوح  آن ها  زمان مثالً 
را به توحيد دعوت کرده و اين ها هم حدود صد سال عمر کرده و دوباره انسان های ديگری آمده اند. 
و  کرد  دعوت  سال  پنجاه  و  نهصد  را  مردم  همان  نوح  حضرت  که  است  آن  از  حاکی  کريم  قرآن  بيان 

نپذيرفتند.
پس می توان گفت که در يک زمانی عمرهای حدود هزار سال وجود داشته است. پس عمر چند 
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برپايی حکومت جهانی را  غيرممکنی نيست، آن هم برای يک انسانی که مسئوليت  هزار ساله هم امر 
برعهده دارد.

هـ) انجام بخش پيشنهاد
دو پيشنهادی که در اين درس آمده، برای تقويت محبت قلبی و رابطٔه انسی با امام عصر (عج) 

است.
اجرای اين گونه پيشنهادها وقتی ميسر است که دبير به اين قبيل فعاليت ها اهميت دهد و دانش آموزان 

را به انجام آن ها تشويق نمايد و برای انعکاس مطلوب آن ها در کالس، برنامه داشته باشد.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
در ارزشيابی اين درس بايد موارد زير لحاظ شود:

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

٣ــ تبيين علت غيبت امام عصر (ع)
٤ــ تبيين چگونگی انجام مسئوليت های امامت توسط امام عصر (ع)

٥ ــ تبيين واليت معنوی امام عصر (ع)
٦ ــ تبيين تفاوت حضور و ظهور امام عصر (ع)

٧ــ انجام فعاليت مقايسه
٨ ــ انجام فعاليت خودارزيابی

٩ــ تبيين نامشخص بودن زمان ظهور
١٠ــ تبيين امکان طوالنی بودن عمر امام عصر (ع)

١١ــ پاسخ به سؤال های بخش انديشه و تحقيق
١٢ــ انجام بخش پيشنهاد

١٣ــ مشارکت و همکاری در تدريس
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قسمت سوم: تمهيدات 

الف) دانستنى هاى ضرورى معلم 
۱ــ نامٔه امام عصر (عج) به آخرين نايب خاص خود، على بن محمد َسُمرى 

«بسم الله الرحمن الرحيم. اى على بن محمد َسُمرى، خداوند پاداش برادرانت را در حّق تو بزرگ 
گرداند. تا شش روز ديگر از دنيا مى روى. کارهاى خود را سامان ده و به هيچ کس براى جانشينى پس 
از خود وصيت مکن که غيبت کامل آغاز شده است. ديگر ظهورى نيست مگر پس از اذن خداوند و اين 
اذن پس از گذشت مدتى طوالنى خواهد بود. در اين مدت، قلب ها سخت و زمين از ستم پرمى گردد. 
و به زودى از شيعيان من، خواهند آمد کسانى که ادعاى مشاهده و ديدن مرا بکنند. آگاه باشيد هرکس 
قبل از خروج سفيانى و صيحٔه آسمانى اّدعا کند که مرا ديده است، دروغگو و افترا زننده است. توان 

و نيرويى نيست مگر از جانب خداوند.»۱
۲ــ چند شعر از قيصر امين پور دربارٔه انتظار ظهور و ديدار امام عصر (عج) 

نــزدى مـا  شـانـٔه  بــه  زکــرم  نـزدىدسـتـى  مــا  دانــٔه  هــواى  بــه  بــالـى 
اى عـشـق، سـرى بـه خـانـٔه مـا نـزدىديـرى اسـت دلـم چـشم بـه راهت دارد

 
٭   ٭   ٭

داردصبح بى تو رنِگ بعدازظهر يک آدينه دارد کينه  از  حالتى  مهربانى  بى توحتى 
عشق اّما کى خبر از شنبه و آدينه داردبى تو مى گويند تعطيل است کار عشق بازى
خاک اين ويرانه ها بويى از آن گنجينه داردجغد بـر ويـرانه مى خواند به انکار تو اّما
داردخواستم از رنجش دورى بگويم، يادم آمد ديرينه  خويشاوندِى  باآزار،  عشق 
آن کبوتر چاهى زخمى که او در سينه دارددر هـواى عـاشقان پرمى کشد بابى قرارى
آن که در دستش کليد شهر پرآيينه داردنـاگهان قفل بـزرگ تـيرگى را مى گشايد

از کتاب تنفس صبح     

۱ــ کمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ص ٥١٦
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۳ــ شعرى از حضرت امام خمينى «ره» درباره  ظهور 
اين خمارى از سِر ما ميگساران مى رودغم مخور ايام هجران روبه پايان مى رود
غمزه را سرمى دهد غم از دل وجان مى رودپـرده را از روى مـاه خويش باال مى زند
زاغ با صدشرمسارى از گلستان مى رودبـلـبـل اندر شاخسار گل هويدا مى شود
هرچه غير از ذکر يار از ياد ِرندان مى رودمحفل از نور رخ او نور افشان مى شود
پرده از رخسار آن سرو خرامان مى رودابرها از نـور خورشيد رخش پـنهان  شـوند
روز وصلش مى رسد ايام هجران مى رودوعدٔه ديدار نزديک است ياران مژده باد

۴ــ برخى کارها که مى تواند به صورت برنامه در زندگى اجرا شود تا رابطٔه قلبى، با امام عصر(عج) 
تقويت شود: 

ــ مطالعٔه کتاب هاى آموزنده دربارٔه ايشان
ــ پيگيرى آرمان هاى ايشان، به خصوص عدالت اجتماعى
ــ کسب صفاتى که الزمٔه يارى ايشان هنگام ظهور است

ــ دعا براى تعجيل در ظهور و فرج 
ــ خواندن دعاى عهد پس از نماز صبح 
ــ دادن صدقه براى سالمتى آن حضرت 

ــ معرفى ايشان به ديگران 
۵ ــ ضرورت دائمى وجود امام در همٔه عصرها 

عالمه طباطبايى مى گويد: 
«هرگز جهان بشريت از دين خدا و از امامى که حامل و نگهبان آن است، خالى نمى شود.۱» 

همچنين مى گويد: 
اقتضا  «همان دليلى که فرستادن پيامبران و برقرار ساختن دعوت دينى را ايجاب مى کرد، عيناً 
مى کند که پس از درگذشت پيامبر ــ که با عصمت خود، نگهبان دين و رهبر مردم بود ــ بايد خداى 
متعال کسى را که در اوصاف کمالى (به غير از وحى و نبوت) مانند او باشد، به جاى وى بگمارد که 
معارف و شرايع دين را دست نخورده نگهبانى کند و مردم را رهبرى نمايد وگرنه برنامٔه هدايت عمومى 

به هم مى خورد و محبت مردم بر خدا تمام مى شود.
۱ــ اصول عقايد و دستورات دينى، عالمه طباطبايى، ص ۲۱۲ 
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چنان که عقل به واسطٔه خطا و لغزشى که دارد، نمى تواند مردم را از پيامبران خدا بى نياز نمايد، 
هم چنين وجود علماى دين در ميان امت و تبليغات دينى آنان، مردم را از امام مستغنى نمى کند؛ زيرا، چنان که 
روشن شد، بحث در اين نيست که مردم از دين پيروى مى کنند يا نمى کنند، بلکه سخن در اين است که دين 

خدا بايد دست نخورده و بى اين که تغيير و تبديل پذيرد، يا از ميان برود، به مردم برسد…»۱
۶ــ علت غيبت 

مرحوم خواجه نصيرالدين طوسى مى گويد: 
فُُه لُطٌف   آخر َوَعَدُمُه ِمّنا»۲ «وجوده لطف ٌ  و تََصرُّ

ب) منابع 
۱ــ امين پور، قيصر؛ تنفس صبح، انتشارات سروش (براى دانش آموزان)

۲ــ پژوهشگاه فرهنگ و انديشٔه اسالمى،قبسات (مجله) شمارٔه ۳۳ (براى معلم و دانش آموز) 
۳ــ پورسيدآقايى، پيداى پنهان، انتشارات حضور (براى دانش آموز) 

۴ــ جوادى آملى، عبداللّٰه ؛ عصارٔه خلقت، مرکز نشر اسراء (براى معلم و دانش آموز) 
۵ ــ حکيمى، محمدرضا؛ خورشيد مغرب، دفتر نشر فرهنگ اسالمى (براى معلم و دانش آموز) 

۶ ــ خسروشاهى، هادى؛ مصلح جهانى، انتشارات اطالعات (براى معلم و دانش آموز) 
۷ ــ دژاکام، على؛ آيينٔه موعود، پژوهشکدٔه فرهنگ و معارف (براى معلم و دانش آموز) 

۸  ــ شفيعى سروستانى، اسماعيل؛ پيشگويى ها و آخرالزمان، مؤسسٔه فرهنگى موعود (براى معلم 
و دانش آموز) 

۹ــ صافى گلپايگانى، لطف اللّٰه ؛ منتخب االثر (براى معلم) 
انتشارات  صهيونيستى،  مسيحيت  و  پيوريتيانيسم  پروتستانتنيزم،  نصير؛  خلق،  صاحب  ۱۰ــ 

موعود (براى معلم) 
۱۱ــ صدر، محمدباقر؛ رهبرى برفراز قرون، ترجمٔه مصطفى شفيعى (براى معلم و دانش آموز) 

و  معلم  (براى  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  پايان،  نشانه هاى  على؛  فاطميان،  ۱۲ــ 
دانش آموزان) 

۱۳ــ مطهرى،مرتضى؛ قيام و انقالب و حضرت مهدى،انتشارات صدرا (براى معلم و دانش آموز) 
۱۴ــ محدثى، جواد؛ صبح اميد، بوستان کتاب (براى دانش آموزان).

۱ــ همان، ص ۲۰۰  
۲ــ کشف المراد، چاپ اسالميه، ص ۵۷


