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درس پنجم - گستره ی رسالت پیامبر(ص)
قلمرو رسالت

۱. دريافت وحی و رساندن آن به مردم
... لَِتتلو َعليهُم۱ الّذی اَوحينا اليك۲ و هم يَکفروَن بالّرحماِن۳

۱. ابالغ وحی و رساندن آن به مردم ۲. دریافت وحی ۳. مردمان هم زمان با رسالت پیامبر(ص) 
کفر پیشه کرده بودند و با دعوت ایشان مخالفت می ورزیدند.

۲. تعليم و تبيين تعاليم دين(مرجعيت علمی)
گفتار و رفتار پيامبر(ص) اولين و معتبرترين مرجع علمی برای فهم عميق آيات الهی است.

لفی  قَبُل  من  کانوا  ِان  و  الِحکَمة۲  و  الکتاَب  يُعلُِّمُهم  و  يزّکيهم  و  ءاياتِه۱  عليهم  يَتلو   ...
مُبيٍن۳ َضالٍل 

۱. رساندن و ابالغ وحی ۲. مرجعیت علمی ۳. وضعیت مردمان همزمان با رسالت در عربستان، 
گمراهی آشکار و جاهلیت بود. 

۳. واليت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانين الهی (واليت ظاهری)
امام باقر(ع): «بُنَی االسالُم علی َخمٍس علی الّصالةِ و الّزکاةِ و الّصوم و الَحّج و الَوالية و لَم 
يُناَد �ِشیٍء کما نودَی بالَواليِة - اسالم بر پنج پايه استوار است: بر نماز، زکات، روزه، حج و

واليت و آن طور که به واليت دعوت شده به چيز ديگری دعوت نشده است.» 
قُل اَطيعوا اللَّه و الّرسوَل۱ فِان تولّوا فِاّن اللَّه اليُحبُّ الکافِريَن۲

۱. اطاعت از خدا و رسول او برای اجرای قوانین الهی واجب است. ۲. کافر شدن و بی نصیبی از 
محبت خداوند، معلول روی برتافتن از اطاعت و سرپرستی خدا و پیامبر(ص) است.

من  الخيرةُ  لهُم  يکوَن  ان  امراً  َرسولُه  و  اللّهُ  قَضی  اذا  مؤمنٍة۱  وال  لِمؤمٍن  کاَن  ما  و 
ً مُبينا اَمِرهم۲ و َمن  يعِص اللَّه و َرسولَه فقد ضلَّ ضالالً 

۱. در اطاعت از خدا و رسول و پذیرش والیت ایشان که نشانه ی ایمان است، میان مرد و زن 
هیچ تفاوتی وجود ندارد. ۲. عمل به میل خود و پیروی از طاغوت حرام است.

من  اللّهُ  انزَل  بما  ءامنُت  قُل  و  اَهواءُهم  التَّتبع  و  اُمرَت  کما  اسَتِقم۲  و  فَادُع         ۱  فَلذلَك 
کتاٍب۳ و اُمرُت َالعِدَل بينکُم۴ ...

۱. ابالغ و رساندن وحی به مردم ۲. لزوم ایستادگی در برابر مشکالتی که برای اجرای فرمان های 
الهی همراه است. ۳. دریافت وحی ۴. ضرورت تشکیل حکومت اسالمی برای اجرای احکام 

اسالمی و والیت ظاهری

داليل ضرورت تشکيل حکومت اسالمی
۱. جامعيت دين اسالم

۲. ضرورت اجرای احکام اسالمی مانند عدالت اجتماعی
۳. ضرورت پذيرش واليت الهی و دوری از حکومت طاغوت

مفهوم طاغوت و حکم مراجعه به آن: کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری • 
می کنند، در حالی که خداوند آن ها را تعيين نکرده و فرمان و قانونشان نشأت گرفته از 

قرآن و فرمان الهی نيست، طاغوت هستند و مراجعه به آن ها حرام است.
امام خمينی(ره): به اين دليل که هر نظام سياسی غيراسالمی، نظامی شرک آميز است، چون • 

حاکمش «طاغوت» است، ما موظفيم آثار شرک را از جامعه ی مسلمانان و از حيات آنان 
دور کنيم و از بين ببريم.

اَولياؤُهم  کَفروا  الّذيَن  و  النّوِر۱  الی  الظُّلماِت  من  يُخرجُُهم  ءاَمنوا  الّذيَن  ولیُّ  اللّهُ 
الطّاغوُت يُخرجُونهم من النّوِر الی الّظلماِت۲ اولئَك اصحاُب النّاِر هم فيها خالِدوَن

۱. سرپرست و ولی حقیقی انسان خداست و قبول والیت الهی به زمان خاصی مربوط نیست.  
کسی می تواند از تاریکی به نور درآید که والیت و سرپرستی خدا را بپذیرد و با ایمان باشد. 

۲. پذیرش والیت طاغوت، سبب گمراهی و خروج از روشنایی و رفتن به تاریکی می شود. 

ثمره ی بزرگ
از نتايج ارزشمند تشکيل حکومت اسالمی، تحقق يکی از مهم ترين فرمان های خداوند؛ يعنی 

للکافريَن علی المؤمنيَن سبيالً» حفظ استقالل جامعه است: «و لَن يَجعَل اللّهُ 

۴. واليت معنوی (برترين و باالترين قلمرو رسالت)
به واسطه ی واليت معنوی پيامبر(ص)، خداوند لطف خود را به پيامبرش کامل کرد و ايشان • 

را واسطه ی فيض و رحمت و برکت به مخلوقات و تجلی بخش اسماء و صفات خود گردانيد.
بهره مندی انسان ها از هدايت معنوی که نتيجه ی واليت معنوی است، به درجه ی ايمان، • 

اخالص و عمل آن ها بستگی دارد.

 درس ششم - تداوم رسالت
دستور اطاعت از خدا و رسول و اولوا االمر و منع تبعيت از طاغوت

فی  تَناَزعتم  فَان  منکُم۱  األمِر  اُولِی  و  الّرسوَل  اَطيعوا  و  اللَّه  اَطيعوا  ءاَمنوا  الّذيَن  ايّها  يا 
األِخِر۳ ... الی اللِّه و الّرسوِل۲ ان کُنتم تُؤمنوَن باللِّه و الَيومِ  شیٍء فرّدوهُ 

۱. هر مسلمانی در هر زمانی باید در کارهای خود فرمانبردار خداوند، پیامبر(ص) و ولی 
امر باشد که الزمه ی آن عصمت ولی امر است. ۲. اگر مسلمانان در زندگی اجتماعی خود به 
اختالف و کشمکش دچار شدند، باید اختالف خود را پیش خدا و رسول برند. ۳. ارجاع اختالف 

به خدا و رسول، نشانه ی ایمان به خدا و معاد است.

اَن  يُريدوَن  قبلَك  من  اُنزَل  ما  و  اليَك  اُنزَل  بما  ءاَمنوا  انّهم  يَزعموَن  الّذيَن  الی  تََر  اَلم 
يَتحاکَموا الی الطّاغوِت و قد اُِمروا ان يَکُفروا به و يُريُد الّشيطاُن ان يُضلّهم ضالالً بعيداً
الزمه ی ایمان راستین به وحی الهی، عدم پذیرش حکمیت طاغوت است. مفهوم کلی: کسانی که 
می پندارند به دین خدا ایمان دارند (ایمان پنداری) اما به طاغوت مراجعه می کنند، شیطان 

آنان را فریب داده است و در گمراهی آشکار به سر می برند. 

تعيين امام
۱. معرفی امام در مراسم دعوت خويشان (يوم الدار يا يوم االنذار)

سه سال بعد از بعثت، پيامبر(ص) در يک دعوت آشکار فرمود: «همانا اين (علی(ع))، برادر من، 
وصی من و جانشين من در ميان شما خواهد بود؛ فرمانش را بشنويد و از او اطاعت کنيد.»

۲. نزول آيه ی واليت

هم  و  الّزکاَة  يُؤتوَن  و  الَة  الصَّ يُقيموَن  الّذيَن  ءاَمنوا۱  الّذيَن  و  َرسولُه  و  اللّهُ  ولّيکُم  انّما 
راکعوَن۲

۱. والیت، خاص خدا و رسول او و برخورداران از ویژگی های خاص یعنی علم و عصمت است: 
شمول این آیه به همه ی امامان. ۲. حضرت علی(ع) در رکوع انگشتری خود را به فقیری 

صدقه دادند: شأن نزول

۳. نزول آيه ی تطهير
۲ جَس۱ اهَل البيِت و يُطّهَرکم تَطهيراً  انّما يريُد اللّه لِيذهَب عنکم الّرِ

۱و۲. عصمت اهل بیت(ع)

۴. حديث جابر
نازل  ِمنکُم»  األمِر  اولی  و  سوَل  الرَّ اطيعوا  و  اللَّه  اَطيعوا  ءاَمنوا  الّذيَن  ايّها  «يا  آيه ی  وقتی 
شد، جابر بن عبداهللا انصاری از پيامبر(ص) خواست تا اولوا االمر را معرفی کنند و ايشان 

امامان دوازده گانه را نام بردند.

۵. حديث منزلت
اّال  موسی  من  هاروَن  بَمنزلِة  منّی  «اَنَت  فرمود:  علی(ع)  حضرت  به  بارها  اکرم(ص)  پيامبر 
انّه النبّی بعدی - تو برای من به منزله ی هارون برای موسی هستی؛ جز اين که بعد از من 

پيامبری نيست.» که بيانگر الهی بودن مقام امامت و ختم نبوت است.

۶. حديث ثقلين
فيکُم  تارٌك  پيامبر اکرم(ص) به طور مکرر، از جمله در روزهای آخر عمر خود فرمود: «انّی 
و انّهما لَن يَفَترقا  الثَّقلين کتاَب اللِّه و ِعتَرتی اَهَل بيتی ما ِان تَمّسکتُم بِهما لَن تَِضلّوا ابداً 
حّتی يردا علیَّ الَحوَض» که بيانگر عصمت اهل بيت و جاودانگی آنان در کنار قرآن است.

۷. حديث غدير

اللّهُ  و  ِرسالَته۲  بلّغَت  فَما  تَفعَل  لم  ِان  و  ربَّك۱  من  اليك  اُنزَل  ما  بلِّغ  الّرسوُل  اَيّها  يا 
يَعصمَك من النّاِس۳ ...

۱. خداوند مأموریتی را به پیامبر محول کرده و از وی می خواهد آن را به انجام برساند و تعجیل در 
انجام آن را می خواهد. ۲. اهمیت این مأموریت به اندازه ی اهمیت رسالت است. ۳. انجام دادن این 
مأموریت، خطرهای بزرگی به دنبال دارد اما خداوند، خود جان رسول خدا(ص) را تضمین می کند، 
کسانی هستند که نمی خواهند بگذارند این مأموریت انجام شود و این خطرها از جانب آن هاست.

من  بالمؤمنيَن  الناِس  اولی  من  الناُس  «ايّها  فرمود:  پيامبر(ص)  تبليغ،  آيه ی  نزول  از  بعد 
اَنُفسهم» سپس فرمود: «من کنت مواله فهذا علی مواله»
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درس هفتم- وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه(ع)
ضرورت شناخت تاريخ اسالم و عبرت آموزی از آن

و  الُمکّذبيَن۲ ...  عاِقبةُ  کاَن  کيَف  فانظروا  اَالرِض  فی  فَسيروا  ُسنٌن۱  قَبِلکم  من  َخلت  قَد 
التِهنوا و التحَزنوا۳ و اَنتُم األعلوَن ان کُنتُم مؤمنيَن۴

به  امر  علت  است. ۲.  بشر حاکم  تاریخ  و  زندگی  بر  ثابت  و سنت های  قوانین  ۱. همواره 
مطالعه ی تاریخ گذشتگان: شناخت سنت های حاکم بر امت های پیشین برای حفظ جایگاه 
امامت و صیانت از گرفتار آمدن به فرجام ناخوشایند تکذیب کنندگان و ۳. عدم گرفتاری به 

سستی و اندوه ۴. برخورداری از ایمان، شرط برتر بودن

ِان يَمَسسکُم قرٌح فقدمسَّ الَقوَم قرٌح مثلُه۱ُ و تلك االيامُ نُداِولها بيَن النّاِس۲ و لِيعلَم اللّهُ 
الّذيَن ءاَمنوا۳ و يّتخذ منکم ُشهداء۴َ ... و لِيُمّحَص اللّهُ الّذيَن ءاَمنوا۵ و يَمحَق الکافريَن۶

۱. سختی و مصیبت به گروه خاصی تعلق ندارد، انتخاب راه ایمان یا کفر مصائب ناخواسته به 
دنبال دارد. ۲. روزهای شکست و پیروزی در گردش اند. هدف از گردش ایام سختی و آسایش: 
۳. مشخص شدن مؤمنان حقیقی، ۴. گرفتن شاهدانی از میان امت اسالمی، ۵. پاک کردن افراد 

باایمان، ۶. نابود کردن کافران

شيئاً  اللَّه  يَضرَّ  فَلَن  َعقبيه  علی  يَنقلب  من  و  علی اعقابِکُم۱  ِانقلبتُم  قُتَل  او  ماَت  اَفِان   ...
الّشاکريَن۲ اللّهُ  َسيجزی  و 

۱. مهم ترین خطری که پس از رحلت پیامبر(ص) مسلمانان را تهدید می کرد، بازگشت به دوران 
جاهلی و پشت پا زدن به معیارهای اسالمی است. ۲. سپاسگزاران واقعی نعمت وجود رسول 

خدا(ص) ثابت قدمان در راه ایشان هستند.

حوادث پس از رحلت رسول خدا(ص)
پس از رحلت رسول خدا(ص) در دومين ماه سال يازدهم هجری، طی حوادثی، رهبری امت از مسير 
طبيعی خود خارج شد و نظام حکومت اسالمی که برمبنای «امامت» طراحی شده بود، تحقق نيافت.

مشکالت سياسی، اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت رسول خدا(ص)
۱. ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اکرم(ص)
اشکال های اساسی نگهداری حديث از طريق حافظه:

۱. احتمال خطا در نقل حديث و امکان کم و زياد شدن عبارت ها يا فراموش شدن 
اصل آن افزايش يافت.

۲. شرايط مناسب برای جاعالن حديث فراهم شد که براساس اغراض شخصی به 
جعل و تحريف بپردازند.

۳. نوشته نشدن حديث سبب می شد که مدرک و منبعی که از طريق آن بتوان احاديث 
درست را از نادرست تشخيص داد، در دست نباشد.

۴. مهم ترين: مردم و محققان از يک منبع مهم هدايت بی بهره می ماندند و سليقه ی 
شخصی را در احکام دينی دخالت می دادند.

۲. پيدايش مسائل جديد با گسترش دنيای اسالم
مسائل جديد نياز به وجود مرجع علمی و سياسی معتبر و قابل اطمينان را آشکار ساخت.

۳. تحريف در انديشه های اسالمی و جعل احاديث
برخی از عالمان وابسته به قدرت و گروهی از علمای اهل کتاب مانند کعب االحبار به تفسير و • 

تبيين آيات قرآن و نقل داستان های خرافی مطابق با افکار خود و منافع قدرتمندان پرداختند.
حاکمان بنی اميه و بنی عباس به انديشه هايی ميدان می دادند که به قدرت آنان کمک • 

می کرد و مردم را مطيع آنان می گرداند. 
برخی از دنيادوستان برای نزديکی به حاکمان، احاديثی از قول پيامبر اکرم(ص) جعل • 

می کردند و از حاکمان جايزه می گرفتند. 
 

۴. ظهور شخصيت ها و الگوهای غيرقابل اعتماد
هرچه از زمان پيامبر(ص) فاصله می گيريم، می بينيم که شخصيت های اصيل اسالمی به انزوا 
کشيده می شوند و افرادی که در تفکر يا در عمل و اخالق و يا در هر دو از معيارهای اسالمی 

به دورند، در جامعه جايگاهی برجسته پيدا می کنند.
 

۵. تبديل حکومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و کسرايی
جاهليت در لباسی جديد وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصيت های باتقوا منزوی 

شدند و طالبان قدرت و ثروت، قرب و منزلت يافتند.

درس هشتم - احیای ارزش های راستین
پاداش و مزد رسالت

اميٌن •  رسوٌل  لکم  انّی  تّتقون  اال  نوٌح   اَخوُهم  لهم  قاَل  «اذ  نوح(ع):  حضرت  رسالت  مزد 
فاتَّقُوا اللَّه و اَطيعوِن و ما اَساَلُکم عليه من اَجٍر ِان اَجِرَی اّال علی رّبِ العالميَن»

مزد رسالت پيامبر(ص): «قُل ما اَساَلُکم عليه ِمن اَجٍر اّال َمن شاءَ اَن يَتَّخَذ الی َر بِّه َسبيالً»• 
اّال  اَجراً  عليه  اَساَلُکُم  ال  قُل  الّصالِحاِت  َعِملوا  و  ءاَمنوا  الّذيَن  ِعبادهُ  اللّٰهُ  ُر  يُ�ّشِ ذی 

الَّ «ذلك 
الَمَوّدَة فی القُربی ...»

«قُل ما َساَلتُکم من اَجٍر فَهو لَکم ِان اَجِرَی اّال علی اللِّه»

تالش و مجاهدت امامان در قالب مسئوليت های سه گانه ی امامت
الف. اقدامات مربوط به مرجعيت علمی

۱. تعليم و تفسير قرآن کريم
۲. اقدام برای حفظ سخنان و سيره ی پيامبر(ص): امام علی(ع) و فاطمه  زهرا(س) 
سخنان پيامبر(ص) و آداب زندگی ايشان را به فرزندان خود آموزش می دادند و از آنان 

می خواستند که اين آموزش ها را به امامان بزرگوار بعد از خود منتقل کنند.
بخش هايی  که  «نهج البالغه»  کتاب  مثال:  نو:  نيازهای  و  جديد  مسائل  به  پاسخ   .۳
از خطبه ها، نامه ها و کلمات حضرت علی(ع) است. کتاب «غرر الحکم و درر الکلم» 
که شامل يازده هزار سخن از حضرت علی(ع) است. کتاب «صحيفه ی سجاديه» از 
امام سجاد(ع)، «کافی» از مرحوم کلينی؛ «من ال يحضره الفقيه» از مرحوم صدوق؛ 

«التهذيب» و «االستبصار» از مرحوم شيخ طوسی
۴. تربيت شخصيت های اسالمی

ب. مجاهده در راستای واليت ظاهری
جهات مبارزه ی امامان با حاکمان زمان خود: اّول، از آن جهت که رهبری و اداره ی جامعه • 

از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود و الزم بود حاکمان غاصب را برکنار کنند. دوم، 
از آن جهت که سکوت در مقابل ظلم و زيرپا گذاشتن قوانين اسالمی را گناه می دانستند 
و معتقد بودند براساس وظيفه ی امر به معروف و نهی از منکر، بايد با آنان مقابله و 

مبارزه کرد.

اصول امامان در مجاهده در راستای واليت ظاهری:• 
۱. عدم تأييد حاکمان

۲. معرفی خود به عنوان امام برحق
اين دو اصل، همواره برای حاکمان زمان هم روشن بود.

حکومت  اصلی  عامل  که  بودند  معتقد  اطهار(ع)  ائمه ی  مردم:  به  بخشی  آگاهی   .۳
عليه  خود  مبارزه ی  در  جهت،  همين  به  است؛  مردم  ناآگاهی  ستمگران،  و  جباران 

حاکمان، برآگاهی مردم تکيه می کردند. 
۴. انتخاب شيوه های درست مبارزه: اصل تقيه: ائمه ی بزرگوار ما از زمان امام سجاد(ع) 
بخشی از مبارزه ی خود را بنابر اصل «تقيه» پيش می بردند؛ يعنی می کوشيدند آن 
بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسيت دارد، مخفی نگه دارند، 
به گونه ای که در عين ضربه زدن به دشمن، کمتر ضربه بخورند. مثال: ارتباط مخفی 

ميان امامان و ياران آن ها در نقاط مختلف سرزمين اسالمی.

ج. راهنمايی و ياری مردم با واليت معنوی
پس از رسول خدا(ص)، ائمه ی اطهار(ع) واسطه ی خير و برکت و رحمت در جهان هستی • 

هستند و به اذن خداوند، از طريق معنوی و غيبی به نيازهای مؤمنان پاسخ می دهند و 
آنان را به مقصود می رسانند. 

مقام و منزلت انسان های بافضيلت، ناشی از بندگی واقعيشان در برابر خداست.• 

اسوه های جاويد
نمايش •  به  را  اسالم  واقعی  چهره ی  کردند  تالش  الهی»  «علم  از  برخورداری  با  ائمه 

بگذارند و مردم را از ظاهرگرايی و سطحی نگری در دين - که آفت خانمان سوز جامعه ی 
دين داران است - برحذر دارند. 

روش های متفاوت ائمه ی اطهار(ع)، در زندگی سياسی - اجتماعی به ما می آموزد که در • 
مواجهه با مسائل مختلف در شرايط گوناگون با حفظ اصول، در هر موقعيت، وظيفه و 

مسئوليت خويش را متناسب با شرايط زمان و مکان تشخيص دهيم.
روش های متفاوت ائمه همه در چهارچوب مبارزه ی اصولی با ظالمان و ستمگران اما • 

متناسب با شرايط متفاوت اجتماعی بوده است. 
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درس نهم - خورشید پنهان
مقدمه
امام عسکری(ع) در ارتباط با حضرت مهدی(عج) دو وظيفه را عهده دار بود: ۱. حفظ فرزندش • 

از گزند خلفای عباسی ۲. اثبات وجود ايشان و اعالم امامتش به عنوان امام دوازدهم
غيبت صغری: مرحله ی اول امامت ايشان که از سال ۲۶۰ تا سال ۳۲۹ طول کشيد، غيبت • 

صغری ناميده می شود.
نّواب اربعه به ترتيب عبارت اند از: ۱. عثمان بن سعيد عمروی ۲. محمد بن عثمان بن • 

سعيد ۳. حسين بن روح نوبختی ۴. علی بن محمد سمری
غيبت کبری: شش روز مانده به درگذشت آخرين نايب، امام عصر(عج) برای ايشان نامه ای • 

نوشت و فرمود پس از خود جانشينی تعيين نکند و مرحله ی دوم امامت آغاز شد.

علت غيبت امام عصر(عج) چيست؟
به سبب قدرناشناسی و در خطر بودن جان آن حضرت، خداوند آخرين ذخيره و حجت • 

خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جديد و از پس پرده ی غيبت ادامه يابد.
امام علی(ع): «زمين از حجت خدا (امام) خالی نمی ماند. اما خداوند، به علت ستمگری • 

انسان ها و زياده رويشان در گناه، آنان را از وجود حجت در ميان آن ها بی بهره می سازد.»
امام باقر(ع): «قضای حتمی خداوند است که اگر به بنده ی خود نعمتی دهد، آن نعمت را از • 

او نمی گيرد مگر آن که گناهی انجام دهد که شايستگی داشتن آن نعمت را از دست دهد.» 

حّتی يُغَّيِروا ما بِانُفِسِهم ... نعمًة اَنعمها علی قَومٍ  ذلك بِانَّ اللَّه لَم يَُك مُغَّيِراً 
مفهوم کلی: تا گروه ها، اقوام و ملت ها تغییر نکنند، خداوند نیز اوضاع و شرایط زندگی آنان 

را تغییر نخواهد داد.

حّتی يُغَّيِروا ما باَنُفِسهم ُر ما بِقومٍ  ِاّن اللَّه اليُغَّيِ
مفهوم کلی: علت غیبت امام عصر (عج) و تداوم آن به ما انسان ها برمی گردد.

برقراری عدالت به تحول درونی همه يا بيش تر افراد و آمادگی روح جمعی جامعه نياز دارد؛ • 
گسترش علم و فرهنگ نيز به خواست روح جمعی جامعه بستگی دارد.

رهبری و امامت حضرت مهدی (عج) در عصر غيبت چگونه انجام می شود؟
برای درک درست رهبری امام در عصر غيبت، ابتدا بايد توجه کنيم که «غيبت» در اين جا • 

در مقابل «ظهور» است، نه «حضور».
امام عصر(عج) خود می فرمايد: «بهره بردن از من در عصر غيبتم، مانند بهره بردن از • 

آفتاب است هنگامی  که پشت ابرها باشد.» اين پنهان بودن در پشت ابر ناشی از عدم 
شايستگی و ناتوانی انسان ها در مشاهده ی خورشيد تابناک حقيقت است.

واليت معنوی امام عصر(عج)
بخش اصلی رهبری امام مربوط به قلمرو واليت معنوی است.• 
امام عصر (عج) در نامه ای به شيخ مفيد، از علمای بزرگ اسالم می فرمايد: «ما از اخبار و احوال • 

شما آگاهيم و هيچ چيز از اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفی نمی ماند. ما در رسيدگی به شما 
و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نمی کنيم و ياد شما را از خاطر نمی بريم که اگر جز اين 

بود، دشواری ها و مصيبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان، شما را ريشه کن می نمودند.»

دوران غيبت چه زمانی پايان می يابد؟
تعيين زمان ظهور در اختيار خداست و کسی جز او از آن آگاهی ندارد.• 
از امام باقر(ع) پرسيدند که آيا برای ظهور وقتی معين شده است، سه بار فرمود: «کذب • 

الوقّاتون - تعيين کنندگان وقت، دروغ گويند.»
پيامبر اکرم(ص): «مثل ظهور حضرت مهدی(عج)، مثل برپايي قيامت است. مهدی(عج) • 

نمی آيد مگر ناگهانی.»

چه کسانی می توانند ياران راستين امام باشند؟
يار امام کسی است که در غيبت ايشان برای همان چيزی تالش می کند که امام برای • 

تحقق آن ظهور می کند.
ياران امام، پيشتازان تحول جهانی و سازندگان تمدن متعالی اسالمی اند. • 
هسته ی مرکزی ياران امام: سيصد و سيزده نفر، به تعداد ياران پيامبر اکرم(ص) در جنگ • 

بدر هستند که بنا به فرموده ی امام باقر(ع) پنجاه نفر از آنان زنان اند. همچنين در احاديث 
آمده که بيش تر ياران امام را جوانان تشکيل می دهند. 

امام صادق(ع): «ياران مهدی(عج) مردمانی پوالد دل، سرشار از يقين به خدا و محکم تر • 
از صخره ها هستند؛ اگر به کوه ها روی آورند، آن ها را متالشی می کنند.»

درس دهم - در انتظار طلوع
پيش بينی آينده ی تاريخ انسان در قرآن

کَما  االرِض۲  فی  لَ�َسَتخِلَفنَُّهم  الّصالِحاِت۱  َعِملوا  َو  ِمنکُم  ءاَمنوا  الَّذيَن  اللّهُ  َوعَد 
بعد  من  لنَُّهم  ولَيَُبّدِ لهم  ارتَضی  الَّذی  دينَُهُم۳  لَهم  لَيَُمّکِنَنَّ  و  قَبلهم  من  الَّذيَن  اسَتخلََف 

ً ۴ يَعبُدونَنی ال�ُشِرکوَن بی َشيئا َخوفِِهم اَمناً 
۱. وعده های قطعی خداوند به مؤمنان صالح: ۲. حاکمیت و جانشینی آنان در زمین، ۳. استقرار 

دین (اندیشه) الهی در جهان، ۴. از بین رفتن ترس و ناامنی و ایجاد امنیت برای آنان
ًة ۲ و نَجعَلَُهُم الواِرثيَن۳ و نُريُد اَن نَُمنَّ علی الَّذيَن استُضِعفوا۱ فی اَالرِض و نَجعَلَُهم اَئ ِمَّ

منت تخلف ناپذیر خداوند بر مستضعفان: ۲. پیشوایی و حاکمیت بر مردم: بعد عدالت   .۱
اجتماعی حکومت واحد جهانی با رهبری مستضعفان، ۳. به ارث بردن زمین

کِر۲ اَنَّ اَالرَض يَِرثُها عبادَی الّصالِحوَن ۳ بوِر۱ من بعد الّذِ و لَقد کَتبنا فی الزَّ
۱. کتاب حضرت داود(ع)، ۲. تورات، ۳. در پایان تاریخ، حکومت در اختیار بندگان صالح خدا 

قرار خواهد گرفت.

کَِرهَ  لَو  و  کُلِّه۱  الّديِن  علی  لِيُظِهَرهُ  الَحّقِ  ديِن  و  بِالُهدی  َرسولَهُ  اَرَسَل  الَّذی  هو 
الُمشِرکوَن۲

۱. اراده ی الهی برای پیروزی و غلبه ی دین حق بر همه ی آیین های باطل و نادرست ۲. مشرکان 
از غلبه ی اندیشه ی اسالمی اظهار ناخرسندی می کنند. 

موعود و منجی در اديان
اعتقاد يهوديان: هنوز «مسيح» و «منجی» نيامده است، روزی خواهد آمد و دين حضرت • 

موسی(ع) را در جهان گسترش خواهد داد.
در •  آنان  است.  آخرالزمان  موعود  و  منجی  همان  عيسی(ع)  حضرت  مسيحيان:  اعتقاد 

اين باره عقيده ی پولس را پذيرفته اند.
اعتقاد مسلمانان: ما مسلمانان بر اين عقيده ايم که در آخرالزمان منجی بزرگ انسان ها از • 

نسل پيامبر اکرم(ص) ظهور خواهد کرد و حکومت واحد و عادالنه ی جهانی را تشکيل 
خواهد داد.

عمر طوالنی امام عصر(عج)
عمر طوالنی امام امری غيرعادی است، نه غيرعقلی و محال و با قدرت الهی عملی می شود.

انتظار موعود
نگاه مثبت دين به آينده ی تاريخ و اعتقاد به حضرت مهدی(عج)، اصلی به نام «انتظار» • 

را در دل ها زنده کرده است. انتظار هم يک امر فطری انسانی و هم يک اصل مثبت 
اجتماعی است. 

عوامل پويايی جامعه ی شيعه در طول تاريخ به اعتقاد بسياری از جامعه شناسان:• 
ــهادت در راه  ــرای ايثار و ش ــورا و آمادگی ب ــاد به عاش ــرخ: اعتق ــته ی س الف. گذش

عدالت خواهی
ب. آينده ی سبز: باور به مهدويت و تالش برای گسترش عدالت و انسانيت در سراسر 

جهان

مسئوليت های منتظر 
۱. تقويت ايمان: پيامبر اکرم(ص) به حضرت علی(ع) فرمود: «بزرگ ترين مردمان در ايمان 
و يقين، کسانی هستند که در روزگاران آينده زندگی می کنند، پيامبرشان را نديده اند، امام 
آن ها در غيبت است و فقط به سبب خواندن خطی روی کاغذ(خواندن قرآن کريم و احاديث 

معصومين(ع)) ايمان می آورند.» 
۲. ايجاد آمادگی در خود و جامعه: آنان که در عصر غيبت زندگی عملی خود را صحنه ی 
مبارزه با باطل نساخته اند، در روز ظهور، به علت عدم آمادگی، مانند قوم موسی(ع) به حضرت 

مهدی(عج) خواهند گفت: «تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما اين جا می نشينيم.»
۳. تقويت معرفت و محبت به امام: پيامبر اکرم(ص): «هرکس که دوست دارد خدا را در حال 
ايمان کامل و مسلمانی مورد رضايت او مالقات کند، واليت و محبت امام عصر(عج) را بپذيرد.»

۴. پيروی از امام عصر(عج): رسول خدا(ص): «خوشا به حال کسی که به حضور «قائم» برسد، 
در حالی که پيش از قيام او نيز پيرو او باشد.»

۵. دعا برای ظهور امام: اميرمؤمنان(ع): «منتظر فرج الهی باشيد و از لطف الهی مأيوس نشويد 
و بدانيد که محبوب ترين کارها نزد خداوند، انتظار فرج است.»
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درس یازدهم - تداوم امامت در عصر غیبت
واليت معنوی امام در عصر غيبت کبری

از آن جا که اين مقام نيازمند حضور آشکار(ظهور) امام نيست، در عصر غيبت نيز همچنان 
برعهده ی ايشان است. در مواقع حساس و سرنوشت ساز، ايشان امدادهای خود را به اذن 

خداوند به مسلمانان می رساند.

مرجعيت علمی در غيبت کبری
همواره مسائل جديدی پيش می آيد که يک مسلمان می خواهد بداند دين درباره ی آن ها 
چه حکمی دارد. مثال: بانکداری، بيمه های اجتماعی، نماز در هواپيما، پيوند اعضا و خريد و 

فروش عضو.

راه حل قرآن برای تداوم مرجعيت علمی و حکومت اسالمی در غيبت کبری
قرآن کريم ابتدا از جامعه ی اسالمی می خواهد که گروهی وقت و همت خود را صرف • 

شناخت دقيق دين کنند و «تفقه» در دين را وظيفه ی اصلی خود قرار دهند.
«تفقه» به معنای تفکر عميق است و به افرادی که به اين معرفت عميق در دين و احکام • 

دينی رسيده اند، «فقيه» می گويند.

فی  لَِيتَفقَّهوا  طائ َِفٌة  منهم  فِرقٍَة  کُّلِ  من  نَفَر  فَلَوال  ًَّة  کاف لَِينِفروا  الُمؤِمنوَن  کاَن  ما  و 
الّديِن۱ و لِيُنِذروا قَوَمُهم۲ اذا َرَجعوا اليهم لَعلَُّهم يَحَذروَن۳

۱. راه حل قرآن برای جبران مرجعیت علمی: از آن جا که همه ی مسلمانان نمی توانند درباره ی 
احکام دین تفقه و تحقیق کنند، الزم است گروهی به این کار بپردازند: وجوب تفقه در دین 
در حد رفع نیاز و مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط. علت وجوب کوچ کردن برای مؤمنان: 

۲. انذار قوم خویش، ۳. برکنار داشتن از نبایست ها

امام کاظم(ع) فقيهان را دژهای محکم اسالم معرفی کرده است که حافظ اسالم اند و در • 
مقابل کژانديشی ها از آن حراست می کنند.

امام صادق(ع) نقش فقيهان را مهم دانسته و مرگشان را برابر با شکاف و رخنه در اسالم • 
می شمرد.

با تکيه بر دو پشتوانه، در عصر غيبت، وظايف مربوط به «مرجعيت علمی» و «حکومت • 
اسالمی» به فقيهان باتقوا و اسالم شناسان آگاه به زمان سپرده می شود. پشتوانه ی اول 

قرآن کريم و پشتوانه ی دوم سيره و سنت پيامبر(ص) و ائمه ی اطهار(ع) است.
امام عصر(عج) در پاسخ به اسحاق بن يعقوب که درباره ی «رويدادهای جديد» عصر غيبت • 

تی  سؤال می کرد، فرمود: «و اّما الَحواِدُث الواِقعَةُ فارِجعوا فيها الی رُواةِ َحديثنا فَِانُّهم حُجَّ
اللِّه َعليهم»  ةُ  عليکُم و اَنا حُجَّ

در عصر غيبت: ۱. مرجعيت علمی در شکل «مرجعيت فقيه» ادامه می يابد. ۲. حکومت • 
اسالمی در چهارچوب «واليت فقيه» استمرار پيدا می کند. 

شرايط مرجع
ويژگی های مرجـع طبق بيـان امام صادق(ع): ۱. نگه دارنده ی نفس خود ۲. نگهبان دين خود 

۳. مخالفت کننده با هوی و هوس خود ۴. فرمان بردار فرمان خداوند 

راه های شناخت فقيه واجد شرايط
۱. خود ما به اندازه ای از علم فقه اطالع داشته باشيم که بتوانيم فقيه دارای شرايط را بشناسيم 

و تشخيص دهيم.
۲. از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند فقيه واجد شرايط را تشخيص دهند، بپرسيم.

۳. يکی از فقيهان، آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که اين فقيه، واجد 
شرايط است.

چند نکته ی ارزشمند
۱. انتخاب آگاهانه ی مرجع نه تنها حق هر فرد بلکه وظيفه ی اوست.

۲. اگر کسی، پس از مدتی مراجعه به يک فقيه، تشخيص دهد که فقيه ديگری آن شرايط را 
در سطح عالی تری دارد، الزم است به تشخيص خود عمل کرده و از فقيه اعلم و شايسته تر 

پيروی کند. معيار و مالک، تشخيص خود فرد، برمبنای قوانين دين است.
۳. انتخاب آگاهانه ی مرجع در طول تاريخ تشيع، زمينه ساز رابطه ای عميق ميان مردم و مراجع 
بوده و مردم همواره به مراجع اعتماد کرده و فرمان هايشان را محترم شمرده اند؛ مثال: پيروی 

از فرمان های امام خمينی (ره).
۴. آن چه در انتخاب مرجع تقليد نقش اساسی دارد، دانش و تقوای اوست.

درس دوازدهم - والیت فقیه، شکل حکومت اسالمی در عصر غیبت
ولّی فقيه چگونه برگزيده می شود؟

کسی شـايستگی رهـبـری جـامعه ی اسالمی را دارد که: اوًال مشروعيت داشته باشد، • 
ثانيًا مقبوليت داشته باشد.

 «مشروعيت» يعنی شرايط مربوط به رهبری را که دين معين کرده است، دارا باشد. در غير • 
اين صورت حکمش طاغوتی است و پيروی و تبعيت از آن حرام است.

 «مقبوليت» يعنی کسی که شرايط دينی رهبری (مشروعيت) را دارد، بايد مورد قبول و • 
پذيرش مردم قرار گيرد تا هدايت جامعه و اجرای احکام الهی ميسر گردد.

آيا ولّی فقيه و مرجع تقليد می تواند يکی باشد؟
همين •  به  است.  خصوصی  امری  مرجع  انتخاب  فقيه:  ولّی  وحدت  لزوم  و  مراجع  تعدد 

جهت، ممکن است چند مرجع در جامعه باشند اما همواره يک ولیّ فقيه عهده دار رهبری 
جامعه است.

اگر رهبری جامعه و مرجعيت علمی در يک فقيه جمع شود، هماهنگی و وحدت رويه ی • 
بيش تری بر جامعه حاکم می شود اما در صورتی که برخی از مردم از مرجع تقليدی پيروی 
کنند که رهبر جامعه نيست، مشکلی پيش نمی آيد؛ زيرا وظايف مرجع و رهبری جامعه 

با هم تداخل ندارد. 
همچنان که همه ی فقيهان اعالم کرده اند، در قوانين و مقررات مربوط به نظام اجتماعی، • 

ضروری است که همه ی مردم پيرو ولّی فقيه باشند. اين يک ضرورت عقاليی و الزمه ی 
بقا و پيشرفت يک کشور و مانع بی نظمی و هرج و مرج است.

ميان نظام اسالمی و ساير حکومت های دمکراتيک چه تفاوتی وجود دارد؟
مردم •  اکثريت  خواست  آن  در  که  است  حکومتی  ساالر:  مردم  يا  دمکراتيک  حکومت 

تعيين کننده ی نوع نظام حاکم بر جامعه است، نه خواست و اراده ی فرد يا گروهی خاص.
شباهت حکومت های دمکراتيک با نظام اسالمی: در نظام اسالمی نيز خواست اکثريت • 

مردم کامًال تحقق دارد و زمانی استوار می شود که اکثريت مردم آن را بپذيرند.
تفاوت اساسی حکومت های دمکراتيک با نظام اسالمی: حکومت اسالمی مسئول اجرای • 

قوانين اسالمی است و فقيه تابع ضوابط و قوانين دينی است و به همين جهت، اين نظام 
«مردم ساالری دينی» ناميده شده است. اما دمکراسی رايج در جهان، هدف خود را تأمين 

خواسته های دنيوی مردم قرار داده است و نسبت به ارزش های الهی بی اعتناست.

رابطه ی رهبر با مردم چگونه بايد باشد؟
وقتی که حضرت علی(ع) مالک اشتر را به فرمانروايی مصر برگزيد، نامه ای مفصل به • 

وی نوشت و در آن سيمايی از حکومت اسالمی را ترسيم کرد. اين نامه، به «عهدنامه ی 
مالک اشتر» مشهور است که در آن رابطه ی رهبر با مردم تبيين شده است:

دوست داشتنی ترين چيزها نزد تو، آن چيزی باشد که در حق ميانه ترين، در عدل شامل ترين • 
و در جلب خشنودی  مردم فراگيرترين است.  زيرا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص و 

نزديکان را از بين می برد و رضايت عمومی، خشم خواص را بی اثر می کند.
شهروندانی را که اهل عيب جويی از ديگران اند، از خود دور کن. زيرا مردم عيب هايی دارند • 

که مدير و رهبر جامعه بايد بيش تر از همه در پنهان کردن آن ها بکوشد.
ظاهر •  نصيحت  لباس  در  سخن چين  زيرا  مکن.  شتاب  سخن چين  تصديق  و  قبول  در 

می شود، اما خيانتکار است.
با ترسو مشورت نکن که در انجام دادن کارها روحيه ی تو را سست می کند.• 

مردم نسبت به حکومت اسالمی چه مسئوليتی دارند؟
دخالت و حمايت مردم شرط اوليه ی بقای نظام اسالمی است و تداوم و پويايی آن نيز به 

حضور فعال و بانشاط يکايک مردم در تمام صحنه های زندگی اجتماعی وابسته است. 

حقوق متقابل رهبر و مردم در سخنان امام علی(ع)
بزرگ ترين حقی که خدا واجب کرده است، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است • 

و آن را سبب دوستی و الفت آنان و ارجمندی دينشان قرار داده است. 
حق مردم بر رهبر يا وظيفه ی رهبر: ۱. شما را نصيحت و راهنمايی کنم. ۲. درآمدهای • 

بيت المال را به شايستگی بين شما تقسيم کنم. ۳. شما را آموزش دهم تا نادان نمانيد. 
۴. شما را تربيت کنم تا ياد بگيريد.

حق رهبر بر مردم يا وظيفه ی مردم: ۱. شما به بيعت خود وفا کنيد. ۲. مرا در پنهان و • 
آشکار نصيحت و ياری کنيد. ۳. هنگامی که شما را خواندم، اجابت کنيد. ۴. هنگامی که 

فرمان دادم، اطاعت نماييد.
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درس سیزدهم - کرامت نفس
کرامت نفس و وفاداری بر پيمان

خدا انسان را عزيز آفريده و بر ساير موجودات کرامت بخشيده است و خطاب به او فرموده: • 
«ای فرزند آدم اشياء را برای تو آفريدم و تو را برای خودم.» 

اگر انسان به سوی خدا قدم بردارد، مانند حضرت موسی(ع) او را اليق و شايسته ی خود • 
اصطَنَعتَُك  «و  می فرمايد:  او  به  و  می کند  معرفی  انسان  بهای  را  خود  و  می دهد  قرار 

لِنَفسی»
اگر انسان، کرامت خدادادی و بهای او را که خداست، درک کند و کرامتی را که خداوند • 

به او بخشيده بشناسد، از آن چه او را پست و حقير کند و در نزد خداوند کوچک نمايد، 
دوری می ورزد.

خود عالی و اصيل - خود دانی و غيراصيل
انسان، حقيقتی است با دو دسته از تمايالت: تمايالت عالی و تمايالت دانی• 
خود عالی با عنوان نفس لّوامه و خود دانی با عنوان نفس اّماره وارد صحنه می شوند.• 
انسان گناهکار پيش از آن که در مقابل عوامل بيرونی تسليم شود، ابتدا در مقابل تمايالت • 

پست درون خود شکست خورده و ذليل شده است. 

الخُسراُن   هو  ذلَك  اَال  القيامِة۱  يَوَم  اَهليِهم  و  اَنُفسُهم  َخِسروا  الَّذيَن  الخاِسريَن  ِاّن  قُل 
الُمبيُن۲

۱. زیان کارترین مردم در قیامت کسانی هستند که خود عالی خود و خانواده ی خویش را 
فراموش کرده و باخته اند: خودباختگی محدود به خود عالی فرد نمی شود.۲. از دست دادن 

سرمایه ی وجودی انسان، زیانی آشکار است.
و ال تَكونوا َكالَّذيَن �َسوا۱ اللَّه فاَ�ساُهم اَنُفَسُهم۲

۱. تعبیر «نسیان» در آیه بیانگر این است که انسان، به طور فطری هم خدا را می شناسد و هم 
خود را، آن چه اتفاق می افتد، فراموشی و نسیان (غفلت) است، نه عدم شناخت. ۲. مقصود 
از خود، همان خود اصیل و عالی انسان است و به معنای توجه اصلی به نیازها، ارزش ها و 
هدف های این مرتبه است. خود حقیقی انسان، همان ارتباط و تعلق به خداوند است، این 
فراموشی خود، عیناً غفلت از حقیقت خود آدمی است. مفهوم کلی: خود فراموشی معلول 

خدا فراموشی است.

کرامت نفس در سخن پيشوايان دين
از امام سجاد(ع) پرسيدند: «از همه ی مردم گرامی تر کيست؟» فرمود: «آن کس که تمام • 

دنيا را با قدر و شأن خود برابر نمی کند.»
امام علی(ع): «آن  کس که خود را گرامی بدارد، شهوت ها در نزد او حقير و پست می شوند.»• 
امام علی(ع): «مردم دنيا دو دسته اند: يک دسته به بازار جهان می آيند و خود را می فروشند • 

و برده می سازند. دسته ای ديگر نيز در اين بازار خود را می خرند و آزاد می کنند.»
امام علی(ع) خطاب به فرزندش امام حسن(ع): «نفس خود را در برابر هر پستی گرامی و • 

برتر بدار، گرچه منفعت فراوانی داشته باشد؛ زيرا با از دست دادن بخشی از کرامت خود، 
چيزی به  دست نمی آوری.»

امام صادق(ع): «بهای نفس گران قدر و با ارزش خود را فقط خدای خود می دانم؛ زيرا در • 
ميان مخلوقات، موجودی نيست که قيمت نفس مرا داشته باشد.»

راه پرورش کرامت نفس
َجميعًا ةُ  من كاَن يُريُد الِعّزَة فِللِّه الِعزَّ

مفهوم کلی: تمام عزّت از آِن خداست، این آیه برای دیگری که در مقابل خدا باشد، سهمی قائل 
نیست. راه بهره مندی از عزّت الهی، اطاعت از خداوند است. 

لِلُمؤِمنيَن و لِكنَّ الُمنافِقيَن ال يَعلَموَن و لِرسولِه و  لِلِّه الِعّزةُ  و 
این آیه ابتدا عزّت را به سرچشمه ی آن (یعنی خدا) و سپس به پیامبر(ص) و پس از آن به 
مؤمنان نسبت می دهد. مفهوم کلی: هرکس اطاعتش از خدا بیش تر باشد، کرامت و عزّتش 

بیش تر است.

خدا سرچشمه ی بزرگی ها و کرامت هاست. کسی که خدا را درست بشناسد و به مراتبی • 
از معرفت الهی برسد، به طور طبيعی همه ی امور غيرخدايی نزد او کوچک می شوند و در 

نتيجه، در مقابل هيچ امر غيرخدايی احساس حقارت و کوچکی نمی کند.
اَعيُنِهم - خدا در نفس آنان •  فی  دونَه  ما  فََصغَُر  اَنُفِسهم  فی  الخالُِق  امام علی(ع): «َعظَُم 

بزرگ است. پس غير خدا در چشم آنان کوچک.» بنابراين عدم احساس حقارت، معلول 
معرفت به سرچشمه ی کرامت ها است.

درس چهاردهم - زمینه های پیوند مقدس
يکسانی مقام و منزلت انسانی زن و مرد

و  ندارد  خاصی  جنس  به  اختصاص  کريم  قرآن  در  «بنی آدم»  و  «انسان»  «انس»،  کلمه ی 
هر پيامی که با اين کلمات همراه شده، به زن و مرد، هر دو، مربوط می شود. زيرا زنان و 
مردان به عنوان افراد نوع انسان، ويژگی های فطری يکسان و هدف مشترکی دارند که با 
استفاده از سرمايه های ذاتی خود می توانند به آن هدف برسند: «انَّ الُمسِلميَن و الُمسِلماِت 

َعظيماً» لهم َمغِفَرًة و اَجراً  و الُمؤِمنيَن َو الُمؤِمناِت ... اَعدَّ اللّهُ 

و اذ اَخَذ َربُّك من بَنی ءَاَدَم من ُظُهوِرهم ذُريَّتُهم و اَشهَدُهم علی اَنُفِسهم اَلَسُت بَِربِّکُم
قالوا بلی َشِهدنا اَن تَقُولُوا يَوَم القيامِة ِانّا کُنّا عن هذا غافِليَن

مفهوم کلی: خداشناسی در انسان ها فطری است و کسی در روز قیامت نمی تواند بگوید از 
این پیمان فطری غافل بودم.

تفاوت نقش ها
از آن جا که خداوند زن و مرد را برای زندگی در کنار هم آفريده، تفاوت های تکميل کننده در 
وجود آن ها قرار داده است. اين تفاوت ها به معنی برتری ذاتی يکی بر ديگری نيست، بلکه 
برای ايفای نقش تکميلی در خانواده و جامعه، براساس ويژگی های زيستی و روان شناختی و 

بهره مندی مناسب و به جا از توانمندی های متفاوت آن دو است.

زمينه های طبيعی تشکيل خانواده
نهاد خانواده مانند يک شرکت تجاری، اداری يا صنعتی نيست؛ بلکه خانواده يک نهاد طبيعی 
و الزمه ی خلقت انسان است و بدون اين نهاد، حيات و تکامل انسانی با خطر جدی روبه رو 

می شود. به عبارت ديگر، تشکيل خانواده زمينه های طبيعی دارد. 

۱. نياز جنسی
ابتدايی ترين زمينه ی شکل گيری نهاد خانواده، نياز جنسی مرد و زن به يک ديگر است. اين 
نياز که احساس آن از دوران بلوغ آغاز می شود، اولين کشش و جاذبه را ميان زن و مرد ايجاد 

می کند.

۲. نياز به آرامش و انس روحی با همسر
نـياز بـرتـری که زن و مرد را به زنـدگی با يک ديگر فرا می خواند، آرامشی است که • 

بدين وسيله به دست می آيد. 

و  ًة  َمَودَّ بَينَکُم  َجعَل  و  ِاليها۱  لِ�َسکُنوا  اَزواجاً  اَنُفِسکُم  من  لَکُم  َخلََق  اَن  ءاياتِه  من  و 
َرحمًة ۲ ...

۱. خداوند هدف از خلقت همسران برای انسان را رسیدن به آرامش معرفی کرده است که این 
امر از نشانه های حکمت الهی است. ۲. خداوند در این آیه، در کنار آرامش، به رابطه ی همراه 
با مودت و رحمت هم اشاره می کند(مودت و رحمت پایه ی وحدت زن و مرد است). زمینه ساز 

مودت و رحمت، احساس آرامش درونی زن و مرد است.

نتايج زندگی همراه با احساس آرامش درونی زن و مرد: ۱. به تدريج به رابطه  ای مودت آميز • 
که سرشار از مهربانی است، می رسند. ۲. خير و برکتشان به يک ديگر بيش تر می شود. 

۳. پيوندی مستحکم ميان آن ها به  وجود می آيد. 

۳. رشد و پرورش فرزندان
فرزند، ثمره ی پيوند زن و مرد و تحکيم بخش وحدت روحی  آن هاست. آنان دوام وجود خود 

را در فرزند می بينند و رشد و بالندگی او را پايداری وجود خود می يابند. 

و َجعَل لَکُم من اَزواِجکُم بَنيَن و َحَفَدًة و اللّه َُجعَل لکم من اَنُفِسکُم اَزواجاً 
تعبیر «حفدة» که به معنای نوادگان است، ما را به سمت این موضوع راهنمایی می کند که 

خانواده را گسترده تر ببینیم و رابطه ی مودت آمیز را به دیگر خویشان نیز گسترش دهیم. 

۴. نياز به رشد معنوی و اخالقی
عالی ترين زمينه برای تشکيل خانواده، نياز به فرصتی مناسب برای رشد معنوی، اخالقی و 

اجتماعی زن و مرد و فرزندان است.

هدف از ازدواج
اهداف، اگر به درستی انتخاب شده باشند، ريشه در نيازها دارند و برای رفع يک نياز گزينش 

می شوند.
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درس پانزدهم - پیوند مقدس
انتخاب همسر و مسئوليت آينده

پس از تعيين هدف ازدواج، انتخاب زوج مناسب مطرح می شود. طبق مقررات اسالمی، • 
رضايت کامل زن و مرد برای ازدواج ضروری است و اگر عقدی به زور انجام گيرد، باطل 

است و مشروعيت ندارد. 
داشتن قدرت انتخاب، ارزشمند و در عين حال، مسئوليت زاست. برای موفق شدن در • 

اين مسئوليت، بايد با چشم باز عمل کرد و به انتخابی شايسته دست زد. الزمه ی چنين 
انتخابی، تسلط کامل بر شور و احساس جوانی است. 

همواره ديده ايم که عالقه و محبت اوليه، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشيه • 
می راند، به گونه ای که فريادهای خيرخواهانه ی او را نمی شنوند. از همين منظر است 
که ضروری بودن اذن پدر برای دختران روشن می شود. اين سخن زيبای امام علی(ع) 
یِء يُعمی و يُِصمُّ - عالقه ی شديد به  مربوط به مواردی از همين قبيل است: «حُبُّ الشَّ

چيزی آدمی را کور و کر می کند.»
پدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند، معموًال مصالح و خوش بختی او را در نظر • 

می گيرند و به علت تجربه و پختگی شان، بهتر می توانند خصوصيات افراد را دريابند و 
عاقبت ازدواج را پيش بينی کنند.

لطافت های روحی و ظرافت های عاطفی دختر، آن گاه که در فضای محبت و عالقه ی • 
جنس مخالف قرار می گيرد، احتمال ناديده گرفتن برخی واقعيت ها و کاستی ها را به دنبال 
دارد؛ به خصوص که دختران به خاطر حيا و عّزت نفس قوی خود، در ازدواج پيش قدم 

نمی شوند و طلب و درخواست از طرف پسر است نه دختر.

راه های شناخت همسر
مطمئن •  شکلی  به  بتوان  آن  کمک  به  که  اندازه ای  به  آينده،  همسر  درباره ی  تحقيق 

تصميم گيری کرد، امری ضروری است. تحقيق بايد نتيجه بخش باشد و در چهارچوب 
ضوابط و معيارهای الهی صورت گيرد. 

معاشرت های خارج از ضوابط الهی: تحقيق درباره ی همسر آينده را نبايد با معاشرت هايی • 
که منشأ آن ها تنها هوس های زودگذر است، اشتباه کرد. اين گونه معاشرت ها، هرچند با 
عنوان هايی مانند شناخت روحيه ی همسر و امتحان او باشد، نتيجه بخش نيست؛ زيرا 
معموًال احساسات بر هر دو نفر حاکم می شود و هر طرف اصرار دارد خود را بهتر از آن چه 

هست، نشان دهد تا محبوب ديگری واقع شود. 
راه های شناخت همسر آينده: ۱. تحقيق درباره ی خانواده ی همسر ۲. شناخت دوستان • 

همسر ۳. مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان ۴. گفتگو با يک ديگر

زمان ازدواج
ازدواج، برای رفع نيازهای طبيعی و پاسخ گويی به قانون خلقت انجام می شود. اگر به اين نياز • 

طبيعی در زمان و موقعيت مناسب پاسخ داده نشود، مانند ساير نيازها، اختالالت و مشکالت 
خاص خود را به دنبال دارد و آسيب های جبران ناپذير روانی، اخالقی و اجتماعی وارد می کند.

فوايد ازدواج به موقع: شادابی، نشاط، سالمت جسمی و روحی، احساس رضايت درونی، • 
خوش رويی و کاهش روابط نامشروع و آسيب های اجتماعی.

آمادگی زيستی و روحی ازدواج نيازمند دو بلوغ است: يکی بلوغ جنسی و ديگری بلوغ • 
عقلی و فکری که مدتی پس از بلوغ جنسی ايجاد می شود و نبايد فاصله ی ميان بلوغ 
جنسی و عقلی با زمان ازدواج زياد شود و تشکيل خانواده به تأخير افتد. به همين علت 

پيشوايان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشويق و ترغيب کرده اند.

سخن پيشوايان دين پيرامون اهميت ازدواج
پيامبر اکرم(ص): «در اسالم، هيچ بنايی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نيست.»• 
پيامبر اکرم(ص): «کسی که ازدواج کند، نصف دين خود را حفظ کرده است؛ پس بايد • 

برای نصف ديگر از خدا پروا داشته باشد.»
خداوند •  تا  کنيد  فراهم  ازدواج  امکان  خود  پسران  و  دختران  «برای  اکرم(ص):  پيامبر 

اخالقشان را نيکو کند و در رزق و روزی آن ها توسعه دهد و عفاف و غيرت آن ها را 
زياد گرداند.»

که •  است  نمازی  رکعت  هفتاد  از  برتر  متأهل،  شخص  نماز  رکعت  «دو  صادق(ع):  امام 
شخص مجرد می خواند.»

مشکالت پيش رو
اولين سؤال، در حيطه ی مشکالت اقتصادی است.• 
توقعات •   .۳ ازدواج  هزينه های   .۲ مسکن  به  نياز   .۱ از:  اند  عبارت  مشکالت  از  برخی 

غيرضروری ۴. الگو قرار ندادن پيشوايان دين

درس شانزدهم - کانون مهر
پيمان ازدواج

شروط اصلی عقد: ۱. اعالم رضايت دختر و پسر و اجباری نبودن ازدواج برای هيچ کدام
۲. فريب کاری نکردن درباره ی عيب هايی که ازدواج را باطل می کند. ۳. اذن پدر برای ازدواج 

دختر ۴. ِصداق يا مهريه ی زن

نقش مرد
۱. تأمين هزينه ی زندگی خانواده

نفقه: در زندگی زناشويی، تأمين هزينه های الزم از جهت خوراک، پوشاک، مسکن و آن چه 
برای آسايش و رفاه شايسته ی همسر ضرورت دارد، برعهده ی شوهر است. اين وظيفه ی مالی 
که برعهده ی مرد قرار می گيرد، از نظر شرعی و حقوقی، به پرداخت نفقه تعبير شده است. 

تأمين هزينه ی زندگی فرزندان نيز برعهده ی مرد است. 

۲. مديريت و نگاهبانی از حريم خانواده
نمونه هايی از وظايف مديريتی مرد: ۱. مرد بايد برای تأمين مخارج ضروری خانواده تالش 
کند. ۲. مسکن مناسبی برای خانواده فراهم آورد. ۳. امکانات مادی و آموزشی و زمينه ی رشد 

و تحصيل فرزندان را مهيا کند. 
۳. رابطه ی محبت آميز با همسر

رسول خدا(ص): «اين گفته ی مرد به زن که «تو را دوست دارم»، هيچ گاه از قلب او بيرون نمی رود.»• 
از •  دوست داشتنی تر  خداوند  پيش  خود،  همسر  کنار  در  مرد  «نشستن  خدا(ص):  رسول 

اعتکاف و شب زنده داری در مسجد خودم (در مدينه) است.»
رسول خدا(ص): «آن مردی که برای همسرش لقمه می گيرد، نزد خدا پاداش دارد.»• 

۴. محبت و نظارت پدری

نقش زن
نقش زن در خانه، نقشی محوری است و اگر زن بتواند اين نقش را به خوبی ايفا کند، بنای 

خانواده مستحکم و روابط اعضای خانواده ناگسستنی می شود. 
۱. همسرداری

امام باقر(ع): «هر زنی که يک ليوان آب به شوهرش بدهد، از يک سال روزه داری و شب • 
زنده داری برايش برتر است.» 

اميرمؤمنان(ع): «جهاد زن، آراستگی و زيبايی برای شوهرش است.»• 
۲. تدبير امور خانه

با توجه به نقش مرد در تأمين هزينه ی خانواده و حراست کلی از آن، مديريت داخلی خانه • 
با زن است. اين مديريت داخلی، جمع کننده و پيوند دهنده ی افراد خانواده است. 

اميرمؤمنان(ع): «مرد، مديريت عمومی خانواده را برعهده دارد و زن، مديريت داخل خانه • 
را.» اين سخن بيانگر يک تقسيم کار طبيعی و اهميت مديريت داخل خانه و بيان کننده ی 

ارزش خانه داری است.
۳. مادری

نقش مشترک: برنامه ريزی برای رشد و تعالی خود و فرزندان
مهم ترين وظيفه ی پدر و مادر: ايجاد زمينه ی مناسب برای رشد و تعالی خانواده است و همه ی 

نقش های قبلی برای به انجام رساندن اين وظيفه است.

ما و مادر و پدر
حفظ حرمت پدر و دستورات وی به قانون مند کردن فرزندان کمک می کند و محبت و احترام 

به مادر حس قدردانی و شکرگزاری را قوی تر می سازد. 

وظايف فرزندان نسبت به پدر و مادر
اَو  اَحُدهما  الکَِبَر  ِعندك  يَبلُغَنَّ  اّما   ۱  

ً احسانا بِالوالديِن  و  ايّاهُ  اّال  تَعبُدوا  اَّال  َربَُّك  قَضی  و 
َجناَح  لهما  واخِفض   ۵  

ً کَريما قوالً  لهما  قل  و   ۴ تَنَهرُهما  ال  و   ۳ اُّفٍ لهما  تَقُل  فال   ۲ کالُهما 
۷ کما َر بَّيانی َصغيراً

حَمِة۶ و قُل َرّبِ ارَحمُهما  ّلِ من الرَّ الذُّ
۱. قرآن کریم احسان به والدین را بعد از پرستش خداوند بیان کرده است که بیانگر اهمیت 
موضوع است، مهم ترین وظیفه ی فرزندان نسبت به پدر و مادر احسان بی قید و شرط است. 
۲. وظـایف فـرزنـدان در هنگام پیری والدین: ۳. نگفتن کوچک ترین سخن ناخوشایند به آن ها، 
۴. دور نکردن آن ها از خود، ۵. کریمانه با آنان سخن گفتن، ۶. گستراندن بال مهربانی و محبت 

برای آن ها، ۷. طلب بخشش از خداوند برای آن ها  
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درس اّول - هستی بخش
نيازمندی جهان به خدا

برترين حق و حقيقت خداست و هر موجودی حق بودن خود را از او می گيرد. هريک از ما با 
تمام وجود خدا را می يابيم و حضورش را درک می کنيم.

ُّها النّاُس اَنتُم الُفَقراءُ الی اللِّه۱ و اللّهُ هو الغنيُّ الَحميُد۲ ِان �ََشأ يُذهِبکُم و يَأِت بِـَخلٍق  يا اي
َجديٍد۳ و ما ذلك علی اللِّه بِعزيٍز

۱. همه ی مخلوقات از جمله انسان، در وجود و هستی خود به خدا نیازمند هستند. ۲. تنها 
او در ذات خود غنی  وجود بی نیاز، خداست و در هستی خود به دیگری محتاج نیست؛ 
و بی نیاز است. ۳. چون وجود انسان و سایر مخلوقات وابسته به خداست، اگر اراده کند، 
می تواند ما را ببرد و مخلوقات دیگری را به جای ما بیاورد(وابستگی وجودی جهان در بقای 

خود به خدا).

استدالل نيازمندی جهان در هستی خود به خدا
مقدمه ی اول: هرگاه به خود نظر کنيم، خود را پديده ای می يابيم که وجود و هستی اش از • 

خود او سرچشمه نمی گيرد، يک زمانی نبوده ايم و سپس پديد آمده ايم. در عين حال که 
ممکن بود نباشيم، اين واقعيت را نمی توانيم انکار کنيم که اکنون هستيم.

به •  نيازمند  بودن  موجود  برای  نباشد،  خودش  از  وجودش  که  چيزی  هر  دوم:  مقدمه ی 
ديگری است؛

هسـتی بخش از  نايافتـه  هستی بخشذات  ــود  ش کــه  تــوانــد  کــی 
يک چيز، فقط در صورتی برای موجود بودن به ديگری نيازمند نيست که ذات و حقيقتش 
مساوی با موجود بودن باشد و نيستی در او راه نداشته باشد. در اين صورت، چنين چيزی 

ديگر پديده نيست و نياز به پديدآورنده ندارد و خودش همواره هست.
ديگری •  به  يافتن  هستی  و  آمدن  پديد  در  جهان،  پديده های  مجموعه ی  و  ما  نتيجه: 

نيازمنديم. آن ديگری که به ما هستی بخشيده، خودش مستقل و قائم به خود بوده و 
هستی از او جدا نمی شود. اين وجود برتر و متعالی «خدا»ست.

نيازمندی جهان به خدا در بقا
نيازمندی موجودات به خداوند، منحصر به مرحله ی «به وجود آمدن» و «پديدار شدن» • 

نمی شود؛ بلکه در تمام مراحل هستی و زندگی به او نيازمندند.
به جهت وابستگی موجودات در تمام مراحل هستی خود به خداوند، در قرآن کريم، خداوند • 

«غنی» خوانده شده است و انسان ها و ساير مخلوقات «فقير» و اين نسبت هيچ گاه تغيير 
نمی کند. هرچه انسان در کسب کماالت پيش رود، نسبت به ديگران غنی تر و کامل تر 
می شود؛ اما نسبت به خداوند هم چنان فقير است. زيرا خود و همه ی کماالتش از خدا 

سرچشمه می گيرد.
انسان ها هر قدر که به معنای حقيقی کامل تر شوند، فقر و نيازمندی خود به خداوند را • 

بهتر درک می کنند و بندگی و عبوديتشان در پيشگاه خداوند قوی تر و بيش تر می شود.

خداوند، نور هستی
اگر اثری از نور وجود و روشنايی هستی در آسمان ها و زمين مشاهده می شود، از خداست. • 

اوست که حقيقتش عين نور و روشنايی است و هر موجودی به نور او روشن و به وجود 
ماواِت و اَالرِض» او وابسته است: «اللّهُ نورُ السَّ

هر چيزی پيش از آن که نمايش دهنده ی خود باشد، نشان دهنده ی خالق خود است. • 
آفرينش •  با  که  را  خدای  سپاس  ـ  بخلقه  لخلقه  المتجلّی  للّه  «الحمد  علی(ع):  حضرت 

موجودات برای آفريدگان تجلی کرد.»
اّال و رأيت اللّه قبله و بعده و معه ـ هيچ چيزی را نديدم •  حضرت علی(ع): «ما رأيت شيئاً 

مگر اين که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن مشاهده کردم.»
اين که انسان در پشت پرده ی ظاهر و در وراء هر چيزی، خدا را ببيند، معرفتی برتر و عميق • 

است که در قدم نخست مشکل به نظر می آيد، اما هدفی امکان پذير و در دسترس است، 
به خصوص برای جوانان؛ زيرا بستر اصلی حرکت به سوی اين هدف، پاکی و صفای 
فطری قلب است که در اغلب جوانان و نوجوانان وجود دارد. کافی است با عزم و تصميم 
راه افتيم. به يقين خداوند نيز کمک خواهد کرد و لذت اين معرفت را به ما خواهد چشانيد.

نيسـتتـو مگـو مـا را بـدان شـه بـار نيسـت•  دشـوار  کارهـا  کريمـان  بـا 
زمانی که انسان با دوری از گناه و انجام عمل نيک، مسير معرفت را در پيش گيرد، به • 

تدريج درمی يابد:
يک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاداين همه عکس می و نقش نگارين که نمود

 درس دوم- یگانه ی بی همتا
معنا و مراتب توحيد

توحيد: به معنای «يگانگی و بی همتايی» است و اعتقاد به آن، يعنی اعتقاد به اين که • 
خداوند يگانه است و شريک و همتايی ندارد. اين يگانگی و بی همتايی مراتبی دارد. 

مـراتب تـوحـيد: ۱. نـظـری (ذاتی- افعالی- صفاتی) ۲. عـمـلی يا عبادی (بعد فردی- • 
بعد اجتماعی)

مهم ترين اعتقاد دينی و پايه و اساس تمام دين (معاد و نبوت)، توحيد است. نگرش • 
توحيدی بر تمام آيات قرآن سايه افکنده و مانند روحی در پيکره ی معارف و احکام دين 

حضور دارد.

۱. توحيد ذاتی
مفهوم: خداوند در ذات خود يکتاست. خدا تنها مبدأ جهان است. جهان از يک اصل پديد • 

«لَ�َ�  اَحٌد»،  کُُفواً  له  يَکُن  لَم  «و  اَحٌد»،  اللّهُ  هو  آمده و به همان نيز بازمی گردد: «قُل 
« کَِمثِله َشيءٌ»، «و هو الواِحُد الَقّهارُ

از لوازم متعدد بودن خداوند، محدوديت و نقص است. خدا به معنای وجود بی نياز، فقط • 
َحميٌد» بايد يکی باشد: «و اعلَموا اَنَّ اللَّه َغنِّی ٌ

شرک ذاتی
مفهوم: دو يا چند خدای مستقل و بی نياز وجود دارند و هرکدام خالق بخشی از جهان هستند 
يا اين که با همکاری يک ديگر، به طور دسته جمعی اين جهان را آفريده اند. مثال: اعتقاد به 

خدايان متعدد و چند مبدأ برای جهان.

۲. توحيد افعالی
مفهوم: پس از پذيرش تنها يک مبدأ برای جهان (توحيد ذاتی)، می گوييم: خداوند برای • 

اداره ی جهانی که خود آفريده، نياز به هيچ يک از مخلوقات خود ندارد.
عبارات «ال َحوَل و ال ُقّوَة اّال بِاللِّه العَِلّی العَظيمِ» و «بِحوِل اللِّه و قُّوته اَقومُ و اَقعُد» بيانگر • 

شیٍء» طبق نظر سازمان سنجش  کُّلِ  خالِق  اللّه  توحيـد افـعالی هستند و آيـه ی «قُل 
بيانگر توحيد افعالی و طبق نظر کتاب درسی بيانگر توحيد ذاتی است.

شرک افعالی
مفهوم: اعتقاد به اين که مخلوقات، در افعال و کارهای خود مستقل از خدا عمل می کنند • 

و خداوند برخی از کارهای جهان را به مخلوقات خود واگذار کرده است. 
استفاده از عبارت هايی مانند «ان شاءاللّه»، «اگر خدا کمک کند» و يا «به اميد خدا» به • 

معنای دوری از شرک خفی و توجه به قدرت و اراده ی الهی در همه ی امور است.

برخی از شاخه های توحيد افعالی
۱. توحيد در مالکيت: چون مخلوقات جهان و آثارشان از خداست، مالک اصلی و 
حقيقی آن ها نيز فقط خداوند است و در مالکيت او شريکی وجود ندارد: «و لِلِّه ما فی 

« االُمورُ ماواِت و ما فی اَالرِض و الی اللِّه تُرَجعُ  السَّ

۲. توحيد در واليت: چون خداوند مالک حقيقی جهان است، بر آن واليت دارد. يعنی 
هرگونه تصرف در جهان، حق او و شايسته ی اوست و واليت ساير موجودات در طول 

واليت خداست: «ما لهم ِمن دونِه من َولٍِیّ و ال�ُشِرُك فی حُکِمه اََحداً»

دست  به  امور  تدبير  که  است  اختياری  صاحب  آن  «رّب»  ربوبيت:  در  توحيد   .۳
اوست. خداوند که تنها مالک و ولّی جهان است، به طور طبيعی، تدبير، پرورش  و 
تَزَرعونَهُ  انتُم  اَ  تَحُرثوَن  ما  هدايت همه ی مخلوقات را نيز در اختيار دارد: «اَفَراَيتُم 
نَحُن  اَم  َشَجَرتَها  اَ�َشأتم  اَنتُم  اَ  توروَن  الَّتی  النّاَر  «اَفَرءَيتُُم  الّزاِرعوَن»،  نَحُن  اَم 

لِلُمقويَن» َمتاعاً  و  تَذکَِرًة  َجعَلناها  نَحُن  الُم�ِشئوَن 

شرک در ربوبيت: بدين معناست که انسان در کنار ربوبيت الهی، برای ربوبيت خود 
يا ساير مخـلوقات حسـابی جـداگانه بـاز کند و فکر کنـد آن ها مستقل از خداوند، 

می توانند امـور را تدبير کنند.

۳. توحيد صفاتی (عالی ترين مرتبه ی توحيد)
مفهوم: اين قسم از توحيد به اين معناست که ميان ذات خداوند و صفات او، و ميان صفاتش 

با يک ديگر جدايی و دوگانگی نيست و صفاتش عين ذاتش است.
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 درس سوم - حقیقت بندگی
توحيد در عبادت (توحيد عملی)

مفهوم: توحيد عملی آن است كه فقط خدای يگانه را پرستش کنيم و کارها و رفتارهای • 
خود را به قصد اطاعت از او و برای کسب رضايت او انجام دهيم. 

اطاعت از رسول گرامی او و جانشينان آن حضرت الزمه ی توحيد عملی است.• 

ابعاد توحيد عملی
۱. بعد فردی

ويژگی های انسان موحد: ۱. کشش ها و تمايالت درونی او در يک هماهنگی مناسب، بر محور 
بندگی خداست. ۲. تضـادهای درونی خود را حل می کند و امـيال خـود را کنـترل می کـند. 

۳. دارای شخصيتی يگانه و يکپارچه در جهت عبوديت خداست.
۲. بعد اجتماعی

مفهوم: به معنای يگانه و يکپارچه شدن نظام اجتماعی در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه 
از اوست.

آيات مرتبط با توحيد عملی
ِاّن اللَّه َربّی و َربُّکُم فَاعبُدوهُ ۱ هذا ِصراٌط مُسَتقيٌم۲ ...

۱. رابطه ی توحید افعالی و توحید عملی: اگر کسی پذیرفت که خدا «رب» انسان هاست، الزمه ی 
این پذیرش، پرستش خدا در هر دو بعد فردی و اجتماعی است: توحید عملی نتیجه ی توحید 

نظری است. ۲. صراط مستقیم همان عبودیت و توحید عملی است.

اّال  اُِمروا  ما  و  َمريَم۱  ابَن  الَمسيَح  و  اللِّه  دوِن  من  اَرباباً  رُهبانَُهم  و  اَحباَرُهم  ِاتََّخذوا 
واِحداً ۲ ... لَِيعبُدوا ِالهاً 

۱. امر مورد نکوهش خداوند: اتخاذ دانشمندان، راهبان و حضرت مسیح(ع) به ربوبیت و ابتال 
به شرک در عبادت ۲. دعوت به توحید عملی در دو بعد فردی و اجتماعی

اَِن اعبُُدوا اللَّه۱ و اجَتنِبُوا الطّاغوَت۲ ... ٍة َرسوالً  و لَقد بَعَثنا فی کُِلّ اُمَّ
۱. دعوت به توحید عملی در هر دو بعد و بیش تر بعد اجتماعی ۲. دوری از طاغوت درونی 

و بیرونی رابطه ی مستقیم با ایمان به خدا دارد.

الُوثقی۲ ... و من �ُسِلم َوجَهه الی اللِّه۱ و هو مُحِسٌن فَقِد اسَتمَسَك بِالعُرَوةِ 
۱. توحید عملی در بعد فردی ۲. تمسک به دست آویز محکم و ریسمان استوار الهی نتیجه ی 

تحقق توحید عملی در شخصیت انسان موحد است.

۲ العالَميَن ... لِلِّه۱ َرِبّ الَحمُد 
۱. حمد و ستایش یک عمل عبادی است و مربوط به توحید عملی می باشد. ۲. توحید در 

ربوبیت از شاخه های توحید افعالی

... ۲ُ خالُِق۱ کُِلّ شیٍء فَاعبُُدوه
۱. طبق نظر سازمان سنجش بیانگر توحید افعالی و طبق نظر کتاب درسی بیانگر توحید ذاتی 

است. ۲. توحید عملی. مفهوم کلی: توحید عملی نتیجه ی توحید نظری است.

شرک در عبادت
مراتب شرک عملی: مرتبه ی اول: پرستش غيرخداست (شرک جلی). مرتبه ی دوم: انجام • 

کارها برای رسيدن به خواسته های نفسانی خود و يا خوشامد ديگران (شرک خفی).
ويژگی های انسان مشرک: ۱. فردی است چند شخصيتی با جهت گيری های متفرق و • 

سمت وسوهای پراکنده، ۲. در درونش ستيزه ای پايان ناپذير، آرامشش را سلب می کنند. 
شرک عملی در بعد اجتماعی: هريک از افراد جامعه، خواست ها و تمايالت دنيايی خود را • 

دنبال می کنند، در جامعه سخنی از حاکميت خداوند و فرمان های او نيست، بلکه سخن 
از حاکميت طاغوت و دستورهای او است.

دژ مستحکم توحيد
کلمه ی «ال اله اّال اللّه» مهم ترين شعار اسالم و جامع همه ی ابعاد توحيد و بيش تر ناظر بر 

توحيد عملی است. پيامبر اکرم(ص): «بهای بهشت ال اله اّال اهللا است.»

توحيد و شرک در جهان امروز
ريشه ی بت پرستی و شرک جديد: آن است که برخی از انسان ها در عين قبول داشتن خداوند، 
دين و دستورات آن را در متن زندگی خود وارد نمی کنند و تمايالت دنيايی و نفسانی خود را 

اصل قرار می دهند (شرک خفی).

درس چهارم- در مسیر اخالص
اخالص در بندگی(معنای ديگری از توحيد عبادی)

مفهوم اخالص: به معنای يگانه شدن انسان برای خداست، به طوری که همه ی کارها • 
فقط برای رضای او و تقرب به او انجام پذيرد.

شروط عمل: ۱. حسن فاعلی: برخورداری از نيت خالص الهی ۲. حسن فعلی: انجام کار • 
مطابق با شکلی که خدا فرمان داده است.

حسن فعلی به دنباله ی حسن فاعلی است و اولين قدم در دوستی خالصانه با خداوند، • 
برخورداری از حسن فعلی به دنبال حسن فاعلی است.

آيات مرتبط با اخالص در بندگی
اَن تَقوموا لِلِّه۱ َمثنی و فُرادی ۲ ... قُل ِانَّما اَِعظُکُم بِواِحدةٍ 

۱. تنها اندرز پیامبر(ص) از طرف خداوند، قیام انسان برای اجرای فرامین اوست، «لّله» بر 
اخالص داللت دارد. ۲. اخالص در بندگی و توحید عملی در دو بعد فردی و اجتماعی

له الّديَن۳ ۱ فَاعبُِد اللَّه۲ مُخِلصاً  ِانّا اَنَزلنا ِاليَك الکِتاَب بِالَحّقِ
۱. نزول قرآن بر مبنای حق و تدبیر حکیمانه ی خدا بوده است. ۲. توحید عملی(عبادی) ۳. دین 

همان بندگی و عبودیت است که باید توأم با اخالص باشد.
اعبُدونی۳  اَِن  و  مُبيٌن  عُدّو  لکم  انّه  يطاَن ۲  الشَّ تَعبُُدوا  ال  اَن  ءاَدَم ۱  بَنی  يا  ِاليکُم  اَعَهد  اَلَم 

مُسَتقيٌم۴ ِصراٌط  هذا 
۱. مخاطب: آن دسته از فرزندان آدم که گرایش فطری بندگی خدا را نادیده گرفته اند. عهد 
فطری که خداوند از انسان گرفته: ۲. نفی شرک عملی و عدم نفوذ شیطان در انسان ۳. و تحقق 

توحید عملی و اطاعت از خداست. ۴. صراط مستقیم، همان عبودیت و بندگی خدا است.

ميوه های درخت اخالص
۱. عدم نفوذ شيطان و يأس او از فرد با اخالص(اولين ثمره ی اخالص): هرچه رشته ی اخالص 
محکم تر شود، توانايی شيطان در وسوسه کردن کمتر می شود؛ مانند حضرت يوسف(ع) که 
به درجات باالی اخالص رسيده بود: «کذلك لِنصرَف عنه الُسوء و الَفحشاء انّه من ِعبادنا 

الُمخلَصين»

۲. احساس اطمينان و آرامش روحی و نجات از اضطراب ها(دومين ثمره ی اخالص): ثمره ی 
ديگر اخالص لذت واقعی از زندگی خود و کسب زيبايی های معنوی در عين بهره مندی 

مطلوب از لذت های دنياست.

غنياً  ۳. تجلی اسماء الهی در انسان(ثمرات عالی اخالص): ۱. غنای مصون از فقر(اجعلك 
التموت)، ۳. بروز واليت در طول واليت  التفتقر)، ۲. حيات مصون از موت(اجعلك حياً 

للشیء کن فيکون) الهی(اجعلك تقول 

تعبير  بنابر  اخالص):  ميوه ی  پروردگار(باالترين  لقاء  و  وصال  و  الهی  پيشگاه  به  تقرب   .۴
و  مؤمنان  ولیّ   راست روان،  دل های  دوست  عارفان،  آرزوی  نهايت  خداوند  اميرمؤمنان(ع)، 

معبود عالميان است.

برنامه ريزی برای اخالص
۱. تقويت روحيه ی حق پذيری(اولين قدم برای ورود به بندگی و اخالص): کسانی که به ندای 
هوس پاسخ داده اند، در روز قيامت با مشاهده ی حقيقت، در حالی که راهی برای جبران نمانده 

است، حسرت زده و پشيمان، می گويند: «لو کنّا �َسمعُ او نعقُل ما کنّا فی اَصحاِب الّسعيِر»
۲. افزايش معرفت به خدا: به هر ميزان که با تفکر و تعقل در آيات و نشانه های الهی معرفت 
و ايمان ما به خداوند بيش تر شود، انگيزه ی ما برای عبوديت و بندگی نيز افزايش می يابد:

دل نـدارد کـه نـدارد بـه خداونـد اقرارآفرينـش همه تنبيـه خداوند دل اسـت

« واقم  ۳. راز و نياز با خداوند و کمک خواستن از او: خداوند خطاب به حضرت موسی(ع): 
الّصالَة لذکری - نماز را برای ياد من بپا دار»

۴. ياد معاد و روز حساب: «ای نفس به آرامش رسيده، خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت 
بازگرد؛ در ميان بندگان خودم درآی، و در بهشت خودم داخل شو.»

۵. اهتمام به عمل صالح: قرآن کريم غالبًا ايمان را قرين عمل صالح معرفی نموده و اين 
بدان معناست که انسان وقتی مسير حق و حقيقت را شناخت، پای در ميدان عمل می گذارد: 

ُسبلَنا» لَنهِدينّهم  فينا  جاَهدوا  «والّذين 
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درس پنجم - بازگشت
انقالب عليه خود

در ميان موجودات، تغيير جهت در برابر موانع بيرونی متفاوت است: گياه کم، حيوان بيش تر 
از گياه و انسان بسيار زياد است. اما در برابر موانع درونی فقط انسان توانايی قيام عليه خود 

را دارد.

ناسپاسی
 «توجيه» گناه و «عادت» به آن، از پرتگاه های خطرناک سقوط در وادی ضاللت است. • 
تلخ ترين و رنج آورترين اثر گناهان بزرگ، نگاه خداوند به انسان ها، در هنگام ارتکاب • 

گناه است.
امام صادق(ع): «چنان از خدا خوف داشته باش که گويی او را می بينی. پس اگر تو او • 

را نمی بينی، او تو را می بيند. اگر فکر  کنی او تو را نمی بيند، کفر ورزيده ای و اگر بدانی 
که او تو را می بيند و در عين حال در مقابل او گناه می کنی، او را خوارترين بينندگان به 

خود قرار داده ای.» 

حقيقت توبه
انواع توبه: ۱. توبه ی بندگان: بازگشت از گناه به سوی خدا و فرمان برداری از او ۲. توبه ی 

خداوند: بازگشت از عذاب به سوی لطف و آمرزش.

فَمن تاَب۱ من بعِد ُظلِمه۳ و اَصلََح۲ فِانَّ اللَّه يَتوُب عليه۴ ِاّن اللَّه َغفوٌر َرحيٌم
سوی  به  گناه  از  بازگشتن  بندگان:  توبه ی   .۱ بخشایش:  و  غفران  تا  گناه  بین  مرحله ی  دو 
فرمان برداری از خدا ۲. و جبران وضع گذشته با کار خوب ۳. گناه ظلم نامیده شده؛ زیرا در 
هر گناهی حقی ضایع می شود؛ یکی حق افراد و دیگری حق خود عالی. ۴. توبه ی خداوند: 

بازگشت از عقوبت به سوی لطف و آمرزش
قاال َربَّنا َظلَمنا اَنُفَسنا۱ و ِان لَم تَغِفرلنا و تَرَحمنا لَنَکونَنَّ من الخاسرين۲

۱. ظلم به مرتبه ی عالی نفس یا خود عالی ۲. اگر غفران و آمرزش صورت نگیرد، انسان از 
زیان کاران خواهد بود.

توبه و پاکی
توبه گناهان را از قلب خارج می کند و آن را شست وشو می دهد. اين عمل را «پيرايش» • 

يا «تخليه» می گويند.
اميرمؤمنان(ع): «التوبُة تُطّهر القلوَب و تَغسل الّذنوَب» • 
رسول خدا(ص): «الّتائُب من الّذنب کمن الذنَب له»• 
توبه نه تنها گناه را پاک می کند، بلکه به کمک ايمان و عمل صالح، گناهان را به حسنات • 

تبديل می سازد.

َسِيّئاتهم َحسناٍت۱ ... ُل اللّهُ  صالِحاً ۴ فاولئَك يُبِدّ اّال من تاَب۲ و ءاَمَن۳ و َعِمَل َعمالً 
۱. شرایط تبدیل گناهان به حسنات: ۲. توبه، ۳. ایمان، ۴. عمل صالح

مراحل توبه
۱. پشيمانی از گذشته: پشيمانی حالتی درونی است که شخص را دچار اندوه و حسرت می کند 
و شيرينی گناه را به تلخی تبديل می سازد. تا وقتی شيرينی گناه در جان آدمی باقی است و 

از خاطره ی آن احساس لذت می کند، توبه آغاز نشده است.
۲. تصميم بر عدم بازگشت به گناه: اظهار ندامت ظاهری و گفتن کلمه ی استغفار، در حال 

تکرار مداوم گناه، نه تنها پذيرفته نيست، بلکه استغفار را بی خاصيت می کند.
من •  اثر بدتر چنين استغفاری در کالم امام رضا(ع) آمده که فرموده است: «الُمسَتغِفُر 

بربّه» کَالُمسَتهِزئ  يَفعَلُه  و  الذَّنِب 
 با اين دو مرحله، عادت به گناه از بين می رود.• 

حقوق مادی و معنوی مردم را که ضايع  ۳. جبران حقوق ضايع  شده ی مردم(حق الناس): 
کرده است؛ بپردازد.

۴. جبران حقوق الهی(حق اهللا): مهم ترين حق خداوند، حق اطاعت و بندگی اوست.

توبه ی اجتماعی
اگر جامعه ای در برخی از ابعاد از مسير توحيد و اطاعت از خداوند خارج شود، نيازمند • 

بازگشت از انحراف های اجتماعی به مسير توحيد و اصالح اجتماعی است.
راه اصالح و معالجه ی جامعه از بيماری های اجتماعی، انجام وظيفه ی امر به معروف و • 

نهی از منکر يا نظارت همگانی است.
نمونه ی قرآنی توبه ی اجتماعی، توبه ی قوم حضرت يونس(ع) است.• 

درس ششم- قدرت پرواز
اختيار، حقيقی وجدانی و مشهود

اختيار يک حقيقت وجدانی است و هرکس آن را در خود می يابد.
ً و اّما کَفورا الّسبيَل ِاّما شاکراً  انّا َهديناهُ 

قَد جاءکُم بَصائُر من ربّکم فمن اَبصر فَلنفسه و من َعمَی فَعليها و ما انا عليکُم بَِحفيٍظ
و ما کاَن ربُّك لِيُهلَك القُری بُظلٍم و اَهلها مُصِلحوَن

و  منها  نؤته  الّدنيا  حرَث  يُريُد  کاَن  من  و  َحرثِه  فی  له  نَِزد  األخرةِ  َحرَث  يريُد  کاَن  من 
من نَصيٍب ما له فی األخِرةِ 

نشانه های اختيار در انسان
۱. تفکر و تأمل

۲. خرسندی پس از کار
۳. احساس پشيمانی

۴. مسئوليت پذيری و نظام پاداش و جزا

پندارهای ويرانگر
در چارچوب برخی انديشه ها امکان تبيين اختيار وجود ندارد: ۱. کسی که عقيده دارد جهان 
منحصر به همين اشياء مادی است. ۲. کسی که می پندارد سرنوشت انسان بدون اختيار او 

رقم می خورد. ۳. کسی که فکر می کند اختيار به معنای آزادی مطلق است.

زمينه ساز شکوفايی اختيار
زمينه ساز شکوفايی اختيار، درک صحيح نظام حاکم بر جهان خلقت است. اولين گام برای • 

رسيدن به اين معرفت صحيح، اعتقاد به خداوندی حکيم، عادل و قادر است.
ــی رود•  ــز جــويــبــاری م ــره ای ک ــط مـــی رودق ـــاری  ک ــام  ــج ان ــی  پ از 

نتايج ايمان به خداوند حکيم و نظام حکيمانه ی او: ۱. اطمينان از اين که جهان دارای حافظ • 
و نگاهبانی است که اشتباه در کار او راه ندارد: «اّن اللّه يمسك الّسماواِت و االرَض اَن 
جهان  قانون مندی  به  اعتماد  با   .۲ بَعده»  من  اَحٍد  من  اَمسکَهما  ِان  زالتا  لَئ ِن  و  تَزوال 

می توان استعدادهای خود را به فعليت رساند.

قضا و قدر الهی(قانون مندی و سامان بخشی الهی)
معنای تقدير: «تقدير» به معنای اندازه  گرفتن و «قدر» به معنای اندازه است. • 
موجودات جهان، از آن جهت که خداوند حدود، اندازه، ويژگی، موقعيت مکانی و زمانی • 

آن ها را تعيين می کند، مقدر به تقدير الهی هستند و تقدير از علم و حکمت خدا سرچشمه 
می گيرد.

معنای قضا: به انجام رساندن، پايان دادن، حکم کردن و حتميت بخشيدن• 
موجودات جهان، از آن جهت که با حکم و فرمان و اراده ی الهی حتميت می يابند و ايجاد • 

می شوند، انجام يافته به قضای الهی هستند و قضا از اراده ی الهی سرچشمه می گيرد.
قضای الهی بر تقدير تکيه دارد و تقدير تکيه گاه قضای الهی است: «انّا کلَّ شیٍء خلقناه بقدٍر»• 

آيات مرتبط با تقديرات الهی
حّتی  منازَل  قّدرناه  القمَر  و  العليمِ  العزيِز  تقديُر  ذلك  لها  لِمستقّر  تَجری  الّشمُس  و 

عاَد کالعُرجوِن القديم  ال الّشمُس ينبغی لها ان تُدرك القمر و ال اللّيُل سابُق النّهاِر ...
الّذی سّخر لکُم الَبحر لَِتجرَی الُفلُك فيه بامِره  و لتبتغوا من فضله ... اللّهُ 

رابطه ی اراده ی انسان با اراده ی خداوند
۱. علل عرضی: چند عامل به صورت مجموعه و با همکاری يک ديگر، در پيدايش يک پديده 

دخالت می کنند. مثال: باغبان، آب، نور و حرارت برای رويش يک گل
۲. علل طولی: عوامل مقدم بر عوامل مؤّخر و با وساطت يک ديگر، در پيدايش يک پديده 

مؤثرند. مثال: قلم  دست  سيستم عصبی  اراده  نفس يا روح برای نوشتن
اراده ی انسان در طول اراده ی خداست و با آن منافات ندارد.• 

اختيار انسان، يک تقدير الهی
وجود اختيار و اراده در انسان به علت اراده ی الهی و خواست اوست و يکی از تقديرات الهی 
است. قانون مندی های طبيعت، مانع تحرک و پويايی نيست، بلکه زمينه ساز عروج و صعود 

انسان به سوی کمال است.
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درس هفتم- پایه های استوار
معيارها و مظاهر تمدن متعالی اسالم

۱. اعتقاد به توحيد و معاد
توحيد: رسول خدا(ص) در اولين روز دعوت، مبارزه با شرک را آغاز کرد و محور رسالت • 

و  اللّه  ِاّال  نَعبد  اّال  بينکم  و  بيننا  سواٍء  کلمة  الی  تعالوا  الکتاِب  اهَل  يا  خود قرار داد: «قُل 
شيئاً...» به  ال�شر� 

معاد: پيامبر(ص) در کنار دعوت به توحيد، افق نگاه انسان ها را از محدوده ی تنگ دنيا • 
خيٌر لمن اتّقی و ال تُظلموَن فَتيالً» الّدنيا قليٌل و االخرةُ  فراتر برد: «قُل متاعُ  

۲. حاکميت عدالت در روابط ميان انسان ها و طرد ظلم از جامعه
پيامبر اکرم(ص) از هر فرصتی برای رفع تبعيض های طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی و • 

برقراری فرهنگ برابری و مساوات استفاده می نمود.
رسول خدا(ص) به مردم آموخت که اساس جهان بر عدل بنا شده است و وقتی مبارزه • 

با مشرکان و ستمگران باال گرفت، خداوند به ايشان فرمود: «فلذلك فادعُ  و اسَتِقم کَما 
اُمرَت و التّتبع اَهواءُهم ... و امرُت ِالعدَل بينکم ... »

امتيازات •  و  نژادی  تبعيض  با  مبارزه  خدا(ص)  رسول  عدالت خواهی  جنبه های  از  يکی 
اشرافی بود که در همه ی نقاط جهان بخصوص در امپراتوری های بزرگ آن روز رواج 
اّن  لِتعارفوا  قبائَل  و  شعوباً  جعلناکم  و  اُنثی  و  ذکٍر  من  خلقناکُم  انّا  النّاُس  ايّها  داشت: «يا 

اَکرمکُم عند اللِّه اتقاکُم ... »
رفتار رسول خدا(ص) پايه های کاخ اشرافيت جاهلی را فرو ريخت و بنايی باشکوه بر • 

پايه ی کرامت ها و فضيلت های انسانی برپا ساخت.

۳. توجه به تعقل، تفکر و خردورزی
اولين آياتی که بر رسول خدا(ص) نازل شد و آغازگر رسالت وی بود، درباره ی دانش و • 

آموختن بود. قرآن به دانايان برتری داد و اعالم کرد: «قُل هل �َستوی الّذيَن يعلموَن و 
الّذيَن اليعلموَن انّما يتذّکر اولوا االلباب»

نزول تدريجی قرآن و دعوت مکرر آن به تفکر و تشويق های دائمی رسول خدا(ص) سد • 
جاهليت و خرافه گرايی را شکست و يکی از جاهل ترين جوامع را مشتاق علم ساخت. 

۴. اعتدال در توجه به همه ی ابعاد وجودی
خداوند ديدگاه متعادل اسالم نسبت به نعمت های دنيوی و اخروی را چنين بيان فرموده • 

للّذين  هی  قُل  الّرزق  من  الطّّيباِت  و  لِعباده  اَخرج  الّتی  اللِّه  زينة  حّرم  من  «قُل  است: 
الّدنيا خالصًة يوم القيامِة ...» ءامنوا فی الحياةِ 

خداوند انسان را به جای روی گردانی از نعمت های حالل، به دوری از گناهان و کارهای • 
زشت توصيه می کند: «قُل انّما حّرم ربّی الفواحَش ما َظهر منها و ما بَطن و االثَم و البغَی 

و اَن تقولوا علی اللّه ما التعلموَن» بغير الحّقِ و اَن �ُشرکوا باللِّه ما لم يُنّزل به سلطاناً 
هواپرستانی •  بودند،  سرگرم  دنيايی  لذت های  به  فقط  که  را  افرادی  خدا (ص)  رسول 

می شمرد که از لذات معنوی آخرت بازمانده اند.

۵. تحکيم بنيان خانواده و احيای منزلت زن
احيای منزلت زن و ارزش های اصيل او از عناصر اصلی برنامه ی پيامبر(ص) برای تبيين 
جايگاه خانواده به شمار می رفت. رسول خدا(ص) با گفتار و رفتار خويش انقالبی عظيم پديد 
هو  و  اُنثی  او  ذکٍر  من  صالحاً  َعمَل  آورد و درباره ی يکسانی منزلت زن و مرد فرمود: «من 

يعَملون» کانوا  ما  بِاحسِن  اجرهم  لنجزينّهم  و  طّيبًة  حياًة  فلنحيينّه  مؤمٌن 

۶. دوستی با حق و دشمنی با باطل
از اقدامات مهم رسول خدا(ص) ايجاد نگرشی جديد در جامعه بود که موجب تحول در • 

روابط بين ملت ها گرديد.
و •  اشراف  قبايل،  رؤسای  پادشاهان،  خدا(ص)،  رسول  اسالمی  حکومت  از  پيش  تا 

بزرگان، معموًال روابط خود را بيش تر براساس منافع مادی، زير سلطه در آوردن قبايل و 
سرزمين های يک ديگر تنظيم می کردند.

رسول خدا(ص) فرمود دو جبهه ای که واقعًا در مقابل يک ديگر قرار دارند، جبهه ی حق و • 
جبهه ی باطل است و غلبه و پيروزی از آِن حق است: «هو الّذی ارسَل رسولَه بالهدی و 

علی الّديِن کلّه و لو کره الُمشرکوَن» ديِن الحِقّ لِيظهرهُ 
رسول خدا(ص) رابطه ی ميان مؤمنان و کفار را اين گونه عرضه می کند که مسلمانان با • 

هم کيشان خود در سراسر جهان پيوند برادری برقرار کنند و با ظالمان و مفسدان مبارزه 
بَينهم» علی الکُّفاِر رُحماءُ  کنند: «محّمد رسوُل اللِّه و الّذيَن معه اشّداءُ 

درس هشتم- عصر شکوفایی
مقدمه

هر تمدنی نتيجه ی همت و تالش يک ملت يا ملت هايی برای رفع نيازهای مادی و معنوی است 
و عظمت آن تمدن بستگی نزديکی به توانمندی آن ملت ها برای رفع مجموعه ی آن نيازها دارد.

مهم ترين معيارهای تمدن اسالمی
۱. علم و شاخه های آن

آيات بسياری از قرآن کريم، پاسخ به پرسش های مسلمانان بود.• 
از رشته هايی که در تاريخ اسالم توسعه ی فراوان يافت، منطق، فلسفه و کالم بود.• 
تمدن قرون وسطايی مسيحی با تضاد دين و عقل آغاز شد و تا وقتی که انديشه های • 

مسلمانان وارد اروپا نشده بود، تفکر عقلی جايگاه مناسبی نداشت.
از بزرگ ترين دانشمندان عقل گرای عصر شکوفايی، ابن سينا بود که آثار وی يکی از عوامل • 

اصلی تحول انديشه  در اروپا و توجه آنان به تفکر عقلی و دانش تجربی محسوب می شود. 
کتاب «شفا»ی ابن سينا يک داير＼ المعارف در منطق، رياضيات، علوم طبيعی و فلسفه است 
و بخش فلسفی آن هنوز هم از مهم ترين کتاب های فلسفی جهان محسوب می شود.

از ويژگی های فرهنگ علمی دوره ی اسالمی، عدم اختصاص علم به طبقه يا قشری • 
خاص بود.

عوامل فکری افول تمدن اسالمی در قرن های بعد: ۱. جريان ظاهرگرا و سطحی نگر که با • 
تعقل در دين مخالفت می کردند و برای منزوی کردن فالسفه و حکمای اسالمی تالش 
می نمودند. ۲. گروه هايی از متصوفه که به جای حضور فعال در اجتماع، زمينه ساز رکود 

و سستی در جامعه شدند.

۲. نظام حکومتی و سياسی
رسول خدا(ص)، عدل و مساوات را اساس زندگی سياسی و روابط اجتماعی قرار داده بود.• 
و •  گرفتند  پيش  در  را  روم  و  ايران  سالطين  شيوه ی  بنی عباس  و  بنی اميه  حاکمان 

حکومت های خودکامه و مستبد تشکيل دادند.
تا قبل از ظهور اسالم، مبارزات سياسی معموًال ميان پادشاهان، سالطين و رؤسای قبايل • 

برای فتح قلمروی يک ديگر پديد می آمد. اما در دوره ی اسالمی، به علت افزايش آگاهی های 
مردم از حقوق و مسئوليت های خويش، مبارزه ی مردم با حکومت برای برقراری عدالت 

شکل می گرفت و وارد معادالت سياسی ميان ملت ها و حکومت ها گرديده بود. 
تحول مهمی که در نظام سياسی و اجتماعی رخ داد، توجه به حقوق اقشار مختلف جامعه • 

و تدوين قوانين توسط فقيهان بود.
عهدنامه ی اميرمؤمنان(ع) به مالک اشتر و رسال ［ الحقوق امام سجاد(ع) از اولين متن های • 

مربوط به حقوق اجتماعی به شمار می آيد.
منشأ اصلی تحول در نظام سياسی پس از اسالم، قرآن کريم بود. سيره ی حکومت داری • 

رسول خدا(ص) و پيشوايان ما منشأ ديگر اين تحول بود.

۳. فرهنگ و هنر
اولين اثر هنری - ادبی در اسالم قرآن کريم و دومين اثر، سخنان و نامه های اميرالمؤمنين • 

علی(ع) است که بعدها بخشی از آن در کتاب نهج البالغه گردآوری شد.
هنر و ادب در تمدن اسالمی، بر محور معانی متعالی، اخالق و عدالت پديد آمد.• 
 «مصحف قرآن» و «مکان های مذهبی»، جلوه گاه اصلی گوناگون هنر و ادب بودند.• 
هنر، در دنيای اسالم، پناهگاهی پاک تر و مقدس تر و نمايشگاهی امن تر و سالم تر از قرآن • 

و مسجد نداشته است.
از ويژگی های مهم هنر اسالمی، حضور آن در متن زندگی مسلمانان بود. • 
دو هنر خوشنويسی و معماری، همواره منعکس کننده ی کالم خداوند در جامعه ی اسالمی • 

بوده است. خوشنويسی بيانگر احساس پاک مسلمانان در قبال آيات زيبای قرآن کريم است.
در دوره ی اسالمی تفکيکی ميان هنر و صنعت نبوده است. به همين جهت نيازی نبود که • 

مردم برای ديدن هنر به موزه ها يا مکان خاصی بروند.
دو اصـل ويـژه در هـنر دوره ی اسالمی: ۱. دوری از کارهايی که آميخته با شرک است. • 

۲. رعايت عفاف و حفظ حريم زن

مراحل تمدن اسالمی
۱. با ظهور اسالم آغاز شد و به سرعت راه شکوفايی را پيمود.
۲. در قرن های سوم تا هفتم هجری، در اوج خود قرار داشت.

۳. در قرن هفتم به تدريج راه سراشيبی پيش گرفت و گرچه در دوره ی صفوی با فرازهايی 
همراه بود، در قرن های دوازده و سيزده هجری به پايين ترين درجه ی خود رسيد.
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درس نهم- نگاهی به تمدن جدید
مراحل تمدن در اروپا

تمدن اول: مربوط به قبل از ميالد مسيح(ع) است که در قرن های ششم تا چهارم قبل • 
از ميالد، در اوج خود بود. 

تمدن دوم: در قرن چهارم ميالدی با گسترش مسيحيت در اروپا و آغاز حاکميت کليسا • 
آغاز شد و تا قرن های پانزدهم و شانزدهم ادامه يافت.

تمدن سوم: با افول قدرت کليسا در قرن های پانزدهم و شانزدهم شروع شد و همچنان ادامه دارد.• 

بنيادهای تمدن جديد
ديدگاه تمدن جديد به جهان: ۱. بيشتر منحصر به همين جهان مادی است. ۲. مراتب غيب عالم • 

يا انکار می شود يا ارتباطی با جهان طبيعت ندارد. ۳. گويی خداوند از جهان طبيعت غايب است.
ديدگاه تمدن جديد به انسان: ۱. يک موجود زنده با نيازهای طبيعی است. ۲. آزادی و حق • 

هرکس را فقط آزادی و حق ديگران محدود می کند. ۳. خواست انسان محور همه چيز است.
ديدگاه تمدن جديد به دين: ۱. نگاه غالب و گسترده: دين امری شخصی است. ۲. فقط • 

دارويی برای درمان بيماری های روحی عصر جديد است. ۳. دين مانند جادو و خرافه 
علت عقب ماندگی جوامع است. 

نگاه منفی گرا به دين، متأثر از حاکميت کليسا در قرون وسطی و در تقابل با انديشه های • 
دينی آن پديد آمده است.

حوزه های تمدن جديد
۱. علم و شاخه های آن

از حدود قرن هجدهم ميالدی به علت پيشرفت های گسترده در علم، اين احساس پديد آمد 
که علم تجربی تنها رمز موفقيت و سعادت ملت هاست.

۲. نظام حکومتی و سياسی
پس از گذر کشورهای اروپايی از قرون وسطی، با ترجمه ی آثار اسالمی، توجه گسترده ای • 

به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت پديد آمد که عکس العملی در برابر حاکميت 
نامطلوب کليسا بود.

ليبراليسم: به علت نگاهی که در تمدن جديد به انسان، دين و حکومت شد، نظام های • 
سياسی و قوانين و مقررات فقط دغدغه ی اين را داشتند که انسان ها بتوانند به طور 

مسالمت آميز در کنار يک ديگر زندگی کنند. 
مطابق ديدگاه ليبرال، هيچ قانون الهی وجود ندارد که انسان ها را در شيوه ی زندگی هدايت • 

کند. ليبراليسم، زيربنای بيش تر نظام های سياسی و قوانين اجتماعی جوامع کنونی غرب است.

۳. فرهنگ و هنر
کنار گذاشتن دين و تأکيد افراطی بر بعد مادی انسان، روح فرهنگ و هنر عصر جديد را 

تشکيل داده است.

نتايج و پيامدهای تمدن جديد
۱. پيامدهای پيشرفت علم و ساخت ابزارهای صنعتی

الف. توانايی تصرف در طبيعت: علت: کشف قوانين طبيعی و ساختن ابزارهای دقيق و • 
کارآمد- آثار منفی: آثار تخريبی فراوانی که نظم طبيعی زمين را بر هم زده است.

ب. امکان بهره مندی بيش تر از مواهب طبيعی و رفاه مادی• 
ج: توليد انبوه کاال: آثار مثبت: رفع نيازهای طبيعی - آثار منفی: تنوع طلبی و مصرف گرايی • 

با استفاده از جاذبه ی تبليغات
آسيب اصلی توليد انبوه کاال، دل مشغولی دائمی مردم به کاالهای متنوع است که انسان را از • 

اساسی ترين نيازهای خود، يعنی پرورش و تکامل بعد معنوی و متعالی خويش، غافل می سازد.

۲. پيامدهای نظام حکومتی عصر جديد
الف. افزايش فاصله ی ميان انسان های فقير و غنی در جهان: علل: شکل گيری نظام های • 

سياسی جديد، برپايه ی قدرت سرمايه داران و نفع طلبی فزاينده ی آنان و توليد انبوه کاال
ب. ظهور پديده ی استعمار: علل: توليد انبوه کاال و روحيه ی توسعه طلبی و  فزون خواهی • 

سرمايه داران و قدرتمندان غربی
ج. جهان نظامی شده و محصور در تسليحات• 

۳. پيامدهای فرهنگ و هنر عصر جديد
غفلت از خداوند و در نتيجه بروز آسيب ها و بيماری ها، از دست دادن کارايی خانواده ، محور 

قرار گرفتن لذت های مادی و جنسی و استفاده ی ابزاری از زنان

درس دهم- برنامه ای برای فردا
عليکُم  الّرسوُل  يکوَن  و  النّاِس۲  علی  ُشهداءَ  لِتکونوا  وسطا۱ً  اُّمًة  َجعلناکُم  کذلَِك  و 

۳ َشهيداً 
۱. جامعه ی واقعی اسالمی آن جامعه ای است که بتواند در عصر خود اسوه باشد و راه معتدل 
و میانه ی زندگی را به دیگر جامعه ها نشان دهد. الزمه ی الگو شدن مسلمانان، مصونیت از 
افراط و تفریط و الگوگیری از پیامبر(ص) است. ۲. اگر مسلمانان امت وسط و اسوه باشند، 
گواه بر ملت های دیگر هستند. ۳. اسوه ی حقیقی و برتر مسلمانان، رسول خداست که شاهد 

بر امت اسالمی است.
و من يتولَّ اللَّه و َرسولَه۱ و الّذين ءامنوا فاّن حزَب اللِّه ُهم الغالبوَن۲

۱. توحید در والیت از شاخه های توحید افعالی ۲. حزب الّله کسانی هستند که والیت خدا و 
رسول و جانشینان ایشان را پذیرفته اند و پیروزی از آِن آن هاست.

موقعيت کنونی و مسئوليت ما
سه هدف بزرگ مسلمانان در عصر جهانی شدن: ۱. تجديد حيات تمدن اسالمی براساس 
معيارهای اصيل دينی ۲. کمک به رفع کاستی های تمدن کنونی ۳. آماده سازی جهانی برای 

ظهور منجی بزرگ بشريت و موعود پيامبران الهی

برنامه های مسلمانان برای دست يابی به اهداف خود
حوزه ی اول: تقويت توانايی های فردی

۱. تالش برای کسب آگاهی دقيق از تمدن اسالمی و تمدن جديد
للِّه  االرَض  اّن  واصِبروا  بِاللِّه  اسَتعينوا  لَِقومه  موسی  «قاَل  اراده:  و  ايمان  تقويت   .۲

للمّتقيَن» من عباِده و العاقبةُ  يورثُها من ��اءُ 
حوزه ی دوم: تحکيم بنيان خانواده

حوزه ی سوم: تقويت بنيان های جامعه ی خود
۱. همراه کردن ديگران با خود

و لتکُن منکُم امٌة۱ يَدعوَن ِالی الخيِر۲
۱. باید گروهی به صورت اختصاصی دعوت به خیر و نیکی را انجام دهند. ۲. اهداف سه گانه ی 
مسلمانان، از بزرگ ترین خیرها در جهان امروز است که شایسته است مردم را به آن ها دعوت 

کنیم.

۲. تالش برای پيشگام شدن در علم و فناوری
۳. استحکام بخشيدن به نظام اسالمی: مهم ترين عامل برای حضور کارآمد در ميان 

افکار عمومی جهان است.
۴. تقويت عّزت نفس عمومی: خودباوری، زنده کننده ی تمدن اسالمی و بزرگ ترين 

نيروی محرکه  برای رسيدن به هدف است.
حوزه ی چهارم: حضور مؤثر و فعال در جامعه ی جهانی

روش های  به کارگيری  الزمه ی  دين:  خردمندانه ی  و  عقالنی  محتوای  بر  تأکيد   .۱
تبليغی، تقويت عقل و خرد و تأمل خردمندانه در اسالم است: «اُدعُ  الی َسبيِل ربّك 

بالحکمِة و الموعظِة الحسنِة و جادلهم بالّتی هی احسُن»
۲. استفاده از بهترين و کارآمدترين ابزارها برای رساندن پيام

۳. طرح عام ترين و بنيادی ترين تعاليم دينی در عرصه ی جهانی
عنك  تَرضی  لَن  ۴. مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر: «و 

و ال النّصاری حّتی تّتبَع ملَّتهم قُل اّن هدی اللِّه هو الُهدی» اليهودُ 

رابطه ی مسلمانان با غيرمسلمانان
عن الّذيَن لَم يُقاتلوکم فی الّديِن۱ و لَم يُخرجوکم من ديارکم۲ اَن تبّروهم  ال يَنهاکُم۳ اللّهُ 

و تُقسطوا اليهم۴ ...
یک گروه از غیرمسلمانان: ۱. به خاطر دین مسلمین با آنان نمی جنگند، ۲. آن ها را آواره 

نمی کنند. وظیفه ی مسلمین: ۳. قبول ارتباط و عدم نهی ۴. قبول رفتار با نیکی و عدل

علی  ظاَهروا  و  ديارکُم۲  من  اَخرجوکم  و  الّديِن۱  فی  قاتلوکم  الّذين  عن  اللّهُ  ينهاکُم۴  انّما 
ِاخراِجکم۳ اَن تولّوهم۵ و من يتولّهم فاولئَك هم الّظالموَن

یک گروه از غیرمسلمانان: ۱. به خاطر دین مسلمین با آنان می جنگند، ۲. آنان را از سرزمینشان 
آواره می کنند، ۳. یک دیگر را در آواره کردن مسلمانان حمایت می کنند. وظیفه ی مسلمین:

۴. نفی ارتباط و طرد، ۵. عدم پذیرش سرپرستی و دوستی آنان
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