
 

 فعاليت ها و سواالت كتاب دين و زندگي يازدهم رشته انساني توضيحي درباره

) اين توضيحات با محوريت كتاب انساني طراحي شده است اما با توجه به اين كه تمام فعاليت هاي كتاب تجربي در كتاب 

 انساني نيز وجود دارد، لذا براي دو كتاب قابل استفاده است(

سعي شده به جاي پاسخ به سواالت به صورت حل المسائلي، به شرح و تبيين دقيق توجه: در اين نوشتار 

 مطلب بپردازيم تا شما دبيران با توجه به اين توضيحات بتوانيد به پاسخ اصلي و مختصر رهنمون شويد

 

 هدايت الهي درس اول

 6صفحه ي  تدبّر كنيد

 دوستان خود، به سؤاالت پاسخ دهيد: كدبّر كنيد و با كمعصر ت  در آيات سورة

 ْوَ تَوَاصَوْاْ بِالصَّبرِ بِالْحَقِّوَ الْعَصْرِ، إِنَّ الْانسَانَ لَفِى خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا 

 خداوند دراين سوره به چه چيزي سوگند خورده است؟ چرا؟ .1

و دوران تاریخ بشر یا بخشی از زمان مانند « زمان»به عصر سوگند خورده است، در تفاسیر معنای عصر به مطلق 

ولى مناسبتر همان عصر به عصر ظهور اسالم و قیام پیامبر اکرم یا عصر قیام حضرت مهدی  اشاره شده است . 

اسب با مطلبى است که سوگند به خاطر آن معنى زمان و تاریخ بشر است ، چرا که  سوگندهاى قرآن همواره متن

 .یادشده ، و مسلم است که خسران انسانها در زندگى نتیجه گذشتن زمان عمر آنهاست

توجه: این تدبر در کتاب دین و زندگی رشته های تجربی و ریاضی همراه با تصویر قطعات یخ در حال آب شدن 

قصه ای که سنایی در شعر زیبای خود آن را چنین می آمده است. و به دنبال ترسیم قصه مرد یخ فروش است. 

 سراید:

رمثل یخ فروش نیشابو                      رورـت در سرای غـثلت هسـم  

کس خریدار نی و او درویش                      در تموز آن یخک نهاده به پیش  

داختآفتاب تموز یخ بگ                   هرچه زر داشت او به یخ درباخت  



با دلی دردناک و با دمِ سرد                        گدازان شده ز گرمی و مردیخ  

آفتاب تموزش نگذاشت                      ته باقی داشتـمر گذشـزانکه ع  

که بسی مان نماند و کس نخرید                   باریداین همی گفت و اشک می  

رِ روزگار اگر دانیـــــبه س                           مت روزگار آسانیــقی  

پس به حسبت برین جهان ریدن               چیست عقل اوّل این جهان دیدن  

مرگ بر برگ این جهان خندد                         برگ دنیا خرد نبپسندد  

آن ز غفلت شمر نه از مردی              چون نترسی تو از اجل خُردی  

گور گور است و شیر شیر هنوز                   ای بر اجل دلیر هنوزتو نه  

 چه زيان و خسارتي انسان را تهديد مي كند؟  .2

از دست رفتن سرمایه وجودی انسان که همان عمرش است ، انسان چه بخواهد چه نخواهد ساعتها و ایام و 

از نظر جهان سالهای عمر او بسرعت می گذرد، نیروهای مادی تحلیل می رود و توان و قدرت او کاسته می شود. 

ادى مى خوانیم : ))دنیا بازارى است که بینى اسالم دنیا یك بازار تجارت است همان گونه که در حدیثى از امام ه

همه در این بازار بزرگ زیان مى کنند، مگر یك گروه که    مى برند و جمع دیگرى زیان((. جمعى در آن سود

 برنامه آنها در آیه بعد بیان شده است.

  

 چه كساني دچار خسارت و زيان نمي شوند؟ .3

شان حق را رعایت می کنند و به سوی حق دعوت کنند ، و کسانی که ایمان بیاورند، عمل صالح انجام دهند،خود

 همچنین خودشان صبور هستند و دیگران را نیز به صبر دعوت می کنند.
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 با توجه به توضيحات ، بررسي كنيد كه

 چرا؟الف( آيا دستگاه تفکر انسان به تنهايي مي تواند به اين سؤال ها پاسخ كامل و جامع دهد؟ 



در این فعالیت دانش آموزان باید توانایی دستگاه تفكر را در پاسخ به نیازها بسنجند و بررسی کنند که آیا انسان 

 «.همه جانبه»باشد  وهم « کامال درست و قابل اعتماد»خودش می تواند پاسخی تهیه کند که هم 

 گویی پاسخ جهت در را ننساا نداتو می یکس در حین بررسی این مساله، دبیر به دانش آموزان تذکر می دهد که

خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و  از کاملی گاهیآ که دشو نهنمور برتر یهازنیا به ستدر

 نیاد با تخرآ طتباار و تخرظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او، چگونگی زندگی در جهان آ

 یبشر معلو طریقاز نیز و ستا یتودمحد دارای ننساا ی ندیشها و تفكر هستگاد ینكها به توجه با ماا.باشد شتهدا

 .  هدد جامع و  کامل پاسخ برتر یهازنیا به نداتو نمی پسد،بگیر قیقود کاملرطو به را رمذکو تطالعاا نداتو نمی

نكته ای که الزم است اینجا تذکر داده شود این است که هر انسانی از همان ابتدای جوانی نیازمند برنامه  توجه:

کامل زندگی و پاسخ به نیازهای برتر است. اگر انسانی بخواهد خودش به جست و جوی پاسخ برخیزد، سال 

اسخ کامل نرسد. حتی اگر هم برسد ، های متمادی از عمر خود را باید صرف تحقیق و مطالعه کند و باز هم به پ

بخش عمده عمر خود را از دست داده است و تازه باید حرکت را آغاز کند. یعنی بیشتر عمر خود را تلف کرده 

است. اما اگر خداوند این برنامه را از ابتدا برای انسان آماده کرده باشد، هر انسانی می تواند از همان آغاز جوانی 

ظرفیت عمر خود برای کسب کماالت استفاده کند. اما کسی که چنین نكند  تمام  بگذارد و ازقدم در راه سعادت 

 و خودش دست به جست و جو بزند، آخرش خواهد گفت:

 نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را         را                      جوانی صرف ره کردم که یابم زندگانی

 

 ب( آيا انسان به تنهايي مي تواند مسير سعادت را طراحي كند؟ چرا؟ 

از آنجا که طراحی مسیر سعادت انسان بستگی به پاسخ کامل و جامع به سئواالت و نیاز های بنیادین دارد و انسان 

 نمایدنمی تواند به تهایی به آنها پاسخ دهد ، نمی تواند به تنهایی  مسیر سعادت خویش را طراحی 

 

 9صفحه ي  تکميل كنيد

اعتراض کند و  اگر خداوند به سؤال های اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها کند، انسان در قیامت می تواند

 :این بهانه را بیاورد که



خود ما را رها کردی و برای ما راهنمایی نفرستادی که به سواالتمان پاسخ دهد، به این  ) خداوند(از آنجایی که تو

 خاطر گمراه شدیم، اگر یك پیامبر می فرستادی از او اطاعت می کردیم.

و جلوگیری از این بهانه جویی  خداوند در قرآن کریم دربارۀ تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیاء 

 فرموده است:،

ًحَكیماً عَزیزاً اللَّهُ کانَ وَ الرُّسُلِ بَعْدَ حُجَّةٌ اللَّهِ عَلَى لِلنَّاسِ یَكُونَ لِئَالَّ مُنْذِرینَ وَ مُبَشِّرینَ رُسُال  

رسوالنی ) را فرستاد که( بشارت دهنده و انذار کننده باشند، تا بعد از آمدن پیامبران، برای مردم در مقابل » 

 «.و دلیلی نباشدخداوند، دستاویزی 

 خداوند با فرستادن پیامبران راهِ اعتراض بندگان را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است.

 

 01 فحه يانديشه و تحقيق ص

 .آيا مي توانيم پاسخ به نيازهاي برتر را به احساسات شخصي و سليقة فردي واگذار كنيم؟ چرا؟0

راه معین و خاصی است. به طور مثال، دانه گندم و نوزاد گوسفند، راه راه کمال و رشد هر نوع از موجودات 

معینی را باید بپیمایند تا به کمال خود برسند. نوزاد گوسفند نمی تواند بگوید من بنابر نظر و سلیقه خودم شیر 

 جود دیگرینمی خورم. زیرا اگر شیر نخورد رشد نمی کند و می میرد. در حقیقت رشد و نمو بدن انسان و هر مو

مكانیسم  و قانون خاص خود را دارد و اگر کسی نخواست از این قانون مندی پیروی کند باید تبعات آن مانند 

رنج و بیماری را بپذیرد. بعد معنوی انسان نیز همین گونه است.  رشد آن از راه معین و قانون مندی خاصی 

ه میزانی که از این قانون دور شویم درد و رنج و تبعات تبعیت می کند و به راه و قانون دیگری جواب نمی دهد. ب

 او رختیاا در ربا یك فقط عمر ینا و ستا هکوتا ننساا عمر این در حالی است که  منفی آن را باید بپذیریم.

 دهبیهو شعمر دگیر پیش در را نموآز و تجربه راه و کند شخصی یها ندیشها فصر را آنگرا و دشو می شتهاگذ

 .  شتدا هدانخو پی در پشیمانی و تحسر جز یچیز ، نپایا در و شد هداخو تلف

 

 



د، هرچه پيش آي».آيا انسان مي تواند پاسخ دادن به اين نياز ها را ناديده بگيرد و براساس ضرب المثل 2

 رفتار كند؟ چرا؟« خوش آيد

از آسیب ها می پردازد. برخی از افراد وقتی با سوال های بنیادین مواجه می   دیگر این پرسش نیز به طرح یكی

شوند، برای آسوده کردن وجدان، خود را به بی خیالی می زنند و می گویند خود را درگیر این سوال ها نمی کنیم. 

ند این تفاوت می شوزندگی به هر صورت پیش رود، برای ما تفاوتی ندارد. اما این ها نمی دانند که روزی متوجه 

 پاسخ نوچ که دیگر قادر به انجام دادن کاری نیستند. بنابر این انسان عاقل نمی تواند چنین نگرشی داشته باشد

و  وتشقا نهاآ به توجهی بی و دارد لنباد به را اوخوشبختی  و دتسعا( یندبنیا)برتر یهازنیا به مناسب گویی

  .دکر هداخو ننساا نصیب را  ابدی بدبختی

همانا ما اين كتاب را به حق براي مردم برتو نازل كرديم. پس » .قرآن كريم خطاب به پيام اكرم مي فرمايد:3

هر كه هدايت يافت، خودش سود كرده و هر كه گمراه شد، تنها به زيان خود عمل كرده است و تو وكيل 

 «.و مدافع آنها نيستي

 دارد؟اين آيه به  كدام يك از مفاهيم درس اشاره 

این آیه هم به این مساله می پردازد که خدا برنامه هدایت انسان را توسط پیامبران ارسال می کند تا انسان با تفكر  

در این برنامه و با اختیار خود آن را انتخاب کند. و هم به این نكته توجه می دهد که انسانی که برنامه ای غیر از 

سوره انسان خداوند  3ند و قرآن وی را  ناسپاس می خواند ، طبق آیه برنامه خدا را بر می گزیند، ضرر می ک

 انسان ها را هدایت می کند، این با خود اوست که راه را برگزیند و شكرگذار باشد یا خیر. 

 

 .شعر زير با كدام يك از نيازهاي برتر انسان مرتبط است؟چرا؟4

 ايست در اين روزگاره را                  عمر دو بـر پيشـمرد خردمند هن

 ردن به كارــري تجربه بـکي تجربه آموختن                  با دگـا به يـت

کشف راه درست زندگی، چرا که شاعر معتقد است انسان باید دو عمر داشته باشد، در عمر اول راههای مختلف 

را تجربه کند و راه درست را انتخاب کندو در عمر دوم به کار ببندد. اما حال که این امكان وجود ندارد پس باید 



د که در پایان عمر آرزو نكند که کاش عمری با انتخاب برنامه درست از منبعی مطمئن به گونه ای زندگی کن

 دوباره می داشت تا از نو انتخاب مسیر می کرد و خطاهایش را جبران می نمود.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درس دوم: تداوم هدايت

 

 01تدبّر كنيد صفحه ي

 

 :پاسخ دهید اکنون به این سؤاالت

 دین خداخواهد تا در چه چیز تفرقه نكنند؟  خداوند از پیامبران می الف(

و بعقیده  که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است  اسالمدین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟    ب( 

 سوی خداوند از  که فرامینی آن دین واحد عبارت است از تسلیم شدن در برابر :دیگر عبارتى بهحق معتقد گشتن، 

 که این فرامین به صورت عقائد و احكام الهی در میان جوامع شناخته می شود. صادر مى شود

در شرایع رسوالن و انبیاى او از نظر مقدار و کیفیت مختلف است، لیكن در عین حال از نظر حقیقت  فرامینو این 

شریعت ها هست از نظر کمال و نقص است، نه اینكه اختالف چیزى به جز همان امر واحد نیست، اختالفى که در 

ذاتى و تضاد و تنافى اساسى بین آنها باشد، و معناى جامعى که در همه آنها هست عبارت است از تسلیم شدن 

 به خدا در انجام شرایعش، و اطاعت او در آنچه که در هر عصرى با زبان پیامبرش از بندگانش مى خواهد.

 

 ها چه بود؟ی چه چیز اختالف کردند؟ علت اختالف آن)یهودیان و مسیحیان( درباره ج( اهل کتاب 

 در دین اسالم اختالف کردند، به دلیل  حسدی که میان آنان وجود داشت. 

نان از ظهور نه ناآگاهی آ بود و حسد آن ها نسبت به پیامبر اختالف اهل کتاب ناشى از ستمگرى توضيح بيشتر:

در کتب آسمانى پیشین که بخشهایى از آن در دست یهود و م اوصاف و مشخصات پیامبر اسال پیامبر خاتم زیرا

نصارى وجود داشت بیان شده بود و به همین دلیل دانشمندان آنها قبل از ظهور او بشارت ظهورش را با شوق و 

دیدند از روى طغیان و ظلم و عوث شد چون منافع خود را در خطر مىدادند، اما همین که مبتأکید فراوان مى



ناشى از جهل نبود، و چنان نبود که حقیقت امر برایشان مجهول  آنها اختالف. پس حسد همه را نادیده گرفتند

 .بوده باشد، و ندانسته باشند 

 اسالمد( حضرت ابراهیم چه آیینی داشت؟ 

. توضیح آن که یهودیان ادعای  این را یهودی و مسیحیدانستند؟ و چه آیینی میهـ( مسیحیان و یهودیان او را پیر

داشتند که حضرت ابراهیم نیز همچون آنان یهودی بوده است و مسیحیان نیز ادعا می کردند آن حضرت مسیحی 

 بوده است.
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بار برای ی خود را برای زندگی انسان، یكبرنامهبه نظر شما اگر خداوند در همان آغاز آفرینش حضرت آدم 

 افتاد؟های سایر عصرها میهای همان عصر و انسانکرد، چه اتفاقی برای انسانهمیشه بر حضرت آدم نازل می

 انسان های همان عصر : آن را نمی فهمیدند و درک نمی کردند.زیرا این برنامه فراتر از عقل و درک آنان بود.

 تی کندپدر تیبهر طفل نو 

کند گیتی ةگرچه عقلش هندس  

 کم نگردد فضل استاد از علو

 گر الف چیزی ندارد گوید او

دهناز پی تعلیم آن بسته  

 از زبان خود برون باید شدن

 در زبان او بباید آمدن

 تا بیاموزد ز تو او علم و فن

() مولوی مثنوی معنوی دفتر دوم  

. 



تحریف و یا نابودی کلی می شد و به صورت دقیق و بدون تحریف به دست انسانهای سایر عصرها : دین دچار 

 انسانهای بعد نمی رسید.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چهارم: معجزة جاويدان  درس

 

 39فعاليت كالسي صفحه ي 

 

 پيامبر خود را كتاب قرار  داده است؟به نظر شما چرا خداوند، معجزة آخرين 

چون اگر مانند معجزه ی سایر پیامبران منحصر به انجام افعال خاصی مانند زنده کردن مردگان یا تبدیل عصا به 

اژدها  بود تنها برای مردمان همان عصر معجزه محسوب می شد تنها کتاب می تواند در تمامی زمانها به عنوان 

 باشد و  پس از رحلت پیامبر خاتم نیز به عنوان نشانه و گواه نبوت وی نجاودانه بماند.معجزه در دسترس همگان 

 سند ستاو از بعد دوران و مانهاز همه ایبر نیشاا تتعلیما و پیامبر خرینآ مکرا پیامبر که نجاآ به عبارت دیگر از

 ما وزمرا دنبو چنین گرا و باشد حاضر نهادورا و مانهاز همهدر که باشد ای گونه به باید نیز او حقانیت و تنبو

ه است زیرا هنوز دعوت قرآن به آوردن ده آیه یا یك مدآ اخد جانب از مسالا پیامبر که کنیم ثابت نسیماتو نمی

سوره از قرآن موضوعیت دارد و مخالفان تاکنون نتوانسته اند سوره ای مشابه با یكی از سوره های قرآن ارائه کنند 

  ان بودن این معجزه است .و این نشانه جاود

 42تدبّر كنيد صفحه ي 

 خداوند در قرآن مي فرمايد: 

َكَثِيرًا اختِلَافًا فِيهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ غَيرِ عِندِ مِن كاَنَ لَوْ وَ  الْقُرءَانَ يَتَدَبَّرُونَ فَلَا أ 

عاً قرآن از جانب غير خدا بود، قط با توجه به اين آيه بيان كنيد چرا خداوند بر اين نکته تأكيد دارد كه اگر

 ناسازگاري و اختالفات زيادي در آن يافت مي شد؟

 



اگر از جانب غیر خدا بود، در آن اختالفات زیادی یافت می شد. بطور مثال برخی از دانشمندان یك نظریه ای را 

برخی علما به مروز زمان و در اثر ارائه می کنند بعد از چند سال یا آن را اصالح می کنند یا آن را رد می کنند، یا 

 در و لسا 33 لطودر ینكها با آنقر پختگی و کامل شدن علمشان کتاب های خود را اصالح می کنند.  اما

 و هماهنگی ، بیاد یباییز نهایتدر ستا هشد زلنا... و انبحر و مشآرا ، صلح و جنگ نظیر نگوناگو یموقعیتها

 یا پیامبر توسط آنقر گر.اکند  نمی نفی را  یگرد قسمت آن قسمت هیچ و ستا معرفتی یغنا و مفهومی منسجاا

 یهاادخدر در پیامبر موضع و مدآ می پدید آن در دییاز تختالفاا دبو هشد تنظیم طوالنی تمد ینا در ییگرد دفر

 .  یافت می تغییر جدید

 54تدبّر کنید صفحه ی 

 نزد كه رساند مردم دست به پيامبري توسط را خود جاويد يمعجزه خداوند چرا زير، يآيه به توجه با

 د،شمي آورده جامعه دانشمندان و خواندگاندرس از يکي توسط كتاب اين اگر بود؟ نخوانده درس كسهيچ

 شود؟ ايجاد هايشبه و شك چه بود ممکن

َالْمُبْطِلُونَ الَرْتابَ إِذاً بِيَمينِكَ تَخُطُُّهُ ال وَ كِتابٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تَتْلُوا كُنْتَ ما و   (4۴يعنکبوت،آيه يسوره) 

 هب روانكج صورت، آن در كه نوشتينمي را آن خود، دست با و خواندينمي را اينوشته ازآن،هيچ وپيش

 .افتادندمي شك

 

 توانست می   پیامبر اگر که است کرده در آیه باال به آن اشاره قرآن، که همانطوری پیامبر نخواندن درس فلسفه

 نیست هیال وحی خواند می مردم برای که آیاتی این که گفتند می و گرفت می قرار تهمت مورد بنویسد و بخواند

 ردیدت و شك مردم اذهان در توانست می خود این که است، آموخته او به کسی یا گوید می خود از را آنها یا بلكه

 خواندنن ولی«بشر یعلمه انما یقولون انهم نعلم لقد و» است کرده بیان مخالفان زبان از را این قرآن که کند، ایجاد

 أسر به خطاب مختلف ادیان علمای با مناظره در  رضا امام چنانچه کرد، خنثی را تهمت این  پیامبر ننوشتن و

 و تهیدست یتیم، شخصیتی او که است آن ما پیغمبر صدق دالیل جمله از: »فرمودند( یهودی عالم) الجالوس

 گذشتگان خبر و پیامبران حكایت که آورد کتابی حال این با نرفته استادی هیچ نزد و نخوانده کتابی هیچ بود چوپان

 .«بود آمده آن در آیندگان و



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درس  پنجم: مسئوليت هاي پيامبر

 

 25صفحه ی  تدبرکنید

 :دارد اشاره پیامبر هایمسئولیت از یک کدام به زیر، آیه که کنید بیان خود دوستان کمک به

وَالحِکمَهَ الکِتابَ وَیُعَلَِّمُهُمُ وَیُزَکَّیهِم آیاتِهِ عَلَیهِم یَتلو أَنفُسِهِم مِن رَسولًا فیهِم بَعَثَ إِذ المُؤمِنینَ عَلَى اللََّهُ مَنََّ لَقَد 

 (۴۶۱ یآیه عمران، آل یسوره) مُبینٍ ضَاللٍ لَفی قَبلُ مِن کانوا وَإِن

 تعلیم و تیین تعالیم قرآن) مرجعیّت دینی( -دریافت و ابالغ وحی 

 

 22صفحه ی تدبّرکنید

 از یک کدام با اسالمی، حکومت ضرورت بحث در شده مطرح دالیل که کنید مشخص و کنید تفکَّر زیر آیات در

 .است مرتبط زیر آیات

    

ْقَدْوَ الطََّاغُوتِ إِلَى یَتَحَاکَمُوا أَنْ یُرِیدُونَ قَبْلِکَ مِنْ أُنْزِلَ وَمَا إِلَیْکَ أُنْزِلَ بِمَا آمَنُوا أَنََّهُمْ یَزْعُمُونَ الََّذِینَ إِلَى تَرَ أَلَم 

 »۶۶ی نساء،آیه ی سوره) بَعِیدًا ضَلَالًا یُضِلََّهُمْ أَنْ الشََّیْطَانُ وَیُرِیدُ بِهِ یَکْفُرُوا أَنْ أُمِرُوا

 ند،دار ایمان شده نازل تو از پیش چه آن به و شده نازل تو بر چه آن به برند می گمان که کسانی ای ندیده آیا»

 یم شیطان و بورزند کفر آن به که شده داده دستور آنان به که آن حال برند، طاغوت نزد به داوری خواهند می اما

 «بکشاند درازی و دور راهی گم به را آنان خواهد

  

بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِیقُومَ وَالْمیزانَ الْکِتابَ مَعَهُمُ اَنْزَلْنا وَ بِالْبَیناتِ رُسُلَنا اَرسَلنا لَقَد (۵۲ی حدید،آیه ی سوره) 

 تا مکردی نازل میزان و آسمانی کتاب آنان راه هم و فرستادیم روشن دالیل با راه هم را پیامبرانمان که راستی به»

 «برخیزند داد و عدل اقامة به مردم

  

سَبِیالً الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْکَافِرِینَ اللَّهُ یَجْعَلَ وَلَن  (۴۱۴ی نساء،آیه ی سوره 

 «است. نداده قرار مؤمنان بر کافران ی سلطه برای راهی هرگز خداوند و»

 



 دلیل سوره، آیه

 پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوتضرورت  06سوره ی نساء، آیه ی 

 ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم 52سوره ی حدید، آیه ی 

 ضرورت حفظ استقالل  جامعه ی اسالمی 141سوره ی نساء ، آیه ی 

 

 22-20صفحه ی  کشف رابطه

 بخش اول سخنان امام خمینی با دلیل ضرورت پذیرش والیت الهی در ارتباط است 

سخنان ایشان با بخش ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم  مرتبط است چون در آن موضوع تنظیم بخش دوم 

 روابط با دیگران و نحوه ارتباط جامعه اسالمی با سایر جوامع مطرح شده است

 

 06صفحه ی  اندیشه و تحقیق

 یان کنید. نمونه هایی از احکام اجتماعی اسالم که اجرای آنها نیازمند تشکیل حکومت است را ب .۴

 احکام قضایی اسالم) احکام جزایی ، قصاص، دیات و...( ، خمس و زکات، جهاد و....

 پیامبر اکرم   به منظور هدایت مردم ، عالوه بر ابالغ وحی  عهده دار چه مسئولیت هایی بود؟ .۵

والیت )تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی( ؛ ب. اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی

 ظاهری( 

 به نظر شما کدام یک از احکام و دستورات دین اسالم نیاز بیشتری به حکومت  الهی دارد؟ .3

در این سوال تاکید شده که کدام یک از احکام زیر نیاز بیشتری به تشکیل حکومت اسالمی دارد. یعنی به نوعی 

ا این نیاز در خصوص برخی احکام بیشتر همه احکام الهی برای تحقق همه جانبه خود نیاز به حکومت دارند ام

است.توضیح آنکه حتی برخی احکام اسالمی مانند نماز ، روزه ، حج و امر به معروف و نهی از منکر که به ظاهر 

برای عمل به آن ها نیاز به حکومت اسالمی نیست اما در واقع حتی زمینه  نماز خواندن در یک حکومت اسالمی 

نَّاُهمْ سوره حج که می فرماید:  ۱۴یه غیر اسالمی. زیرا طبق آ در حکومتیبیشتر است تا  ِف اْْلَْرِض  الَّذيَن ِإْن َمكَّ
ی حکومت دینی توجه ویژگ، یعنی  أَقاُموا الصَّالَة َو آتَ ُوا الزَّكاَة َو أََمُروا بِاْلَمْعُروِف َو نَ َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َو لِلَِّه عاِقَبُة اْْلُُموِر 

مردم به نماز و تالش برای اجرای کامل این فریضه در تمام بخش های جامعه است. در حکومت دینی به دادن 

مساجد اهمیت بیشتری داده می شود، نمازجمعه و جماعت تبلیغ و ترویج می شود، نظام آموزشی بر اهمیت نماز 

 حکومت استو برپایی آن تاکید می کند و... پس حتی اقامه نماز نیز به نوعی متاثر از 



اما از آنجایی که در سوال تاکید شده که کدام یک نیاز بیشتری به حکومت دارند لذا مواردی ذکر می شود که 

جنبه اجتماعی داشته و جز در سایه تشکیل حکومت امکان تحقق آن نیست مواردی مانند توانمندی نظامی، 

 نفی سلطه بیگانگان، کمک به مسلمانان گرفتار.

 یث امام باقر بیان کنید که چرا والیت ، از نماز و روزه و سایر عبادات مهم تر است؟با توجه به حد .۱

 ابهر مردم"هستند؛قطعا الهی رهبران یا امام که والیت میباشد و صاحب ؛زکات؛حج؛وروزه نماز ؛کلید والیت زیرا

 ی اقامه ی کننده الهی تضمین رهبران ووالیت رهبری عبارتی به .میکنند رهبری چهارگانه اصول این سوی

                                                                                           .هستند وروزه بهترحج وبرگزاری زکات نماز و پرداخت

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسوه: پیشوای ششمدرس 

 

 06صفحه ی فعالیت کالسی

 به نظر شما چرا پیامبر تا این اندازه از ایمان نیاوردن برخی مردم اندوهگین می شد؟

پیامبر به سعادت اخروی مردم بسیار عالقمند بودند از این رو شبانه روزی برای هدایتشان تالش می کردند، و از 

بیراهه خطرناکی می کند و چه عاقبت دردناکی را برایشان  آنجا که می دانست کفر و شرك مردم آنان را وارد چه

 رقم می زند، دلش به حال تک تک کافران و مشرکان می سوخت و از ایمان نیاوردن ایشان اندوهگین می شدند.

  

 06صفحه ی  نمونه یابی

 اگر نمونه هایی از دلسوزی پیامبر در هدایت مردم را به یاد دارید بیان کنید؟

مکَّه و اطراف آنرا به سوی توحید و خداپرستی و ترك بت پرستی دعوت می کرد، گاه آن مردم حضرت مردم  

نادان او را سنگ باران می کردند، حضرت مجبور می شد که مکَّه راترك گوید، خدیجه به دنبال حضرت، وقتی او 

عا می کرد، و هرگز را می یافت زخمهای پای او را پانسمان می کرد ولی حضرت در همان حال در حق قومش د

اللهم اغفر لقومی فانَّهم الیعلمون؛ خدایا قومم را ببخش زیرا آنها نادانند و »نفرین نمی نمود، و عرضه می داشت: 

 ۴«از مقامم و منزلت من آگاهی ندارند

 

                                                           
 .۴۷۲، ص۱ق، ج۴۱۶۴بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، بیروت دارالفکر، ۴ 



 66صفحه ی  کنید بررسی

 .کنید بیان را اسالم برجهان سلطه برای آمریکا اقدامات از نمونه چند باال، متن به توجه با-۴

 مختلف کشورهای توسط داعش شناختن رسمیت  به برای تالش و تاسیس به کمک

 کشور این تفسیم برای تالش و مصر همچون عربی و اسالمی های کشور در  افکنی اختالف و تفرقه

  است؟ اسالمی کشورهای ی تجزیه دنبال به آمریکا چرا-۵

 آبی های وگذرگاه نفتی منابع آوردن در تصرف تحت و منطقه مسلمان کشورهای آوردن در کنترل تحت

 

 65صفحه ی  کالسی فعالیت

 به نظرشما ما برای شناخت بیشتر معارف قرآن و تقویت اعتقادات خود، باید چه برنامه ای برای خود تنظیم کنیم؟

ان دبیر پیشنهاد می شود یت یک فعالیت واگراست و پاسخ به آن بر عهده ی خود دانش آموز است. اما این فعال

انان و جوانان نوشته شده است، تفاسیری که برای نوجو نیزآثار شهید مطهری و  دانش آموزان را به سمت مطالعه  

  سوق دهند.

 

 67صفحه ی  کالسی فعالیت

 

 .با کمک دوستان خود،نمونه ای ازاین گروه ها و برنامه های آنان را بیان کنید

امروزی این گروه هاست که با حمایت مالی برخی کشورهای منطقه و پشتیبانی  مصداقگروه تکفیری داعش 

 .آمریکا و غرب در صدد زشت نشان دادن چهره اسالم به مردم دنیا و کاستن از اقبال مردم به این دین هستند
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 تم: امامت، تداوم رسالتدرس هف
 ۷7تفکر صفحه ی 

در شرایطی که هنوز موقعیتی کسب نکرده بود و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند،  چرا پیامبر 

 جانشین خود را معیّن کرد؟ انجام این کار در زمانی که هنوز اسالم پیشرفتی نکرده بود، به چه معناست؟

نشان می دهد که اوالً، جانشینی پیامبر چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول  پیامبراکرم این اقدام 

دعوت باید برای مردم مشخص شود. ثانیاً، جانشینی پیامبر ویژگی هایی دارد که نمی توان آن را به انتخاب مردم 

 ن را بشناسند.واگذار کرد. به همین جهت باید از همان ابتدا به مردم معرفی شود تا مردم آن جانشی



 

 1۴ارتباط میان آیه و حدیث صفحه ی 

 سوره ی نساء و حدیث جابر، پیام های زیر را کامل کنید. ۲7با تفکر در آیه ی 

 .مسلمانان باید در برنامه های خود از خدا و رسول و اولواالمر اطاعت کنند.۴

 هر مورد گناه و عملی حرام است..از آنجا که این سه اطاعت در کنار هم قرار گرفته اند؛ سرپیچی از ۵

. از آنجا که مصداق اولی االمر در آیه مشخص نشده، برای آگاهی مردم و اشتباه نکردن آنها الزم است که رسول 3

 خدا مصداق اولی االمر را مشخص کند

یعیان شکسانی که مصداق اولی االمر هستند، عبارتند از : دوازده امام معصوم . بنابر سخن پیامبراکرم ۱

 تا حضرت مهدی  از امام علی 

 

 1۴استخراج پیام صفحه ی 

 این حدیث ، چه پیام هایی را می توان استخراج کرد؟ با تفکر در

 اند. نیز همواره با هم همان طور که قرآن و پیامبر از هم جدا نمی شوند، قرآن و اهل بیت  .۴

 آن همیشگی است.همانطور که قرآن همیشگی است،  وجود معصوم نیز در کنار  .۵

 درصورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که به قرآن و اهل بیت به همراه هم و همزمان تمسک جویند. .3

نمی توان برای هدایت و سعادت اخروی ، فقط از یکی از دو یادگار پیامبر پیروی کرد؛ بلکه باید از هر دو  .۱

 .پیروری کرد

 13صفحه ی تدبر کنید 

 سوال های زیر پاسخ دهید. در این آیه تدبّر کنید و به

 آنچه که بر او نازل شده به مردم برساند و ابالغ کندخداوند چه فرمانی به  پیامبر می دهد؟ .۴

 به اندازه ای که اگر انجام نشود ،  اصل رسالت به انجام نرسیده است.اهمیت این فرمان چقدر است؟ ۵

زیرا ابالغ این پیام منافع برخی را به خطر  حفظ خواهد کرد؟. چرا خداوند به پیامبر اکرم وعده می دهد که او را 3

 می انداخت و احتمال آن بود که به مخالفت برخیزند.

 علی حضرت  زیرا بود، آنان کارشکنی و مخالفت نگران خود جانشین عنوان به  علی معرفی در  }پیامبر

 بستگانشان هاجنگ در ترپیش علی که نومسلمانانی بود؛ شده شناخته ناپذیرانعطاف و قاطع شخصیتی عنوان به

 پذیرش و بود ساله  ، 33 پیامبر وفات هنگام به داشتند؛ علی دل در را او کینه بود، رسانده قتل به را

 امر این. نبود ایساده امر بود، مناصب تصدی در مهمی مالك شیخوخیت و افراد سن که ایجامعه در او رهبری



 عمر لحظات واپسین در یا داد قرار مدینه در خود جای به را علی حضرت ،  پیامبر که تبوك جنگ در

 {.یافت بروز کرد، منصوب فرماندهی به را زید بن اسامة خود

 

 44صفحه ی  تفکر در حدیث

 درباره ی واقعه ی بزرگ غدیر بیندیشید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:

 ؟ شد اربرگز نمسلمانا عجتماا گترینربز با نماز هم غدیر سمامر اچر(لفا

 به نددبو نفر ارهز صداز بیش که جحجا ی سیلهو به علی تحضر جانشینی و خالفت مساله ینکها بخاطر

 هشد متما اخد لسور جانشینی و مماا نصب ردمو در دمبرمر حجت تا دشو هساندر سالمیا  یمینهازسر سراسر

   ستا دهنکر نصب دخو ایبر جانشینی پیامبر که نکنند عااد ابعد و باشد

 

 

   د؟کر معالا سالتر منجاا معد با ویمسا را یترمامو ینا ادنند منجاا نداوخد اچر(ب

منش  شود تا راه وتعیین  آن حضرتجانشین شایسته ای برای  ایشانکه بعد از  بودمنوط به این تداوم راه پیامبر 

اصل دین در معرض تهدید قرار می گرفت و جامعه  ،وفات رسول خدا در غیر این صورت بعد از ایشان را ادامه دهد.

مساوی عدم  که باعث لطمه به دین می شد، پس انجام ندادن این ماموریتمی نهاد. زوال  ضعف و اسالمی رو به 

 بود .  انجام رسالت

 

   ؟چیست ی نشانه سمامر نپایا از پس  علی تحضر به دممر تهنیت و تبریک(د

از سوی خدا و رسول خدا   که این شاد باش در صورتی صحیح است که در آن روز حضرت علیآشکار است 

 علی مماا معرفی ی نشانه تبریک ینادر واقع  به مقامی بلند رسیده باشد وجز در این صورت تهنیت معنی نداشت.

 پیامبر جانشین انعنو به دممر جانب از الیتو لقبو و بیعت یمنزله  به دادن ستد و تبریک  و  ستا 

 . ستا

    در حدیث غدیر به معنای سرپرست است ، نه دوست؟« مولی»ج( چرا کلمه ی 

از جمله)من کنت مواله(فرمودند: )ایها الناس بالمومنین من انفسهم(همانطور که در جمله  :پیامبر اسالم پیشاوالً

سرپرستی باشد تا ارتباط  از والیت وی پیشین صحبت از اولویت و والیت است در جمله بعدهم باید صحبت 

 معنوی در جمله محفوظ بماند.



د منظورش فقط این باش در آن هوای گرم نگه دارد و :هیچ عاقلی باور نمی کند که پیامبر مردم را در شرایط و ثانیاً

 دوست اوست. که بگوید هر کس من دوست او هستم علی

شدن چنین پیامی نمی تواند مساوی انجام نپذیرفتن رسالت الهی قرار :اگر مولی به معنی دوست باشد ابالغ ن ثالثاً

 گیرد.

و  که عمالً خالفت و حکومت، به جز مدت کوتاهی به حضرت علیرح یک اشکال: ممکن است گفته شود ط 

 فرزندان ایشان نرسید . پس چرا اسالم از بین نرفت؟

قلمروهای رسالت است. و آن حضرت و فرزندان بزرگوار  پاسخ این است که خالفت و حکومت ظاهری  یک قلمرو از

ایط به انجام رساندند و مانع قلب جه به شرایت خود را در حدّ مقدور و با توایشان در دو قلمرو دیگر پیشوایی و هد

حقیقت اسالم شدند. البته اگر حکومت ظاهری نیز در جایگاه خود قرار می گرفت نه تنها حقیقت اسالم به نسل 

یا نیز در دن انسان ها و زندگی عادالنه و سالمتعالی  آن زمینه های کمال و رسید بلکه عالوه بری مینده بهتر آ های

 نمی معصوم و بزرگوار نبودند، امروزه خبری از حقیقت اسالم در اختیار مردم قرارراهم می شد امّا اگر این امامان ف

نان انحرافی پیش  می آمد که شناخت هویت اسالمی و حدود ، فرهنگ و معارف آنچگرفت و از لحاظ فکر، اندیشه

 آن از هویت های دیگر غیر ممکن می شد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درس هشتم: جان و جانشين پيامبر

 93تفکر در حديث صفحه ي

 های زیر پاسخ دهید. یندیشید و به سوالدر این دو حدیث ب

 اشاره دارد؟ چرا؟ حدیث دوم به کدام یک از ویژگی های حضرت علی 

 الف( عدالت      ب( عصمت      ج( علم

 تعدال بر مبتنی نیز رفتارهایش تمام باشد حق با همواره که کسی یعنی. دارد اشاره مساله این به مورد سه هر

 اشتباه و خطا و گناه از است حق همراه همواره که کسی چنین هم دهد؛ نمی انجام عدالت خالف کاری و است

 همراه که کسی و ، نداشت معنا حقیقت و حق با وی همیشگی همراهی دیگر صورت این غیر در زیرا است مصون

 بر در را سه هر واقع در پس. ندارد راه خطا  اش اندیشه و علم در یعنی. است حق نیز علمش است حق همیشگی

 گزینه کی به لزوما که است نشده طراحی تستی سواالت مانند سوال این که باشند داشته توجه همکاران. گیرد می

 .باشد داشته اشاره



اگر کسی عصمت را به عنوان گزینه دست انتخاب کرد ، درست است چرا که در دل عصمت عدالت و علم هم  

 وجود دارد، در نتیجه این پاسخ نیز درست است

 اوّل و حدیث ثقلین چه رابطه ای وجود دارد؟. میان حدیث ۵

 لیع حضرت عترت، مصادیق از یکی. ناپذیرند جدایی یکدیگر از قرآن و عترت که است آمده ثقلین حدیث در

 علی فرماید می که حدیث این و. است  علی با قرآن و قرآن با ،است ثقلین حدیث بر تاکید است. 

 

 96تفکر در حديث صفحه ي

 

 شریف، در بردارنده ی پیام های متعددی است. با تفکر در آن، سه پیام آن را به دست آورید: این حدیث

 پیامبر از بعد علی امام دینی مرجعیت ثبات. ا۴

 .بود دارا را ،بود مند بهره آن از پیامبر که معرفتی و علم همان نیز  علی حضرت.۵

 .بود عصمت دارای خود علم در پیامبر مانند  علی حضرت. 3
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 درس نهم وضعيت فرهنگي، اجتماعي و سياسي مسلمانان، پس از رسول خدا

 

 011صفحه ي  تدبّر كنيد 

 یه ی شریفه ی زیر بیندیشید و به سؤاالت پاسخ دهید: در آ

ٌد  ﴿ ُُرَّ لِ ِإَّلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإْن َماَت أَْو قُِتَل انْ َقَلْبُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم َوَمْن يَ ْنقَ َوَما ُُمَمَّ ْب َعَلى َعِقَبِْْه فَ َلْن َي
اِكرِينَ   ﴾ اللََّه َشًْْئا َوَسَْْجزِي اللَُّه الشَّ

ن دیگری بودند. پس اگر بمیرد یا کشته شودف آیا شما به گذشته و محمد نیست ، مگر رسولی که پیش از او رسوال

]و آیین پیشین خود[ باز می گردید؟ و هرکس به گذشته بازگردد ، به خدا هیچ گزند و زیانی نرساند و خداوند به 

 ۴۱۱، آیه ی سوره ی آل عمران                                  زودی سپاسگزاران را پاداش می دهد. 

 بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت خطر خداوند چه هشداری به مردم زمان پیامبر می دهد؟  .۴ 



خیر، پیروان پیامبران قبلی . آیا خطر بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت فقط اختصاص به زمان پیامبر دارد؟۵

 هم به آیین های گذشته خود بازگشته اند.

 دست به آیه همین از رسالت ، در جامعه ی امروزی چه کسانی هستند؟. به نظر شما، سپاسگزاران واقعی نعمت 3

جاهلیت و رفتارها و ارزش های آن زمان  ي دوره به که هستند آنان رسالت نعمت واقعی سپاسگزاران که آوریم می

ال در مث کنند. به عنوان زندگی از سوی خداوند ارائه کرده است، پیامبر بر اساس همان برنامه ای که و بازنگردند

دوران جاهلیت مردم به جای بکارگیری عقل خود تنها تابع سنت های اجداد خود بودند و  بدون آنکه بررسی کنند 

که این آداب و رسوم و سنت ها درست است یا نادرست ،آن را به جا می آوردند. آنها به جای تبعیت از حق از 

 گذشتگان خود تبعیت می کردند.

زه نیز در میان ما در قالب برخی آداب و رسوم ادامه دارد صرفا به آن دلیل که از گذشتگان روشی که متاسفانه امرو

 به ما رسیده است. 

و یا یکی از سنت های جاهلی تبرج است که دانش آموزان در پایه دهم با آن آشنا شده اند . این که انسان برهنگی 

د ارزشی قائل نشود و همه چیز را در غرائز و بدن مادی خود را مایه افتخار بداند و برای مقام و جایگاه انسانی خو

 ببیند
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نوه ی  با همفکری دوستان خود بگویید چه عواملی باعث شد که بعد از گذشت پنجاه سال از وفات پیامبر 

دانش آموزان می توانند با توجه به  این گونه توسط امت پیامبر به شهادت برسد؟ ایشان یعنی امام حسین 

مطالب کتاب و یا مطالعات خود دالیل مختلفی را ذکر کنند. اما یکی از دالیل اصلی این اتفاق بر اساس آنچه در 

کتاب طرح شده است،خارج شدن رهبری امت از مسیری که پیامبر اسالم برنامه ریزی کرده بود. مساله ای که 

طراحی شده بود، تحقق نیابد و امامان معصوم با وجود « امامت»که بر مبنای  باعث شد  نظام حکومت اسالمی

حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات الزم برای اجرای همه جانبه ی مسئولیت های خود باشند. همین امر باعث 

عه تغیر کند و شد به مرور حاکمان فاسدی همچون معاویه و یزید بر جامعه حاکم شوند ، ارزش ها و الگوهای جام

به مرور جامعه به سمت قهقرا برود و در نهایت بهترین بندگان خدا  توسط خود مسلمانان به شهادت برسند.زمانی 

 که رهبری امت به دست نا اهلی همچون یزید افتاد، نوه ی پیامبر را به شهادت رساند. 
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 چه فوایدی برای زندگی امروز ما دارد؟ به نظر شما آگاهی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه 

اطالعات است؛ با شناخت اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه، بر آگاهی و  ی ازگنجینه و تاریخ ائمه پر از درس

دوره های زندگی ما شباهتهایی دارد می  بصیرت ما افزوده می شود . از آنجا که شرایط هریک از ائمه با برخی از

 گیری کنیم. ایط و اتفاقات و نتایج آنها الگوتوانیم از این شر

هم چنین پیروان جبهه حق و باطل همیشه در طول تاریخ از نظر ویژگی های رفتاری و شخصیتی ، مشخصه های 

حق و یا اهل باطل یاری کند. از همین  ثابتی داشته اند و این مساله می تواند در هر عصری ما را در شناخت اهل

مرده است و  رو شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی بر این امر تکیه می کند که شمر زمان امام حسین 

 هر کس باید شمر زمان خود را بشناسد و علیه او جبهه بگیرد.

، چهره بدی از پیروان حق به عنوان مثال یکی از حربه های همیشگی پیراوان باطل این است که سعی می کنند

را  به نمایش بگذارند و با تبلیغات و فضاسازی ذهنیت مردم را نسبت به مومنان خراب کنند. مثال حضرت علی

 را طغیان گر و خارجی. تارك نماز معرفی می کنند و امام حسین 

بخواهند به ذکر شباهت ها و خوب است دبیران از دانش آموزان .  این اتفاق در دوران ما نیز در حال تکرار است

 درس های تاریخ زندگانی ائمه برای دوران فعلی بپردازند

 111صفحه ی  اندیشه و تحقیق

 آماده کرد؟ .چه مسائلی زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم۴

زمینه ی اوّل، منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر بود . زمیه ی دوم، نیاز حاکمان جور و صاحبان قدرت به 

 توجیه موقعیت خود و اقدامات مخالف اسالم آنها بود. 

 

 چه بود؟ . تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس با رهبری پیامبر ۵

باید اشاره شود ؛ بنابراین ، در مجموعه ی درس به طور پراکنده آمده است،در پاسخ این سؤال، به چند تفاوت که 

 .پاسخ این سوال فقط قسمت خاصی از درس مربوط نمی شود

و تکیه ی بر ظلم و جور در حکومت های بنی امبه و بنی  تفاوت اوّل ، عادالنه بودن حکومت رسول خدا 

 عباس بود.



و میدان دادن به اندیشه های غیر اصیل  تفاوت دوم، گسترش اندیشه های اصیل اسالمی توسط رسول خدا 

 و تحریف شده در آن حکومت ها بود.

و زیر پا گذاشتن احکام الهی توسط آن  تفاوت سوم، عمل دقیق به دستورات و احکام الهی توسط رسول خدا 

 حکومت ها بود. 

و مشی اشرافی آن حکومت ها بود. تفاوت های دیگری  ی حکومت داری رسول خدا تفاوت چهارم، مشیِ ساده

 هم از متن قابل استخراج است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درس دهم : احياي ارزش هاي راستين

 001تفکر در حديث صفحه ي

 ، سه مورد از نشانه های بازگشت مسلمانان به دوره ی جاهلیت را بیان کنید. میرالمومنین .با تأمل در سخنان ا1

 الف( پوشیده شدن حق، آشکار شدن باطل

 ب( ناشناخته بودن معروف در جامعه و  شناخته شدن منکر

 ج( رواج دروغ برخدا و پیامبرش

 د. کم بها شدنم قرآن

 چه پیشنهادی را به مردم می دهد؟ برای نجات از گمراهی و تشخیص راه حق، امیرالمومنین  . 5

شناسایی پشت کنند گان به صراط مستقیم ، پیمان شکنان عهد با قرآن و فراموش کنند گان قرآن و طلب همه 

هرگز با دین مخالفت نمی  اینها از اهلش ، آنان که نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهنده ی دانش آنهاست و

 کنند و در دین اختالف ندارند.

 بعد از ایشان امامان فکر می کنید مصداق پیشنهاد امام چه کسانی اند؟.7
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 ،ح دهید که اقدامات این بزرگواراندر درس قبل با شرایط و مشکالت اجتماعی عصر ائمه آشنا شدیم . اکنون توضی

 پاسخگوی کدام یک از مشکالت آن دوره بوده است؟

را در   درس و درس قبل ارتباطی مناسب برقرار می کند و تأثیر اقدامات ائمه ی اطهاراین فعالیت میان این 

 حلَّ مسائل زمان ایشان نشان می دهد. 

در  در این فعالیت دانش آموزان باید به درس قبل مراجعه کنند و بگویند که این چهار اقدام ائمه  اطهار 

 جهت حلَّ کدام یکاز  مشکالت و مسائل دنیای اسالم مؤثر بوده است. 

اقدام اول ؛ یعنی تعلیم و تفسیر  قرآن کریم، پاسخگوی مشکل تحریف اندیشه های اسالمی بود و همچنین سبب 

کریم  رآناز قر بشناسند و به تفسیر و برداشت آنان شد که مرد م شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد را بهت

 اعتماد نکنند.

اقدام دوم؛ حفظ سخنان و سیره ی پیامبر سبب شد که آثار ناگوار ممنوعیت نقل حدیث تو سط خلیفه ی دوم 

، نزد علمای شیعه حفظ گردد و امکان شناخت جاعالن  کمتر شود و تعداد قابل توجهی از سخنان آن حضرت 

وص شیعه، به احادیث این جاعالن اعتنا نکنند. هم چنین حدیث فراهم آید و گروهای زیادی از محققان، به خص

با حاکمان جور را درك کنند و این حکومت  باعث آن شد که مردم، تفاوت های رهبری و حکومت رسول خدا 

ها را نمونه های رهبری اسالمی نشمارند. همچنین سبب شد که در مقابل تحریف معارف، معارف صحیح نیز به 

 گوش مردم برسد.

دام سوم؛ یعنی تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو، هم اقدامی در مقابل تحریف در معارف بود و هم اق

اقدامی در برابر ظهور شخصیت های غیر قابل اعتماد. این شخصیت ها نظرات و دیدگاههایی ارائه می کردند که با 

 حقیقت اسالم سازگاری کمتری داشت.

خصیت های اسالمی، اقدامی بود در مقابل ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اقدام چهارم؛ یعنی تربیت ش

 اعتماد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درس يازدهم : جهاد در راستاي واليت ظاهري



 021صفحه ي تدبّر كنيد

  دو جهت فوق است؟ بیشتر ناظر به کدام یک ازآیه ی زیر 

 َأنْ  أُِمُروا َوَقدْ  الطَّاُغوتِ  ِإَل  يَ َتَحاَكُموا نْ أَ  يُرِيُدونَ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  أُْنزِلَ  َوَما ِإلَْْكَ  أُْنزِلَ  ِبَا آَمُنوا أَن َُّهمْ  يَ ْزُعُمونَ  الَِّذينَ  ِإَل  تَ رَ  َألَْ  و ﴿
ْْطَانُ  َويُرِيدُ  ِبهِ  َيْكُفُروا لَُّهمْ  َأنْ  الشَّ ُِ    بَِعًْدا َضاَلًَّل  ُي

سانی را که گمان می بدند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده، ایمان دارند، آیا ندیده ای ک» 

در حالی که می خواهند حکم طاغوت را بپذیرند ، با آنکه به آنان دستور داده شده  که به طاغوت کفر ورزند و 

 (۶۶7ره ی نساء، آیه ی)سو         «. شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند

 ناظر به جهت اول  : مبارزه با حکومت طاغوت

 031بررسي كنيد صفحه ي 

در قیام علیه یزید را با یکدیگر  در صلح با معاویه و سیره و روش امام حسین  سیره و روش امام حسن

 مقایسه کنید و بگویید: 

 داشت؟ حسن و امام حسین.شخصیت معاویه و یزید چه تاثیری بر تفاوت عملکرد امام ۴

، و خود را پای بند به دستورات داشتمعاویه سیاست مدار ماهرى بود و جانب ظاهر را در مجامع عمومى نگاه مى

فساد درونى او و حکومتش بر  اسالم نشان می داد و به صورت علنی با این دستورات مخالفت نمی کرد از این رو

آوردند، انگاشتند و مروّج اسالم به حساب مىمى مسلمان و خلیفه رسول اهلل عوام مخفى مانده بود و مردم او را 

بود و علناً اظهار کفر و الحاد و  آشکارو فساد و شهوت رانى و بولهوسى او بر خاص و عام  این گونه نبودیزید  اما

ضعیت و  داشت، لذا ادامهنیز هیچ احترامى را نگه نمى کرد و براى پیامبر افتخار به شرك پدران و اجدادش مى

صلح در زمان یزید، به معناى تأیید آن همه فساد آشکار و در نتیجه انحراف بیشتر عامه ی مردم بود و ادامه 

 به همین خاطر بود که امام حسن  .آمدوداع با اسالم و نابودى شریعت به حساب می حکومت یزید به منزله

 راضی به صلح  و بیعت با یزید نشد. الیلی مجبور به صلح با معاویه شد اما امام حسین بنا به د

 در زمان حکومت یزید زندگی می کرد، با یزید بیعت می کرد؟ چرا؟ ایا اگر امام حسن  .۵



در مقابل یزید اتخاذ کرد،  در زمان یزید زندگی می کرد همان شیوه ای که امام حسیناگر امام حسن  

اتخاذ می کردند. یعنی به جنگ با یزید حتی با کمترین تعداد می رفتند. باید در این جا این نکته را برای دانش 

آموزان بیان کنیم که سیاست ائمه سیاست ثابتی است که بنا  به اقتضای زمان و مکان و شرایط  تصمیماتشان 

خط مشی واحد و یکسانی دارند که آن اعتالی دین و نابودی باطل است که  تغییر می کند. یعنی همه آنان یک

 .بنا بر شرایط و مقتضیات زمان با شیوه های مختلفی این اصل را پیاده می کنند

 032صفحه ي مقايسه

 چرا ائمه ی اطهار، روش های متفاوتی را در برابر حاکمان زمان خود در پیش گرفتند؟

 با رزهمبا ی هشیو نماماای کار همه امامان حفظ دین و نابودی حکومت باطل بود. اما اهمان گونه که گفته شد بن

 وبررو آن با که حاکمی تحیارو به توجه با و نمکا و نماز یطاشر با متناسب را ستینرا مسالا حفظ و نحاکما

 یبنا یجرتد به هم و بماند باقی تشییع یعنی ستینرا مسالا صیلا تفکر هم که ای گونه به نددکر می بنتخاا نددبو

 .دیزر وفر و هشدسست  حکومت رجو و ظلم

 

 

 




