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 احیای ارزشهای راستین -درس دهم

پس از رسول  سخت شرایط در بزرگوار اماماندر این درس می خواهیم بدانیم 

 خویش را به سرانجام رساندند. مسئولیتهای چگونه خدا

 روش با کرد، می مشاهده را خود روزگار مسلمانان رفتار وقتی علی امیرالمؤمنین

 آینده و سرنوشت داشت، وقایع و رفتارها نتیجه از که درک عمیقی و نبینی

 عاقبت به نسبت را مسلمانانو  می کرد پیش بینی را اسالمی جامعه نابسامان

 که رسد می فرا زمانی من، از پس زودی به»د و می فرمود: دا می بیم رفتارشان

 بر دروغ از تر رایج و باطل از آشکارتر و حق از پوشیده تر چیزی زمان، آن در

 وقتی نیست، قرآن از کم بهاتر کاالیی زمان، آن مردم نزد. نباشد پیامبرش و خدا

 آن نیست، آن از تر فراوان و تر رایج کاالیی و شود خوانده درستی به که بخواهد

 ایام، آن در. کنند معنایش دنیاطلبان نفع به و صورت وارونه به بخواهند که گاه

 گناه و منکر از شده تر و شناخته خیر و معروف از ناشناخته تر چیزی شهرها، در

 که دهید تشخیص را رستگاری راه توانید می صورتی در شرایط، آن در. نیست

 به توانید می وقتی و کنید شناسایی را مستقیم به صراط پشت کنندگان ابتدا

 می گاه آن و دهید؛ تشخیص را شکنان پیمان که بمانید وفادار قرآن با خود عهد

 «.بشناسید را قرآن کنندگان فراموش که باشید قرآن پیرو توانید

 طلب اهلش از را اینها همه پس»را ایشان چنین بیان می کند:  راه حل نهایی

 و آنهاست، دانش دهنده نشان کردنشان، حکم و دادن نظر که اند آنان. کنید

 «.ندارند اختالف دین در و کنند نمی مخالفت دین با هرگز

 پیش امام آن علی، آنچه امیرالمؤمنین هشدارهای به مسلمانان توجه عدم علت به

 دنیای دیگر، بار و شد حاکم مردم بر امیه بنی پیوست؛ وقوع به کرد، می بینی

 با گوناگون شکلهای به اطهار ائمه .بازگرداند جاهلیت به زیادی تا حدود را اسالم

 کردند. حاکمان مبارزه این

 دینی مرجعیت و دین تعلیم راستای در اطهار ائمه اقدامات از برخی

 

می  دست به که فرصتی هر در بزرگوار : امامانکریم قرآن تفسیر و تعلیم-1

 آشکار را آن رهنمودهای و می کردند بیان را آسمانی کتاب این آوردند، معارف

 کتاب این از توانستند قرآنی، معارف اقدام، مشتاقان این نتیجه در. می ساختند

 .ببرند بهره الهی

 نوشتن سخنان خدا، رسول رحلت از )ص(: بعد پیامبر سیرۀ و سخنان حفظ-2

 البته. داشت مسلمانان برای باری زیان آثار چه ممنوعیت این و شد ممنوع ایشان

 را پیامبر سخنان و نکردند توجه ممنوعیت این به فاطمه حضرت امیرالمؤمنین و

 به را ها آموخته این که خواستند آنان و از آموختند خود یاران و فرزندان به

 .کنند منتقل بعد نسلهای

 طالیی زنجیرۀ حدیث

امام رضا )ع( در مسیر مرو در شهر نیشابور در حدیثی از پدران خویش که به 

پیامبر)ص( می رسد چنین فرمود: تربیت در نهایت به حضرت علی )ع( و حضرت 

 اللّه اال اله ال کلمه ؛عَذابی مِن اَمِنَ حِصنی دَخَلَ فَمَن حِصنی اللّهُ االَّ الهَ ال لمَةُکَ»

 در من عذاب از شود، وارد من محکم قلعه این به هرکس است، من محکم قلعه

 به اما ؛شُروطِها مِن اَنَا وَ بِشُروطِها»سپس در تکمیل آن فرمود: « .ماند می امان

 «.هستم آن شرطهای جمله از من و آن، شرطهای

 زندگی در باید بلکه ،نیست شعار و لفظ یک تنها توحید که بود این امام قصودم

 همان که امام والیت با اجتماعی زندگی در توحید تجلی و ظاهر شود اجتماعی

 .شود می میسر خداست، والیت

 به امامی از خدا، رسول احادیث چگونه که می دهد نشان حدیث این بیان نحوه

 آمدن سرهم پشت و توالی جهت به حدیث، این. است منتقل می شده دیگر امام

 مشهور (طالیی زنجیره الذَّهبَ )یعنی سلسلةُ حدیث به آن، در امامان اسامی

 .است

 اسالمی، های سرزمین گسترش با :نو نیازهای با متناسب اسالمی معارف تبیین-3

 پدید کشورداری نظام و افکار اخالق، احکام، های زمینه در های مختلفی سؤال

 حضور با و گیری گوشه و انزوا از دور به خود، الهی علم تکیه بر با اطهار ائمه. آمد

 از را مسلمانان و می کردند مسائل اظهارنظر این همه درباره فعال، و سازنده

 کتاب فراهم آمدن سازنده، حضور این ثمره. ساختند می بهره مند خود معارف

  .است کریم قرآن و پیامبر سیره کنار در اطهار ائمه سیره و حدیث در بزرگ های

از امامان بزرگوار و کتب حدیثی  نهج البالغه و صحیفه سجادیهکتبی همچون 

از  ، االستبصار و التهذیباز شیخ کلینی اصول کافیدانشمندان اسالمی همچون 

از شیخ صدوق که به کتب اربعه شیعه  من الیحضره الفقیهشیخ طوسی و کتاب 

 معروف هستند؛ می توان اشاره کرد.

 شاگردان تربیت اطهار ٔ  ائمه مهم اقدامات از یکی :اسالمی شخصیتهای تربیت-4

 کردند تربیت ای برجسته های شخصیت آنان. بود بزرگ و برجسته و دانشمندان

 بودند خویش زمان های انسان سرآمد خدا راه در جهاد تقوا و ایمان، علم، در که

 .دادند گسترش میان مسلمانان در را راستین اسالم های اندیشه و

 اسالمی های شخصیت از هایی نمونه

 رحلت از پس مقداد و ابوذر عمار، فارسی، سلمان مانند خدا رسول برجسته یاران

 اویس همچنین ایشان شاگردانی مانند .شدند جمع علی امام بزرگوار، گرد آن

 و معنویت(، عرفان )پیشروان هِجری رُشَیْد و تمار میثم زیاد، کمیل بن قرنی،

حفظ سخنان و 
سیرۀ پیامبر

ر تعلیم و تفسی
قرآن

تبیین معارف  
اسالمی متناسب

با نیازهای نو

تربیت 
شخصیتهای 

اسالمی



 انسانیعلوم  -درسنامه دین و زندگی یازدهم

 mobineduch@کانال آموزشی مُبین/ حامد محمدی دبیر دین و زندگی/ 

 )پیشتازان یبکر اب محمدبن و اشتر مالک کریم(، قرآن )مفسّر عباس بن عبداللّه

 داشتند، برجسته ای نقش اسالمی فرهنگ پایه گذاری در که مبارزه( را و جهاد

نفر ثبت کرده اند که برخی از آنان  170را تا  امام سجادشاگردان  .کرد تربیت

 . جُبَیر سعیدبن و ثُمالی ابوحمزهعبارتند از 

 مذاهب و گوناگون های اندیشه حضور و گیری شکل عصر بعد، به باقر امام دوران

 می خود افکار ترویج به خدا منکران حتی که ای گونه به بود در جامعه مختلف

 صاحبان میان عباسی، مأمون اند نقل کرده تاریخ در که گونه همان. پرداختند

 می و داوری تماشا به خود و داد می تشکیل مناظره جلسات ادیان، و مذاهب

 های زمینه در متخصص افرادی تربیت به اطهار ائمه شرایط، این در. نشست

 بهره .بودند خود زمان دانشمندان سرآمد که کردند اقدام فقهی و اعتقادی، علمی

 با علمی طالب هر و نداشت اختصاص شیعیان به اطهار ائمه محضر از مندی

. کند استفاده بزرگواران آن دانش از می توانست آنان درس در جلسات شرکت

 بن مالک شافعی، مذهب امام ،ادریس محمدبنحنفی،  مذهب امام ،ابوحنیفه

 محضر از که اند جمله کسانی از ثوری، سفیان نیز و مالکی مذهب پیشوای انس،

 .اند برده علمی بهره بزرگوار، امامان

 و نماند پوشیده حقیقت جویندگان برای اسالم حقیقت تا شد سبب ائمه تالش 

 اصیل تعلیمات به تحریفات انبوه میان در بتوانند اند حقیقت طالب کسانی که

 گران تعلیمات همچنین .دهند تشخیص را از باطل حق راه و یابند دست اسالم

 آورد که پدید آیندگان برای دین دانش و علم از بزرگی ذخیره اطهار ائمه قدر

 کنند استفاده بزرگ ذخیره این از بتوانند زمانها همه در دانشمندان و مجتهدان

 .نمایند بیان مردم برای زمان با را مطابق اسالم احکام و

 


