اصول عقاید()2
رشتۀ علوم و معارف اسالمی
پایة یازدهم
دورة دوم متوسطه

1396

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامهریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامهریزی و تألیف:

مدیریت آمادهسازی هنری:
شناسه افزوده آمادهسازی:
نشانی سازمان:
ناشر:
چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:
شابک 9ـ 2908ـ 05ـ964ـ 978

   9ـ  2908ـ   05ـ  964ـ ISBN: 978

اصول عقاید ( )2ـ پایة یازدهم دورة دوم متوسطه ـ 111232
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
دفتر تألیف کتابهای درسی عمومیو متوسطه نظری
نفیسه پیرجلیلی ،حمیدرضا تمدن ،عباس جوارشکیان ،فضلاهلل خالقیان ،سیدحسین سوزنچی،
یاسین شکرانی ،معصومه صابری ،سیدحمید طالبزاده ،مصطفی فیض ،علی لطیفی ،محمود
متوسلآرانی (اعضای شورای برنامهریزی)
ّ
محمد مهدی اعتصامی ،انسیه جلیلی طهماسبی ،سید محمد دلبری (اعضای گروه تألیف)
اداره ّ
کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
لیدا نیک روش (مدیر امور فنی و چاپ) ـ جواد صفری (مدیر هنری ،نگاشتارگر [طراح گرافیک]
و طراح جلد)ـ مصطفی حسین زاده (صفحه آرا) ـ بهناز بهبود ،نوشین معصوم دوست ،پری
ایلخانی زاده ،زینت بهشتی شیرازی ،مریم دهقان زاده (امور آماده سازی)
تهران :خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارة  ٤آموزش و پرورش(شهید موسوی)
تلفن٩   :ـ ،٨٨٨٣١١٦١دورنگار ،٨٨٣٠٩٢٦٦ :کدپستی١٥٨٤٧٤٧٣٥٩ :
وبگاه www. chap. sch. ir :و www. irtextbook. ir
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تهران :کیلومتر  ١٧جادة مخصوص کرج   ـ خیابان
( ٦١داروپخش) تلفن  ٥ :ـ  ،٤٤٩٨٥١٦١دورنگار ،44985160 :صندوق پستی١٣٩ :ـ  ٣٧٥١٥
شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران «  سهامیخاص»
چاپ ا ّول ١٣٩6

بکوشید تا هرچه بیشتر نیرومند شوید
در علم و عمل و با اتکال به خدای
قادر ،مج ّهز شوید به سالح و صالح
که خدای بزرگ با شماست و دست
قدرتی که قدرتهای شیطانی را
در هم شکست پشتیبان جامعة الهی
است.
(صحیفة امام ،ج  ،١٢صص ١٦٠ـ )١٥٩

3

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
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تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و
نوع ،بدون کسب مجوز ،ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
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جهان طبىعت با ابعاد گستردهاى که دارد و موجودات گوناگون آن از جماد گرفته تا انسان ،همه
اراده نافذ الهى سرچشمه گرفته
و همه براساس نظامى استوار پدىد آمده است .نظام آفرىنش که از
ٔ
است بر مبناى حکمت و متناسب با کماالت نامتناهى اوست .حکمت خداوندى اقتضا دارد که هىچ
موجودى از موجودات اىن عالم بىهوده و بدون هدف خلق نشده و هىچ ذرهاى از ذرات جهان در ِ
غىر
محل مناسب خود قرار نگرفته باشد ،بلکه هر موجودى در موقعىت خاص خود و براى هدفى کمالى
خلق شده باشد .تردىدى نىست که حکمت الهى حکم مىکند که موجودات به سمت کمال مطلوب
خود حرکت کنند و اگر تصور شود که نظامى بهتر از نظام موجود و عالمى کاملتر از عالم موجود
امکان تحقق داشته و خداوند از آفرىنش آن درىغ کرده است ،چنىن تصورى هرگز با کمال و فىاضىت
او سازگار نتواند بود .بنابراىن ،نظام موجود خلقت ،بهترىن و کاملترىن نظامى است که امکان وقوع
داشته و از اىنروست که بدان نظام احسن گفته مىشود.
در اىن نظام احسن ،انسان موجودى مختار آفرىده شده است تا با اختىار خود به حرکت استکمالى
شاىسته آن است ناىل شود و بدون شک اقتضاى
بپردازد و مراحل تکامل خود را طى کند و به آنچه
ٔ
همه موجودات نىز پدىد آىد و
حکمت الهى آن است که زمىنه و شراىط سىر و حرکت استکمالى براى ٔ
انسان نىز از اىن قاعده ،مستثنى نخواهد بود.
ادامه
کتابی که پیش رو دارید ،بر محور
برنامه خداوند برای رشد انسان تنظیم شده است و در ٔ
ٔ
مباحث اصول عقاید سال قبل می باشد .برای این کتاب  3ساعت اختصاص یافته است.
هر درس از کتاب ،عالوه بر متن آموزشی دارای عناصر متعددی از جمله فعالیت های کالسی،
تحقیق ،هم اندیشی و … است .آموزش کامل ،زمانی اتفاق می افتد که به هریک از این موضوعات به
اقتضای اهمیت و جایگاهشان ،پرداخته شود .حذف هر قسمت ،کاستن از قطعات آموزشی درس
است که به هدف نهایی آموزش آسیب می رساند.
محتوای هردرس به گونه ای طراحی شده است که مشارکت دانش آموزان را در فرایند آموزش
در کالس و خارج از کالس می طلبد.
مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس ،موجب تثبیت و تعمیق یادگیری می شود ،شوق به
یادگیری را افزایش می دهد و در نهایت ،مطلوبیت موضوع آموزش را برای دانش آموز به همراه
دارد .از این رو ،شایسته است دبیران محترم عالوه بر توجه به انجام فعالیت ها توسط دانش آموزان،
شرایط و فرصت گفت و گو برای پاسخگویی به سؤاالت آنان را فراهم کنند.
همه فعالیت ها از جمله هم اندیشی ها ،دبیر نقش
همکاران محترم توجه داشته باشند که در انجام ٔ
راهنما را به عهده دارد و در فرایند انجام آن ،گفت و گوی دانش آموزان را جهت دهی و مدیریت
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می نماید و نهایتاً به جمع بندی بحث می پردازد.
عنوان «تحقیق» از عناوین تکرار شده در هر درس است .این بخش نیز جزء محتوای آموزشی است که
ارائه آن توسط دانش آموزان ضروری است.
توسط دانش آموزان تکمیل می شود و ٔ
شیوه ارزشیابی از درس ،در دو بخش انجام می گیرد:
ٔ
ارزشیابی مستمر
نمره ارزشیابی
در ارزشیابی مستمر ،فعالیت دانش آموزان از آغاز هر ترم باید مورد توجه واقع شودٔ .
مستمر ،شامل امور زیر است:
 ٥نمره
 .١مشارکت در فرایند آموزش ،انجام اندیشه و هم اندیشی 	
			                  ٥نمره
 .٢انجام فعالیت های تحقیق
			                  ٣نمره
 .٣انجام بخش تعمیق یادگیری
			                  ٧نمره
 .٤آزمون های طول ترم
ارزشیابی پایانی
این ارزشیابی در پایان هر نیمسال انجام میگیرد و بر اساس رویکرد کلی محتوای آموزش یعنی فهمیدن،
نه حفظکردن ،استوار است ،محورهای کلیدی و اصلی ،محور آزمون است و از طرح مطالب حاشیهای و
فرعی نباید سؤال طرح شود.
آزمون کتبی پایان ترم ،شامل امور زیر است:
					
 .١بخش تحقیق
 ٦نمره
 ٤نمره
 .٢بخش هم اندیشی				
		                 ١٠نمره
 .٣متن درس ها و بخش تعمیق یادگیری
نکات بسیار مهم
 .١از محتواهای بخش «هماندیشی» و «تحقیق» صرفاً در ارزشیابیهای وزارت آموزش و پرورش ،سؤال
طرح میشود ،اما از این بخشها در سؤاالت آزمون سراسری نباید سؤالی طرح شود.
 .٢در برخی دروس ،بخش هایی با عنوان «برای مطالعه» ،وجود دارد .از این بخش و پاورقی ها ،در
هیچ آزمونی اعم از آزمون های وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سؤالی
طرح نمی شود.
همه دروس همواره مطلوب است ،اما با وجود درس مستقل علوم
 .٣توجه به صحت قرائت آیات در ٔ
و معارف قرآنی ،نمره ای به بحث قرائت در این درس اختصاص نمی یابد.
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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دانشآموز عزىز ،سالم بر شما
« .1چگونه زىستن» ىک انتخاب است .برخى آن را کم اهمىت ،برخى مهم و
برخى آن را بسىار مهم مىدانند .کسانى که کمتر به اىن انتخاب اهمىت مىدهند ،کمتر
درباره آن مىاندىشند و هرطور که پىش آىد ،زندگى مىکنند.
هم
ٔ
درباره آن تفکر مىکنند،
اما آنان که به «چگونه زىستن» خود اهمىت مىدهند و
ٔ
براى خود و وجود خود ارزش قائلاند و به اىن حقىقت توجه دارند که زندگى در
اىن جهان ىک بار رخ مىدهد و دىگر تکرار نمىشود؛ و سرنوشت ما ،هرچه که باشد،
به همىن زندگى تکرارنشدنى گره خورده است .از اىنرو ،بىاعتناىى و بىتوجهى
به اىن حقىقت از اهمىت آن نمىکاهد و نتاىج آن ،سرانجام ما را متوجه ارزش اىن
زندگى خواهد کرد.
 .2نوجوانى ،بهترىن زمان براى تفکر در «زندگى» است .شاىد به همىن دلىل
است که بسىارى از نوجوانان در همىن دوران به سؤالهاىى مىرسند که نقش اساسى
در تصمىمگىرى آنها دارد؛ زىرا هنوز دلمشغولىها و مسئولىتهاى وى چندان زىاد
نشده است که فرصت فکرکردن در اىنباره را از وى بگىرد .عالوه بر اىن ،نوجوان
و جوان ،اهل تصمىمهاى بزرگ و قدمهاى بلند است .البته هر تصمىم بزرگ و هر
اقدام شجاعانهاى نىازمند دقت ،کاردانى و زىرکى است؛ وگرنه فرصت تکرارنشدنى
اىن زندگى ،از دست خواهد رفت.
 .3براى برداشتن قدمهاى بلند ،باىد بر زمىن استوار قدم نهاد؛ چشمانداز راه را
دىد و مسىر رسىدن به آن چشمانداز را با اطمىنان انتخاب کرد.
به عبارت دىگر ،حرکت نىازمند ىک طرح و نقشهاى است که از ابتدا تا انتهاى
راه ،مسىرهاى عبور ،پىچ و خمها ،گردنههاى پرخطر و چگونگى گذر از آنها را
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ترسىم کند تا با اجراى آن ،بتوانىم به سالمت به سرمنزل مقصود برسىم.
نقشه زندگى و طراحى حرکت ،نىازمند پاسخ
 .4با توجه به آنچه گفته شد ،ترسىم ٔ
به اىن سؤالها است:
الف) براى چه به اىن جهان آمدهاىم و هدف از خلقت ما چىست؟
ب) براى رسىدن به هدف خلقت ،چه ابزارها و سرماىههاىى نىاز دارىم؟
ج) به کجا مىروىم و چه سرنوشتى در پىش دارىم؟
امىرالمؤمنىن فرمود« :خدا رحمت کند کسى را که بداند از کجا آمده است
و کجا قرار دارد و به کجا مىرود».
پس از اىن سؤالها به اىن سؤال مىرسىم:
از چه راهى باىد بروىم و چگونه زندگى کنىم؟
اگر به اىن سؤالها بهصورت منطقى و با دلىل پاسخ دهىم ،طرح هرکس براى
زندگى به دست مىآىد و پس از آن مىداند که «چگونه باىد زندگى کند».
 .5خوشبختانه در کتاب آسمانى ما قرآن کرىم
درباره اىن سؤالها آىات بسىارى
ٔ
آمده است که با تفکر و تدبر در آنها مىتوانىم به بهترىن پاسخها برسىم .خداوند ،در
قرآن مىفرماىد« :إ ِّن ٰه َذا ال ْ ُقرآن ىه ِدى ِل َّل ِتى ِهى َأ ْقوم وىب ِ ّشر الْمؤ ِْم ِن ِ
ون
ْ َ َْ
ىن ال َّذ َىن ى َ ْع َملُ َ
َ
َ َ ُ َ َُ ُ ُ َ
ِ
الص ِال َح ِات َأ َّن ل َ ُه ْم َأ ْج ًرا کَب ًىرا».
َّ
همانا اىن قرآن به بهترىن راهها هداىت مىکند و مؤمنان را که عمل صالح انجام
مىدهند ،مژده مىدهد که پاداش بزرگى در پىش دارند.
درباره هرىک از اىن سؤالها ،مطالبى آموختهاىم و
 .6در سالهاى گذشته
ٔ
نکتههاى فراوانى به دست آوردهاىم .اکنون که شاهد رشد عقالنى شما هستىم،
شاىسته است که در سطحى باالتر و با روشى منطقىتر به بخشی دیگر از اىن سؤالها
بپردازىم و هرسال ،بخشى از «طرح زندگى» را کامل کنىم.
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یادآوری
سال قبل دانستیم که موجودات جهان ،همانگونه که از خداوندند،
بازگشت شان هم به سوی اوست .در میان مخلوقات پیرامون ما،
ِ
ویژه انسان ارتباط
بازگشت انسان ،یک بازگشت ویژه است .این معاد ٔ
مستقیمی با ابعاد وجودی و توانمندی های او دارد و بر مبنای عمل
اختیاری او ،و به تعبیر دقیقتر عین عمل اوست.معاد هر انسانی با
عمل اختیاری او ساخته میشود .بنابراین ،باید برای انجام بهترین
عمل ،به درستی برنامهریزی کرد و عقاید ،اخالق و اعمالی که موجب
رستگاری در دنیا و آخرت می شود را شناخت و به آنها پایبند بود.
امسال در کتاب اصول عقاید ،با روش هدایتی خداوند بیشتر آشنا
میشویم تا با بهرهمندی از هدایتهای خداوند ،برای بهترین زندگی
در دنیا و خوشبختی جاودان در آخرت بهتر برنامهریزی کنیم.
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آب حیات

جلوه زیبایی و طراوت ،مظهر پاکی و زاللی و عامل اصلی
آب ،نعمت بینظیر خداوند،
ٔ
تبسم
ٔ
ادامه حیات است .در نبود آب ،از آواز دلنشین پرندگان ،طراوت شکوفههای درختان و ّ
گلهای زیبا و رنگارنگ طبیعت اثری نخواهد بود.
مایه حیات و اساس زندگی در جهان هستی است؛
آری ،آب ٔ
وجعلنا ِمن ِ
الماء کُ َّل َشیءٍ َح ّیٍ
َ ََ
َ

1

انسان با آب نیازهای طبیعی و جسمیاش را برطرف میسازد و بهطورکلی آب ،حیاتبخش
جهان مادی و از جمله ما انسان هاست؛
یتا
لِنُح ِی َی بِه بَ َلد ًة َم ً
ٰ

2

اما حیات روح بشر وابسته به چیست؟ چه چیزی به روح و درون انسان شادابی و طراوت
می بخشد؟ چگونه میتوان به این اکسیر حیات دست یافت؟
آمنوا
یا ا َُّی َها ا َّل َ
ذین َ

ِاستَجیبوا لِ ٰ ّل ِه َو لِ َّلرسو ِل

ِاذا َدعاکُم لِما ُیحییکُم

3

ای کسانی که ایمان آورده اید،
دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید؛
آنگاه که شما را به چیزی فرامیخواند که زندگی و حیاتتان میبخشد.

آیه .30
1ــ
سوره انبیاءٔ ،
ٔ
آیه .49
فرقان،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
آیه .24
انفال،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
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اول
درس ّ

قافله هدایت
ٔ

همه ما ،نیازهای کوچک و بزرگی داریم و خوشبختی و سعادت خویش را در
ٔ
برآورده شدن آنها جستوجو میکنیم و رضایت از زندگی را وابسته به میزان تأمین
این نیازها میدانیم و همواره دنبال برنامهای هستیم که بتواند ما را به بهترین شکل،
در برآورده ساختن این نیازها یاری کند.
احتیاج دائمیانسان به داشتن برنامهای که بتواند پاسخگوی نیازهای او باشد و
ارائه
سعادت بشر را تضمین کند ،سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد ٔ
برنامههای متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم .این مکاتب با ادعای
رساندن بشر به سعادت ،برنامههای گوناگونی را ارائه دادهاند.
آیا این برنامه ها میتوانند با پاسخ به تمام نیازهای بشر ،سعادت او را تضمین
کنند؟
یا همچنان که انسان در هستی خود و تداوم حیاتش به خداوند نیازمند است ،در
پاسخ به تمام نیازهای خود وابسته به اوست؟ و مکاتب بشری قادر به پاسخگویی
شایسته به نیازهایش نمیباشند؟
اگر چنین است خداوند چگونه به این نیازها پاسخ داده است؟

12

نیازهای برتر

ما انسانها یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی داریم؛ مانند نیاز به آب ،هوا ،غذا و پوشاک.
خداوند پاسخ به این نیازها را در جهان خلقت آماده کرده و راه آگاه شدن از آنها را به ما نشان
داده است.
اما آیا نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او است؟

پاسخ به این سؤال زمانی روشن میشود که اندکی از سطح زندگی روزمره فراتر رویم و در
افق باالتری بیندیشیم .در این صورت ،خود را با نیازهایی مهمتر روبهرو میبینیم .این نیازها
بهتدریج به دلمشغولی ،دغدغه و باالخره به سؤالهایی تبدیل میشوند که تا پاسخ آنها را نیابیم،
آرام نمیگیریم .پاسخ صحیح به این نیازهای اساسی است که سعادت انسان را تضمین میکند.
برخی از این نیازها عبارتاند از:
 1درک هدف زندگی :انسان میخواهد بداند «برای چه زندگی میکند؟» و کدام هدف
است که به زندگی اش معنا میبخشد و میتواند با اطمینان خاطر زندگیاش را صرف آن نماید؟
سجاد
اهمیت شناخت هدف زندگی به گونه ای است که پیوسته این دعا بر زبان امام ّ
ّ
جاری بود:
1
«خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای»
به راستی آن هدف کدام است؟
 2درک
آینده خویش :انسان با کمک عقل خود میتواند بداند که آینده ای دارد و با مرگ
ٔ
توشه
آینده او چگونه است؟ در کجا اتفاق می افتد؟ چه ویژگی هایی دارد؟ ٔ
نابود نمیشود .اما ٔ
سفر به آنجا چیست؟ و خوشبختی وی در آن سرا در گرو انجام چه کارهایی است؟
دغدغه دیگر انسانهای فکور
 3کشف راه درست زندگی :راه زندگی یا «چگونه زیستن»
ٔ
همه راه هایی که
و خردمند است .انسان ،فرصتی تکرارنشدنی در دنیا دارد و باید از بین ٔ
همه
پیش روی اوست ،راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد و بتواند از ٔ
سرمایه هایی که به او داده شده است به خوبی بهرهمند شود و به هدفی که در پس خلقت خود
دارد ،برسد.
1ــ َو اس َت ِفرغ َا ّیامی فی ما َخلَق َتنی لَه« .دعای مکارم االخالق» .
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اندیشه

11

«آینده او» و «راه درست زندگی»،
الف) پاسخ به سؤالهایی ازقبیل چیستی «هدف انسان»،
ٔ
رابطه مستقیمی با سعادت انسان دارد .پاسخ به این سؤاالت باید ویژگی های زیر را
ٔ
داشته باشد :
)1کامال ًدرست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا...................................،
...............................................................
)2بهنیازهایانسانبهصورتهماهنگپاسخدهد؛زیرا.........................،
................................................................
آینده انسان باشد؛ زیرا......................................،
 )3ناظر به ٔ
..............................................................
ب) با توجه به ویژگیهای باال ،کسی که بخواهد به این پرسش ها پاسخ دهد چه آگاهی هایی
باید داشته باشد؟
ج) آیا دستگاه تفکر انسان به تنهایی میتواند به این سؤاالت پاسخ کامل دهد و مسیر
سعادت خویش را به تنهایی طراحی کند ؟ چرا؟

خداوند و نیازهای برتر انسان

دانستیم که انسان به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای برتر خود نیست؛اکنون این سؤال
مطرح میشود که آیا خداوندی که در دستگاه عظیم خلقت ،به نیازهای طبیعی و غریزی انسان
پاسخ داده ،او را در وادی نیازهای برتر و متعالی سرگردان رها کرده است؟
توجه به برخی از اسماء و صفات خداوند متعال ،مانند «ربوبیت»« ،حکمت»« ،رحمت» و
«هدایتکننده=هادی» پاسخ این سؤال را روشن خواهد کرد.

1ــ برای پاسخ به سؤاالت ،میتوانید از دانسته های خود از کتاب اخالق سال قبل بهره ببرید.
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دهنده انسان معرفی کرده است،
ربوبیت :خداوند ،خود را «رب» یعنی پرورش ٔ
ِ
ٰ
لین
ال ّل َه َر َّبکُم َو َر َّب آبائک ُُم اال ََّو َ

1

خداوند ،پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست.
خاص وجود انسان است؛ بنابراین ،کسی
خداوند ،خالق آدم ی و آگاه بر اسرار و ویژگیهای ّ
جز او نمیتواند بشر را پرورش دهد و به کمال برساند .اگر اسباب پرورش انسان را فراهم نکند،
ربوبیت او به طور کامل محقّق نمیشود و ناقص میماند .درحالی که به حکم عقل و نقل ،هیچ
نقصی در اوصاف الهی ممکن نیست.
حکمت:خداوند حکیم است ،یعنی تمام کارهای او دارای هدفی متعالی است؛ و برای
ِ
مقرر نموده است 2،تحقق کامل این هدف ،درصورتی ممکن
خلقت انسان نیز هدفی بزرگ ّ
است که شرایط آن فراهم باشد.
طیف
لطف و رحمت :خداوند نسبت به تمام مخلوقات ،لطف و رحمت دارد؛ « َالل ُّٰه ل َ ٌ
ِب ِع ِ
باده »3و این مهربانی الهی باعث میشود که او بندگان خود را از ضاللت و شقاوت برحذر
بداردٰ و شرایط سعادت و کمال را فراهم آورد.

آیه .١٢٦
1ــ
سوره صافّاتٔ ،
ٔ
2ــ در سال گذشته با مفهوم حکمت الهی و هدف ِ
خلقت انسان آشنا شدیم.
آیه .19
سوره
3ــ
ٰ
شوریٔ ،
ٔ
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هدایتگری :راهنمایی و هدایت مخلوقات ،کار خداست .زیرا او با دانش نامحدود
خود ،راه رسیدن هر آفریده به کمال خویش را مقدر فرموده است و هریک را به سمت و سوی
سعادت خویش رهنمون میشود؛ چرا که هدایتکنندگی یکی از صفات الهی و «هادی» یکی از
اسماء اوست؛ از اینرو ،خداوند به مقتضای آنکه هدایتگر است ،بر خود الزم کرده تا اسباب
هدایت بشر را به انجام برساند و هادی بودن خود را نسبت به بشر محقق نماید.
بنابراین اوصاف الهی حکایت از آن دارد که خداوند به نیازهای بشر پاسخ داده باشد تا
زمینه سعادتش رافراهم کند .اما چگونه؟
ٔ

شیوۀ پاسخگویی به نیازهای برتر

معین خلق میکند و
رب و پروردگار جهان ،هر مخلوقی را براساس حکمتش برای هدفی ّ
به اقتضای رحمتش برای رسیدن به آن هدف ،او را هدایت میفرماید .پس هدایت ،یک اصل
عام و همگانی در نظام خلقت است.
شیوه هدایت مخلوقات متفاوت است .توضیح آنکه هر مخلوقی ،متناسب با ویژگی ها و
اما ٔ
1
محدودیت هایی که دارد ،هدایت میشود.
سرمایه ویژه ای به نام قدرت تفکّر و اندیشه دارد که او را از سایر مخلوقات متمایز
انسان،
ٔ
میکند .انسان به شرط وجود شرایط مناسب با این قدرت ،میتواند به بسیاری از مجهوالت
و مسائل روزمره پاسخ دهد ،اما پیش از این دانستیم که به سبب محدودیت هایی که دارد ،اقرار
مینماید که قادر نیست به سؤاالت بنیادین انسان ،پاسخ راهگشا ارائه نماید ،مگر آنکه یاریگری
برگیرنده پاسخ به
برنامه هدایت انسان را که در
در این زمینه داشته باشد .به همین دلیل خداوند ٔ
ٔ
سؤاالت بنیادین اوست از طریق پیامبران میفرستد تا انسان با تفکر در این برنامه ،هدف خلقت
آینده روشنی که برایش ترسیم شده
خویش را درک کند و با آن به زندگی خود معنا بخشدٔ ،
بشناسد و با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها ،راه صحیح زندگی را بیابد و پیشرود.
ویژه خود را دارد و برای تولید عسل باید مکان مخصوص خود را تهیه کند،
1ــ به طور مثال ،زنبور عسل که ساختمان بدنی ٔ
آیه .)68
خداوند او را هدایت میکند تا آن کندوی مخصوص را بسازد
(سوره نحلٔ :
ٔ
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امام کاظم

برجسته خود ،هشامبن حکم ،فرمود:
به شاگرد
ٔ

«ای هشام ،خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد ،جز برای آنکه بندگان
در پیام الهی تعقل کنند .کسانی این پیام را بهتر میپذیرند که از معرفت برتری
برخوردار باشند و آنان که در تعقل و تفکر برترند ،نسبت به فرمانهای الهی
داناترند و آن کس که عقلش کاملتر است ،رتبهاش در دنیا و آخرت باالتر است».
حجت
حجتی نهانّ .
حجتی آشکار و ّ
حجت بر مردم داردّ :
« ای هشام ،خداوند دو ّ
1
حجت نهان ،همان عقل انسانهاست».
آشکار ،رسوالن و انبیاء و ائمهاند و ّ
بنابراین با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی میتوان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت.
الب ّته انسان به علت دارا بودن اختیار میتواند راه های دیگری را نیز برگزیند .اما چون هیچ
برنامه خداوند نمیتواند پاسخ درستی به آن نیازها بدهد ،انسان زیان
برنامه دیگری غیر از
ٔ
ٔ
خواهد کرد و با دست خالی دنیا را ترک گفته و به دیار آخرت خواهد شتافت و در آنجا زیان
خود را مشاهده خواهد کرد .قرآن کریم چنین کسی را «ناسپاس» نامیده و میفرماید:
ِ
ِ«ا ّنا هدیناه الس ِ
َفورا»
َ َ ُ َّ َ
بیل ا ّما شاک ًِرا َو ا ّما ک ً

2

برنامه اطمینانبخش را دیده ،اما
علّت ناسپاس نامیده شدن چنین فردی ،این است که وی ٔ
از انتخاب آن سرپیچی کرده است .عمل این فرد مانند کسی است که در هنگام تشنگی ،ظرف
بهانه اینکه انتخاب با خودم است ،آگاهانه جام زهری
آب گوارا را از دست دوست نگیرد و به ٔ
را که ظاهر ًا شیرین است ،بنوشد .البته چنین انسان ناسپاسی ،گرفتار عمل خود خواهد شد و
به عواقب کار خود خواهد رسید.

محمدبن یعقوب ،اصول کافی ،ج  ،1ص .19
1ــ کلینیّ ،
آیه .3
2ــ
سوره انسانٔ ،
ٔ
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تعمیق یادگیری
 1کدام یک از افراد زیر از حیات حقیقی برخوردارند؟ چرا؟
الف) پیروان بودا
ب) حواریون حضرت عیسی
 2در مورد نیازهای بنیادین به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
الف) اصلیترین تفاوت نیازهای بنیادین با سایر نیازها چیست؟
ب) هر یک از موارد زیر به کدام یک از نیازهای بنیادین انسان اشاره دارند؟
تالش بعضی از افراد برای احضار ارواح درگذشتگان و سؤال از وضعیت آنها
از کجا آمدهام؟ آمدنم بهر چه بود؟            به کجا میروم آخر ،ننمایی وطنم
مرد خردمند هنر پیشه 1را            عمر دو بایست در این روزگار
2
   تا به یکی تجربـه آمـوختن            بـا دگری تجـربه بـردن بـه کار
 3دلیل بیاورید.
الف) هیچ کس جز خدا نمیتواند به نیازهای بنیادین انسان پاسخ دهد.
ب) پاسخ به نیازهای بنیادین باید کامال ً درست و قابل اعتماد باشد.
ج) هدایت الهی ،یک اصل عام و همگانی است.
د) تنها موجودی که برای دستیابی به سعادت نیازمند پیامبران میباشد ،انسان است.
 4ضرورت وجود پیامبران را اثبات کنید.
ِ
بیل »...کسانی که از پذیرش دعوت پیامبران سر باز
الس َ
یناه َّ
  5چرا بر اساس آیه «انّا َه َد ُ
میزنند ،ناسپاس (کفور) نامیده شدهاند؟
حجت آشکار و نهان چیست؟ ارتباط آنها را با یکدیگر بیان کنید.
 6منظور از ّ
آیه زیر ارتباط برقرار کنید.
 7بین دو ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
فورا
الس َ
یناه َّ
الف) انّا َه َد ُ
بیل ا ّما شاک ًرا و ا ّما کَ ً
ِ ِ
3
نسان لَفی ُخ ٍ
سر
ب) ا َّن ال َ
1ــ  هنر پیشه :کاردان و با فرهنگ.
2ــ سعدی.
آیه .2
عصر،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
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 8در هر یک از آیات زیر به کدامیک از ویژگیهای پاسخ نیازهای بنیادین اشاره شده است؟
1
صد ُق ِم َن الل ِّٰه َحدیثًا
الف) َو َمن َا َ
ِ2
ِ
ِ
ِ
ِ
ذاب ال ّنار
ب) َربَّـنا ِآتنا ِفی ُّ
الدنیا َح َس َن ًة َو فی اآلخ َرة َح َس َن ًة َو قنا َع َ
 9صحیح و غلط را با ذکر دلیل تعیین کنید.
الف) هدایت انسان توسط پیامبران ،دلیل وجود ّقو ٔه تفکر در انسان است.
ب) تفاوت انسان با سایر موجودات در این است که خداوند تمام نیازهایش را با
فرستادن پیامبران پاسخ میدهد.
نشانه مختار بودن اوست.
ج) شاکر یا ناسپاس نامیده شدن انسان در قرآنٔ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
الح ِ ّق
 10قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم
میفرماید « :انَّا َا َنزلنا َعلَ َ
تاب ل َّلناس ِب َ
یک الک َ
ِ
فَم ِن اهت ٰ ِ ِ
ِ
نت َعلَ ِیهم ِب َو ٍ
کیل»3
دى فَل َنفسه َو َمن َض َّل فَان ََّما یَض ُّل َعلَیها َو ما َا َ
َ َ
ٰ
این آیه به کدام یک از مفاهیم درس اشاره دارد؟ چگونه؟
هم اندیشی
 ) 1با توجه به پیشرفتهای عظیم علوم تجربی ،انسان امروز چه قدر به دین و پیام آسمانی
نیازمند است؟ به عبارت دیگر آیا نیازهایی که انسان های گذشته را به سوی خدا و دین
الهی میکشاند ،همچنان پابرجاست؟
)2آیا با پیمودن هر راهی و با هر سلیقه ای میتوان به مقصد نهایی و سعادت واقعی رسید؟
چرا؟
)3آیا انسان میتواند پاسخ دادن به این نیازها را نادیده بگیرد و براساس ضربالمثل «هرچه
پیش آید خوش آید» رفتار کند؟ چرا؟

آیه .87
1ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
آیه .201
بقره،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
آیه .41
زمر،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
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تحقیق کنید
فردی میگوید «یکی از دوستان من که مدت ها برای انتخاب راه درست زندگی ،دچار
درباره این جریان
سرگردانی بود ،با جریانی به نام «اومانیسم» مواجه شده استّ .اما اطالعی
ٔ
ندارد» .با بررسی ویژگی های این جریان ،ویژگیهای اصلی آن را بنویسید و به این سؤال
پاسخ دهید که آیا این جریان می تواند سعادت انسان را تضمین کند؟ چرا؟
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درس دوم

ویژگیهای پیامبران
در درس گذشته دانستیم که خدای حکیم با فرستادن پیامبران به
نیازهای بنیادین انسان در خصوص شناخت هدف زندگی ،درک
آینده و همچنین کشف راه درست زندگی پاسخ می دهد؛ پاسخ جامع و
اطمینان بخشی که موجب حیات روح و سعادت او می شود.
در این درس می خواهیم بدانیم که پیامبران الهی باید از چه ویژگی هایی
برخوردار باشند تا امر هدایت الهی بتواند به بهترین شکل ممکن از طریق
آنها محقّق شود؟
پیامبران چگونه و از چه طریقی پیام هدایت بخش الهی را دریافت
کرده و در اختیار انسان قرار می دهند؟
چه دلیلی هست که پیامبران در ا ّدعای ارتباط خود با خداوند یعنی
ا ّدعای پیامبری ،صادق باشند؟
چه تضمینی وجود دارد که آنها در ابالغ پیام الهی به انسان ها دچار
هیچ گونه خطا و اشتباهی نشوند؟
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ویژگی های پیامبران
الف) وحی
وحی در لغت معانی گوناگونی از جمله اشاره ،پیام ،سخن پوشیده ،شتاب و عجله ،اعالم
در خفا و القای کالم یا پیام و نوشته ای به دیگران و ...را دارد.1
واسطه این معانی گوناگون ،دارای کاربردهای مختلفی در قرآن کریم است.
این واژه به
ٔ
از بین آنها ِ
درجه آن نیز محسوب می شود ،وحی خداوند به
وحی اصطالحی که عالی ترین
ٔ
پیامبران است .وحی در این مرتبه ،به معنای القای معانی و معارف از سوی خداوند به قلب
2
برنامه هدایت الهی به پیامبران داده می شود و آنان این برنامه را
پیامبر است .از این طریقٔ ،
به مردم ابالغ می نمایند.
براساس آیات قرآن ،دریافت وحی توسط پیامبران به طرق گوناگونی انجام می شود:
و ما کان لِب َش ٍر اَن یک َّلِمه ال ٰ ّله ِا ّل وحیا اَو ِمن و ِ
جاب اَو ی ِ
راء ِح ٍ
سول
رس َل َر ً
ُ َُ ُ
ُ
َ ً
َ
َ
َ َ
3
ِ
ِ
ِ
ِ
شاء...
َفیوح َ
مای ُ
ی بـاذنه َ
ٰ

شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید مگر از راه وحی یا
و
ٔ
از پشت حجاب ،یا رسولی می فرستد و به فرمان او آنچه را بخواهد وحی
می کند.
وسیله فرشته ای که حامل پیام است ،انجام می گیرد.
بر اساس این آیه ،گاهی وحی به
ٔ
سول  )...چنان که قرآن یا بخشی از
فرشته آسمانی ،سخن خدا را حکایت می کند (ی ُ ِرس َل َر ً
ٔ
نازل شده است.
آن به این طریق یعنی به وسیله جبرئیل بر پیامبر اسالم
گاهی ممکن است خالق جهان ،با ایجاد صوت از پشت حجابی با پیامبر خود سخن بگوید
ِ(من و ِ
راء ِح ٍ
جاب )...مانند مکالمهای که خداوند در وادی طور با حضرت موسی داشت.
َ
گاهی نیز دستورات الهی مستقیماً به روح و قلب پاک پیامبران ،القاء می شود و خداوند
ِ
حیا.)...
بدون واسطه با آنان گفت وگو می کند ( اال َو ً
1ــ خسروپناه ،عبدالحسین ،کالم نوین اسالمی؛ ج 1؛ ص .112
2ــ نَز َل ِب ِه الروح االَمین .علی َق ِلبک ِلتکون ِمن ِ
رین .سوره شعراء.۱۹۳ -۱۹۴ ،
َ
َ َ َ َ ُ
ّ ُ
ُ َ ٰ
المنذ َ
روح االمین ،آن را نازل کرده است .بر قلب تو ،تا از انذارکنندگان باشی.
آیه .٥١
3ــ
سوره شوریٔ ،
ٔ
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طرح یک اشکال

آیا امکان ندارد پیامبر بین القای شیطانی و القای الهی اشتباه کند؟ به عبارت دیگر ،پیامبر
چگونه می فهمد که آنچه دریافت کرده از جانب خداست و نه از طرف شیطان؟
در پاسخ به این اشکال بایستی گفت :اگر پیامبر نتواند وحی الهی را از وحی شیطانی
فلسفه ارسال انبیاء از جانب خدا که
تشخیص دهد ،نمی تواند به هدایت بشر بپردازد و این با
ٔ
ریشه در حکمت او دارد ،در تناقض است .بنابراین آگاه بودن پیامبر به الهی بودن منبع وحی
نبوت است.
از ضروریات اصل ّ
ب) معجزه
ّصه اصلی پیامبران مورد بحث قرار دادیم ،اکنون
پس از آنکه وحی را به عنوان مشخ ٔ
نبوت
جای طرح این سؤال است که از کجا می توان اطمینان حاصل کرد که فردی که ّادعای ّ
می کند ،با خدا در ارتباط است و آنچه را بیان می کند ،همان وحی و پیام الهی است؟
فالسفه و متکلّمان ،مالک های مختلفی را برای تشخیص این موضوع یعنی صدق ادعای
نبوت ،مطرح کرده اند .برخی از این مالک ها ،اوصاف و شرایطی هستند که وجود آنها برای
ّ
نبوت ،شرط الزم است ،اگرچه شرط کافی نیست .به عبارت دیگر ،اگر فردی ،یکی از این
ّ
نبوت
اوصاف را نداشته باشد ،حتماً نبی نیست اما داشتن این اوصاف هم دلیل قطعی بر ّ
نمی باشد .برخی از این اوصاف ،عبارت اند از اینکه تعالیمی که پیامبر ،مردم را به آن دعوت
می کند ،عقالنی باشد؛ انسان ها را فقط به اطاعت از خداوند و احتراز از گناه و نافرمانی او
دعوت کند؛ ظلم ستیزی از ویژگی های مشی و روش او باشد و همچنین از اخالق و رفتار
زشت و ناپسند به دور باشد.
نبوت ،اوصاف و شرایطی
ٔ
دسته دیگری از مالک ها برای تشخیص صداقت فرد در ادعای ّ
نبوت او کفایت می کند ،یعنی اگر فردی ،واجد این ویژگی ها
هستند که وجود آنها برای اثبات ّ
نبوت او و معجزه ــ که در این بخش به عنوان
باشد حتماً پیامبر است .خبر دادن پیامبر قبلی از ّ
1
یکی از ویژگی های نبی به آن می پردازیم ــ از این دسته از اوصاف هستند .
مهم ترین روش برای تشخیص نبی از غیر او و رایج ترین مالک تعیین صدق ادعای نبوت،
1ــ فرامرز قراملکی ،احد ،شرح جامع تجریداالعتقاد؛ ص145ـ .139
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معجزه است .از این رو ،در بسیاری از منابع به بیان همین مالک برای تشخیص این امر،
اکتفا شده است.
1
معجزه در لغت به معنای ناتوان کننده ،و چیزی است که موجب ناتوانی باشد  .از همین
رو ،دانشمندان اسالمی برای کار خارق العاده ای که پیامبر هم زمان با ادعای نبوت و مطابق با
آن ادعا و به منظور اثبات ارتباط خود با خدا ،انجام می دهد و بشر از انجام آن ناتوان است،
از نام معجزه بهره گرفته اند؛ گرچه قرآن کریم برای این امور ،از عبارت «آیت» یعنی نشانه و
نبوت استفاده کرده است .این کار خارق العاده باید مطابق با ّادعای نبی نیز باشد.
عالمت ّ
براساس این تعریف ،معجزه دارای چند رکن است که آن را از امور مشابه جدا می سازد:
 )1خارق العاده بودن :معجزه امری است که بشر از انجام آن ناتوان است.
نبوت :معجزه باید همراه و هم زمان با ّادعای نبوت باشد ،وجود این
 )2همراه با ّ
ادعای ّ
نبوت رخ داده باشند،
العاده فوق بشری که پیش از ّادعای ّ
ویژگی باعث می شود امور خارق ٔ
معجزه محسوب نشوند .این گونه امور ،در اصطالح دانشمندان اسالمی« ،ارهاص»
نامیده می شوند؛ مانند شکسته شدن طاق
کسری به هنگام تول ّد پیامبر اکرم .
ٰ
 )3مطابقت با ّادعا :به این معنا که امر خارق عادتی که انجام می شود ،با آنچه ادعا شده
نبوت کرده است،
است مطابقت داشته باشد .به عنوان مثال ،اگر فردی که ّادعای ّ
برای اثبات ّادعای خود بگوید که از چاه خشکی ،آب جاری خواهم کرد اما نه تنها
موفق به این کار نشود بلکه سبب خشک شدن چاه پر آب دیگری نیز شود .وی گرچه
کار خارق العاده ای انجام داده استّ ،اما این امر ،معجزه تلقّی نخواهد شد .این معیار
می تواند باعث رسوا شدن کسانی گردد که به دروغّ ،ادعای پیامبری می کنند؛ چنان که
در تاریخ نیز مواردی از این دست ،ذکر شده است.2
اندیشه
برخی از اولیای الهی اموری انجام داده اند که خارق عادت است .آیا این امور را می توان
معجزه نامید؟ چرا؟
1ــ همان؛ ص.146
العنسی و ِ
مدعیان دروغین نبوت هستند.
د
َسو
حارث ک َّذاب برخی از این ّ
2ــ ُم َسیلَمه ک َّذاب ،ا َ ُ َ
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ارتباط معجزه با زمان

از آنجا که معجزه باید صدق ّادعای پیامبران را ثابت کند ،باید به گونه ای باشد که مردم،
معجزه بودن آن را درک کنند .الزمه این امر ،این است که فوق بشری بودن کاری که پیامبران
به عنوان معجزه انجام می دهند ،برای مردم عصر همان پیامبر ،قابل درک و آشکار باشد .با
توجه به اینکه درک و فهم مردم هر عصر ،ارتباط مستقیمی با شرایط و مقتضیات آن زمان
ّ
دارد ،غالباً معجزات پیامبران متناسب با این شرایط و مقتضیات است .امام رضا نیز در
پاسخ به سؤال یکی از یاران خود در این رابطه ،به همین نکته ،اشاره فرمودند.
او از امام پرسید« :چرا خداوند پیامبران را با معجزه های مختلف برانگیخت؟ موسی
را با
معجزه بینا کردن کور مادرزاد و شفای بیمار
معجزه عصا و ِید بَیضا ،عیسی را با
ٔ
ٔ
مبتال به بَ َرص و زنده کردن مردگان و محمد
معجزه قرآن؟
را با
ٔ
امام فرمودند:زمانی که خداوند حضرت
معجزه عصا و دست نورانی
موسی را با
ٔ
ٰ
برانگیخت ،سحر و جادو کار مرسومی بود و
همه سحر و جادوها
موسی با این اعجاز بر ٔ
ٰ
حجت را بر مردم تمام کرد.
غلبه نموده و ّ
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معجزه شفا دادن کور و بیمار مبتال به بَ َرص و زنده کردن
عیسی را با
زمانی که خدا
ٔ
ٰ
عیسی
مرده ها مبعوث کرد ،درمان و معالجه های مختلف کار مرسوم و شایعی بود و حضرت
ٰ
نیز با این اعجاز همه را مقهور اعجاز خداوندی ساخت.

محمد
نیز در زمانی با قرآن مبعوث شد که کار رایج در آن زمان سرودن شعر
حضرت ّ
1
حجت را بر آنان تمام کرد .
بود .پیامبر خدا نیز با قرآن بر شعر آنان پیروز شد و ّ

ج) عصمت
یکی دیگر از ویژگی های مهم پیامبران ،عصمت است .واژه «عصمت» از ریشه «عصم»
در عربی به معنای منع و امساک و در فارسی به معنای نگهداری و جلوگیری است .2در
تبیین این ویژگی باید گفت :پیامبر ،زمانی می تواند مسئولیت های خود را به درستی انجام
دهد که تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار نگیرد و مرتکب گناه ،خطا و اشتباه نگردد .مردم نیز
زمانی گفته ها و هدایت های وی را می پذیرند که مطمئن باشند هیچ گاه ،مرتکب گناه و اشتباه
نمی شود زیرا در غیر این صورت به او اعتماد نمی کنند و از وی پیروی نخواهند کرد.
رابطه با عصمت همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا
ارتباط عصمت با اختیار :در ٔ
محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج ،11ص.70
1ــ مجلسیّ ،
2ــ خسروپناه ،عبدالحسین ،کالم نوین اسالمی؛ ج ،1ص .130
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برخورداری از عصمت ،با اختیار پیامبران منافات دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر ،آیا معصوم
در عین برخورداری از ویژگی عصمت ،همچنان می تواند مرتکب گناه ،خطا و اشتباه شود یا
دیگر قدرتی برای انجام آنها ندارد؟
نتیجه دستیابی
توسط خداوند به پیامبر اعطا می شود ولی ّاوال ً این اعطا ٔ
ویژگی عصمتّ ،
پیامبر به مقامی است که آن را با انجام اعمال و رفتار خود و به صورت کامال ً اختیاری کسب
کرده است و لذا برای ایشان ،فضیلت و ارزش محسوب می شود .ثانیاً گرچه با اعطای این
مقام ،خداوند پیامبر را از ارتکاب هر گونه گناه و خطا و اشتباه ،حفظ می کند ولی ایشان
همچنان قادر به انجام این امور هست و لذا وجود عصمت ،باعث سلب اختیار نبی نمی شود.
اکنون سؤال اینجاست که اگر پیامبر ،مجبور به ترک گناه و خطا و ...نیست ،پس چرا
هرگز مرتکب آنها نمی شود؟ پاسخ این است که ترک گناه و ...از طرف پیامبر ،ریشه در
علم و تقوای او دارد .در واقع ،پیامبر به واسطه بینش عمیقی که نسبت به حقیقت و نتایج
هر عملی دارد ،درک کاملی از زشتی عصیان در مقابل پروردگار خود دارد و همچنین
به دلیل برخورداری از مراتب باالی تقوا از ارتکاب گناه و عصیان خودداری می کند.
تقوا ویژگی ای است که هر کس بدان دست یابد ،این قدرت را پیدا می کند که در مقابل
وسوسه های شیطان و هواهای نفسانی بایستد و از صراط مستقیم منحرف نشود .چنین کسی
رضای الهی را بر هر امر دیگری ترجیح می دهد و به هیچ قیمتی مرتکب کاری نمی شود که با
رضای خداوند منافات داشته باشد.
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تعمیق یادگیری
 1دلیل بیاورید.
الف) الزم است پیامبران ،الهی بودن منبع وحی را تشخیص دهند.
نبوت انجام می دهد ،باید مطابق با ادعای او باشد.
ب) امر خارق العاده ای که ّمدعی ّ
ج) ترک گناه از جانب پیامبر برای او یک ارزش محسوب می شود.
 2ارتباط دهید.
الف) وحی ــ معجزه
ب) هدایت بشر ــ عصمت پیامبر
 3صحیح و غلط را با ذکر دلیل تعیین کنید.
نبوت پیامبر اسالم ،برای اثبات پیامبری
الف) خبر دادن حضرت موسی از ّ
حضرت محمد  ،امری الزم است نه کافی.
ب) اگر پیامبری در مقام اجرای وحی ،معصوم نباشد ،امکان انحراف در تعالیم الهی
پیدا می شود.
ج) وحی در قرآن به معنای القای معانی و معارف از سوی خداوند به قلب پیامبر
است.
هم اندیشی
 )1فردی می گوید« :اگر قرآن که کالم الهی است می تواند معجزه باشد ،چرا وحیی که
به سایر انبیاء مانند حضرت موسی صورت می گرفت ،به عنوان معجزه مطرح نشد»؛
پاسخ او را چگونه می دهید؟
 )2شخصی می گوید« :اگر عصمت پیامبران ،جبری نیست و پیامبران در عین
برخورداری از عصمت ،مختار هستند ،چرا هرگز هیچ پیامبری گناه نکرده است؟!»؛
پاسخ او را چگونه می دهید؟
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تحقیق کنید
 )١با مراجعه به قرآن کریم ،آیاتی که نشان دهد به غیر پیامبر هم وحی می شود پیدا کنید
و به کالس ارائه دهید.
 )٢آیا القای وحی از طرف غیرخدا در قرآن کریم مطرح شده است یا خیر؟ آیا این القا
از منبع خیر بوده یا نه؟
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پراکندگی پيروان اديان الهی و مکاتب بشری

مسیحی ــ کاتولیک
مسیحی ــ ارتدوکس
مسیحی ــ پروتستان
مسلمان ــ سنی
مسلمان ــ شیعی
مسلمان ــ سایر فرق و مذاهب
هندوئیت
یهودی
بودیت ــ تراوارا
بودیت ــ مهایانا
بودیت ــ واجرایانا
بی دین
بقی ٔه ادیان و فرق

درس سوم

هدایت مستمر
دانستیم خداوند براساس حکمت ،لطف و ربوبیت خود ،ما انسان ها
را تنها نگذاشته و هدایت ما را با ارسال پیامبران متعددی برعهده گرفته
که با برخی از آنها که نامشان در قرآن کریم یا برخی کتب تاریخی آمده
است آشنا هستیم .ایشان مسئولیت ابالغ و رساندن برنامه (دین) رابه
مردم بر عهده داشتند.
اکنون این سؤال مطرح میشود :آیا این پیامبران یک برنامه و دین
متعدد در طول
را برای مردم آورده اند یا آنکه خداوند با ارسال پیامبران ّ
متعددی در اختیار بشر قرارداده است؟
تاریخ ،راه ها و ادیان ّ

تدبر

تدبر

پس از قرائت آیات و تأمل در آنها به سؤاالت پاسخ دهید؟

الد ِ
َوحینا ِالَیکَ َو ما َو َّصینا بِ ِه
َش َر َع لَکُم ِم َن ّ
ین ما َو ّص ٰى بِ ٰه ً
نوحا َو ا َّلذی ا َ
1
الدین و التَتَ َفرقوا ِ
ِا ِ
براهیم و م ٰ ِ
فیه. ...
وسى َو عیس ٰى اَن ا ُ
َ َ ُ
َّ
َقیموا ّ َ َ
ِ
الدین ِع َند ال ٰ ّل ِه االِسالم و ما اختَلَف ا َّلذین ُاو ُتوا الکِتاب ِا ّل ِمن ب ِ
عد ما
َ
ا َّن ّ َ
َ
ُ َ َ
َ
َ
ِ 2
ِ
آیات ال ٰ ّل ِه َف ِا َّن ال ٰ ّل َه سریع ِ
العلم بغیا بینَ ُهم و من یک ُفر بِ ِ
الحساب.
َ ُ
َ َ َ
جاءَ ُه ُم ُ َ ً َ
ِ
بل....
ِم َّل َة اَبیکُم ِا
مین ِمن َق ُ
براهیم ُه َو َس ّماک ُُم ُ
المسل َ
َ

3

ما کا َن ِابراهیم ی ِ
هود ًّیا َوال نَصرانِ ًّیا َو ٰلکِن کا َن َحنی ًفا ُمسلِ ًما....
ُ َ

4

اکنون به این سؤاالت پاسخ دهید:
الف) خداوند از پیامبران میخواهد در چه چیزی متفرق نشوند؟ ...............
ب) دین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟...............................
ج) اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) درباره چه چیز اختالف کردند؟ علت اختالف آنها
چه بود؟ .........................................................
د) حضرت ابراهیم چه دینی داشت؟ ..................................
هـ) مسیحیان و یهودیان او را پیرو چه دینی میدانستند؟ ........................

دین به معنی «راه» و «روش» است .راه و روشی که خداوند برای زندگی انسان ها
برگزیده ،همان دین الهی است که بدان اسالم میگویند .بر اساس آیات قرآن کریم خداوند
آیه .١٣
سوره
1ــ
ٰ
شوریٔ ،
ٔ
آیه .19
عمران،
آل
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
آیه .78
3ــ
سوره حجٔ ،
ٔ
آیه .67
عمران،
آل
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
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همه پیامبران فرمان داده است همان دین را در میان
یک دین برای انسانها فرستاده و به ٔ
1
مردم تبلیغ کنند و راه تفرقه در پیش نگیرند .انبیاء هم این فرمان را اطاعت کرده و مأموریت
خود را انجام دادهاند.
حال شایسته است بدانیم ،چرا خداوند فقط یک دین برای هدایت بشر فرستاده است؟

فطرت مشترک ،منشأ دین واحد

خاص آفرینش است .وقتی از فطرت انسان سخن میگوییم ،منظور
فطرت به معنای نوع ّ
خاص انسان و ویژگی هایی است که خداوند در اصل آفرینش وی قرار داده است.
آفرینش ّ
از ابتدای آفرینش انسان تاکنون ،اقوام مختلفی روی زمین زندگی کردهاند؛ این افراد با اینکه
خصوصیات مانند نژاد ،زبان ،و آداب و رسوم با یکدیگر تفاوت دارند ولی همه،
در برخی
ّ
همه انسانها:
ویژگیهای فطری مشترکی دارند..به طور مثال ٔ
از استعداد تفکّر و قدرت اختیار برخوردارند.
 فضیلتهای اخالقی مانند عدالت و خیرخواهی را دوست دارند و از رذائل اخالقی
مانند ظلم ،حسادت و دروغ بیزارند.
به دنبال زیباییها ،خوبیها و کماالت نامحدودند.
از فنا و نابودی گریزان و در جست وجوی زندگی جاودانه هستند.
برنامه کلّی به انسان ها عنایت کرده
به سبب این ویژگیهای مشترک (فطرت) ،خداوند یک ٔ
تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است ،برساند .همان طور که گفته شد
این برنامه ،اسالم نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است.
در این برنامه از انسان خواسته میشود تا با اندیشه در خود و جهان هستی به ایمان قلبی
دست یابد .ایمان به
خدای یگانه و دوری از شرک
فرستادگان الهی و راهنمایان دین
سرای آخرت ،و پاداش و حسابرسی عادالنه
عادالنه بودن نظام هستی
واژه «دین» به صورت مفرد به کار رفته تا گویای وحدت
1ــ در قرآن نیز هرگز از واژه ادیان استفاده نشده است و همواره ٔ
دین الهی باشد.
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حیطه عمل ،از انسان خواسته میشود با ایمانی که کسب کرده است تالش نماید تا:
و در
ٔ
با انجام واجبات دین و ترک حرامهای آن ،خداوند را عبادت و بندگی کند.
 فضایل اخالقی مانند عفت ،راستگویی ،امانت داری را کسب نماید و از رذائل اخالقی
مانند ظلم ،نفاق ،دروغ و ریا دوری کند.
جامعه ای دینی بر اساس عدالت بنا نماید.
همه پیامبران الهی مردم را به این امور فراخوانده اند .به همین دلیل محتوای اصلی دعوت
ٔ
پیامبران یکسان است و همه آنها یک دین آورده اند .با این وجود ،تعالیم انبیاء در برخی
احکام فرعی ،متناسب با زمان و سطح آگاهی مردم و نیازهای هر دوره با یکدیگر تفاوت داشته
است؛ مثال ً همگی پیامبران به نماز دعوت کردهاند ،اما در شکل و تعداد آن تفاوتهایی بوده
است؛ البته این قبیل تفاوتها سبب تفاوت در اصل دین نشده است.


متعدد
دین واحد ،پیامبران ّ

جامعه بشری در طول هزاران سال ،شاهد حضور
دانستیم که دین الهی واحد است اما
ٔ
1
نبوتها تجدید میشدند و پیامبران درپی هم
دههاهزار پیامبر الهی بوده است .به راستی چرا ّ
میآمدند و کتب آسمانی توسط آنها به بشریت ارائه میشد؟!
متعدد به این دالیل بوده است:
فرستادن پیامبران ّ
الف) استمرار و پیوستگی در دعوت:
الزمه ماندگاری یک پیام ،تبلیغ دائمی و مستمر آن
ٔ
است.پیامبران الهی با ایمان استوار و تالش بیمانند ،در طول زمان های مختلف ،دین الهی
را تبلیغ میکردند .آنان سختیها را تحمل میکردند تا خداپرستی ،عدالت طلبی و کرامتهای
اخالقی میان انسانها بماند و گسترش یابد و شرک و ظلم و رذائل اخالقی از بین برود .این
تداوم سبب شد تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین
نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند.
از سوی دیگر ،تربیت که رکن اساسی دین است نیازمند حضور مربیان الهی است .زیرا
هیچ تربیتی بدون مربی و الگو صورت نمیگیرد .پیامبران عالوه بر تبلیغ و ترویج مستمر دین
1ــ پیامبر اسالم
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فرمود« :خداوند بزرگ یکصد وبیست و چهار هزار پیامبر آفرید» (بحاراالنوار،ج،11ص.)30

تزکیه انسانها میپرداختند و حضور دین
ارائه الگوی عملی به صورت مستقیم به تربیت و ٔ
با ٔ
جامعه بشریت تداوم و تضمین میبخشیدند.
انسانساز ال ٰهی را در
ٔ
متعدد ،رشد تدریجی فکر و
ب) رشد تدریجی سطح فکر مردم :علّت دیگر آمدن پیامبران ّ
اندیشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ میباشد.
از همین رو الزم بود تا در هر عصر و دوره ای پیامبران جدیدی مبعوث شوند تا همان
اندیشه انسانهای دوران خود بیان کنند و متناسب
اصول ثابت دین الهی را درخور فهم و
ٔ
با درک آنان سخن گویند .در حقیقت هر پیامبری که مبعوث میشد ،درباره توحید ،معاد،
عدالت ،عبادت خداوند و مانند آن سخن گفته ّاما بیان او در سطح فهم و درک مردم زمان
خود بوده است.
پیامبر اکرم
میفرماید:
ِانّا َم ِ
عاش َر ا َالنبِیا ِء ُا ِمرنا

ما پیامبران مأمور شدهایم

لى َقد ِر ُعقولِ ِهم  ١که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم
اَن ُنک َّلِ َم ال ّن َ 
اس َع ٰ

پیامبران الهی عالوه بر تعلیم و تبیین اصول ثابت دین متناسب با ویژگی های مخاطبان ،به
شبهات به وجود آمده در آن دوران پاسخ میدادند؛ و یا گاهی پاسخهایی افزونتر به پرسشها
حجت
و شبهات قدیمتر ارائه میکردند و بدینسان در هر زمانی از سوی خدا ،بر مردم اتمام ّ
میکردند.
ج) تحریف :به علّت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه کتابت،
تعلیمات انبیاء به تدریج فراموش میشد.عالوه بر آن به گواهی تاریخ و سخنان خود پیامبران و
کتب آسمانی ،همواره گروهی از مخالفین آیین الهی که منافقانه خود را مؤمن جلوه میدادند
و تحت تأثیر قدرتمندان ظالم و ثروتمندان ُمسرف و بیایمان بودند ،پس از مرگ هر پیامبری،
آموزهها و قوانین دین را دگرگون میکردند و با کم یا زیاد کردن (تحریف لفظی) و یا تغییر
در تفسیر و برداشت از متون دینی(تحریف معنوی) آن آیین را تحریف میکردند.به گونهای
که آیین با اصل آن متفاوت میشد؛ بر این اساس پیامبران بعدی میآمدند و تعلیمات اصیل و
صحیح را بار دیگر به مردم ابالغ میکردند.
١ــ کلینی محمدبن یعقوب ،کافی ،ج ،١ص .٢٣
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اندیشه
برنامه خود برای زندگی
به نظر شما اگر خداوند در همان آغاز آفرینش حضرت آدمٔ ،
انسان را یکبار برای همیشه به حضرت آدم نازل میکرد ،چه اتّفاقی برای انسان های همان
عصر و انسان های سایر عصرها میافتاد؟

علل وجود ادیان مختلف

سؤال دیگری که ممکن است ذهن شما را به خود مشغول کرده باشد آن است که با وجود
اینکه خدا یک دین فرستاده و تمام پیامبران نیز همان را تبلیغ میکردند ،چرا در جهان ادیان
متعددی وجود دارد؟
مطالعه تاریخ انبیاء الهی نشان میدهد هر پیامبر جدیدی که از طرف
تفکّر در آیات قرآن کریم و
ٔ
دهنده راه آنان معرفی میکرد.
خداوند مبعوث میشد پیامبران گذشته را تصدیق و خود را ادامه
ٔ
پیامبر جدید از مردم میخواست به دستور خداوند از او پیروی کنند و یاریاش دهند .به عنوان
مثال حضرت عیسی  ،پیامبر قبلی را انکار و رد نکرد:
ِ
ری َم یا بَنی ِا
سول ال ٰ ّل ِه ِالَیکُم
سرائیل ِا ّنی َر ُ
َ
عیسی ُ
َو اذ قال َ
ابن َم َ

ِ ِ
ین َی َد َّی ِم َن ال َّتوراةِ  
ُم َص ّد ًقا لما بَ َ

1

مژده آمدن پیامبر پس از خود
و خود را ادامه
دهنده راه او معرفی کردو در همین حال ٔ
ٔ
را نیز داد.
ِ
ِ
ِ
َحم ُد
َو ُمبَ ّش ًرا بِ َرسو ٍل َیأتی من بَعدی ُ
اسمه ا َ
ُ

2

تا آنان در آینده ،پیامبر راستین را از مدعیان دروغین بازشناسند و با پذیرش آیین الهی،
مسیر تکامل و سعادت را طی کنند و در این راه ،متو ّقف و منحرف نشوند.
پیامبر اکرم نیز هیچ یک از پیامبران پیشین را انکار نکرد و بر وحدت دین تأکید کرد.
در قرآن کریم چنین میخوانیم:
آیه .5
1ــ
سوره مائدهٔ ،
ٔ
آیه .6
صف،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
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ِ
ِ ِِ
الر ُس ُل
َو ما ُم َح َّم ٌد ا ّل َرسو ٌل َقد َخلَت من َقبله ُّ

1

جز این نیست که محمد پیامبرى است که پیش از او پیامبرانى دیگر بودهاند.
ِ
ِ
ِ
نوح وال َّن ِبیین ِمن ب ِ
عده
َوحینا الَیکَ کَما ا َ
ا ّنا ا َ
َوحینا الىٰ ٍ َ ّ َ
َ ٰ

2

ما همچنان که به نوح و پیامبران بعد از او ،وحى کردیم ،به تو [نیز] وحى
کردیم؛
معرفی کرد و از
همه انبیاء و تمام
پیامبر اکرم ،خود را ادامه
دهنده راه ٔ
کننده کار آنان ّ
ٔ
ٔ
وعده آمدن ایشان در
یهودیان و مسیحیان خواست به ایشان ایمان آورند .با وجود آنکه
ٔ
تورات و انجیل داده شده بود ،برخی از بزرگان یهودی و مسیحی رسالت پیامبر رحمت را
انکار کردند و حتی به مبارزه علیه ایشان برخاستند.
قرآن کریم منشأ اصلی اختالف و چند دینی را آن دسته از رهبران دینی میداند که به خاطر
حفظ منافع دنیوی (ثروت و قدرت) پیامبر جدید را انکار میکردند و منشأ اختالف در ادیان
درباره ادیانی است که منشأ اصلی آنها الهی است .امروزه ادیانی در
میشدند .این دلیل
ٔ
جنبه الهی ندارند .برخی از
روی زمین وجود دارند که کامال ً به دست انسانها ساخته شده و ٔ
معرفی کردهاند و برخی نیز خود را از جانب خدا
سازندگان این ادیان خود را به دروغ ،پیامبر ّ
نمیدانند بلکه آنچه به فکرشان رسیده را در قالب یک دین به مردم عرضه کردهاند.

آیه .144
1ــ
سوره آل ِعمرانٔ ،
ٔ
آیه .163
2ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
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تعمیق یادگیری
توجه به اینکه دین الهی ،واحد است به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
 1با ّ
تعددند؟
الف) چرا انبیاء الهی ُم ّ
ب) چرا هماکنون غیر از دین اسالم ،ادیان دیگری نیز مانند یهودیت و مسیحیت در
جهان وجود دارند؟
 2دلیل بیاورید.
الف) دین الهی ،واحد است.
ب) برقراری عدالت در جامعه از برنامههای مشترک همه پیامبران است.
 3هر یک از موارد زیر به کدام یک از ویژگی های فطری انسان بازگشت دارد؟
الف) بیزاری مردم جهان از جنایات داعش
ب) تالش انسانها برای دستیابی به اکسیر حیات و جوانی در تمام دورهها
هین ٌة( 1هر کسی در گرو آن چیزی است که کسب کرده است)
ج) کُ ُّل ن َ ٍفس ِبماکَ َسبَت َر َ
 4هر یک از موارد زیر به کدام یک از علل تعدد انبیاء اشاره دارند؟
نبیاء ،ا ُِمرنا َان ُنکَ ِ ّلم ال ّناس َعلی َق ِدر ُع ِ
عاشر ا َال ِ
الف) َن ُ ِ
قول ِهم
َ َ ٰ
حن َم َ
ب) شکستن بت ها توسط حضرت ابراهیم
ج) نفی خداپنداری حضرت عیسی در قرآن کریم
مبارزه حضرت موسی با فرعون
د)
ٔ
گفتگو کنید

تمسک به هر یک
فردی میگوید« :اگر دین الهی واحد است ،پس امروزه میتوان با ّ
از ادیان مختلف ،هدایت شد و به سعادت رسید»؛ با او موافقید یا خیر؟
تحقیق کنید
 )1با بررسی مقاالت ،پیرامون یکی از دو کتاب «تورات و انجیل» ( عهدین؛عتیق و جدید)
برخی از آموزههای این کتابها را که تحریف شدهاند به کالس ارائه دهید.
 )2برخی این سؤال را میپرسند که اگر خداوند پیامبران را برای هدایت تمامیانسانها
همه پیامبران در
منطقه غرب آسیا مبعوث شدهاند و ما پیامبری
ٔ
ارسال کرده است پس چرا ٔ
2
که در آفریقا یا اروپا مبعوث شده باشد نداریم؟
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آیه .37
1ــ
سوره ُم َّدثرٔ ،
ٔ
2ــ برای پاسخ میتوانید از تفسیر این آیات بهره گیرید ( .فاطر،24/نحل ،36/رعد ،7/غافر  78 /و نساء .)164 /

درس چهارم

آخرین پیام آور
جریان هدایت الهی با ارسال ده ها هزار پیامبر ،جریانی مستمر در طول
تاریخ حیات بشر بوده است .این جریان تا بعثت رسول اکرم
یعنی
تا پیش از 1400سال قبل ادامه داشته است .اما از آن تاریخ به بعد هیچ
ادعایی مبنی بر مبعوث شدن پیامبر جدید توسط مسلمانان پذیرفته نشده
است .مسلمانانّ ،مد عیان جدید پیامبری را پیامبران دروغین نامیدند و
حتی در برخی موارد با آنها وارد جنگ شدندُ .مسیلمه و سجاح دو تن
نحوه
از این پیامبران دروغین بودند که درکتاب تاریخ اسالم با این دو و ٔ
برخورد مسلمانان با آنها آشنا شدید.
نبوت و مبارزه
به راستی دلیل ما مسلمانان در دروغین نامیدن ّمدعیان ّ
با آنان چه بود؟
آیا اگر امروز نیز کسی ادعای پیامبری کند می توانیم به ادعایش توجه
کنیم و آن را بپذیریم؟
عقیده پایان جریان ارسال رسوالن الهی
چه عواملی سبب تقویت
ٔ
با بعثت پیامبر اکرم
و بی نیازی بشر از آمدن پیامبر جدید شده است؟

نبوت
ختم ّ

از آنجا که خداوند پیامبران را میفرستد ،و اوست که نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را در هر زمان
نبوت نیز با خداست .زیرا اوست که دقیقاً میداند عوامل
تشخیص میدهد ،تعیین زمان ختم ّ
نبوت فراهم شده اند یا نه .به کالم الهی مراجعه میکنیم تا بدانیم خداوند در این موضوع
ختم ّ
چه بیانی داشته اند:
ما کا َن ُم َح َّم ٌد اَبا ا ََح ٍد ِمن ِرجالِکُم محمد پدر هیچ یک از شما نیست

و ٰلکِن ر َ ٰ ِ
ین بلکه رسول خدا و پایان پیامبران است
سول ال ّله َو خاتَ َم ال َّن ّبی َ
َ
َ
ٍ
ٰ
لیما
َو کا َن ال ّل ُه بِک ِ ُّل َشیء َع ً

1

و خداوند به هر چیزی آگاه است

النبیین» نامیده است« .خاتم» در لغت به معنی
را
خداوند در این آیه پیامبر اکرم
«خاتم ّ
ُ
نگین انگشتری است که ُمهر بزرگان محسوب میشد و هرگاه که نامه یا سندی را میخواستند
امضاء کنند ،مهر را در ِ
النبیین» نامیده شدن
پایان آن میزدند و با آن به پایان میرساندند« .خاتم ّ
رسول خدا
کننده نبوت و آخرین پیامبران است.
نشان میدهد که ایشان تمام ٔ
یکی خط است از اول تا به آخر

بر او خلق جهان گشته مسافر

در این ره انبیا چون ساربان اند

دلیل و رهنمای کاروان اند

شده او پیش و دل ها جمله در پی

گرفته دست جانها دامن وی

سید ما گشته ساالر
وز ایشان ّ
بر او ختم آمده پایان این راه

هم او ا ّول هم او آخر در این کار
در او نازل شده « ُادعوا الی ال ّٰله»

پیامبر اکرم
نبوت را یادآوری میکرد تا پس از
نیز در اجتماعات مختلف ،خاتمیت ّ
ایشان کسی ادعای پیامبری نکند و یا اگر ادعا کرد ،مردم فریب او را نخورند و بدانند که
او پیامبر واقعی نیست .از جمله به حضرت علی فرمودند:
موسی هستی ؛ با این تفاوت که پس از من
منزله هارون برای
تو برای من به ٔ
ٰ
2
پیامبری نخواهد آمد.
آیه .40
1ــ
سوره احزابٔ ،
ٔ
2ــ ینابیع المودة ،باب  ،6ص .50
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محمد
با ّ
نبوت در زمان حضرت ّ
توجه به اعالم ختم ّ
از پیامبر جدید فراهم بوده است .این علل کدام اند؟

 ،درمییابیم که عوامل بی نیازی

عوامل پایان نبوت

عواملی که سبب تجدید نبوت و آمدن پیامبر جدید بود ،از بین
در عصر پیامبر اکرم
رفت و عواملی که انسانها را بینیاز از کتاب جدید میکرد پدید آمد .این عوامل عبارتاند از:
  1آمادگی انسانها برای دریافت کاملترین برنامۀ الهی :پایین بودن سطح درک انسان ها
نبوت ها بود .در عصر
و عدم توانایی آنان در گرفتن ٔ
برنامه کامل زندگی از عوامل تجدید ّ
نزول قرآن ،با اینکه مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی داشتند ،اما آمادگی فکری و فرهنگی
برنامه زندگی را
جوامع مختلف از جمله شبه جزیره به میزانی بود که میتوانست کاملترین ٔ
دریافت و حفظ کند و به کمک آن ،پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی خود را به دست آورد.
به همین جهت میبینیم که با ورود اسالم به سرزمینهای دیگری مانند ایران ،عراق ،مصر و
شام ،نهضت علمیو فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند.
برنامه ارسال شده از
در واقع ،انسانها وارد دوره ای شده بودند که میتوانستند با تفکّر در ٔ
سوی خدا ،نیازهای هدایتی خود را در طول زمانهای مختلف پاسخ دهند و در هر دورهای
به معارف جدیدتر و عمیقتری دست یابند.
  2حفظ قرآن کریم از تحریف :با تالش و کوشش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و با
در جمع آوری و حفظ قرآن داشت ،این کتاب دچار تحریف
اهتمامیکه پیامبر اکرم
نشد و هیچ کلمهای بر آن افزوده یا از آن کم نگردید .به همین جهت این کتاب نیازی به
«تصحیح» ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند.
مصطفی را وعده داد الطاف حق

گر بمیری تو نمیرد این سبق

من تو را اندر دو عالم رافعم

طاعنان را از حدیثت دافعم

من کتاب و معجزت را حافظم

کس نتاند بیش و کم کردن در او

بیش و کم کن را ز قرآن ،مانعم
توِ ،ب ْه از من حافظی دیگر مجو
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  ٣وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم  :تعیین امام معصوم از طرف خداوند
سبب شد که مسئولیتهای پیامبر ،به جز دریافت وحی ادامه یابد و جامعه ،کمبودی از
ساله امامان بزرگوار در میان مردم سبب
جهت رهبری و هدایت نداشته باشد .حضور ٔ 250
جامعه اسالمی از وجود ایشان بهره مند شود و اندیشمندان ،به معارف و احکام
شد که
ٔ
اسالمی متناسب با نیاز زمان دسترسی داشته باشند .عالوه بر این  ،وجود امام عصر
پرده غیبت به گونه ای دیگر حافظ اسالم است.
در پشت ٔ
  ٤پویایی و روزآمد بودن دین اسالم :دینی میتواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند
همه مکان ها و زمانها پاسخ دهد .دین اسالم ویژگی هایی
همه سؤال ها و نیازهای انسا ن در ٔ
به ٔ
دارد که میتواند پاسخگوی نیازهای بشر در دوران های مختلف باشد .یکی از این ویژگی ها
متغیر بشر است.
متغیر ،متناسب با نیازهای ثابت و ّ
وجود دو دسته قوانین ثابت و ّ
توضیح اینکه ،انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز دارد؛ نیازهای ثابت همانند
امنیت ،عدالت ،دادوستد با دیگران ،تشکیل خانواده ،تعلیم و تربیت و حکومت .این نیازها
همواره برای بشر وجود داشته است و از بین نمیروند .دین اسالم نیز برای تأمین هر کدام
از این نیازها قوانین ثابت و مشخّصی دارد.
متغیری هستند که از درون همین نیازهای ثابت پدید میآیند .مثال ً
ٔ
دسته دیگر ،نیازهای ّ
داد و ستد ،یک نیاز ثابت است .قرآن کریم برای این نیاز ثابت ،یک قاعده و اصل ثابت دارد:
ٰ
یع َو َح َّر َم ال ّ ِربا
َو َا َح َّل ال ّل ُه البَ َ

1

خداوند معامله را حالل اما ربا را حرام کرده است.
شیوه داد و ستد ،ممکن است در هر زمان تغییر کند .مثال ً یک روز کاال را با کاال
ّاما
ٔ
عوض میکردند ،روز دیگر به جای کاال سکّه میگرفتند ،بعدها پول اعتباری ،یعنی اسکناس
به بازار آمد و امروزه قراردادهای بانکی ،معاملهها را تنظیم میکنند .در هریک از این موارد،
متغیر
ربا شکل ّ
خاصی پیدا میکند که باید تشخیص داده شود .این شکلهای خاص نیازهای ّ
ما هستند که فقیهان و مجتهدان براساس آن اصل ثابت ،و با تحقیق و مطالعه در کتاب و سنت،
شکلهای خاص ربا و معامله در این زمان را معین میکنند و به کسانی که مجتهد نیستند اعالم
میکنند تا مطابق با آن عمل کنند.
آیه .٢٧٥
1ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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یکی دیگر از نیازهای ثابت ،نیاز به امنیت و حفظ کشور در برابر تهاجم دشمنان است.
قاعده ثابت دارد و میفرماید:
درباره این نیاز نیز یک
قرآن کریم
ٔ
ٔ
وا َِع ّدوا لَهم ما استطَع ُتم ِمن ُقوة ٍ و ِمن ِر ِ
باط ال َخ ِ
یل
ُ َ َ
َّ َ
َ
ُت ِ
رهبو َن بِه َع ُد َّو ال ٰ ّل ِه َو َع ُد َّوکُم...
ٰ

1

در برابر آنان ،هر نیرویی که میتوانید از جمله نگاهداری اسبان ،فراهم آورید،
وسیله آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید.
تا به
ٔ

فراهمکردن نیرو و قدرت برای تأمین امنیت و به میزانی که دشمن بترسد و جرئت حمله پیدا
قاعده ثابت است؛ اما مصداق این نیرو در هر زمان متفاوت است .همانطور که در
نکند ،یک
ٔ
دوره زمانی برای مقابله با دشمن به اسب نیاز بوده است ،امروزه حکومت اسالمی وظیفه
یک ٔ
دارد به هر ابزار جدید و مشروعی برای حفظ کشور دست یابد تا کشور را از هر تهدیدی
حفظ کند.
قاعده دیگری در قرآن کریم آمده است که:
ٔ
الد ِ
ین ِم ن َح َر ٍج
َو ما َج َع َل َعلَیکُم ِفی ّ

2

خداوند در دین برای شما مشقت و سختی قرار نداده است.

آیه .60
1ــ
سوره انفالٔ ،
ٔ
آیه .78
حج،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
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بر اساس این قاعده ،اگر مسلمانان در اجرای یک حکم دچار تنگنا و مشقت شوند،
متخصص دین ،آن را به شکلی انجام دهند که از این تنگنا بیرون آیند.
می توانند با نظر فقیه و
ّ
در کنار قوانین ثابت و متغیر ،اسالم برای حاکم نظام اسالمی،اختیارات ویژهای در نظر
گرفته که این اختیارات بیشتر در مواردی است که یک مورد مهم با یک مورد مهم تر در
تضاد قرار میگیرد و شرایط ویژهای پیش میآورد که نیازمند قانون جدید است و حاکم اسالمی
میتواند این قانون جدید را وضع کند .به عنوان مثال در دین اسالم هر کس نسبت به مالی که
از راه حالل به دست آورده دارای اختیار است و میتواند آن را به اختیار خود در هر مکانی
که میخواهد و در امور مشروع مصرف کندّ .اما اگر حکومت اسالمیتشخیص دهد که
برای استقالل سیاسی و اقتصادی کشور الزم است خرید و فروش برخی کاالها محدود شود،
مقرراتی ،تجارت آزاد را محدود کند و مقررات ویژهای برای صادرات
میتواند با وضع احکام و ّ
و واردات اجناس وضع نماید.
همچنین نظام اسالمیمیتواند برای حمایت از تولید ملی و اشتغال بیشتر جوانان و بیکار
نشدن کارگران ،مانع ورود کاالهایی شود که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد و مردم
میتوانند آن را تولید کنند.
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تعمیق یادگیری
1

2

3

4

5

دلیل بیاورید.
نشانه عدم بلوغ فکری و عدم آمادگی
نبوت با آمدن حضرت عیسی ٔ ،
الف) ختم نشدن ّ
مردم آن دوران است.
ب) ختم نبوت با حکمت خداوند منافات ندارد.
الزمه ایمان به آخرین پیامبر  ،ایمان به همه پیامبران پیشین است.
ج) ٔ
ارتباط هر یک از موارد زیر را با ختم نبوت بیان کنید.
الف) اختیارات حاکم اسالمی
ب) وجود امامان معصوم
متغیر به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
در رابطه با نیازهای ثابت و ّ
الف) نیازهای ثابت و متغیر را تعریف کنید.
متغیر هستند؟
ب) کدامیک از نیازهای زیر ثابت و کدام یکّ ،
نیاز به انرژی هستهای
نیاز به هدایت الهی
نیاز به قوانین بانکداری
نیاز به داد و ستد با دیگران
نبوت اشاره دارند؟
هر یک از موارد زیر به کدام یک از علل ختم ّ
الف) ِانّا نحن ن َّـزلنا ِ ّ ِ
1
ِ
ظون
َ ُ َ َ
الذ َکر َو انّا له لَحاف َ
ب) سخنان ارزشمند حضرت علی در نهجالبالغه
ج) فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو
هر یک از ویژگی های زیر به کدام یک از دالیل پویایی دین اسالم باز میگردد؟
2
الد ِین ِمن َح َرج
الف) َو ما َج َع َل َعلَیکُم ِفی ّ
ب) ممنوعیت ورود کاالهای آمریکایی به کشور
زمینه نحوه حضور افراد در فضای مجازی
ج) فتاوای فقها در ٔ

آیه .9
1ــ
سوره حجرٔ ،
ٔ
آیه .78
حج،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
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هم اندیشی
ادامه پیروی
)1
وظیفه پیروان پیامبر قبل و پس از مبعوث شدن پیامبر جدید چیست؟ آیا ٔ
ٔ
از دستورات پیامبر قبلی ،مورد قبول خداوند است؟
 )2آیا میدانید از جمعیت هشت میلیاردی دنیا فقط حدود یک و نیم میلیارد نفر
مسلمان هستند؟ به نظر شما چرا پیروان سایر ادیان ،پیرو دین آخرین پیامبر الهی نمیشوند
و همچنان بر دین خود باقی ماندهاند؟

تحقیق کنید
با بررسی منابع ،دالیلی که اثبات میکند قرآن تحریف نشده است را بیابید و ارائه دهید؟
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درس پنجم

معجزۀ جاودان
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
نگارمنکهبهمکتبنرفتوخطننوشت

رمیده ما را انیس و مونس شد
دل
ٔ

به غمزه مسئله آموز صد مد ّرس شد

حافظ

قرآن کریم ،آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران
نبوت ایشان است.
نازل شده و گواه و دلیل ّ
در این درس می خواهیم این موضوع را بررسی کنیم تا بدانیم:
اوالً :چه نسبتی میان معجزه آن حضرت و دوران پیامبری ایشان
وجود داشته است؟
معجزه جاوید پیامبر خاتم
ثانی ًا :چرا
از نوع کتاب است؟
ٔ
ثالث ًا :قرآن کریم از چه جهاتی معجزه است؟
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تناسب معجزۀ پیامبر اکرم

با دوران خود

در درس های قبل دانستیم که حکمت الهی اقتضا می کند ،هر پیغمبر را با معجزه ای
همراه سازد که مشابه با علم و فن رایج آن زمان و مکان باشد تا در آن عصر و محیط آشنایان
به آن علم بتوانند حقیقت معجزه و تفاوت آن را با علم و یا فن رایج در عصرشان ،تشخیص
دهند و از روی علم و تخصص درخصوص آن معجزه اظهارنظر و داوری کنند و نظرشان
برای عموم مردم معتبر و اطمینان آور باشد .در این صورت حجت و برهان الهی برای مردم
محکم تر و روشن تر خواهد بود .کسانی بهتر می توانند ،معجزه را از دیگر مسائل دقیق علمی
و فنی تشخیص دهند که در علوم و فنون مشابه آن معجزه ،مهارت و تخصص داشته باشند
زیرا دانشمندان و متخصصان هر فن که به خصوصیات و دقایق آن فن از دیگران آشناتر و
به رموز و اسرار آن داناترند ،بهتر می توانند تشخیص دهند که انجام این عمل برای دیگران
امکان پذیر است یا نه.
مردم دوره جاهلیت از میان انواع فنون و علوم ،در فن فصاحت و بالغت تخصص کامل
داشتند و در میان ملل جهان آن روز به فصاحت و سخن سرایی و با فنون ادبی معروف بودند
تا آن جا که مجالس مسابقه شعر و خطابه برپا می کردند و با این عمل بر یکدیگر افتخار و
مباهات می نمودند و گاهی نیز به همین منظور بازارهایی تشکیل می گردید و هریک از شعرای
قبایل مختلف عرب بهترین شعر و سخن خویش را در معرض نمایش قرار می داد و داوران
گوینده بهترین شعر و سخن را
مسابقه اظهارنظر نموده ،بهترین آنها را انتخاب می کردند و
ٔ
مورد تقدیر و تشویق قرار می دادند.
با توجه به اوضاع محیط عربستان در آن زمان حکمت الهی اقتضا می کرد که پیغمبر اسالم
را با معجزه بیان و بالغت خارق العاده قرآن مفتخر کند ،به طوری که هر عرب فصیح در برابر
فصاحت و اسلوب شیوای قرآن زانوی عجز برزمین زند و هر شاعر سخنور و بلیغ ،خود را
در برابر اعجاز بالغت و حالوت قرآن عاجز و درمانده ببیند ،هر فرد مطلع و منصف در برابر
اعجاز قرآن بی اختیار سرتسلیم فرودآورد و به وحی بودن و گفتار خدا بودن آن اعتراف کند.

رابطه ختم نبوت و معجزۀ جاویدان

همه زمان ها و دوران های
از آنجا که پیامبر اکرم  ،آخرین پیامبر و تعلیمات ایشان برای ٔ
همه زمان ها و دوران ها
بعد از اوست ،سند نبوت و حقانیت او نیز به گونه ای است که در ٔ
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از نوع کتاب و علم و فرهنگ نبود ،نمی توانست

معجزه پیامبر اکرم
حضور دارد .اگر
ٔ
شاهدی حاضر بر نبوت ایشان باشد.
شگفتی این اعجاز در آن است که هرقدر زمان می گذرد و انسان به قله های بلندتری
در علم و معرفت دست می یابد ،نه تنها از ارزش آن کاسته نمی شود ،بلکه درخشندگی اش
بیشتر آشکار می شود و ابعاد جدیدی از معارف آن کشف می شود .آری ،این معجزه مناسب
انسان های بافرهنگ و دانشمند است و به همین جهت با
توسعه دانش و فرهنگ ،اعجاز
ٔ
آن آشکارتر و روشن تر می شود .این درحالی است که آثار بزرگ ترین دانشمندان جهان ــ
از افالطون و ارسطو گرفته تا ابن سینا و خواجه نصیر و رازی تا نیوتن و پاسکال ــ کهنه
می شوند و برخی سخنان آنان بسیار ابتدایی و ساده جلوه می کند یا به تدریج اشتباهشان
آشکار می شود و مردم ،گرچه به بزرگی از آنها یاد می کنند ،اما می دانند که اشتباهات بزرگی
هم داشته اند.

تناسب معجزۀ حضرت محمد

با ختم نبوت

را قرآن کریم قرار داد؛ معجزه ای از جنس
معجزه اصلی پیامبر اکرم
خداوند
ٔ
«کتاب»؛ کتابی که هیچ کس توان آوردن مثل آن را ندارد .خداوند به کسانی که در الهی بودن
قرآن کریم شک دارند پیشنهاد کرده است که کتابی همانند آن بیاورند 1.به این هماوردطلبی
«تحدی» گفته می شود و برای این که عجز و ناتوانی آنها را نشان دهد این پیشنهاد را به ده
ّ
٢
سوره کاهش داده است و برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان ،پیشنهاد آوردن ح ّتی یک
سوره مانند سوره های قرآن را هم به آنها داده است:
می گویند [پیامبر قرآن را] به خداوند افترا بسته است

قولون اف َترا ُه
َام َی
َ
ِسور ٍة ِمث ِل ِه
قُل فَأتوا ب َ

3

بگو اگر می توانید یک سوره همانند آن بیاورید.

آیه .٨٨
1ــ
سوره اسراءٔ ،
ٔ
آیه .13
٢ــ
سوره هودٔ ،
ٔ
آیه .٣٨
یونس،
سوره
٣ــ
ٔ
ٔ

49

ّاما تأکید می کند که هیچ گاه نمی توانند همانند قرآن را بیاورند:

نس َو الجِ ُّن بگو اگر تمامی انس و جن جمع شوند
قُل لَ ِئنِ اج َت َم َع ِت ا ِال ُ
َع ٰلی َان َیأتوا بِ ِمثلِ ٰه َذا القُرآنِ تا همانند قرآن را بیاورند

أتون بِ ِمث ِله
ال َی َ

نمی توانند همانند آن را بیاورند

ٰ
َ
ِ
ا
هیر
ظ
عض
ب
ل
م
ه
کان َب ُ
ً هر چند پشتیبان هم باشند.
عض ُ َ ٍ
َو لَو َ
1

از آن روز که قرآن کریم دعوت به مبارزه را اعالم کرده است بیش از چهارده قرن می گذرد
و این دعوت همچنان ادامه دارد .مخالفان سرسخت اسالم از همان ابتدای نزول قرآن کریم
تاکنون ،در این باره تالش بسیار کرده اند تا عظمت قرآن را زیر سؤال ببرند ،اما نتوانسته اند
متخصصان زمان ،برابری آن
سوره «کوثر» بیاورند که اندیشمندان و
اندازه
سوره ای ح ّتی به
ّ
ٔ
ٔ
را با سوره ای از قرآن بپذیرند؛ در حالی که آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسالم و
قرآن کریم ،آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است.
آری ،از
گذشته دور تا همین امروز ،مخالفان قرآن کریم متن هایی ارائه کرده اند که برای
ٔ
متخصص و ناوارد ممکن است بی عیب جلوه کند ،اما تاکنون هیچ یک از این متن ها
افراد غیر ّ
تخصصی ،مورد قبول واقع نشده و جملگی به فراموشی سپرده شده اند.
در مراکز علمی و ّ
اندیشه
معجزه آخرین پیامبر خود را کتاب قرار داده است؟
به نظر شما چرا خداوند
ٔ

آیه .88
1ــ
سوره اسراءٔ ،
ٔ
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معجزات دیگر پیامبر اکرم

معجزه جاوید خود،که متعلّق به همه
به غیر از
برخی می پرسند که آیا پیامبر خاتم
ٔ
عصرها و زمان هاست ،معجزات دیگری نیز برای مردم زمان خود داشتند؟
پاسخ مثبت است .پیامبر در کنار
معجزه اصلی خود (قرآن) معجزات دیگری نیز داشت.
ٔ
شقالقمر ،ستون ح ّنانه
معجزاتی مانند حرکت کردن و دو نیم شدن درخت به دستور ایشانّ ،
و     ...
حضرت علی در یکی از سخنان خود می فرمایند:
من با پیامبر اکرم بودم که گروهی از بزرگان قریش آمدند و گفتند :ای محمد تو ّادعای
بزرگی کرده ای که نه پدرانت چنان کرده بودند و نه یکی از خاندانت .ما از تو چیزی
می خواهیم که اگر بپذیری و انجام دهی ،پی می بریم تو
فرستاده خدا هستی و اگر انجام ندهی
ٔ
بر ما مشخّص می شود که جادوگر و دروغ گویی.
پیامبر
پرسید :چه می خواهید؟ گفتند :به آن درخت بگو از ریشه درآید و بیاید پیش
روی تو بایستد .پیامبر
گفت :خدا بر هر کاری تواناست .آیا اگر خدا برای شما چنین
کند ،ایمان می آورید؟
گفتند :آری.
گفت :اکنون آنچه خواسته اید به شما نشان خواهم داد .ولی می دانم که به راه خیر
باز نمی گردید.
سپس گفت :ای درخت ،اگر به خدا و روز جزا ایمان داری و می دانی که من پیامبر خدا
هستم ،به اذن خدا از ریشه درآی و بیا در برابر من بایست .درخت از جای درآمد و نزد پیامبر
آمد و شاخه های باالیی خود را بر رسول اللّٰه
سایبان کرد و یکی از شاخه هایش را نیز
بر شانه من نهاد که در طرف راست آن حضرت بودم.
آن گروه به آن نگریستند و از روی تکبر و گردنکشی گفتند :حال دستور بده نیمی از آن نزد
تو بیاید و نیم دیگر جای خودش بماند .پیامبر
فرمان داد .نیمی از درخت نزد او آمد .آنها
از روی کبر و سرکشی گفتند :حال دستور بده تا به نیم دیگر خود ملحق شود .پس پیامبر
امر فرمود و درخت بازگشت.
من گفتم :ال ِالٰ َه ِا َّل اللّٰه .ای رسول خدا من نخستین کسی هستم که به تو ایمان آورده ام و
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نخستین کسی هستم که گواهی می دهم درخت با فرمان خدا برای تصدیق نبوت و بزرگداشت
دعوت رسالت ،آنچه را خواستی ،انجام داد.
بزرگان قریش گفتند این مرد ،جادوگری دروغ گوست و در جادوگری مهارت خیلی
زیادی دارد .سپس گفتند :آیا جز همانند این (مقصودشان من بودم) کسی تو را در کارت
1
تصدیق می کند؟


جنبه های اعجاز قرآن کریم

جنبه محتوایی؛ قرآن
جنبه لفظی و دوم از ٔ
هر کتابی از دو جنبه قابل بررسی استّ :اول از ٔ
کریم در هر دو جنبه معجزه است:
)1اعجاز لفظی :خداوند قرآن کریم را با همین حروف و کلماتی که در دسترس بشر
همه امور داناست ،برای بیان معارف ژرف و عمیق
است نازل کرده است .اما چون خداوند بر ٔ
قرآن ،زیباترین و مناسب ترین کلمات و عبارت ها را انتخاب کرده است تا به بهترین وجه،
معنای مورد نظر را برساند و دل های آماده را به سوی حق جذب کند .هر کس با زبان عربی
آشنا باشد ،به محض خواندن قرآن ،در می یابد که آیات آن با سایر سخن ها کامال ً فرق می کند
و به شیوه ای خاص بیان شده است.
توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفته بود.
این حقیقت از همان آغاز نزول مورد ّ
ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و جمله ها ،شیرینی بیان و رسایی تعبیرات با
وجود اختصار سبب شده بود که سران مشرکین ،مردم را از شنیدن قرآن منع کنند و اگر کسی
برای شنیدن قرآن نزد پیامبر
خانه پیامبر  ،به قرآن خواندن
می رفت یا از پشت دیوار ٔ
ایشان گوش فرا می داد ،او را مجازات می کردند.
العاده این کتاب آسمانی در افکار و قلوب در طول
همین زیبایی لفظی ،سبب نفوذ خارق ٔ
تاریخ شده است و بسیاری از مردم به خصوص ادیبان و دانشمندان تحت تأثیر آن به دین
اسالم گرویده اند.

1ــ نهج البالغه ،بخشی از خطبه .192
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ولیدبن ُمغیره از بزرگان مکّه ،کافر بود ّاما مجذوب قرآن شده بود!
روزی به تقاضای جمعی از مشرکان نزد پیامبر
آمد تا از نزدیک ،شخصیت او
و معجزه اش را بررسی کند .پیغمبر
سوره «سجده» را تالوت کرد .این
قسمتی از
ٔ
آیات چنان تأثیر و هیجانی در ولید ایجاد کرد که بی اختیار از جا حرکت نمود ،نزد مشرکان
بازگشت و گفت:
محمد
سخنی شنیدم که نه به گفتار انسان ها شباهت دارد و
سوگند می خورم که از ّ
نه به گفتار پریان؛ گفتار او شیرینی و زیبایی مخصوصی دارد ،و بر هر گفتاری پیروز خواهد
شد.
1
از آن روز زمزمه در میان قریش افتاد که ح ّتی ولید نیز مجذوب گفتار پیامبر شده است.
 )2اعجاز محتوایی :گذشته از اعجاز لفظی ،قرآن کریم از نظر محتوا و مطالب آن
دارای ویژگی هایی است که نشان می دهد از قلم هیچ اندیشمندی تراوش نکرده است ،چه
رسد به شخصی که قبل از آن چیزی ننوشته و آموزشی ندیده است.این جنبه از اعجاز برای
کسانی که زبان قرآن را نمی دانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز قابل فهم و ادراک
است .برخی از این جنبه های اعجازی عبارت اند از:
الف) انسجام درونی در عین نزول تدریجی

لیه دانشمندان و متفکّران با آثار دوران پختگی آنها
می دانیم که آثار و نوشته های ّاو ٔ
متفاوت است .از این رو دانشمندان معموال ً در نوشته های گذشته خود تجدید نظر می کنند
و اگر بتوانند ،کتاب های گذشته خود را اصالح می نمایند.
درباره
با اینکه بیش از شش هزار آیه قرآن کریم در طول  23سال به تدریج نازل شده و
ٔ
متنوع سخن گفته است ،نه تنها میان آیات آن تعارض و ناسازگاری نیست ،بلکه
موضوعات ّ
آیاتش دقیق تر از اعضای یک بدن با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید می کنند.

1ــ مکارم شیرازی ،ناصر ،قرآن و آخرین پیامبر ،ص .78
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تدبر
خداوند در قرآن می فرماید:

ِ ِ ِ ِ ِٰ
ِ ِ
َثیرا
َا َفال َیتَ َد َّبرو َن ال ُقرآ َن َو لَو کا َن من عند َغیرال ّله لَ َو َجدوا فیه اختال ًفا ک ً

1

با توجه به این آیه بیان کنید چرا خداوند بر این نکته تأکید دارد که اگر قرآن از جانب
غیر خدا بود ،قطعاً ناسازگاری و اختالفات زیادی در آن یافت می شد؟
ب) تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

فرهنگ مردم حجاز آمیزه ای از عقاید نادرست و آداب و رسوم خرافی و شرک آلود
شدت با آداب
بود .با وجود این ،قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت بلکه به ّ
جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصالح جامعه پرداخت و از موضوع هایی همچون
عدالت خواهی ،علم دوستی ،معنویت و حقوق برابر انسان ها سخن گفته است.
ج) جامعیت و همه جانبه بودن

همه مسائل مهم و
با وجود اینکه قرآن کریم حدود پانزده قرن پیش نازل شده ،در مورد ٔ
حیاتی که انسان در هدایت به سوی کمال بدان نیاز دارد ،سخن گفته و چیزی را فروگذار
رابطه انسان با خدا سخن نمی گوید،
نکرده است .این کتاب فقط از امور معنوی یا آخرت و ٔ
رابطه وی با انسان های دیگر
بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان ،مسئولیت های اجتماعی و ٔ
سخن می گوید و برنامه ای جامع و همه جانبه را در اختیارش قرار می دهد.
امام باقر می فرماید:
خداوند آنچه را که ّامت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد ،در کتابش [قرآن]
2
آورده است.
برنامه زندگی و
البته روشن است که منظور از آنچه مورد نیاز است ،نیازهای مربوط به ٔ
هدایت انسان هاست؛ یعنی همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آنها فرستاده شده اند.
آیه .82
1ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
یام ِة ِا ّل اَن َزلَه فی ِکتابِ ه (کافی ،ج  ،1ص . )261
بار َک َو َت ٰ
عالی لَم َی َدع َشی ًئا َت ُ
حتاج ِال َِیه ا ُال َّم ُة ِا ٰلی َی ِوم ِالق َ
2ــ ِانَّ ال ّٰل َه َت َ
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د) ذکر نکات علمی بی سابقه

در جامعه ای که علم و دانش جایگاهی نداشت و خبری از رشته هایی مانند فیزیک،
زیست شناسی ،گیاه شناسی و ستاره شناسی نبود ،قرآن کریم به برخی نکات علمی اشاره می کند
که در تمام دنیای آن روز بی سابقه بود و بعدها به مرور زمان توسط دانشمندان کشف گردید.1
اشاره به این قبیل نکات علمی گویای آن است که قرآن کریم بسیار فراتر از علم آن روز
همه علوم
جامعه سخن گفته و ذکر این قبیل نکات علمی فقط از کسی ساخته است که آگاه به ٔ
باشد ،یعنی خداوند متعال .به چند نمونه از نکات علمی قرآن کریم توجه کنید:
 )1نیروی جاذبه :تا قبل از قرن هجدهم میالدی دانشمندان فکر می کردند که ستارگان به
سقف آسمان ها چسبیده اند و به همین علّت نمی افتند .اما قرن ها قبل از آن،قرآن کریم
از وجود جاذبه میان ستارگان ،خبر داد و آن را عامل درهم نرفتن ستارگان در یکدیگر
معرفی کرد و فرمود:
«خداوند ،آسمان ها را با ستون هایی که برای شما دیدنی نیستند ،برپا داشته
2
است».
نظریه انبساط جهان یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن
 )2انبساط جهانٔ :
بیستم است .طبق این نظریه ،کهکشان ها با سرعت فوق العاده ای در حال حرکت و فاصله
نتیجه آن ،جهان هستی به طور مداوم در حال گسترش و انبساط
گرفتن از یکدیگرند که در ٔ
است .مطلبی که خداوند در قرآن کریم به آن اشاره کرده است:
السماء بنَیناها بِاَی ٍد و ِا ّنا لَم ِ
وسعو َن
ُ
َو َّ َ َ
َ

3

و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت میبخشیم.

1ــ البته ،قرآن کتاب هدایت است ،نه کتابی درباره علوم .به همین جهت اگر گاهی به یک نکته علمی می پردازد ،برای نشان دادن
حد
عظمت خلقت و واداشتن انسان ها به تفکر در جهان است .از همین روست که این نکات علمی را به صورت کوتاه و در ّ
اشاره مطرح می کند.
آیه .2
2ــ
سوره رعدٔ ،
ٔ
آیه .٤٧
ذاریات،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
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 )3ماه تابان و خورشید درخشان :خداوند در قرآن کریم ماه را با عبارت منیر و خورشید
را با عبارت سراج توصیف کرده است.در زبان عربی ،منیر به شیء نورانی گفته می شود که
از خودش نوری ندارد ّاما نور از منبع دیگری بر روی آن می تابد در حالی که سراج به شیء
نورانی می گویند که نورش از درون خودش است .1قرآن کریم قرن ها قبل از آنکه بشر
به این نکته پی ببرد که نور ماه از خودش نیست و آن را از خورشید دریافت می کند به
زیبایی این نکته را بیان کرده است:
ِ
ِ
نیرا
بارکَ ا َّلذی َج َع َل ِفی َّ
روجا َو َج َع َل فیها س ً
السماء ُب ً
تَ َ
راجا َو َق َم ًرا ُم ً

2

تدبر
تاب و ال تَ ُخطُّه و بِیمینِکَ ِا ًذا لَرتاب الم ِ
ِ ِ ِ ِ
بطلو َن  
َو ما ک َ
َ ُ
َ
ُنت تَتلو من َقبله من ک ٍ َ
ٰ

3

و پیش از آن هیچ نوشته ای را نمی خواندی و با دست خود آن را نمی نوشتی
که در آن صورت کجروان به شک می افتادند.
معجزه جاوید خود را توسط پیامبری به دست مردم
با توجه به آیه باال ،چرا خداوند
ٔ
رساند که نزد هیچ کس درس نخوانده بود؟ اگر این کتاب توسط یکی از درس خواندگان و
دانشمندان جامعه آورده می شد ،ممکن بود چه شک و شبهه ای ایجاد شود؟
1ــ قاموس قرآن ،ج ،4ص 203؛ مفردات الفاظ قرآن،ص .167
آیه .61
2ــ
سوره فرقانٔ ،
ٔ
آیه .48
عنکبوت،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
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تعمیق یادگیری
1

2

3

4

دلیل بیاورید.
باید از سنخ کتاب باشد.
معجزه پیامبر اکرم
الف)
ٔ
را اثبات کند.
ب) انسجام درونی آیات قرآن ،می تواند حقّانیت پیامبر اکرم
ارتباط دهید.
ــ خاتمیت
معجزه پیامبر اکرم
الف)
ٔ
ب) قابلیت رفع مشکالت امروزه با مراجعه به قرآن کریم ــ اعجاز قرآن کریم
در دعوت خود
سورٍة ِمثله 1ــ حقانیت پیامبر اکرم
راهُ ،قل فَأتوا ِب
قولون َ
ج) َام ی َ َ
افت ُ
َ
ٰ
هر یک از موارد زیر به کدام یک از جنبه ها و ویژگی های اعجاز قرآن کریم اشاره
دارند؟
الف) آیات معاد در قرآن ،مبتنی بر آیات توحید است.
2
ِ ِ
ِ
ِ
زواجا ِل َتسکُنوا ِالَیها
ب) َو من آیاته َان َخلَ َق لَکُم من َان ُفسکُم َا ً
ج) و الس ٰ
ٍ ِ
3
ِ
عون
ماء َب َنیناها ِباَید َو انّا لَموس َ
َ َّ َ
د) آسان بودن به خاطر سپردن آیات قرآن کریم
ٍ 4
شی َة ِامالق
ه) َو الت َ ُقتلوا َا َ
والدکُم َخ َ
صحیح و غلط را با ذکر دلیل تعیین کنید.
الف) ذکر نکات علمی بی سابقه در تمام زمان ها معجزه بودن قرآن را ثابت می کند.
ب) جامعیت و همه جانبه بودن آیات قرآن به این معناست که این کتاب ،کتاب دیروز،
امروز و فردای انسان هاست.
ج) هر انسانی به محض مراجعه به قرآن کریم ،معجزه بودن آن را درمی یابد.

آیه .38
1ــ
سوره یونسٔ ،
ٔ
آیه .47
2ــ
سوره ذاریاتٔ ،
ٔ
سوره انعام.151 ،
3ــ
ٔ
آیه .31
4ــ
سوره اسراءٔ ،
ٔ
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5

با توجه به دو متن زیر به سؤاالت پاسخ دهید:
الف) شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازه قرآن کریم به تعقّل ،تفکّر
و علم دوستی تأکید شده باشد .در این کتاب ،بیش از  770بار از علم 185 ،بار از
گوش دادن و توجه کردن 49 ،بار از عقل 18 ،بار از فکر کردن 132 ،بار از تبیین
و دلیل ،و نیز ده ها کلمه دیگر مانند قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط می شوند،
متعددی در نکوهش جهل ،غفلت ،و تعقّل نکردن
نام برده شده است .همچنین آیات ّ
وجود دارد.
جامعه آن روز عربستان و ح ّتی دیگر نقاط جهان ،کرامت زنان نادیده گرفته
ب) در
ٔ
می شد.به گونه ای که اگر خانواده ای فرزند دختر به دنیا می آورد ،احساس شرم
می کرد .1در چنین فضایی ،قرآن کریم با بیان کرامت زن و تساوی وی با مرد در
انسانیت اعالم کرد :هر کس ،از مرد و زن ،عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان
باشد ،خداوند به او حیات پاک و پاکیزه می بخشد 2و عمل هیچ مرد و زنی را ضایع
نمی کند 3.عالوه بر این ،قرآن کریم برای زنان حقوق خانوادگی و اجتماعی قائل
هزینه
شد ،در مالکیت به او استقالل بخشید و بهره کارش را از آن خودش دانست؛ ٔ
خانواده را از دوش او برداشت و بر دوش مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت،
عزت و عفافش تأکید کرد تا در جامعه مورد سوء
  استفاده مرد قرار نگیرد.
ٔ
متن (الف) به کدام یک از انواع اعجازهای لفظی و محتوایی اشاره می کند؟
متن (ب) به کدام یک از انواع اعجاز محتوایی اشاره می کند؟

آیه .58
1ــ
سوره نحلٔ ،
ٔ
آیه .97
2ــ
سوره نحلٔ ،
ٔ
آیه .195
عمران،
آل
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
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هم اندیشی
اندیشه دانشمندان به مرور زمان تغییر می کند؟ این ویژگی چگونه الهی
به نظر شما چرا
ٔ
بودن قرآن را اثبات می کند؟

تحقیق کنید
برخی نمونه های دیگر از اعجازهای علمی قرآن را پیدا کنید و در کالس ارائه دهید.
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درس ششم

مسئولیت های پیامبر
واسطه
را
خداوند متعال خاتم پیامبران؛ حضرت محمد
ٔ
برنامه الهی را برای
فیض و رحمت الهی برگزید تا ایشان آخرین
ٔ
انسان به ارمغان آورد و بر اساس آن انسان ها را از ظلمت ها و
تاریکی ها رهایی بخشد و به سمت رستگاری رهنمون سازد.
اما به راستی خداوند متعال برای رسیدن به این هدف چه
مسئولیت ها و وظایفی بر عهده آن حضرت گذاشته است؟

60

سیره رسول خدا
تعلیمات قرآن کریم و ٔ
خداوند ،سه مسئولیت مهم را عهده دار بود:

فرستاده
نشان می دهد که ایشان به عنوان
ٔ

 )1دریافت و ابالغ وحی

رسوالن الهی موظّف بودند پس از دریافت کامل وحی ،آن را به مردم ابالغ نمایند:
ِ
َرسلنَاکَ فی ُا َّمةٍ َقد َخلَت ِمن َقبلِ َها ُا َم ٌم
ک َٰذلکَ ا َ
ِ
َوحینا ِالَیکَ…1
لتَتلُ َوا َعلَی ِه ُم ا َّلذی ا َ

پیامبران نمی توانند بر اساس خواسته و رأی خود در وحی دخالت نمایند و آن را کم یا
تصرف در آن را
زیاد به مردم برسانند .به عبارتی پیامبران ،تنها مأمور ابالغ بوده اند و ّ
حق ّ
مبارکه حا ّقه می خوانیم:
سوره
نداشته اند .در
ٔ
ٔ
ِ
عض االَ َق ِ
الی ِ
مین
َ ...ولَو تَ َق َّو َل َعلَینا بَ َ
اویل َالَ َخذنا من ُه بِ َ

ِ
تین...2
الو َ
ثُ َّم لَ َقطَعنا من ُه َ

و اگر برخى سخنان را به ما ــ به دروغ ــ نسبت مى داد ،حتماً با قدرت ،او را گرفتار
مى ساختیم ،سپس رگ قلبش را مسلّماً قطع مى کردیم.
از این آیات آشکار می گردد که پیامبر اسالم
در قبال وحی الهی نقشی جز ابالغ
3
نداشته است.

 )2تعلیم و تبیین آموزه های قرآن (مرجعیت دینی)

4
عهده پیامبر اکرم
پس از ابالغ وحی ،رسالت تعلیم قرآن و تبیین آن ،بر ٔ

قرار داده شد:

ک ِّ
کر ،لِ ُتبَ ِّی َن لِل ّنا ِ
س ما ُن ّ ِز َل ِالَی ِهم َو لَ َع َّل ُهم َیتَ َفکَّرو َن
...واَن َزلنا ِالَی َ
َ
الذ َ

5

آیه .٣٠
1ــ
سوره رعدٔ ،
ٔ
آیه .٤٤
ّه،
ق
حا
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
3ــ در کتاب علوم و معارف قرآنی سال قبل با اقدامات پیامبر اکرم
برای ثبت و حفظ قرآن کریم و همچنین تنظیم مکان
قرار گرفتن آیات و سوره ها آشنا شدید.
ّ
درس مستقلی درکتاب علوم و معارف قرآنی همین پایه ارائه شده است.
درباره روشهای تعلیم قرآن توسط پیامبر اکرم
4ــ
ٔ
آیه .44
5ــ
سوره نحلٔ ،
ٔ
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همه توده ها از آن آگاه
پیامبر ،حقایق دین را آشکارا در اختیار مردم می گذارد تا به روشنىٔ ،
گردند ،و به روح و جان آنها برسد .بر این اساسّ ،اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم
عمیق آیات الهی ،شناخت وظایف ،تکالیف ،حقوق و ...راه و روش (س ّنت) رسول اکرم
توسط پیامبر اکرم
می تواند در شکل های زیر باشد:
است .تبیین معارف دین ّ
پیرامون دین و معارف آن که درقالب احادیث و روایات به
 )1قول :سخنان پیامبر
ما رسیده است.
 )2فعل :گاهی ممکن است چگونگی انجام یک کار در قرآن آمده باشد اما انجام آن توسط
پیامبر ،کیفیت آن را روشن می کند.قرآن کریم به کلیات و اصول احکام پرداخته و رسول
خدا کیفیت آن را درعمل نشان می دهد .مثال ً در قرآن امر به نماز شده و پیامبر کیفیت آن
را در عمل نشان داده است.
 )3تقریر :تأیید رفتاری که دیگران نزد پیامبر انجام داده اند نشان از این دارد که آن کار
بر اساس معارف دین بوده است.
مسلمانان در طول تاریخ با مراجعه به س ّنت آن حضرت ،به معنای واقعی بسیاری از معارف
شیوه انجام دستورات الهی را می آموزند.
قرآن پی می برند و ٔ

 )3تشکیل حکومت اسالمی (والیت ظاهری)

والیت بر جامعه است .والیت به معنی سرپرستی و
مسئولیت دیگر پیامبر اکرم
رهبری است .پیامبر اکرم به محض اینکه مردم مدینه ،اسالم را پذیرفتند به این شهر هجرت
کرد و به کمک مردم آن شهر (انصار) و کسانی که از مکه آمده بودند (مهاجرین  ) ،حکومتی
را که بر مبنای قوانین اسالم اداره می شد ،پی ریزی نمود.
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اندیشه
توجه به ّاطالعاتی که سال های قبل پیرامون تشکیل حکومت توسط پیامبر
با ّ
در مدینه به دست آورده اید ،نقش هریک از عوامل زیر در تشکیل حکومت اسالمی را با
دوستان خود به گفت وگو بگذارید:
الف) تأسیس مسجد نبوی
اخوت و برادری میان مهاجران و انصار
ب) پیمان ّ
ج) پیمان عمومی مدینه
د) تشکیل نیروی نظامی

ضرورت تشکیل حکومت اسالمی

متعددی اسالم را بر«پنج پایه» استوار دانسته و از میان آنها «والیت» را مهم ترین
روایات ّ
جمله آنها این حدیث امام باقر است:
پایه شمرده اند .از ٔ
مس
لی خَ ٍ
ُب ِن َی ا ِالسال ُم َع ٰ

الصال ِة َو ال َّزکا ِة
َع َلی َّ

اسالم بر پنج پایه استوار است
بر نماز و زکات

الی ِة و روزه و حج و والیت
َو َّ
الصو ِم َو َ
الح ِّج َو الوِ َ
َو لَم ُینا َد ب َِشی ٍء
و به چیز دیگری دعوت نشده

الی ِة
َ 1کما نو ِد َی بِالوِ َ

آن گونه که به والیت دعوت شده است

1

ممکن است این سؤال مطرح شود که چه عواملی سبب شده والیت و حکومت اسالمی،
اهمیت برخوردار باشد؟
از این درجه ّ
محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،68باب  ،27روایت .1
1ــ مجلسیّ ،
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در پاسخ به این سؤال ،دالیل زیر مطرح شده است:
همه
الف) جامعیت دین اسالم :اسالم ،یک دین کامل و
دربردارنده هدایت انسان در ٔ
ٔ
ابعاد آن است .همان طور که حیات فردی و اجتماعی انسان ،امری به هم پیوسته و یک پارچه
همه بخش های زندگی را دربرمی گیرد.
برنامه هدایت وی نیز جامع و یک پارچه است و ٔ
استٔ ،
اداره جامعه و تنظیم روابط سیاسی ،اجتماعی و
مهم ترین بخش زندگی اجتماعی ،حکومت و ٔ
همه بخش ها
اقتصادی است .چگونه ممکن است یک دین کامل ،از این بخش زندگی که بر ٔ
جدی می گذارد ،غافل بماند و مردم را به یک نظام حکومتی درست راهنمایی نکند؟
تأثیر ّ
ب) ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم :اصوالً ،یکی از اهداف ارسال پیامبران
پایه عدل بنا کنند و روابط مردمی و زندگی اجتماعی خود را
آن بود که مردم ،جامعه ای بر ٔ
براساس قوانین عادالنه بنا نهند .این هدف بزرگ بدون وجود یک نظام حکومتی سالم،
میسر نیست .آیا می شود که خداوند هدفی را برای ارسال پیامبر خود تعیین کند ،ولی ابزار و
ّ
متعددی دارد؛ مانند
اجتماعی
احکام
کریم
قرآن
همچنین
بگیرد؟
نادیده
را
آن
به
رسیدن
شیوه
ّ
ٔ
خمس ،زکات ،حقوق و مسئولیت های خانواده و جامعه ،امر به معروف ،نهی از منکر ،مبارزه
با ظلم و جهاد با تجاوزگران و ستمکاران .روشن است که اجرای این قوانین بدون تشکیل
حکومت امکان پذیر نیست.
ج) ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت :ولی و سرپرست حقیقی
انسان ها خداست و به همین جهت ،فرمانبرداری و اطاعت از دستورهای او و کسانی که
معین کرده ،ضروری و واجب است .اجرای هر قانون و پیروی از هرکس ،هنگامی
خودش ّ
صحیح است که به گونه ای به قانون الهی و فرمان او بازگردد.
کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند ،در حالی که فرمان و قانونشان
نشأت گرفته از فرمان الهی نیست« ،طاغوت» نامیده می شوند .پذیرش حکومت «طاغوت»
و انجام دستورهای وی بر مسلمانان حرام است .بنابراین الزم است در جامعه ،حکومتی
وجود داشته باشد که «طاغوتی» نباشد ،یعنی مورد پذیرش خداوند باشد و دستورات الهی را
که در قرآن و روایات آمده است ،به اجرا در آورد.
د) حفظ استقالل جامعه اسالمی :یکی دیگر از عواملی که تشکیل حکومت اسالمی را
سلطه
جامعه اسالمی است.قرآن کریم از مؤمنان می خواهد که
ضروری می کند ،استقالل
ٔ
ٔ
64

«قاعده نفی َسبیل» می گویند.
بیگانگان را نپذیرند و زیر بار آنها نروند؛ این حکم قرآنی را
ٔ
مستکبران و ستمگران جهان همواره در پی آنند که بر جوامع دیگر مسلّط شوند و از منابع
سلطه بیگانگان می شود
مادی و معنوی آنان بهره ببرند .تشکیل حکومت اسالمی ،هم مانع
ّ
ٔ
و هم می تواند روابط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی را با سایر کشورها به گونه ای تنظیم کند
که
جامعه اسالمی ،استقالل خود را در جهات مختلف حفظ نماید و بیگانگان برای تسلط بر
ٔ
مسلمانان راهی را نیابند.
1

اندیشه
امام خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی ،بزرگ ترین شخصیت عصر حاضر است
روشنگرانه خود ،توجه مردم را
که به تبیین ضرورت حکومت اسالمی پرداخته و با بیان
ٔ
بدان جلب کرده است .در سخنانی که از ایشان نقل می شود ،بیندیشید و ببینید که با
کدام یک از دالیل تشکیل حکومت ارتباط دارد؟
1ــ «نفی سبیل» ،به معنای «نبودن راه» است؛ یعنی ،بستن راه نفوذ.یعنی بیگانگان نباید راهی برای سلطه و نفوذ در جامعه
اسالمی داشته باشند.
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سخنان امام خمینی
به این دلیل که هر نظام سیاسی غیراسالمی ،نظامی
شرک آمیز است ،چون حاکمش «طاغوت» است ،ما
جامعه مسلمانان و از حیات آنان
موظّفیم آثار شرک را از
ٔ
1
دور کنیم و از بین ببریم.
مذهب اسالم ،هم زمان با اینکه به انسان می گوید که خدا
را عبادت کن و چگونه عبادت کن ،به او می گوید چگونه
زندگی کن و روابط خود را با سایر انسان ها چگونه باید
تنظیم کنی و حتی جامعه اسالمی با سایر جوامع چگونه
روابطی باید برقرار نماید .هیچ حرکتی و عملی از فرد و
جامعه نیست ،مگر اینکه مذهب اسالم برای آن حکمی
2
مقرر داشته است.
ّ
مجموعه قانون برای اصالح جامعه کافی نیست .برای
ٔ
مایه اصالح بشر شود ،به ّقو ٔه اجراییه و
قانون،
اینکه
ٔ
3
مجری احتیاج دارد.
با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی یابیم که
اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت
ِ
پهناور اجرا
است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و
وظیفه اجرای احکام الهی عمل
و اداره  ،نمی توان به
ٔ
4
کرد.
١ــ امام خمینی ،والیت فقیه ،ص .٤٠
٢ــ صحیف ٔه امام خمینی (ره) ،صص .١٦٧ -١٦٨
٣ــ امام خمینی ،والیت فقیه ،ص .١٨
٤ــ همان ،ص  ٢٦تا .٣٤
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دلیل

والیت معنوی رسول خدا

از طرف خداوند دارای والیت ظاهری است و
همان طور که دیدیم ،رسول خدا
جامعه اسالمی را اداره
سرپرستی و رهبری جامعه را برعهده دارد و با اجرای قوانین الهی
ٔ
و رهبری می کند.
اما پیامبر والیت معنوی را که همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان ها و مرتبه ای برتر و
باالتر از والیت ظاهری است را نیز دارا است .این والیت چیست و چگونه انجام می پذیرد؟

رسول خدا
با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از
واسطه فیض
کمال نائل شد که می توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و
ٔ
تصرف کند .به طورمثال ،به اذن الهی قادر
خالق به مخلوق شود و به اذن الهی در عالم طبیعت ّ
بود بیمار را شفا بخشد ،خطری را از کسی دفع نماید و دیگر حاجات مردم را در صورتی که
صالح آنها در آن باشد ،برآورده سازد.
نمونه دیگر والیت معنوی ،هدایت بندگان خداست ،نه از طریق آموزش معمولی و عمومی،
ٔ
تصرف در قلوب و مانند آن .میزان
و
معنوی
و
روحی
الهامات
و
غیبی
امداد
طریق
بلکه از
ّ
درجه ایمان و عمل آنان بستگی دارد .هرقدر
بهره مندی انسان ها از این هدایت معنوی به
ٔ
درجه ایمان و عمل انسان ها باالتر باشد ،استعداد و لیاقت دریافت هدایت های معنوی را
ٔ
عهده رسول خدا
برای
بیشتر کسب می کنند و درمی یابند که خداوند چه نقش عظیمی بر ٔ
هدایت انسان ها گذاشته است.
با امام علی
نمونهای کامل از این نوع هدایت را میتوانیم در رفتار رسول خدا
ببینیم .امام علی که از همان دوران کودکی تحت تربیت رسول خدا
قرار گرفت ،با
استعداد بینظیر خود مراتب کمال را در ایمان و عمل بهسرعت میپیمود .به همین جهت ،عالوه
بر تربیت از روشهای معمولی ،از هدایتهای معنوی رسول خدا
نیز بهره میبرد .ایشان
میفرماید:
«روزی رسول خدا
هزار باب از علم به رویم گشود که از هرکدام ،هزار
1
باب دیگر گشوده می شود».
محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،22ص  ،470باب اول.
1ــ مجلسیّ ،
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تعمیق یادگیری



1

2

3

آیات زیر با کدام یک از دالیل ضرورت حکومت اسالمی مرتبط است؟
ِ
ِ
ِ ِ
ک،
ذین َی ُ
لیک َو ما ا ُِنز َل من َقبل َ
مون َان َّ ُهم َآمنوا ِبما ا ُِنز َل ا َ
زع َ
الف) َالَم ت َ َر الَی ال َّ َ
یریدون َان یتحاکَموا ِالَی الطّ ِ
اغوتَ ،و َقد ا ُِمروا َان یَک ُفروا ِبه،
ُ َ ََ
1
عیدا
رید َّ
یطان َان ی ُ ِض َّل ُهم َض ً
َو ی ُ ُ
الل ب َ ً
الش ُ
ِ 2
ِ
ِ
ِ ِ ِ
قوم ال ّن ُاس ِب ِالقسط
تاب َو
َ
ب) ل َ َقد َا َ
رسلنا ُر ُسلَنا بالبَ ّیناتَ ،و َا َنزلنا َم َع ُه ُم الک َ
المیزان ،ل َی َ
3
لکافرین علَی ِ
ج)  ...و لَن یجع َل اللّٰه ِل ِ
بیل
نین َس ً
َ َ َ ُ
َ َ
ُ
المؤم َ
آیات زیر ،به کدام یک از مسئولیت های پیامبر اشاره دارد:
الم ِؤمنین ِاذ ب َع َث ِ
سول ِمن َان ُف ِسهم،
فیهم َر ً
الف) ل َ َقد َم َّن الل ُّٰه َعلَی ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
کم َة
تاب َو الح َ
یَتلو َعلَیهم آیاته َو ی ُ َـزکّیهم و ی ُ َـعل ُّم ُه ُم الک َ
4
َو ِان کانوا ِمن َق ُبل لَفی َض ٍ
الل ُم ٍ
بین
کان ِل ُم ِؤم ٍن َو ال ُم ِؤم َن ٍة ِاذا َق َضی الل ُّٰه َو َر ُسولُه و َا ًمرا
ب) َو ما َ
5
ِ
الخیر ُة ِمن َا ِمر ِهم و من ی ِ
الل ُمبینًا
عص الل َّٰه َو َرسولَه و فَ َقد َض َّل َض ً
َان ی َ َ
َ َ َ
کون ل َ ُه ُم َ َ
دلیل بیاورید.
الف) یکی از وظایف پیامبر اکرم  ،حفظ قرآن از تحریف است.
ب) مبارزه با تجاوزگران ،مستلزم تشکیل حکومت اسالمی است.
حوزه مسئولیت خود ،معصوم باشد.
ضرورتاً باید در هر سه
ج) پیامبر اکرم
ٔ
است.
د) یکی از لوازم هدایت انسان ها ،مراجعه آنها به رفتار و گفتار پیامبر

آیه .٦٠
1ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
آیه .25
حدید،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
آیه .141
3ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
آیه .164
عمران،
آل
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
آیه .36
احزاب،
سوره
5ــ
ٔ
ٔ
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  4هر یک از موارد زیر به کدام یک از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی بازگشت
دارد؟
الف) تأکید رهبر معظم انقالب بر خرید کاالی ایرانی
ب) تالش برای راه اندازی نیروگاه هسته ای بوشهر
ج) تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر
یء فرد ِ
ِ
ِ 1
ٍ
الرسول
ناز ُ
د) َو ان ت َ َ
وه الَی اللّٰه َو َّ
عتم فی َش َ ُ ّ ُ
 5صحیح و غلط را با ذکر دلیل تعیین کنید.
وظیفه مرجعیت دینی را بر عهده داشتند تا مردم کلیات احکام
الف) پیامبر اکرم
ٔ
و قوانین را بیاموزند.
ب) پیامبر اکرم
از جانب خداوند ،دارای والیت معنوی است به این معنی که
رهبری جامعه را بر عهده دارد.
ج) هر فرد خبره و سیاست مداری می تواند با یک قانون جامع ،مدرن و کارآمد،
جامعه اسالمی را به دست بگیرد.
حاکمیت
ٔ
جامعه اسالمی در برابر ک ّفار است.
د) پذیرش والیت الهی ،شرط حفظ استقالل
ٔ
  6تبیین کنید چرا مستکبران و ستمگران جهان ،همواره با تشکیل حکومت اسالمی
مخالف اند؟
هم اندیشی
قاعده نفی َسبیل ،قطع ارتباط با تمام کشورهای
«الزمه اجرای
شخصی می گوید
ٔ
ٔ
غیرمسلمان است و چنین کاری در دنیای امروز میسر نیست»؛ با او موافقید یا خیر؟ چرا؟

آیه .59
1ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
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درس هفتم

امامت ،تداوم رسالت
مسلمانان ،در هر عصر و زمانی که زندگی می کنند ،باید در کارهای خود
فرمانبردار خداوند ،پیامبر
ولی امر باشند و اگر در زندگی اجتماعی خود
و ّ
به اختالف و کشمکش دچار شدند ،باید اختالف خود را نزد خدا و رسول برند
نشانه ایمان آنها به خدا و رسول است .اما اگر به طاغوت مراجعه کنند و
و این ٔ
1
حل مشکالت خود را از او بخواهند ،شیطان آنها را فریفته و گمراه شده اند.
از آنجا که رسول خدا
 ،خاتم پیامبران بوده اند ،این سؤاالت مطرح
می شود که:
برنامه خداوند برای جامعه اسالمی،
برای اجرای دستورات قرآن کریم ،طرح و ٔ
پس از رسول خدا
چیست؟
خداوند چه کسانی را اُولُواالَمر معرفی کرده است؟
و جامعه برای رهایی از گمراهی ،در چه مسیری و چگونه باید حرکت کند؟
سوره نساء.
1ــ برگرفته شده از آیات  59و 60
ٔ
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مسئولیت های رسول خدا

و ضرورت تداوم آنها

گانه رسول خدا آشنا شدیم.
در درس قبل با مسئولیت های سه ٔ
 )1دریافت و ابالغ وحی
 )2تعلیم و تبیین معارف اسالم
 )3والیت ظاهری
دوره پس از رسول خدا  ،ابتدا
برای درک وجود یا عدم وجود طرح و ٔ
برنامه الهی در ٔ
باید به این سؤال پاسخ داد که:
کدام یک از مسئولیت های پیامبر
با رحلت ایشان پایان می پذیرد و کدام یک باید
ادامه یابد؟
اندیشه
درباره مسئولیت نخست؛ یعنی «دریافت و ابالغ وحی» چیست؟ آیا بشر
نظر شما
ٔ
نیازمند کتاب جدید است؟ چرا؟
.................................................................
................................................................

گانه رسول خدا ،مسئولیت ّاول ،یعنی دریافت و ابالغ وحی به
در میان مسئولیتهای سه ٔ
نبوت پایان میپذیرد زیرا با وجود «کتاب الهی» در میان مردم و محفوظ ماندن
مردم ،با ختم ّ
آن از تحریف و دگرگونی ،دیگر به ارسال وحی و کتاب جدید نیازی نیست.
اکنون به دو مسئولیت دیگر می پردازیم :پس از ایشان «تعلیم و تبیین دین» و «والیت
ظاهری» ،چه سرنوشتی پیدا میکنند؟
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در این زمینه سه فرض مطرح است:
اول :قرآن کریم و پیامبر اکرم
در این باره سکوت کرده اند؛
ّ
دوم :همچون مسئولیت ّاول ،پایان این دو مسئولیت را نیز اعالم نموده اند؛
سوم :با تعیین جانشین ،دو مسئولیت «تعلیم و تبیین دین» و «والیت و حکومت» را
عهده وی قرار داده اند.
بر ٔ
همه امور زندگی است
بطالن فرض ّاول روشن است؛ زیرا قرآن کریم ،هدایتگر مردم در ٔ
جامعه اسالمی
شدت در سرنوشت
و ممکن نیست نسبت به این دو مسئولیت مهم ،که به ّ
ٔ
تأثیرگذار است بیتفاوت باشد .همچنین پیامبر اکرم
اهمیت و
آگاه ترین مردم نسبت به ّ
توجهی
جایگاه این مسئولیت هاست و نمی تواند از کنار چنین
ٔ
مهمی با سکوت و بی ّ
مسئله ّ
توجهی به این
مسئله بزرگ ،خود دلیلی بر نقص دین اسالم است؛ و
ٔ
بگذرد .در حقیقت ،بی ّ
این در حالی است که دین اسالم کامل ترین دین الهی است.
فرض دوم نیز صحیح نیست .زیرا نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین ،پس
از رسول خدا
نه تنها از بین نرفت ،بلکه افزایش هم یافت .زیرا گسترش اسالم در
نقاط دیگر ،ظهور مکاتب و فرقههای مختلف ،پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت و نیاز به امام و رهبری که در میان انبوه
افکار   و عقاید ،حقیقت را به مردم نشان دهد و جامعه را آنگونه که پیامبر اداره میکرد ،اداره
نماید ،افزونتر میشد.
اداره جامعه و تعلیم و تبیین دین ،امری تمام شدنی و
عالوه بر اینکه اصوال ً حکومت و
ٔ
پایان پذیر نیست و همواره جامعه نیازمند حاکم و معلّمی است که بتواند راه رسول خدا را
ادامه دهد و احکام اسالم را اجرا نماید.
دوره پس
بنابراین ،فرض سوم ،منطقی و قابل قبول است .یعنی طرح و ٔ
برنامه مشخّصی برای ٔ
از رسول خدا
مشخص شده است.در این برنامه ،رسول اکرم  ،به فرمان خداوند،
به تداوم تعلیم و تبیین دین و دوام حکومت پس از خود در شکل «امامت» فرمان داده و مانع
تعطیلی این دو مسئولیت شده است.بر این اساس ،نبوت ختم شده ّاما هدایت ادامه یافته است.
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اندیشه
روشن شد ،این سؤال پیش می آید که چه
اکنون که نیاز به امام پس از رسول خدا
معرفی می کند؟ آیا ما انسان ها می توانیم این کار را انجام دهیم؟ چرا؟
کسی امام را ّ
معین و ّ

امامت در قرآن

با تدبّر در آیات درمییابیم که خداوند ،امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب
رسول خدا
و امامت بعد از ایشان منصوب فرموده است.
در اینجا به برخی از آیات وشأن نزول آنها می پردازیم.
  1آیۀ انذار :حدود سه سال از بعثت گذشته بود که این فرمان از جانب خداوند برای
آمد:
پیامبر
شیر َت َ
بین
قر َ
ك ا َال َ
َو َان ِذر َع َ

را به جانشینی

خویشان نزدیک خود را انذار کن.
چهل نفر از بزرگان بنیهاشم را دعوت کرد و
برای انجام این دستور ،رسول خدا
درباره اسالم با آنان سخن گفت و آنان را به دین اسالم دعوت کرد.
ٔ
همه مهمانان سکوت کردند و جوابی ندادند .در میان سکوت آنان ،علی بن ابی طالب
ٔ
که در آن زمان نوجوانی بیش نبود ،برخاست و گفت:
«من یار و یاور تو خواهم بود ،ای رسول خدا».
 ،سه بار مطرح شد و هر بار همه سکوت کردند و تنها علی
درخواست پیامبر
قاطعانه اعالم آمادگی و وفاداری کرد .پس از آن ،پیامبر
دست ایشان را در دست
گرفت ،بیعت ایشان را پذیرفت و به مهمانان فرمود:
2
وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود».
«همانا این ،برادر منّ ،
1

آیه .214
1ــ
سوره شعراءٔ ،
ٔ
محمدبن جریر ،تاریخ طبری ،ج  2ص  62و 63؛ م ّتقی هندی ،کنزالعمال ،ج  ،6ص  397و تاریخ پیامبر اسالم از
2ــ طبریّ ،
دکتر محمد آیتی .برای مطالعه کامل داستان ،به کتاب سالم بر خورشید از سید علی اکبر حسینی ،ج  ،1ص  171مراجعه کنید.
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اندیشه
در شرایطی که هنوز موقعیتی کسب نکرده بود و ح ّتی خویشانش نیز
چرا پیامبر
معین کرد؟ انجام این کار در ابتدای دعوت،
دعوت او را نپذیرفته بودند ،جانشین خود را ّ
به چه معناست؟
................................................................
................................................................
فرشته وحی از جانب خداوند آیهای بر
  2آیۀ والیت :در یکی از روزها ،نزدیک ظهر،
ٔ
نازل کرد که در آن ویژگیهای ولی و سرپرست مسلمانان مشخّص شده بود:
پیامبر
ِا َّنما َولِ ُّی ُک ُم ال ٰ ّل ُه َو َرسولُ ُه
ذین آ َم ُنوا
َو الَّ َ

الصال َة
ذین ُی
قیمون َّ
َ
الَّ َ

عون
ؤتون ال َّزکا َة َو َهم را ِک َ
َو ُی َ

همانا ولی شما خداوند و رسول اوست

و مؤمنانی که
نماز را بر پا میدارند
و در حال رکوع زکات میدهند.
سوره مائده ،آیه 55

دریافت که چنین واقعهای رخ داده است و کسی در
با نزول این آیه ،رسول خدا
معرفی او را دارد ،با شتاب و در حالی که آیه را میخواند
رکوع صدقه داده و خداوند قصد ّ
و مردم را از آن آگاه میکرد ،به مسجد آمد و پرسید:
چه کسی در حال رکوع صدقه داده است؟
فقیری که انگشتری در دست داشت ،به حضرت علی که در حال نماز بود ،اشاره
کرد و گفت:
آری ،این مرد در حال رکوع ،انگشتری خود را به من بخشید.
مردم که از محتوای آیه با خبر شده بودند ،تکبیر گفتند و رسول خدا
نیز،ستایش و
سپاس خداوند را بجا آورد.
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نزول این آیه در چنین شرایطی و اعالم والیت حضرت علی از جانب رسول خدا
برای آن بود که مردم به چشم ببینند و از زبان پیامبر
بشنوند و امکان مخفی کردن آن
1و2
نباشد.
سوره
آیه 59
  3آیه اطاعت :در یکی از روزها ،در مدینه ،جبرئیل بر پیامبر نازل شد و ٔ
ٔ
نساء را بر ایشان خواند که قسمتی از آن چنین است:
ذین آ َم ُنوا
یا َا ُّی َها الََّ َ
َاطی ُعوا ال ٰ ّل َه

ای مؤمنان
از خدا اطاعت کنید

سول َو ُاولِی ا َالم ِر ِم ُ
َو َاطی ُعوا ال َّر َ
نکم ...و از رسول و ولیامرتان اطاعت کنید.

معموال ً وقتی آیهای نازل میشد و حکم کلی یک موضوعی را بیان میفرمود ،یاران نزد
رسول خدا
میآمدند و جزئیات حکم را میپرسیدند .مثال ً وقتی که آیات نماز نازل شد،
یاران میخواستند چگونگی نماز خواندن را بدانند .پیامبر اکرم
به مسجد آمد و به آنان
فرمود« :اینگونه که من نماز میخوانم ،شما هم بخوانید» 3.آنگاه نماز خواندن را به آنان
تعلیم داد .وقتی این آیه هم نازل شد ،جابربن عبداللّٰه انصاری نزد رسول خدا آمد و گفت:
«یا رسول اللّٰه ،ما خدا و رسول او را شناختهایم .الزم است «اولی االمر» را هم بشناسیم».

مورخان اهل س ّنت و شیعه ،از جمله طبری ،رازی ،ثعلبی ،قشیری ،خوارزمی ،ابن حجر و ابن کثیر،
مفسران و ّ
1ــ بیشتر ّ
دانستهاند .برای کسب ّاطالعات بیشتر ،به کتاب الغدیر از عالمه امینی ،ج  ،2ص 156
درباره امام علی
این آیه را
ٔ
مراجعه کنید.
آیه والیت به معنی سرپرست و
واژه «ولی» در ٔ
2ــ برخی گفته اند «ولی» به معنای محب و یاور بودن است بدیهی است که ٔ
زعیم است نه به معنی محب و یاور؛ زیرا محبها و یاورهای اهل ایمان ،منحصر در این افراد نیست و هر انسان مؤمنی محب و
یاور انسانهای مؤمن دیگر است .عالوه بر اینکه این حق سرپرستی است که جز ایمان دلیل خاص میخواهدّ ،اما دوست داشتن و
یاوری کردن ،جز ایمان دلیل دیگری نمیخواهد ،ولی در این آیه سه شرط دیگر غیر از ایمان نیز بیان شده است که روشن میکند مراد
از ولی در اینجا چیزی غیر از دوست و یاور است و آن چیزی جز زعیم و رهبر و فرمانروا نیست.
3ــ نجاری ،محمدبناسماعیل ،صحیح بخاری ،جز  ،86ص .9
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فرمود:
رسول خدا
ِ
نخستین آنان
«ای جابر ،آنان جانشینان من و امامان بعد از مناند.
علیبن ابی طالب است و سپس به ترتیب :حسنبن علی ،حسینبن علی،
علیبن الحسین ،محمدبن علی؛ و تو در هنگام پیری او را خواهی دید و هر
وقت او را دیدی ،سالم مرا به او برسان .پس از محمدبن علی به ترتیب،
جعفربن محمد ،موسیبن جعفر ،علیبن موسی ،محمدبن علی ،علیبن محمد،
1
کنیه من است.
حسنبن علی و پس از ایشان فرزندش میباشد که همنام و هم ٔ
اوست که از نظر مردم پنهان میشود و غیبت او طوالنی میگردد تا آنجا که
2
عقیده به او باقی میمانند».
فقط افرادی که ایمان راسخ دارند ،بر
ٔ
اندیشه
سوره نساء و حدیث جابر ،پیامهای زیر را تکمیل کنید.
آیه 59
با تفکر در ٔ
ٔ
 )1مسلمانان باید از  ................... ، ...................و
 ....................اطاعت کنند.
 )2از آنجا که این سه اطاعت در کنار هم قرار گرفتهاند؛ سرپیچی از هر مورد
 .....................است.
 )3از آنجا که مصداق  .......................در آیه مشخص نشده ،برای آگاهی
مردم و اشتباه نکردن آنها الزم است که رسول خدا .......................
 )4بنا بر سخن پیامبر اکرم
کسانی که مصداق  ...................هستند،
عبارت اند از............................... :

1ــ در فرهنگ و آداب و رسوم عرب برای افراد عالوه بر اسم ،لقب و کنیه می گذارند و برای احترام ،شخص را با کنیه و یا
کنیه پیامبر «ابوالقاسم» و لقب ایشان «امین» است.
لقب صدا می زنندٔ .
حر عاملی،
494؛
ص
المودة،
ینابیع
ابراهیم،
بن
سلیمان
قندورزی،
؛
8
ص
االثر،
،کفایة
د
محم
بن
علی
2ــ خزاز قمی رازی،
ّ
ّ
محمدبن حسن ،اثبات الهداة ،ج  ،3ص .123
ّ
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فریضه حج
 4آیه تبلیغ :پیامبر گرامی اسالم در سال دهم هجرت عازم مکه شد تا
ٔ
1
«ح َّج ُة البَالغ »2و
را بجا آورد .این حج که در آخرین سال زندگی ایشان برگزار شد ،به َ
«ح َّج ُة الوداع» مشهور است .در این حج ،حدود  120هزار نفر شرکت کرده بودند تا روش
َ
انجام دادن اعمال حج را از ایشان فراگیرند و حج را با ایشان بجا آورند .پس از برگزاری
3
الحجه ،در محلّی به نام غدیر خم
حج و در مسیر بازگشت به مدینه در روز هجدهم ماه ذی ّ
این آیه نازل شد:
یا َا ُّی َها ال َّر ُ
سول

یك ِمن َر ّبِ َ
َب ِّلغ ما ُانز َِل ِالَ َ
ك

َو ِان لَم َتف َعل

غت رِسالَ َت ُه
فَما َب ََّل َ

و

الل ُه َی ِ
َو ّٰ
عص ُم َ
اس
ك ِم َن ال َّن ِ

ای رسول

آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده برسان،
و اگر چنین نکنی
رسالت او را به انجام نرسانده ای
و خداوند تو را از مردمان حفظ میکند

ِا َّن ّٰ
رین خداوند کافرین را هدایت نمیکند.
الل َه ال َیه ِدی القَو َم الکا ِف َ

تدبر
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آیه تبلیغ ،تدبر کنید و به سؤالهای زیر پاسخ دهید.
در ٔ
 )1خداوند چه فرمانی به پیامبر
میدهد؟
 )2اهمیت این فرمان چقدر است؟
 )3چرا خداوند به پیامبر اکرم
وعده میدهد که او را حفظ خواهد کرد؟

1ــ واقعه غدیر  70روز قبل از وفات پیامبر اتفاق افتاد.
2ــ ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،ج  ،2ص  303و امینی ،عبدالحسین ،الغدیر ،ج  ،1ص .31
برکه آب ،و ُخم نام ّ
محل تالقی راههای مدینه ،عراق ،شام و مصر بود و کاروانیان در آنجا به هم میرسیدند
3ــ غدیر به معنای ٔ
یا از هم جدا میشدند.
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دستور داد همه تو ّقف کنند تا بازماندگان برسند و
بعد از نزول این آیه ،پیامبر اکرم
آنان که پیش رفتهاند ،برگردند .ظهر شده بود؛ ابتدا نماز را بهجا آوردند و سپس ،پیامبر در
مفصل با مردم سخن گفت و آنان را برای دریافت آن پیام بزرگ آماده
یک سخنرانی مهم و ّ
کرد .در اینجا از مردم پرسید:
نین
َمن َاولَی ال ّن ِ
ِالمؤ ِم َ
اس ب ُ
ِمن َان ُف ِسهِم

ای مردم چه کسی به مؤمنان
از خودشان سزاوارتر است؟

گفتند :خدا و پیامبرش بر ما والیت و سرپرستی دارند.
سپس فرمود:
نت َموال ُه
َمن ُک ُ

ف َٰهذا َع ِل ٌّّى َموال ُه

هر کس که من ولی و سرپرست اویم،
علی نیز ولی و سرپرست اوست.

و این جمله را سه بار تکرار کرد.
در پایان سخنرانی نیز از حاضران خواست که مطالب گفته شده را به غایبان برسانند .پس
از آن ،مردم برای عرض تبریک و شادباش به سوی امام آمدند و با وی بیعت کردند.
اندیشه
واقعه بزرگ غدیر بیندیشید و به سؤالهای زیر پاسخ دهید:
درباره ٔ
ٔ
الف) چرا مراسم غدیر همزمان با بزرگترین اجتماع مسلمانان برگزار شد؟
ب) چرا خداوند انجام ندادن این مأموریت را مساوی با عدم انجام رسالت اعالم کرد؟
ج) تبریک و تهنیت مردم به حضرت علی پس از پایان مراسم نشانه چیست؟
«مولی» در حدیث غدیر به معنای سرپرست است ،نه دوست؟
کلمه
د) چرا ٔ
ٰ
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سلسله راویان حدیث ،چنان محکم است که
در این واقعه از جهت
سخنان پیامبر
ٔ
شاید کمتر حدیثی مانند آن وجود داشته باشد .صد و ده نفر از اصحاب پیامبر که در غدیر
حاضر بودهاند؛ آن را بیهیچ واسطهای از پیامبر نقل کردهاند .دانشمندان و تاریخنویسان و
مفسران بزرگ جهان اسالم نیز این واقعه را با مدارک زیاد در کتابهای خود آوردهاند که
ّ
1
نام  350نفر از آنها در کتاب «الغدیر» آمده است.
 ،زمامداری مسلمین به امام علی نرسید و
اگرچه تا سال ها بعد از رحلت پیامبر
واقعه عظیم غدیر نادیده گرفته شد ،اما چگونگی برگزاری این مراسم و سخنان رسول خدا
ٔ
روشنگر بسیاری از اتّفاقات پس از ایشان است.
اندیشه
بحث جایگزینی امیرالمؤمنین و فرزندان ایشان در احادیث نیز آمده و شما با آنها
آشنا هستید .مهم ترین این احادیث «حدیث منزلت» و «حدیث ثقلین» می باشد .ابتدا این
احادیث را بنویسید سپس برداشت های خود را از آنها یادداشت نمایید.
الف) حدیث ثقلین:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
برداشت ها از حدیث ثقلین:
............................................................ )1
..............................................................
............................................................ )2
..............................................................
واقعه غدیر است که یکی از دانشمندان عالیقدر شیعه در عصر حاضر ــ عالمه
1ــ الغدیر نام
مجموعه گرانبهایی در اثبات ٔ
ٔ
خالصه آن به فارسی در یک جلد ترجمه شده است.
و
است
نوشته
عربی
زبان
به
جلد
یازده
امینی ــ آن را در
ٔ
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............................................................ )3
..............................................................
............................................................ )4
..............................................................
ب) حدیث منزلت:
...............................................................
..............................................................
برداشت ها از حدیث منزلت:
.............................................................. )1
.............................................................. )2

عصمت امام

معرفی امام از جانب
چنان که توضیح داده شد ضرورت داشتن عصمت ،یکی از دالیل ّ
خداست .آیا در قرآن آیه ای داریم که بر عصمت این بزرگواران داللت کند؟
آیه تطهیر به این موضوع پرداخته است.
پاسخ به این سؤال مثبت استٔ .
آیه تطهیر میگوید :روزی پیامبر
در
ا ُّم َسلَمه ،همسر رسول خدا  ،در شأن نزول ٔ
فاطمه زهرا وارد شد و سالم کرد .پیامبر
خانه استراحت میکرد که دختر بزرگوارش
ٔ
پاسخ داد و ایشان را به کنار خود دعوت کرد .حضرت فاطمه نزد پیامبر
رفت و در
کنار ایشان نشست .پس از وی به ترتیب ،حضرت علی  ،امام حسن و امام حسین
آمدند .رسول خدا
آنان را نیز در کنار خود جای داد .آنگاه برای آنان دعا کرد و فرمود:
«خدایا! اینان اهل بیت مناند؛ آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن!»
آیه تطهیر را قرائت کرد.
در همین زمان
فرشته وحی آمد و ٔ
ٔ
ِا َّنما ُیری ُد ال ٰ ّل ُه لِ ُیذ ِه َب
َع ُ
الب ِ
جس َا َ
یت
نک ُم ال ِّر َ
هل َ
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همانا خدا اراده کرده که دور گرداند

از شما اهل بیت پلیدی و ناپاکی را

طهیرا
َو ُی َط ِّه َر ُکم َت ً

و شما را کام ًال پاک و طاهر قرار دهد

1
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با تفکر در این آیه در می یابیم که:
  1این آیه هرگونه گناه و پلیدی را از پیامبر اکرم  ،امام علی ،حضرت فاطمه ،امام
حسن و امام حسین دور می داند و آنان را معصوم از گناه و پلیدی معرفی می کند( .در
سخنان دیگر پیامبر  ،امامان بعدی هم جزء اهل بیت شمرده شدهاند ).بنابراین سخن
کننده دستورات الهی است.
و عمل آنان مطابق با دین و بیان
ٔ
حضرت فاطمه زهرا اگرچه عهدهدار امامت نبوده ،اما دارای علم و عصمت کامل
سرچشمه هدایت و رستگاری
همه مسلمانان واجب و
ٔ
است و پیروی از کالم و رفتار وی بر ٔ
است.
خانواده پیامبر
خاصی از
را در بر می گیرد که دارای مقام عصمت
  2این آیه ،تعداد ّ
ٔ
هستند .یعنی در اینجا افراد خاصی از اهل بیت مورد نظر است و شامل همه نمی شود.
پیامبر اکرم
برای آگاهی مردم از این موضوعّ ،مدتها هر روز صبح ،هنگام رفتن
آیه
به مسجد از در ٔ
خانه فاطمه میگذشت و اهل خانه را «اهل بیت» صدا میزد و ٔ
2
تطهیر را میخواند.

1ــ مقصود از پلیدی و ناپاکی در این آیه ،گناه و آلودگی اخالقی است.
2ــ کتابهای بزرگ اهل س ّنت ،مانند صحیح مسلم ،سنن ترمذی ،صحیح بخاری ،مسند احمد بن حنبل ،سنن بیهقی،
آیه تطهیر را در حق همین پنج تن نقل کردهاند (بحرانی ،هاشم بن سلیمان ،غایة
ّ
الدرالمنثور سیوطی و ا ُ
ُسد الغابة ابن اثیرٔ ،
المرام ،ص .)281
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تعمیق یادگیری
  1دلیل بیاورید.
امری ضروری است.
الف) وجود امام پس از پیامبر
ب) تعیین امام ،تنها میتواند از طریق خداوند صورت بگیرد.
ج) پیروی از حضرت زهرا بر همه مسلمانان واجب است.
آیه تطهیر وجود دارد؟
  2چه ارتباطی بین حدیث غدیر و ٔ
  3صحیح و غلط را با ذکر دلیل تعیین کنید.
را به درستی
همه نقش ها و مسئولیت های پیامبر اسالم
الف) امامان معصوم
ٔ
انجام میدادند.
ب) آیه والیت ،اثباتکننده امامت حضرت علی و سایر امامان است.
  4شخصی میگوید «قرآن کریم درباره مسئولیت های تعلیم و تبیین دین و والیت و
حکومت پس از پیامبر  ،سکوت کرده است»؛ با او موافقید یا خیر؟ چرا؟
همه زمان هاست ،وجود
  5فردی میگوید «از آنجا که قرآن ،کتاب هدایت انسان ها در ٔ
آن برای هدایت کافی است و دیگر نیازی به وجود امام نمیباشد»؛ پاسخ او را چگونه
میدهید؟
هم اندیشی
اعتقاد به «امامت» اصلی ترین تفاوت ما با برخی مسلمانان است ،چگونه می توان ضمن
حفظ این اعتقاد ،به وحدت که با حیات و ع ّزت مسلمانان پیوند دارد ،دست یافت؟
تحقیق کنید
آیه تطهیر به حضرت علی ،
با مراجعه به کتب تفسیری نشانه هایی که محدود بودن ٔ
فاطمه  ،امام حسن و امام حسین را نشان می دهد پیدا کرده و به کالس ارائه
دهید؟
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درس هشتم

نقش امامان در احیای دین
آشنا
در درس قبل با ضرورت وجود امام پس از پیامبر خاتم
شدیم .همچنین با توجه به آیات و روایات ،امامان پس از رسول خدا
را شناختیم.
 ،حوادثی رخ
اما همان گونه كه می دانید پس از رسول خدا
داد كه رهبری ا ّمت از مسیر پیش بینی شده ای كه پیامبر خدا
به آن فرمان داده بود خارج گردید 1و در نتیجه نظام حكومت اسالمی
كه برمبنای « امامت» طراحی شده بود ،تحقق نیافت.
این امر سبب شد كه جامعه اسالمی با مشكالت و مسائل اجتماعی،
متعددی روبهرو شود .مسائلی نظیر تحریف
فرهنگی و سیاسی ّ
در اندیشههای اسالمی ،ممنوعیت نوشتن و تدوین حدیث ،ظهور
شخصیتها و الگوهای غیرقابلاعتماد ،تبدیل شدن حكومت اسالمی
به سلطنت .این درحالی بود كه سرزمینهای اسالمی گسترش یافته بود.
اكنون این سؤال مطرح می شود كه:
توجه به شرایط مذكور ،امامان مسئولیت های خود را به چه
با ّ
شكلی انجام می دادند؟
1ــ در كتاب تاریخ اسالم ( )1با مشكالت و آسیبهایی كه پس از رحلت رسول خدا
پیش آمد ،آشنا شدید.

83

در حركتی مستمر و
پیچیده پس از رحلت رسول خدا
امامان در شرایط سخت و
ٔ
طوالنی به مدت  250سال ( 11تا 260هجری) به شكل های گوناگون تالش كردند تا از
مسخ و تحریف اسالم جلوگیری نمایند و مردم را از تاریكی و ظلمتی كه طاغوت های جدید
پدید آورده بودند به درآورند و به روشنایی و نور برسانند و حقیقت اسالم را به گونه ای برای
جویندگان هویدا نمایند كه راه حق از باطل قابل تشخیص باشد.
عملكرد امامان در این دوره را در قالب مسئولیت های ایشان بررسی می كنیم:

الف) اقدامات مربوط به مرجعیت علمی

مرجعیت علمی امامان در امور زیر نمود دارد:
  1تعلیم وتبیین معارف اسالم

حفظ و گسترش سخنان و سیرۀ پیامبر  :می دانیم كه بعد از رحلت رسول خدا
نوشتن سخنان ایشان ممنوع شد و این ممنوعیت ،آثار زیان باری برای مسلمانان داشت .در
این دوره ،امیرالمؤمنین و اهل بیت پیامبر با علم و آگاهی اصیل و كاملی كه نسبت به
دین الهی و منبع وحی یعنی قرآن و سنت و سیره پیامبر
داشتند ،به این ممنوعیت توجه
نكردند و سخنان پیامبر را به فرزندان و یاران خود می آموختند و از آنان می خواستند كه این
آموزش ها را به نسل های بعد از خود منتقل كنند؛ آنان همچنین می كوشیدند نشان دهند كه
این آموزش ها از پیامبر
است.
حدیث «سلسلة َّ
الذهب» نمونه ای از حفظ و گسترش سخنان پیامبر است .در این حدیث
امام رضا می فرماید:
«من از پدرم ،امام كاظم شنیدم و ایشان از پدرش ،امام صادق و ایشان از پدرش،
امام باقر و ایشان از پدرش ،امام سجاد و ایشان از پدرش ،امام حسین و ایشان
از پدرش ،امام علی و ایشان از رسول خدا
شنید كه فرمود ،خداوند می فرماید:
َكلِ َم ُة ال ِال َٰه ِا ّل ال ّلٰ ُه ِحصنیَ ،ف َمن َد َخ َل ِحصنی ا َِم َن ِمن َعذابی»

كلمه ال اله ّال ّٰ
قلعه محكم من وارد
قلعه محكم من است و هركس به این ٔ
الله ٔ
ٔ
شود ،از عذاب من در امان می ماند.
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پس از اندكی درنگ ،امام فرمود:
1
ِ«ب ُشروطها َو َانا ِمن ُشروطهاّ :اما به شرط های آن ،و من از شرط های آن هستم».
مقصود امام این بود كه توحید تنها یک لفظ و شعار نیست ،بلكه باید در زندگی اجتماعی
ظاهر شود و تجلّی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام كه همان والیت خداست ،میسر
سلسله سند این روایت ،چرایی نامیده شدن این روایت به «سلسله
است .بیتردید با د ّقت در
ٔ
الذّ هب» را فهمیدهاید.
پاسخ به نیازهای جدید :با گسترش سرزمینهای اسالمی ،سؤالهای مختلفی در زمینههای
ائم ٔه اطهار با تكیه بر علم الهی خود،
احكام ،اخالق ،افكار و نظام كشورداری پدید آمدّ .
به دور از انزوا و گوشهگیری و با حضور سازنده و فعال ،درباره همه این مسائل اظهارنظر
ثمره این حضور سازنده ،فراهم
میكردند و مسلمانان را از معارف خود بهرهمند میساختندٔ .
سیره پیامبر
و قرآن کریم
سیره ّ
ائم ٔه اطهار در کنار ٔ
آمدن كتابهای بزرگ در حدیث و ٔ
است .در میان این کتابها میتوان از نهجالبالغه كه بخشهایی از خطبهها ،نامهها و كلمات
امام علی است ،كتاب «غررالحكم و ُد َر ُرال َك ِلم» شامل یازدههزار سخن كوتاه از آن امام و
كتاب
سجاد  ،نام برد .عالوه بر این ،دانشمندان اسالمی و راویان
سجادیه» از امام ّ
«صحیفه ّ
ٔ
حدیث ،سخنان رسول خدا
ائم ٔه اطهار را در مجموعههایی گرد آوردند كه مهمترین
و ّ
یحض ُره الفقیه» از شیخ صدوق« ،ال ّتهذیب»
آنها عبارتاند از« :كافی» از مرحوم كلینی« ،من ال َ ُ
و ِ
«الستبصار» از شیخ طوسی .به این چهار كتاب« ،كتب اربعه» میگویند.
مبارزه با اندیشه های انحرافی :عالوه بر ممنوعیت تدوین حدیث ،حاكمان بنیامیه و
بنیعبّاس اغلب به اندیشههایی میدان میدادند كه به نفع آنان بود و قدرت آنان را تقویت میكرد.
برخی از عالمان وابسته به قدرت و گروهی از علمای اهل كتاب (یهودی و مسیحی) مانند
كعباالَحبار كه ظاهر ًا مسلمان شده بودند ،از این موقعیت استفاده میكردند و به تفسیر و تعلیم
ُ
آیات قرآن و معارف اسالمی ،مطابق با افكار خود و موافق با منافع قدرتمندان میپرداختند.
برخی از دنیا دوستان برای نزدیكی به این حاكمان در مساجد مینشستند و داستانهای خرافی
درباره پیامبران برای مردم نقل میكردند.
ٔ
در این شرایط ،امامان معصوم به تناسب امكانات و شرایط در هر فرصتی كه بهدست
میآوردند ،معارف اسالم و كتاب آسمانی را بیان میكردند و رهنمودهای آن را آشكار
1ــ شیخ صدوق ،أمالی ،ص .235
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نتیجه این اقدام ،مشتاقان معارف اسالمی ،ح ّتی آنان كه تابع امامت امامان
میساختند .در
ٔ
1
بزرگوار نیز نبودند ،توانستند از احكام و معارف دین بهره ببرند و به حقایق آن دست یابند.
روشنگرانه
نمونه های فراوانی از تفسیرهای ناروای افراد فاقد صالحیت و اقدامات
ٔ
ائم ٔه اطهار در تاریخ نقل شده است كه به یک مورد آنها ،اشاره می كنیم:
ّ
زمان
در
ائم ٔه اطهار گروهی پیدا شدند كه فكر می كردند خداوند جسم دارد .آنان
ّ
ِ 2
ِ
ٰ
وق َایدیهم » «دست خداوند
برای اثبات اندیشه خود از بعضی عبارت های قرآن نظیر «ی َ ُداللّه فَ َ
باالی دست هایشان است» كمک می گرفتند.
امامان بزرگوار توضیح می دادند كه آیات قرآن را با آیه های دیگر باید تفسیر كرد .قرآن
كریم می فرماید:
یء
یس َك ِمث ِله َش ٌ
لَ َ
ٰ
چیزی مانند او [خدا] نیست.
هیچ
3

تصور كرد .در عربی« ،ید» عالوه بر
پس نمی توان دستی مانند دست انسان برای خدا ّ
دست ،به معنای قدرت هم به كار می رود .بنابراین ،تفسیر آیه این است كه قدرت خداوند از
همه قدرت ها برتر است.
ٔ
تبیین و تبلیغ عملی ارزش های اسالمی :پس از رحلت رسول اكرم
بهتدریج
ارزشهای معنوی اسالم از میان مردم رخت بر بست و جای خود را به هوسرانی و دنیا زدگی
داد .حتی اغلب علما و دانشمندان نیز جذب دنیاپرستی و فساد سیاسی شدند .در چنین
العاده خود كه سیمای جذّ اب پیامبر
شرایطی ،حضور هریک از امامان معصوم با معنویت فوق ٔ
را بعد از گذشت سالها به مردم نشان میداد ،چون نوری بود در دل شب تیره و ظلمانی .حضور
تجسم ارزشهای واالی اسالم را در وجود آنان
آنان در اجتماع آن زمان سبب میشد كه مردم ّ
ببینند و آن را با آنچه از سوی دستگاه سیاسی جامعه به عنوان اسالم معرفی میشد مقایسه كنند و
این حقیقت را به روشنی دریابند كه آنچه در جامعه به نام اسالم در جریان است ،اسالم واقعی نیست
1ــ به عنوان نمونه به اشخاصی همچون نوفلی و سكونی می توان اشاره کرد كه با وجود آنكه پیرو مكتب خلفا بوده و شیعه
نبوده اند ،شاگرد امام صادق
آیه .10
2ــ
سوره فتحٔ ،
ٔ
آیه .11
شوری،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
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بوده و از ایشان نقل روایت كرده اند.

بلکه انحراف از اسالم است .بر همین اساس بود كه دستگاه خالفت همواره سعی میكرد تا به
وسایل مختلف ،مردم را از امام منصرف یا امام را از مردم دور نگه دارد و اگر هیچیک از آنها ّمیسر
نمیشد به قتل امام مبادرت میكرد زیرا عمال ً میدید كه وجود و حضور امام ،حتی اگر دست به
هیچ قیامی نیز نمیزد ،بذر انقالب فكری و عقیدتی را در افكار عمومی جامعه میپاشد و پایههای
حكومت جور را متزلزل میسازد.
حضور امام در جامعه در واقع تبلیغ عملی اسالم اصیل بود .مردم با دیدن شخصیت
الهی آنان با جاذبه معنویت آشنا می شدند و ع ّزت تقوا و عظمت ایمان را در وجود آنان لمس
می كردند و این سبب می شد كه در چنان شرایط نامساعد اجتماعی ،اسالم به دست فراموشی
سپرده نشود و نور معنویت در جامعه به كلّی به خاموشی نگراید.
  2تربیت شخصیت های اسالمی
تربیت شاگردان و دانشمندان برجسته و بزرگ
ائم ٔه اطهار
یكی از اقدامات م ّهم ّ
بود .آنان شخصیت های برجسته ای تربیت كردند كه در علم ،ایمان ،تقوا و جهاد در راه
خدا سرآمد انسان های زمان خویش بودند و اندیشه های اسالم راستین را در میان مسلمانان
توسط این شاگردان را فراهم
گسترش دادند .این اقدام عالوه بر آنكه زمینه تعلیم دیگران ّ
می كرد به لحاظ تربیتی ،اثر شگرفی در جامعه داشت؛ زیرا عموم مردم در اعتقادات و عمل،
برجسته
دنباله رو شخصیت های
جامعه خود هستند و آنها را اسوه قرار می دهند .اگر این
ٔ
ٔ
الگوها صاحب كماالت و ارزش های الهی باشند ،مردم نیز می توانند از این كماالت و
ارزش ها ،بهرمند شوند و اگر آنها به سوی زشتی ها و بدی ها بروند ،بیشتر مردم نیز از آنها
دنباله روی خواهند كرد.
این درحالی بود كه هرچه جامعه از زمان پیامبر
فاصله می گرفت ،حاكمان وقت
تالش می كردند به جای شخصیت های اصیل اسالمی ،افرادی كه در اندیشه و عمل و اخالق
از معیارهای اسالمی به دورند ،در جامعه ،جایگاهی برجسته پیدا كنند و الگوی مردم قرار
بگیرند .این گونه شخصیت ها در دستگاه حكومت بنی امیه و بنی عباس صاحب موقعیت
بودند و به شهرت رسیدند.
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ب) مجاهده در راستای والیت ظاهری

هر امامی در زمان خود ،مسئولیت داشت که با حاکمان زمان خود مبارزه کند.
تدبر
ّ
آیه زیر را قرائت كنید:
ٔ

یك َو ما ُانز َِل ِمن قَب ِل َ
ون َا َّن ُهم آ َمنوا بِما ُانز َِل ِالَ َ
ك
ذین َیز ُع ُم َ
َا لَم َت َر ِالَى الَّ َ
ِیدون َان َی َتحا َكموا ِالَى ّ
الطا ُغ ِ
وت َو قَد ُا ِمروا َان َیك ُفروا بِه َو ُیری ُد
ُیر َ
ٰ
1
یطان َان ُی ِض َّل ُهم َض ً
الل َبعی ًدا
الشَّ ُ

«آیا ندیده ای کسانی را که گمان می برند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه
پیش از تو نازل شده ،ایمان دارند ،درحالی که می خواهند حكم طاغوت را
بپذیرند ،با آنکه به آنان دستور داده شده که به طاغوت ،کفر ورزند و شیطان
می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند».
الف) با د ّقت در معنای آیه بگویید این آیه چگونه بر ضرورت مبارزه امامان با حاكمان
زمانشان داللت می كند؟
...........................................................
...........................................................
..........................................................
..........................................................
ب) آیا دلیل دیگری كه ضرورت مبارزه امامان معصوم با حاكمان زمان خودشان را
نشان دهد ،می دانید؟
............................................................
............................................................
............................................................
...........................................................
آیه .60
1ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
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امامان بزرگوار در مبارزه با حاكمان ،اصولی را رعایت می كردند:
 )1عدم تأیید حاکمان و معرفی خویش به عنوان امام بر حق :امامان  ،هیچیک از حاکمان
تأیید نمیکردند و این عدم تأیید
غیرقانونی عصر خویش را به عنوان جانشین رسول خدا
را به شیوههای مختلف به مردم اعالم میکردند .گرچه امامان تفاوتهای اخالقی و رفتاری
حاکمان را در نظر میگرفتند و اگر حاکمی طبق دستور اسالم عمل میکرد ،عملش را تأیید
میکردندّ ،اما در غصب خالفت و جانشینی رسول خدا همه را یکسان میدیدند .از سوی
حق پیامبر اكرم
معرفی
دیگر ،آن بزرگواران ،همواره خود را به عنوان امام و جانشین بر ّ
میكردند؛ به گونهای كه مردم بدانند تنها آنها جانشین رسول خدا و امام بر حق جامعهاند.
بهطور مثال ،امام رضا در بیان حدیث «سلسلة الذّ هب» ،هم بر امامت خود تأكید كرد و هم
1
بهطور ضمنی غیرقانونی بودن حكومت مأمون را اعالم فرمود.
امامان با توجه به همین اصل ،یارانی را تربیت می كردند كه در عین سخت گیری های
ائمه تالش
حاكمان ،با شجاعت و ایثار به مناطق مختلف می رفتند و برای پیشبرد اهداف ّ
می كردند و جایگاه امام را برای مردم توضیح می دادند.

در روز عرفه و در مراسم حج که جمعیت زیادی از مسلمانان از سراسر سرزمین های اسالمی حضور
1ــ امام صادق
داشتند ،در میان انبوه جمعیت ،حق حکومت را از آن خود اعالم نمودند و فرمودند  « :ای مردم! رسول خدا
امام و رهبر
به ترتیب ،امام بودند و اکنون من امام هستم».
بود ،پس از او علی و سپس حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی
(کلینی ،کافی ،ج  ،4ص .)466
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 )2آگاهی بخشی به مردم :امامان معتقد بودند عامل اصلی حكومت جبّاران ،جهل و
نا آگاهی مردم است .از نظر آنها رشد و آگاهی مردم یک اصل اساسی بود و برای تحقّق
آن ح ّتی از ایثار جان و مال خود دریغ نداشتند و به شیوه های مختلف برای آگاهی بخشی
به مردم می كوشیدند.
شیوه مبارزه با حاكمان را متناسب با شرایط
 )3انتخاب شیوه های درست مبارزه :امامانٔ ،
تشیع ــ باقی بماند و
زمان برمیگزیدند؛ به گونهای كه هم تفكّر اصیل اسالم راستین ــ یعنی ّ
امیه و بنیعبّاس سست شود ،در عین حال ،روش زندگی
هم به تدریج ،بنای ظلم و جور بنی ّ
امامان ،به عنوان روش اسالم حقیقی ،به نسلهای آینده معرفی گردد .رفتار ائمه اطهار
در طول  250سال بعد از رحلت پیامبر
تا امامت امام عصر و غیبت ایشان ،چنان
به یكدیگر پیوسته و مكّمل یكدیگر است كه گویی یک انسان است كه در این  250سال
زندگی كرده و در شرایط مختلف سیاسی و فرهنگی روشهای مناسب را برمیگزیده و عمل
1
میكرده است.

1ــ آیت الله خامنه ای ،سید علی ،انسان  250ساله.
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تعمیق یادگیری
سیره مبارزاتی ائمه
  1با د ّقت در ٔ
یاد كدام امام معصوم می اندازد.
مبارزه مسلحانه و فعالیت های علمی و فرهنگی»
«  دعا ــ صلح ــ تقیه ــ
ٔ
 2چرایی استفاده از روش های متفاوت هر یک از امامان را در مبارزه با حاکمان توضیح
دهید.

 ،بیان کنید که هریک از روش های زیر ،شما را به

هم اندیشی
اسوه خود در زندگی سیاسی و اجتماعی قرار دهیم،
اگر بخواهیم ٔ
ائمه اطهار را ٔ
مهم ترین درس های عملی این بزرگواران در شرایط فعلی برای ما کدام اند؟
تحقیق کنید
الف) با مراجعه به كتاب های سیره معصومین ،نام تعدادی از تربیت یافتگان و شاگردان
ائمه در رشته های مختلف را پیدا كنید و گزارش مختصری از ایشان به كالس
معروف ّ
ارائه دهید.
ب) نام تعدادی از شاگردان امام كه ایشان را به عنوان امام قبول نداشته اند ولی
از درس های ایشان بهره علمی می برده اند بیابید و به کالس ارائه دهید.
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درس نهم

وعده بزرگ الهی
ٔ
حس کنجکاوی و ویژگی آینده نگری و کمال جویی انسان ،او را به شناخت گذشته،
آینده خویش ترغیب می کند ،و در اعماق جانش ،عطش پایان ناپذیری را برای
حال و ٔ
گشودن این راز های سه گانه پدید می آورد.
مطالعه تاریخ پیشینیان دست یازد ،و وقایع و
او را بر می انگیزد تا از سویی به
ٔ
حوادث نهفته در دل تاریخ را ،با شیوه ها و اسلوب های ابتکاری و تجهیزات مدرن،
کشف کند و زیر ذره ِ
بین تجزیه و تحلیل برد ،تا ضمن شناخت گذشته و کسب
آگاهی های سودمند ،درس ها و تجربه های گرانبها و ارزشمندی را از طلوع و غروب
جامعه مطلوب فراگیرد ،و از
و پیشرفت تمدن ها و فروپاشی جامعه ها برای ساختن
ٔ
دگر سو ،همین عوامل به
عالوه بیم و امید ،انسان را به تفکر عمیق و کاوش پیگیر
ٔ
درباره آینده وامی دارد.
ٔ
آینده تاریخ ،آینده ای است زیبا یا زشت؟ به هنجار و متعادل است ،یا ناهنجار و
آیا ٔ
آینده تاریخ روشن و تماشایی است؟ یا تیره و غم بار؟
کج و معوج؟ آیا ٔ
آینده بشر ارائه داده است؟
قرآن چه تصویری از ٔ
در این تصویر منجی بشر کیست؟
دیدگاه ادیان در این باره چیست؟
و. ...

آینده تاریخ
ٔ

با نگرشی دقیق بر تاریخ ،به یک رویارویی همه جانبه میان دو جبهه و دو تشکل بزرگ و
فراگیر در گذر زمان بر می خوریم که در چهره های گوناگون ،از سپیده دم تاریخ تاکنون ادامه
انگیزه حق و باطل در درون انسان ها وجود دارد و به صورت
جبهه حق و باطل.
دارد؛
ٔ
ٔ
خداپرستی یا خودپرستی ،سودجویی یا عدالت خواهی و ...تجلی یافته است .بر همین
اساس وقتی به قرآن نگاه دقیقی می اندازیم با دو حزب روبه رو می شویم:
در جبهه و حزب نخست ،پیامبران و پیشوایان نور و پیروان حقیقی آنان قرار دارند ،که در
راه خداپرستی ،عدالت ،انسان دوستی ،آزادگی ،فضایل اخالقی و دفاع از حقوق محرومان
و مستضعفان تالش کرده اند و صفحات تاریخ را زیبایی و شکوه بخشیده اند .در قرآن کریم از
جبهه خردمند و کمال جو ،به گروه رهروان راه خدا یا «حزب خدا» تعبیر شده ،و برایشان
این ٔ
جبهه دوم ،شیطان ها و
شرایط ،نشانه ها ،ویژگی ها و اهداف بلندی ترسیم گشته است .در
ٔ
زورمداران استبدادگر و متکبری هستند که شرک و ستمگری پیشه ساخته و برای رسیدن به
امیال خود ،از انسان  ها بهره کشی کرده اند و فساد و بی بند و باری را رواج داده اند .این گروه
در زبان وحی« ،حزب شیطان» نام گرفته اند.
جبهه حق و باطل ،از سپیده دم حیات تاکنون به طور مداوم و
رویارویی طرفداران
ٔ
در میدان های گوناگون جریان داشته و پیروزی و شکست دست به دست گردیده است.
زمان های بسیاری حق و رهروان راه عدالت ،حاکم بوده اند و مقاطعی باطل و ستم پیشگان،
در تاخت و تاز.
جبهه حق و باطل حضور دارند.اما به راستی ،سرانجام
امروز نیز در
صحنه جهانی ،دو ٔ
ٔ
این مبارزه چه خواهد شد؟

قرآن و آیندۀ تاریخ

قرآن کریم در تمثیل زیبایی جریان «حق و باطل» و سرنوشت آنها را به «آب و کف روی
آن» تشبیه می کند:
الس ُ
رابیا
ودی ٌة بِ َق َد ِر ها فَاح َت َم َل َّ
َان َز َل ِم َن َّ
ماء فَسالَت َا َ
السما ِء ً
یل َز َب ًدا ً

تاع َز َب ٌد ِمث ُله َک ٰذلِ َ
الحقَّ
َو ِم ّما یو ِق َ
ك َیضر ُِب ال ّٰل ُه َ
دون َع َلی ِه ِفی ال ّنا ِر اب ِت َ
غاء ِح َلی ٍة َاو َم ٍ
ُ
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اس ف ََی ُ
َو ِ
رض َک ٰذلِ َ
ك
مک ُث ِفی ا َال ِ
الباط َل َف َا َّما ال َّز َب ُد ف ََیذ َه ُب ُج ً
فاء َو َا ّما ما َینف َُع ال ّن َ
َ1
َیضر ُِب ال ّٰل ُه ا َالمثال

همان خدایی که آبی از آسمان به صورت باران فرود آورد ،آن گاه رودخانه هایی
اندازه کشش خود روان شدند .و سیالب ،کفی برآمده بر روی خود
به
ٔ
برداشت ،و از آنچه برای به دست آوردن زیور یا کاالیی در شعله های آتش
می گدازند نیز ناخالصی و کفی به سان آن برمی آید .خدا حق و باطل را این گونه
مثال می زند؛ اما کف روی آب به کناری پرتاب می گردد و از میان می رود ،و
اما آنچه به مردم سود می رساند ،در زمین می ماند .خدا برای راهیابی مردم
مثال ها را این گونه می زند.
مایه حیات و نشاط زندگی است از دیده ها پنهان
همچنان که کف و ناخالصی ،آب را که ٔ
می کند و با حرکت آب جوالن می دهد ،باطل نیز بر دوش حق سوار شده و با حرکت حق،
مسیر تاریخ را طی می کند؛ اما همان گونه که کف ها بر روی آب ناپایدارند و آنچه پایدار
می ماند ،آب صاف و زالل است سرانجام ،باطل های کف گونه نیز محو و نابود می گردند.
نتیجه
بنابراین ،قرآن کریم ،پاسخی نوید بخش و امید آفرین به
مبارزه حق و باطل داده
ٔ
ٔ
غلبه حق بر باطل را به تصویر کشیده اند:
است .آیات دیگری از قرآن ،وجوه دیگری از ٔ
ذین آ َمنوا ِم ُ
الصالِ ِ
رض َک َما
حات لَ َیس َتخ ِل َف َّن ُهم ِفی ا َال ِ
نکم َو َع ِم ُلوا ّ
َو َع َد ال ّٰل ُه الَّ َ
َّ
ّ
ضى لَ ُهم َولَ ُی َب ِّدلَ َّن ُهم ِمن
اس َتخ َل َف الَّ َ
ذین ِمن قَب ِلهِم َولَ ُی َم ِک َن َّن لَ ُهم دی َن ُه ُم ال ِذی ار َت ٰ
ك َف ُاو ٰل ِئ َ
ِکون بی َشی ًئا َو َمن َکف ََر َبع َد ذٰ لِ َ
ك ُه ُم
عبدونَنی ال ُیشر َ
َبع ِد خَ و ِفهِم َام ًنا َی ُ
2
ِ
قون
الفاس َ

براساس این آیه می توان گفت:
مبارزه توحید و شرک ،گرچه ممکن است طرفداران حق
صحنه
الف) از دیدگاه قرآن ،در
ٔ
ٔ
و عدالت بار ها دچار ناکامی گردند ،و اشتبا هات یا بی توجهی به پیام های الهی آنها را مغلوب
وعده قطعی خداست که در پایان برخورد و پیکار میان این دو ،پیروزی جاودانه با
نماید ،اما ٔ
حق گرایان است.
آیه .17
1ــ
سوره رعدٔ ،
ٔ
آیه .55
نور،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
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سلطه مکتبها و فلسفههای میانتهی را بشارت میدهد .همانگونه
ب) قرآن رهایی بشر از ٔ
اندیشه مترقی قرآن بر
آینده سعادتمندانه و پیروزی
ٔ
که به مردم صدر اسالم ،فرجام خوش و ٔ
اندیشههای شرک و بیداد را بشارت داد و همگان شاهد بودند که با گذشت زمان ،نویدهای قرآن
جامه عمل پوشید ،و نهتنها مکه و مدینه و جزیرةالعرب ،که کاخهای ستم در
یکی پس از دیگری ٔ
ایران ،روم ،مصر ،یمن و شرق و غرب جهان آن روز نیز در معرض نفوذ پیام قرآن قرار گرفتند.
ج) قرآن نجات از ناامنی ها ،و رسیدن به آرامش را نوید می دهد .آرامش جانی ،اقتصادی،
جامعه انسانی به امنیت به مفهوم حقیقی اش خواهد رسید.
شغلی و ...بنابراین ،سرانجام،
ٔ
تدبر
ّ
الف) آیات زیر را ترجمه کنید:

الح ّ ِق لِ ُیظه َِرهو َع َلى ال ّدینِ ُک ِّله
دى َودینِ َ
رس َل َرسولَه بِال ُه ٰ
یکُ :ه َو الَّذی َا َ
ُ
ٰ
1
ِکون
المشر َ
َولَو َک ِر َه ُ

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

رض َونَج َع َل ُهم َا ِئ َّم ًة َونَج َع َل ُه ُم
ذین اس ُتض ِعفوا ِفی ا َال ِ
دوَ :و نُری ُد َان ن َُم َّن َع َلى الَّ َ
2
ِثین
الوار َ

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

حون
سهَ :ولَقَد َک َتبنا ِفی ال َّزبو ِر ِمن َبع ِد ال ِّذک ِر َانَّ ا َال َ
الصالِ َ
رض َی ِر ُثها ِعبا ِد َی ّ

3

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

الحقَّ ب َِک ِلما ِته َو َی َ
رین،
چهارَ … :و ُیری ُد ال ّٰل ُه َان ُی ِحقَّ َ
قط َع داب َِر الکا ِف َ
ٰ
4
بط َل ِ
الحقَّ َو ُی ِ
ِمون.
المجر َ
لِ ُی ِحقَّ َ
الباط َل َو لَو َک ِر َه ُ
آیه .9
آیه  33و
1ــ
سوره صفٔ ،
سوره توبهٔ ،
ٔ
ٔ
آیه .5
قصص،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
آیه .105
انبیاء،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
آیه  8ــ .7
انفال،
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
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ب) با تدبر در آیات بگویید هرکدام از آنها چه آینده ای را برای زندگی انسان بیان کرده اند؟
یک............................................................ :
دو............................................................. :
سه............................................................. :
چهار........................................................... :

موعود و منجی در ادیان

پیامبران الهی ،برای تحقق وعده  های الهی ،از طرح خاصی برای پایان تاریخ سخن
گفته اند .آنان می گویند که در پایان تاریخ ،در حالی که شرایط کامال ً آماده شده است ،یک
ولی الهی ظهور می کند و حکومت جهانی و عادالنه ای تشکیل می دهد که فقط براساس دین
ّ
خدا اداره می شود.
این
عقیده اصلی پیامبران الهی است اما همان طور که قبال ً دیدیم ،تعلیمات هر پیامبری پس
ٔ
جمله این دگرگونی  ها ،اعتقاد خاصی بود که پیروان هر
از وی دستخوش دگرگونی شد .از ٔ
درباره ظهور موعود پیدا کردند .با وجود این اعتقادات مختلف ،همه در ِ
اصل الهی بودن
پیامبری
ٔ
ولی خدا برای برقراری حکومت جهانی اتفاقنظر دارند.
پایان تاریخ و ظهور ّ
ــ یهودیان معتقدند که هنوز «مسیح» و منجی نیامده است ،روزی او خواهد آمد و ِ
دین
موسی را در جهان گسترش خواهد داد و عدالت را برقرار خواهد کرد.
ــ مسیحیان بر این باورند که عیسی همان منجی و موعود آخرالزمان است .آنان در
عقیده یکی از مسیحیان به نام پولُس را پذیرفته اند که گفته است منجی نهایی جهان،
این باره
ٔ
عیسی است .آنان معتقدند که عیسی در شبی که مأموران حاکم به مخفیگاهش حمله
کردند ،دستگیر شد و او را به صلیب کشیدند؛ اما سه روز پس از مرگ ،زنده شد و به آسمان
1
رفت .او دوباره ظهور می کند و انسان  ها را نجات می دهد.
1ــ این در حالی است که در انجیل ذکر شده است که عیسی از آمدن پیامبری بعد از خود خبر می دهد و او را نجات بخش
می خواند .قرآن کریم نیز کشتن و به صلیب کشیده شدن عیسی را به صراحت رد می کند و می فرماید که آنان در این مسئله
(سوره نساء ،آی ٔه .)157
دچار اشتباه شدند
ٔ
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ــ در آیین زرتشتی ،اعتقاد به سوشیانت که به معنای منجی و ر هاننده است ،اعتقاد رایجی
1
است و در تمام متون زرتشتی به ظهور این موعود بشارت داده شده است.
اعتقاد به منجی در بین پیروان پیامبران ،فرصت ارزشمندی برای همکاری میان آنها و
همه پیامبران الهی ،مانند معنویت ،خداپرستی ،عدالت،
تالش برای تحقق آرمان  های بزرگ ٔ
اخالق و نفی حاکمیت کفر و ستم بر جهان است .این همکاری سبب نزدیکی و همدلی
حق طلبان و مانع توطئه  های ستمگران می شود.

موعود در اسالم

ما مسلمانان بر این عقیدهایم که در آخرالزمان منجی بزرگ انسان  ها از نسل پیامبر اکرم
عادالنه جهانی را تشکیل خواهد داد .یکی از لقب  های
ظهور خواهد کرد و حکومت واحد و
ٔ
ایشان نیز «مهدی» است .البته در کتاب  های حدیث اهل س ّنت تأکید شده که حضرت مهدی
از نسل پیامبر اکرم
و حضرت فاطمه است ،اما مشخص نیست که این فرزند در چه
زمانی به دنیا میآید.
در این میان اعتقاد شیعه ،روشن ،مشخص و همه جانبه است.
ما معتقدیم که بنا بر سخنان صریح پیامبر اکرم
ائمه اطهار  ،موعود و منجی
و ٔ
انسان  ها ،دوازدهمین امام است .امام مهدی  ،هم نام پیامبر
کنیه اصلی ایشان نیز
و ٔ
کنیه پیامبر
نیمه شعبان سال  255ق ،در
همان ٔ
ــ یعنی ابوالقاسم ــ است .ایشان در ٔ
«سامرا» متولد شده و تا سال  260ق ،در کنار پدر زندگی می کرده است .امام عسکری
در این مدت ،ایشان را از گزند حاکمان عباسی که تصمیم بر قتل وی داشتند ،حفظ نمود و با
آنکه در محاصره نیرو ها و جاسوسان حاکمان بود ،ایشان را به بعضی از یاران نزدیک و ِ
مورد
ٔ
اعتماد خود نشان می داد و به عنوان امام بعد از خود معرفی می کرد.
پس از شهادت امام حسن عسکری در سال  260ق ،امامت امام مهدی آغاز شد.
آن حضرت از ابتدای امامت خود که تا کنون ادامه دارد ،دو غیبت داشته است .اول ،غیبتی
که تا سال  329قمری طول کشید و «غیبت صغری» نامیده می شود .امام در این دوره ،با این
که زندگی مخفی داشت ،اما از طریق چهارنفر از یاران صمیمی و مورد اعتماد ،پیوسته با
درباره موعود آخرالزمان» از علی اصغر
1ــ «خورشید مغرب» از محمدرضا حکیمی و «سوشیانت» یا «سیر اندیش ٔه ایرانیان
ٔ
مصطفوی.
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پیروان خود در ارتباط بود و آنان را رهبری می کرد .این چهار شخصیت بزرگوار به «نواب
1
اربعه» و «نواب خاص» معروف اند.
شش روز مانده به درگذشت آخرین نایب ،امام عصر برای ایشان نامه ای نوشت و
مرحله دوم غیبت آغاز می شود .به
فرمود به فرمان خداوند ،پس از وی جانشینی نیست و
ٔ
دلیل طوالنی بودن این دوره از غیبت ،آن را « غیبت کبری» یعنی غیبت بزرگ و طوالنی
می نامند.
ایشان آخرین
ذخیره الهی است و با توجه خاص خداوند به حیات خود ادامه می دهد تا
ٔ
2
اینکه به اذن خداوند ظهور می کند و حکومت جهانی اسالم را تشکیل می دهد.
البته مشخص بودن پدر و مادر امام زمان  ،این فایده را دارد که اگر ماجراجویان
فریبکاری بخواهند خود را مهدی موعود معرفی کنند ،به زودی شناخته می شوند و مردم
هوشیار ،فریب آنها را نمی خورند.
زنده بودن آن حضرت و حضور ایشان در جامعه و اعتقاد به این حقیقت ،فواید زیر را
دارد:
اول اینکه پیروان آن حضرت ،از یک سو ،امام خود را حاضر و ناظر بر خود می یابند و
می دانند که ایشان از حال مسلمانان آگاه اند و از فداکاری ها و مجاهدت مؤمنان اطالع دارند
و از سوی دیگر ،آنان می توانند خواسته های خود را با امام خود همانند دوستی صمیمی در
میان گذارند و برای بهدست آوردن رضایت ایشان ،تالش کنند.
دوم اینکه جامعه به صورت های گوناگون از هدایت های امام و از والیت معنوی ایشان
برخوردار می گردد.

عبارت اند از :عثمان بن سعید (به مدت  5سال) ،محمد بن عثمان (به مدت  40سال)،
1ــ نایبان خاص امام عصر
حسین بن روح نوبختی ( 21سال) و علی بن محمد سمری ( 3سال).
 ،آیت ال ّله
2ــ کتاب  های الغیبة ،شیخ طوسی ،امام مهدی ،آیت ال ّله جوادی ،حکومت جهانی حضرت مهدی
مکارم شیرازی.
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تعمیق یادگیری
  1دلیل بیاورید.
آینده تاریخ ،امری قطعی است.
الف) از نظر خداپرستان ،پیروزی حق بر باطل در ٔ
ب) اعتقاد به منجی در بین پیروان پیامبران ،زمینه ساز ظهور است.
  2آیا با جمله زیر موافقید که:
درباره منجی ،این است که مسلمانان منجی
تنها تفاوت مسلمانان با پیروان سایر ادیان
ٔ
خود را حاضر و ناظر بر خود می دانند و به صورت های گوناگون از هدایت ایشان ،برخوردار
می گردند.

هم اندیشی
میان «حکمت الهی» و « غلبه حق بر باطل در آینده» چگونه ارتباط برقرار می شود؟

تحقیق کنید
با مراجعه به منابع ،برخی از ویژگی های موعود از دیدگاه پیروان یکی از ادیان را
استخراج کنید .چه شباهت ها و تفاوت هایی میان آنها و موعود در اسالم می بینید؟
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درس دهم

در انتظار طلوع
از نو شکفت نرگس چشم انتظاری ام
تا شد هزار پاره دل از یک نگاه تو
گر من به شوق دیدنت از خویش میروم
بود و نبود من همه از دست رفته است
کاری به کار غیر ندارم که عاقبت
تا ساحل قرار تو چون موج بی قرار
با ناخنم به سنگ نوشتم :بیا بیا

1

١ــ گل ها همه آفتابگردانند ،قیصر امین پور.
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خار ِ
گل کرد خار ِ
شب بی قراری ام
دیدم هزار چشم ،در آیینه کاری ام
از خویش می روم که تو با خود بیاری ام
باری ،مگر تو دست برآری به یاری ام
مرهم نهاد نام تو بر زخمِ کاری ام
با رود ،رو به سوی تو دارم که جاری ام
1
زان پیشتر که پاک شود یادگاری ام

غیبت امام مهدی

نبوت را با ارسال پیامبر خاتم  ،پایان داد .اما نعمت هدایت ،با
میدانیم که خداوند جریان ّ
دوره امامت ،حاکمان بنیامیه و بنیعبّاس ،ظالمانه و غاصبانه
وجود امامان ادامه یافت .در ٔ
حکومت را به دست گرفته بودند ،سختگیری آنان نسبت به امامان و بهخصوص امام دهم و
شدت یافته بود و این درحالی بود که بیشتر مردم نیز تسلیم آنها شده بودند ،با آنان مبارزه
یازدهم ّ
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام نمیدادند.
نمیکردند و
ٔ
حجت خود را از نظرها
این شرایط تا آنجا ادامه یافت که خداوند حکیم آخرین ذخیره و ّ
پرده غیبت ادامه یابد و تا فراهمآمدن شرایط برای
پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید و از پس ٔ
تشکیل حکومت جهانی از نظرها پنهان باشد.این غیبت آنقدر ادامه مییابد که نهتنها مسلمانان،
جامعه انسانی شایستگی درک ظهور و بهرهمندی کامل از وجود آخرین حجت الهی را
بلکه
ٔ
پیدا کند.
امام علی میفرماید:
زمین از حجت خدا (امام) خالی نمیماند .اما خداوند ،به علت ستمگری
حجت در میانشان بیبهره
انسانها و زیادهرویشان در گناه ،آنان را از وجود ّ
1
میسازد.
تدبر
ّ
آیه زیر چه رابطهای میان غیبت امام عصر
با تفکّر در ٔ

و مفهوم آن میبینید؟

ك بِاَ َّن ال ّٰل َه لَم ی ُ ِ ِ
لی َقو ٍم َح ّت ٰی ُی َغ ِّیروا ما بِاَن ُف ِس ِهم
ٰذلِ َ
َنع َمها َع ٰ
عم ًة ا َ
َ
ك ُم َغ ّی ًرا ن َ
2
ٰ
لیم
َو َا َّن ال ّل َه َس ٌ
میع َع ٌ

«خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی کرده است ،تغییر نمیدهد مگر آنکه
آنها ،خود وضع خود را تغییر دهند .همانا که خداوند شنوا و داناست».
...............................................................
..............................................................
1ــ نعمانی ،الغیبة ،باب .20
آیه .53
2ــ
سوره انفالٔ ،
ٔ
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چگونگی امامت حضرت مهدی

در عصر غیبت

توجه کنیم که امام را «غایب»
برای درک درست رهبری امام در عصر غیبت ،ابتدا باید ّ
نامیدهاند؛ زیرا ایشان از نظرها «غایب» است ،نه اینکه در جامعه حضور ندارد .ایشان چون
خورشید عالمتاب ،انوار هدایت و رهبری خود را بر مسلمانان میتاباند .به عبارت دیگر ،این
انسانها هستند که امام را نمیبینند نه اینکه ایشان در بین ما نیست و از وضعمان بیخبر است.
در غربت سرد خویش تنها ماندیم
ماییم که در غیبت کبری ماندیم

عمری است که از حضور او جاماندیم
او منتظر است تا که ما برگردیم
امیرالمؤمنین علی میفرماید:
«حجت خداوند در میان مردم حضور دارد ،از معابر و خیابانها عبور
ّ
میکند ...به نقاط مختلف جهان میرود ،سخن مردم را میشنود و بر
جماعت مردم سالم میکند...؛ تا اینکه زمان ظهور و
وعده الهی و ندای
ٔ
آسمانی فرا میرسد .هان! آن روز ،روز شادی فرزندان علی و پیروان
1
اوست».
بهره مندی از امام در عصر غیبت کاهش می یابد.در این دوره ،نه امکان حکومت و
والیت ظاهری هست و نه امکان تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دین توسط
ایشان .لذا این بهرهمندی ،منحصر به «والیت معنوی» می شود که نیازمند به ظاهربودن بین
مردم نیست .ایشان به اذن خداوند از احوال انسانها آگاه است ،افراد مستعد و بهویژه
شیعیان و محبّان خویش را از کمکها و امدادهای معنوی خویش برخوردار میسازد.
امام عصر در نامهای به شیخ مفید 2می فرماید:
«ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچچیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و
مخفی نیست».
ادامه همین نامه میفرماید:
ایشان در ٔ

1ــ نعمانی ،الغیبة ،ص .144
2ــ شیخ مفید در سال  381ق ،به مرجعیت شیعیان رسید و تا سال  413ق ،به مدت  32سال مرجعیت شیعیان را برعهده
داشت .شیخ مفید بالغ بر  200عنوان کتاب و رساله تألیف کرد و شاگردان بزرگی چون سیدمرتضی ،سیدرضی و
شیخ طوسی تربیت کرد و در تحکیم جایگاه تشیع در جهان اسالم بسیار مؤثر بود.

102

«ما در رسیدگی [به شما] و سرپرستی شما کوتاهی و سستی نمیکنیم و یاد شما
را از خاطر نمیبریم که اگر جز این بود ،دشواریها و مصیبتها بر شما فرود
1
میآمد و دشمنان ،شما را ریشهکن میکردند».
هم اکنون نیز امام عصر سرپرست ،حافظ و یاور مسلمانان است .هدایت باطنی افراد،
ّ
حل بعضی از مشکالت علمی علما ،خبردادن از پارهای رویدادها ،دستگیری از درماندگان
و دعا برای مؤمنان ،نمونههایی از یاری رسانی های آن حضرت است .چه بسیارند افرادی که
از یاری آن امام برخوردار میشوند ،بدون آنکه ایشان را بشناسند.
دوره غیبت ،به معنای عدم رهبری امام عصر نیست ،بلکه رهبری حقیقی
بنابراینٔ ،
مسلمانان هم اکنون نیز با ایشان است؛ اما این رهبری را انسانهای عادی حس نمیکنند؛
همانطور که برخی از انسانها فواید خورشید پشت ابر را درنمییابند و مشاهده نمی کنند.
اگر شب ،عالم را فراگیرد و خورشید هیچگاه طلوع نکند ،آنزمان است که نعمت وجود
خورشید پشت ابر نیز بر همگان روشن خواهد شد.
نحوه
در دروس بعد
درباره دو مسئولیت والیت ظاهری و تعلیم وتببین معارف اسالمی و ٔ
ٔ
انجام آنها سخن خواهیم گفت.

انتظار

همه زیباییها و کماالت انسانی را در او
شخص منتظر ،انسان آرمانی خود را میشناسدٔ ،
میبیند ،از اینرو بهطور طبیعی او را محبوب خود مییابد و مشتاق دیدار او میشود .امام،
محبوب و معشوق هر مؤمن استِ .مهر و عشق به امام زمان سبب میشود:
 )١شخص عاشق برای جلب رضایت امام تالش کند.
اسوه خود قرار دهد و خصایل مطلوبی را که در او میبیند،
 )٢شخص عاشق ،امام را ٔ
در خود به وجود آورد.
آینده زیبا را در او افزایشدهد.
 )٣او را ّفعال و بانشاط کند و امید به ٔ
جامعه منتظر به واقعیتهای ناهنجار موجود «نه» میگوید و به امید فردای درخشان
ٔ
جامعه منتظر ،حکومت طاغوت را برنمیتابد؛ در مقابل آن میایستد و مقاومت
تالش میکند.
ٔ
1ــ طبرسی ،االحتجاج ،ج  ،2ص .596
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جامعه منتظر میکوشد در جهت همان نوع از جامعهای که انتظارش را میکشد
میکند.
ٔ
درحد توان ،آن را تمرین
حرکت کند؛ برای مثال ،اگر در انتظار عدالت اجتماعی است،
ّ
جامعه منتظر،
مشاهده
میکند و برای تحقّق آن پیش میرود؛ بهگونهای که جوامع دیگر با
ٔ
ٔ
مشتاق آن جامعه و آرمانهای آن میشوند.

مسئولیت های منتظران

جامعه شیعه در طول تاریخ ،به دو عامل وابسته
به اعتقاد بسیاری از جامعه  شناسان ،پویایی
ٔ
بوده است:
الف) گذشتۀ سرخ :اعتقاد به عاشورا و آمادگی برای ایثار و شهادت در راه عدالتخواهی،
آرمان گرایی و حقیقتجویی.
ب) آیندۀ سبز :باور به مهدویت و نپذیرفتن حکومتهای طاغوتی و تالش برای گسترش
عدالت و انسانیت در سراسر جهان.
پاسداری از این دو باور ارزشمند و برخورد هوشیارانه با نقشههای دشمنان برای تحریف
یا تضعیف این دو اعتقاد در بین مردم ،رسالت خطیری است که بر دوش منتظران واقعی نهاده
شده است.در اینجا به مهم ترین این رسالت ها اشاره می کنیم:
کلمه زیباست که با
محبت به امام :معرفت ،محبت و انتظار سه ٔ
  1تقویت معرفت و ّ
خاطره ما زنده می شود؛ انتظار بدون محبّت ،و محبّت بدون معرفت ،
نام مهدی در
ٔ
بی معناست.
وظیفه هر مسلمانی
افزایش معرفت به امام عصر و تقویت محبّـتی که به دنبال آن میآید،
ٔ
همه امامان،
است .پیامبر اکرم
درباره امام عصر میفرماید:
معرفی ٔ
در سخنانی ضمن ّ
ٔ
«هرکس که دوست دارد خدا را درحال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت
1
محبت امام عصر را بپذیرد».
او مالقات کند ،والیت و ّ
1ــ مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،36ص .296
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ضرورت تقویت معرفت و محبت بدان جهت است که عصر غیبت ،عصر دودلی ها و
شک و تردیدهاست .در این دوره ،فتنه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ پیدا می شوند
و بی ایمانی را تبلیغ می کنند .مؤمن حقیقی ،با افزایش معرفت خود ،تردیدها را کنار می زند و
با یقین ،برای فردای روشن آماده می شود .پیامبر اکرم
به امام علی فرمود:
«بزرگترین مردمان در ایمان و یقین ،کسانی هستند که در روزگاران آینده
زندگی می کنند ،آنان پیامبرشان را ندیده اند ،امام آنها در غیبت است و فقط
به سبب خواندن قرآن کریم و احادیث معصومین [و تفکر در آنها] ایمان
1
می آورند».
  2پیروی از فرمانهای امام عصر  :منتظر حقیقی تالش می کند که در عصر غیبت،
پیرو امام خود باشد و از ایشان تبعیت کند .رسول خدا
می فرماید:
«خوشا به حال کسی که به حضور «قائم» برسد ،در حالیکه پیش از قیام او
2
نیز پیرو او باشد».

1ــ مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،52ص .125
2ــ همان ،ج  ،52ص .130
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ت از جمله
مراجعه به عالمان دین،عمل به احکام فردی و اجتماعی دین و مقابله با طاغو 
دستورات امام زمان است که پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند.به عنوان نمونه،
تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت و برکنارکردن حاکمان ستمگر ،یکی از عالئم
پیروی از امام عصر است.
 3آماده کردن خود و جامعه برای ظهور :منتظر ،عصر غیبت را عصر آماده باش برای
یاری امام ،تلقی می کند و خود را همچون سربازی برای یاری آن حضرت می داند .او
هرلحظه منتظر است ندای امام در جهان طنین انداز شود و مردم را برای پیوستن به حق
فراخواند.
امام صادق در توصیف یاران امام زمان می فرماید:
«یاران مهدی مردمانی مقاوم ،سرشار از یقین به خدا و استوارتر از
1
صخره ها هستند؛ اگر به کوه ها روی آورند ،آنها را متالشی می کنند».

درباره کسانی که با امام پیمان می بندند و بیعت می کنند ،می فرماید:
امام علی
ٔ
«امام با این شرط با آنها بیعت می کند که در امانت خیانت نکنند ،پاکدامن
باشند ،اهل دشنام و کلمات زشت نباشند ،به ظلم و ستم خونریزی نکنند،
به خانه ای هجوم نبرند ،کسی را به ناحق آزار ندهند ،ساده زیست باشند و بر
َمرکب های گرانقیمت سوار نشوند ،لباس های فاخر نپوشند ،به حقوق مردم
تجاوز نکنند ،به یتیمان ستم نکنند ،دنبال شهوت رانی نباشند ،شراب ننوشند،
به پیمان خود عمل کنند ،ثروت و مال را احتکار نکنند ...و در راه خدا به
2
شایستگی جهاد نمایند».

اما چه کسانی می توانند در هنگام ظهور این ویژگی ها را داشته باشند؟
صحنه فعالیت های اجتماعی و نبرد دائمی حق و
کسانی که قبل از ظهور آن امام ،در
ٔ
جبهه حق حضوری ّفعال داشته باشند و با ایستادگی در مقابل شیاطین درون و
باطل ،در ٔ
برون ،ویژگی هایی همچون شجاعت ،ع ّزتنفس و پاکدامنی را در خود پرورانده باشند.
1ــ مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،52ص .308
2ــ سید ابن طاووس ،المالحم و الفتن ،ص .149

106

صحنه نبرد حق طلبان علیه
کسی که در عصر غیبت تنها با گریه و دعا سر کند و در
ٔ
مستکبران حضور نداشته باشد ،در روز ظهور ،به علّت عدم آمادگی ،مانند قوم موسی
1
به امام مهدی خواهند گفت« :تو و پروردگارت بروید و بجنگید ،ما اینجا مینشینیم».

درباره ویژگی های منتظران می فرماید:
رهبر معظّم انقالب اسالمی
ٔ
«هرچند اعتقاد به ظهور امام مهدی ــ ارواحنا فداه ــ یک آرمان واالست
جنبه آرمانی آن ختم
و در آن هیچ شکی نیست ،اما نباید مسئله را فقط به ٔ
کرد؛ یعنی به عنوان یک آرزو در دل یا حداکثر در زبان ،یا به صورت جشن،
نه؛ این آرمانی است که باید عمل به دنبال آن بیاید .انتظاری که از آن سخن
گفته اند فقط نشستن و اشک ریختن نیست؛ انتظار به معنای این است که
ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم .سربازی امام زمان
ِ
سربازی منجی بزرگی که می خواهد با تمام مراکز قدرت و
کار آسانی نیست.
فساد بین المللی مبارزه کند ،احتیاج به خودسازی ،آگاهی و روشن بینی دارد.
عده ای این اعتقاد را وسیله ای برای تخدیر خود یا دیگران قرار می دهند؛ این
ّ
غلط است .ما نباید فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از
عدل و داد خواهد کرد ،امروز وظیفه ای نداریم؛ نه ،برعکس .ما امروز وظیفه
2
داریم در آن جهت حرکت کنیم تا برای ظهور آن بزرگوار آماده شویم».
هسته مرکزی این یاران
تحول جهانی و سازندگان ّ
تمدن اسالمیاندٔ .
یاران امام ،پیشتازان ّ
در جنگ بَدر هستند که بنا به فرموده امام باقر
 313نفر ،به تعداد یاران پیامبر اکرم
  50نفر از آنان از زناناند 3.همچنین در احادیث آمده است که بیشتر یاران امام را جوانان
تشکیل میدهند 4.با ایجاد آمادگی در خود بکوشیم که از یاران نزدیک امام عصر باشیم.
سوره مائده.
آیه 24
1ــ اشاره به ٔ
ٔ
نیمه شعبان در ّ
ّ
مصلی تهران.1381/7/30 ،
مناسبت
به
مردم
مختلف
اقشار
دیدار
در
انقالب
م
ظ
مع
رهبر
2ــ بیانات
ٔ
3ــ مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،53ص .223
4ــ نعمانی ،الغیبة ،ص .107
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 4دعا برای ظهور امام :در انتظار ظهور بودن ،خود از برترین اعمال عصر غیبت است؛
زیرا فرج و گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت حاصل میشود .امیرمؤمنان
میفرماید:
«منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید که محبوب ترین
کارها نزد خداوند ،انتظار فرج است».1

الزمه این انتظار ،دعا برای ظهور امام عصر
ٔ
اینگونه به درگاه خداوند عرضه می داریم:
«خدایا ! از تو آن دولت با کرامتی را طلب می کنیم که با آن ،اسالم و اهلش
را عزیز می گردانی و نفاق و اهلش را خوار می سازی ،ما را در آن دولت از
دعوت کنندگان به طاعت خود و رهبران به سوی راهت قرار ده و کرامت دنیا
2
و آخرت را از برکت آن بر ما ارزانی دار».
حجت خدا نیز دعا
نه تنها دعا برای ظهور بلکه برای داشتن شایستگی الزم برای یاری ّ
می کند:
است .بر این اساس ،خواست خود را

1ــ شیخ صدوق ،الخصال ،ج  ،2ص  ،616ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .104

2ــ بخشی از دعای افتتاح که معمو ًال در شب های ماه مبارک رمضان خوانده می شود.
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شت ِمن َا ّیامی َعه ًدا َو َعق ًدا
ِیح ِة َیومی ٰهذا َو َما ِع ُ
ال ٰ ّل ُه َّم ِانّی ُا َج ِّد ُد لَ ُه فی َصب َ
حول َعنها َو ال َا ُ
َو َبی َع ًة لَ ُه فی ُع ُنقی ال َا ُ
زول َا َب ًدا َال ٰ ّل ُه َّم اج َعلنی ِمن َانصا ِر ِه
لین
المم َت ِث َ
المسار َ
َو َاعوانِه َو ال ّذا ّب َ
ِعین ِالَی ِه فی قَضا ِء َحوا ِئجِ ه َو ُ
ین َعن ُه َو ُ
ِ 1
ِقین ِالَ ٰى ِارا َدته
الم
الساب َ
َ
ِ َل َوا ِمرِه َو ُ
حامین َعن ُه َو ّ

«پروردگارا من در صبح همین روزم و تمام ایامى که در آن زندگانى کنم با او
تجدید مى کنم عهد خود و عقد بیعت او را که بر گردن من است.که هرگز از
این عهد و بیعت برنگردم و تا ابد بر آن ثابت قدم باشم .پروردگارا مرا از انصار
و یاران آن بزرگوار قرار ده و از آنان که از او دفاع مى کنند و از پى انجام
مقاصدش مى شتابند و اوامرش را امتثال و از وى حمایت کرده و به جانب
اراده اش مشتاقانه سبقت می جویند».

نگاهی به جامعۀ مهدوی

همه مکتب های غیرالهی و ّمدعیان
امام عصر زمانی ظهور می کند که مردم جهان از ٔ
برقراری عدالت در جهان ناامید شده اند و با تبلیغی که منتظران واقعی کرده اند ،دل های
مردم به سوی آن منجی الهی جلب شده است .بیشتر مردم ،همین که ندای امام و طرفداران
ایشان را می شنوند ،با شوق به سوی امام می شتابندّ .اما مستکبران و ظالمان در مقابل امام
می ایستند که در نهایت شکست می خورند و حکومت جهانی امام تشکیل میشود .حکومتی
که امام عصر تشکیل می دهد و جامعه ای که می سازد ،همان حکومت و جامعه ای است
که آرمان پیامبران الهی بوده و در طول تاریخ برای تحقّق آن مبارزه کردهاند و بسیاری از
آزاده جهان در راه آن ،به شهادت رسیده اند .به عبارت دیگر ،با
انبیاء و اولیاء و زنان و مردان ٔ
تشکیل حکومت امام عصر
همه اهداف انبیاء تحقّق می یابد .در میان این اهداف به چند
ٔ
مورد آن اشاره می کنیم:
1ــ دعای عهد.
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1

فرمود:
عدالت گستری :پیامبر اکرم
«با ظهور امام عصر خداوند زمین را از قسط و عدل پرخواهد کرد ،بعد
1
از اینکه از ظلم و جور پر شده باشد».

طبقه مستضعف وجود ندارد.
در
طبقه مستکبر و ٔ
جامعه مهدوی ،قطب مرفّه و قطب فقیرٔ ،
ٔ
امام باقر
درباره امام زمان می فرماید:
ٔ
«آن چنان میان مردم مساوات برقرار می کند که نیازمندی پیدا نخواهد شد تا
به او زکات داده شود».2
حس تعاون و یاری دادن به یکدیگر در
در
ٔ
جامعه مهدوی خبری از فقر و بینوایی نیستّ .
اجازه برداشت از اموال
همهجا دیده می شود .مردم تا آنجا نسبت به یکدیگر اطمینان دارند که
ٔ
شخصی خود را به دیگری می دهند.
وعده قرآن کریم که فرموده:
 2آبادانی :براساس ٔ
«اگر اهالی شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند ،درهای برکات از
3
آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم».
همه سرزمینها را فرامیگیرد .برای مثال ،اگر کسی سرزمینهای بین عراق
برکت و آبادانی ٔ
و شام را که بسیاری از قسمتهای آن درحال حاضر کویری است ،بپیماید ،همه را سرسبز و
4
خرم خواهد دید.
ّ
امام صادق می فرماید:
«در آن هنگام زمین ،ذخایر خود را آشکار می کند و برکات خود را ظاهر
5
می سازد».
1ــ شیخ طوسی ،الغیبة ،ص .49

2ــ مکارم شیرازی ،ناصر ،حکومت جهانی حضرت مهدی
آیه .96
3ــ
سوره اعرافٔ ،
ٔ
4ــ شیخ صدوق ،الخصال ،ج ،2ص .626

5ــ مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج ،51ص .29
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 ،ص .266

توجه
 3شکوفایی عقل و علم :این دوران زمان کامل شدن عقلهای آدمیان است و با ّ
1
همه انسانها میکند ،عقل آنان کامل میشود.
ویژهای که امام زمان به ٔ
همه مردم به کسب دانش و فهم اسرار هستی عالقه نشان میدهند و از رازهای هستی ،یکی
ٔ
پس از دیگری پرده برمیدارند .اگر دانشی که بشر از ابتدای خلقتش تا زمان ظهور به دست
اندازه دو حرف از بیستوهشت حرف باشد ،در عصر مهدوی به تعداد سایر
آورده است ،به
ٔ
2
حروف بر دانش بشر افزوده میشود.
گسترده انسان های آزاده ،تالش های مصلحان
 4امنیت کامل :یکی از اهداف مبارزات
ٔ
اجتماعی و مجاهدت مجاهدان و مبارزان راه حق ،این بوده است که انسان ها با امنیت کامل
در کنار هم زندگی کنند.امام عصر این آرزوی بشر را محقّق می کند.
در آن دوران،اگر کسی از شرق یا غرب عالم ،شب یا روز ،زن یا مرد و به تنهایی به سمت
دیگر حرکت کند ،احساس ناامنی و ترس نمی کند 3و از دزدی اموال و ثروت دیگران خبری
نیست.
جامعه مهدوی
همه موارد فوق مهمتر ،اینکه در
ٔ
 5فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال :از ٔ
همه افراد فراهم است .انسانها بهتر میتوانند خدا را بندگی کنند،
زمینههای رشد و تکامل ٔ
فرزندان صالح به جامعه تقدیم نمایند و خیرخواه دیگران باشند .بدین ترتیب ،انسانها به هدفی
که خدا در خلقت برای آنها تعیین کرده است ،بهتر و آسانتر میرسند.

1ــ مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،52ص .328
2ــ همان ،ج  ،52ص .336
3ــ همان ،ج  ،52ص .345

111

112

تعمیق یادگیری



1



2



3

دلیل بیاورید:
الف) بهرهمندی انسان ها از هدایت در زمان غیبت ،تعطیل نمیشود.
عادالنه جهانی ،نه گفتن به واقعیت های ناهنجار موجود
جامعه
الزمه رسیدن به
ب)
ٔ
ٔ
ٔ
است.
جبهه حق ،حضور ّفعال نداشته باشد ،نمیتواند از یاران نزدیک
ج) کسی که در
ٔ
امام   زمان باشد.
د) انتظار باعث پیشرفت جامعه میشود.
هـ) تقویت معرفت و محبّت به امام زمان در عصر غیبت ضرورت دارد.
عبارات صحیح و غلط را با ذکر دلیل تعیین کنید:
ائمه از طریق والیت
الف) امامت امام دوازدهم از طریق والیت معنوی و سایر ّ
ظاهری انجام میشود.
عهده امام عصر است ،ولی انسان ها
دوره غیبت ،رهبری حقیقی انسان ها بر ٔ
ب) در ٔ
آن را درک نمیکنند.
درباره منجی این است که مسلمانان ،منجی
ج) تفاوت مسلمانان با پیروان سایر ادیان
ٔ
خود را حاضر و ناظر بر خود میدانند و به صورت های گوناگون از هدایت ایشان،
برخوردار میگردند.
د) کسی که در عصر غیبت ،تنها با گریه و دعا سر کند نمیتواند از پیشتازان تحول
جهانی باشد.
هریک از موارد زیر به کدام یک از مسئولیت های انسان منتظر اشاره دارد؟
رساله توضیحالمسائل
الف) مراجعه به
ٔ
مطالعه نهجالبالغه
ب)
ٔ
روزانه دعای عهد
ج) خواندن
ٔ

جامعه مهدوی اشاره دارند؟
  4هریک از موارد زیر به کدام یک از ویژگی های
ٔ
همه عالقهمندان به تحصیل
الف) فراهم شدن امکان تحصیل برای ٔ
همه زینت و زیور خود از عراق تا
ب) امام علی  :در زمان قیام قائم  ،زن با ٔ
شام می رود و ...چیزی او را نمیترساند.
ج) تبدیل زمین های بایر به زمین های حاصلخیز
  5کدامیک از افراد زیر میتوانند از منتظران امام زمان باشند و کدامیک نمیتوانند؟ چرا؟
الف) کسانی که با لباس هایی که میپوشند ،فخرفروشی میکنند.
ب) کسانی که نسبت به مسئله حجاب در جامعه بیتفاوت نیستند.
حجت الهی است و این
   6فردی میگوید« :غیبت امام به معنای خالی بودن زمین از ّ
با ضرورت وجود امام که همان هدایت انسان هاست ،منافات دارد .با او موافقید یا
خیر؟ چرا؟
   7فردی میگوید« :پیروی از امام عصر نمیتواند از ویژگی های فرد منتظر باشد زیرا
درباره مسائل جدید که در زمان غیبت رخ میدهند ،امکان پذیر
دسترسی به امر ایشان
ٔ
نیست»؛ با او موافقید یا خیر؟ چرا؟
هم اندیشی
در حدیثی از پیامبر اکرم میخوانیم« :من مات و لَم ی ِعرف ِامام ز ِمانه  ،مات میت ًة ِ
جاه َّلی ًة»
ََ ' َ َ
َ َ َ َ
هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است.
به نظر شما چرا کسی که امام زمانش را نشناسد و در همان حال بمیرد به مرگ جاهلی
مرده است؟

1

تحقیق کنید
نمونه هایی از والیت معنوی امام عصر را از منابع معتبر بیابید و به کالس ارائه دهید.
1ــ عالمه امینی ،الغدیر ،ج  ،10ص .359
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درس یازدهم

تداوم امامت در عصر غیبت
و امام اختصاص ندارد.
برنامه زندگی ،به عصر پیامبر
دین به عنوان ٔ
ویژه آن دوران نیست؛ عالوه بر
به دست آوردن احکام الهی و بیان آن برای مردم نیز ٔ
درباره
این همواره مسائل جدیدی پیش می آید که یک مسلمان می خواهد بداند دین
ٔ
آن چه حکمی دارد .بانکداری ،بیمه ،پیوند اعضاء و....
کبری که مردم به امام دسترسی ندارند ،راه حل چیست؟
دوره غیبت ٰ
در ٔ
عهده رسول خدا
همچنین مسئولیت تشکیل حکومت اسالمی بر
و
ٔ
ائمه اطهار است و آنان هستند که باید بر مبنای قانون الهی بر مردم حکومت
ٔ
کنند و نظام اجتماعی اسالم را به وجود آورند.
کبری چه سرنوشتی پیدا می کند؟
دوره غیبت ٰ
این مسئولیت در ٔ
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ضرورت تداوم مسئولیت های امام در عصر غیبت

جاودانه الهی است .از این رو دین
پیامبر اسالم ،خاتم پیامبران و قرآن کریم ،کتاب
ٔ
همه دوران ها است و بر اساس عقل ،ضرورت دارد که دو
اسالم یک دین همیشگی و برای ٔ
مسئولیت «مرجعیت دینی» و «والیت ظاهری» استمرار داشته باشد .در این درس با مراجعه
سیره پیشوایان دین که راهگشای همیشگی مسلمانان برای یافتن پاسخ
به قرآن کریم و سخن و ٔ
سؤاالت می باشند ،به چگونگی تداوم دو مسئولیت می پردازیم.
در آغاز به محضر قرآن می رویم.
تدبر
ّ
«آیه نفر» آشنا شدید .خداوند در این آیه می  فرماید:
سال قبل با ٔ

ون لِ َین ِفروا کا َّف ًة َف َلو ال َنف ََر ِمن ُک ِّل ِفر َق ٍه ِمن ُهم طا ِئ َفةٌٔ لِ َی َت َف َّقهوا
المؤ ِم ُن َ
َو ما َ
کان ُ
رون
ِفی ال ّدینِ َو لِ ُین ِذروا قَو َم ُهم ِاذا َر َجعوا ِالَیهِم لَ َع َّل ُهم َیح َذ َ

1

 )1تفقه به چه معنایی است؟ و فقیه به چه کسی گفته می شود؟
............................................................
 )2خداوند متعال در این آیه به مسلمانان چه دستوری می دهد؟
............................................................
 )3آیا این دستور به زمان و مکانی اختصاص دارد؟
............................................................
همه احکام الهی می شود؟
 )4آیا این دستور مربوط به موضوعات خاصی است یا شامل ٔ
............................................................
 ) 5بحث «مرجع تقلید» چگونه می تواند با این آیه ارتباط داشته باشد؟
............................................................
سوره توبه ،آی ٔه .122
1ــ
ٔ
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همت خود را صرف شناخت دقیق دین
بر اساس این دستور الهی گروهی از مردم باید ّ
کنند و به «تفقّه» در آن بپردازند تا پس از کسب علم به شهرهای خود بروند و قوانین اسالم را
به مردم بیاموزند ،یکی از اقدامات معصومین تربیت دانشمندانی بود که بتوانند احکام اسالم
را با مراجعه به قرآن کریم و سیره و س ّنت پیامبر و امامان به دست بیاورند .این دانشمندان به
نقاط مختلف شهر خود و یا شهرهای دیگر می رفتند و احکام اسالم را به مردم می آموختند.
اگر مردم نیز پرسشی داشتند ،آنان براساس دانشی که از قرآن کریم و روایات داشتند ،به آن
پرسش پاسخ می دادند .مسلمانان وظیفه دارند در زمان عدم امکان دسترسی به معصوم یا
غیبت ایشان ،به این فقیهان مراجعه کنند.
در ادامه دو نمونه از این موارد را با هم می خوانیم:
مسیب همدانی به امام عرض کرد :برای من
الف) یکی از یاران امام رضا به نام علی بن ّ
مشکل است که در هر زمانی نزد شما بیایم و معارف دینی را از شما بگیرم.
امام به ایشان فرمود :میتوانی از زکریا بن آدم قمی 1که در امور دین و دنیا امین
2
است ،بپرسی.
ب) ابن ابی عمیر به امام صادق عرض کرد :گاهی سؤالی برای ما مطرح می شود .از
چه کسی بپرسیم و پاسخ بگیریم؟
3و4
امام فرمود :از ابی بصیر.
اندیشه
با تد ّبر در روایت زیر ویژگی های فقیهی را که تبعیت از او بر دیگران الزم است
استخراج کنید.

را درک کرده و مزارش در قبرستان شیخان شهر قم واقع شده است.
محدثی است که محضر امامان ششم تا نهم
1ــ او ّ
محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،ج  ،27ص .146
حر عاملیّ ،
2ــ ّ
3ــ ابی بصیر یکی از یاران نزدیک امام صادق بود.
محمدبن حسن ،وسائل الشیعه ،ج  ،27ص .142
حر عاملیّ ،
4ــ ّ
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امام صادق

می فرماید:

کان ِم َن ال ُفقَها ِء ،صا ِئ ًنا لِ َن ِ
فس ِه ،حا ِف ًظا لِدی ِن ِهُ ،مخالِفًا لِ َهوا ُهُ ،مطی ًعا
َف َا ّما َمن َ
ِ َلم ِر َموال ُهَ ،ف ِلل َعوا ِم َان ُی َق ِّلدو ُه....

1ــ ........................................................
2ــ .......................................................
3ــ .......................................................
4ــ .......................................................

ممکن است پس از خواندن این روایات این سؤال به وجود آید که آیا مراجعه به فقیه فقط
در امور و احکام فردی است ؟ برای یافتن پاسخ به روایات زیر توجه کنید:
ــ گروهی از امام صادق پرسیدند که برای قضاوت به چه کسی مراجعه کنیم .ایشان
در پاسخ فرمودند:
تخصص دارند ،یکی را برگزینید؛ که من
«از میان کسانی که در احکام دین ّ
1
چنین شخصی را قاضی و حاکم قرار داده ام».
ِ
قاضی آنان مراجعه
درباره کسانی که برای قضاوت به سالطین یا
ــ امام صادق
ٔ
می کنند ،فرمود:
هر کس به حق یا ناحق به چنین کسانی مراجعه کند ،به طاغوت مراجعه کرده
و این مخالف کالم خداست که می فرماید « :می خواهند برای داوری نزد
2
طاغوت روند ،درحالی که باید نسبت به طاغوت کافر باشند».
همچنین فرمودند« :اینان باید به یکی از شما که سخنان ما را روایت می کند و
در احکام دین ّ
تفکر می کند و آنها را می داند ،مراجعه کنند و به حکم او عمل
3
نمایند و من چنین کسی را حاکم و داور میان شما قرار داده ام».
1ــ شیخ طوسی ،التهذیب ،ج  ،6ص  ،303ح .53
آیه .60
2ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
محمدبن یعقوب ،اصول کافی ،ج  ،1ص .113
3ــ کلینیّ ،
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درباره «رویدادهای
امام عصر در پاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب که
ٔ
جدید» عصر غیبت سؤال کرد و راه چاره را جست و جو نمود ،فرمود:
الحوا ِد ُث الوا ِق َع ُة
َو َا َّما َ

و در مورد رویدادهای زمان

فَارجِ عوا فیها ِا ٰلی ُروا ِة َحدی ِثنا به راویان حدیث ما رجوع کنید.

1و2

َف ِا َّن ُهم ُح َّجتی َع َل ُ
یکم

َو َانَا ُح َّج ُة ال ٰ ّل ِه َع َلیهِم

که آنان حجت من بر شمایند

و من حجت خدا بر آنها می باشم1.و2

این روایات بیانگر آن است که مسلمانان در غیبت امام ،نه تنها در احکام و مسائل فردی ،بلکه
در مسائل اجتماعی هم ،باید به «فقیه» مراجعه کنند .روشن است که انجام چنین وظیفه ای،
میسر نیست.
جز با نفی حاکمان طاغوت و تشکیل «حکومت اسالمی» به رهبری فقیه ّ
بنابراین:
دوره غیبت ،بنا به فرمان امام زمان و به نیابت از ایشان« ،فقیهان» واجد شرایط ،دو
در ٔ
ِ
مسئولیت «تعلیم و تبیین دین» و «سرپرستی و والیت جامعه» را بر عهده دارند .بدین صورت
متخصصان مراجعه می کنند و احکام
متخصص نیستند ،به این
که کسانی که در احکام دین
ّ
ّ
دین را از آنان می آموزند (مرجعیت فقیه) .واز میان فقیهان دارای شرایط ،آن که توانایی
سرپرستی و والیت جامعه را دارد ،عهده دار حکومت می شود و قوانین الهی را در جامعه به
اجرا درمی آورد (ولی فقیه) .بدین ترتیب در عصر غیبت ،مرجعیت دینی در شکل مرجعیت
فقیه ادامه می یابد و حکومت اسالمی در چارچوب والیت فقیه استمرار پیدا می کند.
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1ــ شیخ صدوق ،کمال الدین ،ج  ،2باب  ،45ص .483
2ــ مقصود امام از راویان حدیث :در اینجا ،آن دسته از راویان حدیث هستند که بتوانند رویدادهای جدید زمان را بشناسند
و توانایی تفقّه در حدیث را داشته باشند و با مراجع ٔه به احادیث ،حکم درست آن رویداد را برای مردم بیان کنند.

شرایط مرجع تقلید و راه های شناخت آن

می دانیم که مرجع تقلید باید باتقوا ،1عادل ،2زمان شناس و اعلم باشد .اما چگونه می توانیم
مرجع تقلید را بشناسیم؟
متخصص دیگر است .ما همان طور
متخصص در احکام دین ،مانند شناخت هر
شناخت
ّ
ّ
که برای یافتن بهترین پزشک ،معمار یا مهندس ،تحقیق و جست وجو می کنیم ،برای شناخت
فقیه واجد شرایط نیز باید تحقیق نماییم و یکی از راه های زیر را پیش گیریم:
 )1خود ما به اندازه ای از علم فقه اطّالع داشته باشیم که بتوانیم فقیه دارای شرایط را
بشناسیم و تشخیص دهیم.
 )2از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد ،بپرسیم.
 )3یکی از فقیهان ،در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند
که این فقیه ،واجد شرایط است.

شرایط ولی فقیه

فقیهی که رهبری جامعه اسالمی را بر عهده می گیرد و حکومت اسالمی را تشکیل می  دهد
باید دارای شرایط زیر باشد:
 )1باتقوا باشد.
 )2عادل باشد.
 )3زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز به دست آورد.
پیچیده جهانی رهبری کند.
 )4مدیر و مدبّر باشد و بتواند جامعه را در شرایط
ٔ
 )5شجاعت و قدرت روحی داشته باشد و بدون ترس و واهمه ،با دشمنان دین مبارزه کند.
در اجرای احکام دین از کسی نترسد و با قدرت ،در مقابل تهدیدها بایستد و پایداری کند.
اجازه
حکومت و رهبری کسی که شرایط فوق را دارد ،مشروع است؛ یعنی دین به او
ٔ
3
رهبری مردم را داده است .در غیر این صورت ،پیروی از دستورات وی حرام است.
نگهدارنده از گناه عمل
1ــ تقوا یک حالت و قدرت روحی است که مانع رفتن انسان به سوی گناه می شود و مانند حافظ و
ٔ
می کند .هر قدر که تقوا بیشتر باشد ،حرکت به سمت گناه کمتر است.
2ــ عدالت ،مراتب دارد .عدالت پیامبر و امام به معنای دوری از هرگونه ظلم است .عدالت فقیه باید آنقدر باشد که به ندرت
از وی گناهی سر بزند .عدالت یک فرد عادی باید به اندازه ای باشد که مردم به وی اعتماد کنند و به دروغ گویی و گناه
مشهور نباشد.
صحیفه امام ،ج  ،9ص .253
3ــ
ٔ
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عالوه بر این ،ولی فقیه باید از جانب مردم پذیرفته شده باشد تا بتواند کشور را اداره کند و
جامعه خود« ،مقبولیت» داشته باشد.
به پیش ببرد .یعنی ،فقیه باید نزد مردم
ٔ

چگونگی انتخاب ولی فقیه

مقررات اجتماعی اسالم است ،انتخاب وی
کننده قوانین و ّ
از آنجا که ولی فقیه ،بیان ٔ
نمی تواند مانند انتخاب مرجع تقلید باشد .یعنی نمی شود که هرکس به طور جداگانه برای
اداره جامعه تنها با یک مجموعه قوانین و رهبری واحد
خود ولی فقیه انتخاب کند؛ زیرا
ٔ
امکان پذیر است؛ در غیر این صورت ،هرج و مرج و تفرقه و پراکندگی پیش می آید و این،
یک امر روشن و بدیهی در تمام نظام های سیاسی دنیاست .پس ،مردم در انتخاب ولی فقیه
باید به صورت دسته جمعی اقدام کنند و فقیهی را که دارای شرایط رهبری است ،با آگاهی و
شناخت بپذیرند ،به وی اعتماد و اطمینان کنند و رهبری جامعه را به وی بسپارند.
مردم کشور ما در زمان انقالب اسالمی به شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و
راه پیمایی های سراسری ،والیت امام خمینی را پذیرفتند و با ایشان پیمان یاری بستند.
خبره خود را انتخاب می کنند و آنگاه
اکنون نیز بنا بر قانون اساسی ،مردم ابتدا نمایندگان ٔ
خبرگان نیز از میان فقها آن کس را که برای رهبری شایسته تر تشخیص دهند ،به جامعه
اعالم می کنند .بر این مبنا بود که پس از رحلت امام خمینی حضرت آیت اللّه خامنه ای
مسئولیت رهبری جامعه را عهده دار شدند.
طبیعی است که چنین فقیهی تا وقتی رهبر جامعه است که شرایط ذکر شده را دارا باشد.
عهده مجلس خبرگان است.
تشخیص این امر نیز بر ٔ

آمادگی برای حکومت جهانی امام عصر

برقراری حکومت اسالمی ،عالوه بر اینکه یک ضرورت اساسی در اجرای احکام
حد توان ،آنچه را
اسالمی است ،به مؤمنان و منتظران امام مهدی فرصت می دهد که در ّ
برای ظهور الزم است فراهم سازند.
اندیشه
در جهان امروز ،مستکبران با استفاده از قدرت و امکانات خود به دنبال سرکوب
ٔ
مهدویت و اصل و اساس دینداری هستند و عدالت خواهان را سرکوب می کنند و با تبلیغات
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عقیده به ظهور امام عصر را زیر سؤال می برند
فراوان و فرهنگ سازی ،اصل امامت و
ٔ
آینده جهان را مطابق خواسته های خود شکل دهند .در این شرایط ،وجود حکومت
تا ٔ
اسالمی که آرمان خود را آمادگی برای ظهور قرار داده ،امکان مقابله با توطئه ها و تهاجم ها را
فراهم می کند و امکاناتی در اختیار معتقدان و پیروان امام عصر قرار می دهد که می توانند
آرمان مهدویت را در جهان گسترش دهند.
استفاده از دستگاههای تبلیغاتی ،مانند رادیو و تلویزیون ،گسترش حوزههای علمیه و تربیت
توسعه برنامههای آموزشی و پژوهشی مدارس و دانشگاهها ،مقابله با
استادان و دانشمندان،
ٔ
تبلیغات دشمنان و افشای توطئههای آنان ،تشکیل پایگاه و مرکزی برای طرفداران مهدویت در
جمله
سراسر جهان برای مراجعه به این پایگاه و استفاده از امکانات الزم فرهنگی و علمیآن ،از ٔ
1
این امکانات است که با تشکیل حکومت اسالمیدر کشور ما میسر شده است.
قلعه محکمی است که منتظران ظهور امام عصر
در حقیقت ،والیت و حکومت اسالمیٔ ،
پشتوانه آن ،می توانند خود را برای ظهور آماده کنند؛ و این ،یکی از مصداق های دقیق
با
ٔ
«انتظار فرج» است.
درباره ضرورت تشکیل حکومت اسالمیبرای
امام خمینی  ،بنیانگذار جمهوری اسالمی،
ٔ
خالصه آن چنین است:
کمک به آمادگی مردم و تعجیل در ظهور بیاناتی دارد که
ٔ
توسط امام عصر
«ما نمی توانیم دنیا را پر از عدل کنیم ،این کار فقط ّ
صورت می گیرد؛ ما نمی توانیم از ظلم در سراسر جهان جلوگیری کنیم،
حد
گرچه هر مسلمانی وظیفه دارد با ظلم مبارزه کند؛ اما ما می توانیم در ّ
توان خود با ظلم مبارزه کنیم و شرایطی را فراهم کنیم که اسباب ظهور ،بهتر
فراهم شود و چون می توانیم چنین کاری را بکنیم ،باید حکومت اسالمی را
2
تشکیل دهیم».
1ــ «جامعة المصطفی العالمیة» یا «دانشگاه جهانی مصطفی» ،دانشگاهی در قم است که در سال  1386تأسیس شده است.
دانشجویان این دانشگاه ،جوانان معتقد به اسالم و تشیع هستند که از سراسر نقاط جهان برای تحصیل معارف اسالم و دفاع
دوره تحصیل به کشور خود بازمی گردند و معارف
از امامت و مهدویت به ایران سفر کرده اند .این دانشجویان ،پس از پایان ٔ
اسالم و حقیقت مهدویت را به مردم می آموزند و در حد توان خود به گسترش فرهنگ دینی کمک می کنند تا مردم ،دین و
اعتقاد خود را از دست ندهند و برای ظهور امام عصر آماده باشند .این دانشگاه ،یکی از صدها امکانی است که با تشکیل
جمهوری اسالمی در ایران ،فراهم آمده است.
صحیفه امام ،ج  ،21ص  14تا .17
2ــ
ٔ
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تعمیق یادگیری
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دلیل بیاورید.
الف) تداوم امامت در دوران غیبت ،امری ضروری و الزم است.
و ائمه عقل را در اثبات ضرورت تداوم امامت در
ب) راه و روش پیامبر
دوران غیبت تأیید می کند.
ج) انتخاب ولی فقیه ،یک انتخاب فردی نیست.
د) ولی فقیه باید مد ّبر و زمان شناس باشد.
هر یک از احادیث زیر چگونه ضرورت مراجعه به فقیه را در زمان غیبت اثبات
می کند؟
ِ
کان ِمن ال ُف َقهاء.....
الف) فاَ ّما َمن َ
ِ
ب) و َاما الح ِ
واد ُث الواق َع ُة.....
ّ َ
هریک از عبارات زیر به کدام یک از ویژگی های ولی فقیه اشاره دارند؟
الف) ِ
صائ ًنا ِل َن ِفسه
ٰ
توسط امام خمینی
ب) صدور حکم اعدام برای سلمان رشدی ّ
الد ِین
ج) ِل َی َت َفقّهوا ِفی ّ
صحیح و غلط را با ذکر دلیل تعیین کنید.
الف) یکی از راه های شناخت مرجع تقلید ،شهرت در میان مردم است.
ب) برای فهم دین در زمان غیبت دو روش وجود دارد :یکی روش عقلی که همان
متخصص که همان تقلید است.
تفقه است و دیگری ،مراجعه به
ّ

هم اندیشی
 )1چرا در برخی از موضوعات ،نظرات فقیهان متفاوت می شود؟
توسط
 )2فردی می گوید« :رهبر را مردم باید انتخاب کنند و این با انتخاب رهبرّ ،
مجلس خبرگان ،منافات دارد»؛ با او موافقید یا خیر؟ چرا؟

تحقیق کنید
اصل  107قانون اساسی را که مربوط به انتخاب رهبر است ،مطالعه کنید و چگونگی
انتخاب ولی فقیه را توضیح دهید.
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درس دوازدهم

ویژگیهای حکومت اسالمی ()1
دانستیم که وجود حکومت اسالمی ،عالوه بر
اینکه یک ضرورت اساسی در اجرای احکام اسالمی
است ،به مؤمنان و منتظران امام مهدی فرصت
می دهد که در حد توان ،آنچه را برای ظهور الزم
است فراهم سازند.
اکنون این سؤال مطرح می شود که اساس ًا حکومت
اسالمی دارای چه ویژگی هایی است؟
برای اینکه حکومت اسالمی بتواند به بهترین
شکل ممکن در جهت زمینه سازی ظهور حرکت کند
مسئوالن نظام اسالمی چگونه باید عمل کنند؟
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حکومت اسالمی؛ مردم ساالری دینی

انسان ها از آغاز زندگی اجتماعی ،با درک نیاز به حکومت ،به تشکیل آن روی آوردند
تنوع بخشیدند .امروزه
و با گسترش جوامع بشری و انباشت تجربه ها ،به شکل حکومت ها ّ
همه آنها ّمدعی اند که نوع
حکومت ها با نام های مختلف و ویژگی های خاص وجود دارند و ٔ
1
حکومت آنها بهتر می تواند به سعادت مردم کمک کند.
یکی از انواع این حکومت ها ،حکومت دمکراتیک یا مردم ساالر است ،که در آن خواست
اراده فرد یا گروه خاص.
اکثریت مردم بر سرنوشت جامعه حاکم است؛ نه خواست و ٔ
همان طور که در درس قبل دیدیم ،یکی از ویژگی های حکومت اسالمی ،نقش محوری
رأی مردم و دخالت آنان در این نوع حکومت است .به همین جهت آن را جمهوری
2
(مردم ساالر) نامیده اند.
رهبر معظّم انقالب اسالمی ،حضرت آیت اللّه خامنه ای ،در این باره فرموده اند:
« ...این مردم ساالری به ریشه های دمکراسی غربی ،مطلقاً ارتباط ندارد؛ این یک چیز
دیگر است .یعنی این طور نیست که ما دمکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا
مجموعه کامل داشته باشیم؛ نه ،خود این مردم ساالری هم متعلق به دین است...
بتوانیم یک
ٔ
وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیرد؛
مردم ساالری عبارت است از اینکه تشکیل نظام به
ٔ
یعنی ،مردم نظام را انتخاب می کنند  .  ...مسئوالن اصلی را به واسطه یا بی واسطه انتخاب
3
می کنند .این ،همان چیزی است که غربّ ،ادعای آن را می کند و این فقط ّادعاست».
دیگر تفاوت اساسی حکومت اسالمی با سایر حکومت ها آن است که مبنای نظام اسالمی،
همه بخش های جامعه ،با خواست و قبول مردم است .به
حاکمیت اراده و قانون الهی بر ٔ
1ــ هم اکنون حدود  193کشور در سازمان ملل م ّتحد ،عضو هستند که حکومت هایی با نام های گوناگون دارند؛ مثال ً
انگلستان ،بلژیک ،دانمارک ،اردن ،اسپانیا و بحرین ،نوع حکومتشان پادشاهی است .برخی مانند الجزایر ،اندونزی،
ایتالیا ،ترکیه و روسیه ،حکومت جمهوری دارند .بعضی هم مانند امریکا ،اتریش و آلمان ،به صورت جمهوری فدرال اداره
می شوند .برخی مانند چین ،جمهوری تک حزبی دارند .بعضی حکومت ها نیز نام خود را سلطنت اسالمی گذاشته اند ،یعنی
هم خود را اسالمی می دانند و درعین حال ،سلطنت به صورت ارثی از یک فرد به فرد دیگر در یک خانواده منتقل می شود،
گرچه آن شخص هیچ یک از ویژگی های رهبری اسالمی را نداشته باشد .انواع دیگری از حکومت ها نیز وجود دارد که
همه آنها نیست.
جای ذکر ٔ
درباره جمهوری
مصاحبه استاد شهید مطهری در  1358به مناسبت روز  12فروردین که مردم در نظرخواهی
2ــ بخشی از
ٔ
ٔ
اسالمی شرکت کردند.
3ــ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران.1379/9/12 ،
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مجموعه قوانین الهی) است،
تعبیر زیبای امام خمینی والیت فقیه ،حکومت فقه (یعنی
ٔ
نه حکومت فرد فقیه .فقیه نیز باید تابع ضوابط و قوانین دینی باشد .نظام اسالمی زمانی در
کشوری استوار می شود که اکثریت مردم بپذیرند که زندگی فردی و اجتماعی آنها مطابق با
قانون الهی اداره شود؛ به همین جهت ،این نظام« ،مردم ساالری دینی» نامیده شده است.
حکومت اسالمی از جهت اهداف نیز با دمکراسی رایج در جهان تفاوت دارد .دمکراسی
موجود تأمین خواسته های دنیوی مردم را هدف قرار داده است و نسبت به ارزش های الهی
بی اعتنا است یا با آنها مخالفت دارد .هم اکنون برخی حکومت ها را می بینیم که در پوشش
دمکراسی ،به مردم اجازه نمی دهند که احکام دینی خود را اجرا کنند .به همین جهت،
به تدریج در این کشورها ارزش های اخالقی و دستورهای الهی نادیده گرفته می شود.
حکومت اسالمی ،عالوه بر تالش برای رفاه و آسایش عمومی ،باید جامعه را به گونه ای
توجه مردم به کمال حقیقی و سعادت ابدی در آخرت بیشتر شود و زمینه های
اداره کند که ّ
توجهی به آخرت کاهش یابد.براساس دیدگاه قرآن ،هدف اصلی حکومت اسالمی
فساد و بی ّ
مهیا کند.
آن است که با فراهم آوردن بستر عدالت اجتماعی ،زمینه های رشد و تعالی مردم را ّ
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مردمی هم که حکومت اسالمی را برپا کرده اند ،خواستار همین آرمان بوده اند .بنابراین،
مادی اقلّیتی از مردم باشد یا مطابق با هوای نفس
حکومت اسالمی نمی تواند در خدمت منافع ّ
برخی افراد ،قوانین مهم اسالمی را نادیده بگیرد.
آنگاه که حکومت اسالمی مطابق با معیارها و ضوابط تعیین شده تشکیل شود ،این
اطمینان خاطر در مردم به وجود می آید که هدف اصلی حکومت ،اجرای قانون الهی است؛
مقررات نظام را به خاطر رضایت الهی و رسیدن به کمال معنوی رعایت
از این رو قوانین و ّ
می کنند و اگر هم احساس کنند که در قسمتی از نظام خلل و اشکالی وجود دارد ،با احساس
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر
مسئولیت برای رفع آن می کوشند و در صورت نیاز ،به
ٔ
عمل می کنند.

وظایف متقابل رهبر و مردم

رابطه میان رهبر و مردم می فرماید:
امام علی
درباره ٔ
ٔ
« ...و بزرگ ترین حقّی که خدا واجب کرده است ،حق رهبر بر مردم و حق
مردم بر رهبر است ،حقوقی که خداوند بر هریک از این دو نسبت به هم واجب
کرده و آن را سبب دوستی و الفت آنان و ارجمندی دینشان قرار داده است،
مردم جز به صالح حاکمان ،اصالح نپذیرند و حاکمان جز به پایداری مردم،
نیکو نگردند ،پس هنگامی که مردم ،وظیفه خود را نسبت به حاکم انجام دادند
1
و حاکم نیز حق آنان را ادا کرد ،حق در بین اینها ارزشمند می شود».

وظایف رهبر

امیرالمؤمنین در سخنان خود ،این حقوق را می شمرد و از آنها یاد می کند:
«ای مردم ،همانا من به گردن شما حقّی دارم و شما نیز بر من حقّی دارید و
حق شما بر من این است که شما را نصیحت و راهنمایی کنم و درآمدهای
ّاما ّ
بیت المال را به شایستگی بین شما تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا نادان
نمانید و تربیت کنم تا یاد بگیرید».

خطبه .207
1ــ نهج البالغه،
ٔ
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تدبر
ّ
یکی از آیاتی که مسئولیت های رهبری پیامبر اکرم
آل عمران است .خداوند در این آیه می فرماید:

سوره
آیه 159
را بیان می کندٔ ،
ٔ

نت لَ ُهم به مهر الهی با آنان نرم شدی
حم ٍة ِم َن ال ٰ ّل ِه لِ َ
َفبِما َر َ

نت ف ًَّظا َغ َ
لیظ الق ِ
َلب
َولَو ُک َ
َلنف َّضوا ِمن َحولِ َ
ك
ف ُ
َاعف َعن ُهم

َو اس َتغ ِفر لَ ُهم

اگر تندخو و سخت دل بودی

از گرد تو پراکنده می شدند
پس از آنان درگذر
و برای آنان ،آمرزش طلب کن

و شاوِ ر ُهم ِفی ا َالم ِر

و در این کار با آنان مشورت کن

لین
الم َت َو ِّک َ
ِانَّ ال ٰ ّل َه ُی ِح ُّب ُ

که خدا توکل کنندگان را دوست دارد

مت َف َت َو َّکل َع َلی ال ٰ ّل ِه و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل نما
َف ِاذا َع َز َ

سوره احزاب نیز خداوند مسئولیتهای دیگری برای پیامبر
در ٔ
آیه ّاول ٔ

تعیین میکند:

ناف ِق ِ ٰ
الکافرین و الم ِ
ِ
لیما
یا ا َُّی َها ال َّن ِبیُّ ِا َّت ِق ال ٰ ّلهَ َو ال ُت ِطع
ُ
ین ا َّن ال ّل َه کا َن َع ً
َ
َ
کیما
َح ً

«ای پیامبر ،از خدا پروا کن و از کافران و منافقان اطاعت مکن که خداوند
دانای حکیم است».
در این دو آیه تأمل کنید و ببینید چه مسئولیتهایی برای پیامبر اکرم
تعیین کرده
است:
3ــ ...........
2ــ ...........
1ــ ...........
 6ــ ...........
  5ــ ...........
4ــ ...........
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وظیفه رهبری جامعه را
و امامان ،
ولی فقیه به عنوان نایب و جانشین رسول خدا
ٔ
برعهده می گیرد و می کوشد که با پیروی از آن بزرگواران و سرمشق قرار دادن آنها ،جامعه را
اداره کند .البته به این نکته باید توجه کنیم که در اسالم ،رهبری و حکومت ،یک مسئولیت
سنگین است ،نه یک ابزار برای رسیدن به امکانات و امیال و لذت های دنیوی .به همین
جهت ولی فقیه می کوشد رسول خدا
و امامان معصوم را سرمشق قرار دهد و با
داشتن یک زندگی ساده و معمولی ،پیوندی قلبی و عاطفی با مردم برقرار کند.
سیره معصومین بزرگوار
برخی از وظایف رهبر
ٔ
جامعه اسالمی ،که از قرآن کریم ،روایات و ٔ
به دست می آید ،عبارت اند از:
جامعه اسالمی می کوشد
 )1تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه :رهبر
ٔ
جامعه ،مطابق با دستورات دین اداره شود و مردم از مسیر قوانین الهی خارج نشوند.
انجام این مسئولیت ،گرچه ممکن است سبب نارضایتی برخی شود ،اما چون نتیجه اش
رستگاری مردم است ،باید با قاطعیت پیگیری گردد.
 )2حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان :کشورهای بیگانه ،به خصوص
قدرت های بزرگ ،همواره در صدد سلطه بر کشورهای دیگر هستند و از روش های
مختلف برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند .یکی از روش های آنان فشار
اقتصادی و روانی است .رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راه های
سلطه ،تالش می کند ع ّزت و استقالل کشور از دست نرود.
اداره یک جامعه و رهبری آن به سوی
)3تصمیم گیری براساس مشورت :از آنجا که
ٔ
میسر
پیشرفت و عدالت و تعالی ،با بهره گرفتن از اندیشه های اندیشمندان و ّ
متخصصان ّ
جامعه ما،
است ،رهبر باید با مشورت نخبگان تصمیم های الزم را بگیرد .امروزه در
ٔ
عالوه بر اشخاص ،نهادهای مختلفی هستند که به صورت پیوسته به رهبری مشورت
می دهند ،مانند :مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقالب فرهنگی،
علمیه قم و
حوزه
مدرسین
مجلس شورای اسالمی ،شورای عالی امنیت ملی،
ٔ
ٔ
جامعه ّ
ٔ
شورای عالی حوزه های علمیه.
توسعه مال و ثروت و تشکیل یک زندگی اشرافی و
 )4ساده زیستی :رهبر به دنبال
ٔ
تجمالتی ح ّتی از طریق مشروع نیست .گرچه امروزه زندگی اشرافی رؤسای جمهور و
ّ
پادشاهان ،از قبیل داشتن خانه های گران قیمت ،استفاده از بهترین سرویس ها و مبلمان
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در خانه ،استراحت و تفریح در زیباترین سواحل و جزایر دنیا ،داشتن ده ها خودروی
هزینه شخصی یا با
شیک ،برگزاری مهمانی های پرهزینه و شرکت در مجالس لهو ،با ٔ
استفاده از اموال عمومی ،یک امر عادی است ،اما رهبر با الگو قراردادن اولیای دین،
1
همواره یک زندگی ساده را دنبال می کند.

اسوۀ پیشوایی؛ پیامبر اکرم

 )1اجرای عدالت :از اهداف حکومت اسالمی اجرای عدالت بود و ایشان در این مورد
با قاطعیت عمل کرد و کوشید جامعه ای بنا کند که در آن از تبعیض خبری نباشد و همه در
برابر قانون الهی یکسان باشند.این اقدام پیامبر اکرم
در شرایطی انجام می گرفت که
جامعه آن روز حجاز و سایر کشورها ،تبعیض و تفاوت طبقاتی یک قانون پذیرفته شده
در
ٔ
بود و کسی با آن مخالفت نمی کرد .آن حضرت ،درآمد بیت المال را به تساوی میان عرب و
همه بردباری و مالیمتی که در نادیده گرفتن حق شخصی خود داشت،
غیر عرب تقسیم کرد با ٔ
در برابر ضایع شدن حقوق افراد جامعه می ایستاد و کوتاه نمی آمد و متجاوزان حقوق مردم را
در هر موقعیت و مقامی که بودند ،مجازات می کرد.
نوه ملک ٔه انگلیس با هزینه حدود  20میلیون پوند برگزار شد و این کشور به
1ــ به عنوان مثال در سال  2011مراسم ازدواج ٔ
مدت چهار روز جهت هرچه باشکوه تر شدن این مراسم ،تعطیل شد .این ازدواج ،از جیب مالیات دهندگان این کشور تأمین
شد .همچنین در سفر ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا به عربستان ،این کشور هدایایی مانند کشتی تفریحی به ارزش  800میلیون
دالر ،شمشیر طالی  25کیلوگرمی به ارزش  200میلیون دالر و  ...به ترامپ هدیه کرد.
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ایشان فرموده اند:
«اقوام و ملل پیشین بدین سبب دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت،
تبعیض روا می داشتند زیرا اگر فردی بزرگ از ایشان دزدی می کرد رهایش
1
می کردند و اگر فردی ضعیف دزدی می کرد وی را مجازات می کردند».
حضرت در جنگ هایی هم که پیش می آمد ،حق و عدالت را کامال ً رعایت می کرد و یاران
خود را موظف به رفتار عادالنه و انسانی می کرد و می فرمود:
« اگر کافری در جنگ کشته شد او را مثله نکنید ،کودکان و پیران و زنان را
نکشید ،حیوانات حالل گوشت را نکشید مگر اینکه برای تغذیه به آن احتیاج
داشته باشید .هرگز آب مشرکان را زهرآلود نکنید و مزارع و نخلستان ها را
2
نسوزانید».
 )2محبت و مدارا با مردم :رفتار رسول خدا
با مردم به قدری محبّت آمیز بود که
مردم ایشان را پدر مهربان خود می دانستند و در سختی ها به ایشان پناه می بردند .معموال ً
اطرافیان یک رهبر برای اینکه خود را به او نزدیک کنند ،عیب دیگران را نزد او بازگو
می کنند .رسول خدا به یاران خود می فرمود :بدی های یکدیگر را پیش من بازگو نکنید؛ زیرا
دوست دارم با دلی پاک و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم.
خانه آن حضرت می رفت ،به او احترام می کرد تا آنجا که گاهی ردای خود
هرکس به ٔ
را زیر پای او پهن می کرد یا بر تشک خود می نشاند .هرگز در مقابل یارانش پای خود را
درباره آخرت
دراز نمی کرد و سعی می کرد تا وقتی که آنها نشسته اند ،در کنارشان باشد .اگر
ٔ
درباره خوردنی و آشامیدنی و سایر امور روزمره
حرف می زدند با آنان همراهی می کرد؛ اگر
ٔ
سخن می گفتند ،برای اظهار مهربانی با آنان هم سخن می شد .گاهی در حضور پیامبر ،شعر
می خواندند یا از
همه این موارد ،حضرت ،آنان را منع نمی کرد،
گذشته خود می گفتند .در ٔ
ٔ
مگر اینکه کار حرامی از آنان سر می زد.

1ــ ابن سعد ،طبقات الکبری ،ج  ،4ص .58
محمدبن حسن ،وسائل الشیعه ،ج  ،15ص . 58
حر عاملیّ ،
2ــ ّ
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 )3سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم :پیامبر چنان عالقه مند به نجات مردم از
گمراهی بود که خداوند درباره او خطاب به مسلمانان فرمود:
1
«رنج شما برای او سخت و دشوار است و بر [هدایت] شما حریص است».
غصه
ایشان با مهربانی و صبر و تحمل به هدایت مردم ادامه داد و گاه نزدیک بود از ّ
شدت ّ
و اندوه فراوان از پا درآید ،از این رو خداوند به او فرمود:
ك ِ
َفس َ
لَ َع َّل َ
نین
ك َا ّل َیکونوا مؤ ِم َ
باخ ٌع ن َ

شدت اندوه] از دست
«از اینکه برخی ایمان نمی آورند شاید که جانت را [از ّ
2
بدهی».
امام علی که در بیشتر این صحنه ها در کنار رسول خدا
بی پایان پیامبر می فرمود:
سیار بود[،برخالف سایر طبیبان] او خود به سراغ مردم
«پیامبر یک طبیب ّ
می رفت ،داروها و مرهم هایش را خودش آماده می کرد و ابزارهای طبابت
را با خود می برد تا بر هر جا که نیاز داشته باشد بگذارد؛ بر دل هاى کور ،بر
گوش هاى کر ،بر زبان هاى گنگ ،او با داروهاى خویش بیماران غفلت زده و
3
سرگشته را رسیدگى و درمان مى کرد».

درباره تالش
بود ،بعدها
ٔ

آن حضرت سخنان کسانی را که اهل دلیل و برهان بودند با صبر و حوصله می شنید و
هر قسمتی از سخن را که حق بود ،تصدیق می نمود و در مورد قسمت باطل آن ،به آرامی با
مخاطبان استدالل می کرد.
 )4مبارزه با فقر و همدردی با فقیران :رسول خدا
به دنبال بنای جامعه ای آباد
و دور از فقر و محرومیت بود .به همین جهت مردم را به کار و فعالیت تشویق می کرد ،از
بیکاری بدش می آمد و کسانی را که فقط عبادت می کردند و کار نمی کردند ،مذمت می کرد.
در عینحال ،فقیران را بسیار گرامی می داشت و نمی گذاشت که به خاطر فقر به
آیه . 128
1ــ
سوره توبهٔ ،
ٔ
آیه .3
2ــ
سوره شعراء ٔ
ٔ
خطبه .108
البالغه،
نهج
3ــ
ٔ
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آنها بی توجهی گردد و فراموش شوند.برخی از آنها دوست صمیمی ایشان محسوب
می شدند .ثروت را مالک برتری نمیشمرد .به آسانی با فقیرترین و محروم ترین مردم
مینشست و صمیمانه با آنها گفت وگو میکرد .آنان نیز رسول خدا
را همدل و همراز خود
مییافتند .آن حضرت به یاران خود می فرمود:
«به من ایمان نیاورده است کسی که شب را با شکم سیر بخوابد درحالی که
1
همسایه اش گرسنه باشد».
اخوت اسالمی :رسول خدا
با ارزش های جاهلی مبارزه کرد .یکی
 ) 5برابری و ّ
تعصب های قومی و نژادی بود .آن حضرت برتری عرب بر عجم را که از
از این ارزش هاّ ،
س ّنت های غلط جاهلی بود باطل کرد و هرگونه فخر و افتخار به اینگونه مسائل را مذموم
آیه
شمرد .مالک وی در تقسیم بندی ،تقوای انسان ها بود و
سرلوحه کار آن حضرت این ٔ
ٔ
شریفه بود:
کر َم ُکم
یا َا ُّی َهاال َّن ُ
نثی َو َج َعلنا ُکم ُشعوبًا َوقَبا ِئ َللِ َت َ
عارفوا ِا َّّن َا َ
اس ِا َنّاخَ َلقنا ُکم ِمن َذ َک ٍر َو ُا ٰ
2
ٰ
ٰ
بیر
ِعن َد ال َّل ِه َاتقاکُم ِا َّن ال َّل َه َع ٌ
لیم خَ ٌ

در مدینه ،حکومت اسالمی را بنا کرد و به طور طبیعی ،افراد پیرامون
رسول خدا
وی بیشتر اهل مدینه و مکه بودند .اما اگر افرادی غیرعرب ایمان می آوردند و در جمع
مؤمنان قرار می گرفتند ع ّزت و شرافتی مانند دیگران می یافتند و متناسب با توانایی شان،
مسئولیت می گرفتند.

محمدبن یعقوب ،اصول کافی ،ج  ،2ص .668
1ــ کلینیّ ،
آیه .13
حجرات،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
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تعمیق یادگیری
  1در رابطه با حکومت جمهوری اسالمی به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
الف) هر یک از واژه های «اسالمی» و «جمهوری» به چه مطلبی اشاره دارند؟
ب) ویژگی های «حکومت جمهوری اسالمی» را با سایر حکومت های جمهوری و
دمکرات رایج در جهان مقایسه کنید.
  2هر یک از احادیث زیر به کدام یک از سیره و روش های هدایتی پیامبر
اشاره
دارد؟
الف) اولین کسی که به جهنم می رود ،فرمانروای قدرتمندی است که به عدالت رفتار
نمی کند.
ب) برای یتیم ،چنان پدری مهربان باش و بدان که همان طور که کشت می کنی ،درو
خواهی کرد.
ج) خداوندا قوم مرا بیامرز زیرا که ایشان نمی دانند (نادان هستند).
د) غذا و طعامی بزرگ تر و پاکیزه تر از آنچه فرد با تالش و بازوی خویش به دست
آورده ،نیست.
  3هر یک از موارد زیر به کدام یک از وظایف رهبر نسبت به مردم اشاره دارند؟
الف) تأکید رهبر انقالب بر جلوگیری از واردات بی رویه
ب) برگزاری ساالنه نشست اساتید و دانشجویان با رهبر انقالب
ج) رهبر انقالب :اگر از اسرائیل غلطی سر بزند ،تل آویو و حیفا را با خاک یکسان
خواهیم کرد.
د) نام گذاری سال  96به سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» توسط رهبر ّ
معظم
انقالب
ه) سفارش رهبر انقالب به احیای امربه معروف و نهی ازمنکر به عنوان «واجب

فراموش شده»
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هم اندیشی
نقاط ضعف و ّقوت نظام اسالمی ایران در شرایط کنونی چه اموری هستند؟ برای رفع
نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت چه پیشنهاداتی دارید؟

تحقیق کنید
آشنا شدید .نمونه های دیگری
در درس با نمونه هایی از روش رهبری پیامبر اکرم
شیوه رهبری ایشان را از منابع بیابید و در کالس ارائه دهید.
از ٔ
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درس سیزدهم

ویژگیهای حکومت اسالمی ()2
امیرالمؤمنین علی وظایف رهبر و مردم را در نظام اسالمی
متقابل دانسته و انجام آنها را سبب ارزشمند شدن حق در جامعه
معرفی کرده اند .در درس قبل با وظایف ،ویژگی های حکومت
ّ
اسالمی و مسئولیت های رهبر آشنا شدیم .در این درس به نقش مردم
در نظام اسالمی و مسئولیت های ایشان در تعالی جامعه می پردازیم.
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جایگاه مردم در نظام اسالمی

پیش از این گفتیم مردم ساالری یکی از ویژگی های نظام اسالمی است .رهبر معظّم
انقالب در این باره می فرماید:
معینی به
«بعد از این دوران [عصر امام معصوم] ،آنجایی که یک شخص ّ
معین نشده است ،در اینجا حاکم دارای
عنوان حاکم از طرف خدای متعال ّ
دو رکن و پایه است :رکن اول ،آمیخته بودن و آراسته بودن با مالک ها و
معین کرده است .رکن دوم ،قبول مردم
صفاتی که اسالم برای حاکم اسالمی ّ
و پذیرش مردم است .اگر مردم ،آن حاکمی را ــ آن شخص را که دارای
مالک های حکومت است ــ نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند ،او
حاکم نیست .اگر دو نفر که هر دو دارای این مالک ها هستند ،یکی از نظر
مردم شناخته و پذیرفته شد ،او حاکم است .پس قبول و پذیرش مردم شرط
1
در حاکمیت است».
و در جای دیگر می فرماید:
پایه [آراء] مردم بنیان گذاری
«یکی از اصول این است که هر نظامی که بر ٔ
نشده باشد ،ماندنی نیست .مردم هستند که می توانند نظامی را به وجود آورند
و پایداری بخشند».
نظام اسالمی نیز بدون خواست و پذیرش مردم شکل نمی گیرد و تداوم نمی یابد؛ بنابراین،
اولیه بقای نظام اسالمی است .رهبر معظّم انقالب می فرماید:
دخالت و حمایت مردم شرط ٔ
«نظام ،بدون حمایت ،رأی و خواست مردم ،در حقیقت هیچ است.
اراده مردم
باید با اتکاء به رأی مردم ،کسی بر سر کار بیاید .باید با اتّکاء به ٔ
نظام حرکت کند .انتخابات ریاست جمهوری ،انتخابات خبرگان ،انتخابات
مجلس شورای اسالمی و دیگر انتخابات ،مظاهر حضور رأی و اراده و
2
خواست مردم است».
1ــ اشاره به رکن مقبولیت از میان دو رکن مشروعیت و مقبولیت در رهبر و امام.
2ــ سخنرانی در اجتماع زائران مرقد امام خمینی

.1380/3/14 ،
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مسئولیت های مردم در نظام اسالمی

مسئولیت مردم در نظام اسالمی ،با انتخاب رهبر تمام نمی شود ،بلکه این انتخاب ،اولین
مسئولیت در سلسله مسئولیت های مسلمانان در نظام اسالمی است.
همان طور که بیان شد ،رهبر
جامعه اسالمی ،رهبری کسانی را برعهده دارد که می خواهند
ٔ
سایه قوانین اسالم بپیمایند.در چنین جامعه ای ،همان طور که مسئولیت
راه رستگاری را در ٔ
رهبری با سایر رهبران متفاوت است ،مردم نیز نگاهی متفاوت به رهبری دارند؛ رهبر برای
آنان همان انسان پیشرویی است که با قدم گذاشتن در مسیر کمال و عدالت ،سایر مردم را به
همت و پشتکار خود وی را همراهی کنند
پیمودن راه فرامی خواند .مردم نیز تالش می کنند با ّ
و قافله ساالر را ،به خصوص در آنجا که سختی ها بروز می کنند ،تنها نگذارند.
همه ابعاد
مسئولیت اساسی افراد جامعه ،تالش برای دوام نظام ،رشد و پیشرفت آن در ٔ
گسترده
زندگی اجتماعی است .خوشبختانه تشکیل حکومت اسالمی در ایران عزیز با استقبال
ٔ
مردم و با رأی باالی تمام اقشار جامعه (اعم از مسلمان ،مسیحی ،یهودی و زرتشتی) همراه شده
است .تداوم و پویایی آن نیز به حضور فعال و بانشاط یکایک مردم در تمام صحنههای زندگی
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ولی فقیه ،محور وحدت ملّی ،همبستگی اجتماعی و استقالل
اجتماعی وابسته است .امروزه ّ
ولی فقیه به معنای مشارکت در حفظ وحدت ملّی و استقالل است و
کشور است .تبعیت از ّ
همه آنان که به این آب و خاک دل بستهاند و برای سربلندی و
اختصاصی به مسلمانان نداردٔ .
اعتالی آن میکوشند ،باید از این محور دفاع کنند.
تجربه انقالب اسالمی نشان می دهد که همواره مستکبران و
تاریخ زندگی انبیاء و امامان و ٔ
زورگویان جهان با حکومتی که بخواهد مستقل باشد و مطابق با خواسته های آنان عمل نکند،
مقابله می کنند تا باألخره آن را از پا درآورند.
با توجه به نکات فوق ،مردم نیز دارای مسئولیت هایی نسبت به رهبر هستند که برخی از
آنان عبارت اند از:
 ) 1وحدت و همبستگی اجتماعی؛ همانطور که تفرقه و پراکندگی ،بهسرعت یک حکومت
را از پای درمیآورد و سلطهگران را بر کشور مسلّط میکند ،همبستگی اجتماعی ،کشور
1
را قوی میکند و به رهبری امکان میدهد که برنامههای اسالمی را به اجرا درآورد.
 )2استقامت و پایداری در برابر مشکالت؛ هر کشوری در مسیر رسیدن به استقالل و
کمال با مشکالت بزرگ و کوچکی روبه رو می شود؛ همان گونه که کشور ما از ابتدای
انقالب اسالمی مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته است ،مردم باید با استقامت خود،
2
فرصت و توان مقابله با مشکالت داخلی و خارجی را برای رهبر فراهم کنند.

آیه .46
آیه 103؛
1ــ
سوره انفالٔ ،
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
ٔ
آیه .112
هود،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
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 )3افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی؛ برای تصمیم گیری صحیح در برابر قدرت های
ستمگر دنیا،اطالع از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان،ضروری است .ما باید بتوانیم
به گونه ای عمل کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران و نقشه های آنان بزنیم و خود
کمترین آسیب را ببینیم .ناراحتی دشمنان از عمل ما یا خوشحالی و شادی آنان از
1
رفتار ما ،می تواند یکی از معیارهای درستی و نادرستی عملکردمان باشد.
جامعه اسالمی نسبت
همه افراد
ٔ
 )4مشارکت در نظارت همگانی؛ براساس فرمان خداوندٔ ،
به یکدیگر مسئولند و مانند سوارشدگان در یک کشتی هستند .اگر گناهانی در جامعه
همه کسانی که در برابر انجام گناه در
رواج پیدا کند ،فقط گناه کاران عذاب نمی شوندٔ ،
همه ما باید ناظر ّفعالیت های
جامعه سکوت کرده اند نیز باید پاسخگو باشند .بنابراینٔ ،
وظیفه امر به معروف و
مشاهده گناه توسط هرکس،
اجتماعی باشیم و در صورت
ٔ
ٔ
همه
نهی  از  منکر را با روش درست انجام دهیم .این مشارکت سبب می شود که رهبرٔ ،
افراد جامعه را پشتیبان خود بیابد و هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی برای رهبر
جامعه آسان تر شود.
 ) 5اولویت دادن به اهداف اجتماعی؛ در برخی موارد که اهداف و آرمان های اجتماعی
در برابر منافع فردی قرار می گیرند ،باید بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای
اهداف اجتماعی تالش کنیم .مثال ً خرید کاالی ایرانی سبب می شود که کارخانه های
داخلی به تولید خود ادامه دهند و مانع بیکاری صدها هزارکارگر شوند.همین عمل ما
که به طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری شده ،کمک خوبی به حکومت و رهبری
2
اداره جامعه موفق تر باشند.
است که بتوانند در ٔ
 )  6خیرخواه و نصیحت گر رهبر باشند.

آیه .60
1ــ
سوره انفالٔ ،
ٔ
عهدنامه امیر المؤمنین به مالک اشتر و خطبه های  34و  107نهج البالغه استخراج
از
آمده،
بند
5
این
در
که
نکاتی
بیشتر
2ــ
ٔ
شده است.
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برای مطالعه
با نگاهی به تاریخ اسالم و وقایع دوران انقالب و پس از آن ،درمی یابیم که مشارکت
و همکاری مردم و حمایت و پشتیبانی از رهبر ،به خصوص در مواردی که از منافع
فردی خود گذشته اند ،منافع بزرگی را برای اسالم و کشور به ارمغان آورده است .یکی
از این موارد ،مجاهدانی هستند که امروزه به نام «مدافعان حرم» مشهور شده اند.
دهه اخیر بکنیم ،می بینیم که در یک
اگر نگاهی به وضعیت کشورهای اسالمی در یک ٔ
نقشه طراحی شده توسط سازمان های اطالعاتی کشورهای مستکبر ،تمام جهان اسالم
ٔ
عرصه تاخت و تاز تروریست ها شدند .این تروریست ها ،به
افریقا،
و
آسیا
قاره
دو
در
ٔ
ٔ
هر کار خالف عقل و انسانیت دست یازیدند و سبب بدنامی مسلمانان و اسالم در دنیا
شدند .آنان که با حوادث صد سال اخیر مستکبران آشنا هستند ،می دانند که ظهور
نقشه از پیش طراحی شده و درازمدت
یک چنین پدیده ای با این گستردگی ،با یک ٔ
امکان پذیر است .همچنین تحلیل گران واقع بین می دانند که هدف اصلی این پدیده،
عالوه بر بدنام کردن نام مسلمانان در جهان ،نا امن کردن کشور ایران نیز بود .در حالی که
دو کشور عراق و سوریه به کانون اصلی تروریست ها تبدیل شده بود و بیم آن می رفت
که ّ
کل این دو کشور به دست تروریست ها بیفتد ،جوانمردان ،زندگی و حیات خود را
که بزرگ ترین منفعت فردی آنان بود ،فدای حفظ امنیت و ناموس کشور کردند و نه تنها
زمینه فروپاشی سازمان
تروریست ها در آن کشورها را زمین گیر نمودند ،بلکه به تدریج ٔ
مخوف آنها را فراهم ساختند.
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وظیفۀ کارگزاران

مقننه ،مجریه و
کارگزاران ،همان مدیران و مسئوالن جامعه هستند که امروزه امور سه ّقو ٔه ِ ّ
قضائیه را برعهده دارند.در واقع کارگزاران ،یاران و کمک کنندگان به رهبر هستند و خادمان
وظیفه خود را به درستی بشناسند و هم به درستی اجرا کنند،
ملّت .اگر کارگزاران جامعه ،هم
ٔ
اعتماد مردم به حکومت روز به روز افزایش می یابد .همچنین عملکرد غلط کارگزاران ،سبب
افزایش و انباشته شدن مشکالت و ناکارآمدی حکومت خواهد شد.
از این رو ،امیرالمؤمنین علی در زمان حکومت خود ،وقتی که مالک اشتر نخعی را
والی و استاندار سرزمین مصر کرد ،دستورالعملی برای او نوشت تا براساس آن ،مصر را
1
مدیریت کند.
«عهدنامه مالک اشتر» مشهور است ،چنان حکیمانه
امیرالمؤمنین در این نوشته که به
ٔ
و عالمانه مسئولیت کارگزاران را بیان کرده که هرکس ،آن را مطالعه کند ،به عظمت فکر
و درایت امیرالمؤمنین در کشورداری پی می برد .ایشان ،در این نامه ،وقتی وظیفه ای را
بیان می کند ،علت آن را هم برای مالک توضیح می دهد .با
مطالعه این عهدنامه می توانیم با
ٔ
وظایف کارگزاران حکومت اسالمی آشنا شویم .البته کارگزاران و مسئوالن حکومت در
متوسط و گاه خطا کارانی هم بودند که
زمان امیرالمؤمنین ،همه مانند مالک نبودند ،افراد ّ
امیرالمؤمنین از عملکردشان ناراضی بود.

1ــ اگرچه مالک به مصر نرسید و به دست یکی از جاسوسان معاویه به وسیل ٔه زهر مسموم و شهید شد ،اما این نامه در تاریخ
ماند.
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تعمیق یادگیری
  1هر یک از موارد زیر به کدام یک از مسئولیت های مردم مربوط است؟
الف) شرکت مردم در راهپیمایی  9دی
ب) پیگیری مناظرات انتخاباتی
ج) تشکیل گروه های مردمی در حمایت از عفاف و حجاب
عهدنامه مالک اشتر را که در اینجا آمده است ،مطالعه کنید .سپس
  2بخش هایی از
ٔ
جدولی تنظیم نمایید که در یک ستون ،مسئولیت ها و در ستون دیگر ،علت آنها نوشته
شود.
الف) دل خویش را نسبت به مردم ،مهربان کن و با همه ،دوست و مهربان باش؛ چرا که
مردم دو دسته اند :دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تو هستند.
ب)اگر مقام و قدرت ،تو را دچار تکبّر کرد ،به بزرگی خداوند که برتر از توست ،بنگر.
این کار ،تو را از سرکشی نجات می دهد ،تندروی ،تو را فرو می نشاند و عقلت را به
جایگاه اصلی بازمی گرداند.
ج) کسانی را که از دیگران عیب جویی می کنند ،از خود دور کن؛ زیرا باالخره مردم
عیب هایی دارند و مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن آنها بکوشد.
د) در قبول و تصدیق سخن چین شتاب مکن؛ زیرا سخن چین در لباس نصیحت ظاهر
می شود ،اما خیانتکار است.
روحیه تو را سست می کند.
هـ) با ترسو مشورت نکن که در انجام دادن کارها،
ٔ
و) هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا در این صورت ،نیکوکاران به کار
خیر ،بی رغبت و بدکاران به کار بد ،تشویق می شوند.
درباره وضع طبقات محروم تحقیق کنند
ز) عده ای افراد مورد اطمینان را انتخاب کن تا
ٔ
و به تو گزارش دهند .سپس برای رفع مشکالت آنها عمل کن ،...زیرا این گروه پیش از
دیگران به عدالت نیازمندند.
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ع ّلت پیشنهاد آن وظیفه
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