پرسشهاي درس هفتم :
 -1قرآن کريم مسلمانان زمان پيامبر (ص) را از چه چيزی بيم می دهد؟
از باگشت به جاهليت(اَ فَان ماتَ اَو قُتلَ انقَلَبتُم عَلی اَعقابکُم)
 -2از نظر قرآن کريم ،سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت چه کسانی هستند؟
آنان هستند که به دوره جاهليت بازنگردند و به همان شيوه ای که پيامبر(ص) توصيه کرده ،زندگی را ادامه دهند (.وَ مَن يَنقَلب عَلی عَقبَيه فَلَن
يَضُرَّ اللّهَ شَيئًا وَ سَيَجزی اللّهُ الشّاکرينَ)
 -3بيان تاريخ گذشتگان  ،از جمله تاريخ اسالم برای چه کسانی عبرت آموز است؟
برای کسانی که اهل تفکر و تعقل باشند (.اَفَلَم يَسيروا فی االرض  ...اَفَالتَعقلونَ)
 -4هشدار قرآن کريم به مسلمانان عصر پيامبر درباره نحوه عمل انان پس از رحلت پيامبر گويای چيست؟
گويای آنست که خطر انحراف از مسير الهی و دور شدن از جامعه توحيدی ،حتی برای جامعه ای که به دست پيامبر هم بنا شده ،وجود دارد.
 -5اميرمؤمنان علی عليه السالم وقتی نحوه عمل مسلمانان ،پس از رحلت پيامبر صلی اهلل عليه و آله را مشاهده کرد ،چه عکس العملی از خود
نشان دادند؟
با روشن بينی و درک عميقی که از نتيجه رفتارها و وقايع داشت ،در زمان های مختلف سمت و سوی حوادث آينده و سرنوشت جامعه اسالمی
را پيش بينی می کرد و در سخنرانی های متعدد مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بيم می داد
 -6حضرت امير(ع) حاکم شدن بنی اميه را نتيجه چه می دانند؟
ايشان در سخنرانی ديگری از حاکم شدن بنی اميه خبر می دهد و آن را نتيجه سستی مسلمانان در دفاع از حق می داند.
 امام علی(ع) حاکم شدن بنی اميه را نتيجه سستی مسلمانان در دفاع از حق می داند( .ص) [خ]94 -7با تأمل در سخنان اميرالمؤمنين پنج مورد از نشانه های بازگشت مسلمانان به دوره جاهليت را بيان کنيد.
 -2رايج شدن دروغ بر خدا و پيامبرش
 -1پوشيده شدن حق و رواج باطل
 -4توجه به ظاهر قران و بی توجهی به محتوا و حقيقت آن
 -3کم بها شدن قرآن
 -6اختالف و پراکندگی ميان مردم
 -5کم شدن کار خير و امر به معروف و گسترش منکر و گناه
 -7دوری از عمل به راهنمای های قرآن.
 -8پس از رحلت رسول خدا در سال يازدهم هجری ،چه حوادثی رخ داد؟
حوادثی رخ داد که رهبری امت را از مسيری که پيامبر اسالم برنامه ريزی کرده و بدان فرمان داده بود ،خارج کرد
 -9اداره حکومت چه زمانی به حضرت علی(ع) رسيد و در اين دوره کوتاه حضرت چه کردند؟
پس از گذشت  25سال از رحلت پيامبر ،فقط در يک دوره کوتاه چهار سال و نه ماهه ،اداره حکومت به حضرت علی رسيد و ايشان در همين
دوره کوتاه ،عالی ترين نمونه انسانی حکومت را به همه نسل ها در سراسر تاريخ عرضه کرد.
 -10نتيجه خروج جريان رهبری از مسير امامت پس از رحلت حضرت رسول(ص) چه بود؟ [ش]94
آن بود که امامان معصوم با وجود حضور در جامعه ،فاقد قدرت و امکانات الزم برای اجرای همه جانبه مسئوليت های خود شوند و پس از مدت
کوتاهی ،جانشينی رسول خدا(ص) به دست کسانی افتاد که با نفرت و کينه با آن حضرت مبارزه کرده بودند و فقط هنگامی حاضر به اسالم
آوردن شدند که پيامبر اکرم(ص) شهر آنان ،مکه ،را تصرف کرد ،و آنان راهی جز تسليم و اطاعت نداشتند.
 -11بنی عباس چگونه حکومت کردند؟
به نام اهل بيت ،قدرت را از بنیاميه گرفته و روش سلطنتی بنیاميه را ادامه دادند و در ظلم و ستم به اهلبيت پيامبر از چيزی فروگذار نکردند.
 -12در چه صورت با توجه به اقدامات بنی عباس ،جز نامی از اسالم باقی نمیماند؟
اگر تحول معنوی و فرهنگی ايجادشده در عصر پيامبر(ص) و دو ميراث گرانقدر ايشان :قرآن کريم و ائمه اطهار(ع) نبود ،جز نامی از اسالم باقی
نمیماند.
 -13مسائل و مشکالت سياسی  ،اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پيامبر (ص) را بنويسيد4(.مورد) [د -87ش -88خ]90
-1ممنوعيّت از نوشتن احاديث پيامبر(ص) -2پيدايش مسائل جديد با گسترش دنيای اسالم -3تحريف در انديشههای اسالمی و جعل احاديث
-4ظهور شخصيّتها و الگوهای غيرقابل اعتماد -5تبديل حکومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و کسرايی .

 -14دو مورد از اشکاالت اساسی که به سبب ممنوعيّت نوشتن احاديث پيامبر اکرم (ص) (نگهداری حديث از طريق حافظه) بوجود آمد را
بنويسيد[ .د - 85ش - 86ش - 87ش - 89ش -90خ]92
الف) احتمال خطا در نقل احاديث افزايش میيافت و امکان کم و زياد شدن عبارتها يا فراموششدن اصل حديث فراهم میشد.
ب) شرايط مناسب برای جاعالن حديث فراهم میآمد که براساس اغراض شخصی به جعل يا تحريف حديث بپردازند يا به نفع حاکمان ستمگر
از نقل برخی احاديث خودداری کنند.
ج) نوشتهنشدن حديث سبب میشد که مدرک و منبعی که از طريق آن بتوان احاديث درست را از نادرست تشخيص داد ،در دست نباشد.
د) مهمتر از همه اينکه مردم و محققان از يک منبع مهم هدايت بیبهره میماندند و ناچار ،سليقه شخصی را در احکام دينی دخالت میدادند.
 -15چرا ممنوعيّت نوشتن احاديث پيامبر(ص) ،پيروان ائمّه(ع) را از منبع مهمّ هدايت بیبهره نکرد ؟ [د]90
زيرا احاديث پيامبر نزد ايشان حفظ شده بود و شيعيان اين احاديث را از طريق اين بزرگواران که انسانهايی معصوم و به دور از خطا بودند و
سخنانشان مانند سخنان رسول خدا(ص) معتبر و موثق بود ،به دست میآوردند.
 -16چرا ممنوعيّت نوشتن احاديث پيامبر(ص) برای پيروان ائمه اشکاالتی بوجود نياورد؟[خ]94
الف) زيرا کسانیکه به احاديث عالقهمند بودند فقط آن ها را حفظ کرده و به ديگران منتقل میکردند) (.
ب) زيرا احاديث پيامبر نزد ائمه معصوم که به دور از خطا بودند حفظ شده و به پيروان ايشان منتقل گرديد()
 -17دو مورد از مسايلی که پس از رحلت پيامبر(ص) موجب تحريف در معارف اسالمی و جعل احاديث ايشان شد را بنويسيد [ .خ]85
 تفسير و تبيين آيات قرآن و معارف اسالمی توسّط برخی عالمان وابسته به قدرت و گروهی از علمای اهل کتاب به ظاهر مسلمان ،مطابق باافکار خود يا موافق با منافع قدرتمندان.
 نقل داستانهای خُرافی درباره پيامبران توسّط برخی از علما در مساجد برای مردم. ميداندادن به برخی انديشهها توسّط حاکمان بنیاميّه و بنیعبّاس ،انديشههايی که به قدرتشان کمک میکرد و مردم را مطيع میگرداند. جعل احاديثی از قول پيامبراکرم(ص) از سوی برخی دنيا دوستان برای نزديکی به حاکمان و جايزه گرفتن از آنان. -18پيامدهای زيانبار تحريف معارف اسالمی و جعل احاديث پيامبراکرم(ص) و نقل داستانهای خرافی درباره پيامبران توسط برخی از علماء
وابسته به قدرت و اهل کتاب را بنويسيد[ :خ ]93اين مطالب به افکار کسانی که از ائمه اطهار پيروی نمی کردند ،جهت می داد و در کتاب های
تاريخی و تفسيری آنان راه می يافت و سبب گمراهی بسياری از مسلمانان می شد.
 -19عموم مردم در افکار ،اعتقادات ،رفتار و عمل ،چگونه هستند؟
عموم مردم در افکار ،اعتقادات ،رفتار و عمل ،دنباله رو شخصيت های برجسته جامعه خود هستند و آن ها را اسوه قرار می دهند .اگر اين الگوها
صاحب کماالت و ارزش های الهی باشند ،مردم نيز به نسبت همّت و استعداد خود از اين کماالت و ارزش ها بهره مند می شوند و اگر آن ها به
سوی زشتی ها و بدی ها بروند ،بيشتر مردم نيز از آن ها دنباله روی خواهند کرد.
20ـ چگونه پس از رحلت رسول خدا (ص) ظهور شخصيّتها و الگوهای غيرقابل اعتماد افزايش يافت؟ [خ]87
هرچه که جامعه از زمان پيامبر فاصله میگرفت ،حاکمان وقت تالش میکردند که شخصيتهای اصيل اسالمی ،به خصوص اهلبيت پيامبر ،به
انزوا کشيده شوند و افرادی که در انديشه و عمل و اخالق از معيارهای اسالمی به دورند ،در جامعه جايگاهی برجسته پيدا کنند و الگوی مردم
شوند .اين گونه شخصيتها در دستگاه حکومت بنیاميه و بنیعباس صاحب موقعيت بودند و به شهرت رسيدند.
21ـ کدام يک از مشکالت سياسی ـ اجتماعی باعث شد که با فاصله گرفتن از زمان پيامبر اکرم (ص) شخصيّتهای اصيل اسالمی به انزوا کشيده
شوند ؟ توضيح دهيد [ .د ]88
ظهور شخصيّتها و الگوهای غير قابل اعتماد ـ عموم مردم در افکار و اعتقادات و رفتار و عمل دنبالهرو شخصيّتهای برجسته جامعه خود هستند
و آنها را اُسوه قرار می دهند  ،اگر اين الگوها صاحب کماالت و ارزشهای الهی باشند مردم نيز به نسبت همّت و استعداد از اين کماالت و ارزشها
بهرهمند میشوند و اگر آنها به سوی زشتيها و بديها بروند بيشتر مردم نيز از آنها دنبالهروی خواهند کرد .
 -22پيامبرخدا(ص) چگونه حکومت کردند؟
پيامبر خدا حکومتش را بر پايه برابری و مساوات بنا کرد و اعالم کرد همه انسانها از يک مرد و زن آفريده شده اند و مالک کرامت و گرامی
بودن ،تقواست
 -23چه مواردی که نشان میدهد که پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا(ص) ،جاهليت در لباسی جديد وارد زندگی اجتماعی مسلمانان
شد؟
 -شخصيّتهای باتقوا ،جهادگر و مورد احترام و اعتماد پيامبر منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت قُرب و منزلت يافتند.

 آن دسته از افراد که در زمان رسول خدا در جبهه دشمنان اسالم بودند ،با تزوير و نيرنگ ،خود را در جبهه دوستان قرار دادند و شيوهحکومتی قيصران روم و کسراهای ايران را در پيش گرفتند:
 -کاخ های بزرگ و مجلل ساختند،

 -خزائن را از جواهرات گران قيمت پرکردند،

 -اکثر امالک و زمينهای کشاورزی را به مالکيت خود درآوردند.

 -به عيش و نوش و عشرت پرداختند.

 -24چرا قرآن کريم مردم را به مطالعه سرگذشت ملت ها دعوت کرده است؟
بخاطر آشنايی با سرنوشت ملتها و علت آن سرنوشت است؛ مثالً ،بدانيم که عاقبت کار کسانی که آيات الهی را تکذيب کردند چه بود .اين
آشنايی بايد به درس گرفتن و عبرتآموزی منجر شود.
 -25چه مسائلی زمينه را برای ورود جعل و تحريف به احاديث پيامبر اکرم(ص) آماده کرد؟
زمينه اوّل ،منع نوشتن احاديث پس از رحلت پيامبر (ص) و زمينه دوّم ،نياز حاکمان جور و صاحبان قدرت به توجيه موقعيت خود و اقدامات
مخالف اسالم آن ها بود .که توسّط برخی از عالمان وابسته به قدرت و گروهی از علمای اهل کتاب که ظاهراً مسلمان شده بودند و برخی دنيا
دوستان صورت می پذيرفت.
 -26تفاوت اساسی حکومت بنیاميّه و بنیعبّاس با رهبری رسول خدا (ص) در چه چيزهايی بود ؟ [ش -85ش]90
حکومت پيامبر خدا(ص) بر پايه برابری و مساوات بود و مالک کرامت و بزرگوار بودن ،تقوا بود .امّا در حکومت بنیاميّه و بنیعبّاس:
 شخصيّتهای باتقوا ،جهادگر و مورد احترام و اعتماد پيامبر منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت قُرب و منزلت يافتند آن دسته از افراد که در زمان رسول خدا در جبهه دشمنان اسالم بودند ،پس از مدتی با تزوير و نيرنگ خود را در جبهه دوستان قرار دادندو به تدريج ،شيوه حکومتی قيصران روم و کسراهای ايران را در پيش گرفتند.
تفاوت اوّل ،عادالنه بودن حکومت رسول خدا(ص) و تکيه بر ظلم و جور در حکومتهای بنی اميه و بنی عباس.
تفاوت دوم ،گسترش انديشه های اصيل اسالمی توسط رسول خدا(ص) و ميدان دادن به انديشه های غيراصيل و تحريف شده در آن حکومتها.
تفاوت سوم ،عمل دقيق به دستورات و احکام الهی توسط رسول خدا (ص) و زيرپا گذاشتن احکام الهی توسط آن حکومتها
تفاوت چهارم ،مشی ساده حکومتداری رسول خدا(ص) و مشی اشرافی آن حکومتها
 -27پيامبر خدا حکومتش را بر پايه برابری و مساوات بنا کرد و اعالم کرد مالک کرامت و گرامی بودن ،تقوا است[ .د]93

پرسشهاي درس هشتم :
 -1هدف ائمه از اينکه برای انجام دادن مسئوليتهای دو گانه مقام امامت ،قيام کردند چه بوده است؟
تا از مسخ و تحريف اسالم جلوگيری کنند و مردم را از تاريکی و ظلمتی که طاغوت های جديد پديد آورده بودند ،به درآورند و به روشنايی و
نور برسانند.
 -2ثمره تالش ائمه چه بوده است؟
تالش ائمه سبب شد تا چهره اسالم راستين که براساس توحيد ،عدل و امامت استوار است و متناسب با شرايط زمان به نيازهای انسان ها پاسخ
می دهد باقی بماند.
 -3چهره اسالم راستين براساس توحيد ،عدل و امامت استوار است و متناسب با شرايط زمان به نيازهای انسان ها پاسخ می دهد .
4ـ اقدامات مربوط به مرجعيّت دينی امامان (ع) را نام ببريد[ .خ -88ش -90خ]92
 -2اقدام برای حفظ سخنان و سيره پيامبر (ص)
 -1تعليم و تفسير قرآن کريم
 -4تربيت شخصيّتهای اسالمی
 -3تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو
 -5از اقدامات مربوط به مرجعيت دينی ائمه(ع)« ،تعليم و تفسير قرآن کريم» را توضيح دهيد:
درحاليکه حاکمان زمان ،به افراد فاقد صالحيت ميدان میدادند که قرآن را مطابق با انديشههای باطل خود تفسير کنند ،امامان بزرگوار در هر
فرصتی که بدست میآوردند ،معارف اين کتاب آسمانی را بيان میکردند و رهنمودهای آنرا آشکار می ساختند.
 - 6نتيجه اقدام ائمه به تعليم و تفسير قرآن کريم چه بوده است؟ در نتيجه اين اقدام ،مشتاقان معارف قرآنی ،حتی آنان که تابع امامت امامان
بزرگوار نيز نبودند توانستند از معارف قرآن بهره برده و به حقايق آن دست يابند.
 -15از اقدامات مربوط به مرجعيت دينی ائمه(ع)« ،اقدام برای حفظ سخنان و سيرۀ پيامبر(ص)» را توضيح دهيد:
امام علی(ع) و فاطمه زهرا(س) سخنان پيامبر(ص) و آداب زندگی ايشان را به فرزندان خود آموزش میدادند و از آنان میخواستند که اين
آموزشها را به امامان بزرگوار بعد از خود منتقل کنند و میکوشيدند نشان دهند که اين آموزشها از پيامبر(ص) است .هريک از امامان نيز ،عالوه
بر اين که اين علوم را به امام بعد از خود می سپرد ،می کوشيد آنها را در جامعه گسترش دهد و ياران خود را بر اساس آنها تربيت کند.
 -7امام رضا(ع) ،خود را از شروط ]در امان ماندن از عذاب خداوند بواسطه ورود به قلعه او (کلمه الالهالَّااللّه)[معرفی کردند؛ مقصود ايشان از اين
کالم چه بوده است؟
مقصود امام رضا(ع) اين بود که توحيد تنها يک لفظ و شعار نيست .بلکه بايد در زندگی اجتماعی ظاهر شود .و تجلی توحيد در زندگی اجتماعی
با واليت امام که همان واليت خداست ،ميسر است.
 -8با توجه به حديث «سلسه الذهب» از نظر امام رضا(ع) ،تجلی توحيد در زندگی اجتماعی با واليت امام که همان واليت خداست ،ميسر است.
[ش]94
 -9نحوه بيان حديث« :کلمه ال اله اهلل حصنی فمن دخل حصنی ،امن من عذابی» ،نشانگر چيست؟ اين حديث چه نام گرفته است و چرا؟
نحوه بيان اين حديث نشان میدهد که احاديث ،از امامی به امام ديگر منتقل میشده است .به جهت توالی اسامی امامان در سند اين حديث ،به
حديث سلسله الذهب (يعنی زنجيره طال) مشهور است.
 -10از اقدامات مربوط به مرجعيت دينی ائمه(ع)« ،تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو» را توضيح دهيد:
با گسترش سرزمينهای اسالمی ،سؤالهای مختلفی در زمينههای احکام ،اخالق ،افکار و نظام کشورداری پديد آمد .ائمه اطهار با تکيه بر علم الهی خود،
به دور از انزوا و گوشهگيری و با حضورسازنده و فعال ،درباره همه اين مسائل اظهارنظر کرده و مسلمين را از معارف خود بهرهمند میساختند.
 -11ثمره حضور سازنده و فعال ائمه اطهار و اظهارنظر درباره همه مسائل و مشکالت جامعه چه بوده است؟
ثمره اين حضور سازنده ،فراهم آمدن کتاب های بزرگ در حديث و سيره ائمه اطهار در کنار سيره پيامبر(ص) و قرآن کريم است.
 -12راويان حديث ،سخنان رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) را در مجموعههايی گردآوردند .مهمترين آنها کدامند؟ [خ]87
«اصول کافی» از مرحوم کلينی« ،مَن اليَحضُرُهُ الفَقيه» از مرحوم صدوق« ،االستبصار» و « التهذيب» از مرحوم شيخ طوسی ،به اين چهار کتاب،
«کتب اربعه» میگويند.
ـ گردآورندگان کتابهای حديثی مقابل را بنويسيد  .الف) کافی  :ب) االستبصار [ :خ ]90الف) مرحوم کلينی ب) مرحوم شيخ طوسی
 -13از اقدامات مربوط به مرجعيت دينی ائمه(ع) « ،تربيت شخصيتهای اسالمی» را توضيح دهيد:
از جمله وظايف انسانهای بزرگوار و با کرامت آن است که اگر افرادی را مستعد و مشتاق فضيلت يافتند ،به تربيت آنان همّت گمارند و برای
رسيدن به رشد و کمال ياريشان دهند و از زيبايی ها و فضايل وجود خود ،به آنان ببخشند .ائمه اطهار(ع) در اين راه کوشش فراوان کردند.

 -14نتيجه کوشش ائمه اطهار عليهم السالم در راه تربيت شخصيت های اسالمی چه بود؟
در اطراف هر يک از اين بزرگواران ،شخصيتهای برجستهای تربيت شدند که در علم ،ايمان ،تقوا و جهاد در راه خدا سرآمد انسانهای زمان
خويش بودند .آنها انديشههای اسالم راستين را در عالم گسترش دادند و آرمانهای متعالی آن را حفظ کردند.
 -15با توجه به شرايط و مشکالت اجتماعی پس از رحلت پيامبر(ص) ،توضيح دهيد که هر کدام از چهار اقدام ائمه اطهار(ع) پاسخگوی کداميک
از مشکالت آن دوره بوده است؟
تحريف در انديشههای اسالمی و جعل احاديث ،ظهور شخصيّتها و الگوهای غيرقابل اعتماد
 -1تعليم و تفسير قرآن کريم:
 -2حفظ سخنان و سيرۀ پيامبر(ص) :ممنوعيّت از نوشتن احاديث پيامبر(ص) ،تبديل حکومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و کسرايی
 -3تبيين معارف متناسب با نيازهای نو :تحريف در انديشههای اسالمی و جعل احاديث ،ظهور شخصيّتها و الگوهای غيرقابل اعتماد
ظهور شخصيّتها و الگوهای غيرقابل اعتماد
 -4تربيت شخصيتهای اسالمی :
 -16امامان (ع) از دو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه میکردند  ،آن دو جهت چيست ؟ توضيح دهيد [ .خ]86
يا ؛ ائمّه اطهار (ع) در راستای واليت ظاهری از چه جهاتی با حاکمان زمان خود مبارزه میکردند ؟ توضيح دهيد [ .د[ ، ]90ش]93
اوّل ؛ از آن جهت که رهبری و اداره جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود و الزم بود که برای انجام دادن اين وظيفه به پا خيزند و در
صورت وجود شرايط و امکانات  ،حُکّام غاصب را برکنار کنند .
دوم ؛ از آن جهت که سکوت در مقابل ظلم و زير پا گذاشتن قوانين اسالم را گناه میدانستند و معتقد بودند که اگر حاکمی  ،حقوق مردم را زير
پا گذارد و به احکام اسالمی عمل نکند  ،براساس حُکم امر به معروف و نهی از منکر  ،بايد با او مقابله و مبارزه کرد .
 -17امامان بزرگوار ما «در مجاهده برای حکومت عدل» از چه اصولی تبعيّت میکردند؟ آنها را نام ببريد[ .ش]85
2ـ معرّفی خود به عنوان امام بر حقّ
1ـ عدم تأييد حاکمان
4ـ انتخاب شيوههای درست مبارزه
3ـ آگاهیبخشی به مردم
 « -18عدم تأييد حاکمان» ،از اصولی که ائمه در مجاهده در راستای واليت ظاهری ،از آن تبعيت میکردند؛ را توضيح دهيد.
امامان هيچ يک از حاکمان غيرقانونی عصر خود را به عنوان جانشين رسول خدا تأييد نکردند و اين امر را به شيوه های گوناگون به اطالع مردم
رساندند .گرچه امامان تفاوت های اخالقی و رفتاری حاکمان را د ر نظر می گرفتند و در مواردی که بر طبق دستورات اسالم رفتار می کردند،
عملشان را تأييد می نمودند ،امّا آنان را در غصب خالفت و جانشينی رسول خدا يکسان می ديدند.
 « -19معرّفی خود به عنوان امام بر حقّ » ،از اصولی که ائمه در مجاهده در راستای واليت ظاهری ،از آن تبعيت میکردند؛ را توضيح دهيد.
آن بزرگواران همواره خود را به عنوان امام و جانشين برحق پيامبر اکرم معرفی می کردند؛ به گونه ای که مردم بدانند تنها آن ها جانشين رسول
خدا و امام برحق جامعه اند.
 -20عکسالعمل حاکمان در برابر عدم تأييدشان از سوی ائمه و اينکه ائمه خود را به عنوان امام بر حقّ معرّفی می کردند ،چه بوده است؟
ايندو اصل همواره برای حاکمان زمان روشن بود و از آن اطالع داشتند لذا همواره با امامان به بدی رفتار میکردند و نسبت به آنان و يارانشان
انواع سختیها و آزار و اذيتها روا میداشتند تا آنجا که همه آن بزرگواران به شيوههای گوناگون توسط حاکمان وقت به شهادت رسيدند.
 -21حاکمان زمان امامان بزرگوار می دانستند که بر اساس دو اصل « عدم تأييد حاکمان » و « معرّفی خود به عنوان امام بر حقّ » ،امامان آنها
را به عنوان جانشين رسول خدا به رسميت نمی شناسند[ .خ]94
 -22چرا ائمّه معصومين(ع) در مجاهده ،از اصل « آگاهی بخشی به مردم» تبعيّت میکردند؟ [ش -86د -87د]90
ائمه اطهار راه رهايی مسلمانان از دست حاکمان طاغوتی و مشکالت اجتماعی را آگاه شدن آنان می دانستند .از نظر آن ها رشد و آگاهی مردم
يک اصل اساسی بود و برای تحقق آن حتی از ايثار جان و مال خود دريغ نداشتند.
 23ـ درستی يا نادرستی گزاره زير را با ( ص /غ ) مشخّص کنيد [ .خ]91
ـ ائمّه اطهار راه رهايی مسلمانان از دست حاکمان طاغوتی و مشکالت اجتماعی را آگاهی آنها میدانستند  .ص
 -24چرا ائمه اطهار (ع) روش يکسانی برای مبارزه با حاکمان زمان خود انتخاب نکردند؟[ د]93
 -امامان برای مجاهده در راستای واليت ظاهری چه شيوهای را برای مبارزه درست میدانستند؟

امامان شيوه مبارزه با حاکمان را متناسب با شرايط زمان برمیگزيدند؛ به گونهای که هم تفکر اصيل اسالم راستين يعنی تشيع باقی بماند و
هم به تدريج ،بنای ظلم و جور بنیاميه و بنیعباس سست شود ،در عين حال ،روش زندگی امامان ،به عنوان اسالم حقيقی ،به نسلهای آينده
معرفی گردد .آنان میکوشيدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسيت دارد ،در قالب تقيّه به پيش ببرند.
 -25تقيّه را تعريف کنيد [ .خ -85د - 85د -87د-88خ]91
ائمّه بزرگوار ما از زمان امام سجّاد (ع) تقيّه میکردند  .يعنی ؛ می کوشيدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حسّاسيّت
داشت  ،مخفی نگه دارند به گونه ای که در عين ضربه زدن به دشمن  ،کمتر ضربه بخورند  .اين اصل را تقيّه میگويند .
 -26شيوه مبارزاتی امام علی(ع) در دوران امامتشان چه بوه است؟
حضرت برای حفظ نظام نوپای اسالمی سکوت پيشه کرد .در عين حال گوشهگيری هم در پيش نگرفت؛ او هرجا که کاری خالف موازين اسالم
میديد ،انتقاد میکرد و هرجا هم که از وی کمک میخواستند ،آنان را ياری مینمود.
 -27شيوه مبارزاتی امام حسن(ع) در دوران امامتشان چه بوه است؟
ايشان دستور جهاد عليه معاويه را صادر کردند اما وقتی معاويه بيشتر فرماندهان سپاه امام را از نبرد ،منصرف کرد و با حيلههای گوناگون مردم
را با خود همراه ساخت؛ امام با سنجيدن جوانب کار ،صالح را بر آن ديد که برخالف ميل خود ،از جنگ دست بردارد و قرارداد صلح امضا کند.
 -28شيوه مبارزاتی امام حسين(ع) در دوران امامتشان چه بوه است؟
در زمان معاويه همان روش برادر بزرگوارش را بعد از صلح ،پيش گرفت و عليه معاويه دست به جهاد نزد .اما وقتی يزيد به حکومت رسيد ،امام
روش خود را تغيير داد و متناسب با شرايط جديد ،تصميم گرفت زير بار بيعت يزيد نرود و عليه وی قيام کند.
 -29شيوه مبارزاتی امام سجاد (ع) در دوران امامتشان چه بوه است؟
چون پس از شهادت امام حسين(ع) و سرکوبی شديد شيعيان ،سازمان تشيع ا ز هم پاشيد؛ امام(ع) در کنار گسترش معارف از طريق دعا ،به تجديد
بنای سازمان تشيع پرداخت .انسانهايی فرهيخته و دارای بينش عميق را تربيت کرد و بار ديگر با عالقمندان اهل بيت(ع) ارتباط برقرار نمود.
 -30شيوه مبارزاتی امام سجاد(ع) و امام موسی کاظم(ع) در دوران امامتشان چگونه بود؟[ ش]94
الف) امام سجاد(ع) برای حفظ نظام نو پای اسالمی سکوت پيشه کردند و امام موسی کاظم(ع) با توجه به فعاليت دو جناح بنی عباس و علويان
عليه امويان ،مبارزه خود را علنی تر کردند) ( .
ب) امام سجاد(ع) به تجديد بنای سازمان تشيع پرداخت و امام موسی کاظم(ع) با توجه به شدت اختناق مبارزه خود را مخفيانه و در قالب تقيه
ادامه داد)( .
 -31شيوه مبارزاتی امام باقر (ع) در دوران امامتشان چه بوه است؟
مدرسه علمی بزرگ در مدينه بود .امام پيوسته شايستگی حاکمان غاصب و جبّار
ٔ
امام اقدام علمی و فرهنگی مهمی را آغاز کرد و آن پايه گذاری يک
زمان را زير سؤال می برد و نظر اسالم را دربارهٔ امامت و خالفت بيان میکرد .امّا هنوز زمان قيام عليه اين حاکمان را مناسب نمی ديد .به همين جهت،
وقتی برادر آن حضرت ،برای سازمان دادن يک قيام به ايشان مراجعه کرد ،امام او را از اين کار بازداشت.
 -32چرا پايه گذاری يک مدرسه علمی بزرگ در مدينه ،توسط امام باقر(ع) اقدامی ضروری بود؟
با توجه به ظهور فرقههای گوناگون در جهان اسالم اين اقدام ،اقدامی ضروری بود.
 -33شيوه مبارزاتی امام صادق (ع) در دوران امامتشان چه بوه است؟
مبارزه خود را علنی تر کرد و در فرصت های مناسب از جمله در روز عرفه در مراسم حج ،حق حکومت را از آن خود اعالم نمود .حتی به
ٔ
امام صادق
زيدبن علی ،عموی خود اجازه قيام داد .ايشان در تمام دوران امامت خود ،مدرسهٔ علمی را که امام باقر پايه گذاری کرده بود ،توسعه داد و هزاران شاگرد
را در رشته های مختلف معارف اسالم تربيت کرد.
 -34شرايط و اوضاع زمانه در دوران امام صادق(ع) چگونه بوده است؟
در زمان امام صادق ناخشنودی نسبت به دستگاه بنی اميه به اوج رسيده بود .در اين شرايط دو جناح عليه امويان فعاليت می کردند ،يکی عباسيان و
ديگری علويان .علويان ،دوستداران اهل بيت بودند .البته براثر اشتباهات مسلمانان و روی آوردن آن ها به بنی عباس ،با پيروز شدن بنی عباس بر بنی
اميه ،دوران اختناق و سخت گيری نسبت به علويان دوباره آغاز شد.
 -35پس از شهادت امام رضا(ع) وضعيت شيعان چگونه بود؟
با شهادت امام رضا(ع) مرحله بسيار سختی برای شيعيان و علويان پديد آمد .حتی ارتباط معمولی و رفت و آمد به خانه امام جواد(ع) نيز مشکل شد.
امام هادی و امام حسن عسکری(ع) را به اجبار در سامرا (مرکز خالفت) و در پادگان نظامی ،منزل دادند.

 -36شيوه مبارزاتی ائمه اطهار(ع) پس از شهادت امام رضا(ع) در دوران امامتشان ،چه بوه است؟
با وجود همه سختگيری های دستگاه حاکمه ،اين سه امام بزرگوار معارف بازمانده از پدران گرامی خود را حفظ کردند و از طريق شاگردان به نسل های
بعد رساندند و مانع نابودی مکتب اهل بيت شدند.
 -37از مسئوليّتهای مقام امامت « واليت معنوی امامان (ع) » را شرح دهيد [ .خ ]89
پس از رسول خدا (ص) ائمّه اطهار عليهم السّالم واسطه خير و بَرَکَت و رحمت در جهان هستی هستند  ،و عالوه بر راهنماييها و ياريهای ظاهری
به اذن خداوند از طريق معنوی و غيبی نيز به نيازهای مؤمنان پاسخ میدهند و آنان را به مقصود میرسانند .
 -38مقام و منزلت انسان های با فضيلت ناشی از بندگی واقعی آنان در برابر خدا است.
 -39آيا ائمه اطهار(ع) روش های يکسانی در مقابله با حاکمان زمان در پيش گرفتند؟ چرا؟
خير ،امامان متناسب با شرايط سياسی و اجتماعی زمان خود ،شيوه های مختلفی را برای مبارزه تنتخاب می کردند .بطوريکه گاهی يک امام با
توجه به شرايط ،در دو زمان مختلف ،از دو شيوه مختلف برای پيشبرد اهداف سياسی و اجتماعی اسالم بهره برده است.
 -40هريک از عبارات سَمت راست با کدام يک از عبارات سَمت چپ (مسئوليّتهای مقام امامت ) ارتباط دارند ؟ [ش]89
الف) اقدامات مربوط به مرجعيّت دينی +
 -1اقدام برای حفظ سخنان و سيره پيامبر (ص) +
ب ) مجاهده در راستای واليت ظاهری +++
 -2پاسخ به نيازهای مؤمنان از طريق معنوی و غيبی ++
ج ) واليت معنوی امامان (ع) ++
 -3تربيت شخصيّتهای اسالمی +
 -4آگاهی بخشی به مردم +++

پرسشهاي درس نهم :
 -1زمان و مکان تولد حضرت مهدی (عج) را بيان داريد و سال امامت ايشان را بنويسيد.
در سپيده دم جمعه ،نيمۀ شعبان سال  255هجری در سامراء متولّد شد و تا سال  260درکنار پدر زندگی کرد.
2ـ امام حسن عسکری (ع) در ارتباط با فرزندش حضرت مهدی (عج) چه اقداماتی انجام داد ؟ [خ]89
امام حسن عسگری(ع)  ،ايشان را از گزند حاکمان عباسی که تصميم بر قتل وی داشتند ،حفظ نمود و با آن که در محاصره نيروها و جاسوسان
حاکمان بود ،ايشان را به ياران نزديک و مورد اعتماد نشان می داد و به عنوان امام بعد از خود معرفی می کرد.
3ـ غيبت صُغری را تعريف کنيد [ .د  -86خ -87ش -88ش -90د]90
مرحله اوّل امامت حضرت ولی عصر (عج) که از سال  260پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) آغاز شده و تا سال 329طول کشيده است
غيبت صغری ناميده میشود .دورهای که امام عصر (عج ) از طريق نائبان چهارگانه با شيعيان ارتباط داشتند .
4ـ امام زمان (عج) در دوره غيبت صُغری از چه طريق پيروان خود را رهبری میکردند ؟ [خ]91
امام در اين دوره زندگی مخفی داشت امّا از طريق چهار نفر از ياران صميمی و مورد اعتماد پيروان خود را رهبری می کرد.
5ـ نائبان چهارگانه در دوره غيبت صُغری چه مسئوليّتی بر عهده داشتند ؟ [ش ] 89اين افراد رابط ميان مردم و امام عصر (عج) بودند .
 -6با توجه به آيه  53سوره انفال که می فرمايد :ذِلکَ باَنَّ اللّهَ لَم يَکُ مُغَيّرًا نعمَه اَنعَمَها عَلی قَومٍ حَتّی يُغَيّروا ما باَنفُسِهِم جای خالی را پرکنيد:
اگر مردم نعمتی را که خدا به آنان داده ضايع کنند ،خداوند آن نعمت را از آنان می گيرد.
 -7با توجه به آيه 53سوره انفال و آيه 11سوره رعد که می فرمايد :اِنَّ اللّهَ ال يُغِيّرُ ما بقَومٍ حَتّی يُغِيّروا ما باَنفُسِهِم ،جای خالی را پرکنيد:
عامل از دست دادن نعمت ،خود مردم هستند.
8ـ بر اساس آيه  ... « :إنَّ اللَّهَ ال يُغَيرُ مَا بقَوْمٍ حَتَّی يُغَيرُوا مَا بأَنْفُسهمْ ( » ...رعد )11زمينهساز هالکت و بدبختی يا عزّت و سربلندی يک جامعه
چه کسانی هستند ؟ [خ ]91خود انسانها  ،خود افراد جامعه
9ـ بر اساس آيه ...«:إنَّ اللَّهَ ال يُغَيرُ مَا بقَوْمٍ حَتَّی يُغَيرُوا مَا بأَنْفُسهمْ ( »..رعد )11علّت غيبت امام عصر (عج) چيست ؟ [خ -86د( 90ترجمه)]
اين آيه می فرمايد :تا گروهها  ،اقوام و ملّت ها تغيير نکنند خداوند نيز اوضاع و شرايط زندگی آنان را تغيير نخواهد داد .به سبب قدرناشناسی و
ناسپاسی مردم از نعمت امامت و در خطر بودن جان آن حضرت ،خداوند آخرين ذخيره و حجّت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی
جديد و از پس پردهٔ غيبت ادامه يابد.
10ـ علّت غيبت امام عصر(عج) چيست ؟ توضيح دهيد[.د ]85ـ علّت غيبت امام عصر (عج) و تداوم آن را بنويسيد [ .خ]88
به چه دليل خداوند ،آخرين ذخيره و حجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جديد ادامه يابد؟
پيامبر گرامی اسالم  ،خود و امام علی را پدران امت معرفی فرموده است .اما فرزندان ناسپاس ،قدر پدران مهربان خود را نشناختند و چنان در
مسير غلط پيش رفتند که 11تن از رهبران آسمانی خود را شهيد کردند .به سبب اين قدرناشناسی و ناسپاسی مردم از نعمت امامت و در خطر
پرده غيبت ادامه يابد .ادامه
بودن جان آن حضرت ،خداوند آخرين ذخيره و حجّت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جديد و از پس ٔ
يافتن اين غيبت بر اثر باقی ماندن همان شرايط و عدم آمادگی مردم برای ظهور میباشد
 -11پيامبر (ص) ،نسبت خود و حضرت علی (ع) را با امت اسالمی چه نسبتی معرفی فرمودند؟
پيامبر گرامی اسالم  ،خود و امام علی را پدران امت معرفی فرموده است.
 -12حاکمان بنیعباس چه قصدی در مورد حضرت مهدی (عج) داشتند؟ برای اين منظور چه تدابيری اجرا کرده بودند؟
حاکمان بنی عباس درصدد بودند که مهدی موعود(عج) را به محض تولد از بين ببرند .آنان امام دهم و سپس امام يازدهم و خانواده ايشان را در
محله ای نظامی در شهر سامرا منزل دادند و رفت و آمد های آنان را زيرنظر گرفتند تا درصورت امکان ،امام دوازدهم را در همان کودکی به
شهادت برسانند.
 -13ظهور حضرت مهدی (عج) به آمادگی کدام گروه بستگی دارد؟ (شيعيان ،مسلمانان ،جهانيان)
14ـ غيبت امام زمان تا چه زمانی ادامه دارد ؟ [خ ]91دوران غيبت امام عصر چه زمانی به پايان می رسد؟[خ]93
غيبت آن قدر ادامه می يابد که نه تنها مسلمانان ،بلکه جامعه انسانی شايستگی درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آخرين حجّت الهی را
پيدا کند .اما تعيين زمان طهور در اختيار خداست.
 -15پس از ظهور و بهرهمندی کامل از وجود آخرين حجت الهی چه اتفاقی می افتد؟ حضرت رسول در اين زمينه چه می فرمايند؟
بشريت عملیشدن وعدههای الهی در مورد حکومت صالحان و برپايی عدالت جهانی را به چشم خواهد ديد و هما نطور که پيامبر اکرم(ص)
فرمودند«:خداوند زمين را پر از قسط و عدل خواهد کرد ،بعد از اين که پر از ظلم و جور شده باشد».

 -16با توجه به اينکه امام علی(ع) فرمودند :زمين ،از حجت خدا خالی نمیماند؛ علت بیبهره ماندن از اين وجود را چه چيزی معرفی میکنند؟
میفرمايند :خداوند ،به علت ستمگری انسانها و زيادهروی در گناه ،آنان را از وجود حجت در ميانشان بی بهره میسازد.
 -17امام باقر (ع) قضای حتمی خداوند در مورد نعمتهايش را چه دانستند؟ چه استثنايی قايل شدند؟
قضای حتمی خداوند است که اگر به بنده خود نعمتی دهد ،آن نعمت را از او نمیگيرد مگر آنکه گناهی انجام دهد که شايستگی داشتن آن
نعمت را از دست دهد.
 -18تغيير و تحول در امور مربوط به جامعه ،چه قوانين و سنتهای خاصی دارد؟
تصميم يک فرد يا گروهی محدود  ،اگر از همراهی ديگر افراد برخوردار نباشد ،به نتيجه نمی رسد .تنها زمانی تغيير و تحول يک ملت صورت
می پذيرد که عموم افراد جامعه مشتاق و خواهان آن باشند .به همين جهت قرآن کريم می فرمايد که تا اقوام و ملت ها تغيير نکنند ،خداوند
نيز اوضاع و شرايط زندگی آنان را تغيير نخواهد داد.
19ـ تغيير و تحوّل در جامعهای که گرفتار بیعدالتی میباشد  ،چگونه امکانپذير است ؟ [د]88
در جامعه گرفتار بیعدالتی ،تصميم يک فرد يا گروهی محدود برای برقراری عدالت ،اگر از همراهی ديگران برخوردار نباشد به نتيجه نمیرسد.
 -20غيبت امام زمان(عج) در مقابل «ظهور» است يا «حضور» ؟ توضيح دهيد [ .ش ]85چرا غيبت امام عصر(عج) به «خورشيد پُشت ابر» تشبيه
شده است ؟ [ش ]86چرا حضرت مهدی (عج) را « غائب» ناميدهاند ؟ منظور از اين « غيبت» را توضيح دهيد [ .خ -92ش-93ش]94
غيبت در مقابل ظهور است ،نه حضور .امام را ،غايب ناميده اند؛ زيرا ايشان از نظرها « غايب» است ،نه اين که در جامعه حضور ندارد .ايشان چون
خورشيد عالم تاب ،انوار هدايت و رهبری خود را بر مسلمانان می تاباند .به عبارت ديگر ،اين انسانها هستند که امام را نمی بينند ،نه اين که
ايشان در بين مردم حضور نداشته باشد.
 -21از اين حديث که اميرالمؤمنين(ع) می فرمايد« :حجت خدا در ميان مردم حضور دارد ،از معابر و خيابانها عبور می کند .به نقاط مختلف
جهان می رود ،سخن مردم را می شنود و بر جماعت مردم سالم می کند .می بيند و ديده نمی شود ».چه استفاده ای می توان کرد.
غيبت در مقابل ظهور است ،نه حضور و اينکه امام را ،غايب ناميده اند؛ زيرا ايشان از نظرها « غايب» است ،نه اين که در جامعه حضور ندارد.
 -22امام عصر (عج) رهبری خود را در عصر غيبت به چه چيز تشبيه کردهاند ؟ [ش -87ش] 89
امام عصر (عج) می فرمايد  :بهره بُردن از من در عصر غيبتم مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامی که پُشت ابرها باشد.
 -23پنهان بودن امام زمان در پشت ابرغيبت ناشی از چيست؟
پنهان بودن در پشت ابر ناشی از عدم شايستگی انسان ها در بهره مندی از رهبری ظاهری ايشان است.
24ـ بخش اصلی رهبری امام عصر (عج) مربوط به کدام قلمرو است و چگونه انجام میشود ؟ [خ -87خ -88خ]94
بخش اصلی رهبری امام مربوط به قلمرو واليت معنوی است  .ايشان که به اذن خداوند از احوال انسانها آگاه است به صورتهای مختلف افراد
مستعدّ و به ويژه شيعيان و محبّان خويش را از امدادهای معنوی در جهت رشد و تعالی روحی برخوردار میسازد .
 -25اينکه لطف و محبت امام زمان همواره وجود دارد را با بيان حديثی از ايشان توضيح دهيد.
امام عصر(عج) در نامه 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».
 -26چه چيز باعث شده دشواری ها و مصيبت ها برما فرود نيايد و دشمنان نتوانند شيعه را ريشهکن نمايند؟
اينکه امام زمان(عج) در رسيدگی به ما و سرپرستی ما کوتاهی و سستی نمیکنند و ياد ما را از خاطر نمیبرند .اگر کمک و دستگيری ايشان
ريشه مسلمانان و شيعيان را قطع خواهد کرد.
ٔ
نباشد ،مشکالت و توطئه های دشمنان،
27ـ دو نمونه از موارد واليت معنوی ( ياری و دستگيری شيعيان ) توسّط امام عصر (عج) را بنويسيد[ .د]89
ـ هدايت باطنی افرادـ حلّ بعضی مشکالت علمی علماـ خبردادن از بعضی رويدادهاـ دستگيری از درماندگانـ شفای بيمارانـ دعا برای مؤمنان
 -28آيا دوره غيبت به معنای عدم رهبری امام عصر(عج) است چرا؟[د]93
دوره غيبت ،به معنای عدم رهبری امام عصر نيست بلکه رهبری حقيقی مسلمانان هم اکنون نيز با ايشان است .امّا اين رهبری را انسان های
عادی حس نمی کنند؛ همان طور که برخی از انسان ها فوايد خورشيد پشت ابر را درنمی يابند .اگر شب عالم را فراگيرد و خورشيد هيچ گاه
طلوع نکند ،آن زمان است که نعمت وجود خورشيد پشت ابر نيز بر همگان روشن خواهد شد.
29ـ آيا میتوان زمان ظهور امام عصر(عج) را تعيين کرد؟ مختصراً توضيح دهيد[ .ش  -86ش]87
تعيين زمان ظهور در اختيار خداست و کسی جز او از آن آگاهی ندارد .آنچه برای ظهور الزم است ،احساس نياز جهانی به کمک الهی ،نااميدی
از همه مکتبهای غيرالهی و آمادگی الزم پيروان و ياران امام برای همکاری با ايشان است و از اين امور جز خداوند ،کس ديگری آگاهی ندارد.
ضمنا پيامبر اکرم فرمودند :مَثَل ظهور حضرت مهدی  ،مَثَل برپايی قيامت است .مهدی نمی آيد مگر ناگهانی.

30ـ چرا تعيين زمان ظهور امام عصر (عج) تنها در اختيار خداوند است ؟ توضيح دهيد [ .ش -89د]90
آنچه برای ظهور الزم است ،احساس نياز جهانی به کمک الهی ،نااميدی از همه مکتبهای غيرالهی و آمادگی الزم پيروان و ياران امام برای
همکاری با ايشان است و از اين امور جز خداوند ،کس ديگری آگاهی ندارد.
 چه اموری برای ظهور حضرت مهدی (عج) الزم است؟ (شرايط ظهور)  -دوران غيبت چه زمانی پايان می يابد؟ -31طوالنی بودن عمر حضرت مهدی (عج) چگونه امکانپذير است ؟ [د – 86ش]87
برخی امور از نظر عقلی امکانپذير نيستند و محال است در جهان خارج تحقّق پيدا کنند  .امّا برخی امور هستند که تحقّق آنها از نظر عقلی
امکانپذير است امّا شرايط عوامل خارجی بسيار زيادی بايد دست به دست هم دهند تا آن امور تحقّق يابند  .اينها امور غير عادیاند نه غير عقلی
 .طوالنی شدن عمر انسانها از جمله اين امور است  .از نظر عقلی بدن انسان میتواند هزاران سال زنده بماند و ازآنجا که همه عوامل و شرايط
طول عمر در اختيار خداوند است به قدرت و اراده خود جسم مبارک امام عصر (عج) را جوان نگه میدارد تا آن حضرت به حيات خود ادامه دهد
.
سوره رعد ،علت اصلی غيبت امام عصر(عج) را توضيح دهيد.
ٔ
آيه 11
 -32با توجه به ٔ
اين آيه بيان می کند که اگر خداوند در زندگی ما تغ ييری پديد می آورد ،با اعمال و تصميمگيریهای ما ارتباط دارد .به همين جهت ،علت
غيبت و تداوم آن هم به ما انسانها بر می گردد.
 -33چرا غيبت امام عصر به خورشيد پشت ابر تشبيه شده است؟
خورشيد در اين حالت ،زمين را از تاريکی مطلق نجات میدهد ،از سردشدن دائم آن جلوگيری میکند و بخشی از فوايد خود را به موجودات
می رساند و در مجموع ،همچنان زمين حفظ می شود .پشت ابر ماندن خورشيد موقتی است و پس از مدتی خورشيد نمايان می شود.
امام نيز در زمان غيبت زمين را از نابودی معنوی حفظ می کند ،باهدايت معنوی خود ،افراد مستعد را ياری میرساند و با وجود خود در ميان
مردم ،آنان را از برکات بهرهمند میکنند؛ گرچه آنان متوجه نمی شوند .غيبت نيز امری موقتی است و باالخره ،آن حضرت ظهور خواهد کرد.
 -34غيرعادی و غيرعقلی (محال) چه تفاوتی با يکديگر دارند؟ برای هرکدام سه مثال ذکر کنيد.
نمونههايی از محال عقلی :يک عدد هم زوج باشد هم فرد ،کوچک تر بودن کلّ يک مجموعه از جزء آن مجموعه ،يک شکل هم مثلث باشد ،هم
دايره ،افتادن سيب از درخت ،بدون علت.
نمونههايی از امور غيرعادی :کسی که بتواند ده دقيقه زير آب بماند .برخورد يک سيّاره با زمين ،تولد ده قلو در يک زايمان.
 -35قرآن کريم خبر می دهد که حضرت نوح(ع)  950سال قوم خود را به توحيد دعوت می کرد .از اين خبر چه نتايجی می توان گرفت؟
اينکه ايشان حداقل عمری حدود هزارسال داشته است و اين احتمال زياد است که مردم زمان ايشان هم عموماً همين قدر عمر میکردهاند .پس
می توان گفت که در يک زمانی عمرهای حدود هزار سال وجود داشته است .پس عمر چند هزار ساله هم امر غيرممکنی نيست ،آن هم برای
يک انسانی که مسئوليت برپايی حکومت جهانی را برعهده دارد.
36ـ درستی يا نادرستی گزارههای زير را با ( ص /غ ) مشخّص کنيد .
ـ غيبت امام مهدی (عج) در دوره غيبت  ،در مقابل حضور است نه ظهور [ .د -89ش ]90غ
ـ عمر طوالنی امام زمان امری غيرعادی و غيرعقلی نيست و با قدرت الهی عملی میشود [ .خ ]91غ
ـ عمر طوالنی امام زمان امری عقلی و غيرعادی است[ .ش ]93ص
 -37شيعه کداميک را از ويژگيهای موعود می داند؟ [ش]93
الف) زنده بودن امام زمان(ع) ،مشخص بودن پدر و مارد آن حضرت و حضور ايشان در جامعه)( .
ب) از نسل پيامبر اکرم(ص) و حضرت فاطمه است و هنوز به دنيا نيامده است)( .
 -38کدام مورد  ،از فوائد ال ف) زنده بودن امام زمان(ع) ،مشخص بودن پدر و مارد آن حضرت و حضور ايشان در جامعه است؟[خ]94
الف) پيروان آن حضرت ميدانند که ايشان از حال مسلمانان آگاه اند و از فداکاريها و مجاهدت مؤمنان اطالع دارند)( .
ب) بنابر سخنان پيامبر(ص)و ائمه اطهار ،موعود و منجی انسانها ،دوازدهمين امام و فرزند امام حسن عسگری است)( .
 39ـ کامل کنيد :
ـ بخش اصلی رهبری امام مهدی (عج) مربوط به قلمرو ( واليت معنوی ) است[ .د 88ـ ش 90ـ د 90ـ خ]92
ـ امام زمان (عج) در دوره غيبت صُغری از طريق افرادی خاصّ که به ( نُوّاب اَربعه ) معروفند  ،با شيعيان ارتباط داشت [ .ش]90
ـ رهبری امام زمان (عج) در عصر غيبت به ( خورشيد پُشت ابر ) تشبيه شده است [ .ش]90
ـ دوره اول امامت حضرت مهدی(عج) که تا سال  329ه-ق طول کشيد ( ،غيبت صغری ) ناميده می شود[ .د]93

پرسشهاي درس دهم :
 -1تاريخ زندگی انسان ها صحنه مبارزه دائمی حق و باطل بوده است .مشخصات جبهه حق چيست؟
در جبهه حق ،خداپرستانی حضور دارند که در راه عدالت ،انسان دوستی ،آزادگی ،فضايل اخالقی و دفاع از حقوق محرومان و مستضعفان تالش
کرده اند و صفحات تاريخ را با جهاد و ايثارِ خود زيبايی و شکوه بخشيدهاند.
 -2تاريخ زندگی انسان ها صحنه مبارزه دائمی حق و باطل بوده است .مشخصات جبهه باطل چيست؟
در جبهه باطل ،خودخواهان و خودپرستانی حضور دارند که شرک و کفر و ستمگری پيشه ساخته و برای رسيدن به خواسته های خود ،به بهره
کشی از انسانها و دامن زدن به فساد و بی بند و باری پرداختهاند.
 -3پاسخ به اين سؤال که«نتيجه نهايی مبارزه حق و باطل چيست؟» به چه چيز بستگی دارد؟
پاسخ به اين سؤال با بينش انسان درباره جهان ارتباط دارد.
 -4جبهه باطل چه آينده ای برای تاريخ به تصوير میکشند؟
آنان که از شناخت آفريننده جهان درمانده اند و اداره کنندهای مدبر و حکيم برای آن نمیشناسند ،نمیتوانند آيندهای روشن برای تاريخ انسان
تصور کنند.
5ـ توضيح دهيد خداپرستان درباره « آينده تاريخ » چه اعتقادی دارند ؟ [د]87
خداپرستان که معتقدند يکی از نامهای خداوند حق است و اوست که با حکمت خود ،جهان را اداره میکند ،براساس وعده الهی ،باور دارند که
آينده نهايی جهان از آنِ حق خواهد بود و باطل ،شکست خورده و مغلوب ،صحنه را ترک خواهد کرد و حق طلبان جهان را اداره خواهند کرد و
مردم يک زندگی خوب و رو به کمالی خواهند داشت.
6ـ پيام آيه« :وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فی الزَّبُور منْ بَعْد الذکْر أَنَّ األرْضَ يَرثُهَا عبَادیَ الصَّالحُونَ  ( » .انبياء [ ) 105 ،خ -87خ  – 90خ( 93ترجمه)]
پيام  :عالوه بر قرآن در کتاب زبور آمده است که زمين به بندگان صالح و درستکار خداوند خواهد رسيد
ترجمه  :و در زبور (بعد از موعظه و پند) نوشتيم  :همانا زمين را بندگان شايستهام به ارث میبَرند .
7ـ پيام آيه « :وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذينَ اسْتُضْعفُوا فی األرْض وَ نَجْعَلَهُمْ أَئمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارثينَ (» .قَصَص )5،را بنويسيد [ .خ]85
پيام آيه در مورد « آينده تاريخ»  :اين آيه ديدگاه اسالم را درباره آينده تاريخ بيان میکند و اينکه در نهايت پيشوايی و رهبری از آن مستضعفان
جهان خواهد بود و خواست و وعده الهی پيروزی حقّ بر باطل میباشد .
8ـ بر اساس آيه« :هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَی وَدين الْحَق ليُظْهرَهُ عَلَی الدين کُله  ( » ...توبه  ) 33 ،چه آيندهای برای تاريخ انسان پيشبينی
شده است ؟ [خ -89ش( 90ترجمه) -خ]94
آينده نهايی جهان از آن حقّ خواهد بود و باطل شکست خورده و مغلوب صحنه را تَرک خواهد کرد  .او کسی است که پيامبرش را با هدايت و
دين حقّ فرستاد تا دينش را بر هر دينی مسلّط کند .
9ـ پيامبران الهی ،برای « تحقّق وعدههای الهی » در پايان تاريخ از چه طرح خاصّی سخن گفتهاند؟ [ش -85د -89خ]94
پيامبران الهی میگويند که در پايان تاريخ  ،در حالی که شرايط کامالً آماده شده است ،يک ولیّ الهی ظهور میکند و حکومت جهانی و عادالنهای
تشکيل میدهد که فقط براساس دين خدا اداره میشود  .اين عقيده اصلی پيامبران الهی است اما تعليمات هر پيامبری ،جز پيامبر اسالم پس از
وی دستخوش دگرگونی شد.
 -10پيامبران الهی برای پايان تاريخ از ظهور يک «ولیّ الهی» و تشکيل حکومت «جهانی و عادالنهای» که فقط براساس دين خدا اداره میشود،
سخن گفته اند.
 -11درباره ظهور مهدی موعود(عج) در بين اديان و پيامبران الهی چه اتّفاق نظری وجود دارد ؟ [خ -88د]88
 نظر اديان مختلف و پيروان آن درباره موعود و منجی چيست؟عالوه بر عقيده اصلی پيامبران الهی ،پيروان هر پيامبری اعتقاد خاصی درباره ظهور موعود پيدا کردند .با وجود اين اعتقادات مختلف ،همه در
اصلِ الهی بودن پايان تاريخ و ظهور ولی خدا برای برقراری حکومت جهانی اتفاق نظر دارند.

12ـ اعتقاد شيعه در مورد موعود چيست ؟ [خ]86
بنابر سخنان صريح پيامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)  ،موعود و منجی انسان ها ،دوازدهمين امام و فرزند امام حسن عسکری(ع) است .او هم نام
پيامبر و مهدی يکی از لقب های اوست .ايشان آخرين ذخيره الهی است ،و با توجه خاص خداوند به حيات خود ادامه می دهد تا اين که به اذن
خداوند ظهور می کند و حکومت جهانی اسالم را تشکيل می دهد.
 -13ديدگاه اهل سنت درباره حضرت مهدی(عج) چيست؟
در کتابهای حديث اهل سنت تأکيد شده که حضرت مهدی(عج) از نسل پيامبر(ص) و حضرت فاطمه(س) است ،امّا هنوز به دنيا نيامده است.
 -14اعتقاد به زنده بودن امام زمان(عج)  ،مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ايشان در جامعه چه فوايدی دارد؟ [د]87
اوّل :هر ماجراجوی فريب کاری که بخواهد خود را مهدی موعود معرفی کند ،به زودی شناخته می شود و مردم هوشيار فريب او را نمی خورند.
دوم :پيروان آن حضرت ،امام خود را حاضر و ناظر بر خود می يابند و می دانند که ايشان از حال مسلمانان آگاه اند و از فداکاری ها و مجاهدت
مؤمنان اطالع دارند.
سوم :هرگاه آنان احساس کنند ،میتوانند با امام حاضر و ناظر خود سخن بگويند ،خواستههای خود را با ايشان درميان گذارند و برای به دست
آوردن رضايت ايشان ،با اميد و نشاط و پويايی تالش کنند.
چهارم :جامعه به صورت های گوناگون از هدايت های امام و از واليت معنوی ايشان برخوردار می گردد.
 -15چه چيزهايی ،اصلی به نام انتظار را در دل ها زنده کرده است؟
نگاه مثبت دين به آينده تاريخ و اعتقاد به حضرت مهدی(عج) ،اصلی به نام انتظار را در دل ها زنده کرده است.
 -16کامل کنيد :
نگاه مثبت دين به آينده تاريخ و اعتقاد به حضرت مهدی (عج) اصلی به نام ( انتظار ) را در دل زنده کرده است[ .خ]90
 -17ويژگیهای انسان منتظر را بنويسيد[ .خ]93
انسان منتظِر ،به معنای خاص کلمه ،کسی است که:
 هدف و آرمان خود را می شناسد و يقين دارد که روزی اين هدف در جهان محقق می شود. از اين رو همواره برای رسيدن جامعه به چنين هدفی تالش می کند تا جامعه ،هر چند يک قدم ،به آن هدف نزديک تر شود. و از آنجا که به خدا و جهان آخرت ايمان دارد ،می داند که پاداش اين تالش خود را خواهد گرفت.18ـ درستی يا نادرستی گزاره زير را با ( ص /غ ) مشخّص کنيد .
انسان منتظر به واقعيّتهای ناهنجار موجود « نَه » میگويد و به اميد فردای درخشان تالش میکند [ .خ ]91غ
19ـ جامعه منتظر چگونه جامعهای است ؟ ( ويژگيهای جامعه منتظر در عصر غيبت ) [د -85خ -87ش-88خ]92
جامعه منتظر به واقعيّتهای ناهنجار موجود « نَه » میگويد و به اميد فردای درخشان تالش میکند .
جامعه منتظر  ،حکومت طاغوت را برنمیتابد ؛ در مقابل آن میايستد و مقاومت میکند .
جامعه منتظر میکوشد در جهت همان نوع از جامعهای که انتظارش را میکشد حرکت کند .
20ـ به اعتقاد جامعهشناسان « پويايی جامعه شيعه » در طول تاريخ به چه عواملی وابسته بوده است ؟ [خ  -85خ  -89ش]94
الف) گذشته سرخ  :اعتقاد به عاشورا و آمادگی برای ايثار و شهادت در راه عدالتخواهی  ،آرمانگرايی و حقيقت جويی
ب) آينده سبز  :باور به مهدويّت و نپذيرفتن حکومتهای طاغوتی و تالش برای گسترش عدالت و انسانيّت در سراسر جهان
21ـ چهار مورد از مسئوليّتهای « شخص منتظر » در دوره غيبت را نام ببريد [ .د -89د]90
 1ـ تقويت معرفت ،ايمان و محبّت به امام

 -3ايجاد آمادگی در خود وجامعه

 2ـ پيروی از امام

4ـ دعا برای ظهور امام

 -22افزايش معرفت به امام عصر(عج) چه ثمره و دنباله ای دارد؟
افزايش معرفت به امام عصر(عج) ،تقويت محبّت به دنبال می آورد.

 -23بر اساس گفته پيامبر اکرم(ص)؛ هرکس که دوست دارد خدا را در حال ايمان کامل و مسلمانی مورد رضايت او مالقات کند ،چه بايد کند؟
بايد واليت و محبّت امام عصر(عج) را بپذيرد
 -24چرا « تقويت ايمان » يکی از مسئوليّتهای شخص منتظر در عصر غيبت است ؟ [خ ]89چرا عصر غيبت ،عصر دو دلیها و شکّ و
ترديدهاست؟ [خ]93
عصر غيبت ،عصر دو دلیها و شکّ و ترديدهاست .زيرا دراين دوره ،فتنههای گوناگون و انديشههای رنگارنگ پيدا میشوند و بیايمانی را تبليغ
میکنند .پس مؤمن حقيقی برای اينکه به ترديد نيفتد و با يقين برای فردای روشن آماده شود بايد به تقويت معرفت و ايمان بپردازد.
 -25بر اساس گفته پيامبر اکرم(ص)؛ بزر گترين مردمان در ايمان و يقين ،چه کسانی هستند؟
کسانی هستند که در روزگاران آينده زندگی میکنند ،پيامبرشان را نديده اند ،امام آنها در غيبت است و فقط به سبب خواندن قرآن کريم و
احاديث معصومين (و تفکر در آن ها) ايمان میآورند.
 -26از مسئوليتهای منتظر در دوره غيبت ؛ « يپروی از امام عصر(عج)» ،را توضيح دهيد:
منتظر حقيقی تالش میکند در عصر غيبت هم پيرو امام خود باشد و از ايشان تبعيت کند .پيروی از امام عصر پيروی از دستور آن حضرت(عج)
مبنی بر مراجعه به عالمان دين و تبعيت از آن هاست .رسول خدا می فرمايد :خوشا به حال کسی که به حضور « قائم»برسد ،درحالی که پيش
از قيام او نيز پيرو او باشد.
 -27منتظر ،عصر غيبت را عصر «آماده باش برای ياری امام» تلقی می کند .او هر لحظه منتظر است« ندای امام در جهان طنين انداز » شود و
مردم را برای «پيوستن به حق» فراخواند.
 - 28آنان که در زندگی خود با باطل مبارزه نکرده اند و با مستکبران مقابله ننموده اند ،در روز ظهور ،چه خواهند گفت؟ چرا؟
به علت عدم آمادگی ،مانند قوم حضرتموسی(ع) به حضرت مهدی(عج) خواهند گفت :تو و پروردگارت برويد و بجنگيد ،ما اينجا می نشينيم.
29ـ چرا ايجاد آمادگی برای ظهور امام عصر(عج) بايد در همه ابعاد علمی  ،فرهنگی  ،اقتصادی و نظامی باشد ؟ [د]88
زيرا امام زمان(عج) يارانی توانمند در همه ابعاد می خواهد يارانی که بتوانند مسئوليّتهای بزرگ عصر ظهور را به دوش گيرند و با هدايت امام خود
جامعهای برخوردار از همه مواهب طبيعی و سرشار از شور و نشاط زندگی بنا کنند که در آن خبری از فقر  ،عقب ماندگی  ،جهل و ظلم و
تبعيض نباشد .
 -30چه کسانی می توانند در هنگام ظهور سرشار از يقين و استوارتر از صخره ها باشند؟
 چه کسانی می توانند در هنگام بيعت با امام ،اهل جهاد و پيکار باشند ،پاک دامنی پيشه کنند و اهل زشتی و زشت کاری نباشند؟ـ چه کسانی میتوانند ياران راستين امام زمان(عج) باشند ؟ [خ]85
کسانی که قبل از ظهور آن حضرت ،تمرين کرده و در صحنه فعاليت های اجتماعی و نبرد دائمی حق و باطل ،در جبهه حق حضوری فعال داشته
باشند و ايستادگی و مقاومت در مقابل شياطين درون و برون ،ويژگی هايی چون شجاعت ،عزت نفس ،بلندهمتی و پاک دامنی را در خود
پرورانده باشند.
31ـ توضيح دهيد آيا کسانی که فقط با دعا و گريه منتظر ظهور حضرت ولی عصر(عج) هستند میتوانند ياران راستين امام باشند ؟ [خ]86
خير ـ زيرا کسانی که در عصر غيبت تنها با گريه و دعا سر کنند و در نبرد حقّ عليه باطل  ،عدالتخواهان عليه ستمپيشگان و پابرهنگان عليه
مستکبران حضور نداشته باشند ،چُنين کسانی جوهره شجاعت ،از جانگذشتگی و صالبت روحی را به دست نخواهند آورد و در نبرد سهمگين
سپاه امام عليه ستمکاران جهان  ،صحنه را ترک خواهند کرد .
 -32ياران امام ،پيشتازان« تحول جهانی» و سازندگان « تمدن متعالی اسالمی» هستند.
 -33هسته مرکزی ياران امام عصر(عج)،چگونه اند؟
سيصد و سيزده نفر ،به تعداد ياران پيامبر اکرم(ص) در جنگ بَدْر هستند که بنا به فرموده امام باقر(عج) پنجاه نفر از آنان از زنان هستند.
همچنين ،در احاديث آمده که بيش تر ياران امام را جوانان تشکيل می دهند.

 -34چرا در انتظار ظهور بودن ،خود از برترين اعمال عصر غيبت است؟
زيرا فرج و گشايش واقعی برای دينداران با ظهور آن حضرت حاصل می شود.
35ـ بر اساس فرمايش حضرت علی (ع) ،امام زمان(ع) با جه شرايطی با مردم پيمان می بندند و بيعت می کنند؟[.د -86د-87ش]88
امام با اين شرط با آنان بيعت می کند که در امانت خيانت نکنند ،پاک دامن باشند ،اهل دشنام و کلمات زشت نباشند ،به ظلم و ستم خون ريزی
نکنند ،به خانه ای هجوم نبرند ،کسی را به ناحق آزار ندهند ،ساده زيست باشند و بر مَرکب های گران قيمت سوار نشوند ،لباس های فاخر
نپوشند ،به حقوق مردم تجاوز نکنند ،به يتيمان ستم نکنند ،دنبال شهوت رانی نباشند ،شراب ننوشند ،به پيمان خود عمل کنند ،ثروت و مال را
احتکار نکنند …و در راه خدا به شايستگی جهاد نمايند
 -36از ديدگاه قرآن کريم ،آينده تاريخ از آنِ چه کسانی است؟
حکومت جهانی به مؤمنان صالح میرسد و مستضعفان وارث زمين خواهند شد« .وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فی الزَّبُور منْ بَعْد الذکْر أَنَّ األرْضَ يَرثُهَا عبَاد َ
ی
الصَّالحُونَ  ( » .انبياء ) 105 ،
 -37معتقد بودن به انتظار ،چه تأثيرهايی بر شخصيت فرد منتظر دارد؟
چون انتظار امام زمان(عج) از روی اشتياق و مهر و محبّت است و در شخص منتظر آثاری دارد؛ از جمله:
 -1برای جلب رضايت امام تالش میکند؛
 -2امام را الگو قرار میدهد و میکوشد تا خصلتهای مورد توجه ايشان را در خود به وجود آورد؛
 -3شخص را فعال و با نشاط میکند و اميد به آيندهای زيبا را در او افزايش میدهد.
 -38اين جمله را تحليل کنيد :منتظران مصلح ،خود بايد صالح باشند .
آماده همان کارهايی کنند که امام از آنها خواهد خواست« ،انتظار مثبت » دارند؛ يعنی ،آدمهای فعالی هستند که
ٔ
کسانی که می کوشند خود را
در جهت تحقق خواسته های امام خود تالش می کنند .آنان میکوشند جبهه ای از حق تشکيل دهند و همواره بر تعداد ياران خود بيفزايند و
در عين فعاليت سازنده و مثبت با اشک و شوق و دعا و ندبه ،ظاهر شدن امام را طلب می کنند.
 -39پيام آيه « وَ ما کانَ المُؤمِنونَ ليَنفروا کافَّه فَلَوال نَفَرَ مِن کُلِّ فرقَه مِنهُم طاِئفَه ليَتَفَقَّهوا فی الدّينِ وَ ليُنذروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا الَيهِم لَعَلَّهُم
يَحذَرونَ » چيست؟
چون همۀ مردم نمی توانند دانش دين را به طور عميق و تخصصی فرا بگيرند ،بايد کسانی اين مسئوليت را بپذيرند تا ساير مردم برای به دست
آوردن احکام به آنان مراجعه کنند.
 -40در دوره غيبت کبری مسئوليت های مربوط به امامت ،يعنی مرجعيت دينی و واليت ظاهری چگونه ادامه می يابد؟
در دوره غيبت کبری ،مسلمانان از چه راهی به احکام اسالمی دسترسی پيدا میکنند و اين قوانين چگونه در جامعه اسالمی پياده میشود؟
پاسخ را میتوان از سيره امامان(ع) بدست آوريم .از اقدامات ايشان تربيت دانشمندانی بود که بتوانند احکام را با مراجعه به قرآن و سنت
معصومين(ع) بدست آورند .اين دانشمندان ،به شهرهای دوردست میرفتند و احکام را به مردم میآموختند .اين روش ،برگرفته از قرآن بود که
دستور میدهد :گروهی از مردم همّت خود را صرف تفقّه در دين کنند ،تا پس از کسب علم به شهرهای خود بروند و اسالم را به مردم بياموزند.
ما وظيفه داريم در زمان غيبت به اين فقيهان مراجعه کنيم.
41ـ تفقّه را تعريف کنيد [ .خ -86خ -88د ]89تفکّر عميق در دين را تفقّه گويند .
42ـ فقيه را تعريف کنيد [ .د -87ش ]90به افرادی که به معرفت عميق در دين و احکام دينی رسيدهاند فقيه میگويند .
 -43پيام اين حديث پيامبر(ص) « :اگر يکی از پيروان ما که به علوم و دانش ما آشناست ،وجود داشته باشد ،بايد ديگرانی را که به احکام ما آشنا
نيستند ،راهنمايی کند و دستورات دين را به آن ها آموزش دهد ».چيست؟ پيام اين حديث امام صادق(ع) «:از ميان کسانيکه در احکام دين
تخصص دارند ،يکی را برگزينيد؛ که من چنين شخصی را قاضی و حاکم قراردادهام» چيست؟
فقيه کسی است که با مطالعۀ دقيق منابع اسالمی به مرحله ای از تخصص در دين رسيده که می تواند احکام اسالمی را به دست آورد و حالل و
حرام دين را تشخيص دهد.
 -44پيام حديث امام عصر(عج) که می فرمايند « :وَ اَمَّا الحَواِدثُ الواِقعَه فَارجِعوا فيها الی رُواِه حَديِثنا فِانَّهُم حُجَّتی عَلَيکُم وَ اَنَا حُجَّه اللِّه عَلَيهِم».
چيست؟ فقيه بايد بتواند احکام مسائل و رويدادهای جديد را نيز که در زمان پيامبر اکرم و امامان اتفاق نيفتاده به دست آورد.

 -45در دوره غيبت ،بنابه فرمان امام زمان(عج) و به نيابت از ايشان « ،فقيه واجد شرايط »  ،دو مسئوليتِ «مرجعيت دينی» و «رهبری و واليت»
را برعهده دارد [ .خ ]93
 -46تقليد را تعريف کنيد [ .ش -85د -86خ  -87ش -88ش -90ش]94
کسانی که خود در احکام دين متخصّص نيستند به متخصّصان (فقيهان -مراجع) مراجعه میکنند و مطابق با راهنمايی آنان عمل می نمايند .
پس ،تقليد در احکام ،به معنای رجوع به متخصص است.
47ـ مرجع تقليد را تعريف کنيد [ .د – 85د -93ش]94
فقيهانی که با تفکّر در آيات و روايات و با کمک گرفتن از موازين دقيق عقل  ،احکام را به دست میآورند و در اختيار مردم قرار میدهند و مردم
نيز در احکام دين از آنان تقليد يا پيروی میکنند ،را « مرجع تقليد » میگويند .
48ـ ولیّ فقيه را تعريف کنيد  [ .خ -85د -88خ – 90د -90خ -92خ]94
از ميان فقيهان دارای شرايط ،آنکه توانايی الزم برای برپايی و اداره حکومت را دارد ،رهبری جامعه را به دست میگيرد و به پياده کردن قوانين
الهی در جامعه اقدام میکند .فقيهی که اين مسئوليّت را برعهده دارد ،ولیّ فقيه مینامند .او بيان کننده قوانين و مقررات اجتماعی اسالم است.
49ـ در عصر غيبت  ،مرجعيّت دينی و حکومت اسالمی چگونه تداوم میيابد ؟ [خ – 87د - 90خ]91
در عصر غيبت مرجعيّت دينی در شکل ( مرجعيّت فقيه ) ادامه می يابد و حکومت اسالمی در چهارچوب ( واليت فقيه ) استمرار پيدا میکند .
50ـ درستی يا نادرستی گزارههای زير را با ( ص /غ ) مشخّص کنيد [ .د -88خ -89ش]90
ـ در عصر غيبت حکومت اسالمی در چهارچوب ( واليت فقيه ) استمرار پيدا میکند  .ص
ـ در عصر غيبت  ،حکومت اسالمی در چارچوب ( مرجعيّت فقيه ) استمرار میيابد  .غ
51ـ بنا بر فرمان امام زمان (عج) در دوره غيبت  ،نيابت ايشان به چه کسی میرسد و مسئوليّتهای او چيست ؟ [د]88
به نيابت از ايشان « فقيه واجد شرايط » دو مسئوليّت « مرجعيّت علمی » و « رهبری و واليت ظاهری » را بر عهده دارد و در حدّ توان جامعه
اسالمی را در مسير اهداف الهی هدايت و رهبری میکند .
 -52شرايط مرجع تقليد و ولی فقيه چيست؟[خ -85ش - ]90مرجع تقليد ،عالوه بر تخصص در فقه ،بايد چه شرايطی را نيز دارا باشد؟
1ـ متخصص در فقه

 -2با تقوا

 -3عادل

4ـ زمان شناس

 -5با تدبير و با کفايت.

 -6شجاع و دارای قدرت روحی.

 چه شرايطی برای مشروعيّت يافتن رهبر جامعه اسالمی ( ولیّ فقيه ) الزم است ؟ [خ -85ش]90 -53با توجّه به احاديث  « ،شرايط مرجع و فقيهی که شايسته پيروی است » را بنويسيد [ .ش -85د -86ش-88خ]92
1ـ با تقوا و عادل باشد؛ 2ـ زمان شناس باشد و بتواند احکام دين را متناسب با نيازهای روز استخراج کند؛ 3ـ در رشته تخصّصی خود (معارف و
احکام دينی) از ديگران داناتر باشد .
54ـ سه شرط مشترک از شرايط ولیّ فقيه ( رهبر ) و مرجع تقليد کدامند ؟ [خ -87ش ]89با تقوا بودن ـ عادل بودن ـ زمانشناس بودن
 -55چرا ولیّ فقيه بايد « زمانشناس » باشد ؟ [ش ]90برای اينکه بتواند احکام دينی را متناسب با نيازهای روز به دست آورد .
ـ با کدام شرط مرجع تقليد میتواند احکام دينی را متناسب با نيازهای روز به دست آورد ؟ [خ ]91زمانشناس
 -56چرا « تدبير و کفايت » و « شجاعت و قدرت روحی » از شرايط رهبر جامعه اسالمی است ؟ [د -88خ – 93ش]94
با تدبير و کفايت باشد تا بتواند جامعه را در شرايط پيچيده جهانی رهبری کند و با درايت و بينش قوی نقشههای دشمنان دين را خنثی سازد.
شجاعت و قدرت روحی داشته باشد تا بدون ترس و واهمه با دشمنان دين مبارزه کند و در اجرای احکام دين از کسی نترسد و با قدرت در
مقابل تهديدها بايستد و پايداری کند .
 -57مشروعيّت ولیّ فقيه را تعريف کنيد[.خ ]88دارابودن شرايط مربوط به رهبری که دين معيّن کرده است.
58ـ راههای شناخت «مرجع تقليد» را بنويسيد[.ش -86خ -88ش -89د -89ش]90ـ راههای شناخت « فقيه واجد شرايط» رابنويسيد.
 1ـ خود ما به اندازه ای از علم فقه اطّالع داشته باشيم که بتوانيم فقيه دارای شرايط را بشناسيم و تشخيص دهيم .
 2ـ از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند فقيه واجد شرايط را تشخيص دهند  ،بپرسيم .
 3ـ يکی از فقيهان ،در ميان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که اين فقيه  ،دارای شرايط است.
 -59چرا انتخاب ولی فقيه نمی تواند مانند انتخاب مرجع تقليد باشد؟

از آنجا که ولیّ فقيه بيان کننده قوانين و مقررات اجتماعی اسالم است ،انتخاب وی نمی تواند مانند انتخاب مرجع تقليد باشد.
 -60چرا افراد نمیتوانند به طور جداگانه برای خود ولیّ فقيه انتخاب کنند ؟ [د -90خ]93
چون اداره جامعه تنها با يک مجموعه قوانين و يک رهبری امکانپذير است در غير اين صورت هَرج و مَرج و تفرقه و پراکندگی پيش میآيد و
اين يک امر روشن و بديهی در تمام نظامهای سياسی دنياست  .پس مردم در انتخاب ولیّ فقيه بايد به صورت دستهجمعی اقدام کنند و فقيهی
را که دارای شر ايط رهبری است با آگاهی و شناخت بپذيرند  ،به وی اعتماد و اطمينان کنند و رهبری جامعه را به او بسپارند .
61ـ انتخاب ولیّ فقيه به چه شيوههايی انجام میگيرد؟ [خ -86د -86د -87خ ]90مقبوليت ولیّ فقيه به چه شيوههايی مشخص میگردد؟
به شيوه مستقيم با حضور مردم در اجتماعات و راهپيمايیهای سراسری و شيوه غيرمستقيم که در قانون اساسی پيشبينی شده است و مطابق
آن ،مردم ابتدا نمايندگان خبره خود را انتخاب میکنند و آن خبرگان نيز از ميان فقها آن کس را که شايسته تر برای رهبری تشخيص دهند،
به جامعه اعالم می کنند.
62ـ انتخاب ولیّ فقيه به روش « غير مستقيم » را با ذکر مثال شرح دهيد [ .د]90
اکنون نيز بنا بر قانون اساسی ،مردم ابتدا نمايندگان خبره خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نيز از ميان فقها آن کس را که شايسته تر برای
رهبری تشخيص دهند ،به جامعه اعالم می کنند .بر اين مبنا بود که پس از رحلت امام خمينی رحمه اهلل عليه حضرت آيت اهلل خامنه ای
مسئوليت رهبری جامعه را عهده دار شدند.
پس از رحلت امام خمينی(ره)  ،انتخاب ولی فقيه در کشور ما چگونه انجام می گيرد و مردم از چه طريقی در انتخاب ايشان دخالت دارند؟
63ـ دو ويژگی کسی که شايستگی رهبری جامعه اسالمی را دارد  ،نام ببريد [ .خ ]89مشروعيّت ـ مقبوليّت
64ـ منظور از « مشروعيّت » و « مقبوليّت » ولیّ فقيه را مختصراً توضيح دهيد [ .ش -86د]93
فقيهی که هم شرايط تعيينشده در دين را دارا باشد (مشروعيت) و هم مورد پذيرش مردم باشد (مقبوليت)؛ میتواند رهبری جامعه اسالمی را
بر عهدهگيرد و کشور را اداره کند و به پيشبرد.
65ـ چرا ولیّ فقيه بايد « مقبوليّت » داشته باشد ؟ [ش -87ش -88د]89
فقيهی می تواند جامعه را به سوی هدفهای اسالمی رهبری کند که مردم با آگاهی و شناخت او را قبول داشته باشند و به او اطمينان و اعتماد
پيداکرده باشند با پذيرش و قبول مردم است که رهبری و هدايت جامعه ميسّر میگردد و پياده کردن احکام الهی ممکن و مقدور میشود .
 -66حکومت اسالمی قلعه و حصار محکمی است که منتظران در آن ،به آماده سازی و تشکّل خود می پردازند
 -67آيا تشکيل حکومت اسالمی در عصر غيبت میتواند در زمينهسازی حکومت جهانی ولیّ عصر(عج) مؤثّر باشد ؟ [د -85د]89
بله ؛ زيرا برقراری حکومت اسالمی  ،عالوه بر اينکه يک ضرورت اساسی در اجرای احکام اسالمی است  ،به مؤمنان و منتظران حضرت مهدی
(عج) فرصت میدهد که آنچه را برای آمادگی ظهور الزم است  ،فراهم سازند .
 -68تشکيل حکومت اسالمی در عصر غيبت ،به چه معناست؟
به معنای ارائه يک الگو از حاکميت دينداران است که با الهام از تعاليم انبياء ،برای خوشبختی و سعادت دنيا و آخرت انسان ها تالش می کنند.
 -69تقليد برای چه کسانی الزم است و شامل چه زمينه هايی می شود؟
تقليد برای کسانی الزم است که به سنّ تکليف رسيده و در احکام دين کارشناس و متخصص نباشند .تقليد به اصول اعتقادی ،يعنی توحيد،
معاد ،نبوت ،امامت و عدل مربوط نمی شود و در اين اصول ،هرکس بايد با دليلی که در حدّ خود دارد ،به يقين برسد.تقليد به فروع دين ،يعنی
احکام و دستورات عملی مربوط می شود.
 -70چرا بايد مرجع عادل و زمان شناس باشد؟
يعنی در مرتب های از تقوا قرار دارد که در پی انجام دادن واجبات و دوری از گناهان است و گناهان کبيره را انجام نمی دهد و گناه صغيره را
تکرار نمی کند .اين امر سبب می شود که احتمال حکم دادن از روی هوی کاهش يابد.

پرسشهاي درس يازدهم :
1ـ براساس عبارت قران ... « :وَ الَّذينَ کَسَبُوا السَّيئاتِ جَزاءُ سَيّئَه بمِثِلها وَتَرهَقُهُم ذلَّه …» کسانی که از تمايالت نامشروع دنباله روی کنند و
به گناه و زشتی روی آورند چه سرانجامی خواهند داشت؟
خواری و ذلت چهره شان را می پوشاند ،يعنی ذلت در برابر گناه
2ـ ترجمه کنيد  ... « :وَ للَّه الْعزَّه وَ لرَسُوله وَ للْمُؤْمنينَ وَ لَکنَّ الْمُنَافقينَ ال يَعْلَمُونَ ( » .منافقون [) 8 ،ش -86خ 87ش -88د]90
عزّت از آن خدا و پيامبرش و مؤمنين است  .و ليکن منافقين نمیدانند .
3ـ ترجمه و پيام آيه  « :مَنْ کَانَ يُريدُ الْعزَّه فَللَّه الْعزَّه جَميعًا  ( » . ...فاطر [ ) 10 ،د - 85ش -89خ-90ش]93
هر کس عزّت را میخواهد پس تمام عزّت از آن خداست .
پيام آيه عبارت است از  « :راه اصلی کسب عزّت و کرامت بازگشت به سوی خدا و قبول فرمانهای اوست » .
4ـ بر اساس آيه  « :مَنْ کَانَ يُريدُ الْعزَّه فَللَّه الْعزَّه جَميعًا  ( » . ...فاطر  ) 10 ،راه پرورش عزّت نفس چيست ؟ [د]86
هر کس عزّت و سربلندی را میخواهد  ،پس تمام عزّت از آن خداست .
اين آيه سرچشمه عزّت را خداوند معرّفی میکند و می فرمايد  :هر کس به دنبال عزّت است بايد به اين سرچشمه مراجعه کند .
 -5عزت به چه معناست و انسان عزيز کيست؟ [خ]91
عزّت به معنی شکست ناپذيری است .انسان عزيز کسی است که در مقابل ديگران تسليم نمیشود و شکست نمیخورد.
بنابراين ،وقتی میگوييم فالن شخص دارای عزّت نفس است ،منظورمان اين است که او نفسی شکست ناپذير دارد و تسليم نمی شود.
 -6در مقابل چه چيزهايی بايد عزت نفس داشته باشيم؟ آيا جايی هست که ذلّت بهتر از عزّت باشد؟
خداوند به انسان کرامت و بزرگی بخشيده و بر بسياری از مخلوقات برتری داده و خطاب به وی فرموده «:ای فرزند آدم ،اين موجودات و مخلوقات
را برای تو آفريدم و تو را برای خودم .يعنی خداوند مخلوقات ديگر را آفريد تا بشر از آن ها بهره بگيرد و انسان را آفريد تا به جايگاه قرب الهی
نايل شود .پس هيچ جا ذلت بهتر از عزت نيست.
 -7چگونه می توان کرامتی که خداوند به انسان داده است را حفظ کرد و به چنان جايگاهی رسيد؟
قرآن کريم ،يکی از راه های اصلی رسيدن به چنين هدفی را کسب «عزّت نفس» می داند.
 -8انسان بايد در برابر چه چيزی و چه کسی عزيز و شکست ناپذير باشد؟ ـ در چه مواردی « عزّت و شکستناپذيری » ضروری است؟ [د]90
عزت و شکست ناپذيری انسان در دو مورد ضروری است؛ آندو مورد را بنويسيد[ :خ]94
عزّت و شکست ناپذيری در دو مورد ضروری است:
 -1در برابر خواستههای نامشروع درونی که سبب روی آوردن ما به گناه میشوند.
 -2در برابر دشمنان ظالم و ستمگر بيرونی که می خواهند درمقابل ظلم آنان تسليم باشيم و ذلت را بپذيريم.
 -9بر اساس آموزه های قرآن کريم ؛ عزت در برابر گناه و ذلت در برابر گناه چگونه حاصل میشود؟
هرکه در برابر تمايالت نامشروع بايستد و به نيکیها رویآورد و از گناه دوری کند ،گَرد ذلت بر چهره او نمی نشيند ،عزيز در برابر گناه.
و هرکس از اين قبيل تمايالت دنباله روی کند به گناه و زشتی روی آورد ،خواری و ذلّت چهره او را می پوشاند ،ذلّت در برابر گناه.
 -10چه کسی در مقابل تحريک و تشويق ديگران به گناه ،ايستادگی میکند و به آنها پاسخ «نه» می دهد؟
انسانی که نفس خود را عزيز و شکس تناپذير کرده ،توانايی کنترل هوس ها و تمايالت نابجای خود را دارد.
11ـ چرا نمیتوان مسئوليّت انجام دادن گناه را از دوش خود برداشت و به عوامل بيرونی منتقل کرد ؟ [خ -89ش -90خ]93
زيرا عوامل بيرونی فقط زمينهساز هستند ،نه بيشتر .آنکه تصميم میگيرد و مرتکب گناه میشود و کرامت خدادادی خود را لکّه دار میکند،
خوِد انسان است .چه بسيار انسان هايی که همان زمينهها را می بينند امّا با قدرت روحی و اراده قوی در مقابل گناه م يايستند و آن را شکست
می دهند.
ـ آيا عوامل « تحريککننده بيرونی میتواند توجيهی برای خطا و گناه افراد باشد؟ چرا؟ [د]93

 -12چگونه میتوانيم ايستادگی و عزّ ت در برابر هوس و گناه را در خود تقويت کنيم؟ [ش]94
قرآن ،راه آنرا نشاندادهاست :با رویآوردن به خدا .سرچشمه تمام عزّتهاست و هرکه دنبال عزّت است ،بايد خود را بدين سرچشمه پيونددهد.
 -13پيام حديث اميرالمؤمنين(ع) که میفرمايند « :بنده ديگری (مثل خودت) نباش؛ چرا که خدا تو را آزاده آفريده است ».چيست؟
تسليم نشدن در برابر ظالمان و حفظ عزت نفس خود در مقابل آنان.
 -14چرا کسی که بنده حقيقی خدا شد ،عزيز میشود و تن به ذلّت و خواری در برابر گناه و گناهکاران نمیدهد؟
زيرا او خود را همواره در پيشگاه خدا می بيند .می داند که اگر چه او خدا را نمی بيند امّا خدا او را می نگرد.
 -15ريشه عزّت و ذلّت در وجود انسان چيست؟
انسان دارای دو دسته از تمايالت است .تمايالت عالی و تمايالت دانی .انسان بايد به گونهای زندگی خود را تنظيم کند که توجه به تمايالت
دانی مانع رشد و شکوفايی تمايالت عالی نگردد.
 « -16تمايالت انسان» چند دسته است ؟ آنها را بنويسيد [ .ش -85د -87ش -88ش -90د -90ش]93
 -1تمايالت عالی (خود عالی) :مربوط به بُعد روحی و معنوی اوست؛ مانند تمايل به دانايی ،احسان ،شجاعت ،ايثار ،حُسنخلق ،عدالت ،عفاف،
حيا وگذشت.
 -2تمايالت دانی (خود دانی) :مربوط به بُعد حيوانی و دنيايی اوست؛ مانند تمايل به ثروت ،شهوت ،غذاهای لذيذ و متنوع ،زيور و زينت و رفاه.
ـ ريشه عزت و ذلت در وجود انسان دو دسته تمايالت است ،آن دو را بنويسيد[ .ش]94
 -17جايگاه تمايالت دانی ،در زندگی دنيا چيست؟ نحوه برخورد انسان با آنها چگونه بايد باشد؟
تمايالت دانی ،تمايالت بدی نيستند ،بلکه برای زندگی در دنيا الزم هستتند ،اما نبايد از حدّ تجاوز کنندو مانع رشد تمايالت عالی شوند .حدّ و
مرز اين نياز را خدا می داند و خداوند چگونگی بهره مندی از شهوت ،ثروت و ساير امور دنيايی را مشخص کرده تا انسان بتواند تمايالت عالی را
در خود رشد دهد و به کمال رساند.
18ـ « انسان عزيز » و « انسان ذليل » در برابر نفس لوّامه و نفس امّاره خود چگونه عمل میکند ؟[د[ ]88خ]87
انسان عزيز همواره به ندای عقل و وجدان و نفس لوّامه گوش فرامی دهد و تسليم نفس امّاره نمی شود .امّا انسان ذليل ،در درون شکست می
خورد و تسليم نفس امّاره می شود.
 -19پيش از آنکه انسان گناهکار ،در مقابل عوامل بيرونی تسليم شود و يا کسی ،در مقابل ديگران تن به ذلّت دهد؛ در درون او چه اتفاقی
میافتاد؟
ابتدا در خود می شکند و حقارت را پذيرا می شود .ابتدا در مقابل تمايالتِ پستِ درون خود شکست خورده و ذليل شده است .او عزّت خود را
از دست داده و به دنائت و پستی دچار شده است.
 -20راه های تقويت نفس را نام ببريد.
 .1شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهای اندک
 .2توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او
 -21با توجه به آيات و احاديث و نکاتی که پيرامون عزت نفس مطرح شد ،نمودار زير را تکميل کنيد:
تسليم و بندگی خداوند ← عزّت نفس
احساس حضور در پيشگاه خداوند ← عزّت نفس ،دوری از گناه ،توجه به خود عالی و نفس لوامه
غفلت از خداوند ← ذلت نفس ،افتادن در دام گناه ،گرفتار شدن در خود دانی و نفس اماره
عزّت نفس ← حفظ پيمان با خدا و باقيماندن بر عزم و تصميم
ذلّت نفس ← شکستن پيمان با خدا و سستی در عزم و تصميم
فقيری که دارای عزّت نفس باشد گدايی نمیکند .گدا ،ابتدا خود را کوچک میکند و سپس گدايی می کند .جوانی که عزت نفس دارد ،در
برابر شهوت نمی شکند.
انسان عزيز در برابر ظالم و ستمگر شکست ناپذير و در برابر مردم متواضع و فروتن است.

 -22کامل کنيد :
ـ تحريکات بيرونی عوامل زمينهساز گناهند  ،امّا قدرت ( روحی و اراده ) انسان میتواند در مقابل گناه بايستد [ .ش]88
ـ تمايالت عالی انسان مربوط به بُعد ( روحی و معنوی ) و تمايالت دانی او مربوط به بُعد ( حيوانی و دنيايی ) است [ .د]90
ـ انسان دارای دو دسته از تمايالت است ؛ تمايالت ( عالی ) و تمايالت ( دانی )  [ .خ]92
ـ انسان عزيز همواره به ندای عقل و وجدان و نفس ( لوّامه ) گوش فرا میدهد و تسليم نفس ( امّاره ) نمیشود [ .ش]93
23ـ درستی يا نادرستی گزارههای زير را با ( ص /غ ) مشخّص کنيد .
ـ انسان دارای عزّت نفس در مقابل افراد زورگو و ستمگر متواضع است [ .ش ]90غ
ـ انسان عزيز همواره به ندای عقل و وجدان و نفس لوّامه گوش فرا میدهد و تسليم نفس امّاره نمیشود[ .د -90خ ]93ص
ـ انسان عزيز همواره به ندای نفس امّاره گوش فرا میدهد و تسليم نفس لوّامه نمیشود[ .د ]92غ
ـ عقل و وجدان ،انسان را به تمايالت دانی فرا میخواند ،چون به دنبال خوشبحتی هميشگی اوست[ .ش ]94غ
 -24ميان عزّت نفس و گناه چه رابطه ای وجود دارد؟ چرا؟
ميان عزت نفس و گناه رابطه معکوس برقرار است؛ يعنی ،هرقدر عزت نفس باالتر م يرود ،گناه کمتر م يشود؛ زيرا تا انسان حقير نشود و خود را
کوچک نکند ،دست به گناه نم يزند ،هما نطور که هرقدرانسان خود را عزيز ببيند ،تن به ذلّت به گناه نم يسپارد.
 -25با توجه به اين که آيه  10سوره فاطر خداوند را صاحب عزّت معرفی می کند ،راه بهره مندی از عزّت الهی چيست؟
اطاعت از خداوند است .راه بهرهمندی از عزّت الهی آن است که از فرمانهای الهی پيروی کنيم و قدم در مسيری بگذاريم که خدا میپسندد.
 -26آيا انسانی که دارای عزّت نفس است به پيمان شکنی دست می زند؟
خير .انسان صاحبعزت پيمانشکنی نمیکند؛ زيرا کسی پيمان خود با ديگران و به خصوص پيمان با خدا را میشکند که ابتدا در خود شکسته
باشد؛ يعنی ،خود عالی او تسليم خوِد دانی شده باشد .امّا کسی که صاحب عزت است ،خود عالی خود را برتر میشمارد و آنرا عزيز میدارد.

پرسشهاي درس دوازدهم :
( -1خانواده) ارزشمندترين بناء و بنيان نزد خداست که با پيوند زن و مرد به وجود میآيد و با ( آمدن فرزندان) کامل میشود.
 -2ترجمه کنيد« :مِن اياِته اَن خَلَقَ لَکُم مِن انفُسِکُم اَزواجًا لِتَسکُنوا الَيها وَ جَعَلَ بَينَکُم مَوَدَّه وَ رَحمَه اِنَّ فی ذِلکَ لَاياتٍ لقَومٍ يَتَفَکَّرونَ» .روم2
و از نشانههای او اينکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفريد تا در کنار آنان آرامش يابيد ،و در ميانتان مودّت و رحمت قرار داد در اين
نشانه هايی است برای گروهی که تفکّر می کنند!
 -3ترجمه کنيد« :و اللّهُ جَعَلَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا وَ جَعَلَ لَکُم مِن اَزواجِکُم بنينَ وَ حَفَدَه وَ رَزَقَکُم مِنَ الطّيباتِ اَفَبالباطِلِ يُؤمِنونَ وَ بِنعمَه اللِّه
هُم يَکفُرونَ ( » .نحل)72
و خداوند برای شما همسرانی از خودتان قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگان قرار داد و از پاکيزه ها روزيتان داد آيا با وجود اين
(مردم) به باطل می گروند و به نعمت خدا کافر می شوند.
 4ـ آيا کلمه « انس » و « بَنیآدم » در قرآن کريم اختصاص به جنس خاصّی دارد ؟ چرا ؟ [خ]89
خير کلمه انس و بنی آدم در قرآن کريم اختصاص به جنس خاصّی ندارد و هر پيامی که با اين کلمات همراه شده به زن ومرد ـ هر دو ـ مربوط
میشود .زيرا زنان و مردان به عنوان افراد نوع انسان ويژگيهای فطری يکسان و هدف مشترکی دارند که با استفاده از سرمايههای ذاتی خود
میتوانند به آن هدف برسند و در بهشت جاويد خداوند منزل گُزينند .
 -5مثالها و مواردی را بيان کنيد که در قرآن کريم اختصاص به مرد يا زن ندارد:
 کرامتی که خداوند به انسان بخشيده و بر ساير مخلوقات برتری داده است. -گرامی تر بودن نزد خداوند بر اساس ميزان تقوا ،عفاف و دوری از گناه.

 پاداش اخروی و قرب به پروردگار. -گرفتار شدن به عذاب اخروی و دوری از خداوند.

 -6مقصود از آفرينش انسان ها به صورت زوج ،چيست؟
زوجيت ميان زن و مرد آنگاه معنی دارد که هر دو تکميل کننده يکديگر باشند .برخی تفاوت های زيستی و روان شناختی سبب شده که هر
کدام از مرد و زن بتوانند در زندگی مشترک و خانوادگی نقش های متفاوتی را برعهده بگيرند و يک خانواده متعادل را پديدآورند
ـ چرا خداوند نقش زن و مرد را متفاوت قرار داده است ؟ [خ]87
 -7زوجيت ميان زن و مرد در چه صورت معنی دارد؟[ش]94
الف) آنگاه که زن و مرد تکميلکننده يکديگر باشند)( .

ب) آنگاه که يکی بر ديگری برتری ذاتی پيدا کند)(.

 -8زن و مرد در چه اموری مشترک و از چه جهاتی متفاوتند؟ اين تفاوت را توضيح دهيد.
در ويژگيهای انسانی باهم مشترک هستند و خداوند برای هر دو هدف واحدی معين کرده است ،امّا از جهت «زن بودن» و «مرد بودن» (زيستی
و روانشناختی) تفاوتهايی دارند .اين تفاوتها نيز به گونهای است که هر دو را به هم نيازمند کرده ،بدون اينکه يکی بر ديگری برتری ذاتی پيدا
کند .زيرا برتری هرکس نزد خداوند به تقواست.
ـ آيا تفاوت ميان زن و مرد به معنای برتری يکی بر ديگری است ؟ [خ  -86خ -88ش ( 90با ذکر مثال )]
 -9چه چيز سبب شده که هر کدام از مرد و زن بتوانند در زندگی مشترک و خانوادگی نقش های متفاوتی و تکميلی را برعهده بگيرند؟ به همرا
مثال پاسخ دهيد.
برخی تفاوت های زيستی و روان شناختی به طور مثال توانمندی عاطفی باالی زنان و قدرت جسمی بيشتر مردان برای آن است که زن و مرد
دو نقش تکميلی در کنار هم ايفا نمايند .زن ،با محبت مادری ،فرزندان را رشد دهد و مرد با کار کردن خود نان آور خانواده باشد.
 -10مهمترين عامل پايداری خانواده ،پس از ازدواج ،چيست؟ غفلت و آگاهی از اين عامل چه نتايجی دارد؟
درک درست زوجيت و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به اين درک می باشد .اگر همسران از اين موضوع غافل باشند .به سرعت در محيط
خانه از هم بيگانه میشوند و با پيشآمدن کوچکترين تنش از هم جدا میشوند .امّا اگر درک متقابل از نيازها وجود داشته باشد ،به تعبير قرآن
کريم ،لباس يکديگر می شوند و کاستیها و نقصهای يکديگر را می پوشانند
ـ مهمّترين عامل پايداری خانواده پس از ازدواج را بنويسيد [ .خ]92
 -11انسان بالغ شايستگی دارد که برای سعادت خود و خانوادهای که در آينده نزديک تشکيل خواهد داد ،برنامهريزی نمايد .مهمترين اين
برنامهها را نام ببريد:
 -تقويت عفاف و پاکدامنی در خود از آغاز بلوغ

 مشخص کردن هدف های خود از تشکيل خانواده آشنايی با نقش خود در خانواده به عنوان زن يا شوهر ،مادر يا پدر شناخت معيارها و شاخص های همسر مناسب -12قرآن کريم به دختران و پسران ،قبل از ازدواج چه توصيههايی میکند؟
از ايشان میخواهد که قبل از ازدواج ،حتماً عفاف پيشهکنند تا خدا به بهترين صورت زندگی آنان را سامان دهد (.نور )3-همچنين میخواهد
که به هيچ وجه در پی رابطه پنهان و آشکار با جنس مخالف برنيايند( .مائده 5و نساء )25که زيان آن تا قيامت دامنگير آنان خواهد شد و در
نسل های آنان تأثير بد خواهد گذاشت.
 -13برای پيشگيری از گرفتاری به بيماری فساد و گناه چه بايد کرد؟
بايد کاری کنيم که در آستانه انجام گناه قرار نگيريم .بايد با زيرکی ،شجاعت روحی و توکّل بر خداوند ،راه های نزديکی به گناه را ببنديم و بينی
شيطان را بر خاک بماليم
 -14چه اقداماتی برای حفظ پاکدامنی مؤثر است؟(4مورد)
 شناخت سيره و روش زندگی معصومين، -مشغولبودن به کارهای ضروری يا اشتغاالت مثبت

 انجام درست و به موقع نماز، -کنترل نگاه

15ـ خداوند چهار هدف برای تشکيل خانواده قرار داده است آنها را نام ببريد [ .د -85د -86د -87د]89
 3ـ رشد و پرورش فرزندان
 2ـ اُنس با همسر
 1ـ پاسخ به نياز جنسی

 4ـ رشد معنوی و اخالقی

16ـ ابتدايیترين زمينه تشکيل نهاد خانواده چيست ؟ توضيح دهيد [ .ش -86د( 90به صورت جای خالی)]
نياز جنسی ابتدايیترين زمينه شکل گيری نهاد خانواده می باشد  .نياز جنسی مرد و زن به يکديگر از دوران بلوغ آغاز میشود و اوّلين کشش و
جاذبه را ميان زن و مرد ايجاد میکند
 -17آنچه اوّلين کشش و جاذبه را ميان زن و مرد ايجاد میکند و آنها را بسوی تشکيل خانواده میکشاند( ،پاسخ به نياز جنسی) است[ .ش]94
18ـ از اهداف تشکيل خانواده « ،اُنس با همسر » را شرح دهيد [ .ش]88
هر يک از زن و مرد ،نيازمند به زندگی با ديگری هستند .اين نياز به گونهای است که اگر فردی از راههای نامشروع نياز جنسی خود را برطرف
کند ،امّا مجرد زندگی کند ،باز هم يک بیقراری و ناآرامی او را آزار میدهد که فقط با ازدواج و بودن در کنار همسر برطرف میشود.
 -19ريشه برخی ازدواج های ناموفق در چيست؟[ش -93د]93
هريک از استعدادهای فرزندان به خاطر بی تدبيری پدر و مادر سرکوب شود و رشد و پرورش الزم را نيابد)( .
زن يا مرد به نياز انس با همسر توجهی ندارد و رفتاری آرامش بخش از خود نشان نمی دهد)(.
 -20عبارت قرآنی «و مِن ٰاياِته اَن خَلَقَ لَکُم مِن انفُسِکُم اَزواجًا لِتَسکُنوا الَيهاوَ جَعَلَ بَينَکُم مَوَدَّه وَ رَحمَه» به چه مطلبی اشاره دارد؟
اين آيه ،آرامشی را که ناشی از پاسخ به نياز جنسی و انس با همسر است را بيان می کند .همچنين اشاره به هدف رشد اخالقی و معنوی
به کدام يک از اهداف تشکيل خانواده مربوط است؟
 -21برای اين که آرامش ناشی از انس و هم صحبتی ميان همسران پديد آيد ،قرآن کريم به دو ويژگی که بايد ميان زن و مرد باشد ،اشاره
میکند ،آن دو ويژگی کدامند؟ مودت و رحمت
 -22از اهداف تشکيل خانواده « ،رشد و پرورش فرزندان» را شرح دهيد [ .ش]88
خانواده بستر رشد و بالندگی فرزندان است و هيچ نهاد ديگری نمیتواند جايگزين آن شود .زن و مردی که ازدواج میکنند و خداوند به آنها
فرزندانی میبخشد ،درحقيقت با خداوند پيمان بستهاند که اين هديههای الهی را شکوفا کنند و به ثمر رسانند .بنابراين ،تمام فعاليتهای بعدی
پدر و مادر بايد به گونهای تنظيم شود که به رشد اين نهالها و بالندگی آنها کمک کند.
 -23آيه «و اللّهُ جَعَلَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا وَ جَعَلَ لَکُم مِن اَزواجِکُم بنينَ وَ حَفَدَه » به کداميک از اهداف تشکيل خانواده مربوط است؟
رشد و پرورش فرزندان
 -24عالیترين هدف تشکيل خانواده را بيان کرده ،توضيح دهيد [ .خ -85ش -87د]88
رشد اخالقی و معنوی ،عاليترين هدف تشکيل خانواده ،رشد اخالقی و معنوی هر يک از اعضای خانواده است .پسر و دختر جوان با تشکيل
خانواده بسياری از صفات اخالقی را در خود پديد می آورند .عالوه براين ،خانواده تنها محيط مناسب برای تربيت صحيح کودکان و رشد همين
فضائل اخالقی در آن هاست .البته ،اين در صورتی است که پدر و مادر با مسئوليت خود آشنا باشند و آن را انجام دهند.

25ـ در زمينههای شکلگيری نهاد خانواده موارد مقابل را مشخّص نماييد [ .خ -90خ]93
الف) ابتدايیترين زمينه  :نياز جنسی

ب) عالیترين زمينه  :نياز به رشد معنوی واخالقی

 -26آثار و نتايج تشکيل خانواده ،در رشد اخالقی و معنوی پسر و دختر را بنويسيد(چهارمورد) [خ]94
زمينههای فساد را از خود دور میکنند ،مسئوليتپذيری را تجربه مینمايند ،مهر و عشق به همسر و فرزندان را در خود پرورش میدهند ،ايثار
و از خود گذشتگی برای ديگری را تمرين میکنند ،وفاداری ،حُسن خلق ،مدارا ،تحمّل رنجها و سختیها و بسياری از صفات اخالقی ديگر را در
خود پديد میآورند.
 -27برای اينکه يک ازدواج موفق داشته باشيم که هم به جدايی منجر نشود و هم سبب خوشبختی ابدی ما گردد چه بايد کنيم؟
الزم است که هر چهار هدف  -1پاسخ به نياز جنسی 2 ،ـ اُنس با همسر 3 ،ـ رشد و پرورش فرزندان 4 ،ـ رشد معنوی و اخالقی را در تشکيل
خانواده درنظر بگيريم و هدف چهارم را در اولويت قراردهيم .اگر پس از تشکيل خانواده ،به طور مثال ،فقط هدف اوّل را دنبال کنيم و برای سه
هدف ديگر تالش نکنيم ،پس از مدتی ،اختالفات ظاهر می شوند و دوری روحی و روانی از يکديگر زندگی را خسته کننده می کند.
28ـ کامل کنيد :
دوره عمر انسان ( دوره بلوغ تا ازدواج ) است.
ـ حساسترين و ارزشمندترين ٔ
ـ عالیترين هدف تشکيل خانواده رُشد ( اخالقی ) و ( معنوی ) هر يک از اعضای خانواده است [ .خ]91
ـ هرجوانی بطور فطری و طبيعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل از ازدواج (پاکدامنی) خود را حفظکرده و به (گناه) آلوده نشدهاست[.د]93
ـ تجربههای روانشناختی میگويد توانايی (زن) نسبت به (مرد) در ايجاد سکونت و آرامش بيشتر است و (مبدأ آرامش) در خانواده اوست.
ـ (بهداشت روانی و جسمی) کودک و (تعادل رفتاری) و (تعالی اخالقی) وی يک خواست الهی است که از ابتدای ازدواج بايد مورد توجه قرارگيرد.
29ـ درستی يا نادرستی گزاره زير را با ( ص /غ ) مشخّص کنيد .
ـ ابتدايیترين هدف تشکيل خانواده  ،رشد اخالقی و معنوی هر يک از اعضای خانواده است [ .د ]90غ
ـ کرامتی که خداوند به انسان بخشيده و بر ساير مخلوقات برتری داده  ،اختصاص به زن يا مرد ،به تنهايی ندارد[ .خ ]93ص
ـ پاداش اخروی و قرب به پروردگار ،به جنسيت انسان مربوط است[ .ش ]93غ
 -30چگونه میتوان خانواده را به عامل گسترش مهربانی و دوستی در جامعه تبديل کرد؟
بايد به اهداف تشکيل خانواده توجه کنيم .يعنی اگر خانواده عامل آرامش باشد ،فرزندان در کانون خانواده رشد کنند و تربيت شوند و خانواده
محل رشد فضايل اخالقی باشد و نيز اگر نياز جنسی در رابطه زناشويی برآورده شود ،خانواده کانون مهر و عامل گسترش مهربانی میشود .عالوه
بر اين ،بايد به خانواده گسترده هم توجه کرد .و ميان خويشان ارتباط برقرار ساخت تا مهربانی توسعه يابد.
 -31وقتی می گوييم بايد خانواده را اصل قرار داد و ساير تصميم ها را با آن تنظيم کرد ،منظور چيست؟ چند نمونه ذکر کنيد.
کسی که خانواده را محل تربيت فرزند میداند ،شغلش را به گونهای انتخاب میکند که بتواند به تربيت فرزند رسيدگی کند .کسی که فقط
همسرش را محل رفع نياز جنسی میبيند ،با ديگران نگاه هوس آلود ندارد و رابطه ناسالم برقرار نمیکند.
 -32آيه زير را تر جمه کنيد و پيام آن را بنويسيد:
«وَ ال تَنکِحُوا المُشرکاتِ حَتّی يُؤمِنَّ … وَ ال تُنکِحُوا المُشرکين حَتّی يُؤمِنوا ....اُولِئکَ يَدعونَ الَی النّار وَ اللّه يَدعو الَی الجَنَِّه وَ المَغفرَِه بِاذِنه»...
زنان مشرک را به همسرى مگيريد تا ايمان آورند ...،و به مردان مشرک زن با ايمان مدهيد تا ايمان آورند ...،آنها به آتش دوزخ مىخوانند و
خداوند به خواست و فرمان خويش به بهشت و آمرزش مىخواند.
 شرط اصلی و اوّلی در انتخاب همسر  ،مؤمن بودنِ اوست. همسری که مشرک باشد  ،اعضای خانواده را به نافرمانی از خدا و بدبختی ابدی سوق می دهد. -33اولين قدم برای تشکيل خانواده چيست؟ چه چيزی در اين قدم پشيمانى بعدى را به دنبال دارد؟
انتخاب همسر خوب است .هرگونه سهل انگارى و تصميمگيرى عجوالنه که بيشتر تحت تأثير احساسات يا اجبار و تحميل بستگان و دوستان
صورت مى گيرد ،پشيمانى بعدى را به دنبال دارد.
34ـ از ديدگاه قرآن کريم  ،در صورت نبودن کدام معيار در فرد  ،ازدواج با او حرام میشود ؟ [خ ]91ايمان

ـ از نظر قرآن کريم مهمّترين معيار همسر شايسته کدام است ؟ [خ ]92ايمان
 -35عالوه بر ايمان معيارهای ديگری نيز برای همسر شايسته بايد مورد توجه قرارگيرد .آنها را نام ببريد[ .خ]85
اصالت خانوادگی،

پوشش مناسب اسالمی،

عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف،

صداقت با همسر،

سالمت جسمی،

انجام دادن عبادات به خصوص نماز،

عاقل و فهيم بودن،

اخالق خوب و خوشرويی،

قناعت در زندگی،

کسب و کار حالل،

زيبايی و مورد پسندبودن،

داشتن دوستانت درستکار و سالم.

 -36چرا تحقيق درباره همسر آينده را نبايد با معاشرتهايی که منشأ آن تنها هوسهای زودگذر است ،اشتباه کرد؟ [ش]94
چه نوع معاشرتهايی برای شناخت همسر نتيجهبخش نيست ؟ چرا ؟ [خ]87
معاشرتهايی که منشأ آن تنها هوسهای زودگذر است .هر چند با عنوانهايی مانند شناخت روحيّه همسر و امتحان او باشد .اينگونه معاشرتها آثار
زيانبار دارد که به خاطر همان آثار ،خداوند اجازه اين گونه معاشرتها را نداده است .در اين معاشرتها معموالً احساسات بر هر دو نفر حاکم میشود
و هر طرف اصرار دارد خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد تا محبوب ديگری واقع شود .معموالً هم بيشتر اين معاشرتها به سُستی رابطه و
جدايی میانجامد.
37ـ سه مورد از راههای شناخت همسر را بنويسيد[ .ش -85د -87ش -90د]90
 -1تحقيق درباره خانواده همسر و موقعيّت اعضای خانواده در محلّ زندگی و محلّ کار.
 -2شناخت دوستان همسر و کسانی که با آنها معاشرت بيشتری دارد.
 -3تحقيق درباره روحيات و خُلقيات همسر در محيط کار يا محلّ تحصيل.
 -4معاشرت خانوادههای دوطرف با يکديگر و بهره بردن از تجارب پدر و مادر در اين معاشرتها.
 -5مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان.
 -6گفتگو با يکديگر در جلسات حضوری و طرح نظريّات و ديدگاهها درباره موضوعات مختلف
38ـ نتايج ازدواج در زمان و موقعيّت مناسب و نامناسب را با يکديگر مقايسه کنيد[ .خ - ]89ازدواج به موقع چه فوايدی در بر دارد؟[ش]87
اگر بوسيله ازدواج به نيازهاى طبيعى در زمان و موقعيت مناسب پاسخ داده نشود ،مانند ساير نيازها ،اختالالت و مشکالت خاص خود را به دنبال
دارد و آسيبهاى جبران ناپذير روانى ،اخالقى و اجتماعى وارد مىکند .تأخير در ازدواج سبب افزايش فشارهای روحی و روانی ،روابط نامشروع
و آسيبهای اجتماعی میگردد.
از سوی ديگر شادابى ،نشاط ،سالمت جسمى و روحى ،رشد طبيعى ،احساس رضايت درونى ،تعادل در حاالت و رفتار ،خوش رويى و خوش
خلقى ،کاهش فشار جنسى ،و سالمت اخالقی جامعه از فوايد ازدواج به موقع است .کاهش روابط نامشروع و آسيبهاى اجتماعى و روانى از فوايد
ازدواج به موقع است.
ـ چرا نبايد فاصله ميان بلوغ طبيعی و فکری با زمان ازدواج زياد شود ؟ [خ ]85تأخير در امر ازدواج سبب چه آسيبهايی می شود؟ [ش]93
39ـ چرا نمیتوان در قالبی غير از ازدواج به نياز جنسی پاسخ داد ؟ توضيح دهيد[ .خ]88
زيرا لذّت آنی برخاسته از گناه  ،پس از چندی روح و روان فرد را پَژمرده میکند و شخصيّت او را میشکند اين گونه اشخاص  ،به جای بازگشت
به مسير درست  ،برای فرار از اين پَژمردگی به افراط در گناه کشيده میشوند امّا نمیدانند که روحشان مانند تشنهای است که هر چه بيشتر به
او آب دريا میدهند  ،بر تشنگیاش افزوده میشود و بیقراريش شدّت میگيرد.
 -40آمادگی برای ازدواج نيازمند دو بلوغ است؟ نام ببريد[ .خ -86خ -88ش -90د]93
آمادگی برای ازدواج نيازمند دو بلوغ است  :يکی بلوغ جنسی و ديگری بلوغ عقلی و فکری که مدّتی پس از بلوغ جنسی ايجاد میشود و نبايد
فاصله ميان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زياد شود و تشکيل خانواده به تأخير افتد.

 -41نشانه های بلوغ عقلی چيست؟
با رسيدن بلوغ عقلی ،جوان در می يابد که بايد زندگی را بسيار جدّی گرفت و برای آينده برنامه ريزی کرد .توجه به داشتن شغل و پيدا کردن
کار ،فکر کردن درباره ويژگيهای همسر ،تنظيم خرج و هزينه خود و دوری از بی برنامه بودن از نشانههای بلوغ عقلی است.
 -42پيام اين حديث چيست؟ کسى که ازدواج کند ،نصف دين خود را حفظ کرده است؛ پس ،بايد براى نصف ديگر از خدا پروا داشته باشد.
اين جمله کوتاه اهميت ازدواج را به خوبى مى رساند و نشان مى دهد که چگونه نيمى از ديندارى انسان با ازدواج حفظ و نگه دارى مى شود.
43ـ کامل کنيد :
ـ اگر عقد ازدواج به زور انجام گيرد  ( ،باطل) است[ .ش]90
ـ آمادگی برای ازدواج نيازمند دو بلوغ ،يکی ( بلوغ جنسی) و ديگری ( بلوغ عقلی و فکری) است[ .خ]94
ـ از نظر قرآن کريم مهمّترين معيار همسر شايسته ( ايمان ) است[ .خ]93
44ـ درستی يا نادرستی گزاره زير را با ( ص /غ ) مشخّص کنيد.
ـ نبايد فاصله ميان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زياد شود[ .د ]89ص
ـ طبق مقرّرات اسالمی ،رضايت زن و مرد برای ازدواج ضروری است و اگر عقدی به زور انجام گيرد ،باطل است[ .خ ]93ص
ـ اگر معيار اصالت خانوادگی در فردی وجود نداشته باشد؛ ازدواج با او حرام است[ .خ ]94غ

