
 ساله 250کلید متنی سواالت مسابقه کتابخوانی انسان بسمه تعالی

 

 تشکیل نظام اسالمی، هدف همه انبیاء  34ص متن پاسخ سوال یکم

 يعنى قسط چيست؟ قسط "بِالقِسط النّاسُ لِيَقُومَ الميزانَ وَ الكِتابَ مَعَهُمُ أنزَلنا وَ بِالبَيّناتِ أرسَلنا رُسُلَنا لَقَد "

 با همراه هجامع كيل يکتش دهد؟ انجام را كار اين تواندی م كسى چه .جامعه در اجتماعى عدالت استقرار

 ما، پيغمبر فقط نه .انبياست هدف اين، .است كشور يک مديران كار است؛ سياسى كار يک قسط، و عدالت

 .آمدند اسالمى نظام شكيلت براى و سياست براى الهى پيغمبران ههم و ابراهيم و موسى و عيسى بلكه

 شاخص های نظام اسالمی مدینه  36ص ص  متن پاسخ سوال دوم

ی اجتماع و واقتصادى سياسى فاسدِ و طاغوتى و ظالمانه محيط با كه بود اين مدينه به هجرت از پيغمبر هدف

 همسئل مسئله، نبود؛ مكه كفار با مبارزه فقط هدف، و كند مبارزه بود، حاكم دنيا سرتاسر در روز آن كه اى

 با بپاشد؛ را عقيده و انديشه بذر بود، مساعد هزمين هرجا كهی كرد م دنبال را هدف اين اكرم پيامبر .بود جهانى

 خوشبختى و بيدارى و آزادى پيام كه بود اين هدف .شد سبزخواهد بذر اين مساعد، زمان در كه اميد اين

 تا آمد مدينه به پيغمبر لذا نبود؛ پذيرامكان  الگو و نمونه نظام يک ايجاد با جز اين .برسد لها د ههم به انسان

 به را خودشان بتوانند چقدر ها بعدي و دهند ادامه را آن بتوانند چقدر اينكه .آورد وجود به را نمونه نظام اين

 .می كند ارائه تاريخ و بشريت ههم به و سازدی م را نمونه پيغمبر .آنهاست همت به بسته كنند، يکنزد آن

 تره برجست و مهمتر همه از شاخص هفت آنها بين در كه دارد گوناگونى هاى شاخص ساخت، پيغمبر كه نظامى

 .است

 .است معنويت و ايمان اول، شاخص

 .است عدل و قسط دوم، شاخص

 .است معرفت و علم سوم، شاخص

 .است اخوت و صفا چهارم، شاخص

 .است رفتارى و اخالقى صالح پنجم، شاخص

 .است عزت و اقتدار ششم، شاخص

 .است دائمى پيشرفتِ و حركت و كار هفتم، شاخص

 

 



 اصول اسالمی حکومت امیر المومنین علیه السالم  102ص متن پاسخ سوال سوم

 واقع .است شدن پياده قابل شرايط ههم در اسالمى اصول اين كه دهد نشان دنيا به خواهدی م اميرالمؤمنين

 يا بستمی  لُنگ اميرالمؤمنين اگر كه نيست اميرالمؤمنين لباس شكل اسالمى اصول .است همين هم قضيه

 توحيد، عدالت، از است عبارت اسالمى اصول بكنيم؛ را كار همان هم ما باشد الزم امروز پوشيد، می پيراهن

 و ضداسالم هاى ههجب مقابل در ايستادگى ضعفا، حال به رسيدگى مردم، حقوق به نهادن ارج مردم، با انصاف

 .است شدن پياده قابل هم ها زمانه هم در اينها .حقيقت و حق از دفاع و اسالم و حق مبانى بر دين،پافشارى

 ابعاد زندگی فاطمه زهرا سالم اهلل علیها  124ص متن پاسخ سوال چهارم

 با رفتارش در مسلمان زن يک زندگى بين جمع آن و است مهمه نكت يک بزرگوار، اين معمولی زندگی در

 ناپذير یمجاهدِغيورِخستگ سانان يک وظايف بين و طرف، يک از خانه در وظايفش انجام و فرزندان و شوهر

 آيدی م مسجد به كه اهلل عليه و اله و سلم صل اكرم رسول رحلت از بعد مهم سياسىِ حوادثِ با برخوردش در

 و ناپذير گیخست و معنا تمام به جهادگر يک و ؛ی زندم حرف و دی كنم دفاع و گيرى موضع و سخنرانى و

 در نماز هبپادارند و عبادتگر يک ،سوم جهت از همچنين .ديگر طرف از است، نك تحملی سخت و پذير مِحنت

 اولياى مانند جوان زن اين عبادت، محراب در و است پروردگار براى خاشع و خاضع و نندهك قيام و تار شبهاى

 هفاطم زندگى درخشانه نقط كردن، جمع هم با را بعُد سه اين.دمی كن عبادت و نياز و راز خدا با الهى، كهن

 غولشم كه نىساان می كنند خيال بعضى .نكرد جدا هم از را جهت سه حضرت،اين آن .است عليهاالسالم زهرا

 بعضى يا .باشد سياسى انسان يک تواندمی ن و است ذكر و دعا اهل و متضرّع و عابد يک باشد،ی م عبادت

 دارد، فعال حضور اهلل سبيلفی  جهاد ميدان در و  مرد چه و زن چه است سياست اهل كه كسى نندمی ك خيال

 تواندمی ن است، مرد اگر و باشد يیكدبانو و همسرى و مادرى وظايف با خانه زنِ يک تواندمی ن است، زن اگر

 اين م،الاس نظر از كهی درحال دارد؛ منافات هم با اينها نندمی ك خيال .باشد زندگى و دكان و خانه مرد يک

 .است هم كنندهكمک كامل، انسانِ شخصيت در ندارد، كه ضدّيت و منافات يگريكد با چيز سه

 شبکه ارتباطی شیعه   388ص متن پاسخ سوال پنجم

 در كه شويدمی  متوجه كنيد، مالحظه ديگر جاهاى و" 3 مناقب" در را امام سه اين حاالت اگر شما

 بوده عليهماالسالم صادق امام و باقر امام زمان از بيشتر شيعه، ارتباطاتى هشبك بزرگواران، اين زمان

 در اينهاه كيدرحال گرفتند؛می  دستور و فرستادندمی  پول فرستادند،می  نامه دنيا، نقاط اقصى از است

 .بودند محدوديت

 

 

 

 



   156-158ص  ششممتن پاسخ سوال 

 امام حسن علیه السالم در مقابل تهاجم باطلروش     بخش اول

 خالصه طور هب كه داشتند يیشهاور هم آنها باطل تهاجم اين مقابل در بود ننشسته كه بيكار هم حق جريان

 .نه بجنگد؛ كه ترسيد مجتبى حسن امام نندی كم خيال بعضى.قدرتمندانه تحرك و مقاومت اول از ستا عبارت

 .است عرب شجاعان جزو و بود جنگ به عازم قاطعانه مجتبى حسن امام

 تبليغ در حق جريان  ميگفت كه همانطور هامنت .ستا زياد بسيار اهميتش حقدستگاه  در يغتبل كار :يغتبل دوم،

 واقع هست و حق كه را چيزى ن آ .كند استفاده تواندنمی  روشى هر از ،يوه ايش هر از .است بسته دستش

يی ابا هيچ باطل جريان ،ستا مطلوب مردم ذهن در مردم، ذهن توى يی هستچيزها يک،می كند بيان فقط

می كنند  بيان را حق ر،ينخ حق انيجر اما كند؛ بيان دارندمی  ستدو مردم كهشكلی  همان به را آنها كه ندارد

 ولو تلخ باشد.

 شيوه در و ستا مهم خيلى حق ستگاهد در كه چيزى آن .ارزشها حفظ بر اصرار ديگر شيوه و ؛يیگرا ارزش

 نهايت در و كنند، حفظهست   هرقيمتى به را ها ارزش كه دارند اصرار كه ستا اين ستا توجه مورد آنها هاى

 ستادناي كه ديد اگر حق يعنى باشيد؛ شتهدا توجه هم را اين .مكتب بقاى از حراست مرز و حد تاقب نشينی ع

 نشينىقب ع از آيد نمی عارش و ننگ ،می كند نشينى عقب بيفتد خطر به مكتب اصل كه شودمی  موجب او

 .كردن

 علت شکست)ظاهری( امام حسن علیه السالم   بخش دوم

 هاى انگيزه به ايمانشدن  آميخته و اصلى، علت عمومى، بينش ضعف از بود عبارت حسن امام شكست علت

 شده آميخته همبيشان مذه ايمانِ و انصافاً، بودند ناآگاه سيار بسيارب مردم عمومى، بينش ضعف نهزمي در .مادى

 از آن؛ از قبل سال بيست ده، از شها ارز شدن متزلزل .اصل بود شده ماديت برايشان .مادى هاى انگيزه به بود

 و تبعيض مقدار يک .دبو شده متزلزل ذره ذره ارزشها ،سنح امام صلح ماجراى از قبلسال  پانزده ده حدود

 .كند مقاومت نتواند حسن امام كه شد موجب اينها ههم و بود آمده وجودبه  چيزها اين مقدار يک

 نقش امام سجاد علیه السالم در احیای اسالم  229ص هفتممتن پاسخ سوال 

 ارتباط انسان، يمعنو مقام نبوت، د،يتوح یعني یاسالم لياص تفكر كه است نيا  )ع(سجاد امام نقش نيگتر بزر

 .بود نيهم هيسجاد فةيصح نقشِ نيمهمتر و است كرده نيتدو را زهايچه يبق و خدا با انسان

 

 

 

 

 



 هدف امام حسین علیه السالم از قیام 172-179ص  هشتممتن پاسخ سوال 

 حكومت يک تشكيل هدفش و حكومت تشكيل براى كرد قيام حضرت كه بگوييم می توانيم  نه خالصه، طوربه 

 رسد،می  طورينا نظرم به بنده است. ديگرى چيز .كرد قيام دنش شهيد براى حضرت بگوييم توانيممی  نه و بود،

 هدف، .اند كرده  خَلط نتيجه، و هدف ميان بود، " شهادت" هدف، يا بود، " حكومت"هدف، اند گفته كه كسانى

 كه طلبيدمی  را حركتى ديگر، هدفِ آن به رسيدن منتها داشت؛ ديگرى هدف الم،سهاليعل حسين امام.نبود اينها

 بيان را المسهاليعل حسين امام هدف بخواهيم اگر.شهادت يا حكومت ،شتدا را نتيجه دو از يكی حركت، اين

 دين، واجبات از يمعظ واجبيک  دادن انجام از بود عبارت گواربزر آنهدف  كه بگوييم طورين ا بايد كنيم،

 را واجب اين پيغمبر نه .بود نداده انجام  غمبريپ خود یحت حسين امام از قبل كسهيچ را عظيم واجب آن كه

 عملى و ارزشى و فكرى نظام كلى بناى در كه بود واجبى .مجتبى سنح امام نه اميرالمؤمنين، نه بود، داده جامان

 به حسين، امام زمان تا است، سیاسا بسيار و مهم خيلى واجب، اين اينكه وجود با .دارد مهمى جاى اسالم،

 می كرد عمل را واجب اين بايد سينح امام .بود نشده  عمل چرا كهمی كنم  عرض بود، نشده عمل واجب اين

 زمان در واجب، اين انجام هزمين چون بكند؟ را كار اين حسين امام چرا حاال.باشد تاريخ ههم براىسی در تا

لی النقی عليهااسالم ع امام زمان در مثالً آمد؛می ن سين پيشح امام زمان در زمينه اين اگر .آمد پيش حسين امام

 اسالم، تاريخ عظيم ذبح و عظيم هحادث و می كرد والسالمةلصالاهای النقی عليعل امام را كار همين آمد،می  پيش

 آمد،می  پيش هم لسالماهيعل صادق امام زمان در يا مجتبىسن ح امام زمان در اگر .شدمی  النقىلی ع امام

 طول تمام در هم حسين امام از بعد نيامد؛ پيش حسين، امام از قبل زمان در .ردندمی ك عمل بزرگواران آن

 .نيامد پيش غيبت، دوران تا عليهمالسالم ائمه حضور

ه نتيج به آنجا منتها.گرفت انجام ما امام زمان در هم كوچكشه نسخ گرفت، انجام حسين امام زمان در كه كارى

 بزرگوار امام هدف با حسين امام هدف.فرقی نمی كند است، همان اين .حكومت هنتيج به اينجا ،سيدر ادتشه

 .است شيعه معارف از عظيمى بخش حسينى، معارف .استحسين  امام معارف ساسا مطلب، اين .بود يكی ما

 مىاسال هجامع بازگرداندن از شد عبارت هدف، پس.است اسالم هاىيه پا ازيكی خود، و است مهمى هپاي اين

 كسانى، خيانتِ و استبداد و ظلم و جهالت و است شده عوضى راه، كه وقتی آن زمانى؟ چه .صحيح خط به

 شرايط گاهى .است مختلفى اوقات تاريخ دوران البته .است آماده هم شرايط و وزمينه كرده منحرف را مسلمين

 .كرد را كار همان امام .بود آماده هم ما زمان بود، آماده حسين امام زمان .نيست آماده گاهى و است آماده

 

 

 

 

 



 مبارزه فرهنگی امام باقر علیه السالم 278و277ص  نهممتن پاسخ سوال 

 چه بكنند، برقرار را علوى نظام خواهندمی  كنند؛ پا سر بر را درست اسالمىِ حكومت خواهندمی  ائمه حاال

 كه را مىسالضدا مىِسالا اصطالحبه  فرهنگ كنند؛ عوض را مردم ذهنيت كه است اين كار اولين بكنند؟ بايد

 توحيد و حقيقى قرآن و صحيحى و بیخو فرهنگ با را آن جاى و بگيرند آنها از كرده، رسوخ مردم ذهن در

 اسالم احكام از و نتنشس فقط فرهنگى همبارز پس .ی استفرهنگ همبارز همان اين كنند؛ ينجايگز واقعى

 مبارزه اين ،ستني مبارزى و انقالبى گيرىِ يک سمت بدون گيرى، تجه يک بدون كردن بيان را چيزهايی

 عوض را مردم ذهنهاى بر حاكم فرهنگ و را مردم ذهنيت كنند سعى كه است اين فرهنگىه مبارز بلكه .نيست

 كار اين باقر وامام ببندد طانىشي و طاغوتى حكومت بر را راه و كنند هموار الهى حكومت براى را راه تا كنند،

 از تسا عبارت آن كه سته حضرت آن زندگى در ديگرى اين؛كار يعنى اولين مال باقرالعل .كرد روعش  را

 .تشكل

 بنی عباس؛ جریان مزاحم قیام امام صادق علیه السالم  312ص  دهممتن پاسخ سوال 

 عباسنی ب با ديگرى طوالنى مدت و اميهنی ب با سال ده است، وآموزنده مهم بسيار صادق امام سرگذشت

 فرصت و مزاحم جريان يک عنوان به عباسنی ب بود، حتمى اميهنی ب بر او روزىپي ی كههنگام در كرد، مبارزه

 .كرد مبارزه عباسنی ب با هم و اميهبنی  با هم صادق امام آن از بعد و گرفتند را ميدان آمدند طلب

 پیوستگی فکری و عملی؛ شرط شیعه بودن است  338ص  یازدهممتن پاسخ سوال 

 در ركتش و امام با عملی و فكري پيوستگی"از بود عبارت آن و داشت حتمی و سیاسا طشر يک بودن شيعه

 در میسالا و علوي نظام تشكيل وغصب شده   حقِ بازيافتنِ جهت در امام رهبري و ابتكار به كه فعاليتی

 شيعه فرهنگ در كه است همان پيوستگی، اين". گرفتمی  انجام نظامی احياناً و سياسی فكري، مختلف سطوح

 فعاليتهاي به امام رهبري به كه حزبی امامت؛ حزب براي بود نامی شيعه واقع، در .شودمی  ناميده "واليت"

 .زيست می تقيّه و استتار با اختناق، دوران در معترض يسازمانها و حزبها ههم همچون و بود گرمسر معيّنی

 است. صادق امام ژهيو به و ائمه یزندگ به قيدق نگاه هعصار و دهيچك ن،يا

 نمونه ای از اقدامات جهادی موسی بن جعفر)ع(  356ص  دوازدهممتن پاسخ سوال 

 " فدك"از هاشمنی ب شما ويدمی گ كه ستا اين می زد سی بن جعفرمو با آنجا)هارون( كه حرفهايی از يكی

 كجاست، فدك بگو برگردانم،به شما  را فدك خواهممی  من حاال گرفتند،شما  از را فدك ،شديد آل علی محروم

 خواهد می كه ستا فريبی يک اين كه است معلوم خوب .برگردانم شما به را فدك من تا چيست فدك حدود

 اي چهره و برگرداند آنها به خواهدمی  را محمد آله رفت دست از حق كه سیك عنوان به برگرداند، را فدك

 حدود من بدهى، من به را فدك خواهىمی  كه حاال بسيارخوب گويدمی  حضرت .كند درست خودش براي

 براى جعفرسی بن مو امام كه حدودى آن .كردن معين را فدك حدود ميكنند بنا می كنم. تومعين براى را فدك

 كنى خيال تو اينكه يعنى .اين يعنى فدك ؛می گرفتبر در را روز آن اسالمى كشور تمام دمی كنن معين فدك



ه مسئل .است لوحانهساده  اين بود، خرما درخت تا چند بود، باغستان يک سر بر روز آن در مانيدعوا ما كه

سالمی ا حكومتمسئله  بود، پيغمبر خالفته مسئل نبود؛ فدك باغستانِ و نخلستان تا چند سئلهم هم روز آن ما

 لذا .بود فدك گرفتن كرد، خواهد محروم كلی به حق اين از را مامی شد  فكر كه چيزى آن روز آن منتها .بود

 فدك باغستان كردى، غصب تو ما مقابل در كه چيزى آن امروز .رديممی ك رىشاپاف ئلهمس  اين مقابل در ما

 نهچهارگا حدود .است اسالمى كشور است، اسالمىه جامع كردى، غصب تو كه آنچه .ندارد ارزشى كه نيست،

 بدهى خواهىمی  اگر حاال يااهلل ،ستا فدك اين گويدمی  والسالم ةجعفرعليهالصالسی بن مو می كند ذكر را اى

 .دمی كن مطرح جعفرسی بن مو امام آنجا را خالفت و حاكميت هداعي سئلهم صريحاً يعنى .بده را اين

 بهره برداری امام هشتم از ماجرای ولیعهدی  375ص  سیزدهممتن پاسخ سوال 

دست به حركتی می زند  ،يوليعهد قبول با امام .است مهمتر اينها از یبس ماجرا اين از امام یاصل يبردار بهره

 خالفت دوران آخر تا و روز آن تا يهجر هلمچسال  در بيت اهل خالفت پايان از پس ائمه یزندگ تاريخ در كه

 رساندن و تقيّه غليظ پردة دريدن واسالم  عظيم سطح در شيعی امامته داعي كردن برمال آن و ستا بوده نظيربی 

 آن، در امام و گرفت قرار امام اختيار در خالفت عظيم تريبون است. ها مسلمانه هم گوش به تشيع پيام

 بود نشده گفته ديکنز ياران و خصيصين به و تقيّه با و خفا در جز سال صدوپنجاهيك طول در كه را یسخنان

 هدرج نيكا نزد و خلفا اختيار در جز كه زمان آن یمعمول امكانات از استفاده با و كرد فرياد بلند يصدا به

 .رساند همه گوش به را آن گرفت، ینم قرار آنها يک

 معنای انتظار  402ص  چهاردهممتن پاسخ سوال 

 آماده كند، مجاهدت طىيراش آنچنان براى ستا حاضر كهسانی ان عنوانِ به رباز،س يک عنوانِ به را خود بايد

 همته وجه را اصالحى هيچ ،ندنز كارى هيچ به دست بنشيند، سانان كه ستني اين معنايش فرج انتظار .كنيم

 .نيست انتظار اينكه .ستيمه والسالم ةعليهالصال زمان منتظرامام ما اينكه به كند خوش دل صرفاً نكند، خود

 هسيطر ها سانان همين كمک با و بيايد بايد كه ستا ملكوتى الهىِ قدرتمندِ قاهرِ دستِ انتظار، چيست؟ انتظار

 سانهاان كند؛ بلند را توحيد پرچم و كند حاكم مردم زندگى در را عدل و كند غالب را حق و ببرد بين از را ظلم

 اين مقدمات از يكی اسالمى جمهورى نظام شكيلت .بود آماده كار اين براى بايد .بكند خدا واقعىه بند را

 انتظار، .واالست هدف آن سمت به قدم يک عدالت، استقرار جهت در اقدامى هر .ستا تاريخى عظيم حركت

ه ب كار اينكه براى نستنش و كردن انتظار،رها .نيست سكون انتظار، است؛ حركت انتظار، .ستا اين معنايش

 وجود در بايد را آمادگى اين است. آمادگى انتظار،.است حركت انتظار، .نيست بگيرد، صورتدي خود خو

 ايران، ملت به ما، عزيز مردم به است داده نعمت متعال خداى و كنيم حفظ خودمان پيرامون محيط در خودمان،

 .است فرج انتظارِ معناى اين .كنند آماده را انتظار فضاى و بردارند را بزرگ قدم اين اند توانسته كه
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