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مطالعه كتاب ،حتماً این قسمت را بخوانید.
پیش از
ٔ

سخنی با دبیران

دوستان عزیز ،سالم بر شما
ترجمه آن ،در ابتدای هر درس
1ــ برای اُنس بیشتر دانش آموزان با قرائت قرآن كریم ،آیاتی از قرآن كریم و
ٔ
آمده است .در هنگام تدریس10 ،
دقیقه ابتدای كالس به قرائت اختصاص دارد .از آنجا كه آموزش صحیح
ٔ
قرائت در دوره های تحصیلی گذشته انجام شده و قواعد قرائت صحیح ،آموزش داده شده است ،انتظار می رود كه
دانش آموزان بتوانند این قواعد را مراعات كنند و آیات را صحیح بخوانند .به همین جهت از دانش آموزان بخواهید
كه آیات هر درس را روز قبل ،مرور و تمرین كنند و در فرصت كوتاه كالس ،متن تمرین شده را بخوانند.
2ــ این درس ،وقتی نتیجه بخش خواهد بود كه
عرصه حضور ،فعالیت و خالقیت های فكری دانش آموزان باشد
ٔ
و به آنها شهامت اندیشیدن و ابتكار بدهد .میزان موفقیت ما در تدریس به میزان تفكر و اندیشه ورزی دانش آموزان
بستگی دارد .روش تدریس و ارزشیابی ما نباید به گونه ای باشد كه دانش آموزان مجبور باشند كتاب را چندبار
بخوانند و حفظ كنند .آن امتحان و آن ارزشیابی با اهداف این درس هماهنگ است كه امكان تحقیق ،اظهارنظر
و فكركردن را برای دانش آموزان فراهم می كند .با توجه به نكات فوق ،ارزشیابی این درس در دو بخش انجام
می گیرد.
بخش اول .ارزشیابی مستمر؛ شامل:
1ــ قرائت صحیح آیات 4 :نمره
2ــ انجام فعالیت های داخل درس (مانند ترجمه کردن آیات ،تدبّر در قرآن ،فعالیت کالسی و …) و پرسش از
متن 8 :نمره
3ــ حضور فعال در فرایند تدریس و مشارکت در گفت وگوهای کالسی 5 :نمره
4ــ پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق 3 :نمره
توجه:
انجام پیشنهادها ،نگارش مقاالت تحقیقی و انجام كارهای هنری و ادبی تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه
می كند.
بخش دوم .ارزشیابی پایانی:
این ارزشیابی در پایان هر نیم سال انجام می گیرد:
آزمون نیم سال اول :شامل دو بخش است1 :ــ آزمون كتبی؛ 2ــ قرائت آیات .در آزمون كتبی ،سؤال ها
باید بر اساس رویكرد كلی محتوای آموزشی؛ یعنی ،فهمیدن ،نه حفظ كردن ،استوار باشد .باید محورهای كلیدی و
اصلی محتوای كتاب ،محور آزمون باشد و از نكات حاشیه ای و فرعی نباید برای طرح سؤال استفاده شود.

ترجمه آنها
ترجمه آیاتی که در متن درس ها،
آزمون كتبی 16 ،نمره دارد .در این بخش می توان حداکثر  ٣نمره از
ٔ
ٔ
ارائه نشده است سؤال طرح کرد .نباید از معنی کلمه یا لغت سؤال شود 4 .نمره نیز به قرائت صحیح دانش آموزان
اختصاص دارد.
آزمون نیم سال دوم :این آزمون صرفاً به صورت کتبی برگزار می شود و  20نمره می باشد.
توجه:
1ــ آیات ابتدای هر درس برای قرائت در كالس است و تنها در ارزشیابی مستمر و پایانی نیم سال اول به صورت
شفاهی از دانش آموزان پرسیده می شود و نباید هیچ گونه سؤالی در امتحانات كتبی و آزمون های ورودی دانشگاه ها
از این آیات طراحی شود.
صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده ،جزء محتوای آموزشی نیست و تنها
ترجمه آیاتی که در مقابل
2ــ
ٔ
ٔ
جهت آشنایی دانش آموزانی كه تمایل به دانستن مفاهیم این آیات را دارند ،قرار داده شده است .از این قسمت در
آزمون ها ،اعم از آزمون های كتبی در نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاه ها ،نباید سؤالی
طرح شود.
3ــ قسمت های «بیشتر بدانیم»« ،پیشنهاد»« ،پاورقی ها»« ،برداشت» و «دانش تکمیلی» فقط برای توسعه
اطالعات و كسب نمره تشویقی است و در امتحانات مستمر و پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید از این
قسمت ها سؤال طرح شود.
  4ــ بخش های «پاسخ به یک پرسش» و «نمونه» جزء متن آموزشی است که در فرایند آموزش بایستی ارائه
شود و از آن سؤال طرح می گردد.
5ــ حفظ کردن عین آیات و روایات ضروری نیست ،بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد.
شما می توانید برای ارتباط با مؤلفان ،به آدرس  quran-dept.talif.sch.irمراجعه کنید و در بخش
«پرسش و پاسخ» نظرات خود را بیان کنید.
از خداوند برایتان آرزوی بهترین ها را داریم.
گروه درسی قرآن و معارف اسالمی

بخش ا ّول

تفکر و اندیشه

اندیشه مانند بذری است که در ذهن جوانه می زند ،در دل و قلب ریشه می دواند و برگ و بار
آن به صورت اعمال ظاهر می گردد.
اندیشه ،بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد،استعدادها را شکوفا می کند و امید به آینده ای
زیباتر را نوید می بخشد .عالوه بر آن می تواند برترین عبادت ها باشد .پیامبر اکرم
می فرماید:
ِ
درتِه
بادةِ ِادما ُن ال َّت َفکُّ ِر ِفی ال ّٰل ِه َو فی ُق
ا َ
َفض ُل الع َ
َ
ٰ
درباره خدا و قدرت اوست.
برترین عبادت ،اندیشیدن مداوم
ٔ
1

درباره خدا
این بخش از کتاب به همین عبادت پرداخته است :اندیشه
ٔ

1ــ میزان الحکمة ،ری شهری ،ج  ،٩ص .٢٣١
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ترجمه

آنچه در آسمان ها و زمين است ،خدا را به پاكى مىستايند و اوست پیروزمند حكيم.
مالكيت (و فرمانروایی مطلق) آسمان ها و زمين از ِآن اوست؛ زنده مىكند و مىميراند
ّ
١

و او بر هر چيزى تواناست.

٢

اوست ّاول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چيزى داناست.

٣

او کسی است كه آسمان ها و زمين را در شش هنگام آفريد آنگاه بر عرش استيال

يافت .آنچه را در زمين فرو مىرود ،و آنچه را از آن خارج مىشود و آنچه از آسمان

نازل مىگردد و آنچه به آسمان باال مىرود [همه را] مىداند .و هر كجا باشيد او با

شماست و خدا نسبت به آنچه انجام مىدهيد ،بيناست.
مالکیت [و فرمانروایی مطلق] آسمان ها و زمين از ِآن اوست و [همه] كارها به سوى
ّ
٤

خدا بازگردانده مىشود.

٥

شب را در روز داخل می کند و روز را [نيز] در شب فرو می برد و او به راز دل ها

داناست.

٦

به خدا و پيامبر او ايمان آوريد و از آنچه شما را در [استفاده از] آن ،جانشين
[ديگران] كرده ،انفاق كنيد .پس كسانى از شما كه ايمان آورده و انفاق كنند ،پاداش
بزرگى خواهند داشت.

7

و شما را چه شده كه به خدا ايمان نمىآوريد در حالى كه پيامبر شما را دعوت مىكند
تا به پروردگارتان ايمان آوريد ،و مسلّماً [خدا] از شما [به وسیلهٴ انبیا و درک عقلتان]

پيمان گرفته ،اگر ایمان دارید.

8

بنده خود [محمد
او كسى است كه بر ٔ

] آيات روشنى فرو مىفرستد ،تا شما را

از تاريكی ها به سوى نور بيرون كشاند .و به راستی ،خدا [نسبت] به شما سخت

رئوف و مهربان است.
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5

هستی بخش
آیا تاکنون برایتان پیش آمده است که در فضایی آرام نشسته و به دور از هیجان و هیاهوی زندگی
درباره جهان دوردست؛ یعنی آسمان
درباره این جهان پر جنب وجوش تفکّر کرده باشید؟ تفکّر
ٔ
ٔ
درباره همین جهان نزدیک ،یعنی
سیارگان؛ و تفکّر
بی کران با کهکشان ها ،منظومه ها ،خورشید و ّ
ٔ
زمین با جنگل ها ،دریاها ،بیابان ها ،جانوران ،گیاهان و گل های زیبایش.
درباره آغاز و پایان این هستی پهناور فکر کرده اید؟ به راستی این میلیاردها میلیارد
آیا هرگز
ٔ
متنوع از کجا آمده اند؟ موجودات جهان ،هستی
کهکشان و ستاره و ّ
سیاره ،با میلیاردها موجود ّ
خود را وامدار چه کسی هستند؟!
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نیازمندی جهان به خدا در پیدایش

هر کدام از ما ،براساس فطرت خویش ،خدا را می یابیم و حضورش را درک می کنیم .به روشنی
می دانیم در جهانی زندگی می کنیم که آفریننده ای حکیم آن را هدایت و پشتیبانی می کند و به موجودات
درباره خداوند   
مدد می رساند .با وجود این شناخت ّاولیه ،قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر
ٔ
فرا می خواند و راه های گوناگونی را برای درک وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان
درباره نیازمند بودن جهان ،در پیدایش خود ،به آفریننده است .بیان
می دهد .یکی از این راه ها ،تفکّر
ٔ
این راه به شرح زیر است:
٭ اگر به خود نظر کنیم ،خود را پدیده ای می یابیم که
وجود و هستی مان از خودمان نیست .در اشیای پیرامون
نیز که بیندیشیم ،آنها را همین گونه می بینیم؛ حیوانات،
گیاهان ،جمادات ،زمین ،ستاره ها و کهکشان ها ،همه
را پدیده هایی می یابیم که وجودشان از خودشان نبوده و
نیست.
٭ پدیده ها ،که وجودشان از خودشان نیست ،برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند
که خودش پدیده نباشد ،بلکه وجودش از خودش باشد؛ همان طور که چیزهایی که شیرین نیستند ،برای
شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند که خودش شیرین باشد .عبدالرحمان جامی این معنا را در دو بیت
چنین بیان می کند:
ِ
ذات نایافته از هستی ،بخش

چون تواند که بود هستی بخش

خشک ابری که بود ز آب تهی

ناید از وی صفت آب دهی

1
2

آری در آفرینش نیز ،یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری نیست که
خودش ذاتاً موجود باشد .در این صورت ،چنین چیزی دیگر پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده نخواهد
داشت؛ همواره بوده است و همواره خواهد بود.
٭ با توجه به دو
همه پدیده های جهان ،در پدیدآمدن و
مقدمه فوق می توانیم نتیجه بگیریم که ما و ٔ
ٔ
هست شدن خود به آفریننده ای نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی باشد .این وجود
برتر و متعالی «خدا» نامیده می شود.
1ــ «بخش» در مصرع اول به معنای بهره و سهم است و در مصرع دوم به معنای عطاکردن.
2ــ جامی ،هفت اورنگ ،سبحة االبرار ،بخش .١٩
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تفکر در متن

توضیحات صفحه قبل را به صورت یک استدالل ،به طور خالصه بنویسید.
مقدمه ّاول :ما و این جهان ..................................................
مقدمه دوم :موجوداتی که ..................................................
نتیجه. ............................................................... :
پاسخ به یک پرسش

اما خود آفریننده
برخی می پرسند :چرا موجودات این جهان باید به آفریننده نیاز داشته باشند ّ
به خالق نیاز نداشته باشد؟!
در پاسخ می گوییم :اگر با دقت بیشتر استدالل بیان شده در صفحه قبل را مرور کنیم ،متوجه
می شویم که جایی برای طرح این سؤال باقی نمی ماند .آن استدالل نمی گوید که «هر موجودی» به
آفریننده نیاز دارد .بلی ،اگر کسی این را بگوید ،باید نتیجه بگیرد که خدا هم به آفریننده نیازمند است.
نتیجه چنین حرفی این است که هیچ چیزی وجود پیدا نکند ،زیرا هر موجودی را که ما فرض کنیم،
ٔ
باید قبل از آن موجودی باشد تا آن را پدید آورد و این سلسله تا بی نهایت پیش خواهد رفت و هیچ گاه،
هیچ موجودی پدید نخواهد آمد.
به عنوان مثال ،در ساختار ساعت ،ممکن است ده ها چرخ دنده وجود داشته باشد که هریک باعث
دنده سوم را
دنده دوم را می چرخاند و چرخ ٔ
دنده اول ،چرخ ٔ
حرکت دیگری می شود .چرخ ٔ
دنده دوم چرخ ٔ
و…   .اگر به حرکت این چرخ دنده ها دقت کنید متوجه خواهید شد که موتور   درون ساعت علت اصلی
حرکت این چرخ دنده هاست که آن موتور برای حرکت خودش ،نیاز به هیچ چرخ دنده ای ندارد .حال
فرض کنید تعداد این چرخ دنده ها بی نهایت است و همگی در حال چرخیدن هستند .آیا امکان دارد که
دهنده چرخ دنده ها باشد ،نرسد؟
زنجیره این چرخ دنده ها به هیچ موتوری که حرکت ٔ
چنین چیزی غیرممکن است؛ یعنی امکان ندارد که بی نهایت چرخ دنده درحال چرخیدن باشند ولی هیچ
ِّ
محر ک (موتور) مستقل و بی نیازی سبب ایجاد حرکت در آنها نباشد .این همان مفهوم «تسلسل علت ها»
سلسله علت و معلول ها تا بی نهایت ادامه یابد و به علتی نخستین ختم نشود ،و این مطلب
است ،یعنی اینکه
ٔ
از نظر عقلی محال است.
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با توجه به این نکته ،عقل انسان نمی گوید که هر موجودی به آفریننده نیاز دارد ،همان طور که
نمی گوید تمام چیزهای شیرین ،حتی شکر و قند ،نیازمند به یک شیرین کننده هستند ،بلکه ذهن ما اگر
موجودی را ببیند که قبال ً نبوده و بعد پدید آمده ،در اینجا می گوید «پدیده» نمی تواند خود به خود پدید
آید و حتماً آفریننده ای آن را پدید آورده است.
همان طور که ذهن ما نمی پذیرد که یک پدیده بدون پدید آورنده باشد همان طور هم ،برعکس ،نمی پذیرد
وجودی که ذاتاً موجود است نیازی به پدید آورنده داشته باشد.

نیازمندی جهان به خدا در بقا

شما حتماً نام مسجد گوهرشاد را که در جوار حرم مطهر امام رضا  ،است ،شنیده اید .شاید بارها
آن را دیده و در آن نماز خوانده اید.این مسجد یکی از شاهکارهای هنر ِ
دوره تیموریان
ایرانی بازمانده از ٔ
جاذبه زیادی برای گردشگران و زائران دارد .این مسجد باشکوه همچنان باقی است ،اما از
است و
ٔ
رابطه خدا با جهان نیز مانند
معمار و ب ّنا و کارگرانی که آن را با عشق و هنر بنا کرده اند خبری نیست .آیا ٔ
رابطه ب ّنا با مسجد است؟
ٔ
اگر اندکی دقت کنیم ،در می یابیم که یک تفاوت بنیادین میان این دو رابطه وجود دارد .مسجد
گوهرشاد از مصالح ساختمانی مانند خاک و سنگ و گچ و چوب و کاشی و ...تشکیل شده که
خواصی دارند که ب ّنا آن را ایجاد
هیچ کدام از آنها را ب ّنا به وجود نیاورده است .هریک از این مصالح نیز
ّ
نمی کند .ب ّنا نه چسبندگی گچ را ایجاد می کند و نه سختی و استحکام سنگ را؛ به عبارت دیگر ب ّنا نه
خواص آن اجزا را .کار ب ّنا فقط جابه جا کردن مواد و چینش آنها
اجزای ساختمان را پدید آورده و نه
ّ
خواص آنها و ح ّتی خالق خود ب ّنا است .بر این اساس
است .اما خداوند ،خالق سنگ و گچ و چوب ،و ّ
خواص آنها ،همه وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده کند ،آنها
وجود ب ّنا و نیز وجود مصالح و
ّ
از بین می روند و ساختمان متالشی می گردد .به همین جهت ،جهان همواره و در هر «آن» به خداوند
نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع یا کم نمی شود.
رابطه مول ّد برق با جریان برق است؛
رابطه خداوند با جهان ،تا ّ
حدی شبیه ٔ
بهعنوان مثال میتوان گفت که ٔ
همین که مول ّد متوقف شود جریان برق هم قطع میگردد و المپهای متصل به آن نیز خاموش میشوند.
بنابراین ،مسجد با ساخته شدن ،از ب ّنا بی نیاز می شود اما موجودات چنین نیستند و پس از پیدایش
ِ
نخست خلق شدن ،به خداوند نیازمند هستند .از این رو دائماً با زبان حال ،به
لحظه
نیز همچنان ،مانند ٔ
پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند.
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زبان حال موجودات را مولوی این گونه بیان می کند:
ما چو ناییم و نوا در ما ز توست
ما که باشیم ای تو ما را ِ
جان جان

تا که ما باشیم با تو در میان

مـا عدم هاییـم و هسـتی های مـا

تـو وجـود مطلقـی ،فانـی نمـا

ما همه شیران ولی شیر َعلَم

١

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست

حمله مان از باد باشد دم به دم

2

تدبر در قرآن
ّ

در آیات زیر تدبّر کنید وبه سؤاالت پاسخ دهید.
....................................
			
ـاس
یـا ا َُّی َها الـ ّن ُ
....................................
		
راء ِالَـی ال ّلٰ ِه
اَنـ ُت ُم ال ُفـ َق ُ
٣
ِ
ٰ
		
....................................
ـمید
الح ُ
ـو ال َغن ُّی َ
َو الـ ّلـ ُه ُه َ

ِ
ماوات َو االَر ِ
ض هر آنچه در آسمان ها و زمین است ،پیوسته از او
الس
َیسأَل ُـه و َمن ِفی َّ
درخواست می کند.
					
٤
ُـل َیـو ٍم ُه َو فی َشـأنٍ
ک َّ
او همواره دست اندرکار امری است
		
1ــ فکر می کنید چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟
2ــ نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می شود؟
3ــ چرا خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است؟

آگاهی ،سرچشمۀ بندگی

سایه لطف و
انسان های ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند ،بی توجه اند؛ ّاما انسان های آگاه دائماً ٔ
پیوسته او می دانند .هرچه معرفت انسان به خود
رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات
ٔ
و رابطه اش با خدا بیشتر شود ،نیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند.
افزایش خودشناسی ← درک بیشتر فقر و نیاز ← افزایش بندگی
١ــ َعلَم :پرچم؛ در اینجا مولوی انسان ها را به شیرهایی تشبیه کرده که بر روی پرچم نقاشی شده اند و بر اثر وزش باد تکان می خورند.
٢ــ مثنوی ،مولوی ،دفتر اول (با اندکی تلخیص)
آیه ١٥
٣ــ
سوره فاطرٔ ،
ٔ
آیه .٢٩
٤ــ
سوره رح ٰمنٔ ،
ٔ
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برای همین است که پیامبر گرامی ما ،با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی ،عاجزانه از خداوند
می خواهد که برای یک لحظه هم ،لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار
نکند:
1
ِ ِ
ّٰ
لی نَفسی طَر َفـ َة َعینٍ اَبَ ًدا؛ خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار.
اَلل ُه َّم ال تَکلنی ا ٰ

نور هستی

رابطه میان خداوند و جهان هستی را با کلمه ای بیان می کند که در نظر ّاول برای ما
قرآن کریم،
ٔ
شگفت انگیز می نماید .اما پس از تفکّر دقیق به معنای آن پی می بریم؛ قرآن کریم می فرماید:
ِ
ٰ
ـماوات َو االَر ِ
الـس
ض …2
نور َّ
اَلـ ّلـ ُه ُ
ما با نور خورشید ،نور المپ و انواع نورهای دیگر آشنا هستیم و می دانیم که خداوند از نورهایی
نیست که از اجسام ناشی می شوند ،یعنی منشأ مادی دارند .پس ،نور بودن خداوند به چه معناست؟
نور آن چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و سبب پیدایی و آشکار شدن چیزهای دیگر نیز
خاصیت را دارند که خودشان آشکارند و سبب آشکارشدن اشیای
می شود .نورهای معمولی هم این
ّ
دیگر هم می شوند.
خداوند نور هستی است .یعنی تمام موجودات« ،وجود» خود را از او می گیرند ،به سبب او پیدا و
عرصه هستی می گذارند و وجودشان به وجود او وابسته است .به همین جهت ،هر
آشکار شده و پا به
ٔ
چیزی در این جهان ،بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود .درواقع ،هر موجودی
حد خودش تجلّی بخش خداوند و نشانگر حکمت ،قدرت ،رحمت و سایر صفات الهی است .از
در ّ
همین رو آنان که به دقت و اندیشه در جهان هستی می نگرند ،در هر چیزی خدا را مشاهده می کنند و
علم و قدرت او را می بینند.
دلی کز معرفت نور و صفا دید

به هر چیزی که دید ،ا ّول خدا دید

3

و به تعبیر بابا طاهر:
بـه صحـرا بنگـرم صحـرا تـو بینـم

بــه دریــا بنگــرم دریــا تــو بینــم

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

نشــان از قامــت رعنــا تــو بینــم

1ــ تفسیر قمی ،علی بن ابراهیم قمی ،ج  ،2ص .74
آیه .٣٥
2ــ
سوره نورٔ ،
ٔ
3ــ گلشن راز ،شیخ محمود شبستری.
شماره .١٦٢
٤ــ بابا طاهر ،دو بیتی
ٔ

٤
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تفکر در حدیث

امام علی می فرماید:
١
عـده و و مـعـه و
َیت َشیئًا ِا ّل َو َرا ُ
ما َرا ُ
َیت ال ّلٰ َه َقبـلَـه و َو بَ َ َ َ َ
مقصود امام علی از اینکه می فرماید قبل و بعد و همراه هر چیزی خدا را دیدم چیست؟

اینکه انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند ،معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل به
نظر می آیدّ ،اما هدفی قابل دسترس است ،به خصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب
دارند .اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم قوی حرکت کنیم ،به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد
و لذّ ت چنین معرفتی را به ما خواهد چشاند.

ناتوانی در شناخت ذات و چیستی خداوند

اکنون ممکن است برای شما این سؤال پیش آید که آیا می توان به ذات خداوند پی برد و چیستی او
را مشخص کرد؟
در پاسخ می گوییم :موضوعاتی که می خواهیم
درباره آنها شناخت پیدا کنیم ،دو دسته اند:
ٔ
محدوده شناخت ما قرار می گیرند ،مانند گیاهان ،حیوان ها،
دسته اول موضوعاتی هستند که در
ٔ
ٔ
ستارگان و کهکشان ها؛ حتی کهکشان های بسیار دور هم ممکن است روزی شناسایی شوند و انسان
بتواند به ماهیت و ذات آنها دست یابد .در حقیقت ،ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی و ذات چنین
همه آنها اموری محدود هستند.
موضوعاتی را دارد ،زیرا ٔ
الزمه
دسته دوم موضوعاتی هستند که نامحدودند و ذهن ما گنجایش درک آنها را ندارد؛ زیرا
ٔ
ٔ
شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است .در واقع ،ما به دلیل محدود بودن ذهن خود
تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم.خداوند حقیقتی
نمی توانیم ذات امور نامحدود را ّ
نامحدود دارد؛ در نتیجه ،ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی
نماید .بنابراین ،با اینکه ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و صفات او را
١ــ علم الیقینّ ،مل محسن فیض کاشانی ،ج  ،1ص .49
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می توانیم بشناسیمّ ،اما نمی توانیم ذات و چیستی او را دریابیم؛ از همین رو پیامبراکرم
فرموده است:
ّٰ ِ ١
تَـ َفکَّروا فی ک ِ ُّل َشیءٍ وال تَـ َفـکَّروا فی ِ
ذات الله
َ
دانش تکمیلی

اگر می خواهید در موارد زیر اطالعات بیشتری به دست آورید ،به وبگاه گروه قرآن و معارف
اسالمی دفتر برنامه ریزی و تألیف به آدرس  http://quran - dept.talif.sch.irمراجعه کنید:
درباره وجود خداوند
1ــ آشنایی با دالیلی
ٔ
نظریه بیگ بَنگ می تواند به مباحث
نظریه تکامل داروین و یا ٔ
2ــ پاسخ به این پرسش که :آیا ٔ
خداشناسی لطمه ای بزند؟

پاسخ به یک پرسش

چگونه می توان خدا را دید؟
رؤیت خداوند با چشم غیرممکن است ،زیرا چشم ساختار مادی و جسمانی دارد و فقط از اشیا
می تواند عکس برداری کند؛ آن هم اشیایی که طیف نوری قابل درک برای چشم را منعکس کنند؛ مثال ً
چشم ما نورهای مادون قرمز و ماورای بنفش را نمی بیند .بنابراین ،چشم ح ّتی توانایی دیدن همه اشیای
مادی را هم ندارد ،چه برسد به موجودات غیرمادی (مانند فرشتگان) و از این باالتر به وجود مقدس
خداوند که هیچ شکل و تصویری و هیچ طول و عرض و ارتفاعی ندارد .بنابراین ،خداوند را نه تنها در
این دنیا نمی توان با چشم مادی دید ،بلکه در آخرت نیز نمی توان او را با این چشم مشاهده کرد.
چشم ها او را در نمی یابند
		
َبصار
ال ُتد ِرکُ ُه اال ُ
و اوست که دیدگان را در می یابد
		
َبصار
َو ُه َو ُید ِر ُ
ك اال َ
2
بیر
و او لطیف آگاه است
		
َو ُه َو ال َّل ُ
طیف ال َخ ُ
فردوسی ،شاعر حماسه سرا ،در ابتدای شاهنامه با الهام از قرآن کریم و امامان بزرگوار ،همین
معانی را در قالب شعر به ما رسانده است .او می گوید:
کزین برتر ،اندیشه برنگذرد
به نام خداوند جان و خرد
خداوند نام و خداوند جای
١ــ نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول
آیه .١٠٣
2ــ
سوره انعامٔ ،
ٔ

خداوند

روزی ِده

رهنمای

) ،مترجم و گردآورنده :ابوالقاسم پاینده ،ص .389
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ز نام و نشان و گمان برترست
را

فروزنده ماه و ناهید و مهر
ٔ
1
نگارنده بر شده گوهر است
ٔ

خداوند کیوان و گردان سپهر

نبینی ،مرنجان دو بیننده را

2

نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه

3

خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست

میان بندگی را ببایدت بست

به

بینندگان

آفریننده

4

اما نوعی از دیدن وجود دارد که نه تنها امکان پذیر است ،بلکه از برترین هدف های زندگی است و هر
وسیله «قلب» و مالقات با خداست.
کس باید برای رسیدن به چنین دیدنی تالش کند .این مرتبه ،دیدن به ٴ
دوست نزدیک تر از من به من است

وین عجب تر که من از وی دورم

چه کنم با که توان گفت که دوست

در کنار من و من مهجورم

5

اندیشه و تحقیق

رابطه ساعت ساز و ساعت،
رابطه خدا و جهان با
با وجود شباهت های ظاهری
ٔ
ٔ
تفاوت های این دو رابطه را بنویسید.

1ــ او از خیال و تصور ما برتر است .او پدیدآورنده و به تصویر کشاننده برتر گوهر عالم وجود است .مصور که به معنی صورت دهنده و
نقّاش است ،یکی از نام های خدا در قرآن کریم است.
2ــ به وسیله چشم ها نمی توانی آفریننده را ببینی .پس دو چشم خود را به زحمت نینداز.
ِ
ِ
فون)
بحان اللّٰه َعما یَص َ
(س َ
3ــ اندیشه و فهم انسان نمی تواند او را درک کند .او برتر از هر توصیفی است و تعالی است که ما به او بدهیم ُ
4ــ کسی نمی تواند او را آن گونه که هست بستاید .پس باید کمر بندگی را محکم بست و او را عبادت کرد.
  5ــ گلستان سعدی ،باب دوم در اخالق درویشان.
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قرائت

سور ه وا قعه؛ آيات  57تا 80

َ
يـت ما ُت َ
ـن َخ َـلقناكُم ف َ َلوال ت ُ َص ّد َ
قون  57اَ َ َفاَ ُ
ُ
ـنون
ن
ِ
َ
ـن الـخا ِل َ
ـقون  59ن ُ
 58اَ اَ ُنت َتـلُـقونَهو اَم َن ُ
ـن ق َ َّدرنا
َ َ ُُ َ َ َ َ
َ َ ّ َ ُ َ ! َ 60
ُ
َ
بيـنكم الـموت و ما نـن ِبسبوقيـن عـلى ان نب ِد ل
ُ
َ َ ُ
َ َ
عـل َ
ـمون َ 61و َل َـقد َع ِـل ُـت ُ
نشئَـكم ىف ما ال ت
امـثالـكم َو ن ُ ِ
يـت ما َت ُـر َ
انلَّشاَةَ االوىل ف َ َلوال ت َ َذكَّ َ
رون  62اَ َ َفاَ ُ
ثون
ٰ
َ
ازلار َ
وعن َ 64لو نَشاِّءُ َل َ
ـن ّ
ـج َـعلـناهُ
 63اَ اَ ُنت َت َروعنَهو اَم ن ُ
ِ
َ
لـت ت َ َفكَّ َ
غـر َ
ـطاما ف َ َظ ُ
ُح ً
هون  65اِنّا ل ُـم َ
مون  66بَل
الـمآء الَّـذى ت َ َ َ
َ
ـرومون  67اَ َ َفاَ ُ
يـت ُ َ
َن ُ
رشبون 68
ـن َم
ََ ََُ ُ ُ َ ُ َ َ
الـمزن َ
ُ
ُ
لون َ 69لو نَشاِّءُ
ـن
ن
زن ام
ا انت ازنلـتموه ِمـن الـم ِ
ِ
َّ
ُ َ َ ََ
َ َ ُ ُ ً َ َ
رون  70ا َفا ُيـت ُ انلّ َار الـتى
اجج فَلوال تشك
جـعلـناه ا
َ َ َ ُ َ َ ُ ََ ََ َ َ
َ
ُ
ُ
نشئون 72
تورون  71ا انت انشأت شـرتا ام نـن الـم ِ
ذك َر ًة َو َم ً
ـتاعا ِل ُ
لـم َ
َن ُ
قويـن  73ف َ َس ّ ِبح
ـن َج َـعلـناها ت َ ِ
ُ َ 74
ُّ
َ َّ
بامس َر بّ َك َ
قس ُ َ
م ِبـوا ِق ِع انلجوم  75و اِنهو
  
ـظيـم
الـع
ا
ال
ف
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ ََ ٌَ َ َ
عـل َ
ـظيـم  76اِنَّهو َل ُـق ٌ
رآن َ
ك ٌ
ـمون َع ٌ
ريـم 77
لـقسم لو ت
الـم َـط َّـه َ
ـكنون  78ال يَ َـم ُّـسهو ا َِّل ُ
تاب َم
ـرون
ىف ِ
ٍ
ك ٍ
َ ّ َ ٌ َ 79
الـعال َ
ـميـن 80
تزنيـل ِمن ر ِب
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ترجمه
ماييم كه شما را آفريدهايم ،پس چرا [روز رستاخیز را]تصديق نمىكنيد؟
آيا از آنچه [كه به صورت نطفه در رحم] فرو مىريزيد ،آگاهید؟ 58
آيا شما آن را خلق مىكنيد يا ما آفرينندهايم؟ 59
مقدر كردهايم و هرگز كسى بر ما پيشى نمىگيرد! 60
ماييم كه ميان شما مرگ را ّ
مقدر كرديم] تا امثال شما را جايگزين شما كنيم و شما را به خلقتى ديگر
[آرى ،مرگ را ّ
كه از آن خبر نداريد ،ايجاد كنيم61 .
و قطعاً پیدایش نخستين خود را شناختيد ،پس چگونه متذكّر نمىشويد (كه جهانى بعد از
آن است)؟! 62
آيا درباره آنچه كشت مىكنيد ،انديشيدهايد؟! 63
ٔ
آيا شما آن را می رویانید ،يا ماييم كه رویاننده ایم؟ 64
تعجب [و افسوس]
اگر بخواهيم قطعاً آن را ّ
مبدل به كاه در هم كوبيده مىكنيم ،پس در ّ
مىافتيد65 .
[و می گویید« ]:در خسارت سنگينى قرار گرفتيم؛ 66
بلكه [از رزق و خیر] محروم شديم67 ».
آيا درباره [اين] آب كه مىنوشيد ،انديشيدهايد؟ 68
ابر سپيد فرود آوردهايد ،يا ما فرودآورندهايم؟ 69
آيا شما آن را از ِ
[دل] ِ
اگر بخواهيم آن را شور و تلخ مىگردانيم ،پس چرا شکر نمی کنید؟ 70
آيا درباره آتشى كه مىافروزيد ،فكر كردهايد؟! 71
ِ
ِ
درخت آن را پدید آورده اید ،يا ما پديدآورندهايم؟ 72
[چوب]
آيا شما
ما آن را [مايه] عبرت و [وسيله] استفاده براى بیابان گردان قرار دادهايم73 .
پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى74 .
معين] ستارگان75 .
سوگند به جايگاههاى [ويژه و فواصل ّ
و آن سوگندى است بسيار بزرگ ،اگر بدانيد! 76
كه اين [پيام] قطعاً قرآنى است ارجمند77 ،
در كتابى نهفته [لوح محفوظ] 78
كه جز پاکشدگان بر آن دست نمی زنند [كه جز پاكان كسى از آن آگاه نيست] 79
[وحیی] نازل شده از جانب پروردگار جهانيان است80 .
57
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یگانۀ بی همتا
بنده تو باشم و این افتخار بس که تو
«خدای من! مرا این ع ّزت بس که ٔ
پروردگار منی ،خدای من! تو همان گونه ای که من دوست دارم ،پس مرا
امام علی
همان گونه قرار ده که تو دوست داری»1.

مهم ترین اعتقاد دینی «توحید و یکتاپرستی» است .اسالم دین توحید و قرآن کتاب توحید است.
همه
لوحه دعوت ٔ
در اسالم بدون اعتقاد به توحید هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد .توحید سر ٔ
همه اعمال فردی و اجتماعی مؤمنان را
پیامبران بوده است .خداوند در قرآن کریم اخالق ،احکام و ٔ
پیکره معارف و احکام دین حضور دارد و به
بر مدار توحید قرار داده است .توحید مانند روحی در ٔ
آن حیات و معنا می بخشد؛
درباره ابعاد این اصل اساسی بیشتر بیندیشیم:
از اين رو شایسته است
ٔ
1ــ حقیقت توحید چیست و مراتب آن کدام اند؟
2ــ مرز میان توحید و شرک چيست؟
 3ــ آیا درخواست از غیر خدا مساوی با شرک است؟
ِ
ِ
ِ
اجعلنی کَما ت ُ ِح ُّب؛
کون لی َربًّـا َا َ
کون ل َ َ
خرا َان ت َ َ
فی بی ع ًّزا َان َا َ
نت کَما اُح ُّب فَ َ
ک َع ًبدا َو کَ ٰ
1ــ ال ٰهی کَ ٰ
فی بی فَ ً
بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،91ص .92
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توحید و برخی مراتب آن

1

توحید به معنای اعتقاد به خدای یگانه است؛ يعنی خدا بی همتاست و شريكی ندارد و این بیانگر اصل
و حقیقت توحید است .رسول خدا  ،از همان آغاز رسالت خود ،از مشرکان می خواست با گفتن
جمله ِ
«الال َٰه ِا َّل ال ّلٰه» دست از شرک و بتپرستی بردارند و به خدای یگانه ایمان آورند .با گفتن این عبارت
ٔ
تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته میشود و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب
میگردد و در زمره برادران و خواهران دینی قرار میگیرد .بنابراین ،جمله ِ
«الال َٰه ِا َّل ال ّلٰه» فقط یک شعار
ٔ
رابطه با خدا ،خویشتن ،خانواده ،اجتماع و دیگر
همه زندگی فرد مسلمان را در ٔ
نیست بلكه پایبندی به آنٔ ،
مخلوقات تغییر می دهد.
توحید و یگانگی خداوند مراتبی دارد که به برخی از این مراتب می پردازیم:
1ــ توحید در خالقیت :توحید در خالقیت عبارت از این است که معتقد باشيم خداوند تنها مبدأ و
خالق جهان است ،موجودات همه مخلوق او هستند و در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد.
....................................
ـق ك ُّل ِ َشیءٍ 		 2...
اَل ّلٰ ُه خالِ ُ

2ــ توحید در
مالکیت :از آنجا كه خداوند تنها خالق جهان است پس تنها مالک آن نيز هست،
ّ
زیرا هر کس که چیزی را پدید می آورد ،مالک آن است.
ِ
ماوات َو ما ِفی االَر ِ
ض…3؛ ....................................
الس
َو لِ ّلٰ ِه ما ِفی َّ

3ــ توحید در والیت :هر کس مالک چیزی باشد حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارد ،اما
اجازه وی نمی توانند در آن تصرف یا از آن استفاده کنند .به این حق تصرف ،والیت و
دیگران بدون
ٔ
سرپرستی می گویند.
....................................
ـی
ـهم ِمن دونِه ِمن َولِ ّ ٍ
 ...ما لَ ُ
ِٰ
4
ـدا
....................................
َو ال ُيشـ ِر ُ
ك فی ُحكـمـه ا ََح ً
ٰ
ولی و سرپرست جهان نیز هست و مخلوقات ،جز به
از آنجا که خداوند ،تنها مالک جهان است تنها ّ
اجازه او نمی توانند در جهان تصرف کنند .چنین اجازه ای به معنی واگذاری والیت خداوند به دیگری
ٔ
نیست ،بلکه بدین معناست که خداوند آن شخص را در مسیر و مجرای والیت خود قرار داده است.
درباره توحید ،برگرفته از مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،ج  ،2صص  99تا  107و  119تا  137می باشد.
1ــ مباحث درس ّاول و دوم
ٔ
آیه.62
2ــ
سوره زمرٔ ،
ٔ
آیه .109
٣ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
آیه .٢٦
کهف،
سوره
٤ــ
ٔ
ٔ
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واسطه واليت
ولی انسان ها معرفی می کند ،بدین معناست که ایشان را
اگر خداوند پیامبر اکرم
ٔ
را ّ
رساننده فرمان هايش قرار داده است.
خود و
ٔ
4ــ توحید در
واژه « رب» ،در قرآن کریم از اهمیت فراوانی برخوردار است و بعد از
ّ
ربوبیتٔ :
واژه «ال ّلٰه» بیشترین فراوانی را در میان اسمای الهی دارد .كلمه رب بیش از نهصد بار در قرآن کریم
ٔ
رب به معنای
مین» نیز بیش از چهل بار در قرآن تکرار شده استّ .
«ر ّب العالَ َ
آمده است .عبارت َ
مالک و صاحب اختیاری است که تدبیر و پرورش مخلوق به دست اوست .هر کس که خالق و مالک
ولی چیزی باشد می تواند آن را تدبیر کرده و پرورش دهد .از آنجا که خداوند تنها خالق ،مالک
و ّ
رب هستی نیز می باشد .اوست که جهان را اداره می کند و آن را به سوی
ولی جهان است ،تنها ّ
و ّ
مقصدی که برایش معین فرموده هدایت می نماید و به پیش می برد.
ربوبیت بدان معنا نیست که موجودات ،به خصوص
البته باید به این نکته توجه داشت که توحید در ّ
انسان ،نقشی در پرورش و تدبیر سایر مخلوقات ندارند؛ باغبانی که زحمت می کشد و به پرورش درختان
ربوبیت بدین معناست که این باغبان
اقدام می کند ،رشد این درختان ٔ
نتیجه تدبیر اوست .بلکه ،توحید در ّ
و تدبیرش همه از ِآن خدا و تحت تدبیر او هستند.
کشاورز وقتی خود را با دیگران ،یعنی کسانی که در ِکشت زمین او دخالتی نداشته اند ،مقایسه
رابطه خود را با خدا بررسی
می کند می بیند که این ِکشت حاصل دسترنج خودش است ،اما وقتی
ٔ
می کند ،می بیند که هم خودش و هم نیرو و توانش از آن خداست و کشت و زرع او براساس
استعدادی که خداوند در آن قرار داده رشد کرده و محصول داده است .در نتیجه ،در می یابد که
ِ
دهنده اصلی
زارع حقیقی و پرورش
زراعت او خداست و باید شکرگزار او باشد.1
ٔ
یـر ال ّلٰ ِه اَبغی َر ًّبا
ُقل َا َغ َ
2
ُـل َشـیءٍ ...
ـو َر ُّب ک ِ ّ
َو ُه َ

شرک و مراتب آن

بگو :آیا جز خدا پروردگارى را بطلبم
در حالى که او پروردگار همه چیز است؟...

شرک به معنای شریک قرار دادن برای خدا است .هر کس که معتقد باشد خداوند شریک دارد مشرک
به حساب می آید .شرک نیز مانند توحید درجاتی دارد که متناسب با درجات توحید ،به برخی از آنها می پردازیم:
سوره واقعه.
1ــ اشاره به آیات  63تا 67
ٔ
آیه .164
2ــ
سوره انعامٔ ،
ٔ
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1ــ شرک در خالقیت :اگر کسی معتقد باشد که این جهان را چند خالق آفریده اند ،گرفتار شرک
در خالقیت شده است.
سؤال :چرا خداوند در آفرینش جهان شریکی ندارد؟
این تصور که چند خدا وجود دارد و هر کدام ِ
خالق بخشی از جهان اند ،یا با همکاری یکدیگر این

جهان را آفریده اند ،به معنای آن است که هر کدام از آنها محدود و ناقص هستند و به تنهایی نمی توانند
کل جهان را خلق کنند.
همچنین به معنای آن است که هر یک از خدایان کماالتی دارند که دیگری آن کماالت را ندارد وگرنه
عین همدیگر می شوند و دیگر چند خدا نیستند .چنین خدایان ناقصی ،خود ،نیازمند هستند و هر یک
از آنها به خالق کامل و بی نیازی احتیاج دارد که نیازش را بر طرف نماید.
آفريننده جهان است.
پس تصور چند خدايی صحيح نيست و خدای واحد
ٔ
مثال زیر می تواند ما را در درک بهتر یکتایی خداوند کمک کند:
دریای بدون ساحل و بیکرانی را فرض کنید که از هیچ جهت محدود نباشد؛ نه از جهت عمق و
ارتفاع و نه از جهت طول و عرض ،یعنی از هر جهت بیکران باشد .آیا با این فرض می توان دریای
دومی را در کنار این دریا قرار داد؟
روشن است که این دریا ،جای خالی برای دریای دیگر قرار نمی دهد« .واحد ق ّهار» بودن خداوند
آیه  16سوره رعد بیان شده ،به معنای آن است كه جای خالی برای غیر باقی نگذاشته است تا آن
که در ٔ
غیر ،خود را نشان دهد.
2ــ شرک در مالکیت :اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او ،دیگران هم مالک بخشی از جهان
هستند .اگر کسی معتقد به شرک در خالقیت باشد ،معتقد به شرک در مالکیت نیز خواهد بود.
3ــ شرک در والیت :اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او ،ديگرانی نيز هستند که
تصرف در جهان را دارا می باشند.
سرپرستی جهان را بر عهده دارند و خودشان حق ّ
4ــ شرک در ربوبیت :اعتقاد به اینکه عالوه برخداوند و در کنار او ،دیگرانی نیز هستند که تدبیر امور
ربوبیت الهی ،برای خود یا سایر مخلوقات حساب جداگانه باز
موجودات را برعهده دارند .اگر کسی در کنار ّ
کند و گمان کند که کسی می تواند مستقل از خداوند ،امور را تدبیر کند گرفتار شرک شده است.
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تدبر در قرآن
ّ

سوره توحید و جایگاه آن در قرآن کریم ،در آيات این سوره تدبّر کنید و
الف) با توجه به اهمیت
ٔ
پیام های آن را به دست آورید.
ِ
الص َم ُد ( )٢لَم َیـلِد َو لَم یولَد ()٣
الـرحی ِم ُ قل ُه َوال ّلٰ ُه ا ََح ٌد ( )1اَل ّلٰ ُه َّ
حم ِن َّ
الـر ٰ
بِس ِم ال ّلٰه َّ
َو لَم َیکُن لَهو کُ ُف ًوا ا ََح ٌد ()٤
1ــ ........................................................
2ــ ........................................................
3ــ ........................................................
سوره رعد ،به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
ترجمه آیه 16
ب) بعد از
ٔ
ٔ
ِ
ماوات َو االَر ِ
....................................
الس
ض
ُقل َمن َر ُّب َّ
....................................
ُق ِل ال ّلٰ ُه
ُقل َا َفـا َّت َخذ ُتم ِمن دو نِ
ِ
....................................
ـه اَوليـاءَ
ٰ
ِ
....................................
ـرا
ال َيملكو َن ِلَن ُف ِس ِهم نَ ً
فـعا َو ال َض ًّ
ـصيـر ....................................
ُقل َهل َيسـتَـ ِوى اال ٰ
ُ
َعمى َو الـبَ
....................................
ور
اَم َهل تَسـتَ ِوى الظُّلُ ُ
مات َو الـ ّن ُ
اَم جـعـلوا لِـ ّٰل ِ
ـه ُش
ـركاءَ َخلَقواَ 1ك َخ ِلقه ....................................
َ َ
َ
ٰ
كه [ آن شریكان هم] مثل خداوند آفرینشی داشته اند
لـق َعـلَيـ ِهم
خ
ال
ـه
َفـتَشابَ َ َ ُ
و در نتیجه [این دو] آفرینش بر آنان مشتبه شده است
[و از این رو شریکان را نیز
مستحق عبادت دیده اند؟!]
ُق ِل الـ ّلٰـ ُه خالِ ُق ك ِ ُّل َشىءٍ
....................................
ِ
و او يكتای مقتدر است.
ار
ـو
الواح ُ
ـد ال َق ّه ُ
َو ُه َ
رب خود انتخاب کنیم که ……… .
1ــ کسی را می توانیم به عنوان ّ
2ــ کسی که اختیار سود و زیان ………………… نمی تواند …………… .
3ــ در چه صورت جا داشت که مردم در اعتقاد به توحید در شک بیفتند؟
١ــ فاعل در عبارت « َخلَقوا» ضمیر «واو» است که به شرکا برمی گردد.
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ج) مراتب توحید یا شرک را در آیات صفحه قبل مشخص کنید.
.......................................................................
.......................................................................

طرح چند سؤال

وسیله درمان و بهبود بیماری بداند مشرک
مرز توحید و شرک کجاست؟ آيا اگر کسی پزشک را
ٔ
است؟ آیا اگر کسی از غیر خدا درخواست کمک کند گرفتار شرک شده است؟ آیا اگر کسی دعا را
وسيله دفع بال بداند مشرک است؟ و باالخره ،آیا توسل به پیامبران
وسيله جلب مغفرت الهی و صدقه را
ٔ
ٔ
و معصومین شرک به حساب می آید؟
در پاسخ به سؤال های فوق می گوییم:
علیت را میان پدیده های جهان حاکم کرده است .آتش موجب گرما و روشنی و
ّاوال ً خداوند رابطه ّ
وسیله
وسیله درمان ،معمار عامل بنای ساختمان و معلم نیز
دارو سبب شفا و بهبودی است .پزشک
ٔ
ٔ
تعلیم و تربیت است.
صله رحم موجب
در امور معنوی نیز همین گونه است .دعا سبب آمرزش ،صدقه موجب دفع بال ،و ٔ
افزایش طول عمر است.
اراده او صورت می گیرد .بنابراین ،کسی
ٔ
همه این روابط ّ
توسط خود خداوند طراحی شده و به اذن و ٔ
که برای آموختن نزد معلم می رود ،یا برای درمان به پزشک مراجعه می کند ،نه تنها معلم و پزشک را
شریک خداوند قرار نداده ،بلکه به قانون الهی عمل کرده است.
ثانیاً همان گونه که درخواست از پزشک برای درمان بیمار با توحید منافاتی ندارد ،درخواست از
واسطه استفاده از اسباب
اولیای الهی برای اجابت خواسته ها نیز منافاتی با توحید ندارد؛ زیرا پزشک به
ٔ
واسطه اسباب غیر مادی و با اذن خداوند این کار را انجام می دهند.
مادی و اوليای الهی به
ٔ
عقیده به توانایی پیامبر اکرم
   و اولیای دین در برآوردن حاجات انسان (مانند شفا دادن) وقتی
موجب شرک است که این توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم .اما اگر این توانایی را صرفاً از خدا
و انجام آن را با درخواست اولیا از خداوند و به اذن خدا بدانیم عین توحید است و از این جهت مانند اثر
شفابخشی داروست که خداوند به آن بخشیده است.این توانایی تنها به زمان حیات دنیوی پیامبر اکرم
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اختصاص ندارد و پس از رحلت ایشان نیز استمرار دارد .به عبارت دیگر ،روح مطهر رسول خدا
پس
از رحلت زنده است و میتواند به انسانها یاری برساند .1اکنون اگر ما از رسول خدا
چیزی درخواست
کنیم ،درخواست از جسم ایشان نیست ،بلکه از حقیقت روحانی و معنوی ایشان است.آیا اگر کسی از پدر و
مادرش و یا هر مؤمنی بخواهد که برای سعادتمندی او دعا کند چنین درخواستی شرک آلود است؟
هیچ گروهی از مسلمانان ،غير از جریانی که امروزه به «تکفیری ها» مشهور شده ،چنین درخواستی
را شرک آلود نمی دانند .جريان تکفیری در سال های اخیر برخی از جوامع و کشورهای اسالمی را
درباره توحید
گرفتار خود كرده است .پیروان این جریان فکری خشک و غيرعقالنی با تفکر غلطی که
ٔ
و شرک دارند ،هر مسلمانی را که مانند آنها نمی اندیشد ،مشرک و کافر می خوانند و گاه کشتن او را
واجب می شمارند .پيروان اين جريان می گویند توسل به پیامبران و معصومین شرک است.طلب دعا
و شفيع قرار دادن دیگران برای اینکه خدا انسان را ببخشد ،شرک است و همچنين معتقدند این گونه
افراد کافر هستند و مسلمان محسوب نمی شوند.
متأسفانه این جریان بزرگ ترین ضربه را بر اسالم وارد کرد و سبب تن ّفر برخی از مردم جهان از دین
اسالم شد.
هماندیشی

به نظر شما ،چرا دقيقاً در زمانی که مسلمانان در پرتو بیداری اسالمی ،در حال معرفی اسالم
حقیقی به مردم جهان بودند و حتی جمعیت کشورهای صنعتی به سرعت در حال تغییر به نفع
مسلمانان بود ،چنین جریانی شکل گرفت؟

دانش تکمیلی ()١

جریان «تکفیری» که این روزها گروه های مختلف با نام های گوناگونی را شامل می شود ،ریشه
در یک جریان تاریخی در تاریخ اسالم دارد .برای شناخت ریشه های تاریخی این جریان ،به
وبگاه گروه قرآن و معارف اسالمی به نشانی  http://quran-dept.talif.sch.irبخش «دانش
تكميلی» مراجعه کنید.

نمونه بارز این موضوع شهیدان هستند که به تصریح قرآن کریم زنده اند و مانند زمان حیات در دنیا و بلکه بیشتر از آن ،از احوال این
 ١ــ ٔ
باالتر از شهیدان است.
آیه )154و معلوم است که مقام پیامبر مکرم اسالم
دنیا با خبر هستند
(سوره بقرهٔ ،
ٔ
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بیشتر بدانیم

توسل در قرآن کریم
ذکر نمونه هایی از ّ

1ــ قرآن کریم نقل می کند که فرزندان یعقوب از پدرشان درخواست کردند که برای آنها طلب
1
وعده دعا داد.
آمرزش کند و یعقوب نیز به آنان ٔ
2ــ قرآن کریم بیان می کند که استغفار پیامبر در حق گنه کاران مؤثر است:
٢
حیما  
َو لَو َان َّ ُهم ِاذ ظَلَموا َان ُف َس ُهم
الـر ُ
استغ َف ُروا الل َّٰه َو َ
جاءوک فَ َ
َ
استغ َف َر ل َ ُه ُم َّ
ابـا َر ً
سول ل َ َو َج ُدوا الل َّٰه ّتو ً
اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند ،پیش تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و
پیامبر برای آنان طلب آمرزش می کرد ،قطعاً خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند.
همچنیندرتاریخآمدهاستکهمسلماناندرزمانپیامبربرایدرخواستدعانزدآنحضرتمیآمدند.
٣
پس از رحلت ایشان نیز کنار قبر ایشان میرفتند و یا از دور درخواست خود را مطرح میکردند.
دانش تکمیلی ()2

آیا تبرک جستن به قبور یا بارگاه اولیای الهی شرک به حساب می آید؟
پاسخ به این سؤال را در وبگاه گروه قرآن و معارف به نشانی http://quran-dept.talif.sch.ir
بخش «دانش تکمیلی» مشاهده کنید تا ببینید که جز همین گروههای تکفیری و ریشههای تاریخی آنان ،هيچ
يک از فرق مسلمان و علمای اسالمی این امور را شرک به حساب نمیآورند.

چند نکتۀ تکمیلی:
1ــ قرآن کریم ،بارها تأثیر داشتن موجودات گوناگون را در عالم یادآوری کرده است .به طور مثال،
فرموده که «در عسل برای مردم شفاست »٤.و نیز از زبان حضرت عیسی فرموده «من برایتان از
خاک پرنده ای می سازم و در آن می دمم و آن خاک به اذن خداوند پرنده می شود»٥.
برای قبول توحید در ربوبیت ضرورتی ندارد که هرگونه اثر را از اشیا و یا انسان ها سلب کنیم.
سوره یوسف ،آیات  97و .98
 ١ــ
ٔ
آیه 64
نساء،
سوره
٢ــ
ٔ
ٔ
نبیه بعد موته)؛ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی،علی بن عبداللّٰه
 ٣ــ سنن دارمی ،أبو محمد الدارمی ،ج ،1صص  43و ( 44باب :اکرم اللّٰه ّ
سهمودی ،ج ،2ص .549
آیه .69
 ٤ــ
سوره نحلٔ ،
ٔ
آیه .49
عمران،
آل
سوره
 ٥ــ
ٔ
ٔ
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می توان با قبول اثر مخلوقات ،این اثر را از خداوند بدانیم ،نه مستقل و بی نیاز از خداوند.
نکته مهم توجه کنیم که خداوند برای شفابخشی ،فقط یک راه ــ که همان دارو باشد ــ قرار
به این ٔ
نداده است ،بلکه فراتر از راه های مادی ،راه های معنوی هم قرار داده است .اولیای الهی هم که مراحل
کمال و بندگی را پیموده اند ،وسیله و طریق این شفابخشی هستند.
انسان موحد وقتی دارویی مصرف می کند و شفا می یابد ،در همان حال توجه دارد که این اثرگذاری
را خداوند به آن دارو عنایت کرده است ،از این رو از خداوند سپاسگزاری می کند ،و زمانی که بنده ای
از بندگان خدا به او احسان می کند و نیازی از نیازهایش را برطرف می سازد ،هم از آن انسان تشکر
می کند و هم شکرگزار خداوند می شود .به همین جهت امام رضا فرموده اند:
1
ِ ِ
الم
خلوقیـن ،لَم َیشـکُ ِر ال ّلٰ َه َع َّز َو َج َّل
َمن لَم َیشـکُ ِر ُ
َ
الـمنـع َم م َن َ
2ــ آنان که با ایمان و عمل صالح و پیمودن صراط مستقیم ،مراحل کمال را می پیمایند و به قرب الهی
جلوه کوچکی از آن است.
می رسند ،پاداش هایی دریافت می کنند که کرامات و عنایات به مخلوقاتٔ ،
مقدس این بزرگواران
عده ای که منکر این کرامات برای معصومین هستند ،تفاوتی میان وجود ّ
با انسان های معمولی و یا انسان های شرور و گنهکار نمی بینند .نظام خلقت مبتنی بر حق است ،هر
انسانی که در مسیر بندگی پیش رود ،در پیشگاه خداوند منزلتی می یابد و قدرتی پیدا می کند که برتر از
قدرت های طبیعی است و این توانایی جزء قانونمندی الهی و زیبایی نظام هستی است .در قرآن کریم
(ملکه سبا) را از مسافتی
می خوانیم که وزیر سلیمان ،آصف بن برخيا ،در یک لحظه تخت ِبلقیس
ٔ
2
طی مراتب بندگی می تواند به اذن خداوند
طوالنی منتقل کرد .اینها ،نشان ٔ
دهنده آن است که انسان با ّ
به چنین توانایی هایی در عالم هستی برسد.
اندیشه و تحقیق

ربوبیت چه تأثیری در زندگی ما میگذارد؟
مالکیت ،والیت و ّ
خالقیتّ ،
باور به توحید در ّ

 ١ــ شیخ صدوق ،عیون أخبار الرضا
آیه .40
 ٢ــ
سوره نحلٔ ،
ٔ
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 ،محقق و مصحح :الجوردی ،مهدی ،ج  ،2ص .24

قرائت

سور ه انعام؛ آيات  158تا آخر سور ه

َ
َهل يَنظُ َ
ـم َ
ـرون ا ِّل اَن تَأتِيَ ُـه ُ
الـمـالِِّئـكَةُ اَو يَ ِ َ
أت َرب ُّ َك او
عـض آيات َر بّ َك اليَ َ
وم يَأىت ب َ ُ
أت ب َ ُ
آيات َر بِّ َك يَ َ
يَ ِ َ
نف ُع
ِ
عـض ِ
ِ
ُ َ ُ
َ ُ
بل اَو َ
نَ ً
ك َسبَت ىف
ايـمانا ل تَكن َآمـنَت ِمن ق
فسا
ِ َ
يـراط قُل انتَظـروا اِنّا ُمنتَظ َ
ـرون  158ا َِّن الَّ َ
ـذيـن
ِ
ايـمانا خ ً ِ ِ
َ َّفقوا َ
ديـنُم َو اكنوا ِشيَ ًـعا َل َ
ست ِمهنُم ىف َشءٍج ا َِّنا اَ ُ
مـر ُه
َ
فع َ
ـلون َ 159من اج ِّ َء ب َ
هلل ث ُ َّـم يُـنَبّئ ُ ُـهم با اكنوا يَ َ
الـح َـسنَ ِة
ا
ِل
ا
ِ
ِ زِ
ِ
ّ
ِّ
َ
السيّـئَـة فَال ُ
ف َ َلـهو َ
رش امـثا ِلـها َو َمن اج َء ب َّ
ُ
ـزى اِل
ي
ع
ِ
ِ
ِ
ٰ
َ َ ُ ُ َ
ظـل َ
ِمثـلـها و ه ال ي
ـمون  160قُل اِنَّنى َهـداىن َر ّب ا ِٰىل
ز
َّ َ
ِرباهيـم َح ً
ـنيـفا َو ما َ
ِصاط ُمستَ
َ
اكن
قيـم ديـنًا ِقيَ ًـما ِمـلـة ا
ٍ
ٍ
ُ
ُ
ِم َـن ُ
الـمرش َ
كيـن  161قل ا َِّن َصالىت َو ن ُسكى َو َم َ
ـياى
ِ
!ّ َ ّ َ
يـك َلـهوج َو بذ! ِل َ
ـميـن  162ال َش َ
الـعال َ
ـك
َو َمـماىت ِلـلـ ِه ر ِب
ِ
َ َ َ َ َ ُ 163
ا ُ ِم ُت َو اَنَا اَ َّو ُل ُ
هلل ابغى َربًّا َو هُ َـو
الـمس ِلـميـن قل اغيـر ا ِ
ّ َ َ ز
َر ُّب ك ُ ّل َشءٍج َو ال ت َ
ب ك ُ ُّل ن َ
ـكس ُ
فس اِل عـلـها
ِ
ج ُ َّ ! َ ّ ُ ٍ َ ُ ُ
َ َ ُ ِ ٌَ َ ُ
خـرى ثـم اِىل ربِكم م ِجـعـكم
وازرة ِوزر ا
و ال تِر
ِ
ٰ
َ
َّ
نت فيـه تـتَ ِل َ
فَيُـنَبّئُـكُم با ك ُ ُ
ـفون َ 164و هُ َـو الـذى
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ َ َ
عـض
جـعـلـكم خ ُـال ِ ُئـف اال ِ
رض و ُ رفع بعـضكم فوق ب ٍ
ط َّ َ َ ُ
َد َر ٍ َ
ـقاب
اجت ِلـيبل َـوكم ىف ما آتاكم اِن َربَّك سيـع الـ ِع ِ
ـفور َر ٌ
َو اِنَّهو َل َـغ ٌ
حيـم 165
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ترجمه
حجت های روشن] جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به
آيا [کافران پس از آن همه ّ

سويشان بيايند ،يا پروردگارت بيايد ،يا پارهاى از نشانههاى پروردگارت بيايد؟ [اما]
روزى كه پارهاى از نشانههاى پروردگارت [پديد] آيد ،كسى كه قبال ً ايمان نياورده يا

در مدت ايمان خویش ،عمل نيكى انجام نداده است ،ايمان آوردنش سود نمىبخشد.

بگو« :در انتظار [آن روز] باشيد كه ما [هم] منتظريم».

158

كسانى كه دين خود را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند ،تو هیچ پیوندی با آنها
نداری [ومسئول ايشان نيستى] ،كارشان فقط با خداست .آن گاه به آنچه انجام
مىدادند ،آگاهشان خواهد كرد.

159

هر كس كار نيكى بياورد ،ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت و هر كس كار بدى

بياورد ،جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود.

160

بگو« :آرى! پروردگارم مرا به راهی استوار هدايت كرده است؛ دينى پايدار ،آيين

زمره مشركان نبود».
ابراهيم؛ همان که حق گرا بود و در ٔ

161

بگو« :در حقيقت ،نماز من و [ساير] عبادات من و زندگى و مرگ من ،براى خدا،

پروردگار جهانيان است.

162

[كه] او را شريكى نيست ،و بدین [اقرار و اعتقاد] دستور يافتهام ،و من نخستين مسلمانم».

163

بگو« :آيا جز خدا پروردگارى بجويم؟ با اينكه او پروردگار هر چيزى است ،و

هيچ كس کاری نمی کند ،مگر اینکه بر دوش خودش خواهد بود ،و هيچ باربردارى

بار [گناه] ديگرى را بر دوش نمی کشد .سپس بازگشت شما به سوى پروردگارتان

خواهد بود و او شما را به آنچه در آن اختالف مىكرديد ،آگاه خواهد كرد.

164

و اوست كسى كه شما را در زمين جانشين قرار داد ،و درجات بعضى از شما

را باالتر از بعضى ديگر قرار داد ،تا شما را به وسيله آنچه در اختيارتان قرار داده
بيازمايد .به یقین ،پروردگار تو به سرعت کیفر می دهد ،و [هم] او بس آمرزنده مهربان

است.

165
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توحید و سبک زندگی
بر آستان جانان گر سر توان نهادن

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

1

وقتی برای خرید یک کاال به بازار میرویم ،معموال ً با رسیدن به اولین مغازه و دیدن اولین نمونه
دست به خرید نمیزنیم ،بلکه با جستوجو ،بهترینها را انتخاب میکنیم.
امروزه در بازار سبک زندگی ،سبک های گوناگونی از زیستن تبلیغ می شود که ما باید از میان آنها
بهترین را انتخاب کنیم .انتخاب هر یک از این سبک ها ،مسیر زندگی ما را تغییر می دهد و سرنوشت دنیا
و آخرت ما را رقم می زند .وقتی برای خرید یک کاال ،آن چنان دقت و حساسیتی به خرج می دهیم ،پس
باید این انتخاب مهم بر اساس فکر و به دور از احساسات باشد و دلیلی محکم و عقل پسند از آن حمایت
کند .خوب است بدانیم که هر سبکی از زندگی ،ریشه در اندیشه های خاصی داشته و از جهان بینی
ویژه ای سرچشمه می گیرد .شناخت آن ریشه ها کمک فراوانی به تصمیم گیری درست ما خواهد کرد.
«زندگی توحیدی» نیز شیوه ای از زندگی است که ریشه در جهان بینی توحیدی دارد و در
درسهای گذشته تا حدودی با این جهان بینی آشنا شدیم.
در این درس می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که ایمان به خداوند ،به عنوان خالق و پروردگار
جهان ،چه سبکی از زندگی را به دنبال می آورد و در مقابل آن کدام سبک از زندگی قرار می گیرد؟
شماره .154
1ــ غزلیات ،حافظ ،غزل
ٔ

30

یادآوری

پایه دهم ،این اصل کلی را آموختیم که افکار و اعتقادات هر فرد مهم ترین عامل در تعیین هدف ها
در ٔ
و رفتارهای اوست؛ مثال ً اگر کسی پذیرفت و ایمان پیدا کرد که سعادت بشر در کسب ثروت است و
انسان فقط با لذات مادی خوشبخت می شود ،به طور طبیعی ،زندگی خود را صرف رسیدن به همین
هدف می کند .یا اگر کسی چنین اندیشید و واقعاً معتقد شد که دانش و آگاهی ،بزرگ ترین کمال انسان
است و هیچ امر دیگری با آن قابل مقایسه نیست ،عمر خود را به کسب علم خواهد گذراند و در همین
راه تالش خواهد کرد.
پس هر فردی متناسب با اعتقادات خویش ،مسیر زندگی خود را انتخاب و بر همان اساس رفتار
خواهد کرد.

بازتاب توحید در زندگی

با توجه به اصل فوق می توانیم بگوییم انسانی که
خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است
و ایمان دارد که او پروردگار هستی است ،رفتاری
متناسب با این اعتقاد خواهد داشت و جهت زندگی
خود را خدا قرار خواهد داد .چنین انسانی در مسیر
«توحید عملی» حرکت می کند؛ به عنوان مثال ،می توانیم
از جعفربن ابی طالب یاد کنیم که در حضور «نجاشی»،
پادشاه حبشه ،اثرات پذیرش این اعتقاد را ،این گونه توصیف کرد:
«ما قبال ً قومی جاهل بودیم ،بت می پرستیدیم ،مردار می خوردیم ،مرتکب زشتی ها می شدیم ،پيوند
خويشاوندی را قطع می کردیم ،بی پناه را پناه نمی دادیم و قوی ،ضعیف را می بلعید .این چنین بودیم تا
اینکه خداوند از میان ما پیامبری مبعوث فرمود که خانواده اش را می شناسیم و به صداقت و امانت داری
و عفتش ایمان داریم.
پیامبر ،ما را به خدا فراخواند که او را یگانه بدانیم ،عبادت کنیم و آنچه را كه خود و پدرانمان
می پرستیدیم کنار بگذاریم ،چیزی را شریک او قرار ندهیم ،او ما را به عدل ،احسان ،راستی ،درستی،
امانت داری و نیکی نسبت به خویشان و همسایگان دعوت کرد و از خوردن مال یتیم و ارتکاب فحشا
31

و منکر و دروغ نهی کرد و دستور داد نماز را به پا داریم ،زکات بپردازیم و ماه رمضان را روزه بگیریم،
1
ما نیز او را تصدیق کرده و به او ایمان آوردیم و از او پیروی کردیم».
همه افراد یکسان نیست و دارای شدت و ضعف است ،میزان تأثیر گذاری این
البته ،از آنجا که ایمان ٔ
درجه ایمان افراد به توحید و یکتا پرستی دارد .هرچه ایمان قوی تر باشد تأثیر عملی آن
اعتقاد بستگی به
ٔ
درجه
در زندگی بیشتر و هرچه ضعیف تر باشد تأثیر آن کمتر خواهد بود .با این معیار ،هرکس می تواند
ٔ
ایمان خود و تأثیر آن را در زندگی خویش بررسی کند.
تدبر در قرآن ()١
ّ

آیه زیر ،با تدبر در آن به سؤاالت پاسخ دهید:
پس از
ترجمه ٔ
ٔ
ِ
....................................
		
ـه َر ّبی َو َر ُّبکُم
ا َّن الـ ّلٰ َ
....................................
			
ـدوه
اعب ُ
َف ُ
٢
ـقیم
....................................
		
ٰهذا ِص ٌ
راط ُمستَ ٌ
1ــ چرا تنها خداوند را باید عبادت کرد؟
2ــ چرا خداوند بندگی خود را ،راه راست و درست زندگی بیان کرده است؟

توحید عملی دارای دو بعد فردی و اجتماعی است که به تبیین هر یک می پردازیم:
الف) ُبعد فردی توحید عملی و ثمرات آن :هرکسی در زندگی خود از فرمانهای خدا اطاعت
کند ،گام در مسیر توحید عملی گذاشته است .چنین فردی میکوشد تمایالت درونی و تصمیمها و
فعالیتهای خود را در جهت خواست و رضایت الهی قرار دهد؛ مثال ً در انتخاب همسر ،شغل،
دوست ،در چگونگی تحصیل ،تفریح ،ورزش و حتی در انتخاب نوع پوشش و بهطور کلی در تمام
دایره فرمانهای او خارج نشود.
برنامههای
ٔ
روزانه خود خدا را درنظر میگیرد و تالش میکند از ٔ
موحد جهان معنای خاص خود را دارد .از نظر او هیچ حادثه ای در عالم
برای یک انسان ّ
موحد واقعی همواره انسانی امیدوار است.
بی حکمت نیست ،گرچه حکمت آن را نداند .از همین رو ّ
زمینه موفقیت های آینده اش قرار
در مقابل سختی ها و مشکالت ،صبور و استوار است و آنها را
ٔ
نشانه بی مهری خداوند نیست ،بلکه بستری برای رشد و
می دهد .باور دارد که دشواری های زندگی ٔ
شکوفایی اوست.
1ــ سیرة ال ّنبی ،ابن هشام ،به تحقیق شیخ محمود طهطاوی ،ج  ،1صص 308ــ.304
آیه .51
 2ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

نظیر دوست ندیدم ،اگرچه از مه و مهر

نهـادم آینه هـا در مقابـل رخ دوسـت

1

انسان موحد ،چون زندگی خود را بر اساس رضایت خداوند تنظیم کرده و پیرو فرمان های اوست،
شخصیتی ثابت و پایدار دارد و برخوردار از آرامش روحی است.
انسان موحد موجودات جهان را مخلوق خدا می بیند و می داند که خداوند او را در برابرشان مسئول
قرار داده است .همچنین بدن خود را امانتی الهی می شمارد که خداوند به او سپرده است؛ بنابراین
می داند که حق ندارد به آن آسیب برساند ،همچنان که حق ندارد سالمتی دیگران را به خطر اندازد.
همه مردمی که به خدا ایمان دارند می فرماید:
بر همین اساس امام علی به مردم زمان خود و ٔ
«تقواى الهى پیشه کنید؛ هم در مورد بندگان خدا ،هم در مورد شهرها و آبادى ها؛ چرا که شما در
2
برابر همه اینها حتى سرزمین ها و چهارپایان مسئولید .خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید».
ادامه بقا و زندگی آنها کمک
انسان موحد ح ّتی به حیوانات نیز آسیب نمی رساند بلکه به
ٔ
می کند.
خود ارزیابی

با تفکر در رفتارهای خود ،بررسی کنید که تا چه اندازه ویژگی های توحید فردی در شما وجود
دارد.

در مقابل ،اگر کسی دل به هوای نفس (بت درون) سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را
به فرمان های خداوند ترجیح دهد یا در پی کسب رضایت قدرت های مادی و طاغوت ها (بت های بیرون)
برآید ،چنین شخصی گرفتار شرک عملی شده است.
ِ
واه آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفت،
َا َرا َ
لـهه و َه ُ
َیت َم ِن ا َّت َخ َذ ا ٰ َ
3
َا َفاَنت تکو ُن عل ِ
کیل
َیه َو ً
آیا تو می توانی ضامن او باشی [و به دفاع از او برخیزی]؟
َ َ
َ
 1ــ دیوان حافظ ،غزل شماره .٥٨
خطبه .١٦٧
2ــ نهج البالغه ،بخشی از
ٔ
آیه .43
3ــ
سوره فرقانٔ ،
ٔ
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تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیری از طاغوت باعث می شود شخص ،درونی ناآرام و
خواسته جدیدی جلوی روی او
شخصیتی ناپایدار داشته باشد؛ زیرا از یک سو هوای نفس وی هر روز
ٔ
قرار می دهد و از سوی دیگر ،قدرت های مادی که هر روز رنگ عوض می کنند او را به بردگی جدیدی
می کشانند.
تدبر در قرآن ()2
ّ

آیه زیر به سؤاالت پاسخ دهید:
با توجه به ٔ
ٍ1
ِ
س من یعـب ُ ٰ
لى َحرف
َو م َن ال ّنا ِ َ َ ُ
ـد ال ّل َه َع ٰ

از مردم کسى هست که خدا را بر یک جانب
و کنارهاى [تنها به زبان و هنگام وسعت و
آسودگى] عبادت و بندگى می کند،
ِ
پس اگر خیری به او رسد ،دلش به آن آرام میگیرد
اطماَ َّن بِه
یـر ِن َ
َفـان اَصابَـهو َخ ُ
ٰ
ِ
ِ
لى َوج ِهـه و اگر بالیی به او رسد ،از خدا رویگردان میشود.
َو ان اَصابَـتـ ُه فتنَ ُة ِن ان َقل ََب َع ٰ
الدنـیا و ِ
ٰ او در دنیا و آخرت[ ،هر دو] ،زیان می بیند.
اآلخ َر َة
َخ ِس َر ُّ
َ
2
بیـن
این همان زیان آشکار است.
ٰذلِ َ
الـم ُ
ـو الخُسـرا ُن ُ
ـک ُه َ
1ــ پرستشی که از روی ایمان باشد با پرستشی که از روی تردید باشد چه تفاوتی دارد؟
2ــ چرا برخی انسانها در برابر هر خیر و شری که به آنها میرسد دو روش متفاوت پیش
میگیرند؟
همه
ب) ُبعد اجتماعی توحید عملی و ثمرات آن :بُعد اجتماعی توحید به معنای قرار گرفتن ٔ
نهادها و ارکان یک جامعه یا نظام اجتماعی در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست .مهم ترین
رکن یک جامعه حکومت آن است .وقتی یک جامعه توحیدی است که حاکم آن بر اساس قوانین الهی
به حکومت رسیده باشد و همان شرایطی را که خداوند برای حاکم تعیین کرده است دارا باشد و بکوشد
قوانین الهی را در جامعه به اجرا درآورد.
ٍ
كناره دين
1ــ کلمه (حرف) به معنای طرف ،لبه  ،جانب و کناره هر چیزی است« .علی حرف» اشاره به این دارد که بعضی از مردم برطرف و ٔ
و ایمان ايستادهاند و در متن ايمان و اسالم قرار ندارند؛ روشن است كسانى كه در لبه چيزى قرار گرفتهاند در آن چیز مستقر و پا بر جا نيستند و
با تكان مختصرى از مسير خارج مىشوند .عبادت افراد مورد نظر مقطعى است ،نه هميشگى؛ وقتى خيری به آنها مىرسد عابدند و هنگامى كه
شری به آنها مىرسد ،از خدا رویگردان می شوند.
آیه .11
2ــ
سوره حجٔ ،
ٔ
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یک جامعه ،عالوه بر رکن سیاسی ،دارای ارکان دیگری مانند اقتصاد و فرهنگ نیز هست.
جامعه ای که در مسیر توحید اجتماعی حرکت می کند ،اقتصاد و فرهنگ و سایر ابعاد و ارکان آن نیز
به سوی اجرای فرمان های خدای یگانه پیش می رود و به صورت جامعه ای عدالت گستر در می آید.
جامعه توحیدی جامعه ای است که از تفرقه و تضاد دوری می کند و به سوی وحدت و هماهنگی حرکت
ٔ
سایه حکومت
تمسک به توحید و یکتا پرستی و قرار گرفتن در ٔ
می نماید و این وحدت و هماهنگی را با ّ
تمسک به ظالمان و حکومت های غیرالهی.
الهی می توان به دست آورد ،نه با ّ
جامعه توحیدی ،حکومت کسانی را که خداوند به آنها حق حکومت کردن را نداده است نمیپذیرد ،با آنان
ٔ
که با خداوند و مسلمانان دشمنی میورزند ،دوستی نمیکند ،با ظالمان مبارزه میکند،بنابه فرمان خداوند،
از محرومان و مستضعفان حمایت میکند و به این سخن خداوند گوش فرامیدهد که فرموده است:
....................................
آمنوا
یا ا َُّی َها ا َّل َ
ذین َ
ال تَـ َّت ِخذوا َع ُد ّوى َو َع ُد َّوکُم اَولِیاءَ ....................................
ُتلقو َن ِالَیـ ِهم بِالـمو َّدةِ
[به گونه ای که] با آنان مهربانی کنید.
ََ
1
ِ
الح ّق ِ ...حال آنکه آنان به دین حقّی که برای شما آمده است ،کفر
َو َقد کَ َفروا بِـما جاءَکُم م َن َ
ورزیده اند…

ارتباط دوسویۀ توحید فردی و اجتماعی

رابطه متقابل وجود دارد .هر قدر که مردم یک جامعه به
میان بُعد فردی و بُعد اجتماعی توحید
ٔ
سوی توحید حرکت کنند ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدی به خود می گیرد؛ همان طور که هر قدر
نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانین الهی باشد ،زمینه برای رشد انسان ها و حرکت به سوی
خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می گردد.
از این رو ،اگر قرار باشد همه فقط خواسته ها و تمایالت دنیوی خود را دنبال کنند و تنها منافع
خود را محور فعالیت اجتماعی قرار دهند و اهل ایثار و تعاون و خیر رساندن به دیگران نباشند ،تفرقه
و تضاد جامعه را فرا می گیرد و امکان رشد و تعالی از بین می رود .در چنین جامعه ای ،روز به روز
انسان های ستمگر قدرت بیشتری پیدا می کنند و دیگران را در خدمت امیال خود به کار می گیرند.
در نتیجه ،دیگر سخنی از حاکمیت خداوند و فرمان های او نیست ،بلکه سخن از حاکمیت طاغوت و
دستورهای اوست.2
آیه .١
 1ــ
سوره ممتحنهٔ ،
ٔ
2ــ مجموعه آثار ،شهید مطهری ،ج ،2صص117ــ.110
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دانش تکمیلی

ممکن است کسی بپرسد :چرا با وجود آنکه کشور ما براساس قوانین اسالمی اداره می شود در
ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی با معیارهای جامعه توحیدی فاصله دارد؟
برای دریافت پاسخ این سؤال به وبگاه گروه قرآن و معارف اسالمی به نشانی http://quran  -dept.talif.sch.ir
بخش «دانش تکمیلی» ،مراجعه کنید.

توحید و شرک در جهان امروز

توحید ،روح و محور زندگی دینی و شرک روح و محور زندگی ضد دینی است .تا اینجا مراتب و
ابعاد توحید و شرک را شناخته ایم .اکنون می خواهیم ببینیم زندگی انسان عصر حاضر تا چه اندازه
توحیدی است و کدام یک از مراتب توحید در آن بیشتر مورد غفلت قرار گرفته است .منظور ما از
جو حاکم بر اکثریت افراد است ،نه تک تک افراد.
انسان عصر حاضر تمام افراد جامعه نیست ،بلکه ّ
می دانیم که جوامع بشری ،امروز از نظر صنعت و ف ّناوری پیشرفت فراوانی کرده اند و این جوامع را
نمی توان از این جهت با جوامع گذشته مقایسه کرد .همچنین انسان امروز کمتر از بت پرستان قبل از
اسالم ،که بیش از  360بت را می پرستیدند ،1به دنبال این قبیل بت پرستی هاست.
بنابراین ،جای طرح این سؤال هست که آیا انسان و جوامع بشری به سوی زندگی توحیدی حرکت میکنند؟
در ابتدا به نظر می رسد که امروزه کمتر کسی گرفتار شرک باشد و از این جهت نیز بشر در مسیر
پیشرفت می باشدّ ،اما یک واقعیت تلخ در اینجا وجود دارد و آن این است که گرچه شرک در قالب بت
و مانند آن در میان بیشتر جوامع امروزی وجود ندارد ،اما انواع دیگری از شرک که بسیار پیچیده تر
از شرک قدیم است ،در میان بشر به چشم می خورد که خوب است به آنها توجه کنیم و برای دوری از
آنها تالش نماییم؛ از جمله اینکه:
١ــ امروزه ،بسیاری از انسان ها ،جهان خلقت را ملک خود تلقی می کنند و بدون توجه
به نظر مالک حقیقی آن ،یعنی خدا ،هرگونه که بخواهند در این جهان تصرف می کنند .این افراد
(رب) جهان می پندارند که از  جمله
و جوامع ،در واقع خود را مالک و ولی و پرورش دهنده ّ
پیامدهای آن تخریب محیط زیست ،آلوده شدن طبیعت ،پیدا شدن جوامع بسیار فقیر در کنار
2
علی»
جوامع بسیار ثروتمند و مانند آنهاست .برخی از این انسان ها ،مانند فرعون که « َانَا َربُّکُ ُم اال َ ٰ
1ــ تاریخ اسالم از آغاز تا هجرت ،علی دوانی ،ص .17
آیه .24
2ــ
سوره نازعاتٔ ،
ٔ
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می گفت و خود را پروردگار بزرگ مردم معرفی می کرد؛ خود را مالک دیگر جوامع می پندارند و برای
آنها تصمیم گیری می کنند.
2ــ بسیاری از انسانها چنان به امور دنیوی سرگرم شدهاند که خدا را فراموش کرده و خداوند در قلب
آنها جایگاهی ندارد .زینت دنیا و لذات و شهوات چنان در دلشان فزونی یافته که جایی برای ِ
خلوت انس
با خدا و درک معنویت نیایش با پروردگار باقی نگذاشته است .گویی هوی و هوس و آنچه و آن کس که
آنان را به هوسهایشان میرساند ،بت و معبودشان شده و آنها را همچون خدا میپرستند؛ و از ابزارهای
جدید مانند سینما ،تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت و سایر رسانهها در این راه بهره میگیرند و یکسره از خدا و
آخرت غافل شدهاند.
به نظر شما
جامعه امروزی
وظیفه ما در مقابل وضع موجود چیست و چگونه می توانیم به اصالح
ٔ
ٔ
اقدام کنیم؟

تحلیل و بررسی

درباره این سؤال ها فکر کنید و در صورت نیاز با دبیر خود مشورت کرده و پاسخی برای هریک
ٔ
نتیجه تحلیل و بررسی خود را در کالس ارائه کنید.
تهیه نمایید؛ سپس ٔ
ــ آیا به طور کلی انسان امروزی بیش از گذشته به یاد خداست؟
مطالعه کتاب ،ورود به سایت های
مشاهده فیلم،
ــ آیا مردم در انتخاب نوع پوشش ،غذا ،تفریح،
ٔ
ٔ
اینترنتی و شبکه های اجتماعی حالل و حرام الهی را مراعات می کنند؟
ــ آیا بشر امروز اصوال ً به دنبال یادگیری تکالیف الهی خود است؟
ــ الگوهای بشر امروزی چگونه اند؟ آیا الگوهایی هستند که سبک زندگی آنها موردپسند و
رضایت خداوند باشد؟
ــ به نظر شما چگونه می توان مظاهر شرک را از جامعه دور کرد و مظاهر توحید را تقویت نمود؟
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اندیشه و تحقیق

جنبه اجتماعی آن را قبول نداشت؟
جنبه فردی توحید عملی معتقد بود ولی ٔ
آیا میتوان تنها به ٔ
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قرائت

سور ه زُرم؛ آيات  11تا 21

قُل ا ِّن ا ُ ِم ُت اَن اَعـب ُ َد اهللَ ُمـ ِل ًـصا َل ُـه ّ
ادل َ
يـن َ 11و
ـميـن  12قُل ا ِّن اَ ُ
ا ُ ِم ُت ِلَن اَ َ
  كون اَ َّو َل ُ
الـمس ِل َ
اخف
َ
ـذاب يَوم َ
اِن َع َـص ُ
يـت َر ّب َع َ
ع
ـظيـم  13ق ُ ِل اهللَ اعـب ُ ُد
َ ٍ
ٍ
َ
ئـت من دون هط قلُ
ُ
ُمـ ِل ًـصا لـهو ديـنى  14فاعـبُدوا ما ِش ِ
!ِ
يـن الَّ َ
الـخاس َ
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ـذيـن َخ ِـسوا اَنف ُ َ ُ
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ا َِّن
ِ
ِ
َ جَ ! َ َُ ُ ُ ُ ُ َ
ـبيـن  15ل ُـهم ِمن
الـ ِقيامـ ِة اال ذ ِلـك هـو الـخرسان الـم
ـك ي ُ َ
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َّ
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ِ
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َ
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ّ
َ
َ
الط َ
ـم الـب ُ
اوغت ان يَعـبُدوها َ
هلل ل ُـه ُ
رشى
ا
ِل
ا
نابوا
ا
و
ِ
ٰ
َ َ َ َ َ َ َّ َ 17
ََّ
ول فَيَـتَّبعونَ
د
ـبا
ع
ش
الـق
ـعون
م
ست
ي
ـذيـن
ل
ا
ِ
ِ
فب ِ
ِ
ُِ
ُ
ـم اهلل ُ َو اُولـًّـئ َ
حـسنَهو اُولـًّئ َ
اَ َ
ـك الَّ َ
ـذيـن َهـداهُ ُ
ـك ُه اولوا
َ
َ ََ
االَلـباب  18اَفن َح َّـق َع َـلـه َ
الـعـذاب اَفَاَ َ
ك ِل َـمـةُ َ
نت
ِ
ِ
ِ
َّ َ َّ َ َ َّ ُ َُ
ُ ُ
ّ
ـك ِن الـذيـن اتقوا ربم لـهم
تن ِقذ َمن ِف انل ِار  19ل! ِ
غ ُ َـر ٌف ِمن فَوقِها غ ُ َـر ٌف َمب ِنيَّ ٌـة َتـرى ِمن َت ِـتَا االَ ُ
هنار
َ َ
َ ََ َ
َو َ
هلل ال ُيـ ِل ُـف اهلل ُ
الـميـعاد  20ال َ َت ا َّن اهللَ ازنَل ِم َـن
عـد ا ِ
َ
َّ
السما ِّ ِء ما ِّ ًء ف َ َس َلـكَهو يَ َ
رض ث ُ َّـم ُي ِـر ُج ب ِ !ه
اال
ف
ـنابيـع
ِ
ِ
َ ً ُ َ ً َ ُ ُ َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ ًّ ُ َّ َ َ ُ
را ثـم يـعـلـهو
زرعا مـت ِلـفا الـوانهو ثـم يـهيـج فتاه مصف
ج
َ
ُ
! َ َ
َّ
ُح ً
ول االلـباب 21
ـطاما اِن ىف ذ ِلـك لـ ِذ
ـكرى ِل ِ
ِ
ٰ
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ترجمه
بگو« :من مأمورم كه خدا را ــ در حالى كه آيينم را براى او خالص گردانيدهام ــ
بپرستم١١ .
و مأمورم كه نخستين کسی باشم که فرمان خدا را گردن نهاده است12 ».
بگو« :من اگر به پروردگارم عصيان ورزم ،از عذاب روز بزرگ (قيامت) مىترسم13 ».
بگو« :من تنها خدا را مىپرستم ،در حالى كه دينم را براى او خالص مىكنم14 ».
پس هر چه را غیر او می خواهید بپرستید؛ [ولی به آنها] بگو زیانکاران واقعی کسانی
هستند که خود و بستگانشان را در روز قیامت به زیان انداخته اند [و موجب هالکت
و شقاوت خود و آنها شده اند] ،آگاه باشید که زیان آشکار همین است15 .
براى آنان از باالى سرشان پوشش هايى از آتش ،و در زير پايشان نيز پوشش هايى از
آتش است؛ اين [کیفری] است كه خداوند با آن ،بندگانش را بیم می دهد! اى بندگان
من! از نافرمانى من بپرهيزيد! 16
[اما] آنان كه از پرستش طاغوت دوری گزیده و به سوى خدا باز گشته اند ،بشارت
ّ
از آن آنهاست ،پس بشارت ده به بندگان من 17
همان هايى كه به سخن ها گوش مىدهند و بهترين آن را پيروى مىكنند ،آنان هستند
كه خدا هدايتشان كرده و اینانند خردمندان 18
آيا آن كس را كه فرمان عذاب براى او قطعى شده است ،مىتوانى از آتش نجات
دهى؟ 19
ولی كسانى كه تقواى الهى پيشه كردند ،براى ايشان غرفههايى است كه باالى
آنها غرفههايى [ديگر] بنا شده است [و] نهرها از زير آن روان است[ .این] وعده
خداست [و] خدا خالف وعده نمىكند20 .
آیا نديدهاى كه خدا از آسمان ،آبى فرستاد؛ پس آن را به چشمههايى كه در [دل] زمين
است راه داد ،آنگاه به وسيله آن ،كشتزارى را كه رنگ هاى آن گوناگون است بيرون
مىآورد ،سپس آن کشتزار خشک مىگردد ،آنگاه آن را زرد مىبينى ،سپس خاشاكش
مىگرداند .قطعاً در اين [دگرگونی ها] براى صاحبان خرد عبرتى است21 .
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فقط برای تو
بگو همانا نماز و عبادت هایم و زندگی و مرگم فقط برای خداست که پروردگار جهانیان است.١
در درس گذشته با سبک زندگی توحیدی و نیز آثار سوء شرک در زندگی آشنا شدیم .اکنون
شایسته است بدانیم چگونه می توان به سوی پرستش
خالصانه این خدای بی همتا گام نهاد و یک
ٔ
زندگی توحیدی را تجربه نمود و اندیشه و قلب و عمل را برای او قرار داد و آن گونه که خداوند
می پسندد ،زندگی کرد.

ِ
ِِ ِ
آیه .)162
مین،
(سوره انعامٔ ،
ٔ
حیای َو َمماتی للّٰه َر ّب العال َ َ
١ــ ُقل ا َّن َصالتی َو ن ُ ُسکی َو َم َ
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تدبر در قرآن
ّ

خدای بی نیاز که جز کمال و سعادت بندگانش را نمی خواهد ،در کالمی به پیامبر می فرماید:

ِ
ِِٰ
ِ
ِ ٍ
ـرادی…
ثـنی َو ُف
ٰ
ُقل ا َّنما اَعـظُکُم بِـواح َدة اَن تَـقوموا ل ّله َم ٰ

١

......................................................................
......................................................................
......................................................................
در آیاتی دیگر می فرماید:
ِ
َالَم ا ِ
بین َ و ا َِن
ـدوا َّ
عـب ُ
َعهد الَیکُم یا بَـنی َ
َ
آد َم اَن ال تَ ُ
الشیـطا َن ا َّنـه و لَـکُم َع ُد ٌّو ُم ٌ
٢
قیم.
اعبدونی ٰهـذا ِص ٌ
ُ
ـراط ُمستَ ٌ
......................................................................
......................................................................
......................................................................
با تفکر در این آیات توضیح دهید که:
1ــ مقصود از قیام گروهی و قیام فردی چیست؟ برای هر کدام نمونه هایی ذکر کنید.
2ــ آیا میان عبارت « َا ِن اعبُدونی» و « َان تَـقوموا ِلل ِّٰه» رابطه ای می بینید؟ توضیح دهید.
تقرب بدون تالش خود انسان به دست
تقرب به خداست و این ّ
قبال ً آموختیم که هدف خلقت انسان ّ
نمی آید .انسان ،همواره بر سر دوراهی بندگی خداوند و بندگی هوای نفس و شیطان قرار دارد و
صحنه انتخاب یکی از این دو راه است .آن کس که راه توحید را بر می گزیند و در پی آن
زندگی،
ٔ
اندیشه و دل و عمل خویش را برای رضای حضرت دوست قرار می دهد ،خطراتی او را تهدید می کند
و احتمال انحراف از توحید برای او هست .در روایتی از پیامبر اکرم
آمده است که راهیابی
٣
شرک به دل انسان از راه رفتن مورچه ای سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه پنهان تر است.
آیه .٤٦
١ــ
سوره سبأٔ ،
ٔ
سوره یس ،آیات ٦٠و .٦١
٢ــ
ٔ
الدر المنثور ،سیوطی ،ج  ،٢ص .٣١
٣ــ ّ
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پس باید ببینیم چگونه از حریم دل پاسبانی کنیم تا آفت شرک به آن راه نیابد و عمل ما خالص برای
خداوند انجام شود.
پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب

اندیشه او نگذارم
تا در این پرده جز
ٔ

1

اخالص در بندگی

اخالص به معنی خالص کردن و پاک کردن یک چیز از غیر آن است .این کلمه در کاربرد دینی بدین
معناست که شخص عملش را فقط برای رضای خداوند و همان گونه که او دستور داده است ،انجام
دهد .در اسالم اخالص شرط قبولی تمامی اعمالی است که فرد به درگاه خداوند عرضه می دارد.
اخالص مانند دوست داشتن ،سخاوت و شجاعت درجات و مراتبی دارد .همان گونه که در
ارزش گذاری طال ،عیار یا درصد خلوص آن اهمیت دارد ،اعمال انسان نیز هرچه با اخالص باالتری
همراه باشد ،ارزش بیشتری دارد .مهم این است که انسان تالش کند تا عمل خود را روز به روز برای
خداوند خالص تر گرداند .بر همین اساس پیامبر اکرم می فرماید:
2
«مؤمنان ،با توجه به مراتب اخالصشان ،بر یکدیگر برتری پیدا می کنند».
توجه کنیم که هر عملی از دو جزء تشکیل شده است؛ اول ّنیت که به آن هدف یا قصد نیز می گوییم.
دوم :شکل و ظاهر عمل.
منزله روح عمل است و شکل عمل نیز در حکم بدن و کالبد آن روح می باشد .بنابراین،
قصد و ّنیت به ٔ
عمل بدون ّنیت ،کالبد بی جانی بیش نیست .به همین جهت رسول خدا
می فرماید:
نِی ُة الم ِ
یـر ِمـن َع
ؤم ِن َخ
ـمـلِه 3نیت مؤمن از عمل او برتر است.
َّ ُ
َ
ٌ
ٰ
و نیز به خاطر همین جایگاه مهم و ارزشمند نیت است که ایشان فرمود:
ِ
الـنِی ِ
ـما اال
ـات 4همانا اعمال انسان وابسته به نیت های اوست.
ُ
َعـمال بِ ّ ّ
ا َّن َ
شماره .324
1ــ غزلیات ،حافظ ،غزل
ٔ
خالص تتفٰاض ُل م ِ
2ــ ِ«ب ِال ِ
ؤمنین» میزان الحکمه ،محمدی ری شهری ،ج  ،1ص .754
الم
ب
رات
ََ َ َ ُ ُ َ
3ــ اصول کافی ،کلینی ،ج  ،2ص .84
4ــ بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،67ص .211
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تفکر در حدیث

امیرالمؤمنین علی می فرماید:
١
فاع ُل ال َخی ِرَ ،خیر ِمن ُه؛ و ِ
ِ
الش ّ ِر َ ،ش ٌّر ِمنـ ُه.
فاع ُل َّ
َ
ٌ
رابطه آن را با اخالص توضیح دهید.
در این سخن حکیمانه تفکر کنید و
ٔ
انسان مؤمن ،عالوه بر اینکه می کوشد ّنیت خود را خالص کند و عمل را به خاطر خدا انجام دهد،
تالش می کند عمل را به همان صورت که خداوند دستور داده است ،انجام دهد؛ یعنی عمل را از جهت
کمیت ،کیفیت ،زمان ،مکان و شیوه همان طوری انجام دهد که خداوند می خواهد؛ مثال ً اگر خداوند
ّ
امر فرموده که نماز صبح در دو رکعت و با یک رکوع و دو سجده در هر رکعت و قبل از طلوع آفتاب
انجام شود ،انسان مؤمن نیز تالش می کند نماز خود را به همین صورت انجام دهد تا صحیح و درست
انجام داده باشد.
«حسن» موجود باشدُ :حسن فاعلی و ُحسن فعلی .حسن فاعلی
پس در هر عملی باید دو ُ
دهنده کار ،دارای ّنیت الهی باشد .حسن فعلی نیز بدین معناست که کار به
بدین معناست که انجام ٔ
درستی و به همان صورت که خداوند فرمان داده است انجام شود.
تطبیق

با توجه به تعریف باال از ُحسن فاعلی و ُحسن فعلی ،موارد زیر را بررسی کنید:
١ــ آیا ممکن است عملی دارای ُحسن فعلی باشد اما ُحسن فاعلی نداشته باشد؟ و یا برعکس،
ُحسن فعلی نداشته باشد ولی دارای ُحسن فاعلی باشد؟ مثال بزنید.
2ــ اگر فردی تنها برای الغر شدن و یا سالمت جسم روزه بگیرد روزه اش درست است؟
3ــ اگر کسی به ّنیت شرکت در نماز جماعت مسجد از منزل بیرون بیاید و به دلیل مانعی نتواند
به مسجد برسد ،آیا نزد خدا پاداش دارد؟ به چه دلیل؟ در این کار کدام یک از اقسام ُحسن وجود
دارد؟

1ــ نهج البالغه ،حکمت .32
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بررسی

با توجه به اینکه ریا در مقابل اخالص قرار می گیرد ،بررسی کنید که هر یک از موارد زیر
مصداق ریا قرار می گیرد یا مصداق اخالص؟
1ــ حضور در نماز جماعت
2ــ کمک به افراد نیازمند در حضور دیگران

راه های تقویت اخالص

برای تقویت اخالص در وجود خود راه هایی وجود دارد که چند مورد از آن را در اینجا می آوریم:
1ــ افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند :پیوند محکمی میان معرفت به خداوند و ایمان
به او وجود دارد .همچنین ارتباط دقیقی میان ایمان به خدا و اخالص برقرار است .بنابراین ،هر قدر که
معرفت ما به خداوند بیشتر شود به افزایش درجه اخالص کمک خواهد کرد .پس خوب است ساعاتی
را صرف تفکر در آیات و نشانه های الهی کنیم تا بیشتر دریابیم که:
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

1

البته اگر کسی گرفتار غفلت شد و چشم اندیشه را به روی جهان بست ،آیات الهی را نخواهد یافت
و دل به مهر او نخواهد داد.
2
هر دو عالم پُر ز نور و دیده نابینا ،چه سود
مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان

توجه به یک نکتۀ مهم
عمل بر اساس معرفت و آگاهی بسیار ارزشمندتر و مقدس تر از عملی است که در آن معرفتی نیست
و یا با معرفت اندکی صورت می گیرد .نمازی که با معرفت انجام بگیرد ،نزد خداوند بسیار ارزشمندتر
آورنده آن نمی داند چه می گوید و برای چه می گوید .حتی گاه پیش می آید که
از نمازی است که به جا
ٔ
انسان های نادان به تصور اینکه کار خیر می کنند ،مرتکب گناهان بزرگ می شوند.
قصیده شماره .٢٥
1ــ سعدی ،مواعظ،
ٔ
2ــ گلشن راز ،شیخ محمود شبستری.
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بیشتر بدانیم

آستانه پیروزی بر معاویه قرار گرفت و شکست لشکر
در جنگ صفین ،وقتی امام علی در
ٔ
معاویه قطعی شده بود ،معاویه با پیشنهاد عمر و عاص به لشکریانش دستور داد که قرآن ها را بر سر
نیزه کنند و فریاد بزنند که ما هر دو گروه مسلمانیم و باید قرآن میان ما و شما داور باشد.
تعداد زیادی از لشکر امیر المؤمنین  ،فریب این نیرنگ را خوردند و حاضر به پیکار با
معاویه نشدند و پیروزی حتمی را از دست دادند و امام را وادار به تسلیم و سپس قرارداد صلح
با معاویه کردند .این کار مسیر تاریخ اسالم را عوض کرد و سبب شد که ده ها سال حکومت
اسالمی به دست بنی امیه بیفتد و به جای حکومت عدالت ،ظالمین بر مسلمانان حاکم شوند.
در سالهای اخیر ،وقتی نهضت بیداری اسالمی در کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا
آغاز شد و مسلمانان برای آزادی از حکومتهای مستبد و تابع غرب قیام کردند ،سازمانهای مخفی
در آمریکا و اروپا و برخی حاکمان کشورهای اسالمی ،یک جریان افراطی و انحرافی را که افکاری
بسیار مخرب داشتند وارد قیام مسلمانان کردند .آنان نیز توانستند بسیاری از جوانانی را که فقط
تعصب دینی داشتند ّاما از معرفت صحیح دینی بیبهره بودند ،بهسوی خود جذب کنند و با استفاده
از این نیروهای با انگیزهّ ،اما ناآگاه ،جهت مبارزه را تغییر دهند و به جای مبارزه با دشمنان به کشتن
مسلمانان در جهان اسالم بپردازند؛ در نتیجه ،بسیاری از سرزمینهای اسالمی در این جنگها و
کشمکشها به ویرانه تبدیل شد .رسانههای کشورهای استعماری هم از این فرصت استفاده کردند و
خشونتهای آنان را به نام اسالم در دنیا پخش نمودند ،بهطوری که تا امروزه بسیاری از مردم جهان
وقتی نام اسالم را میشنوند آن را با سر بریدن ،ویران کردن و جاهلیت مساوی میپندارند.

2ــ راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او:نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاری جستن
از او برای رسیدن به اخالص ،غفلت از خداوند را کم میکند ،محبت او را در قلب تقویت میسازد و انسان را از
کمک های الهی بهره مند می نماید.
ریشه درخت اخالص و بندگی را
3ــ دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات :گناهٔ ،
می سوزاند و آن را به تدریج از بین می برد ،به همین جهت امیرالمؤمنین علی می فرماید:
1
«تمام اخالص در دوری از گناهان جمع شده است».
ِ ِ
المعاصی» کنزالفوائد ،محمدبن علی کراجکی ،ج  ،1ص .279
مام االخالص ت َ َجنُّ ُب َ
1ــ «ت َ ُ
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از طرف دیگر ،ترک گناه و توجه به واجبات و اطاعت از خداوند ،درخت اخالص را آبیاری میکند و رشد
میدهد .در میان اعمال واجب ،روزه تأثیر خاصی در تقویت اخالص دارد .امیرالمؤمنین علی میفرماید:
1
«خداوند بدان جهت روزه را واجب کرد تا اخالص مردم را بیازماید».

میوه های درخت اخالص

1ــ دستیابی به درجاتی از حکمت :حکمت ،به معنای علم محکم و استوار و به دور از خطاست
که هدف درست و راه رسیدن به آن را نشان می دهد و مانع لغزش ها و تباهی ها می شود .انسان حکیم،
به درجاتی از بصیرت و روشن بینی می رسد که می تواند در شرایط سخت و پیچیده ،حق را از باطل
تشخیص دهد و گرفتار باطل نشود .2خداوند در قرآن کریم ،عالوه بر آنکه لقمان را به داشتن حکمت،
توصیف کرده ،سفارش های ارزنده و حکیمانه ای از ایشان نقل کرده است .3
می فرماید:
پیامبر اکرم
« هرکس چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد ،چشمه های حکمت و معرفت
4
از دل و زبانش جاری خواهد شد».
2ــ نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان :اگر انسان در اخالص پیش رود ،به مرحله ای
می رسد که دیگر فریب وسوسه های شیطان را نمی خورد؛ چراکه شیطان ،خود اقرار کرده است که
توانایی فریب دادن مؤمنان با اخالص را ندارد.5
		
برو این دام بر مـرغی دگر ِنـه

کـه عنقا را بلند است آشیانه

6

1ــ نهج البالغه ،حکمت .252
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نیر البَصائ ُر؛ به هنگام تحقّق اخالص ،چشم بصیرت انسان ،روشنی می گیرد.
2ــ امیرالمؤمنین علی  :ع َند ت َ َحقُّق االخالص ت َ َ
ست ُ
ُغ ِ
ررالحکم ،آمدی ،حدیث .٦٢١١
آیه .١٢
3ــ
سوره لقمانٔ ،
ٔ
4ــ بحار االنوار ،ج  ،67ص .243
آیه .83
آیه  ٤٠و
5ــ
سوره صٔ ،
سوره حجرٔ ،
ٔ
ٔ
6ــ غزلیات ،حافظ ،غزل شماره .428
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بررسی

ذکر کرده ،داشتن اخالص و

یکی از اوصافی که خداوند در قرآن برای حضرت یوسف
1
رسیدن به مقام مخلَصین است.
سوره یوسف بگویید شیطان چه دامی برای حضرت یوسف
با بررسی آیات  32و 33
ٔ
گسترده بود و او چگونه توانست از این دام نجات یابد؟

شیطان امروزه نیز ،از همان نوع دامی که برای کشاندن حضرت یوسف به گناه و فساد گسترده
بود ،به صورت های گوناگون برای انسان ها پهن کرده است تا هوس زودگذر آنها را تحریک کند و
به گناه بکشاند و آنان را از بهشت جاویدان محروم سازد .فیلم ها ،وبگاه ها ،شبکه های ماهواره ای
جمله این دام هاست
گمراه کننده ،شبکه های مجازی ناسالم و گروه ها و دسته های منحرف اجتماعی از ٔ
خالصانه فرمان های اوست.
که مقاومت در برابر آنها نیازمند روی  آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش
ٔ
کسی که در چنین دام هایی گرفتار شود ،هم زندگی پاک و با نشاط دنیا را از دست خواهد داد و هم
حیات سرشار از شادکامی آخرت را.
خالصانه خداوند پاداش هایی دارد که چه بسا در
٣ــ دریافت پاداش های وصف نشدنی :بندگی
ٔ
تخیل ما فراتر رود.
تصور و ّ
ذهن ما نگنجد و از ّ
جمله این پاداشهای وصفنشدنی ،دىدار محبوب حقىقى و تقرب به پىشگاه كسى است كه بنا به
از ٔ
ولى مؤمنان و معبود عالمىان است»2.
تعبىر امىرمؤمنان« ،نهاىت آرزوى عارفان ،دوست دلهاى صادقانّ ،
كافى است به زندگى زىبای رسول خدا    ،امیر المؤمنین علی    ،فاطمه زهرا   و دىگر
خالصانه خدا ،اىن همه خوبى و زىباىى و آن
پىشواىان خود نظر بىفكنىم و ببىنىم كه چگونه از راه بندگی
ٔ
مقام قرب و نزدىكى به محبوب را به دست آورده اند.

آیه .24
1ـ
سوره یوسفٔ ،
ٔ
2ـ دعای کمیل.
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بندگی كن تا كه سلطانت كنند

تن رها كن تا همه جانت كنند

خوی حیوانی سزاوار تو نیست

ترک این خو كن كه انسانت كنند

همچو سلمان در مسلمانی بكوش
چون نداری درد ،درمان هم مخواه
بنـده شـیطانی و داری امیـد
ٔ

1ــ خزائن االشعار ،سیدعباس جوهری.
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ای مسلمان تا كه سلمانت كنند

درد پیدا كن كه درمانت كنند
كه ستایش همچو یزدانت كنند؟

1
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قرائت
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ترجمه
چنين نیست [كه کافران مىپندارند] .سوگند به ماه   ،
و به شب ،هنگامى كه [دامن برچيند و] پشت كند33    ،
و سوگند به بامداد چون آشكار شود34    ،
كه [آيات قرآن] از پديدههاى بزرگ است35    .
بشر را هشداردهنده است36   .

32

برای هر کس از شما که بخواهد سبقت گیرد (و راه اطاعت پوید) یا عقب بماند (و راه
کفر در پیش گیرد)37   .
هر كسى در ِ
گرو دستاورد [اعمال] خويش است38 ،
به جز ياران دست راست [كه نامه اعمالشان را به نشانه ايمان و تقوايشان به دست
راستشان مىدهند]؛    39
آنها در باغ هاى بهشتند [و] مىپرسند40 ،
از مجرمان41    :
«چه چيز شما را در آتش [س َقر] درآورد؟»    42
َ
گويند« :از نمازگزاران نبوديم43    ،
و بينوايان را غذا نمىداديم44    ،
و پيوسته با اهل باطل همنشين و هم صدا بوديم45    ،
و ما روز جزا را تكذيب مىكرديم    46
تا مرگ ما فرا رسيد47    ».
از این رو شفاعت شفاعتگران به حال آنها سودی نمی بخشد48    .
[با این وصف] پس چرا [مشرکان] از تذكر قرآن رو گردانند؟    49
[چنان روی بر تافته اند]گويى گورخران گريزانى هستند50   .
كه از شيرى گريخته اند51    .
بلكه هر یک از ايشان انتظار دارد نامههايى جداگانه [از سوى خدا] برای او فرستاده شود52   .
چنين نيست [دلیل رویگردانی آنان این نیست که کتاب آسمانی بر آنها نازل نمی شود؛ این
دستاویزی بیش نیست] ،بلكه آنها از آخرت نمىترسند53 .
چنین نیست [هرگز کتاب آسمانی بر آنها نازل نمی شود]؛ در حقیقت این [سخن] تذکر [و
برای موعظه و پندگیری ،کافی] است54    .
پس هر که خواست ،از آن پند گيرد55    .
و تا خدا نخواهد [از آن] پند نمی گيرند .او اهل تقوى [سزاوار آنکه از او پروا کنند] و اهل
آمرزش و مغفرت [سزاوار آنکه تقواپیشگان را بیامرزد] است56 .
53

قدرت پرواز
در درس های پیشین دانستیم که تنها خالق،ما لک ،ولی ،رب و مدبّر جهان خداست و هیچ یک
همه موجودات ،تحت اراده و تدبیر خداوند قرار
اداره جهان با او شریک نیستندٔ .
از مخلوقا ت در ٔ
دارند و به اذن او عمل می کنند.
در این درس ،به بررسی و پاسخ این سؤال ها خواهیم پرداخت که:
همه رخدادهای جهان ،تحت اراده خداوند است ،نقش اختیار انسان در
1ــ با توجه به اینکه ٔ
این نظام جهانی چیست؟
اراده الهی اداره می شود مانع اختیار انسان است یا بستری مناسب
2ــ آیا این نظام که با علم و ٔ
برای آن؟
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اختیار ،حقیقتی وجدانی 1و مشهود

میان حرکات قلب یک فرد برای گردش خون و حرکات پای وی به هنگام قدم زدن ،تفاوت اساسی
وجود دارد ،همچنان که تفاوت است میان حرکات دستی که بر اثر بیماری لرزش دارد با حرکت دستی
که خود شخص برای غذا خوردن باال و پایین می آورد .ضربان قلب و حرکت دستی که لرزش دارد
اختیاری نیست؛ ولی حرکات پا برای رفتن به سوی یک مقصد و حرکات دست در هنگام غذا خوردن
اختیاری و تابع اراده انسان است.
اختیار که به معنای توانایی بر انجام یک کار و یا ترک آن است ،یک حقیقت وجدانى است و هر
انسانی آن را در خود می یابد و می بیند که شبانه روز در حال تصمیم گرفتن برای انجام یک کار یا ترک
آن است .حتى کسى که اختیار را در سخن یا بحث انکار مى کند ،در عمل از آن بهره مى برد و آن را
اثبات می کند .مولوى این حقیقت را در قالب یک مثال این گونه یادآورى مى کند:
آن یکی می رفـت بـاالی درخت

می فشاند آن میوه را دزدانه سخت

صـاحـب باغ آمـد و گفت ای َدنی

از خدا شـرمت ،بـگو چه می کنی؟

بــنده خـدا
گـفـت :از بـاغ خـدا
ٔ

پس ببستش سخت آن َدم بر درخت
گفـت :آخـر از خـدا شـرمی بدار

می خورد خرما که حق کردش عطا
می زدش برپشت و پهلو چوب سخت
مـی کُـشـی این بـی گنه را زار زار

گفـت :کز ِ
چوب خدا این بنده اش
ِ
چـوب حـق و پشت و پهلوِ ،آن او

مـن غــالم و آلــت فـرمـان او

گفــت :توبه کردم از جبــر ای عیار

اختیار است ،اختیار است ،اختیار

مـی زنـد بـر پـشت دیـگر بنـده اش
2

البته باید توجه داشته باشیم که بسیاری از امور اختیاری نیست و ما در وقوع آنها نقشی نداریم.
به عنوان مثال ،هیچ یک از ما در عملکرد دستگاههای مختلف بدن خود ،مانند دستگاه گوارش و یا گردش
خون و همچنین در قوانین حاکم بر طبیعت مانند قانون جاذبه زمین ،توالی فصل ها و… نقشی نداریم و
این امور خارج از اختیار ما و به صورت طبیعی انجام میشود .در عین حال ،باید توجه داشت که همین
کننده سرنوشت ماست.
اختیار محدودی که داریم ،مبنای تصمیم گیری های ما و تعیین ٔ
١ــ حقایق وجدانی ،اموری هستند که به قدری آشکار و بدیهی می باشند که هرکس بدون نیاز به هیچ دلیل و واسطه ای در درون خود به
آنها علم دارد.
2ــ مثنوی معنوی ،مولوی ،دفتر پنجم ،با اندکی تلخیص.
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با وجود روشن ِ
همه ما شواهدی بر وجود آن را در خود
بودن اختیار و بی نیازی آن از استداللٔ ،
می یابیم که عبارت اند از:
١ــ تفکر و تصمیم :هرکدام از ما همواره تصمیم هایی می گیریم و برای این تصمیم ها ابتدا اندیشه
می کنیم و جوانب آن را می سنجیم و سپس دست به عمل می زنیم .گاهی نیز دچار تردید می شویم که از
میان چندین راه و چندین کار ،کدام یک را انتخاب کنیم .دست آخر ،پس از بررسی های الزم ،یکی را
برگزیده و عمل می کنیم.
این که فردا این کنم یا آن کنم

خود دلیل اختیار است ای صنم

1

2ــ احساس رضایت یا پشیمانی :هرگاه در کاری موفق شویم ،احساس رضایت و خرسندى
نتیجه اراده
نشانه آن است که آن کار را از خود و
ٔ
وجودمان را فرا مى گیرد .این احساس رضایت ٔ
عاقالنه خود مى دانیم .گاه نیز در کارى مرتکب اشتباه مى شویم و به خود یا دیگرى زیان
و تصمیم
ٔ
می رسانیم .در این هنگام احساس پشیمانى می کنیم و با خود می گوییم ای کاش آن کار را انجام
نمی دادم .این احساس پشیمانی نشانگر آن است که من توان ترک آن کار را داشته ام.
گر نبودی اختیار این شرم چـیسـت

این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟

وان پشیمانی که خوردی زان بدی

ز اختیـار خـویش گـشتی مـهتدی

2

3ــ مسئولیت پذیری :هرکدام از ما خودمان را مسئول کارهای خود می دانیم .به همین جهت آثار
و عواقب عمل خود را می پذیریم و اگر به کسی زیان رسانده ایم ،آن را جبران می کنیم .عهدها و پیمان ها
نیز بر همین اساس استوارند .بنابراین ،اگر کسی پیمان شکنی کند و مسئولیتش را انجام ندهد خود را
مستحق مجازات می داند.
هیچ گویی سنگ را فردا بیـا
هیچ عاقل مر کلوخی را زنـد؟

ور نیایی من دهم َبد را سزا؟
هیچ با سنگی عتابی کس کند؟

3

***
خدای متعال ،متناسب با همین ّقو ٔه اختیار ،بشر را راهنمایی کرده و او را مختار گذاشته است که از
1ــ مثنوی معنوی ،مولوی ،دفتر پنجم.
2ــ همان.
3ــ همان.
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راهنمایی خداوند استفاده کند و سپاسگزار باشد ،یا ناسپاسی کند و از هدایت و لطف الهی بهره نبرد و
مسیر شقاوت را بپیماید:
1
ِ
ِا ّنا هدیناه الس َ ِ
ِ
َفورا
َ َ ُ َّ
بیل ا ّما شاک ًرا َو ا ّما ک ً
تدبر در قرآن ()١
ّ

ترجمه آیات زیر در آن تأمل کنید و توضیح دهید چگونه محتوای این آیات می تواند
پس از
ٔ
نشانی از وجود اختیار در انسان باشد؟
ِ
ـرِ ٢من َر ّبِکُم
....................................
َقد جاءَکُم بَصائ ُ
َبصر َفلِنَ ِ
....................................
فـسه
َف َمن ا َ َ
ٰ
3
ِ
....................................
ـعلَیـها...
َو َمن َعم َی َف َ
ک بِما َق َّد َمت اَیـدیـکُم
ذٰلِ َ
ِ4
ِ
ٰ
لـعـبید
یـس بِظ َّـل ٍم ل َ
َو َا َّن ال ّل َه لَ َ

....................................
....................................
....................................

قانونمندی جهان ،زمینه ساز شکوفایى اختیار

خداوند ،قدرت اختیار و اراده را به ما عطا کرده و از ما خواسته است با استفاده از آن ،برای
زندگی خود برنامه ریزی کنیم و به قله های کمال برسیم و تا آنجا پیش برویم که جز خداوند عظمت آن
را نمی داند.
ممکن است در اینجا این سؤال به ذهن برسد که ما در جهانی زندگی می کنیم که خداوند امور آن را
تدبیر می کند و قوانین مشخصی را بر آن حاکم کرده و جهان هستی مطابق با آن قوانین عمل می کند و
مشیت خداوند و قوانین حاکم بر هستی مانع اختیار ما نیست؟
به پیش می رود ،پس دراین صورت ،آیا ّ
آیه .3
1ــ
سوره انسانٔ ،
ٔ
2ــ بصائر :دالیل روشن.
آیه .١٠٤
3ــ
سوره انعامٔ ،
ٔ
آیه .١٨٢
4ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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پاسخ به این پرسش را در دو بخش توضیح می دهیم:
برنامه سامان دهی شده و غایتمند انجام می گیرد و
همه وقایع و رخدادهای جهان ،تحت یک
ٔ
١ــ ٔ
پایه علم و قدرت اوست.
نه اتفاقی و بی هدف ،زیرا پروردگار این جهان ،حکیم است و حکمتش بر ٔ
کسی که معتقد به حاکمیت چنین خدایی است ،هر چند خودش از شناخت علت بسیاری از حوادث و
رخدادهای جهان عاجز است ،اما مطمئن است که هر حادثه ای هدف معین و مشخصی دارد و از سر
تصادف ،غفلت یا ندانم کاری رخ نمی دهد.
همچنین اعتقاد به خدای حکیم ،این اطمینان را به آدمی می دهد که جهان خلقت حافظ و نگهبانی
ِ
دارد که در کار او اشتباه نیست و
کشتی جهان به خاطر داشتن چنین ناخدایی هیچ گاه غرق و نابود
نخواهد شد.
قرآن کریم در این باره می فرماید:
ِ
ـه ى ِ
....................................
ـك
ـمـس ُ
ا َّن الـ ّلٰ َ ُ
ِ
َرض
الـس
....................................
ـماوات َو اال َ
َّ

اَن تَـزوال
و اگر بخواهند نابود شوند،
َو لَـئِـن زالَـتا
ِ
....................................
َـهـما
َمـسـك ُ
ان ا َ
1و2
ِمـن اَحـ ٍد ِمـن ب ِ
ـعـده...
مگر خود خداوند.
َ
َ
ٰ
نتیجه اعتقاد فوق ،انسان می داند که فقط با زندگی در یک جهان قانونمند است که امکان
٢ــ در ٔ
انتخاب ،حرکت و فعالیت وجود دارد ،زیرا اگر وقایع و رخدادهای جهان قانونمند نبود و همه چیز
بی هدف و اتفاقی رخ می داد ،انسان نمی دانست باید دست به چه انتخابی بزند ،اما با زندگی در چنین
جهان قانونمندی است که او می تواند قوانین حاکم بر جهان هستی و خلقت را بشناسد و برای رفع
نیازهای خود از آنها استفاده کند و به هدف های خود برسد .به عبارت دیگر ،او در جهانی زندگی
از اینکه نابود شوند؛

آیه .٤١
1ــ
سوره فاطرٔ ،
ٔ
2ــ دبیر محترم ،هدف از ارائه این آیات زمینه چینی برای درک بهتر مفهوم قضا و قدر است و از این رو طراحی سؤاالتی که از دانش آموزان
می خواهد که مشخص کنند کدام قسمت آیه به «تقدیر» و کدام قسمت به «قضای الهی» اشاره دارد ،با اهداف کتاب سازگار نیست و مورد تأیید
نمی باشد.
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می کند که قدر و قضای الهی بر آن حاکم است .اکنون الزم است این دو اصطالح قرآنی را بیشتر
بشناسیم و در معنا و مفهوم آنها عمیق تر تأمل کنیم.

قدر و قضای الهیَ « :ق َدر» و « َق ۡدر» به معنای «اندازه» و «تقدیر» به معنای «اندازه گرفتن» است.
«حتمیت بخشیدن» است.
«قضا» نیز به معنای «به انجام رساندن»« ،پایان دادن»« ،حکم کردن» و
ّ
مخلوقات جهان ،از آن جهت که خدای متعال با علم خود ،اندازه ،حدود ،ویژگی ،موقعیت مکانی و
اراده الهی
زمانی آنها را تعیین می کندَّ ،
مقدر به تقدیر الهی هستند و از آن جهت که با فرمان و حکم و ٔ
ایجاد می شوند ،به قضای الهی وابسته اند1؛ پس اینکه می گوییم قدر و قضای الهی بر جهان حاکم است،
همه موجودات و ریزه کاری ها و ویژگی ها و قانون هایش از ِآن خدا و
نقشه جهان با ٔ
به این معناست که ٔ
نقشه
اراده خداست (قضا) .به همین دلیل ،نه در ٔ
از علم خداست (قدر) و اجرا و پیاده کردن آن نیز به ٔ
جهان نقصی هست و نه در اجرا و پیاده کردن آن.
اگر وضع جهان غیر از این می بود ،یعنی تحت نظام قدر و قضای الهی قرار نداشت ،آیا می توانستیم
با همین اطمینان خاطری که اکنون داریم ،دست به انتخاب زده و در این جهان کار و فعالیت کنیم؟ آیا
علومی همچون فیزیک ،شیمی ،زیست شناسی و… می توانستند معنا پیدا کنند؟
آبی که برای رفع تشنگی می نوشیم ،به سبب اعتماد به همین تقدیر و قضاست؛ یعنی می دانیم که
خداوند آب را با این ویژگی ها آفریده که سبب رفع تشنگی می شودّ .اما اگر کسی این تقدیرها را نبیند
و نظم فعلی جهان را یک اتفاق از میان میلیاردها اتفاق ممکن دیگر تلقی کند ،اگر واقعاً بخواهد همین
تلقی را مبنای عمل خود در زندگی قرار دهد ،چه خواهد کرد؟ نسبت به فردای جهان چه تصوری
خواهد داشت؟ آیا داشتن اراده و اختیار در چنین جهانی را خواهد پذیرفت؟ اصوال ً این فرد با چه
روحیه ای زندگی را سپری خواهد نمود؟
تفکر

درباره هر یک از آنها ارائه دهید.
درباره سؤال های باال بیندیشید و نظر خود را
ٔ
ٔ
1ــ دبیر محترم ،تفکیک قضا و قدر از یکدیگر ،تنها یک تفکیک ذهنی و برای درک مفهوم آنهاست و در عالم واقع ،قضا و قدر قابل
ِ
ِ
قول لَه و کُن
راد َشیئًا َان ی َ َ
تفکیک نیستند ،زیرا تا خداوند ویژگی های مخلوقی را تقدیر می کند ،آن مخلوق تحقق هم می یابد :ان َّما َا ُمره و اذا َا َ
(سوره یٰس ،آیه  .)82به تعبیر دیگر میان تقدیر یک شیء از سوی خداوند (قدر الهی) و تحقق آن (قضای الهی) فاصله ای نیست .پس هر
کون
فَ َی ُ
ٔ
مخلوقی هم دربردارنده مفهوم قضا و هم قدر است .یعنی از آن جهت که دارای ویژگی هایی است ،مشمول تقدیر الهی و از آن جهت که تحقق
یافته ،مشمول قضای الهی شده است .از این رو ،طراحی سؤاالتی که از دانش آموز می خواهد مشخص کند که یک شیء شامل قضای الهی
شده یا تقدیر الهی ،از اساس غلط است.
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رودها از خود نه طغیان می کنند

آنچـه می گوییـم مـا آن می کننـد

ما ،به دریا حکم طوفان می دهیم

ما ،به سیل و موج فرمان می دهیم

قطره ای کز جویباری می رود

از پـی انجـام کاری مـی رود

١

درباره تقدیر الهی و این قانونمندی تخلف ناپذیر و استوار ،مثالی می زند و می فرماید:
خداوند،
ٔ
نه خورشید را سزد
مس َینبَغی لَها
َل َّ
الش ُ
که به ماه برسد،
ـر
اَن ُتد ِر َ
ک الـ َق َ
ـم َ
و نه شب بر روز پیشی جوید،
ـق الـ َّنـها ِر
یل سابِ ُ
َو َل ا َّل ُ
َو کُلٌّ فی َفـلَـکٍ َیسـبَـحو َن ٢و هر یک در مداری در گردشند.
اصالح یک پندار
برخى چنین پنداشته اند که قضا و قدر الهى با اختیار انسان ناسازگار است و تصور مى کنند تقدیر،
چیزى غیر از قانونمندى جهان و نظم در آن است که وقتى به حادثه اى تعلق گرفت ،هر قانونى را لغو و
هر نظمى را برهم مى زند؛ درحالى که دیدیم معنای قدر و قضای الهی این است که هر چیزی مهندسی
قاعده خاص خود را دارد و تمام جهان بر آن قواعد بنا شده است و این قواعد ،توسط انسان قابل
و
ٔ
یافتن و بهره گیری است .بدون پذیرش قدر   و قضای الهى هیچ نظمى برقرار نمى شود و هیچ زمینه اى
براى کار اختیارى پدید نمى آید.
سایه دیوارى نشسته بود .آن حضرت متوجه
روزى امیرمؤمنان على با جمعى از یاران خود در ٔ
کجى و سستى دیوار شد و براى اینکه مبادا دیوار روى او و یاران خراب شود ،از آنجا برخاست و زیر
سایه دیوارى دیگر نشست .یکى از یاران به آن حضرت گفت:
ٔ
ــ یا امیرالمؤمنین آیا از قضاى الهى مى گریزى؟
3
امام فرمود« :نه ،بلکه از قضاى الهى به َق َدر الهى پناه مى برم».
یعنی از نوعی قضا و قدر الهی ،به نوع دیگری از قضا و قدر الهی پناه می برم.
برداشت نابجای آن شخص چنین بود که ما هیچ اختیاری در تعیین سرنوشت خود نداریم و اگر قرار
باشد دیوار بر سرمان خراب شود حتماً این اتفاق خواهد افتاد و ما نمی توانیم تغییری در آن ایجاد کنیم؛
١ــ پروین اعتصامی ،دیوان اشعار.
آیه .٤٠
٢ــ
سوره یسٔ ،
ٔ
3ــ توحید ،شیخ صدوق ،ص .٣٣٧
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بنابراین ،حرکت و تغییر مکان و تصمیم گیری بر اساس دستور عقل بی فایده است .اما امیرالمؤمنین 
با رفتار و سپس گفتار خود ،نگرش صحیح خود از قضا و قدر را نشان داد و به آن شخص و دیگران
آموخت که اعتقاد به قضا و قدر ،نه تنها مانع تحرک و عمل انسان نیست ،بلکه عامل و زمینه ساز آن
است .در واقع ،فرو ریختن دیوار کج یک قضای الهی است ،اما این قضا متناسب با ویژگی و تقدیر
خاص آن دیوار ،یعنی کجی آن است .اما اگر دیوار ،ویژگی دیگری داشته باشد ،مثال ً محکم باشد،
قضای دیگری را به دنبال خواهد آورد و انسانى که این دو تقدیر و این دو قضا را بشناسد تصمیم
مى گیرد و دست به انتخاب مناسب تر می زند.
حال جهانى را درنظر بگیرید که هیچ گونه تقدیر و اندازه اى بر پدیده هاى آن حاکم نباشد؛ آیا در چنین
جهانى جایی براى اراده و اختیار انسان وجود دارد؟ و آیا اصال ً چنین جهانى معنا دارد و مى تواند
واقعیت خارجى پیدا کند؟
اختیار انسان ،یک تقدیر الهى
    وسیله خداوند سخن مى گوییم ،منظورمان فقط تعیین طول ،عرض ،حجم،
وقتى از تقدیر جهان به
ٔ
همه
مکان و زمان یک موجود نیست .اینها ساده ترین و آشکارترین تقدیرها هستند .تقدیر الهى شامل ٔ
کلیه روابط میان موجودات مى شود .اینکه آب در چه درجه ای به جوش آید،
ویژگى ها ،کىفىت ها و ٔ
تعداد الکترون هاى هر عنصر چه تعداد باشد ،ماه در کدام مدار دور زمین گردش کند ،بدن انسان از چه
اعضایی تشکیل شود ،هر عضوى کدام کار را انجام دهد ،همه و همه از تقدیرات الهى است .یکى از
تقدیرات الهى براى انسان این است که او داراى اختیار باشد؛ یعنی همان طور که مثال ً به آب ،ویژگى
مایع بودن را داده است ،به انسان نیز ویژگی مختاربودن را عطا کرده است.
به تعبیر دیگر ،خداوند این گونه تقدیر کرده که انسان کارهایش را «با اختیار انجام دهد» و کسى
نمى تواند از اختیار که ویژگى ذاتى اوست ،فرار کند؛ حتى اگر بخواهد آن را انکار کند و از آن فرار
اراده خود انجام داده است.
کند ،باز هم این کار اختیارى بوده ،چون همین کار را با خواست و ٔ

حدود اختیار انسان

توجه کنیم که ما در چارچوب قوانین حاکم بر هستی حق انتخاب داریم .مثال ً آسمان و دریا در هر
شرایطى رام و مسخّر انسان نمی شود .فقط درصورتى رام و مسخّر انسان مى شوند که آدمى ویژگى ها
و قانونمندى هاى آنها را بشناسد و متناسب با آن ویژگى ها ،ابزارهایی مانند هواپیما و کشتى تهیه کند تا
بتواند در آسمان ها و دریاها سیر نماید.
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تدبر در قرآن ()2
ّ

آیه زیر ،در آن تدبّر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:
پس از
ترجمه ٔ
ٔ
لک ِ
فیه بِاَم ِره َولِتَبتَغوا ِمن َفضلِه َو لَ َع َّلکُم تَشکُرو َن
حر لِتَج ِر َی ال ُف ُ
َالل ُّٰه ا َّلذی َسخ ََّر لَک ُُم البَ َ
ٰ
ٰ
......................................................................
١ــ مقصود از رام و مسخّر بودن دریاها چیست؟
......................................................................
٢ــ چرا کشتی ها می توانند در دریاها حرکت کنند؟
......................................................................

1

کننده آن
پس تقدیرات و قانونمندى ها هم
ٔ
الزمه کار اختیارى انسان و هم جهت دهنده و محدود ٔ
نکته بسیار روشن توجه نمى کنند و بدون درک قوانین جهان ،برای
است .برخى از افراد به همین ٔ
رسیدن به خوشبختی ،راه دلخواه خود را دنبال می کنند و برای خود بدبختی را رقم می زنند.
تاریخ علم نشان مى دهد که همین نظام قانونمند ،به انسان امکان داده است تا از فکر و اختیار خود
پهنه دریاها را بشکافد ،اعماق اقیانوس ها را بجوید و فضاى
بهره ببرد و دروازه هاى علم را بگشایدٔ ،
کهکشان ها را درنوردد و ابزارهاى گوناگونى براى زندگى خود بسازد.
به راستی که خداوند با چه زیبایی رابطه میان ِ
قدرت اختیار انسان و نظام جهان را سامان داده ،به گونه اى
ٔ
سد راه او نشود ،بلکه زمینه ساز عروج و صعود وى به سوى قله هاى کمال گردد.
که نه تنها این نظام ّ
تدبر در قرآن ()3
ّ

شریفه
آیه
ٔ
با توجه به ٔ
ِ
ٍ
ـد ٍر ؛ ....................................
َقـناه بِ َق َ
ا ّنا کُلَّ َشیء َخـل ُ
بگویید چه تقدیراتی در موارد زیر به کار رفته است؟ به هم خوردن این تقدیرات چه عواقبی به
دنبال دارد؟
الف) جوانه زدن یک گیاه تا تبدیل شدن آن به گل
2

آیه .12
١ــ
سوره جاثیهٔ ،
ٔ
آیه .49
2ــ
سوره قمرٔ ،
ٔ
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ب) تابش خورشید به اندازه ای که زمین و ساکنان زمین از آن بهره ببرند.
ج) برنامه ریزی یک دانش آموز سال دوازدهم برای قبولی در رشته موردنظر

رابطۀ اختیار انسان با ارادۀ خداوند

در اینجا ما با یک مسئله دیگر روبه رو می شویم .آن مسئله این است که :چگونه می توان هم به قضا
اراده خداوند انجام می شود و هم انسان را موجودی
اراده الهی اعتقاد داشت و گفت ٔ
همه کارها با ٔ
و ٔ
اراده خودش انجام می دهد؟
مختار دانست که کارهایش را با ٔ
براى پاسخ به این پرسش الزم است ابتدا با علت هایی که در پیدایش یک پدیده دخالت دارند ،بیشتر
آشنا شویم .این علل ،بر دو دسته اند:
1ــ علل عرضى :در پیدایش هر پدیده ممکن است چند عامل به صورت مجموعه و با همکارى
یکدیگر مشارکت کنند؛ مثال ً براى رویش یک گل ،مجموعه اى از باغبان ،خاک ،آب ،نور و حرارت
دست به دست هم مى دهند و با مشارکت یکدیگر گل را پدید مى آورند؛ یا مثال ً وقتی دو نفر دسته های
خاصی را وارد می کند که
یک گلدان بزرگ را می گیرند و جابه جا می کنند ،هر کدام از این دو نفر نیروی ّ
باعث جابه جایی گلدان می شود .در هر دو مثال ،هریک از این عوامل و عناصر اثر خاصی را ،مستقل
از دیگری ،اعمال می کند تا گل بروید یا گلدان جابه جا
شود .این گونه علل را «علل عرضى» مى گویند .در علل
عرضی ،هر عامل به طور مستقیم نقش خاصی را برعهده
دارد که با نقش دیگرى متفاوت است.
2ــ علل طولى :گاهى تأثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده این گونه است که یک عامل در عامل
دوم اثر مى گذارد و عامل دوم در عامل سوم تأثیر مى کند تا اثر عامل اول را به معلول منتقل کند .براى
مثال ،به هنگام نوشتن ،چند عامل در طول هم در انجام این کار دخالت دارند:
اراده نوشتن می کند؛
ــ نفس یا روح که ٔ
اراده نفس ،موجب حرکت دستمان می شود؛
ــ ساختار عصبی بدن که با ٔ
ــ دست که قلم را به حرکت درمی آورد؛
ــ قلم که با حرکت خود در صفحه ،جمالت را می نگارد.
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کل کار نوشتن را به هر یک از این عوامل مى توان نسبت داد؛ بدین معنا که اگر هریک از این عوامل
نبود ،عمل نوشتن ممکن نمى شد ،اما هر علتى ،به ترتیب ،علت بودن خود را از عامل باالتر مى گیرد.
نوبه خود محصول کار
قلم مى نویسد ،اما حرکت آن ناشى از حرکت دست است .حرکت دست به ٔ
دستگاه عصبى است .این کار هم ناشى از اراده ای است که برآمده از نفس شماست .این علت ها
را «علل طولى» مى گویند .در مثال پرورش گل ،علت ها در عرض هم قرار داشتند (در یک ردیف و
هرکدام مستقل از دیگری بودند) ،اما در مثال نوشتن ،علت ها در طول هم هستند (در یک ردیف و
مستقل نیستند بلکه نسبت به هم در مرتبه های مختلف قرار دارند و علت مرتبه پایین ،وابسته به علّت
مرتبه باالیی است).
اراده الهى و خواست خداست .به عبارت دیگر ،خداوند
وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از ٔ
  اراده
اراده کرده است که انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد .در فعل اختیارى ،تا زمانى که ما ٔ
اراده ما و عملى که از ما سر مى زند
کاری را نکرده ایم ،آن کار انجام نمى گیرد؛ در عین حال ،وجود مأ ،
اراده خداست و با آن منافات ندارد.
اراده انسان در طول ٔ
اراده خداوند است؛ یعنى ٔ
همگى وابسته به ٔ
بررسی

با اینکه قضای الهی و اختیار ،هر دو ،چه در موفقیت ها و چه در شکست های انسان
نقش دارند ،چرا برخی انسان ها می کوشند شکست های خود را به قضا و قدر الهی نسبت
دهند؟
......................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
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نمونه

پس از جنگ صفین و در راه بازگشت از جنگ ،مردى از امام على    سؤال کرد ،آیا رفتن
به جنگ بنا بر قضا و قدر الهى بود؟
آن حضرت پاسخ داد« :آرى ،از هیچ تپه اى باال نرفتید و در هیچ وادى سرازیر نگشتید ،مگر
به قضا و قدر الهى».
آن مرد پرسید« :پس رنج هاى ما در این سفر آیا به حساب خدا گذاشته خواهد شد و نباید انتظار
پاداشى داشته باشیم؟» (این همان برداشت نادرست از قضا و قدر است که امروزه نیز گاه مشاهده
مى شود).
امام  ،فرمود« :خداوند به شما سه اجر بزرگ عنایت فرموده ،اجر رفتن به جنگ ،زیرا
اراده خویش در آنجا حضور داشتید؛ اجر
اراده خود رفتید؛ اجر حضور در جبهه ،زیرا به
با
ٔ
ٔ
اراده خود بازگشتید و در هیچ یک از این مراحل مجبور نبودید».
بازگشت از نبرد ،زیرا به ٔ
سپس امام  ،به برداشت ناصحیحی که در ذهن آن مرد بود ،اشاره کرد و فرمود« :شاید از اینکه
گفتم رفتنتان بنابر قضا و قدر الهى بود ،گمان کردى قضا و قدر ،جبرى و حتمى بود؟ اگر اعمال
1
مردم بر این گونه بود ،پاداش و مجازات ،بیهوده و باطل مى شد».
پاسخ به یک پرسش

ممکن است برای شما این سؤال پیش آید که «اگر خداوند از قبل ،سرنوشت و آیندۀ مرا
مى داند ،تالش و ارادۀ من دیگر نمى تواند نقشى در آینده ام داشته باشد و اگر تالشى بکنم،
چون شکست من در علم خداوند آمده است ،تالشم به جایی نخواهد رسید ،و اگر برعکس،
علم خداوند بر موفقیتم باشد ،باز هم نیازى به تالش ندارم».
چنین برداشتى از علم الهى ،ناشى از قیاس کردن علم خداى متعال با علمِ انسان است و از
لغزشگاه هاىی است که قرآن کریم پیوسته در این باره هشدار مى دهد.
کلید پاسخ به این سؤال در این نکته نهفته است که علم خداوند هم پایان و نتیجه امور و هم فرایند
انجام حوادث را در برمی گیرد .در حالی که علم انسان ها چنین نیست .مثال ً یک کارشناس فوتبال که
آینده یک دانش آموز را حدس مى زند ،هریک براساس
ٔ
نتیجه یک مسابقه را پیش بینی می کند ،یا معلمى که ٔ
١ــ اصول کافی ،کلینی ،ج ،١ص .21
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لحظه
اطالعات محدودى که دارند ،دست به این کار مى زنند؛ ّاما آن معلم علم ندارد که این دانش آموز از ٔ
متحول خواهد شد یا به راه گذشته ادامه خواهد
بعد تا روز امتحان چه تصمیم هایی خواهد گرفت ،آیا ّ
داد .در حالی که علم خداوند این گونه نیست .او همان طور که پایان فرایند را مى بیند بر تمام اتفاقات و
تصمیم گیرى هاى طول فرایند هم شاهد و آگاه است .او مى داند که مثال ً فردا آن دانش آموز به اختیار خود
مطالعه خود را افزایش دهد ،تصمیم مى گیرد از میزان خواب خود کم کند و
تصمیم مى گیرد ،ساعات
ٔ
ده ها تصمیم اختیارى دیگر .همچنین مى بیند که این تصمیم ها در پایان ،منجر به قبولى وى خواهد شد.
سلسله تصمیم ها و عوامل ِ
دیگر مؤثر در آن
نتیجه پایانى فرایند نیست ،بلکه به
ٔ
پس علم خداوند منحصر به ٔ
فرایند نیز متعلق است .در حقیقت ،علم خداوند ،براساس علم به تمام عوامل و جزئیات است ،نه یک
درباره نتیجه.
پیش بینى ِصرف
ٔ
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قرائت

سور ه آل عمرا ن؛ آيات  137تا 145
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ترجمه
قطعاً پيش از شما س ّنت هايى وجود داشته [و سپری شده] است [امت ها ،روش هایی
داشتند و خدا بر اساس آن ،سنت هایی را جاری ساخته است] .پس ،در زمين
بگرديد و بنگريد كه فرجام تكذيبكنندگان چگونه بوده است؟ 137
اين [قرآن] بیانی است برای عموم مردم و براى پرهيزکاران ،رهنمود و اندرزى است138 .
و اگر مؤمنيد ،سستى نكنيد و غمگين نشويد ،كه شما برتريد139 .
اگر به شما (در جنگ احد) آسيبى رسيد ،به دشمنان شما نيز (در بدر) شكست و
آسيبی سخت وارد گردید ،و ما اين روزها [ى شكست و پيروزى] را ميان مردم به
نوبت مىگردانيم [و این به خاطر مصالحی است که خدا می داند] تا خداوند كسانى
را كه [واقعاً] ايمان آوردهاند معلوم بدارد ،و از ميان شما گواهانى بگيرد و خداوند
ستمكاران را دوست نمىدارد140 .
و تا خدا كسانى را كه ايمان آوردهاند ،خالص گرداند و كافران را به تدريج نابود
سازد141 .
آيا چنين پنداشتيد كه [تنها با ّادعاى ايمان] وارد بهشت خواهيد شد ،درحالى كه خداوند
هنوز مجاهدان از شما را معلوم نساخته و صابران را مشخّص نکرده است؟! 142
و شما مرگ [و شهادت در راه خدا] را ،پيش از آنكه با آن روبه رو شويد ،آرزو
مىكرديد؛ سپس آن را [با چشم خود] ديديد و در حالى كه به آن نگاه مىكرديد [به آن
تن ندادید! چقدر ميان گفتار و كردار شما فاصله است؟!] 143
و محمد ،جز فرستادهاى كه پيش از او [هم] پيامبرانى [آمده و] گذشتند ،نيست .آيا
اگر او بميرد يا كشته شود ،به عقب باز مىگرديد؟ [و عقیده خود را رها كرده ،به دوران
جاهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟] و هر كس از عقيده خود بازگردد ،هرگز هيچ
ّ
زيانى به خدا نمىرساند ،و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مىدهد144 .
و هيچ نفسى جز به فرمان خدا نميرد[ .خداوند ،مرگ را] به عنوان سرنوشتى معين
[مقرر كرده است] .و هر كه پاداش اين دنيا را بخواهد [و در زندگى خود ،در اين
راه گام بردارد] به او از آن مىدهيم و هر كه پاداش آن سراى را بخواهد ،از آن به او
مىدهيم و به زودى سپاسگزاران را پاداش خواهيم داد145 .
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سنت های خداوند در زندگی
ِ
قانونمندی
رابطه آن با قضا و قدر الهی آشنا شدیم و دانستیم که
در درس قبل با حقیقت اختیار و ٔ
حاکم بر جهان خلقت ،تجلی تقدیر الهی و زمینه ساز حرکت و پویایی انسان و به کارگیری اراده و
اختیار اوست .در این درس می خواهیم به دو سؤال زیر پاسخ دهیم:
1ــ قوانین و سنت های الهی حاکم بر زندگی انسان کدام اند؟
2ــ آشنایی با این قوانین و سنت ها چه تأثیری در برنامه ریزی ما در زندگی و پیمودن راه موفّقیت
دارد؟
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تدبر در قرآن
ّ

آیات زیر را ترجمه کنید.
س ذائِ َق ُة الم ِ
وت
ک ّ ُُل نَف ٍ
َ
الش ّ ِر َو ال َخیـ ِر ِفتـنَ ًة
َو نَبـلوکُم بِ َّ
1
ِ
رجـعو َن
َو الَینا ُت َ

....................................
....................................
....................................

ِ
ـتـرکوا
ـب الـ ّن ُ
ا ََحـس َ
ـاس اَن ُی َ
آمـ ّنـا
اَن َیـقولوا َ
2
الیـفـتَـنو َن
َو ُهـم ُ

....................................
....................................
....................................

الء و هـ ُؤ ِ
ِ
ُـل ُن ِ
ک ًّ
الء
ـم ُّ
ـد ٰهـ ُؤ َ ٰ
ِمـن ع ِ
ـطاء َر ّبِـ َ
ک
َ
3
ِ
حـظورا
ـطاء َر ّبـکَ َم
َو ما کا َن َع ُ
ً

هر یک از اینان و آنان (خواهان آخرت و دنیا) را
مدد می رسانیم
از عطای پروردگارت
و عطای پروردگارت [از کسی] منع نشده است.

جاهـدوا فیـنا
َو  ا َّل
ـذیـن َ
َ
ِ
ـبـلَـنا
لَـنَـهـد َیـ َّن ُ
ـهـم ُس ُ
4
ِ
ِ
ـنیـن
َو ا َّن الـ ٰ ّل َ
ـع ُ
الـمحـس َ
ـم َ
ـه لَ َ

....................................
....................................
....................................

ـذین کَـ َفـروا
حـسـبَ َّ
َوال َی َ
ـن ا َّل َ
ـهـم
َا َّنـما ُنـمـلى لَ ُ
َخـیر ِلَنـ ُف ِ
ـسـ ِهـم
ٌ
ِ
ـهـم
ا َّنـما ُنـملى لَ ُ
ِ
ِ
ثـما
ـیزدادوا ا ً
ل َ
5
ـهین
َو لَ ُ
ـذاب ُم ٌ
ـهـم َع ٌ

....................................
اگر به آنان مهلت مى دهیم،
....................................
....................................
....................................
....................................

آیه .35
١ــ
سوره انبیاء ٔ ،
ٔ
آیه.2
2ــ
سوره عنکبوتٔ ،
ٔ
آیه.20
٣ــ
سوره اسراءٔ ،
ٔ
آیه.٦٩
عنکبوت،
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
آیه .178
  5ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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ـذین کَـذَّ بوا بِـآیاتِـنا
َوا َّل َ
ـهـم
َسـنَـسـتَـد ِر ُج ُ
الىـعـلَـمو َن
ِمـن َح ُ
ـیث َ
ـهـم
َو ُامـلى لَ ُ
1
ِ
ـتین
ا َّن کَـیدى َم ٌ

....................................
به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کرد،
....................................
و به آنها مهلت مى دهم
همانا تدبیر من استوار است.

مـن جاء بِـالـحـسـنَـةِ
َ َ
َ
َ
ِ
ـشـر اَمـثالـها
َفـلَـه و َع ُ
و مـن جاء بِـالـسـ ِیـ َٴـةِ
َّ ّ
َ َ
َ
ِ
ِ
ـجـزى اّال مـثـلَـها
َفـال ُی
ٰ
2
َو ُهـم ال ُیـظـلَـمو َن

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

3
آمـنوا
َو لَـو َا َّن ا َ
َهـل الـ ُق ٰ
ـرى َ
َو ا َّتـ َقوا
لَـ َفـتَـحـنا َعـلَـیـ ِهـم
کات ِمـن الـس ِ
ـماء َو االَر ِ
ض
ـر ٍ َ َّ
بَ َ
َو   ٰلکِـن کَـذَّ بوا َفـاَ َخـذنا ُهـم
4
بِـما کانوا ی ِ
کـسـبو َن
َ

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

سوره اعراف ،آیات  182و .183
١ــ
ٔ
آیه .160
٢ــ
سوره انعامٔ ،
ٔ
٣ــ اهل ال ُقری :مردم شهرها
آیه.96
٤ــ
سوره اعرافٔ ،
ٔ
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با تفکر در آیات صفحه قبل ،پیام های زیر را تکمیل کنید.
١ــ هر انسانی در زندگی خود همواره به وسیل ٔه امور ………… یا با امور  ............در
معرض ............است.
سوره…… /آیه……
2ــ هرکس ادعای ایمان کند ………… ،قرار می گیرد.
سوره…… /آیه……
همه افراد جامعه ،چه نیکوکار و چه بدکار……،
3ــ رحمت
واسعه الهی به ٔ
ٔ
سوره…… /آیه……
4ــ خداوند کسانی را که در راه او قدم بردارند ،به طور خاص………… می کند.
سوره…… /آیه……
  5ــ خداوند به کافران مهلت می دهد و آنان از این مهلت ………
سوره…… /آیه……
  6ــ برخی گناهکاران به دست خویش ،خود را در معرض هالکت قرار می دهند و………
گرفتار عذاب می شوند.
سوره…… /آیه……
7ــ خداوند پاداش کار نیک را چند برابر و کیفر کار بد را به اندازه خودش می دهد و این نشانه
......الهی است.
سوره…… /آیه……
  8ــ مطابق با قانون الهی ،آینده انسان براساس .....................رقم می خورد.
سوره…… /آیه……

سنت های الهی

دایره قوانین خاصی
دانستیم که براساس تقدیر الهی ،جهان خلقت قانونمند است و پدیده های آن در ٔ
مسیر تکاملی خود را می پیمایند .این قانونمندی اختصاص به پدیده های طبیعی ندارد و زندگی فردی و
اجتماعی انسان ها را هم دربرمی گیرد .قرآن کریم از این قوانین با عنوان «سنت های الهی» یاد کرده و
1
مردم را به شناخت آنها ،به خصوص سنت های مربوط به زندگی انسان دعوت نموده است.
آيه .137
آيه 26؛
آيه
آيه 62؛
1ــ
سوره آل عمرانٔ ،
23؛سوره نساءٔ ،
سوره فتحٔ ،
سوره احزابٔ ،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
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شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علومی مانند فیزیک ،شیمی و زیست شناسی سبب آشنایی ما
با نشانه های الهی و نیز بهره گرفتن از طبیعت می شودّ .اما شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ها،
موجب نگرش صحیح ما نسبت به تلخی ها و شیرینی ها ،شکست ها و موفقیت ها ،بیماری و سالمت و
همه حوادث زندگی می شود و دیدگاه ما را نسبت به  وقایع و حوادث جهان از دیگران ممتاز
به طور کلی ٔ
میسازد و باالخره این شناخت در روابط ما با خدا ،با خود ،با خلقت و با دیگران تأثیر بسزایی دارد.
برخی از سنت های الهی عبارت اند از:
١ــ ابتال :ابتال در لغت به معنای امتحان است و در اصطالح دینی ،به معنای قرار دادن فرد در
شرایط و موقعیتی است که صفات درونی خود را بروز دهد و درستی یا نادرستی آنچه را که ادعا کرده
مشخص سازد .البته میان امتحان الهی و امتحان بشری تفاوت وجود دارد و آن این است که در امتحان
بشری ما غالباً از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان کردن آنها به آگاهی
ِ
خداوند علیم برای آگاه شدن از درون افراد نیست ،بلکه برای رشد دادن و به
الزم برسیم؛ ولی امتحان
1
ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است.
همه انسان ها
سنت ابتال عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است که ثابت و همیشگی است و شامل ٔ
همه دوران ها می شود .به عبارت دیگر ،زندگی هر انسانی ،چه مؤمن و چه کافر ،چه فقیر و چه غنی،
در ٔ
صحنه انواع امتحان ها و آزمایش هاست .هویت و شخصیت انسان ها با این ابتالئات ساخته می شود و
ٔ
شناخته می گردد .از این رو ،کوچک ترین حادثه ای که پیرامون ما رخ می دهد ،امتحانی برای ماست تا
روشن شود که ما نسبت به آن حادثه چه تصمیمی می گیریم و چگونه عمل می کنیم .عمل درست ،رشد
و کمال و عمل غلط ،عقب ماندگی و خسران ما را به دنبال دارد.
ِ
آیه
فعالیت «تدبّر در قرآن» ابتدای درس ،به این سنت اشاره دارد؟ …………………
کدام ٔ
موفقیت در هر مرحله ای از امتحان الهی یا ابتال سبب ورود فرد به مرحله ای برتر می شود و او را
با امتحان های جدیدتر روبه رو می کند؛ درست مانند دانش آموزی که با موفقیت در هر امتحانی وارد
مرحله ای باالتر از امتحانات می گردد تا به موفقیت نهایی برسد .به طور مثال ،اگر انسان ایمان به خداوند
و بندگی او را اعالم کند ،بنا به سنت ابتال ،وارد امتحان ها و آزمایش های خاص آن می شود و به میزانی
که در آزمون های ّاولیه سربلند بیرون آید ،قدم در آزمون های بعد می گذارد و برای کسب کماالت برتر
آماده می شود.
1ــ المیزان ،عالمه طباطبایی ،جلد اول ،ذیل آیه «و ِا ِذ ابت ِ
آیه .)124
براهیم »...
(سوره بقرهٔ ،
ّ
ٔ
َ ٰ
ٔ َ
لی ا َ
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امام صادق درباره رابطه مراتب ایمان و مراتب امتحان مى فرماید:
ِ
ِ
به راستى که مؤمن
ـن
الـمـؤم ُ
ـمـا ُ
ا َّن َ
بِـمـنـ ِزلَـةِ کَـ َّفـةِ
ِ
کفه ترازوست
الـمیزان
منزله ٔ
به ٔ
َ
ِ
هر اندازه ایمانش افزوده شود،
زیـد فى ایمانـه
کُـ َّلـما َ
ٰ
ِ 1
زید فى بَـالئـه
امتحانش نیز افزوده مى شود.
َ
ٰ
ممکن است بپرسید :خداوند با چه چیزی ما را امتحان می کند؟ پاسخ این است که او با هر امر
خیر یا شری ما را می آزماید؛ بیماری یا سالمت ،فقر یا ثروت ،از دست دادن پدر و مادر یا داشتن
حادثه شیرین یا تلخ ،مواد امتحانی
پدر و مادر ،بارش باران یا وقوع خشک سالی و به طور کلی هر
ٔ
مواجهه ما با آنها پیروزی یا شکست ما را رقم می زند و مهیای امتحانی
نحوه
ٔ
ما به حساب می آیند و ٔ
دیگر می سازد.
آیه فعالیت «تدبر در قرآن» ابتدای درس ،به این نکته اشاره دارد؟…………………
کدام ٔ
تفکر در متن

در رفتار و عملکرد کسی که مصیبت و گرفتاری را امتحان الهی می داند ،با کسی که آن را یک
پیشامد طبیعی می شمارد ،چه تفاوت هایی وجود دارد؟
1ــ ................................................................
2ــ ................................................................
3ــ ................................................................
پاسخ به یک پرسش

ممکن است این سؤال برای شما پیش آید که چگونه هر حادثۀ شیرین یا تلخی می تواند
وسیلۀ ابتال وامتحان ما باشد؟
روزمره زندگی خود را جریاناتی عادی ،و نه آزمایش و امتحان ،تلقی می کنند.
بسیاری از افراد ،امور
ٔ
آنها می پندارند که امتحانات الهی تنها به لحظات سرنوشت ساز و استثنایی زندگی اختصاص دارد و
1ــ كافی ،کلینی ،ج  ،2ص .254

75

فقط در چنین لحظاتی است که ایمان آدمی آزمایش می شود؛ در صورتی که با نگاهی دقیق درمی یابیم که
هر ساعت از عمر ما با ده ها امتحان الهی همراه است و شکست یا پیروزی ما لحظه به لحظه در پرونده
اعمالمان ثبت می گردد.
درباره افرادی که با آنان روبه رو می شویم قضاوت می کنیم خود نوعی امتحان
همین که هر لحظه،
ٔ
است؛ و اگر خدای ناکرده در فکر و اندیشه خود با سوء ظن با دیگران مواجه شویم در آزمایش شکست
خورده ایم .همچنین در مواجهه با هر عملی از طریق توجه به رعایت حریم واجبات و محرمات امتحان
می شویم .در هنگام حضور در میان مردم نیز از طریق رعایت حقوق دیگران مورد آزمایش قرار
می گیریم .به طور کلی جای جای زندگی انسان محلّی برای امتحان است .انسان مؤمن با توجه به همین
مسئله است که لحظه لحظه گفتار و کردار خود را در معرض آزمایش الهی می داند و سعی می کند نوع
درباره
و سبک زندگی خود را به گونه ای قرار دهد که در آزمایش الهی سربلند بیرون آید .به این خاطره
ٔ
شهید ابراهیم هادی توجه کنید:
«ورزشکار بود و قد و اندام مناسبی داشت .هرروز با ساک دستی و لباس ورزشکاری به سمت
باشگاه میرفت .یک بار رفقایش به او گفتند :دیروز دو تا دخرت دنبال تو بودند و دربار ٔه تو حرف
میزدند .ماشاءاللّه با این تیپ و هیکل ،خوب جلب تو ّجه میکنی!
از فردا دیگر ساک ورزشی برمنیداشت! لباسهای ورزشی خود را داخل کیس ٔه نایلونی میگذاشت
و یک پیراهن گشاد میپوشید و روی شلوارش میانداخت؛ میگفت منیخواهم با نوع پوششم ،ذهن
1
یک جوان را مشغول کنم».
٢ــ امداد عام الهى :سنت دیگر ،سنت امداد الهی است .وقتی انبیا مردم را به دین الهی
فرامی خوانند مردم در برابر این دعوت دو دسته مى شوند :دسته اى به نداى حقیقت پاسخ مثبت مى دهند
و هدایت الهى را مى پذیرند و دسته اى لجاجت ورزیده و در مقابل حق می ایستند .خداوند ،سنت و قانون
خود را بر این قرار داده که هر کس ،هر کدام از این دو راه را برگزیند ،بتواند از همین امکاناتی که خدا در
اختیارش قرار داده (مانند قدرت اراده ،توان جسمی و فکری ،امکانات موجود در جهان خلقت و…)
استفاده کند تا در همان مسیرى که انتخاب کرده است به پیش رود و باطن خود را آشکار کند .درواقع
خداوند امکانات و لوازم رسیدن به خواسته ها و هدف های هر دو گروه را فراهم کرده است ،حال ،کسى
که راه حق را برمىگزیند لوازم و امکانات رسیدن به حق را می یابد و مراتب کمال را می پیماید و کسی که
1ــ برگرفته از کتاب «سالم بر ابراهیم»؛ خاطراتی از زندگی شهید ابراهیم هادی.
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فقط دنیا را انتخاب کرده و برای آن تالش می کند همان را به دست می آورد 1.البته اینان عواقب زیان بار
تصمیم غلط خود را در آخرت مشاهده خواهند کرد .بنابراین روی آوردن دنیا و لذت های دنیوی به برخی
نشانه لطف خداوند به آنان نیست .قرآن کریم در این باره می فرماید:
انسان های گناهکار ٔ
کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند ،حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم
و کم و کاستی نخواهند دید .اما اینان در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هر چه در دنیا کرده اند بر باد
2
رفته و آنچه را که انجام می دهند ،باطل است.
آیه فعالیت «تدبّر در قرآن» ابتدای درس ،به این سنت اشاره دارد؟ ................
کدام ٔ

٣ــ امداد خاص (توفیق الهى) :در اصطالح دینی ،توفیق به معنای آسان نمودن است؛ یعنی
همراه با سعى و تالشى که انسان از خود نشان مى دهد ،خداوند نىز شراىط و اسباب را چنان فراهم
مى سازد که وی بتواند آسان تر به مقصد برسد .این امداد خاص خداوند که سنت «توفیق الهی» نام
دارد ،شامل حال کسانی می شود که با ّنیت پاک ،قدم در راه حق می گذارند و سعادت اخروی و رضایت
پروردگار را هدف خود قرار می دهند.
3
یکى از جلوه هاى این توفیق ،نصرت و هدایت الهى به دنبال تالش و مجاهدت است .خداوند،
انسان تالشگر و مجاهد را حمایت مى کند ،دست او را مى گیرد و با پشتیبانى خود به پیش مى برد.
آیه فعالیت «تدبّر در قرآن» ابتدای درس ،به این نکته اشاره دارد؟ …………………
کدام ٔ
زمینه مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن می باشد مانند
از جلوه های دیگر توفیق الهی ،ایجاد ٔ
جلسه قرآنی و خواندن یک کتاب تأثیر  گذار و هدایتگر.
یافتن دوست خوب ،شرکت در یک
ٔ
روحیه حق پذیری هم نقشی تعیین کننده دارد؛
در کسب توفیق الهی ،عوامل درونی مانند داشتن
ٔ
برای مثال ،دو نفر با هم آیاتی از قرآن را از رسول  اکرم
می شنیدندّ ،اما این آیات ایمان یکی را
تقویت می کرد ولی بر لجاجت و کفر دیگری می افزود؛ و مثال دیگر :دو نفر با هم از کنار مسجدی
می گذرند و صدای اذان را می شنوند ،یکی به مسجد می رود تا نماز اول وقت خود را بخواند و دیگری
بدون توجه از کنار مسجد می گذرد.
سوره اسراء ،آیات  ١٨تا .٢٠
1ــ
ٔ
سوره هود ،آيات  15و .16
2ــ
ٔ
آيه .249
،
بقره
سوره
44؛
آيه
انفال،
سوره
؛
125
تا
123
آيات
عمران،
آل
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
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1
همه آنان ،چه
 4ــ سبقت رحمت بر غضب  :از آنجا که خداوند به بندگان خود محبت دارد ،با ٔ
نیکوکار و چه گناهکار ،به لطف و مهربانی رفتار می کند .او به بندگان خود اعالم می کند که:
2
پروردگار شما ،رحمت را بر خود واجب کرده است.
یعنی حتی آنجا که خداوند بر کسی سخت می گیرد ،باز هم از دریچه لطف و رحمت است؛ مانند
مادری که بر فرزندش سخت می گیرد و یا در مواردی او را تنبیه می کند تا او را از اشتباه باز دارد و به
هیچ وجه قصد انتقام گیری از فرزند خود را ندارد .از همین جهت است که راه بازگشت گناهکار به
خدا همیشه باز است.
آمرزش گناهان با توبه ،آمرزش برخی گناهان با انجام کار نیک ،3حفظ آبروی بندگان گناهکار،
پذیرش عبادت اندک 4و رضایت سریع از کسی که طلب آمرزش کرده ،5نمونه هایی از سبقت رحمت
خدا بر غضب او است.
یکی از موارد سبقت رحمت بر غضب خدا آن است که وقتی انسان کار نیکی انجام می دهد ،خداوند
فرشته خود
به فرشته اش فرمان می دهد که فور ًا آن را ثبت نمایدّ ،اما وقتی گناهی مرتکب می شود به
ٔ
دستور می دهد که صبر کند تا بنده اش توبه کند و جبران نماید؛ و در صورتی که بنده توبه نکرد آن گناه
اندازه خودش جزا
را ثبت نماید 6.همچنین خداوند عمل نیک را چند برابر پاداش و کار بد را فقط به
ٔ
7
می دهد.

آیه فعالیت «تدبّر در قرآن» ابتدای درس ،به این س ّنت اشاره دارد؟ ................
کدام ٔ

 5ــ امالء و استدراج :8خداوند برای انسانی که به دام گناه می افتد ،شرایطی را فراهم می کند
که بتواند توبه کند و از گناه دوری نماید؛ حتی اگر بارها گناه کرد و توبه نمود ،باز هم خداوند از گناه او
می گذرد .اما اگر کسانی چنان در گناه و باطل پیش روند که از کار خود خرسند باشند و با حق دشمنى
و لجاجت ورزند ،خداوند به آنها فرصتی می دهد و بر امکانات و نعمت های آنان می افزاید و آنها این
1ــ مقصود از غضب الهی ،محروم كردن ظالمين و فاسقان از برخی نعمت ها و گرفتار كردن آنها در عذاب های دنيوی و اخروی است.
آیه .54
2ــ
سوره انعامٔ ،
ٔ
آيه .114
3ــ
سوره هودٔ ،
ٔ
الیسیر و یعفو َع ِن ال َک ِ
ثیر  .»...مفاتیح الجنان ،دعای سحر.
4ــ « ...یا َمن یَقبَ ُل َ َ َ َ
الرضا  .»...دعای کمیل.
5ــ « ...یا سریع ّ
6ــ کافی ،کلینی ،ج  ،2ص .437
آيه .160
آيه 40؛
7ــ
سوره انعامٔ ،
سوره شوریٔ ،
ٔ
ٔ
 8ــ دبیر محترم؛ امالء و استدراج در این کتاب ،سنت واحد گرفته شده و طراحی سؤاالتی که بخواهد این دو را از هم جدا کند ،صحیح نیست.
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وسیله غوطه ور شدن در گناهان قرار می دهند ،به طوری که اگر در ابتدا ،اندک
فرصت و نعمت ها را
ٔ
امیدی وجود داشت که نور حق در دلشان بتابد ،به تدریج چنین امیدی بر باد رفته و به شقاوت ابدى
اراده خودشان به صورت بالی الهی
گرفتار می شوند .درحقیقت ،مهلت ها و نعمت ها ،با اختیار و
ٔ
جلوه گر شده و باعث می شود که بار گناهان آنان هر روز سنگین و سنگین تر شود و به تدریج به سوی
هالکت ابدی نزدیک تر می شوند .اىن سنت که از جمله سنت هاى حاکم بر زندگى معاندان و غرق شدگان
در گناه است ،سنت «امالء و استدراج» 1نام دارد.
آیه فعالیت «تدبّر در قرآن» ابتدای درس ،به این سنت اشاره دارد؟ …………………
کدام ٔ
دایره سنت امالء و استدراج نتیجه عمل خود انسان هاست .بنابراین باید بکوشیم که
قرارگرفتن در ٔ
در دایره این سنت ها قرار نگیریم تا به هالکت ابدی گرفتار نشویم.
امام صادق می فرماید« :هنگامی که خداوند خیر بنده اش را بخواهد ،اگر بنده گناهی مرتکب
شود او را گوشمالی می دهد تا به یاد توبه بیفتد و هنگامی که شر بنده اش [بنده ای که غرق گناه شده
است] را بخواهد ،بعد از انجام گناه نعمتی به او می بخشد تا استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه
2
مون»
ست ِدر ُج ُهم ِمن َح ُ
دهد .این همان است که خداوند فرمودهَ :س َن َ
یث ال یَعلَ َ
امیر المؤمنین می فرماید« :چه بسا احسان پیاپی خدا ،کسی را گرفتار کند و پرده پوشی خدا او را
شیفته خود گردد و خدا هیچ کس را همانند کسی که به او مهلت
مغرور سازد و با ستایش مردم فریفته و
ٔ
3
داده ،امتحان و آزمایش نکرده است».
پیام آیات

سوره اعراف تحلیل کنید که در چه صورتی وفور نعمت نشانه
با توجه به آیات  182و 183
ٔ
سنت استدراج است؟

١ــ امالء به معنای مهلت دادن است و استدراج به معنای حرکت تدریجی به سمت عذاب الهی است.
٢ــ تفسير برهان ،سید هاشم بحرانی ،ج  ،2ص .153
٣ــ نهج البالغه ،حکمت  ،260ابتدای عبارت« :کم من مستدرج .»...
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نمونه

در شام و در برابر یزید ایراد کرد این گونه یزید را مورد

در خطبه ای که حضرت زینب
1
خطاب قرار داد:
… ای یزید ،آیا گمان بردهای حال که جای جای زمین و آفاق آسمان را بر ما گرفتی و بستی و
ما چونان کنیزان رانده شدیم ،مای ٔه خواری ما و موجب کرامت توست و حکایت از عظمت جایگاه
تو دارد ،که این چنین باد در بینی انداختهای ،و برق شادی و سرور از دیدگانت میجهد؟!
اندکی آرام گیر ،مگر سخن خدای را فراموش کردهای که فرمود« :آنان که کافر شدند تصور
نکنند که اگر به آنان مهلت می دهیم( ،این مهلت) به نفع آنها است ،فقط به این خاطر به آنان مهلت
می دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند برای آنان عذاب خوارکننده خواهد بود».2

  6ــ تأثیر اعمال انسان در زندگی او :رهنمودهای قرآن کریم و پیشوایان دین بیانگر آن است که
آینده زندگی هر فرد و اتفاقاتی که برای او رخ می دهد ،در موارد بسیاری تحت تأثیر رفتارهای گذشته
ٔ
او ،اعم از رفتارهای خوب و بد است.
به طور مثال ،امام صادق
ـموت بِـالـذ ِ
ُّنوب
َمـن َی
ُ
اَکـثَ ِ
ـموت بِـاآلجا ِل
ـمـن َی
ُ
ـر م َّ
ُ
ِ
ِ
حـسان
ـعیـش بِـاال
َو َمـن َی
ُ
ِ3
اَکـثَ ِ
ـعیـش بِـاالَعـمار
ـمـن َی
ـر م َّ
ُ
ُ

می فرماید:

واسطه گناه مى میرند
کسانى که به
ٔ
واسطه سرآمد عمرشان مىمیرند ،بیشترند.
از کسانى که به
ٔ
و کسانى که به سبب نیکوکارى زندگى دراز دارند،
از کسانى که به عمر اصلى زندگى مى کنند ،بیشترند.

صله رحم و محبت به خویشان و دادن صدقه ،عمر را افزایش می دهد
همچنین در تعالیم دینی آمده است که ٔ
5
لقمه حالل،
و قطع رحم و بی محبتی به خویشان عمر را کاهش می دهد .احسان به والدین ،امانت داریٔ ،

4

1ــ لهوف ،سيد ابن طاووس ،صص 216ــ.214
آیه .178
2ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
3ــ بحاراالنوار،مجلسی ،ج  ،٥ص .١٤٠
4ــ عيون اخبار الرضا ،صدوق ،ج ،2ص .37
5ــ كافی ،کلینی ،ج  ،2ص.153
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2
1
غصه دیگران زندگی
آب دادن به درخت تشنه یا سیراب کردن حیوانات و نیز بر طرف کردن اندوه و ٔ
را بهبود می بخشد .ظلم به دیگران و افزایش گناه ،اعم از فردی و اجتماعی ،آثار زیان باری از جمله
نزول بال و عدم استجابت دعا را به دنبال دارد 3،همان طور که تقوا و ایمان واقعی به خداوند سبب نزول
4
برکات الهی می گردد.

آیه فعالیت «تدبّر در قرآن» ابتدای درس ،به این سنت اشاره دارد؟ …………………
کدام ٔ
برنامه ریزی

اکنون که با برخی از مهم ترین سنت های خداوند آشنا شدیم ،الزم است برای حرکت درست
در بستر این سنت ها و بهره مندی مطلوب از آنها به سؤال های زیر پاسخ دهیم و مطابق با پاسخ های
خود برنامه ریزی کنیم.
١ــ برای اینکه در امتحانات الهی موفق باشیم ،چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
............................................................
............................................................
............................................................
٢ــ برای اینکه از توفیق الهی بهره مند شویم چه برنامه هایی را پیشنهاد می دهید؟
............................................................
............................................................
............................................................

1ــ تفسير العياشی ،عیاشی ،ج  ،2ص .86
2ــ بحار االنوار ،مجلسی ،ج  ،62ص .65
سوره اعراف ،آیات  77و  78و آیات  163تا .166
3ــ
ٔ
اعراف،آیه .96
سوره
ــ
4
ٔ
ٔ
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بخش دوم

در مسیر

سرآغاز هر حرکت ،از جمله حرکت به سمت رشد و کمال ،اندیشه و تفکر است ،موضوعی که
در بخش ّاول با محوریت تفکر پیرامون خدا ،آثار و صفاتش ،سنت های او در جهان هستی به ویژه
انسان به آن پرداختیم.
ّاما گام بعد ،حرکت برای کسب کماالت و مدارج معنوی و انسانی است که با انجام دادن
مجموعه ای از کارها (واجبات) و ترک برخی از امور (محرمات) در قلمروهای مختلف ممکن
است.
هرچند این مسیر با دشواری هایی ممکن است همراه باشد ّاما یادمان نرود که خداوند ،قدرتمندترین
قدرتمندان ،پشتیبان ما در این مسیر است:
ِ
ِ
حمة ِمن ُه
َفا ََّما ا َّل َ
آمنوا بِال ّلٰه َواعتَ َصموا بِ ٰه َف َس ُیدخلُ ُهم فی َر َ
ذین َ
ً
1
ِ ِ ِ
قیما
َو َفضل َو َیهدی ِهم الَیه صراطًا ُمستَ ً
ً
تمسک جستند ،به زودی [خدا] آنان را در جوار رحمت
او
به
و
گرویدند
خدا
و ّاما کسانی که به
ّ
درآورد ،و ایشان را به سوی خود ،به راهی راست ،هدایت کند.
و فضلی از جانب خویش
َ

آیه .175
1ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ

82
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قرائت

سور ه نساء؛ آيه  106تا 113

ُ
َو استَغـ ِفر اهللَج ا َِّن اهللَ َ
ـفورا َر ً
اكن َغ ً
حيـما َ 106و ال تا ِدل
ِ
ـذيـن َي َ
ـب َمن َ
سمج ا َِّن اهللَ ال يُـ ِح ُّ
َعـن الَّ َ
ـتانون اَنف ُ َ ُ
اكن
ِ
َ
َ
خـفون ِم َـن انلّاس َو ال يَستَ
ثيـما  107يَستَ
َخ ّـوانًا اَ ً
خـفون
ِ
هلل َو هُ َـو َم َـع ُـهم اِذ يُـبَيّ َ
َ ج
ـتون ما ال َ  ي !
ول
ِم َـن ا ِ
ىض ِم َـن الـق ِ
ِ
َ َ ُ َ َ َ ُ ً
اجد ُ
ـحيـطا  108ها اَ ُنت ه! ُـؤال ِّ ِء َ
و اكن اهلل ِبا يعـمـلون م
لـت
الـحـيا ِة ُّ
َعهنُم ِف َ
وم الـ ِق َ
ادلنيا َفَن يُـجا ِد ُل اهللَ َعهنُم يَ َ
يامـ ِة
َ َ َ ُ َ َ َ ً َ ِّ َ َ َ َ 109
سو ًءا او
ام من يـكون عـل ِـهم وكيـل و من يعـمل
يَظـ ِلم ن َ َ
ـفورا َر ً
فسهو ث ُ َّـم يَستَغـ ِف ِر اهللَ يَـ ِج ِـد اهللَ َغ ً
حيـما
ِثـما ف َ ِا َّنا يَـكسبُهو َ
َ
ـكسب ا ً
!
ن
ـلى
ع
فس ّْه ط َو
ِ
َ 110و َمن يَ ِ
ِ
ًَ
َ
ـيلـما َح ً
اكن اهلل ُ َع ً
ـكسب َخـطيِّـئَـة او
ـكيـما َ 111و َمن يَ ِ
ِثـما ث ُ َّـم َيم به َبيِّـئًا ف َ َق ِد احـتَ َم َـل ُبـتانًا َو ا ً
ا ً
ِثـما ُمـبيـنًا َ 112و
ِ ِ ّْ
َ
َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ
هلل عـلـك و ر
حـمـتُهو ل َـه َّـمت طآئ َ َـف ٌة ِمهنُم ان
لوال فضل ا ِ
َ
ُ ّ
وك َو ما يُـض ّل َ
َ
ج
ون ا ِّل اَنف ُ َ ُ
سم َو ما يَ ُ ّ
ل
ي ِـض
ـضون َ َك ِمن شءٍ
ِ
َ َ َ َ َّ َ َ َ
َ ََ
َ َ
الـك َ
ـك ما ل
تاب َو الـ ِحـكمـة و عـلـم
َو ازنل اهلل ُ َعـلـك ِ
َ ُ َ َ ُج َ َ َ ُ
ضل اهلل َع َـل َ
ـك َع ً
ـظيـما 113
تكن تعـلـم و اكن ف
ِ
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ترجمه

و از خدا آمرزش بخواه ،كه خدا آمرزنده مهربان است.
و از كسانى كه به خويشتن خيانت مىكنند دفاع مكن ،كه خداوند هر كس را كه
خيانتگر و گناهپيشه باشد دوست ندارد107 .
[كارهاى نارواى خود را] از مردم پنهان مىدارند[ ،اما از خدا شرم نمىكنند] و
از خدا پنهان نمی کنند [و در حضور او مرتکب گناه می شوند] ،و هنگامى كه در
مجالس شبانه ،سخنانى كه خدا راضى نبود مىگفتند ،خدا با آنها بود و خدا به آنچه
انجام مىدهند ،احاطه دارد108 .
هان ،شما همانان هستيد كه در زندگى دنيا از ايشان جانبدارى كرديد ،پس چه كسى
روز رستاخيز از آنان در برابر خدا جانبدارى خواهد كرد؟ يـا چه كسى حمايتگر [و
حامی] آنان تواند بود؟ 109
و هر كس كار بدى كند ،يا بر خويشتن ستم ورزد؛ سپس از خدا آمرزش بخواهد،
خدا را آمرزنده مهربان خواهد يافت110 .
و هر كس گناهى مرتكب شود ،فقط آن را به زيان خود مرتكب شده ،و خدا همواره
دانا و حکیم است111 .
و هر كس خطا يا گناهى مرتكب شود؛ سپس آن را به بىگناهى نسبت دهد ،قطعاً
بهتان و گناه آشكارى بر دوش گرفته است112 .
و اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود ،گروهی از ايشان ِ
آهنگ آن داشتند كه تو
را گمراه سازند[ ،اما] جز خودشان [كسى] را گمراه نمىسازند ،و هيچ گونه زيانى
به تو نمىرسانند .و خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچه را نمىدانستى به تو
آموخت ،و فضل خدا بر تو همواره بزرگ بود113 .
106
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در گرو کار خویش
در درس گذشته ،با یکی از سنت های الهی که نقش عمل انسان در سرنوشت او بود ،آشنا شدیم
و نمونه هایی از این تأثیر را مطالعه کردیم.
رابطه میان انسان و عمل او وجود دارد که الزم است به طور جدی
اما یک سؤال اساسی در
ٔ
درباره آن ،چه رهنمودی به ما داده اند.
درباره آن بیندیشیم و ببینیم که قرآن کریم و پیشوایان دین
ٔ
ٔ
آن سؤال اساسی این است که:
عمل انسان چه نقشی در ساختن شخصیت او دارد؟
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درباره ارزشمندی قدرت اختیار بارها سخن گفته و توضیح داده شده است که انسان به کمک همین
ٔ
ویژگی می تواند مراحل کمال را یکی پس از دیگری بپیماید و به تعبیر مولوی:
آنچه اندر وهم ناید آن شوم
بار دیگر از َملَک ّپران شوم

انسان همان طور که با قدرت اختیار خود می تواند راه کمال را طی کند ،با همین توانایی می تواند
در مسیر شقاوت پیش رود و هالکت خود را رقم بزند .عواملی همچون شیطان ،شرایط فرهنگی و
حد وسوسه و تحریک نقش دارند و اینِ ،
خود
اجتماعی ،دوستان ،رسانه ها و هر عامل دیگر فقط در ّ
آینده خود را تباه می سازد .پس انسان
انسان است که سرنوشت شقاوت بار خود را رقم می زند و ٔ
گنه کار در گرو عمل خویش است.
تدبر در قرآن
ّ

آنگاه [تشخیص] بدکاری و پرهیزکاری را به آن [نفس انسان]
جورها َو تَقواها
َفا ََله َمها ُف َ
الهام کرد.
		
که هر کس آن را پاک گردانید ،قطعاً رستگار شد.
َقداَفل ََح َمن َزکّاها		
1
دخاب َمن َد ّساها
و هر کس آن را آلوده کرد ،قطعاً محروم شد.
		
َو َق َ
١ــ در این آیات یک بشارت وجود دارد و یک انذار ،آنها را مشخص کنید.
......................................................................
......................................................................
نشانه چه حقیقتی است؟
٢ــ این بشارت و انذار ٔ

بیشتر بدانیم

قرآن کریم در ابتدای نقل گفت وگویی از بهشتیان با دوزخیان می فرماید:
هر انسانی در گروی کاری است که کرده و باید جوابگو باشد که چرا این زیان را به خود یا دیگری
رسانده است.
سپس آن گفت وگو را چنین نقل می کند تا نشان دهد که دوزخیان در گروی چه رفتاری بوده اند:
2

سوره شمس ،آیات  8تا .10
1ــ
ٔ
سوره مدثر ،آیات  38تا .48
2ــ
ٔ
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اصحاب یمین از مجرمان می پرسند :چه چیزی شما را به راه دوزخ کشاند؟
آنان با تأسف می گویند :ما نمازگزار نبودیم و توجهی به بینوایان نداشتیم و آنان را اطعام نمی کردیم
و پیوسته با اهل باطل همنشین بودیم و روز قیامت را تکذیب می کردیم که ناگهان مرگ آمد و ما را
دربرگرفت.
پس از آن خداوند با حالتی تأسف آمیز می فرماید :کار اینان به جایی رسید که حتی شفاعت
شفاعت کنندگان نیز برای آنان سودی نداشت .سپس خداوند ،ما را به علت اصلی این سرنوشت
وحشتناک توجه می دهد که اینان از هر اندرز و نصیحتی فرار می کردند ،همان طور که چهارپایان
حمله شیرهای درنده فرار می کنند.
از ٔ

زمینه های گناه

هیچ انسانی به طور فطری به دنبال ظلم ،خیانت ،دروغ گویی ،تجاوز به حقوق دیگران و سایر اموری
که گناه و بدی نامیده می شوند ،نیست؛ بلکه برعکس ،انسان ها عدل ،امانت داری ،صداقت ،عفت،
پاکدامنی ،حیا و اموری که عمل صالح و ُخلق نیکو محسوب می شوند را دوست دارند و می خواهند
که دیگران هم نسبت به آنان راستگو و درست کردار باشند.
ممکن است بپرسید :پس چرا بسیاری از انسان ها به سوی گناه می روند و مرتکب گناه می شوند؟
در تبیین علت و چرایی حرکت انسان به سمت گناه می گوییم:
وسیله آنها حیات
خداوند حکیم امیال و غرایز و گرایش های گوناگونی در وجود انسان قرار داده تا به
ٔ
مادی و معنوی خود را سامان دهد و تکامل بخشد؛ امیال و غرایز برای حیات مادی و گرایش به خیر  و
نیکی برای حیات معنوی.
آنچه در این میان مهم است این است که انسان باید میان امیال و غرایز خود تعادل برقرار کند تا طغیان
یک یا چند میل و غریزه ،عرصه را بر گرایش های انسان به خیر و نیکی تنگ ننماید.
مایه حیات انسان و گیاهان و
تمایالت مادی در انسان شبیه به جریان آب در طبیعت است .اگر آب ،که ٔ
حیوان هاست ،هدایت و کنترل شود و در پشت سدها و در مزارع و رودخانه ها به طرز صحیحی استفاده
گردد ،موجب آبادانی می شود؛ ّاما اگر همین آب کنترل نشود و به صورت سیل و سیالب جاری شود،
تخریب و ویرانی به بار می آورد.
به طور مثال ،یکی از قوای وجودی ما ّقو ٔه غضب است .خداوند این ّقوه را در انسان قرار داده تا
88

در مواقع خطر از خود دفاع کند و با متجاوزان مقابله نمایدّ .اما اگر کسی تصمیم بگیرد مردمان دیگر
را زیر سلطه و قدرت خود قرار دهد و اموال آنان را به چنگ آورد ،از همین ّقوه سوء استفاده می کند،
به حقوق مردم تجاوز می نماید و به ظلم و ستم می پردازد .ظالمین و متجاوزان به حقوق مردم در جهان،
استفاده نادرست کرده اند.
کسانی هستند که از همین ّقوه
ٔ
بررسی

حد اعتدال خارج
چه عواملی امروزه سبب می شوند تمایالت مادی ما تحریک شوند و از ّ
گردند؟ آنها را شناسایی کرده و نام ببرید.
پاسخ به یک پرسش

ممکن است بپرسید با توجه به این سخن که انسان از هر چیزی منع شود ،نسبت به آن حریص تر
می شود ،آیا محدود کردن تمایالت مادی و حیوانی انسان در احکام الهی ،سبب حریص تر شدن انسان
و طغیان آن میل نمی شود؟
در پاسخ به این سؤال می گوییم:
استفاده معتدل از آنها
ّاوالً؛ احکام الهی انسان را از توجه به امیال مادی منع نمی کند بلکه توصیه به
ٔ
می نماید.
ثانیاً؛ انسان به چیزی حرص می ورزد که هم از آن منع شود و هم نسبت به آن تحریک شود .انسان ها
در زندگی اجتماعی خود از بسیاری از امور منع شده اند اما هرگز نسبت به آن حریص تر نمی شوند؛
مثال ً در و دیوار منازل شخصی مردم ،دیگران را از ورود بدون اجازه به آن منع می کند ،اما وقتی انسان
الزمه
در خیابان عبور و مرور می کند نه تنها نسبت به این منع هیچ حرصی ندارد ،بلکه آن را پسندیده و ٔ
زندگی اجتماعی می داند .بنابراین ،حریص شدن انسان نسبت به برخی امیال مانند میل جنسی نه به
خاطر محدود کردن آن ،بلکه به خاطر تحریک انسان ها توسط برخی رسانه ها ،فیلم ها ،پوشش نامناسب
برخی افراد و ...است.
ثالثاً؛ برخی افراد منافع و تجارتشان در گسترش و افراط در تمایالت مادی است و به دنبال حریص تر
شدن مردم هستند.
١
رید الَّذین ی َّت ِبعون َّ ِ
ظیما
یُ ُ
َ َ َ
الش َهوات َان تَمیلوا َم ًیل َع ً
1ــ آیه  ٢٧سوره نساء .
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استفاده متعادل از تمایالت نام منع می گذارند تا این گونه القا کنند که دین
این افراد شهوت ران به
ٔ
اسالم ،انسان ها را از توجه به امیال و غرایز مادی منع کرده است.

پشتوانه محکم دوری از گناه

همان طور که توضیح داده شد ،انسان به طور فطری گناه را دوست ندارد و فضیلت و خیر را می خواهد.
اما این مسئله سبب دوری از گناه نمی شود ،زیرا چنان که گفته شد ،عوامل تحریکی ممکن است زمینه
توجه بیش از حد انسان به تمایالت حیوانی شود و برای رسیدن به آن تمایالت مرتکب گناه گردد.
بنابراین ما نیازمند یک پشتوانه محکم برای دوری از گناه هستیم و این پشتوانه محکم چیزی جز
ایمان به خداوند نیست .ایمان به خداوند از چند جهت پشتوانه دوری از گناه است:
1ــ انسان مؤمن می داند که خداوند ناظر کارهای اوست .از این رو حیا می کند که در پیشگاه او
مرتکب گناه شود.در صورتی که گناهی هم از او سر زند از خداوند شرمنده می شود و توبه می کند.
2ــ انسان مؤمن می داند که خداوند انسان را بیهوده نیافریده و نسبت به اعمال وی بی تفاوت نیست؛
در روز حساب ،به نیکوکاران پاداش می دهد و بدکاران را مجازات می کند .توجه به این مسئله ،باعث
می شود فرد مؤمن سعی در دوری از گناه داشته باشد.
3ــ انسان مؤمن در سر گردانی قرار ندارد.خداوند او را راهنمایی کرده و مشخص نموده که چه
کارهایی گناه و حرام و چه کارهایی واجب است .او با اعتماد و اطمینان به دستورات الهی عمل می کند
و به سوی سعادت و رستگاری پیش می رود.
به راستی که مؤمنان پیروز و رستگارند.
همانان که در نمازشان خاشع و فروتن اند.
و آنان که از بیهوده کاری رویگردانند.
و آنان که انفاق مال انجام می دهند.
و آنان که پاکدامنی می ورزند و فقط از همسران خود بهره می گیرند.
و آنان که امانت دارند و بر سر پیمانشان استوارند.
و آنان که از نماز های خود محافظت می کنند.
اینان وارث وعده های زیبای خداوند هستند و «فردوس» را که یکی از باالترین مراحل بهشت است،
1
برای ابد به ارث می برند.
سوره مؤمنون ،آیات  1تا.11
1ــ برگرفته از
ٔ
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بررسی یک مسئله

با توجه به مطالب قبل ممکن است این سؤال به ذهن انسان خطور کند که پس چرا برخی مؤمنین
سوال نیازمند تأمل و دقت است .از همین جهت ،آن را در چند بند پاسخ
گناه می کنند؟ پاسخ به این ٔ
می دهیم:
1ــ باید توجه داشته باشیم ایمان به خدا با این که کسی ادعای ایمان بکند ،متفاوت است ؛ ایمان به
خدا یک امر قلبی است .ممکن است کسی به زبان بگوید خدا و دستورات او را قبول دارم ،اما هنوز
اعتقاد به خدا وارد قلبش نشده باشد .چنین کسی معموالً از دستور خدا سرپیچی می کند و مرتکب گناه
1
می شود.
2ــ حتی افرادی که به خداوند ایمان دارند از لحاظ درجات ایمان متفاوت اند؛ به عبارت دیگر ،ایمان
شدت و ضعف دارد ،ایمان یکی ضعیف است و ایمان دیگری قوی و ایمان فرد دیگر قوی تر.
انسان ها ّ
درجه ایمان و دلبستگی وی به خداوند ارتباط دارد .هرقدر ایمان قوی تر
میزان دوری مؤمن از گناه با
ٔ
درجه ایمان افراد پیرامون خود را
باشد ،دوری وی از گناه نیز بیشتر است .با این میزان می توانیم
ٔ
بسنجیم :آنان که بیشتر از گناه دوری می کنند ،ایمانشان قوی تر است.
انسانی که ایمان ضعیفی دارد ،اگر ایمان خود را تقویت نکند و به گناه آلوده شود ،به تدریج به گناه
عادت می کند و به جایی می رسد که همین ایمان ضعیف را هم از دست می دهد و همه حقایق ،حتی خدا
را انکار می کند .قرآن کریم می فرماید:
ِ
سپس سرنوشت آنان که
ذین
ثُ َّم کا َن عاقبَ َة ا َّل َ
مرتکب گناه شدند
وأی
الس ٰ
َساءوا ّ
ا ُ
اَن کَذَّ بوا بِ ِ
چنین شد که نشانه های الهی را تکذیب کردند
آیات ال ّلٰ ِه
2
َو کانوا بِها َیستَه ِزئو َن
و آن نشانه ها را به باد تمسخر گرفتند
اگر انسان هنگامی که اولین گناه را مرتکب میشود ،شخصیت آلوده و وحشتناک فردای خود را ببیند،
بهشدت از آن بیزاری میجوید و دوری میکند .اما چون آن شخصیت آلوده بهتدریج شکل میگیرد ،در
ابتدا تن به گناه میدهد و پس از آنکه به گناه آلوده شد و خود را به آن عادت داد ،آن تنفر ّاولیه را نیز فراموش
میکند« .توجیه» گناه و «عادت» به آن ،از پرتگاههای خطرناک سقوط در وادی ضاللت است.
آمدند و از ایمان دم زدند .خداوند
1ــ گروهی از اعراب که ادعای ایمان میکردند ،اما پایبند به احکام اسالم نشده بودند ،نزد پیامبر اکرم
به آن حضرت فرمود به اینان بگو ایمان نیاوردهاید لکن بگویید اسالم آوردهایم ،چرا که هنوز ایمان به ژرفای دلتان راه نیافته است .اگر خدا و رسول
آیه )14
را اطاعت کنید ،معلوم میشود که ایمان آوردهاید و خداوند نیز پاداش شما را بدون کموکاست میدهد( .برگرفته از
سوره حجراتٔ ،
ٔ
آیه 10
2ــ
سوره رومٔ ،
ٔ
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3ــ هریک از ما با تجربه هایی که در این زمینه داریم می توانیم بررسی کنیم که آیا در مواقعی که
ارتباط معنوی بهتری با خدا داریم و ایمانمان به خداوند قوی تر است ،بیشتر گناه می کنیم یا در حالی که
توجهی به خدا نداریم و از او غافلیم؟
همچنین دوستان و هم کالسی های ما نیز نمونه های خوبی برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ
مناسب هستند .آیا دوستانی که واقعاً اهل نماز و روزه اند ،بیشتر گناه می کنند یا دوستانی که کمتر به نماز
و روزه خود توجه دارند؟

فکر گناه

درباره صحنه های گناه فکر کند ،گرفتار
هرکس ،چه مؤمن و چه کافر ،فکرش را به سوی گناه ببرد و
ٔ
آن می گردد .امام علی می فرماید:
1
ِ
ِ
المعاصی َد َعت ُه ِالَیها.
کره و فی َ
َمن کَ ُث َر ف ُ
درباره معاصی زیاد فکر کند ،گناهان او را به سوی خود می کشانند.
کسی که
ٔ
گرچه فکر گناه ،مانند انجام گناه نیست و مجازات گناه را ندارد ،اما زمینه ساز رفتن به سوی گناه
است .حضرت عیسی در سخنی با حواریون فرمود« :موسی بن عمران به شما دستور داد که زنا
نکنید اما من به شما فرمان می دهم که حتی فکر زنا را نیز به خاطر نیاورید چه رسد به اینکه آن عمل را
انجام دهید ،زیرا هر کس که فکر آن را بکند مانند کسی است که در ساختمانی آتش روشن کند که در
این صورت دود آتش ،خانه را سیاه می کند ،گرچه ظاهر خانه سالم است»2.

بدتر از گناه

می فرماید :چهار رفتار نسبت به گناه از خود گناه بدتر است:
پیامبر اکرم
1ــ کوچک شمردن گناه (مثال ً وقتی نگاه هوس آلود به نامحرم می کنیم ،یا با پوشش نامناسب در
اجتماع حاضر می شویم ،برای راحتی وجدان بگوییم این که چیزی نیست ،دیگران گناهان بزرگ تر از
این را انجام می دهند).
2ــ افتخار کردن به گناه (مثال ً بگوییم ،وقتی که فالن شغل را داشتم فالن رشوه را گرفتم و هیچ کس نفهمید).
3ــ شادمانی کردن بر گناه (مثال ً بعد از گناه خوشحالی کنیم و بگوییم چه کالهی سر او گذاشتم).
3
4ــ اصرار بر گناه ( بگوییم خوب کردم که رشوه گرفتم ،باز هم رشوه می گیرم).
1ــ غرر الحکم و دررالکلم ،تمیمی آمدی ،حدیث .8561
2ــ بحاراألنوار ،مجلسی ،ج  ،14ص .331
3ــ مستدرک الوسائل ،میرزای نوری ،ج  ،11ص .367
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گناهان صغیره و کبیره

در یک تقسیم بندی ،گناهان به دو دسته صغیره و کبیره تقسیم می شوند 1.گناهان کبیره گناهانی هستند
که آثار سوء و زیان بار آنها به مراتب از گناهان صغیره بیشتر است .تعداد گناهان کبیره در آیات و روایات
2
به طور دقیق تعیین نشده فقط می توان گفت که برخی از گناهان حتماً از جمله گناهان کبیره هستند.
عادت و تکرار گناهان صغیره زمینه ساز رفتن انسان به سمت گناهان کبیره است .از این رو امام رضا
می فرماید:
«گناهان کوچک راه هایی برای گناهان بزرگ اند و کسی که در امور کوچک از خدا نترسد ،در امور
3
بزرگ تر نیز نخواهد ترسید»

کتمان گناه

در تعالیم دین توصیه شده است که اگر کسی به هر علتی گناهی را انجام داد ،نباید گناهش را برای
دیگران بیان کند ،زیرا با اظهار گناه ،زشتی آن در نظر او و دیگران از بین می رود و انجام گناه امری
عادی جلوه می کند 4.اگر در جامعه ای گناه ،زشتی خود را از دست دهد ،فساد در آن جامعه به سرعت
گسترش می یابد .از این رو کسانی که در فضای مجازی یا در صحبت با دوستان خود ،به راحتی گناهان
خود را با دیگران در میان می گذارند گناه بزرگ دیگری را عالوه بر گناه قبلی ،برای خود ثبت می کنند،
زیرا باعث ترویج آن گناه می شوند .خداوند در قرآن کریم می فرماید:
ِ
ِ ِ
ِ
ذین بی گمان ،کسانی که دوست دارند کارهای بسیار
شیع الفاح َش ُة فی ا َّل َ
ذین ُیح ّبو َن اَن تَ َ
ا َّن ا َّل َ
آمنوا لَهم عذاب ا ِ
الدنیا و ِ
اآلخرةِ… 5.زشت در میان مؤمنان شایع شود ،در دنیا و
َ
َلیم فی ُّ َ
ُ َ ٌ ٌ
َ
آخرت عذابی دردناک دارند.

آثار گناه

گناهان ،آثار نامطلوبی بر زندگی دنیوی و اخروی ما دارند که به سه مورد آن اشاره می کنیم:
1ــ قساوت قلب :قساوت قلب حالتی است که قلب انسان نسبت به حق تسلیم نیست ،تا آنجا

1ــ این تقسیم بندی ناظر بر آیه  31سوره نساء است که می فرماید ِ«ان تجت ِنبوا کَب ِائـر ما تُنهون عنه ،ن ُ َک ِفّر عنکُم سی ِئاتکُم و ن ُ ِ
دخلکُم ُمد َخ ًل کَ ِر ًیما».
َ َ ِّ
َ َ َ ُ
َ َ ُ َ َ
2ــ برخی از گناهان کبیره عبارت اند از :شرک به خدا ،یأس از رحمت الهی ،عاق والدین ،قطع رحم ،رباخواری ،زنا ،لواط ،کم فروشی ،فرار
از جهاد ،کمک به ستمکاران ،یاری نکردن به ستم دیدگان ،اسراف ،ترک یکی از واجبات ،اصرار بر گناه ،غیبت ،بهتان ،ریختن آبروی دیگران،
احتکار ،کبر ،دشمنی با مؤمنین ،کفران نعمت (برای توضیح بیشتر به کتاب «گناهان کبیره» از آیت اللّه شهید دستغیب مراجعه کنید).
نوب ط ُر ٌق ِالَی ال َک ِبائ ِر و من ی ِ
3ــ َّ ِ
غائـر ِمن الذُّ ِ
خف الل َّه في ال َق ِ
لیل لَم ی َ َخ ُفه فی ال َکبیر».
َ َ َ
«الص ُ َ
ُ
4ــ بحاراألنوار ،مجلسی ،ج  ،١٠٠ص .٧٨
آیه .١٩
5ــ
سوره نورٔ ،
ٔ
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که نصیحت هیچ نصیحت کننده در او اثر نمی کند .این حالت باتکرار گناه پیدا می شود؛ یعنی قلب با
تکرار گناه ،به تدریج چنان سخت می شود که دیگر انجام هیچ گناهی او را ناراحت نمی کند .قرآن کریم
به گناهکاران خطاب می کند و با مثالی وضع آنان را توضیح می دهد:
«سپس دل هایتان پس از آن سخت شد ،همانند سنگ یا سخت تر از سنگ ،زیرا که از بعضی سنگ ها
جویباران می شکافد و از بعضی از آنها آب بیرون می آید و برخی از آنها از عظمت و خشیت خداوند
1
فرو می افتد».
امام باقر فرمود« :هیچ چیز مانند گناه دل را فاسد نمی کند .همانا قلب آلوده به گناه می شود تا
2
جایی که بر اثر استمرار ،گناه بر آن چیره می شود و آن را زیر و رو می کند».
2ــ سلب توفیق :وقتی انسان مرتکب گناه می شود ،عالوه بر آثار مستقیم گناه ،توفیقی نیز از او
سلب و دری از خیر به روی او بسته می شود .همین محرومیت چه بسا سرچشمه محرومیت های بعدی
می شود؛ مگر اینکه شخص پس از انجام گناه ،قلباً پشیمان شود و با توبه به درگاه الهی بازگردد.
3ــ از بین بردن آرامش خاطر :گناه ،بر وجدان انسان اثر می گذارد و شخص را از درون ناراحت
3
می کند .حضرت علی می فرماید« :گاهی ،یک لحظه گناه ،اندوه و حزن طوالنی به دنبال دارد».
اگر گناهکار ،در همین مرحله توبه کند ،خود را از اندوه درونی نجات داده است .اما اگر گناه را
تکرار کند ،برای راحت کردن وجدان خود ،پیوسته دست به توجیه می زند تا باالخره بر وجدان خود
چیره شود و گناه را به آسانی انجام دهد.
خودارزیابی

حالت خود را هنگام نافرمانی از خداوند بررسی کنید و ببینید.
1ــ به کدام خطا عادت کرده اید و علت آن چیست؟
2ــ به آثار سوء آن خطا آشنا هستید و می دانید چه اثری برجا می گذارد؟
3ــ هنگام انجام آن خطا ،چه حالتی در پیشگاه خداوند دارید؟

آیه .٧٤
1ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
2ــ کافی ،کلینی ،ج  ،٢ص .٢٦٨
3ــ همان ،ص .451
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قرائت

سور ه آل عمرا ن؛ آيات  133تا 139

ُ
ِىل َمغـ ِف َرةٍ ِمن َرب ّكُم َو َجـنَّةٍ َع ُض َها َّ
َو ساروعا ا !
ماوات
الس
ِ
ِ
َو االَ ُ
ـذيـن يُن ِف َ
رض ا ُ ِع َّـدت ِل ُ
قيـن  133اَلَّ َ
لـمـتَّ َ
قون ِف
َّ ّ ِّ َ َّ ّ ِّ
َ َ َ
َ
السا ِء و
الـعافيـن َع ِـن
الـغيـظ َو
الضا ِء َو الـاك ِظـميـن
انلّاسط َو اهلل ُ يُـ ِح ُّ
ـب ُ
نيـن َ    134و الَّ َ
حـس َ
ـذيـن اِذا ف َ َعـلوا
الـم ِ
ِ
ك ُروا اهللَ فَاستَ َ
سم َذ َ
فا ِح َـش ًة اَو َظ َـلـموا اَنف ُ َ ُ
غـفروا
ُ ج َ َ َ ُ ُّ
اذل َ
نوب ا َِّل اهلل ُج َو َل ي ُ ِ ّ
ـصوا َع !
ـلى
نوبم و من يغـ ِفر
ِلـذ ِ ِ
ِّ
ََ َ ُ َ َ
ـمون    135اُول!ـِّئ َ
عـل َ
ـك َجـزا ُؤ ُه َمغـ ِف َرة ٌ ِمن
ما فعـلوا و ه ي
َ
َر ّبم َو َجـنّ ٌ
هنار اخ ِل َ
ات َتـرى ِمن َت ِـتَا االَ ُ
ـديـن فيـها َو
ِِ
ـيلـن     136قَد َخ َـلت ِمن قَب ِلـكُم ُس َ ٌ
جـر الـعا ِم َ
نِ َ
عـم اَ ُ
ن فَسيـروا
ف االَرض فَانظُـروا كَ َ
يـف َ
اكن عاقِبَةُ ُ
الـمـكَ ِ ّذ َ
بيـن 137
ِ
ِ
َ َ َ
َ ٌ ّ
ـظ ٌـة ِل ُ
لـمـتَّ َ
قيـن َ 138و
اس َو هُ ًـدى و مو ِع
ه!ـذا بيان ِللـن ِ
َ َ َ َ َ َ ُُ َ َ
عـل َ
ون اِن ك ُ ُ
نت ُمؤ ِم َ
ـنيـن 139
ال ِتـنوا و ال تـزنوا و انت اال
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ترجمه

و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود ،و بهشتى كه پهنايش [به قدر] آسمان ها و
زمين است [و] براى پرهيزکاران آماده شده است ،بشتابيد.

133

[پرهیزکارانی] كه از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگدستى انفاق كنند و خشم

خود را فرو مىبرند و از [خطای] مردم در مىگذرند و خداوند نیكوكاران را دوست

دارد.

134

[همانانی] كه چون كار زشتى كنند يا بر خود ستم روا دارند ،خدا را به ياد مىآورند و
براى گناهانشان آمرزش مىخواهند و چه كسى جز خدا گناهان را مىآمرزد؟ و [نیز]
بر آنچه مرتكب شدهاند ،با آنكه مىدانند [گناه است] ،پافشارى نمىكنند.

135

آنان ،پاداششان آمرزشى از جانب پروردگارشان و بوستان هايى است كه از زير
[درختان] آن ،جويبارها روان است .جاودانه در آن بمانند و پاداش اهل عمل چه

نيكوست.

136

قطعاً پيش از شما س ّنت هايى وجود داشته [و سپری شده] است .پس ،در زمين

بگرديد و بنگريد كه فرجام تكذيبكنندگان چگونه بوده است؟

137

اين [قرآن] براى مردم ،بيانى [روشن] ،و براى پرهيزکاران ،رهنمود و اندرزى
است.

138

و اگر مؤمنيد ،سستى نكنيد و غمگين نشويد ،كه شما برتريد.

139
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بازگشت
خدای متعال به حضرت داود فرمود:
«ای داود! اگر آنان که از من روی گردانده اند می دانستند که چگونه انتظار آنها را می کشم و
شوق بازگشتشان را دارم ،بدون شک از شوق آمدن به سوی من جان می دادند و بندبند وجودشان
1
از محبّت من از هم می گسست».
ادامه راه نیست ،بلکه گاه برای
تصمیمهای جدید همواره برای تکمیل پیمانهای قبلی و پیمودن ٔ
بازگشت از مسیری است که چندی به غلط پیموده شده و آثار زیانباری برجای گذاشته است .اینگونه
تصمیمها «توبه» نام دارد .در این درس میخواهیم بدانیم حقیقت توبه چیست؟ و بازگشت حقیقی چه
ویژگیهایی دارد؟

ِ
رون َع ّنی کَ َیف ِانتظاری ل َ ُهم َو َشوقی ِالٰی تَوب َ ِـتهم لَماتوا َشو ًقا ِال َ َّی َو ل َ َت َف َّر َقت َاوصال ُ ُهم ».میزانالحکمه،
1ــ «یا
ُ
الم ِدب َ
داوود! لَو َعل َم ُ
محمدی ری شهری ،ج  ،٤ص .٢٧٩٧

98

عبد یا آزاد؟

خانه با شکوه میگذشت ،میتوانست حدس
صدای ساز و آواز بلند بود .هرکس که از نزدیک آن ٔ
بزند که در درون خانه چه خبر است! بساط عیش و میگساری پهن بود و جام شراب پیاپی نوشیده
میشد.
زنی که در آن خانه خدمت میکرد ،بیرون آمد تا زبالهها را در کناری بریزد .در همین لحظه مردی که
آثار عبادت از چهرهاش نمایان بود ،از آنجا میگذشت .از آن زن پرسید:
صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟
زن گفت :آزاد .صاحب چنین خانهای که بنده نیست!
آن مرد گفت :معلوم است که آزاد است .اگر بنده میبود ،بندگی می کرد و حرمت صاحب خود را
نگه می داشت و این بساط را پهن نمیکرد.
رد و بدل شدن این سخنان موجب شد که خدمتکار مدت بیشتری در بیرون خانه مکث کند .هنگامی
که برگشت ،اربابش پرسید« :چرا معطّل کردی؟»
خدمتکار ماجرا را تعریف کرد و گفت که ،مردی با چنین وضع و شمایلی میگذشت و چنان پرسشی
کرد و من چنین پاسخی دادم.
جمله «اگر بنده میبود ،بندگی می کرد
شنیدن ماجرا ،صاحبخانه را چند لحظه در اندیشه فرو بردٔ .
و حرمت صاحب خود را نگه میداشت» چون تیری بر قلبش نشست و او را تکان داد .یکباره از جا
گوینده سخن رفت .دوید تا خود
برخاست و به خود مهلت پوشیدن کفش را نداد .با پای برهنه به دنبال
ٔ
را به
گوینده سخن ،که امام موسی کاظم بود ،رساند .در حضور اما م توبه کرد و تا زنده بود به پیمان
ٔ
عیاشان قرار داشت ،در ِسلک
زمره اشراف زادگان و ّ
خویش وفادار ماندُ .ب ۡشر بن حارث که تا آن روز در ٔ
1
مردان پرهیزکار و خداپرست درآمد.

انقالب علىه خود

در میان مخلوقات ،انسان موجودی است که عالوه بر ایستادگی در برابر موانع بیرونی ،میتواند در برابر
موانع درونی نیز ایستادگی کرده و حتی علیه خود انقالب کند؛ بدینمعنا که میتواند با پیروی از عقل ،علیه
تمایالت ناپسند خود قیام کند و انقالب نماید.
1ــ داستان راستان ،مرتضی مطهری ،داستان ٤٤
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بررسی

«خود   دانی» و ِ
با توجه به آنچه در سال های قبل درباره «نفس اماره» و «نفس لوامه» و ِ
«خود    عالی»
ّ
ّ
ٔ
آموخته اید ،به سؤال زیر پاسخ دهید:
مقصود از انقالب علیه خود چیست؟ کدام خود ،علیه دیگری انقالب می کند؟
............................................................
............................................................

حقیقت توبه

توبه در لغت به معنای بازگشت است و در اصطالح دینی ،به معنای بازگشت از گناه به سوی خداوند
و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران اوست .این حالت وقتی رخ می دهد که انسان از گناه پشیمان شده
بنده گناهکار ،خداوند نیز به سوی او باز می گردد و درهای
و قصد انجام آن را نداشته باشد .با بازگشت ٔ
رحمتش را به رویش می گشاید و آرامش را به قلب او باز می گرداند.
همین که انسان بعد از انجام گناه ،در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که « :چقدر بد
شد! چرا به فرمان خدا بی توجهی کردم؟ دیگر این کار را انجام نمی دهم» توبه انجام شده و گناه بخشیده
1
می شود .امام باقر می فرماید«:برای توبه کردن پشیمانی کافی است».
ِ
«استغف ُراللّه» را گفته است ،گرچه آن را بر زبان جاری نکرده باشد .اما اگر
چنین انسانی واقعاً در دل
ِ
دوباره آن گناه
«استغف ُراللّه» بگوید اما در قلبش پشیمان نباشد و قصد انجام
بر عکس باشد ،یعنی با زبان
ٔ
را داشته باشد ،چنین کسی توبه نکرده است.

توبه و پاکى

گناه ،آلودگى است و توبه ،پاک شدن از آلودگى هاست .توبه گناهان را از قلب خارج مى کند و آن را
شست وشو مى دهد .به همین جهت اىن عمل را «پىراىش» ىا «تخلىه» نیز مى گوىند.
رسول خدا
مى فرماىد:
اَلـ ّتـائِ ِ
ـن الـذَّ ِ
کسى که از گناه توبه کرده
نـب
ـب م َ
ُ
2
ذنـب لَـهو
مانند کسى است که هیچ گناهی نکرده است.
ک َ
َـمـن ال َ َ
1ــ کافی ،کلینی ،ج  ،2ص .426
2ــ مستدرک الوسائل ،میرزای نوری ،ج ،12ص .١٢٦
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امىرمؤمنان علی مى فرماىد:
ِ
توبه دل ها را پاک مى کند
ـلوب
اَل َّتـوبَـ ُة ُتـطَـ ّه ُ
ـر الـ ُق َ
1
و تَ ِ
ُّنوب
و گناهان را مى شوىد.
ـغـس ُ
ـل الـذ َ
َ
در اینجا باید به چند نکته توجه کرد:
همه گناهان حتی شرک هم آمرزیده می شود.
1ــ با توبه ٔ
خداوند به پیامبرش پیام می دهد که:
ِ ِ
ـلی اَنـ ُف ِ
ـس ِهم بگو ای بندگان من که بسیار به خود ستم روا
َسـرفوا َع ٰ
ُقل یا عباد َی ا َّل َ
ذین ا َ
داشته اید،
ِ
از رحمت الهی نا امید نباشید،
حـمـةِ ال ّلٰ ِه
ال تَقـنَـطوا من َر َ
ِ
ِ ٰ
..................................
ـمیـعا
ُّنوب َج
ً
ا َّن ال ّل َه َیـغـف ُر الذ َ
2
ِ
..................................
حیـم
ـفور َّ
الـر ُ
ـو الـ َغ ُ
ا َّنهو ُه َ
2ــ توبه نه تنها گناه را پاک می کند ،بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید ،گناهان را به
حسنات تبدیل می کند .خداوند می فرماید«:کسی که باز گردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد،
3
خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می کند زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است».
توبه جوانان را بسیار دوست دارد .پیامبر اکرم
3ــ توبه در جوانی آسان تر است و خداوند ٔ
4
می فرماید« :کسی نزد من محبوب تر از جوان توبه کار نیست».
٤ــ ِدر توبه همیشه باز است ،اما توفیق توبه همواره میسر نیست .باید لحظه های توفیق را شکار کرد
و خود را در دامن مهر خداوند انداخت.
 ٥ــ تکرار توبه ،اگر واقعی باشد ،نه تنها به معنی دور شدن از خداوند نیست ،بلکه موجب محبوب
شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می شود .خداوند می فرماید:
ِ
ِ
خداوند کسانی را که زیاد توبه می کنند ،دوست دارد
ابیـن
ا َّن ال ّٰل َه ُیـح ُّ
ـب ال َّت ّو َ
5
ِ
ـرین
و پاکیزگان را دوست دارد.
َو ُیـح ُّب ُ
المـتَـطَ ِّه َ
1ــ مستدرک الوسائل ،ج  ،١٢ص .١٢9
آیه .53
2ــ
سوره زمرٔ ،
ٔ
آیه .70
3ــ
سوره فرقانٔ ،
ٔ
4ــ مشکاة االنوار ،طبرسی ،ص .١٧٠
آیه .٢٢٢
5ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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بنابراین ،اگر کسی گناهی مرتکب شد و توبه کردّ ،اما توبه اش را شکست و دوباره مرتکب گناه شد،
هیچ مانعی ندارد که باز هم توبه کند و از خداوند عذرخواهی نماید؛ چراکه خداوند کسی را که فور ًا از
گناه خود ناراحت می شود و بسیار توبه می کند ،دوست دارد؛ زیرا می بیند چنین فردی ،با اینکه در دام
گناه افتادهّ ،اما قلبش نزد اوست و به سرعت از عمل خود پشیمان می شود.
نمونه

امام باقر  به یکی از یاران خود فرمود:
محمدبن مسلم! گناهان مؤمن ،وقتی که از آنها توبه می کند ،بخشیده شده است .پس مؤمن ،باید
ای ّ
بعد از توبه کردن ،عمل را از نو آغاز کند و زندگی را از سر گیرد .البته آگاه باش که این امتیاز فقط
برای اهل ایمان است.
محمدبن مسلم از امام سؤال کرد :اگر مؤمن بعد از توبه و استغفار باز هم به طرف گناه بازگشت ،آن
ّ
وقت چه می شود؟
محمدبن مسلم! تو خیال می کنی مؤمن از گناهش پشیمان می شود و از آن استغفار
امام فرمود :ای ّ
می کندّ ،اما خداوند توبه او را قبول نمی کند؟!
محمدبن مسلم بار دیگر می پرسد :حال اگر این توبه شکستن را بارها تکرار کند و پس از هر گناه باز
ّ
هم توبه کند و از خدا طلب بخشش نماید ،باز هم قبول است؟
امام در جواب فرمود :هر وقت مؤمن با استغفار و توبه به سوی خدا باز گردد ،خدا هم با بخشش به
توبه بندگانش را می پذیرد و گناهان را
سوی او باز می گردد .سپس امام این آیه را خواند« :اوست که ٔ
1
می بخشد و می داند که چه می کنید».
محمدبن مسلم تذکّر داد و فرمود :مراقب باش مؤمنین را از رحمت خدا مأیوس
سپس امام به ّ
2
نکنی!

حیله های شیطان

شیطان ،برای دور کردن انسان از توبه ،تالش فراوان می کند و با فریب مانع توبه انسان ها می شود،
از جمله اینکه:
١ــ ابتدا انسان را با این وعده که «گناه کن و بعد توبه کن!» به سوی گناه می کشاند و وقتی که او آلوده
آیه .25
1ــ
سوره شوریٔ ،
ٔ
2ــ کافی ،کلینی ،ج  ،2ص .434
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شد ،از رحمت الهی مأیوسش می سازد و می گوید «آب که از سر گذشت چه یک وجب ،چه صد
پرونده عملم نزد خداوند آن قدر
وجب ».در این حالت ،انسان با خود می گوید که کار از کارگذشته و
ٔ
سیاه است که دیگر توبه ام پذیرفته نیست .درحالی که آدمی ،هرقدر هم که بد باشد ،اگر واقعاً توبه کند و
نادم و پشیمان شود ،حتماً خداوند توبه اش را می پذیرد.
طمع ز فیض کرامت َمبُر که ُخلق کریم

گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید

1

«سوف» و به معنای امروز و فردا کردن و
٢ــ انسان را به «تسویف» می کشاند« .تسویف» از ٔ
ریشه َ
کار امروز را به فردا انداختن است .به عبارت دیگر ،فرد گنهکار دائماً به خود می گوید «به زودی توبه
می کنم ».و این گفته را آن قدر تکرار می کند ،تا اینکه دیگر میل به توبه در او خاموش می شود.
حیله شیطان ،بیشتر برای گمراه کردن جوانان به کار می رود .به او می گوید تو هنوز جوانی و
این ٔ
فرصت توبه داری ،باالخره در آینده می توانی توبه کنیّ .اما این یک دام است و سبب عادت جوان به
گناه می شود ،به طوری که ممکن است ترک گناه برایش سخت گردد.
درست است که هر وقت برگردیم خدا قبولمان می کند ،اما اگر انسانی غرق گناه شود ،دیگر معلوم
نیست که میل به توبه پیدا کند .شاید گناه به قدری بر روحش غلبه کند که هیچ وقت قلبش از گناه پشیمان
نشود و وقتی که پشیمانی قلبی نباشد توبه ای صورت نگرفته است.
ِ
ِ
شخص
همچو آن
درشت خوش ُس ُخن

هر دمی آن خـاربُن افـزون شدی
جامه های َخلق بدریدی زخار
چون به ِجد حاکم بدو گفت این ب َکن

مدتی فردا و فردا وعده داد

گفت روزی حاکمش ای وعده کَژ

تو که می گویی که فردا ،این بدان
ِ
درخت بَـد جوان تر می شود
آن
خار  بُن در ّقوت و برخاستن

در میان ره نشانـد او خـاربُن
پای خلق از زخم آن پرخون شدی

پای درویشان ِب َخستی زار زار

گفت آری برکَ َنم روز  یش من
شد درخت ِ
خار او محکم نهاد

پیش آ   در کـار مـا واپَس َم َغژ
کـه به هر روزی کـه می آید زمان
وین کَ َننده پیر و مضطر می شود
خـارکَن در پیری و در کاستن

1ــ غزلیات ،حافظ ،غزل شماره .230
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خار  بُن هر روز و هر دم سبزتر
او جوان تر می شود تو پیرتر

خـارکَن هر روز زار و خشک تـر

زود با  ش و روزگار خود ببَر

١

٣ــ روش دیگر شیطان برای کشاندن انسان به شقاوت این است که او را گام به گام و آهسته به سمت گناه
میکشاند تا در این فرایند تدریجی ،متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند .2برای مثال ،شیطان
رابطه نامشروع با جنس مخالف دعوت نمیکند ،بلکه در گام اول سخن از یک
از همان ابتدا ،انسان را به ٔ
دوستی ساده به میان میآورد ،دوستیای که فقط در حد صحبت و درد دل کردن است .اما در گامهای بعدی
و بهصورت تدریجی چنان این دوستی را پیش میبرد که فرد خود را غرق در فساد و آلودگی میبیند.

مراحل تکمیلی توبه

توبه یا همان پشیمانی از گناه آثار و نتایجی دارد که در زندگی شخص توبه کننده خود را نشان می دهد؛
از جمله:
١ــ تالش در جهت دور شدن از گناه :توبه کننده تالش می کند دیگر به سراغ گناهی که از آن
پشیمان شده است نرود؛ زیرا انجام آن مساوی با شکستن توبه است که در آن صورت باز هم باید توبه
کند .به عبارت دیگر ،اگر توبه کننده حقیقتاً توبه کرده باشد ،گرچه ممکن است به آن گناه عالقه ای هم
داشته باشد ،سعی خواهد کرد در عمل از آن دوری نماید؛ یعنی از افراد ،مکان ها و موقعیت هایی 3که
می توانند زمینه ساز شکل گیری گناه باشند ،دوری می کند.
بررسی

برای اینکه حالت پشیمانی ،به ترک گناه بینجامد ،چه راه حل هایی را پیشنهاد می دهید؟
1ــ مثنوی ،مولوی ،دفتر دوم.
2ــ قرآن کریم در مورد این روش شیطان ،تعبیر « ُخط ِ
الشیطان» را به کار می برد؛ یعنی گام های شیطان .این تعبیر نشان می دهد که روش
ُوات َّ
شیطان در گمراه نمودن افراد ،تدریجی و گام به گام است و شیطان انسان را قدم به قدم به سوی پرتگاه می کشاند .اگر انسان بداند که قرار است
روزی با فریب شیطان چه گناهان بزرگی را انجام دهد ،به شدت از آن بیزاری می جوید و دوری می کند اما شیطان ،انسان را فور ًا به سمت آن
گناه نمی برد ،بلکه گام به گام و به تدریج قبح و زشتی گناه را در دل او از بین می برد تا در نهایت گناه بزرگ را مرتکب شود .قرآن کریم با اشاره به
این روش شیطان این نکته را مطرح می کند که هدف نهایی شیطان آلوده کردن شما به انجام فحشا و منکر است و هر کس به دنبال گام های شیطان
بیفتد عاقبتی جز انجام گناهان زشت و ناپسند ندارد:
یطان ِفان َّهو یأمر ِبالف ِ
یطان و من یـ َِّتبع ُخط ِ
یا َایها الَّذین آمنوا ال تـ َّت ِبعوا ُخط ِ
الش ِ
الش ِ
ِ
آیه .)21
...
ر
ک
ن
الم
و
حشاء
ُوات
َّ
ُوات َّ
َ
َ
َ
(سوره نورٔ ،
َ
ُّ َ
َ ُ
ٔ
َ َ َ
َ َ
َ ُُ
3ــ منظور از موقعیت ها ،هرگونه فضایی است که می تواند موجب تحریک و سوق دادن انسان به سوی گناه شود ،مانند حضور در برخی
از گروه ها در فضای مجازی ،مشاهده برخی فیلم ها ،انجام بازی های رایانه ای نامناسب و...
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٢ــ جبران حقوق الهى و حقوق مردم :توبهکننده تالش میکند حقوقی را که با گناه خود ضایع کرده
است جبران نماید .دستهای از این حقوق ،مربوط به خداوند است .مهم ترىن حق خداوند نیز ،حق اطاعت
و بندگى اوست .توبه کننده باىد بکوشد کوتاهى هاى خود را در پىشگاه خداوند جبران کند؛ براى مثال،
نمازها ىا روزه هاى از دست داده را بهتدریج قضا نماید و عبادت هاى ترک شده را بهجا آورد.
البته خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است و اگر ببىند که شخص توبه کار تالش خود را کرده و
بقىه موارد را خود جبران نموده و او را عفو مى کند.
همه گناهان را جبران کندٔ ،
نتوانسته ٔ
دسته ای دیگر ،حقوق مردم است .توبه کننده باىد بکوشد اگر ستمى بر مردم کرده است آن را جبران
نماىد و حقوق مادى ىا معنوى آنها را در حد توان ادا کند و رضاىت صاحبان حق را به دست آورد و
1
اگر به آنان دسترسى ندارد ،به نیابت از آنان صدقه دهد و براىشان دعاى خىر و طلب آمرزش نماىد.
توجه کنىم که حقوق معنوی انسان ها بسىار مهم تر از حقوق مادى آنان است .اگر با دروغ ،غىبت و تهمت
آبروى انسانى رىخته شده ،اگر قلب پدر ىا مادرى بر اثر بى حرمتى فرزندى شکسته شده ،اگر با توزىع کتاب
ىا راه انداختن یک شبکه اجتماعی گمراه کننده در فضای مجازی ،فساد و تباهى در جامعه گسترش ىافته،
اگر رفتار ناپسند برخى افراد سبب بدبىنى دىگران به دىن شده ،در واقع حقوق معنوى افراد ضاىع شده است
و باىد فرد توبه کننده به جبران حقوق از دست رفته بپردازد.
خودارزیابی

رفتار و اخالق خود را ارزیابی کنید و ببینید به کدام یک از حقوق خداوند و مردم
کمتر توجه کرده اید .آنها را یادداشت کنید و برای جبران آن برنامه ریزی نمایید.

توبۀ اجتماعی

توبه فردى بود؛ اما جامعه هم اگر در برخى از ابعاد از مسىر توحىد و اطاعت
آنچه تاکنون گفته شد مربوط به ٔ
از خداوند خارج شد ،نىازمند بازگشت به مسىر توحىد و اصالح ،ىعنى نىازمند «توبه اجتماعی» است.
انحراف هاى اجتماعى باىد در همان مراحل ابتداىى خود اصالح شوند تا گسترش نىابند و ماندگار
نشوند .رباخوارى ،رشوه گرفتن ،بى توجهى به عفاف و پاکدامنى ،ظلم کردن و ظلم پذىرى و اطاعت از
جمله اىن بىمارى ها و انحراف هاست.
غىر خدا از ٔ
وظىفه امر به معروف و نهى از منکر
معالجه جامعه از اىن بىمارى ها انجام دادن
مهم ترین راه اصالح و
ٔ
ٔ
1ــ محجة البیضاء ،مالمحسن فیض کاشانی ،ج  ،٥ص .٢٧٣
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است .اگر مردم در انجام اىن وظىفه کوتاهى کنند ،گناهان اجتماعى ،قوى تر و محکم تر مى شوند و در
تمام سطوح جامعه نفوذ می کنند .در واقع اگر مردم در برابر این گناهان حساسىت نشان دهند و در برابر
آن باىستند و بکوشند که جامعه را به وضع صالح و درستی باز گردانند ،به آسانى مى توانند مانع گسترش
ِ
انحراف از
گناهان شوند .اما اگر مردم کوتاهى کنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جاىى نرسد و به تدرىج
حق رىشه بدواند ،اصالح آن مشکل مى شود و نیاز به تالش هاى بزرگ و فعالىت هاى اساسی و زیربنایی
پیدا می شود تا آنجا که ممکن است نىاز باشد انسان هاى بزرگى جان و مال خود را تقدىم کنند تا جامعه
را از تباهى برهانند و مانع خاموشى کامل نور هداىت شوند.
بیشتر بدانیم

هنگامی که امیرالمؤمنین برای مبارزه با معاویه وارد صفین شده بود ،برای لشکریان خود
سخنرانی مهمی کرد .در قسمتی از این سخنرانی می فرماید:
«آنگاه که مردم بر حاکم چیره شوند و از وی اطاعت نکنند ،یا حاکم بر مردم ستم ورزد ،در این
هنگام اختالف و تفرقه پدید می آید و نشانه های ظلم و تجاوز آشکار می شود و فریبکاری در دین
هوی  و هوس
رواج می یابد و راه های روشن و سنت ها رها می گردد .در این هنگام است که از روی ٰ
عمل شود و احکام خدا تعطیل گردد و بیماری های قلب و روح فراوان شود .در چنین شرایطی
دیگر مردم نمی ترسند که حق بزرگی را فرو گذار نمایند یا باطلی بزرگ انجام شود .در این هنگام
نیکوکاران ذلیل و اشرار عزیز شوند و عقوبت خداوند در حق بندگان بزرگ گردد».
سپس به مردم چنین پیشنهاد می کند«:پس ای مردم! بر شما باد خیرخواهی در اجرای حقوق
و یاری نیکوی یکدیگر بر آن ،زیرا هیچ کس ،هر اندازه هم که در به دست آوردن رضای خداوند
حریص باشد و تالشش در راه اطاعت و بندگی خدا فراوان باشد ،نمی تواند به حقیقت اطاعتی که
1
شایسته خداوند است برسد…»
ٔ

خطبه .٢١٦
١ــ نهج البالغه ،بخشی از
ٔ
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تا چه زمانى برای توبه کردن مهلت دارىم؟

سراسر عمر ظرف زمان توبه است  ّ ،1اما بهترىن زمان براى توبه ،دوره ای است که امکان توبه بیشتر و
انجام آن آسان تر و جبران گذشته راحت تر است .بر اىن اساس ،باىد به این نکته توجه کنىم:
دوره کم شدن انعطاف و تثبىت
دوره انعطاف پذىرىّ ،
دوره پىرى ٔ
تحول و دگرگونى و ٔ
دوره جوانى ٔ
ٔ
دوره جوانى خصلت هاىى در انسان پدىد آمد و ماندگار شد خارج کردن
در
اگر
خصلت
و
خوى ها
هاست.
ٔ
آنها در پىرى بسىار سخت و طاقت فرسا خواهد بود .صفات ناپسندى که در ما پدىد مى آىند ،شبیه
ریشه های نهالی هستند که در ابتدا نفوذ کمی در خاک دارد اما هر قدر زمان می گذرد ،نفوذ آن بیشتر
می شود و قوی تر می گردد تا جایی که کندن آن درخت بسیار سخت می شود.
امام خمىنى خطاب به جوانان می نویسد:
ِ
«بهار توبه اىام جوانى است که بار گناهان کمتر و تیرگی قلب و ظلمت درون اندک تر و شراىط توبه
حب جاه و مال و طول آرزوىش بىشتر است ،و
سهل تر و آسان تر است .انسان در پىرى حرص ،طمعّ ،
اىن به تجربه ثابت شده است و حدىث شرىف نبوى شاهد بر آن است .2فرض کنىم که انسان بتواند در
اىّام پىرى به توبه اقدام کند ،از کجا که به پىرى برسد و اجل ،او را در سن جوانى و در حال اشتغال به
نافرمانى نرباىد و به او مهلت دهد؟…
پس اى عزىز ،از فریب هاى شىطان بترس و در حذر باش ،و با خداى خود مکر و حىله مکن که
کلمه استغفار جبران گذشته مى کنم؛ اىنها خىال خام
پنجاه سال ىا بىشتر شهوت رانى مى کنم و دم مرگ با ٔ
توبه آنها را تا قبل از
است .اگر در حدىث دىدى ىا شنىدى که حق تعالى بر اىن امت لطف فرموده و ٔ
مشاهده آثار مرگ ىا ِ
خود آن قبول مى فرماىد ،صحىح است؛ ولى هىهات که در آن وقت توبه از انسان
ٔ
ِ
سرزند! مگر توبه لفظ است؟! اقدام به توبه زحمت دارد؛ … چه بسا باشد که قبل از فکر توبه ىا عملى
کردن آن ،اجل مهلت ندهد و انسان را با بار معصىت  هاى سنگىن و ظلمت بى پاىان گناهان ،از اىن جهان
منتقل نماىد .آن وقت خدا مى داند که انسان به چه گرفتارى ها و بدبختى ها دچار مى شود …
پس اى عزىز ،هرچه زودتر دامن همت به کمر بزن و عزم را محکم و اراده را قوى کن و از گناهان ،تا
3
در سن جوانى هستى ىا در حىات دنىاىى به سر مى برى ،توبه کن و مگذار فرصت خدا داد از دستت برود».
1ــ اصول کافی ،کلینی ،ج ،٢ص  ،٤٤٠کتاب کفر و ایمان.

2ــ اشاره به این حدیث پیامبر

و دراز (بحاراالنوار ،ج  ،70ص .)22

دارد که فرمود :آدمی پیر می شود در حالی که دو صفت در او جوان می شود :حرص و آرزوهای دور

3ــ شرح چهل حدیث ،امام خمینی  ،ص ( ٢٧٣با سادهسازی برخی کلمات و عبارات).
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بیشتر بدانیم

برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم

تقصیرهای رفته ،به خدمت قضا کنیم

بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق

دیگر فروتنی به در کبریا کنیم

دارالشفای توبه نبسته است در هنوز

تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم

رویازخدابههرکهکنیشرکخالصاست

توحید محض کز همه رو در خدا کنیم

چند آید این خیال و رود در سرای دل

تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم

چون برترین مقام َملَک دون قدر ماست

دیو زبونی چرا کنیم
چندین به دست ْ

1

پیشنهاد
مناجات التائبین را در کتاب «مفاتیحالجنان» بخوانید و به سؤالهای زیر پاسخ دهید:
الف) گناه چه آثاری در وجود انسان باقی میگذارد؟
ب) چه اموری است که جز خداوند دیگری توان انجام آن را ندارد؟
ج) خداوند چه راهی پیش پای گناهکار قرار داده که راه عذرآوردن را بر او بسته
است؟

1ــ سعدی ،مواعظ ،غزلیات ،غزل .50
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قرائت

سور ه احزا ب؛ آيات  32تا 36
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ترجمه

اى همسران پيامبر ،شما مانند هيچ يک از زنان [ديگر] نيستيد ،البته اگر تقوى پيشه

سازيد پس به ناز [و به گونه ای هوس انگیز ] سخن نگوييد ،تا آنكه در دلش بيمارى
است ،طمع ورزد و گفتارى شايسته بگوييد.

32

جاهلي ِت قديم ،زينت هاى خود را آشكار
و در خانههايتان قرار گيريد و مانند روزگار
ّ

نكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستادهاش را فرمان ببريد .خدا
فقط مىخواهد آلودگى را از شما اهل بیت بزدايد و شما را کامال ً پاک و پاكيزه

گرداند.

33

ِ
[سخنان] حكمت [آميز] در خانههاى شما خوانده
و آنچه را كه از آيات خدا و

مىشود ،ياد كنيد .در حقيقت ،خدا همواره دقيق و آگاه است.

34

به یقین مردان و زنان مسلمان ،و مردان و زنان با ايمان ،و مردان و زنان مطیع

پروردگار ،و مردان و زنان راستگو ،و مردان و زنان شكيبا ،و مردان و زنان فروتن،
و مردان و زنان انفاق کننده ،و مردان و زنان روزهدار ،و مردان و زنان پاكدامن ،و

مردان و زنانى كه خدا را فراوان ياد مىكنند ،خدا براى [همه] آنان آمرزش و پاداشى

بزرگ فراهم ساخته است.

35

و هيچ مرد و زن مؤمنى را سزاوار نيست كه چون خدا و فرستادهاش به كارى فرمان

دهند ،در امور خود ،خود را صاحب اختيار بدانند ،و هر كس خدا و فرستادهاش
ِ
گمراهى آشكارى گرديده است.
را نافرمانى كند ،قطعاً دچار

36
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احکام الهی در زندگی امروز

تزکیه نفس دانسته و می فرماید:
قرآن کریم ،رمز سعادت و رستگاری ما را ٔ
1

َقد َافلَ َح َمن َزکّاها
به یقین هر کس خود را تزکیه کرد ،رستگار شد.
تزکیه نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس ما از آلودگی ها پاک شود .این کار با توبه از گناهان آغاز
ٔ
می شود؛ اما برای تداوم پاک ماندن جان و دل انسان ،می بایست عالوه بر توبه به سایر دستوراتی
که خداوند فرمان داده است عمل نمود .دستورات اخالقی ،عبادی و…   .در این درس به یکی از
مهم ترین این دستورات ،یعنی احکام می پردازیم.

آیه .٩
1ــ
سوره شمسٔ ،
ٔ
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یگانه راه اطمینان

احکام و قوانین دین اسالم ،عالوه بر اینکه زندگی سالم در دنیا را تضمین می کند ،سعادت و
نیک بختی اخروی و ابدی را نیز تأمین می نماید .بنابراین ،نمی توان بایدها و نبایدهای دینی و الهی را
با قوانین بشری که اهداف محدود و کوچکی دارند ،مقایسه کرد و مثال ً گفت چرا خداوند برای فالن
گناه چنین مجازاتی قرار داده است؟ چراکه خداوند می داند آن گناه مانعی بزرگ بر سر راه سعادت و
نعمت های ابدی است؛ نعمت هایی که خداوند بخشی از آن را در قرآن کریم به ما معرفی کرده و مراتبی
از آن هم که اخروی است؛ در این دنیا قابل توصیف نیست.
مایه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده؛ این پاداش
«هیچ کس نمی داند چه پاداش هایی که ٔ
1
کارهایی است که انجام می دادند».
در همین مورد ،خداوند به پیامبر می فرماید:
«برای بندگان نیکوکارم چیزهایی ذخیره کرده ام که نه چشمی دیده ،نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی
2
خطور کرده است».
برنامه غیردینی است که بتواند این
شما «عمر جاودان همراه با خوشبختی» را درنظر بگیرید؛ کدام ٔ
هدف بزرگ را تضمین کند و ما را به آن برساند؟
شیوه مطمئن و قابل اعتمادی است که پیش روی هر انسان خردمند و
بنابراین ،زندگی دینی تنها ٔ
عاقبت اندیش قرار دارد .هرکس که نگران عاقبت کار خود است به روشنی درمی یابد که تکیه بر خداوند
و اعتماد به دستورات او ،هرگونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می برد .در غیر این صورت ،آیندهای
سوره توبه با هشدار دادن به این مطلب میفرماید:
غیرقابل اعتماد در انتظار اوست .خداوند ،در
ٔ

ـس بُـنـىانَـه
َافَ َ
ـمـن َا َّس َ
عـلى ت ٰ ِ
ـن الـلّ ِّٰـه
َ ٰ َ
ـقـوى م َ
ِ
ٍ
ـىـر
َو رضـوان َخ ٌ
سـس بـنـىانَـه و
َام َمـن َا َّ َ ُ
ـلى َشـفا ُج ُـر ٍف ٍ
هار
َع ٰ
ـانـهار ِبـه فى ِنار َج َـهـ َّن َـم
فَ
َ
ٰ
3
ِ
ِ
ـمىـن
ـوم الـظّـال َ
َو    الـلّ ُّٰـه ال ىَـهـدى الـ َق َ
و

آیه .١٧
1ــ
سوره سجدهٔ ،
ٔ
2ـ الجامع الصغیر ،سیوطی ،ج ،٢ص .٢٣٧
آیه .109
3ــ
سوره توبهٔ ،
ٔ

آىا آن کس که بنىاد [کار] خود را
پاىه تقوای الهی
بر ٔ

و خشنودى خدا نهاده ،بهتر است؛

ىا کسى که بناى خود را

لبه پرتگاهى در حال سقوط ساخته
بر ٔ

و با آن در آتش دوزخ فرو مى افتد؟

و خداوند گروه ستمکاران را هداىت نمى کند.
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تدبر در قرآن
ّ

صفحه قبل به سؤال های زیر پاسخ دهید:
شریفه
آیه
ٔ
ٔ
با تدبر در ٔ
1ــ زندگی محکم و استوار بر چه پایه هایی بنا می شود؟
......................................................................
لى َشـفا ُج ُـر ٍف ٍ
هار» ،چیست؟
2ــ مقصود از بنای زندگی بر ٔ
لبه پرتگاهَ ،
«ع ٰ
......................................................................
لبه پرتگاه بنا کرده اند ،ظالم نامیده است؟
3ــ چرا خداوند کسانی را که زندگی خویش را بر ٔ
......................................................................

جدی داشته باشیم:
زمینه احکام دین به نکات زیر توجه ّ
شایسته است در ٔ
١ــ میان سعادت انسان در جهان آخرت و بایدها و نبایدهای دین (احکام) ،ارتباط و هماهنگی برقرار
است ،گرچه ممکن است درک آن برای ما ،در حال حاضر ملموس نباشد 1.بنابراین ،از هر راهی
تغذیه صحیح حاصل
نمی توان به سعادت اخروی رسید؛ درست مانند رشد بدن در همین دنیا که فقط با ٔ
ِ
زندگی غیرمسئوالنه و بدون برنامه سازگار نیست ،بلکه یک
می شود .از این رو ،آن هدف بزرگ با یک
جدی و یک عزم قوی و استوار را طلب می کند.
زندگی ّ
ِ
2ــ هر دستور خداوند ،دالیل خاص خود را دارد که
«حکمت» آن حکم و دستور نامیده می شود.
گاهی ما حکمت برخی از دستورات خداوند را می دانیم و گاه از آنها مطلع نیستیم .گاهی هم از علوم
مختلف کمک می گیریم تا حکمت آن را به دست بیاوریم .این یک تالش خوب و ارزشمند استّ .اما
کننده این احکام
باید توجه داشته باشیم که آنچه ما کشف می کنیم ،در برابر علم بی نهایت الهی که وضع ٔ
است بسیار ناچیز است؛ بنابراین نباید چنین بپنداریم که با فهمیدن یکی از حکمت های یک دستور الهی
همه حکمت های آن پی برده ایم و این فهم را مبنای تصمیم گیری قرار دهیم.
به ٔ
٣ــ از آنجا که خداوند نصیحت گر حقیقی مردم و خواهان سعادت آنان است ،به منظور پیشگیری
از خطرات ،تابلوهای خطر را باال برده است تا مردم ،قبل از گرفتار شدن ،آن خطرات را بشناسند و از
در معراج ،وارد بهشت شد و مشاهده کرد که فرشتگان درحال بنای قصری باشکوه هستند .گاهی دست از کار می کشند
1ــ پیامبر اکرم
و گاهی به ساختن ادامه می دهند .پیامبر سؤال کرد چرا برخی لحظات دست از کار می کشید؟ گفتند مصالح این قصر از ذکر ال اله ّالاللّه است.
مؤمنی که این قصر برای اوست ،وقتی به این ذکر می پردازد ،ما به ساختن این قصر ادامه می دهیم« .بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،8ص .»177
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آن دوری کنند .اما کسانی که از گسترش این خطرات نفع می برند به ما می گویند چرا در اسالم این قدر
منع کردن و حرام کردن رایج است؟! درحالی که می دانیم چنین نیست؛ مثال ً اسالم هزاران نوع ورزش
و بازی را که در دنیا رواج دارد ،حالل می شمارد و مردم را نه تنها به ورزش کردن تشویق می کند بلکه
اگر ورزش به قصد آمادگی برای انجام وظایف الهی باشد ،آن را مستحب و دارای پاداش اخروی
می داند 1.اسالم فقط ورزشی را که همراه با قمار یا زیان آور باشد ،بد می شمارد و منع می کند؛ این یک
منع ،با آزادی اجرای هزاران ورزش و بازی دیگر ،قابل مقایسه نیستّ .اما تشویق کنندگان به قمار،
این یک منع را چنان بزرگ می کنند که گویی دین مانع ورزش و بازی شده است .ممکن است همین
منع را هم برخی دوست نداشته باشند ،اما خداوند به ضررهای یک عمل نگاه می کند ،نه دوست داشتن
یا نداشتن مردم .قرآن کریم می فرماید:
… و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می دارید و
2
آن برای شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید.
4ــ درست است که اسالم در هر دوره و زمانه ای قابل اجراست و هرقدر زندگی بشر پیچیده تر
شود و نیازهای جدیدی پدید آید ،فقها و مجتهدین می توانند احکام اسالمی را متناسب با آن شرایط
استخراج کنند ،اما این بدین معنا نیست که اگر جوامع بشری دچار انحراف شدند و خواسته ها و
تمایالت مخالف با سعادت خود پیدا کردند ،اسالم آن خواسته ها را بپذیرد و مطابق با آنها حکم کند.
در طول تاریخ جوامعی بوده اند که منحرف شده اندّ ،اما پیامبرشان در مقابل آن انحراف ایستاده و با آنان
3
مبارزه کرده است.
زمانه ما هم انحرافاتی هست که دامنگیر گروه زیادی از مردم دنیا شده ،مثال ً در برخی
در
ٔ
کشورها قمار و شراب رایج شده است .این دو عمل میان مردم عرب قبل از اسالم نیز رایج بود
و آنان که قماربازان ماهری بودند ،بسیار سود می کردند و آنان که شراب می فروختند منفعت
خوبی به چنگ می آوردند و اقتصادشان رونق داشت .وقتی تازه  مسلمانان شنیدند که پیامبر  
به دستور خداوند این دو عمل را حرام کرده نزد پیامبر آمدند و در این باره از او سؤال کردند .خداوند
1ــ امیرالمؤمنین در دعای کمیل از خداوند درخواست می کند که اعضا و جوارح او را قوی کند تا بهتر بتواند وظایف خود را انجام دهد
وارحی و اشدد علَی العزیم ِة ج ِ
( َق ِو علی ِخ ِ
ک َج ِ
وانحی)...
دمت َ
َ ُ َ َ َ َ
ّ َ ٰ َ
آیه .216
 2ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
در برابر تمایالت انحرافی آنان ایستاد و هیچگاه در
3ــ مثال ً با اینکه اکثریت قوم لوط خواسته های نامشروع داشتند ،حضرت لوط
برابر قوم خود کوتاه نیامد.
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نیز این آیه را نازل کرد:
ـن ال َخمـ ِر 1و الـم ِ
ك َع ِ
درباره شراب و قمار می پرسند
یـسـ ِر از تو
َیس َٴـلو َن َ
َ َ
ٔ
ِ ِ
بگو در آن دو گناهی بزرگ
َـبیـر
ُقل فیهما ا ٌ
ثم ک ٌ
ِ
ـع لِل ّنـا ِ
و منفعت هایی برای مردم است.
س
َو َمـناف ُ
2
و ِاثـمهما اَکبـر ِمن نَ ِ
فـعـ ِهـما
اما گناهشان بزرگ تر از منفعتشان است.
َ ُُ
َ ُ
مسلمانان این کالم خدا را پذیرفتند و آنها هم که این کسب و کار را داشتند ،از منفعتی که برایشان
داشت صرف نظر کردند تا مرتکب گناه نشوندّ .3اما با روی کار آمدن بنی امیه و بنی عباس ،بار دیگر
شراب و قمار در دربار آنها رواج پیدا کرد و به دنبال آن برخی از مردم نیز مرتکب این دو عمل شدند.
با این حال عموم مسلمانان ،هیچگاه زشتی این عمل را فراموش نکردند.
قمار عالوه بر اینکه یک کار بیهوده است ،پول و ثروت مردم را در مسیری که هیچ فایده ای برای
جامعه ندارد به کار می گیرد .از طرف دیگر ،این عمل میان برنده و بازنده کینه و دشمنی به وجود می آورد.
امروزه متأسفانه در برخی از کشورها ،از جمله آمریکا قمارخانههای بزرگ و مجلل ساخته شده و گاه
رئیس جمهور یک کشور ،خودش صاحب قمارخانههای بزرگ است و از این راه کسب ثروت می کند.
اما این فراگیری دلیل نمی شود که اسالم در برابر آن کوتاه بیاید و آن را گناه محسوب نکند.
یکی دیگر از انحرافات قبل از اسالم که امروزه هم در برخی جوامع رایج شده ،ارتباط جنسی خارج
از چارچوب شرع است 4.رایج شدن این ارتباط بازگشتی به دوران جاهلیت است و بنیان خانواده را
متزلزل می کند .همان طور که در کشورهایی که این قبیل رابطه  ها وجود دارد ،خانواده استحکام خود را
از دست داده و فرزندان تک سرپرست فراوان شده اند.
قرآن کریم در همان زمان نزول که این عمل فراوان بود ،در مقابل آن ایستاد و آن را گناه کبیره شمرد
و راه های آسان و بدون گناه برای ارتباط جنسی پیشنهاد داد .این حکم نه تنها برای دیروز بلکه برای
امروز و فردای انسان ها باقی است تا هیچ گاه موقعیت خانواده متزلزل نشود و سالمت جسمی و روحی
انسان ها به خطر نیفتد.
 1ــ خمر در زبان عربی به معنای پوشاندن است و از این جهت به شراب َخمر گفته می شود که با مستی ای که ایجاد می کند ،گویی روی عقل
پرده ای می افکند و مانع عملکرد آن می شود.
آیه .٢١٩
 2ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
ِ
ِ
ِ
«مناف ُع لل ّناس» در آیه نیز ،همان منفعت های اقتصادی است که برخی مردم از تولید و خرید و فروش شراب کسب می کردند.
 3ــ منظور از َ
سید محمد حسینی بهشتی و «سنن جاهلی عرب و روش برخورد قرآن کریم» از محمدعلی  امانی
4ــ به کتابهای «جهان در عصر بعثت» از شهید ّ
مراجعه کنید.
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نی
قر ُبوا ال ّ ِز ٰ
َوال تَ َ
ِا َّنهو کا َن ِ
ـشـ ًة
فاح َ
1
ـبیـل
َو ساءَ َس ً

به زنا نزدیک نشوید
قطعاً آن عملی بسیار زشت
و راهی ناپسند است.

زندگی در شرایط ویژه

آری ،این سخن درست است که فرهنگ و تمدن امروزی بشر براساس دستورات الهی شکل نگرفته
و بسیاری از عادت ها و رفتارها با دستورات دینی در تعارض است و این تعارض ،رعایت قوانین
الهی را تاحدودی سخت کرده استّ ،اما از آنجا که ایمان داریم این قوانین ،فرمان های خداست ،با
اعتمادبه نفس باال و توکل بر او وارد عمل می شویم .در این صورت ،هم زمینه را برای آگاهی دیگران
صحنه عمل و زندگی دفاع می کنیم؛ همان طور که
نسبت به اسالم فراهم می نماییم و هم از اسالممان در
ٔ
در سال های قبل از سرزمین و آیینمان با تمام وجود دفاع کردیم و موفق شدیم.
بیشتر بدانیم

کتاب «خاطرات سفیر» سرگذشت یک دختر دانشجو است که
تصمیم گرفته در معتبرترین دانشگاه های اروپا تحصیل کند و در
همه احکام دین را رعایت نماید .این کتاب خاطرات او
عین حال ٔ
از بخشی از اتفاقاتی است که در مدت تحصیل برای وی رخ داده
است ٢.در ادامه قسمتی از یکی از این خاطرات را می خوانیم:
کنفرانس مد
دانشگاه آنژه ٣من را فرستاده بود به یه کنفرانس که طراحان
تابستان آینده را رونمایی می کردن .ساعت  8صبح
لباس ،مدهای
آیه .32
١ــ
سوره اسراءٔ ،
ٔ
توی سالن کنفرانس بودم .یکی از طراحای مد سخنرانی اش را آغاز کرده بود .لباسایی که
طراحی شون را در قالب بروشور نشون می داد افتضاح بودن؛ تیکه پاره … شل و ول …
خانم طراح حدود دو ساعت حرف زد .از اینکه این لباسا ِال هستند و ِبل هستند و ما برنامه هایی
برای جا انداختن این مد داریم.
آیه .٣٢
١ــ
سوره اسراءٔ ،
ٔ
رشته طراحی صنعتی.
٢ــ خاطرات سفیر ،نیلوفر شادمهری ،دانشجوی دکترای ٔ
٣ــ  :Angersدانشگاهی در شهر آنژه فرانسه که نویسنده در آن دوره دکتری خود را گذرانده است.
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موقع پذیرایی شد .در سالن پذیرایی توجهم به لباس خانم طراح جلب شد .بسیار شیک و
شکیل و سنگین! یک کت و شلوار سرمه ای با یه بلیز یقه شکاری صدفی و یه گردنبند مروارید.
موهای کوتاه مرتب داشت و اتفاقاً بسیار بسیار معقول و متناسب لباس پوشیده بود.
من تنها خانم محجبه سالن بودم و با نگاه کردن به اون حس کردم همون قدر که اون توجه
من رو جلب کرده من هم برای اون جذابم .به سمتش رفتم و شروع کردم به معرفی خودم .زمان
استراحت داشت تموم می شد و باید برمی گشتیم توی سالن سخنرانی ،اما یه عالمت سؤال تو
ذهنم بود که تصمیم گرفتم از ایشان بپرسم:
ــ عذر می خوام؛ یه سؤال خصوصی!
ــ بله ،بپرس.
ــ لباسایی که شما پوشیدید صد و هشتاد درجه با اونچه تیم شما طراحی کرده تفاوت داره ،شما
خودتون هم حاضرید از این لباسایی که طراحی کردید بپوشید؟!
ابروهاش را باال اندخت و خندید و همون طور که به سمت در ورودی سالن می رفت گفت:
«نه … نه… من یه مدیرم .شأن من نیست! اینا برای من نیست ،برای مردمه»…١
عرصه فرهنگ و ارتباطات ،ورزش
نحوه اجرای احکام اسالمی در سه
ٔ
با توجه به آنچه گفته شدٔ ،
و بازی و اقتصاد را بیان می کنیم:
١ــ عرصۀ فرهنگ و ارتباطات
دهنده هویت و شخصیت آن است .نوع اجزا و عناصر فرهنگی
فرهنگ ،روح حاکم بر جامعه و نشان ٔ
دهنده درجه و میزان ارزشمندی و تعالی آن جامعه است .اعتقاد به خدا و یکتاپرستی،
هر جامعه نشان ٔ
ایمان و اعتقاد به پیامبران الهی و اعتقاد به معاد و پایبندی به آن ،معیارهای اصلی در تشخیص ارزشمندی
فرهنگ جوامع است .توجه به عدالت ،خردورزی ،علم و دانش ،عفاف و پاکدامنی ،دوری از شهوت و
غضب و پایبندی به احکام و دستورات الهی از معیارهای دیگر یک فرهنگ برتر است.
احکام و قوانین اجتماعی اسالم باید به گونه ای تنظیم شود که سبب رشد و تقویت این معیارها شود.
از این رو:
1ــ تولىد ،توزىع و تبلىغ فیلم های سینمایی و تلویزیونی ،لوح هاى فشرده،
مجالت ،روزنامه ها ،کتاب ها و انواع آثار هنرى به منظور گسترش فرهنگ و
١ــ تلخیص از کتاب خاطرات سفیر ،صص  145تا 150
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معارف اسالمى و مبارزه با تهاجم فرهنگى و ابتذال اخالقى ،از مصادىق مهم عمل صالح و از واجبات
کفاىى  1و داراى پاداش اخروى بزرگ است.
پدیدآورنده یک
نکته مهم :حق نشر ،حق تکثیر یا کپی رایت ،مجموعه ای از حقوقی است که به
ٔ
حوزه کارهای ادبی ،سینمایی ،موسیقی ،عکاسی ،نرم افزار ،طراحی های صنعتی و ...تعلّق
اثر در
ٔ
اجازه نشر و تکثیر آن را دارد و هرگونه
پدیدآورنده آن اثر
می گیرد .یکی از این حقوق این است که تنها
ٔ
ٔ
همه مراجع ،اگر
استفاده و بهره برداری از اثر نیاز به دریافت اجازه از پدیدآورنده دارد .طبق نظر ٔ
تولیدکننده یک اثر ،تکثیر و کپی آن اثر را جایز نداند تکثیر آن حرام است؛ خرید و استفاده از این آثار
نیز حرام می باشد.
اشاعه فرهنگ و
2ــ ایجاد پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی به منظور
ٔ
معارف اسالمى و مقابله با اندىشه هاى کفرآمىز و ابتذال اخالقى ،مستحب است و در مواردی واجب؛
افرادى که تواناىى علمى ،فنى و مالى آن را دارند باىد به ایجاد آن مبادرت ورزند.
یکی از مهم ترین ابزارهای کشورهای سلطه گر ،وسایل ارتباطی از قبیل پایگاه های اینترنتی،
شبکه های اجتماعی ،ماهواره ها و سایر رسانه های اجتماعی است .مرکز این وسایل ارتباطی در
کشورهایی نظیر آمریکاست و صاحبان آنها سرمایه داران بزرگی هستند که معموال ً در دولت های خود
نفوذ فراوان دارند و برای تسلط بر کشورها اقداماتی از قبیل :به دست آوردن اطالعات محرمانه
اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و فرهنگی کشورها و تجزیه و تحلیل آنها برای تصمیم گیری های دقیق علیه
کشورهای مورد هدف را انجام می دهند.
سلطه رسانه ای و ارتباطی بیگانگان بر کشور شویم و این یکی از مهم  ترین
از همین رو ،الزم است مانع ٔ
مصداق های
قاعده «نفی سبیل »2است .بنابراین بر دولت اسالمی واجب است که زیرساخت های الزم
ٔ
برای پایگاه های ارتباطی بومی و داخلی را فراهم کند .بر ما نیز واجب است که حتی المقدور از وسایل
سلطه رسانه ای بیگانگان شویم.
ارتباطی داخلی بهره ببریم و مانع نفوذ و ٔ
3ــ استفاده از موسیقی ،خواه موسیقی سنتی و کالسیک باشد و خواه غیر  سنتی و مدرن جایز و
حالل است ،فقط آن نوع موسیقی که بی بندوباری و شهوت را تقویت و تحریک می کند و مناسب
مجالس لهو و لعب است ،حرام است .استفاده از ابزارها و آالت موسیقی برای اجرای سرودها و
ِ
فرهنگی مفید نیز حالل و جایز است.
برنامه های
درحد کفایت به آن اقدام کنند ،از دوش دیگران برداشته می شود.
1ــ واجب کفایی ،عملی است که برهمه واجب استّ ،اما اگر کسانی
ّ
واجب عینی عملی است که انجام آن بر تک تک مسلمانان واجب است.
لکافرین علَی ِ
2ــ قرآن کریم می فرماید« :و لَن یجع َل اللّٰه ِل ِ
آیه .141
نساء،
سوره
»؛
بیل
س
نین َ ً
ٔ
َ َ َ ُ
َ َ
ُ
ٔ
المؤم َ
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  4ــ تولىد ،توزىع و تبلىغ فىلم ها ،لوح هاى فشرده و ساىر رسانه هایی که
دربردارنده تصاوىر ىا متونی هستند که موجب انحراف و فساد مى شوند
ٔ
دربردارنده موسىقى مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند،
و ىا
ٔ
از گناهان بزرگ شمرده مى شود و خرىد و فروش آنها حرام است.
همچنىن ،تماشا کردن و گوش دادن به آنها نىز حرام است.
  5ــ شرکت در مجالس شادی ،مانند جشن عروسی ،جشن های مذهبی و ملی جایز است و حتی اگر
صله رحم یا تبلیغ دین شود مستحب است؛ به شرط آنکه در این مجالس ،احکام دین
موجب تقویت ٔ
مانند پوشش مناسب خانم ها رعایت شود.
٢ــ عرصۀ ورزش و بازی:1
١ــ دین اسالم از مسلمانان می خواهد برای سالمت و تندرستی
خود بکوشند و از هرکاری که تندرستی را به خطر می اندازد،
دوری کنند .عالوه بر این ،خوب است هر مسلمانی بکوشد که
بدنی قوی و نیرومند داشته باشد تا در زندگی از سالمت برخوردار
مبارزه با دشمنان دین پیروزمندانه عمل نماید .پیامبر
باشد و بتواند بهتر فعالیت کند و در هنگام خطر و
ٔ
اکرم    و امام علی از دالوران زمان خود بودند و در تمام جنگ ها شجاعانه می جنگیدند .البته
قوی شدن بدن وقتی ارزشمند است که ّقوت بازو سبب تواضع و فروتنی انسان شود ،نه فخرفروشی
بر دیگران.
رابطه صمیمانه میان خویشان و همسایگان و سالمت اخالقی افراد خانواده
٢ــ کسانی که برای تقویت ٔ
در برگزاری بازی ها و ورزش های دسته جمعی پیش قدم می شوند ،از پاداش اخروی بهره مند خواهند
شد.
٣ــ شرط بندی ،از امور زیان آور روحی و اجتماعی است و انجام آن ،حتی در بازی ها و ورزش های
معمولی نیز حرام می باشد.
٤ــ اگر ورزش و بازی های ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از فساد و بی بندوباری های دنیای
کنونی ضرورت یابد ،فراهم کردن امکانات آن واجب کفایی است.
مجموعه حرکاتى است که براى سالمتى جسمانى و
1ــ بازى مجموعه فعالىت هاىى است که براى نشاط و تفرىح انجام مى شود .ورزش
ٔ
تقوىت اندام هاست .بازى هاى ورزشى ،آن دسته از بازى هاىى هستند که هم سبب نشاط و فرح مى شوند و هم به تقوىت اندام ها کمک مى کنند،
مانند فوتبال ،والىبال ،دو و مىدانى و بسىارى از بازى هاى محلى.
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دانش تکمیلی

مطالعه بیشتر در خصوص حکم شرط بندی های دوستانه و نیز گرفتن پول جهت شرکت
برای
ٔ
در برخی مسابقات ورزشی به وبگاه گروه قرآن و معارف بخش «دانش تکمیلی» ،مراجعه کنید.
عرصه اقتصاد:
٣ــ
ٔ
در عصر حاضر سبکی از زندگی اقتصادی که مبتنی بر تولید انبوه کاال و مصرف فراوان و نیز توجه
به رفاه بیش از حد و لذت های مادی است ،در غرب رایج شده که سایر ملت ها را نیز تحت تأثیر قرار
داده است .برای اینکه بتوانیم بر مشکالت اقتصادی ناشی از تمدن جدید و معضالت داخلی فائق شویم
و در مسیر عدالت و رشد اقتصادی حرکت کنیم ،الزم است موارد زیر را به دقت رعایت کنیم:
١ــ مسئولین باید اقتصاد کشور را به گونه ای مدیریت کنند که سه هدف زیر محقق شود:
اول  ،استقالل اقتصادی و عدم سلطه و نفوذ بیگانگان1؛ دوم ،پیشروی به سوی عدالت و قسط و کاهش
فاصله طبقاتی؛ سوم ،حرکت به سوی آبادانی و عمران در عین دوری از دنیازدگی و تجمل گرایی.
ٔ
همه اموری که سبب ناپاک شدن
٢ــ بکوشیم که رزق و روزی حالل به خانه بیاوریم و از ٔ
روزی ما می شود ،مانند تولید کاال با کیفیت پایین و فریبکاری در معامله خودداری کنیم تا هم
آثار مثبت روزی حالل را در زندگی خود و تربیت فرزندان مشاهده کنیم و هم به اقتصاد کشور
کمک نماییم.
رسول خدا
می فرماید :عبادت ده جزء دارد که نُه جزء آن ،کسب و کار حالل است.2
٣ــ بکوشیم جامعه و بهخصوص بانکهای کشور به ربا آلوده نشود و ثروت افراد جامعه در خدمت تولید
عرصه کار و تجارت باید با احکام تجارت آشنا شویم تا گرفتار کسب
قرار گیرد .همچنین قبل از ورود به
ٔ
حرام نگردیم .حضرت علی در  این باره میفرماید:
ای گروه تاجران و بازرگانان!
عش َر التُّ ّجا ِر،
یا َم َ
ِ
اول یادگیری ِ
مسائل ِ
شرعی تجارت،
قه،
اَلف َ
سپس تجارت کردن.
تـج َر3؛
الم َ
ثُ َّم َ
٤ــ بکوشیم که همه از کاالی ایرانی استفاده کنیم و کاالی مرغوب در اختیار مردم قرار دهیم .اگر
قاعده نَفی َس ِبیل
 1ــ
ٔ
 2ــ بحاراألنوار ،مجلسی ،ج  ،103ص .9
 3ــ کافی ،کلینی ،ج  ،5ص .150
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مصرف کاالهای خارجی سبب وابستگی کشور شود ،واجب است از خرید آن خودداری شود.
٥ــ اشرافی گری ،تجمل گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی ،یکی از مهم ترین عوامل
فاصله طبقاتی است که عالوه بر آثار منفی اقتصادی ،باعث بی اعتمادی
عقب ماندگی اقتصادی و
ٔ
عمومی و رواج تجمل گرایی و مصرف گرایی در میان مردم می شود .بنابراین ،بر مسئولین و مدیران
شیوه زندگی اجتناب کنند و با اسوه قرار دادن خود ،دیگران را به سوی
کشور واجب است که از این ٔ
یک اقتصاد سالم دعوت کنند.
مجموعه افراد جامعه نیز باید با پیروی از پیامبر اکرم و امر به معروف
ٔ
و نهی از منکر روابط اقتصادی را سالم نگه دارند.
بررسی

برخی می گویند« :ما از کاالی ایرانی استفاده خواهیم کرد به شرطی که بهتر یا هم ردیف کاالی
خارجی باشد ».نظر شما در این باره چیست؟

  6ــ از تخریب محیط زیست پیرامون خود جلوگیری کنیم .با توصیه به اطرافیان استفاده از سموم
حداقل برسانیم.
شیمیایی ،پالستیک ،کاغذ و مانند آن را به ّ
 7ــ ممکن است در محیط زندگی ما ،مانند مدرسه ،محله و محیط کار افرادی بی بضاعت زندگی
تجملی دیگران غم و اندوه آنان را به دنبال داشته باشد .از این رو بهتر است از مدگرایی
کنند که زندگی ّ
و تجمل در پوشش و سایر ابعاد زندگی دوری کرده و ساده زیستی پیشه نماییم.
  8ــ امروزه کشورهای سلطه گر می کوشند تا از طریق برقراری روابط تجاری هدفمند ،کنترل
اقتصادی سایر کشورها را به دست بگیرند و آنها را به خود وابسته نمایند و استقالل آنان را از بین
ببرند .بنابراین ،بر دولت واجب است روابط اقتصادی با کشورها را به گونه ای تنظیم کند که آن کشورها
نتوانند در مواقع خطر کشور ما را تحت فشار قرار دهند.
9ــ از آنجا که رژیم صهیونیستی ،سرزمین مسلمانان را به کمک انگلستان در سال های قبل به زور
تصرف کرده و در آنجا غاصبانه یک کشور تشکیل داده است ،هر نوع تجارتی که به نفع این رژیم باشد،
همچون وارد کردن و ترویج کاالهایی که سرمایه داران این رژیم در آن شریک هستند حرام است.
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قرائت

سور ه بقره؛ آيات  142تا 145
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ترجمه

به زودى مردم كم خرد خواهند گفت« :چه چيز آنان [مسلمانان] را از قبلهاى كه بر

آن بودند رويگردان كرد؟» بگو« :مشرق و مغرب از آن خداست ،هر كه را خواهد به

راه راست هدايت مىكند».
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و بدين گونه شما را ّامتى ميانه قرار داديم ،تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه

باشد .و قبلهاى را كه [چندى] بر آن بودى ،قرار ندادیم جز براى آنكه كسى را كه از

پيامبر پيروى مىكند ،از آن كس كه از عقيده خود برمىگردد ،بازشناسيم و الب ّته [اين

كار] جز بر كسانى كه خدا هدايت [شان] كرده ،سخت گران بود و چنین نیست که

خدا ایمانتان [نمازهایتان را که به سوی قبله اول خوانده اید] تباه سازد ،چرا که خدا

[نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است.
ِ
گردانيدن رويت در آسمان را نيک مىبينيم [نگاههاى انتظارآميز تو را
ما [به هر سو]
143

به سوى آسمان (براى تعيين قبله) مىبينيم] .پس [اینک] تو را به سوی قبلهاى كه

بدان خشنود شوى می گردانیم ،پس روى خود را به سوى مسجد الحرام كن و هر
جا بوديد ،روى خود را به سوى آن بگردانيد .در حقيقت ،اهل كتاب نيک مىدانند

كه اين [تغيير قبله] ،حق و از جانب پروردگارشان است و خدا از آنچه مىكنند،

غافل نيست.
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و اگر براى اهل كتاب هر [دلیل و] نشانه ای [بر درستی قبله خویش] بياورى ،باز

هم قبله تو را پيروى نمىكنند ،و تو نيز پیرو قبله آنها نیستی .خود آنان نیز پيرو قبله

يكديگر نيستند ،و اگر پس از آنکه علم برای تو حاصل شده است ،از خواسته هایشان

جد ًا از ستمكاران خواهى بود.
پیروی کنی ،در آن صورت ّ
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پایه های استوار
از جمله برنامه های یک انسان مسلمان ،مشارکت و تالش او در ایجاد جامعه ای براساس
معیارهای اسالمی است .از این رو ،الزم است ابتدا معیارهای یک تمدن اسالمی را که قرآن کریم
و پیشوایان دین به ما معرفی کرده اند ،بشناسیم و برای تحقق هرچه بهتر آنها در جامعه ،برنامه ریزی
و تالش کنیم.
اکنون ،در این درس می خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که:
معیارهای تمدن اسالمی کدام اند و ما باید برای تحقق چه نوع جامعه ای تالش کنیم؟
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 ،در یک سپیدهدم تاریخساز ،از فراز
بیش از چهارده قرن از فرودآمدن پیامبر مکرم اسالم
جبلالنور ،که غارحرا در آن قرار داشت ،میگذرد .در آن روزها از اهالی مکه ،کسی تصور نمیکرد
که این انسانی که در حال پایین آمدن از کوه است ،پایهگذار تمدنی در جهان شود که از سایر تمدنهای
عصر خود پیش بیفتد و آثار و برکات خود را به تمدنهای بعد نیز برساند .در صبح یکی از همان روزهای
آغازین بعثت ،یحییبن عفیف ،از اهالی طائف ،میهمان عباس ــ عموی پیامبرــ بود .او میگوید:
«در گوشهای از مسجدالحرام ایستاده بودم و کعبه را نظاره میکردم .ناگاه چهره اى شاداب را
پهنه آسمان چشم دوخته است .اندكى بعد ،سوى كعبه بهحركت درآمد و كنار آن اىستاد.
دىدم كه به ٔ
پس از زمانى كوتاه ،نوجوانی پىش آمد و در سمت راست او قرار گرفت .آنگاه بانوىى از راه رسىد و
پشت سرشان اىستاد .دىدم كه آن دو به پىروى از آن مرد ،تعظىم كردند ،برخاستند و به سجده افتادند.
گفتم :اى عباس ،اىن كارى است عجىب و شگفت.
پاسخ داد :آرى ،كارى است شگفت .و ادامه داد :آن مرد را مى شناسى؟
جواب دادم :نه ،نمى شناسم.
برادرزاده من .سپس پرسىد :مى دانى آن
گفت :نامش محمد است ،پسر عبداللّٰه بن عبدالمطّلب و
ٔ
نوجوانی که همراه اوست ،كىست؟
گفتم :نه.
گفت :نامش على است ،پسر ابوطالب .آن زن را چطور؟ او را مى شناسى؟
اىن بار نىز پاسخم منفى بود.
گفت :او خدىجه است ،همسر برادرزاده ام.
برادرزاده ام می گوید« :پروردگار من ــ كه پروردگار آسمان و زمىن است  ــ مرا فرمان داده چنىن
كران اىن سرزمىن پهناور ،هىچ كس را جز اىن سه
نماز بگزارم ».به خداوند سوگند كه امروز از كران تا ِ
1
تن نمى شناسم كه بر اىن آىىن باشد».
كمتر از نىم قرن ،پس از آغاز دعوت ،نام اىن پىامآور ،سرزمىنهاى اطراف مكه را در   نوردىد ،قلبها را تسخىر
خود كرد و بر سر زبانهاى بخش عظىمى از مردم ِ
متمدن آن زمان ،جارى گشت .و ىک قرن بعد ،اىن گرامىترىن
نام ،از فراز منارههاى مساجد شهرهاى بزرگ آسىا ،آفریقا و اروپا به ِ
گوش مردم جهان میرسىد و آنها را به هىجان
2
میآورد .اینچنین بود که پیامبر اکرم تمدنى عظىم و باشكوه را رقم زد ،یعنی تمدن اسالمی.
1ــ البدایه والنهایه ،ابن کثیر ،ج ،٣ص .٢٥
2ــ تمدن ،عبارت است از زندگی جمعی و مدنی یک یا چند ملت برای رفع نیازهای مادی و معنوی .عظمت و بزرگی تمدن ها وابسته به
مجموعه توانمندی هایی است که آن جمع در اختیار دارد و به کار می گیرد .یکی از تمدن ها ،تمدن اسالمی است که با ظهور دین
همت ،درایت و
ٔ
اسالم آغاز شد و در قرونی به اوج رسید و به دالیلی به تدریج ضعیف شد.
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تحولى
این تغییر بنیادین و گذر از عصر جاهلىت به عصر اسالم ،نىازمند تغىىر در نگرش انسان ها و ّ
شىوه زندگى فردى و اجتماعى مردم بود .رسول خدا
اىن رسالت بزرگ را از شهر مكه
بنىادىن در ٔ
آغاز کرد و با كمک ىاران خود در مدینه ،پاىه هاى تمدن اسالمى را بنا نهاد.

معیارهای تمدن اسالمی

از همان ابتدای دعوت ،مردم را به یکتاپرستی دعوت کرد و فرمود:
1ــ رسول اکرم
1
اى مردم بگوىىد «معبودى جز اللّٰه نىست ،تا رستگار شوىد».
محدوده زندگی دنیایی فراتر برد و
٢ــ رسول خدا در کنار دعوت به توحید ،افق نگاه انسان ها را از
ٔ
آنان را با بُعد دیگری از زندگی ،یعنی زندگی در آخرت آشنا کرد.
تدبر در قرآن ()1
ّ

ِ
ٰ ِ
ـه و الـیـو ِم اال ِۤخـ ِر و ع ِ
َجـر ُهـم
ـحاَ .فـل ُ
ـم َ
ـل صال ً
َ َ
آم َ
َ ...مـن َ
ـن بِـالـ ّل َ َ
َـهـم ا ُ
2
ـوف َعـلَـیـ ِهـم َو ال ُهـم َیـحـ َزنو َن
ـنـد َر ّبِـ ِهـم َو ال    َخ ٌ
ِع َ

1ــ در این آیه به دو اصل اساسی اعتقادی که دو معیار تمدن اسالمی نیز به حساب می آیند،
اشاره شده است .آن دو معیار کدام اند؟
2ــ این دو معیار چگونه بر شکل گیری یک تمدن اثر می گذارد؟
٣ــ رسول خدا
به رسالت برانگیخته شده بود تا جامعه ای بنا نهد که در آن ،به جای حکومت
پایه قوانین و دستورات
ستمگران و طاغوتیان ،والیت الهی حاکمیت داشته باشد و نظام اجتماعی بر ٔ
الهی استوار گردد.
تدبر در قرآن ()٢
ّ

سول َو ُاولِـی االَمـ ِر ِمـنـکُـم...
   الـر َ
َطیـعـوا    الـ ّلٰ َ
آمـنوا ا ُ
ـه َو ا ُ
یا ا َُّی َ
ـهـا ا َّل َ
َطیـعـوا َّ
ـذیـن َ
آیه شریفه و عبارت های درس ،معیار سوم تمدن اسالمی کدام است؟
با توجه به ٔ

کبری ،بیهقی ،ج  ،١ص .٧٦
1ــ مجمع البیان ،طبرسی ،ج  ،١٠ص ٨٥٢؛ مناقب آل ابی طالب ،ابن شهر آشوب ،ج  ،١ص ٥٦؛ سنن ٰ
آیه .٦٢
2ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
آیه 59
نساء،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
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3

این معیار ،یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی است که در سال گذشته ،توضیح داده شد.
دایره والیت الهی خارج
همچنین گزارشی از خلفای بنی امیه و بنی عباس ارائه و مشخص شد که آنان از ٔ
شدند و آنان نه براساس دستورات الهی ،بلکه براساس امیال خود حکومت می کردند.
٤ــ یکی از مهم ترین اهداف پیامبر اکرم
برپایی جامعه اى عدالت   محور بود به طوری كه در آن
همه انسان ها فراهم باشد ،نه اىنكه
مظلوم بتواند به آسانى حق خود را از ظالم بستاند و امكان رشد براى ٔ
نعمت ها و ثروت هاى زمىن در انحصار گروهى محدود باشد .پیامبر از هر فرصتى براى رفع تبعىض هاى
ِ
طبقاتى حاكم بر نظام جاهلى و برقرارى فرهنگ برابرى و مساوات در جامعه ،كمال استفاده را مى نمود
و از هىچ تالشى در اىن راه فروگذار نمى كرد.
قرآن کریم ،در آنجا که اوصاف نمازگزاران را بیان می کند ،یکی از ویژگی های آنها را این گونه ذکر
می کند که آنان در مال خود برای محرومان و فقیران نیز حق معینی قرار داده اند 1و آنجا که می خواهد
تکذیب کنندگان دین را معرفی کند ،از کسانی یاد می کند که یتیمان را از خود می رانند و دیگران را به
2
اطعام مساکین تشویق نمی کنند.
رفتار پیامبر اکرم
فاصله طبقاتی ،فقر و
و بیانات قرآن کریم فضایی به وجود آورد که در آن،
ٔ
بی توجهی به محرومان زشت شمرده می شد و مساوات و قسط ،ارزشی واال تلقی می گردید.
تدبر در قرآن ()٣
ّ

الکتاب و المیزا َن لِیقوم ال ّناس بِ ِ
نات و اَن َزلنا معهم ِ
الق ِ
لَ َقد اَرسلنا رسلَنا بِالب ِی ِ
سط ...
َ ُُ
َ َ ُ
َّ
ََُ ُ
َ َ
َ
آیه شریفه و عبارات قبل ،معیار دیگری از معیارهای موردنظر پیامبر اسالم برای
با توجه به این ٔ
تشکیل تمدن اسالمی را ذکر کنید.
3

 5ــ یکی از اهداف مهم پىامبر اكرم  ،ارتقای جاىگاه خانواده ،به عنوان كانون رشد و تربىت انسان ها
و مانع اصلى فساد و تباهی بود .احىاى منزلت زن و ارزش هاى اصىل او از عناصر اصلى اىن برنامه به شمار
مى رفت .در آن عصر ،زن همچون كاال در نظر گرفته مى شد و از كمترىن حقوق فردی و اجتماعی ،حتی
حق مالكىت برخوردار نبود .تولد دختر در خانواده سرافكندگى آن خانواده را به دنبال داشت4.در چنین
سوره معارج ،آیات  ٢٤و .٢٥
1ــ
ٔ
سوره ماعون ،آیات  ١تا .٣
2ـ
ٔ
آیه .٢٥
3ــ
سوره حدیدٔ ،
ٔ
ِ
ِ
ِ
ٍ
لی هون َام ی َ ُد ُّسه و فی ال ُّتراب.
4ــ
سوره نحلٔ ،
ٔ
آیه َ :٥٩ایُمسکُه و َع ٰ
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با گفتار و رفتار خوىش

شراىطى كه زن ،از هرگونه احترام و جایگاه محروم شدهبود ،رسول خدا
انقالبى عظىم در جایگاه خانواده و زن پدىد آورد.
آن حضرت به یاران خود میفرمود :هیچ مردی نیست که زنی از محارم خود را شاد کند ،مگرآنکه
خداوند ،روز قیامت او را شاد خواهد کرد.1
وقتی به ایشان میگفتند کسی دختردار شده است ،میفرمود :دختران چه فرزندان خوبی هستند،
آماده کمک به پدر و مادر ،اُنسگیرنده ،باعث برکت و ریزبین و هنرمند و ظریفکار.2
سرشار از لطفٔ ،
با گرویدن مردم به اسالم ،زن منزلت انسانی خود را کسب کرد و استقالل مالی بهدست آورد 3.حضور
رابطه زناشویی در چارچوب خانواده و بهشکل ازدواج قرار
زن در جامعه با عفاف و پاکدامنی توأم شدٔ ،
مودت گردد و
گرفت و
استفاده ابزاری از زن لغو شد تا خانواده کانون رشد فضایل اخالقی ،دوستی و ّ
ٔ
محیط جامعه از فساد و بیبند و باری محفوظ بماند و حریم عفاف و ع ّزت زن حفظ شود.
تدبر در قرآن ()٤
ّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حم ًة،
َو من آیاته اَن َخل ََق لَکُم من اَن ُفسکُم ا ً
َزواجا لتَسکُنوا الَیها َو َج َع َل بَینَکُم َم َو َّد ًة َو َر َ
4
ک َٰ ٍ
آلیات لِ َقو ٍم َیتَ َفکَّرو َن
ِا َّن فی ذٰلِ َ
1ــ با تفکر در این آیه معیار دیگر تمدن اسالمی را ذکر کنید.
2ــ این آیه در   بردارنده چه نشانه ها و پیام هایی برای اهل اندیشه است؟

  6ــ از اقدامات مهم رسول خدا
تحول در روابط
اىجاد نگرشى جدىد در جامعه بود كه موجب ّ
بىن ملت ها گردىد .تا پىش از آن ،پادشاهان ،رؤساى قباىل ،اشراف و بزرگان ،معموال ً روابط خود با
دىگران را بىشتر براساس منافع مادى ،زىر سلطه درآوردن قباىل و سرزمىن هاى ىكدىگر تنظىم مى كردند
و مردم را به سوی این اهداف سوق مى دادند.
اىن صف بندى ها و جبهه گىرى ها را مردود اعالم كرد وآموخت که دو جبهه اى
رسول خدا
جبهه ىكتاپرستان،
جبهه حقٔ ،
جبهه باطل استٔ .
جبهه حق و ٔ
كه واقعاً در مقابل ىكدىگر قرار دارندٔ ،
جبهه مشركان ،کافران ،ستمگران و مفسدان است.
جبهه باطل،
عدالت خواهان و صالحان است.
ٔ
ٔ
مسلمانان باید میان خود پیوند برادری برقرار کنند و با ظالمان و مفسدان مبارزه نمایند.
1ــ ما ِمن رج ٍل ی ِ
دخ ُل فَرح ًة علَی امر َا ٍة بینه و و بینها حرم ٌة ِا ّل فَرحه اللّٰه تعالی ی ِ
یام ِة .کافی ،ج  ،6ص .6
َ َ
َ ََ َ ََ ُ
َ ُ ُ
وم الق َ
َّ َ ُ ُ َ ٰ َ َ
نات م ِلطفات مج ِ ّهزات ِ
ِ
ِ
ّیات .کافی ،ج  ،6ص .5
م
سات
مون
ُ
کات ُم َفل ٌ
بار ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ َ
الول َ ُد َالبَ ُ
ُ َ
عم َ
2ــ ن َ
سوره نساء.
آیه 32
3ــ اشاره به ٔ
ٔ
آیه .٢١
روم،
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
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تدبر در قرآن ()5
ّ

1
سول الـ ّلٰ ِ
ـهـم
ـه َو ا َّل
ـد َر ُ
ـعـهو ا َِش ّ
ـماء بَـىـنَ ُ
ُم َ
ـذىـن َم َ
ـح َّم ٌ
َ
اء َعـلَی الـ ُكـ ّفـا ِر ُر َح ُ
ـد ُ

2

آیه شریفه و عبارات فوق الذکر ،یکی از معیارهای تمدن اسالمی را ذکر کنید.
1ــ با توجه به این ٔ
2ــ نمونه هایی از مهربانی ای که بایستی بین پیروان پیامبر باشد و نیز نمونه هایی از سخت گیری
بر کافران را ذکر کنید.
3ــ اگر به این آیه در جوامع اسالمی عمل شود ،چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
 7ــ رسول خدا  ،تالش کرد جامعهای بنا نهد که مردم آن جامعه در عىن توجه به رستگارى اخروى
به  عنوان هدف اصلى زندگى ،براى رشد و تعالى زندگى دنىوى خود نىز تالش كنند .یعنی افرادی تربیت شوند
بهره صحىح را مى برند و هم با بندگى و راز و نىاز با
كه هم از زىباىى هاى جهان آفرىنش و نعمت هاى خداوند ٔ
خداوند متعال و پاىبندى به اخالق ،خود را براى تقرب الهى و رستگارى جاودانه آماده مى سازند.
تدبر در قرآن ()6
ّ

ِ
ِ ِ
ِ 3
ذاب ال ّنا ِر.... 4
َو ِم ُنهم َمن َی ُ
ـقول َر َّبـنا آتِنا ِفی ُّ
الدنیا َح َسنَ ًة َو  فی اآلخ َرة َح َسنَ ًة َو قنا َع َ
آیه شریفه و عبارات قبل ،معیار دیگری از تمدن اسالمی را ذکر کنید.
1ــ با توجه به این ٔ
2ــ بگویید که چرا قرآن هم به دنیای مردم توجه دارد و هم به آخرت آنان؟

دعوت خود را در جامعه اى آغاز كرد كه نشانه هاىى بسىار اندک از تعقل و
  8ــ رسول خدا
تفكر و داناىى در آن ىافت مى شد .زندگىشان سرشار از خرافات و جهل بود .شعر مى سرودندّ ،اما
براى شراب ،شكار ،غارت ،عشق حىوانى و بت .براى آمدن باران آتش مى افروختند .شتر سالم را
با آهن حرارت دىده داغ مى زدند تا شتر دىگرى كه مرىض است بهبود ىابد .گفته اند در مىان اىن مردم
آمد تا اىن آداب جاهلى را نابود
فقط هفده نفر بودند كه خواندن و نوشتن مى دانستند .پیامبر اکرم
نازل
كند و مردم را به سوى زندگى مبتنى بر تفكر و علم سوق دهد .اولىن آىاتى كه بر رسول خدا
1ــ منظور از این همراهی ،همراهی در اندیشه و عمل است ،یعنی کسانی که آن حضرت را بهعنوان رسول خدا پذیرفتهاند و پیرو ایشان هستند.
آیه .29
2ــ
سوره فتحٔ ،
ٔ
3ــ حسنه مفهوم گسترده وسیعی دارد که هر خیر و خوبی را شامل می شود و تمام مواهب مادی و معنوی را شامل می شود.
آیه .201
4ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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درباره دانش و آموختن بود.
شد و آغازگر رسالت وى بود،
ٔ
دعوت به تفكر ،تعقل ،تدبر و خرد  ورزى در جاى جاى اىن كتاب آسمانى مشاهده مى شود .نزول
مكرر اىن كتاب به خردورزى و دانش از ىک طرف و تشوىق هاى
تدرىجى آىات قرآن كرىم و دعوت ّ
دائمى رسول خدا
سد جاهلىت و خرافه گراىى را شكست و ىكى از
به علم آموزی از طرف دىگرّ ،
جاهل ترىن جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت .رسول خدا
نه تنها همه را دعوت به علم آموزى
2
كرد ،بلكه فرمود« :طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است».
1

تدبر در قرآن ()7
ّ

ِ
َّـر
ـذىـن َىـعـلَـمو َن َو ا َّل
ُقـل َهـل َىـسـتَـ ِوى ا َّل
َ
َ
ـذىـن ال َىـعـلَـمو َن ا َّنـما َىـتَـ َذك ُ
ِ 3
ُاولُـوا االَ  لـباب
آیه شریفه و عبارات قبل ،معیار دیگری از تمدن موردنظر پیامبر اسالم را ذکر کنید:
با توجه به این ٔ
تکمیل

اکنون که معیارها را استخراج کرده اید ،به ترتیب اولویتی که خودتان تشخیص می دهید ،آنها را
شماره یک تا هشت رتبه بندی کنید.
از
ٔ
.....................................................................
.....................................................................
دانش تکمیلی

آورنده یک تمدن باشد ،چرا عموم کشورهای اسالمی از تمدنی
اگر اسالم می تواند به وجود
ٔ
ضعیف برخوردارند؟
پاسخ به این سؤال را در وبگاه گروه قرآن و معارف اسالمی به نشانی http://quran_dept.talif.sch.ir
در بخش «  دانش تکمیلی  » مالحظه کنید.
سوره علق ،آیات  ١تا .٥
1ــ
ٔ
2ــ بحاراألنوار ،مجلسی ،ج  ،١ص .١٧٧
آیه .٩
3ــ
سوره زمرٔ ،
ٔ
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قرائت

حج؛ آيات  38تا 45
سور ه ّ

َّ
ـذيـن َآمـنواط ا َِّن اهللَ ال يُـ ِح ُّ
ا َِّن اهللَ يُـدا ِف ُع َعـن الَّ َ
ـب كُل
ِ
ُ
َّ
ُ
َ
ـذيـن يُـقات َ َ
َخ ّـوان َ
ز
كفور  38ا ِذ َن ِلـل َ
لون بِا َّنُم ظـ ِلـموا
ٍ
ٍ
َ َ ٌ ُ َ َّ َ 39
َو ا َِّن اهللَ َ
ـلى ن َ
ّْ
ديـر
ـق
ل
ه
رص
ع
خـروجا ِمن
ا
ـذيـن
ل
ا
ِ
ِ
ِ
ّ
ِديار ِه ب َغيـر َح ّـق اِل اَن يَـقولوا َربُّنَا اهلل ُط َو َلوال َد ُ
هلل
فع ا ِ
ِ ِ ِ ٍ
انلّ َاس ب َ َ
عـض ُهم ببَعـض َل ُـه ِّـد َمت َصوا ِم ُـع َو بيَ ٌـع َو َص َل ٌ
ـوات
ِ
ِ
ٍ
َ
هلل َ
َو َمـساج ُـد ي ُ َ
ذك ُر َ
فيـها ُ
ثيـراط َو لـيَ ُ َ
ك ً
نص َّن
امس ا ِ
ِ
ـزيـز  40اَلَّ َ
ى َع ٌ
نصهوج ا َِّن اهللَ َل َـقو ٌّ
اهلل ُ َمن يَ ُ ُ
ـذيـن اِن
ِ
َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ
َمـكَّنّ ُ
ازلاكةَ َو ا َمـروا
رض اقاموا الصالة و آتوا
اال
ف
اه
ِ
ِ
ُ َ ط َ !ّ
َُ ُ
عـروف َو َنَوا َ
ب َ
ر
نك
الـم
ـن
ع
مور
اال
ة
ب
ق
عا
ه
ـ
ـل
ل
و
ِ
ِ
الـم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بوك ف َ َقد َ
َ 41و اِن يُـكَ ِ ّذ َ
ك َّذبَت ق َ َبل ُـهم ق َ ُ
نوح َو
وم
ٍ
لوط َ 43و اَ ُ
ِرباهيـم َو ق َ ُ
عادٌ َو ثَـمود ُ َ 42و ق َ ُ
َ
حصاب
وم ا
وم ٍ
ّ
ّْ ج َ َ َ
مـل ُ
َ ُ َّ َ َ ُ ُ ز
لـاكفيـن ثـم اخذتم
َمديَ َـنز َو ك ُ ِذ َب موىس فا
ـت ِل ِ
َ
َ َ َ
فَكَ َ
يـف َ
اكن ن َ
كيـر  44فَكَايِّن ِمن قيَـةٍ اهـلـكناها َو
ِ
َّ َ
ِه َـى ظا ِل َـم ٌـة فَه َـى اخويَ ٌـة َ
ـلى ُ
ـروشا َِ
ّْ
ئـر ُم َـعـطـلـةٍ َو
ب
و
ع
ع
ِ
ِ
ِ
ٍ
قَ
د 45
رص َمـشيـ ٍ
ٍ
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ترجمه

به يقين ،خدا از آنان كه ايمان آوردهاند دفاع میكند ،البته خدا هيچ خيانتپيشه ناسپاسی
را دوست نمیدارد 38
به كسانی كه مورد هجوم قرار گرفتهاند ،اجازه [جهاد] داده شده است ،زيرا بر آنان ستم
رفته است ،و قطعاً خدا بر ياری آنان تواناست 39
همانان كه به ناحق از خانههايشان بيرون رانده شدهاند (و جرمی نداشتند) جز آنكه
میگفتند :پروردگار ما خداست .و اگر خدا بعضی از مردم را به وسيله بعضی ديگر دفع
نمیكرد ،ديرها و كليساها و معبدهای يهود و مساجدی كه در آنها بسيار ياد خدا میشود،
سخت ويران میشدند .و قطعاً خدا كسانی را كه او را ياری كنند ياری میكند ،بیترديد
خداوند نيرومند و شكستناپذير است 40
همانان كه اگر در زمين به آنان فرمانروايی دهيم ،نماز برپا میدارند و زكات میدهند و (مردم
را) به كارهای پسنديده وا میدارند و از كارهای ناپسند باز میدارند و فرجام كارها فقط
در اختيار خداست 41
و اگر تو را تكذيب كنند (امر تازهای نيست) ،پيش از آنان ،قوم نوح و عاد و ثمود (هم
پيامبران خود را) تكذيب كردند 42
و همچنين قوم ابراهيم و قوم لوط 43
و [همچنين] اهل مدين؛ و موسی [نيز] تكذيب شد ،پس به كافران مهلت دادم ،سپس آنان
را [به كيفر] گرفتم .پس [بنگر كه] انتقام [و عذاب] من چگونه بود؟ 44
و چه بسيار شهرهايی را كه [مردم آنها] ستمكار بودند هالک كرديم ،و [اينک ديوارهای]
آنها بر سقفهايشان فروريخته است؛ و [چه بسيار] چاههای رها شده و كاخهای برافراشته
[كه صاحبانشان هالک شدهاند] 45
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عصر شکوفایی
ما در درس گذشته ،با برخی از معیارهای تمدن موردنظر اسالم آشنا شدیم .در این درس
می خواهیم ببینیم نیاکان ما برای تحقق این معیارها چقدر تالش کرده اند و تا چه اندازه موفق
شده اند و از این تالش چه درس هایی برای امروز خود می توانیم بگیریم؟
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اوضاع اجتماعی و فرهنگی پیش از اسالم

دوره تمدن اسالمی ،نگاهی به اوضاع قبل از اسالم می اندازیم تا بدانیم که مسلمانان
قبل از ورود به ٔ
از چه نقطه ای حرکت کرده و به چه نقطه ای رسیده اند و آن را چراغ راه آینده قرار دهیم.
امیرمؤمنان علی از آن ایام این گونه یاد می کند:
«خداوند رسول خویش ،محمد  ،را زمانی فرستاد که مدتی از بعثت پیامبران پیشین می گذشت.
ملت ها در خوابی عمیق فرورفته و فتنه و فساد ،جهان را فراگرفته بود .رشته ها از هم گسیخته و ِ
آتش
1
جنگ ،زبانه می کشید».
«مردم آن زمانه ،مذاهب پراکنده و خواسته های متناقض و روش های متفاوت داشتند .برخی خدا را
2
شبیه سایر مخلوقات می دانستند و برخی نیز غیر او را پرستش می کردند».
«مردم از شیطان اطاعت می کردند و در راه او گام برمی داشتندَ .علَم  های شیطان توسط این مردم
به حرکت درآمده و پرچمش در فتنه هایی که شیطان ،مردم را از طریق آن زیر پاهایش می کوفت و زیر
3
سم هایش لگدمال می کرد ،برافراشته شده بود».
«شما مردم در آن زمان بدترین کیش و آیین را داشتید .در میان سنگ های سخت و مارهای زهرآلود
زندگی می کردید ،آب تیره می نوشیدید ،غذای ناگوار می خوردید ،خون یکدیگر را می ریختید و از
4
خویشان می بریدید .بت ها در میان شما جای داشت و گناه ،شما را فراگرفته بود».
بسیاری از مردم ،داشتن دختر را ننگ می شمردند و وقتی به آنها خبر می دادند که خداوند دختری
به آنها بخشیده ،خشمگین می شدند 5.در داخل قبایل ،غارت اموال ،دزدی ،برده داری ،قمار ،ربا و
داد و ستدهای نادرست رواج داشت .کعبه مرکز بت های مختلف شده بود .بسیاری نیز به پرستش
ارواح و ماه و ستارگان مشغول بودند.
جزیره عربستان نیز ،جهان آن روز آمیزه ای از تهی دستی ،شالق خوردن و سوختن
خارج از شبه
ٔ
محرومان ،اندیشه های خشکیده و غرض آلود کشیشان و کاهنان و موبدان و تجمل پرستی درباریان
بود .خسرو پرویز ،پادشاه ایران در زمان طلوع اسالم خود را آدمی فناناپذیر از میان خدایان و خدایی
بسیار جلیل در میان مردمان می شمرد 6.در پادشاهی ساسانی حدود یک درصد کل جمعیت آن روز
خطبه 89
1ــ نهج البالغه،
ٔ
خطبه 1
2ــ همان،
ٔ
خطبه 2
همان،
3ــ
ٔ
خطبه 26
همان،
4ــ
ٔ
سوره نحل58 ،
5ــ
ٔ
6ــ ایرانیان در زمان ساسانیان ،کریستن سن ،ترجمه رشید یاسمی ،ص 648
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بقیه مردم چون بردگان از حقوق اولیه و اساسی خویش محروم
ایران ،همه چیز را در اختیار داشتند و ٔ
1
بودند.
دانش تکمیلی

آیا در چهارده قرن پیش ،ایرانیان به زور شمشیر و از ِ
روی اجبار مسلمان شدند؟
برای دیدن پاسخ این سؤال به وبگاه گروه قرآن و معارف اسالمی به نشانی http:// quran - dept. talif. sch.ir
بخش«دانشتکمیلی»مراجعهکنید.

بیشتر بدانیم

جامعه ایران را با ذکر یک داستان به خوبی ترسیم
حکیم ابوالقاسم فردوسی ،نظام طبقاتی آن روز
ٔ
ذخیره مالی حکومت
میکند .در زمان حکومت انوشیروان که جنگی میان ایران و روم پیش آمده بود و
ٔ
تمام شده بود ،مأموران دولت به شهرهای مختلف میرفتند تا از ثروتمندان و توانگران کمک بگیرند.
کفشگری که ثروتی از گذشته برای او مانده بود ،به مأموران حکومت گفت« :من این ثروت را به
شما میبخشم به شرطی که فرزندم اجازه داشته باشد آموزشهای مربوط به شغل دبیری 2را بیاموزد»:
به فرهنگ جوید همی رهنمای
یکی پور دارم رسیده به جای
اگر شاه باشد بدین دستگیر

که این پاک فرزند گردد دبیر

ز یزدان بخواهم همی جان شاه

که جاوید باد این سزاوارگاه

در آن روزگار ،دبیران طبقه ای ممتاز بودند که کارهای اداری و دفتری پادشاهان را انجام
می دادند .این افراد ،آموزش های ویژه ای می گذراندند و بعد از ایشان فقط فرزندانشان می توانستند
طبقه جامعه بودند ،معتقد
این شغل را به دست بگیرند .در حقیقت،
خانواده پادشاهان که اولین ٔ
ٔ
طبقه خاص
بودند که افراد معمولی ادب و تربیت الزم را برای معاشرت با آنان ندارند و فقط یک ٔ
به نام دبیران می توانند با آنها آمد و شد داشته باشند و کارهای دفتری و اداری آنان را انجام دهند.
طبقه دبیران را خالف ادب و عدل تلقی
پادشاهان و درباریان وارد شدن یک فرد معمولی به ٔ
می کردند .به همین جهت انوشیروان در جواب کسی که پیغام کفشگر را آورده بود ،می گوید:
دوره ساسانیان یکی از بزرگ ترین کشورهای جهان بود
  1ــ تاریخ اجتماعی ایران ،مرتضی راوندی ،ج  ،2صص 11ـ( 10سرزمین ایران در ٔ
و قلمرو بسیار وسیعی را در برمی گرفت ،جمعیت آن هم بسیار زیاد بود).
طبقه دبیران بود که کارهای اداری همچون
طبقات،
این
از
یکی
که
شدند
طبقه اجتماعی تقسیم می
ٔ
2ــ در زمان ساسانیان مردم به چهار ٔ
محاسبه اموال ،صدور احکام و قراردادها و… را انجام می دادند.
ٔ
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به ما بر پس از مرگ ،نفرین ُب َود

چو آیین این روزگار این ُب َود

هم اکنون شتر بازگردان به راه

درم خواه َوز موزه دوزان مخواه

نخواهیم روزی جز از گنج داد
فرستاده برگشت و شد با درم

درم زو مخواه و مکن هیچ یاد
دل کفشگر گشت پر درد و غم

1

امپراتوری روم با استبداد اداره می شد و مسیحیت تحریف شده را ،دستاویز حکومت
خود قرار داده بود .تبعیض های نژادی ،انحطاط اخالقی و جنگ های پی درپی و
طوالنی مدت ،این امپراتوری را به افول کشانده بود.2
این گزارش اجمالی ،سیمایی از شرایط فرهنگی و اجتماعی قبل از اسالم بود.
رسول خدا
پایه
آمد تا با همکاری و تالش و همراهی مردم مقدمات تمدنی بر ٔ
معیارهای الهی و دینی را بنا کند .تمام رفتارهای پیامبر اکرم
منطبق بر همین معیارها و معرفی آنها
به جامعه و مردم بود .البته پیامبر اکرم
واقعیت ها را می دانست و از میزان توانایی مردم و موانع
پیش رو کامال ً آگاه بود .پیامبر
می دانست جامعه ،که مجموعه ای از انسان های قوی و ضعیف،
موافق و مخالف و مؤمن و منافق است ،تا چه میزان او را همراهی خواهد کرد .از همین جهت ،همواره
جامعه را نسبت به عظمت مسئولیت های بزرگشان آگاه می کرد و گاه با شدت به آنان هشدار می داد.
....................................
رت
َفاستَ ِقم کَما ُا ِم َ
....................................
ك
تاب َم َع َ
َو َمن َ
....................................
َو ال تَط َغوا
3
ِ
صیر
....................................
ا َّنهو بِما تَ َ
عملو َن بَ ٌ
جامعه
میخواهد که نه تنها خودش ،بلکه جامعه را برای برقراری
خداوند در این آیه از پیامبر اکرم
ٔ
توحیدی و تمدن اسالمی به پایداری و استقامت در راه دعوت کند و به چنین مرحلهای از آمادگی برساند.
شاهنامه فردوسی ،بخش  :12وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری
1ــ
ٔ
2ــ برای مطالعه بیشتر در این خصوص به کتاب «انحطاط و سقوط امپراتوری روم» ،نویسنده :ادوارد گیبون ،ج  2مراجعه کنید.
آیه .112
3ــ
سوره هودٔ ،
ٔ
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در طول چند قرن ،تمدنی پدید آمد که جنبه های مثبت فراوانی
به این ترتیب ،پس از پیامبر اکرم
داشت و دستاورد بزرگی برای بشریت به شمار می آمد؛ گرچه جنبه های منفی غیرقابل انکاری هم در آن
وجود داشت .در این درس با مروری اجمالی بر این تمدن می خواهیم مشخص کنیم که این تمدن تا چه
اندازه به معیارهای تعیین شده از جانب خداوند نزدیک شده است.

گزارشی از تالش مسلمانان صدر اسالم برای تحقق برخی معیارها

الف) تحکیم بنیان خانواده
با رفتار و عمل خود بسیاری از سنتهای
در جامعهای با آن فرهنگ منحط ،پیامبر خدا
جامعه آن روز و نیز امروز
جاهلی را نابود ساخت .رفتار ایشان با دخترشان ،حضرت فاطمه برای
ٔ
بسیار آموزنده است .او پیامبری بود که پسری برایش نمانده بود و فقط چهار دختر داشت که سه دختر
بزرگتر قبل از رحلت پیامبر
از دنیا رفته بودند و فقط کوچکترین آنها که فاطمه بود ،برای
پیامبر باقی مانده بود .از اینرو ،برخی از اعراب ،پیامبر را «ابتر» (بیدنباله) صدا میکردند تا تحقیرش
نمایندّ .اما این پدر بزرگوار ،همراه با دختر خردسالش ،رسالت تغییر و انقالب در نگرش انسانها را
برعهده گرفتند .فاطمه زهرا پس از رسول خدا
چشمه   سار همیشهجاری خوبیها و ارزشها
جامعه اسالمی شد .قبل از او نیز ،حضرت خدیجه که پشتیبانی صمیمی برای پیامبر
در
بود؛
ٔ
ِ
اجتماعی خود را فدای تالشهای رسول خدا
ثروت فراوان و شخصیت
کرد و نقش ممتاز خود
را در شکلگیری بزرگترین تحول جهانی ایفا نمود.
شده انسانی
به تدریج ،رفتارهای پیامبر و تنها دخترش فاطمه جهت احیای ارزش های فراموش ٔ
همه
کننده ٔ
به بار نشست و فروریختن سنت های جاهلی آغاز شد .حضرت فاطمه وارث و ترویج ٔ
مفاخر و ارزش هایی شد که پیامبر اکرم
به ارمغان آورده و پیامبران بزرگ الهی همچون نوح و
ابراهیم و موسی و عیسی برای آنها مبعوث شده بودند.
خانه پدر کنار یکدیگر بود .این دو خانه با یک حیاط خلوت کوچک از هم جدا
ٔ
خانه فاطمه و ٔ
دریچه
خانه پدر و دختر را به یکدیگر متصل می کرد .هر صبح پدر
می شد و دو
ٔ
پنجره روبه روی همٔ ،
ٔ
پنجره را می گشود و به دخترش سالم می کرد .هرگاه قصد سفر داشت ،به منزل فاطمه می رفت ،و
با او خداحافظی می کرد؛ و هرگاه نیز که از سفر برمی گشت ،فاطمه اولین کسی بود که پیامبر
1
به سراغش می آمد و حال او را می پرسید.
1ــ مستدرک علی الصحیحین ،حاکم نیشابوری ،ج  ،٣ص  ،١٨٤ح .٤٨٠٢
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درباره او می فرمود:
همواره دست دخترش را می بوسید 1و
مورخان گواهی داده اند که پیامبر
ٔ
2
ــ بهترین زنان جهان چهار تن اند :مریم ،آسیه ،خدیجه و فاطمه
3
ــ خداوند از خشنودی فاطمه خشنود و از خشمش به خشم می آید.
ــ فاطمه پاره ای از تن من است ،هرکه او را بیازارد مرا آزرده است و هرکس مرا بیازارد ،خدا را
4
آزرده است.
در این خانواده ،زنان ،پا   به   پای مردان ،تاریخ را رقم زده اند:
خدیجه حامی بزرگ پیامبر ،
فاطمه همراه پدر و حامی بزرگ علی ،
و زینب در کنار برادر و پیام رسان نهضت عاشورا.
در عین حال ،این خانواده الگوی تمام عیار عفاف ،حیا و پوشش اسالمی بودند تا به دیگر مؤمنین
بیاموزند که توجه به مقام و منزلت زن به معنی بی بند و باری ،نگاه ابزاری به او ،و یا به معنی هوس رانی
و متزلزل ساختن بنیان خانواده نیست.
توسعه سرزمین های اسالمی و شکل گیری حکومت هایی که دیگر پیامبر و یاران پیامبر را الگوی
با
ٔ
خود قرار نمی دادند ،بار دیگر برخی از رفتارهای جاهلی نسبت به زن پدیدار شد .حاکمان بنی امیه و
بنی عباس و بسیاری دیگر از حاکمان سرزمین های اسالمی با تشکیل حرمسرا ،زنان زیادی را به دربار
خود آوردند ،حقوق الهی آنان را نادیده گرفتند .با همه این احوال ،موقعیت زن و خانواده در تمدن
اسالمی بسیار برتر از موقعیت زن در اروپا و سایر مناطق جهان بود :5زنان حق مالکیت و کار داشتند،
هزینه خانواده را بر عهده نداشتند ،به
دسترنج آنها به خودشان تعلق داشت ،6در عین حال که
وظیفه ٔ
ٔ
همین جهت می توانستند ثروت خود را وقف امور عام المنفعه کنند .بسیاری از موقوفه های قدیمی
7
خیری است که ثروت خود را وقف امور خیریه کرده اند.
کشور ما مربوط به زنان ّ
تحصیل برای زنان آزاد بود و اندیشمندان بزرگی از زنان در جهان اسالم پیدا شدند که سابقه نداشت.8
1ــ أمالی ،شیخ طوسی ،ص ٤٠؛ مستدرک علی الصحیحین ،همان ،ج  ،٣ص  ،١٨١ح .٤٧٩٥
2ــ خصال ،صدوق ،ج  ،١ص .٢٢٥
3ــ امالی ،شیخ مفید ،صص  ٩٤و .٩٥
 4ــ مناقب ،ابن شهر آشوب ،ج  ،٣ص .٣٨٠
 5ــ در درس بعد به جایگاه زنان در تمدن غرب خواهیم پرداخت.
6ــ زنان مسلمان از  1400سال پیش حق مالکیت برای اموال خود را داشتند در حالی که اروپا در نیمه دوم قرن  19این حق را به زنان داد.
  7ــ برای مطالعه در این خصوص رجوع کنید به :درآمدی بر موقوفات زنان ،مهدی مهریزی ،مجله میراث جاودان ،شماره .69
 8ــ زنان دانشمند و راوی حدیث ،احمد صادقی اردستانی ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
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با اینکه در آن عصر و حتی تا همین دورههای اخیر در اروپا ،زن را براساس تورات ،موجود درجه دوم
تلقی میکردند ،1قرآنکریم ،تلقی موجود درجه دوم بودن زن را به شدت نفی و با آن مبارزه کرد .البته با
دوره جاهلی باقی مانده بود،
اینکه مسلمانان همچنان تحت تأثیر برخی اندیشههای خرافی
درباره زن که از ٔ
ٔ
قرار داشتند؛ در عین حال تحول عظیمی نسبت به گذشته پدید آمده بود.
ب) رشد و بالندگی علم و فرهنگ
دوره اسالمی عدم اختصاص علم به طبقه یا قشر خاص بود .در
یکی از ویژگی های فرهنگ علمی ٔ
توجه به علم و علم آموزی اشاره می شود:
ادامه به نمونه هایی از این ّ
مکرم اسالم
چهره کسانی
روزی به یارانش فرمود« :کسی که دوست دارد نگاهش به
1ــ رسول ّ
ٔ
افتد که از آتش دوزخ در اماناند ،به جویندگان علم بنگرد .سوگند به کسی که جان من در دست قدرت
اوست ،هر شاگردی که برای تحصیل علم (نه به قصد شهرت و نه برای تظاهر و تفاخر) ،رفت و آمد کند،
ساله عابد برای او منظور میگردد؛ و برای هر قدمی که در این
در هر گامی ،ثواب و پاداش عبادت یک ٔ
2
مسیر مینهد ،شهر آبادی در بهشت برای او آماده میسازند .و زمین نیز برای او طلب آمرزش میکند …»
2ــ زنان مدینه برای علم آموزی در کالسی که حضرت فاطمه تشکیل داده بود شرکت می کردند.
به این واقعه توجه کنید:
زنی نزد حضرت فاطمه آمد و گفت مادری دارم که در باب نماز سؤال هایی دارد؛ ّاما چون بیمار
است ،مرا نزد شما فرستاد تا آن سؤال ها را مطرح سازم .حضرت فاطمه به پرسش آن زن پاسخ داد.
پاسخ آن را نیز
زن از این فرصت مناسب استفاده کرد و سؤال دیگری را مطرح ساخت .آن حضرت ِ
بیان فرمود .همین گونه ،آن زن پرسش های متعددی را در میان می گذاشت و حضرت زهرا  ،به تمام
سؤاالت جواب های الزم را می داد تا تعداد مسئله ها به عدد  10رسید .زن از کثرت سؤال ها احساس
شرمندگی کرد و گفت :بیش از این مزاحم شما نمی شوم.
صدیقه کبری  ،در حالتی که نشان می داد هیچ منتی بر او ندارد ،فرمود« :هر سؤالی که به نظرت
می آید ،بپرس ».سپس برای تشویق وی فرمود« :اگر فردی در مدت یک روز باری سنگین را به دوش
کشیده ،آن را به باالی بام حمل کند و در ازای آن حق  الزحمه ای معادل هزار سکه طال دریافت کند ،با
توجه به این مزد ،آیا آن کار برای او سخت خواهد بود؟»
پاسخ داد :خیر.
میوه درخت ممنوعه
1ــ به طور مثال در سفر پیدایش تورات آمده که ّ
دنده چپ آدم خلق شد و او بود که آدم را گمراه کرد و به خوردن ٔ
حوا از ٔ
تشویق نمود .سفر پیدایش ،اصحاح 25ــ 23و اصحاح 7 ،3ــ.1
ترجمه منیة المرید شهید ثانی ،نگارش سید محمدباقر حجتی ،ص 55
2ــ آداب تعلیم و تعلّم در اسالم،
ٔ
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فرمود« :من هم کارگزارم و خود را خادم خداوند قرار داده ام .مزد من در برابر هر سؤالی که پاسخ
فاصله میان زمین و آسمان را پر کند ،بیشتر است .پس سزاوار است
دهم ،از مجموع مرواریدهایی که
ٔ
1
که از پرسش های تو احساس رنج و زحمت نکنم».
تالش پیامبر اکرم
عالقه مسلمانان به علم و دانش شد ،به طوری که توجه
و پیشوایان دینی سبب
ٔ
به اندیشه و تفکر و ارزشمندی علم روزافزون شد و ثمرات آن در تمدن اسالمی مشاهده گردید.
شاخه محدود به پانصد
مثال ً نیاکان ما در جهان اسالم توانستند علوم و دانش بشری را از چند
ٔ
شاخه برسانند .2و این ،به معنای توسعه زیاد علم بود که ناچار بودند آن را شاخه شاخه کنند و بهصورت
عالقه آنان به دانش سبب شد که در بسیاری شهرها در کنار هر مسجد،
تخصصی بدان بپردازند .شوق و
ٔ
مدرسهای نیز بنا کنند.3
در امور مربوط به بهداشت و سالمت ،وضع مسلمانان بسیار درخشان بود؛ اگر شرایط قبل از اسالم
و اوضاع آن دوره را در اروپا که هنوز حتی با حمام آشنا نبودند 4موردتوجه قرار دهیم ،درمی یابیم که
چگونه دستورات سادهای مانند وضو و غسل و دیگر آموزههای بهداشتی اسالم مانند طهارت و نجاست
و نیز دستورات پیشوایان دین در مورد سالمتی و درمان ،5دنیای اسالم را متحول کرد.
3ــ امیرمؤمنان علی  ،که نهج البالغه اش نشان خردورزی و احترام به تفکر و تعقل است،
فرمودند« :منزلت عالم و دانشمند ،واالتر از کسی است که با کوشش ،روزها را به روزه می گذراند و
شب ها را به عبادت سپری می سازد6».؛
 4ــ امام رضا حدیثی مفصل در ارزش علم از پیامبر اکرم
نقل می کند که قسمتی از
آن چنین است« :اگر آموختن دانش با هدف الهی همراه باشد ،کار نیک (حسنه) تلقی می شود.
مذاکره علمی ،تسبیح و تقدیس پروردگار .و عمل و رفتار هماهنگ با علم،
علم آموزی ،عبادت است و
ٔ
شیفته دوستی با دانشمندان اند و با درود و تحیات خویش به آنان
جهاد در راه خداست … فرشتگان،
ٔ
7
تهنیت می گویند …»
ترجمه منیة المرید شهید ثانی ،ص 74
1ــ آداب تعلیم و تعلّم در اسالم،
ٔ
2ــ تاریخ تمدن اسالم ،جرجی زیدان مسیحی ،ج  ،3ص 264
3ــ فجراالسالم ،احمدامین ،ج  ،1ص .142
4ــ ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن می گوید« :چون به طور کلی در تعالیم مسیحیت سخن از نکوهش بدن و ترک آن بود ،رعایت اصول
دربردارنده اجر و پاداشی نبود  ...یکی از ثمرات جنگ های صلیبی رواج حمام های عمومی در اروپا به تقلید از گرمابه های مسلمانان
بهداشتی،
ٔ
بود» تاریخ تمدن ،ج  ،4ص 1125
  5ــ برخی از این دستورات در مجموعه هایی مانند «طب الصادق» و «طب الرضا» گردآوری شده اند.
  6ــ کافی ،کلینی ،ج  ،1ص 35
7ــ آداب تعلیم و تعلّم در اسالم ،همان ،ص .60

143

ج) توجه به عدالت و حقوق مردم
برقراری عدالت از اهداف رسالت پیامبر
و از مهم ترین معیارهای تمدن اسالمی شمرده
می شود ،به همین دلیل پیامبر اکرم
همه ابعاد آن دعوت می فرمود که به
مردم را به عدالت در ٔ
مواردی از آن اشاره می شود:
1ــ یکی از ابعاد عدالت ،عدالت اقتصادی است که قرآن کریم تفاوت انسان دین دار و بی دین را در
آن دانسته و فرموده است:
َیـت ا َّلـذی
ا ََرا َ
ـالـد ِ
ین
ُیـکَـذّ ِ ُب بِ ّ
ـذلِـکَ ا َّلـذی
َف ٰ

ـتـیم
َی ُ
ـد ُّع َ
الـی َ
ـض
ـح ُّ
َو  ال َی ُ

....................................

....................................

....................................

....................................
....................................

علی طَـعا ِم ِ
ِ
سـکین
الـم
َ ٰ
2ــ رسول خدا
به مردم می فرمود:
2
«برترین جهاد ،سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد».
فرمانده سـپاه یزدگرد ،آخرین شاه ساسانی ،در راه جنگ با مسلمانان بود .وی
 3ــ رستم فرخ زاد،
ٔ
که مردی جهان دیده و با تجربه بود ،در قادسیه با طالیه داران سپاه مسلمانان برخورد کرد .شب هنگام،
سوار بر اسب ،روی تپه ای رفت و به ارزیابی آن لشکر پرداخت .با وجود اینکه لشکر مسلمانان از نظر
عده و تجهیزات اندک بودند ،در قلب خویش اضطراب عجیبی احساس می کرد .از تپه فرود آمد و
پیکی سوی َزهرة بن عبداللّٰه ،فرمانده لشکر مسلمانان ،فرستاد و وی را به مذاکره دعوت کرد .فرمانده
آمد و سخنانی میانشان رد و بدل شد.
درباره دین خود سخن بگوی.
رستم به َزهره گفت:
ٔ
پایه دین ما دو چیز است :گواهی به یگانگی خدا و رسالت محمد .
زهره پاسخ دادٔ :
رستم گفت :اینکه عیبی ندارد؛ خوب است ،دیگر چه؟
3
َزهره ادامه داد :آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی انسان ها به سوی بندگی خداوند.
1

....................................

سوره ماعون ،آیات  1تا .3
1ــ
ٔ
2ــ میزان الحکمة ،محمد محمدی ری شهری ،ج  ،1ص  656به نقل از کنزالعمال ،متقی هندی ،حدیث .43588
3ــ ِاخراج ِالع ِ
باد ِمن ِع ِ ِ ِ ِ ِ
باد ِة الل ِّٰه.
بادة العباد ا ٰلی ع َ
َ
ُ
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رستم گفت :این هم خوب است ،دیگر چه چیزی؟
َزهره گفت :مردم همه از یک پدر و یک مادر زاده شده اند و همه برادر و خواهر یکدیگرند.
رستم گفت :این نیز خیلی خوب است .اگر ما اینها را بپذیریم ،شما باز خواهید گشت؟
پاسخ داد :آری ،قسم به خدا به سرزمین های شما دیگر قدم نخواهیم گذاشت ،مگر برای تجارت.
رستم گفت :راست می گوییّ ،اما در میان ما مردم ایران ،س ّنتی از زمان اردشیر رایج شده که با دین
طبقه باالتر روند و از امتیازات آن برخوردار
شما سازگار نیست .کشاورز و پیشه ور حق ندارند به ٔ
شوند .اگر این طبقات در ردیف اشراف قرار گیرند ،پا از گلیم خود درازتر خواهند کرد و با اعیان و
اشراف به ستیز برخواهند خواست.
همه طبقات
زَهره گفت :ما نمی توانیم مثل شما باشیم .ما عقیده داریم که باید امر خداوند را در مورد ٔ
1
همه مردم از یک پدر و مادر آفریده شده اند و همه با هم برادر و برابرند.
رعایت کنیمٔ .
هماندیشی

برای اینکه ما مسلمانان بتوانیم بار دیگر تمدن اسالمی را احیا کرده ،به جایگاه مناسب خود در
جهان برسیم ،چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
1ــ ..............................................................
2ــ ..............................................................
3ــ ..............................................................
4ــ ..............................................................
   5ــ .............................................................
.................................................................

1ــ کامل ،ابن اثیر ،ج  ،2ص  319تا ( 321به نقل از کتاب داستان راستان).

145

باور کنیم رجعت سرخ ستاره 1را
میعاد دستبرد 2شگفتی دوباره را
باور کنیم رویش سبز جوانه را
ابهامِ مردخیز ِ
غبار کرانه را
باورکنیم ملک خدا را که سرمد است
محمد است
باورکنیم سکّه به نام ّ
راوی به فتح ،فتح نمایان به آسمان
3
افسانه زمان
راوی به تین و زیت به
ٔ
راوی بخوان به خواندن احمد
در اعتال
بر بام آسمان ،شب معنا ،شب «حرا»
سیارگان مه است
راوی بخوان که افسر ّ
4
راوی بخوان که مهدی موعود در ره است

است.

1ــ منظور از ستاره ،حضرت مهدی
2ــ هنرنمایی.
ِ
ِ
ِ
الز ِ
الع ِ
ِ
صر
و
و
یتون
و
ین
ت
ال
  و
،
ماء
الس
و
،
تح
ف
ال
و
،
ّٰه
ل
ال
صر
ن
جاء
ذا
ا
قرآنی
های
عبارت
به
اشاره
زمان
افسانه
و
زیت
تین،
آسمان،
فتح،
3ــ کلمات
َ ّ َ َّ
َّ
ٔ
َ َ
َ َ ُ
َ َ ُ
دارد .افسانه در اینجا به معنی امر عظیم و شگفت است.
  4ــ رجعت سرخ ستاره ،علی معلم.
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قرائت

سور ه كهف؛ آيات  84تا 97

اِنّا َمـكَّنّا َلـهو ِف االَرض َو آتَيـناهُ ِمن ك ُ ّل َشءٍ َسبَباً
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َ
 84فَاَتبَ َع َسبَ ًبا َ 85حـتّ
َ
َ
َ
َ
!
مـس َوجـدها
الش
ب
غـر
م
ـغ
ل
ب
ِذا
ا
ى
ِ
ِ
َ ط
ُ
َ
غـر ُب ىف َعيـن َح ِـمـئَـةٍ َو َو َج َـد ِعندها ق ً
تَ ُ
وما قلـنا يا
ٍَ
ّ
َ
َ
َذا َ
َّ
َ
ُ
الـقرن َ
ً
ُ
ّ
َ
َ
خـذ فيـهم حسنا 86
يـن ا ِّما ان تع ِـذب َو اِما ان تت ِ
ِ
ِ
َ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َّ ُ َ ُّ ! َ ّ َ ُ َ ّ
ـذبُهو
قال اما من ظـلـم فسوف نع ِـذبهو ثـم يـرد اِىل رب ِ !ه فيـع ِ
َ ً ُ ً َ َ َ َ َ َ ّ َ َ 87
ً ََ
ـمـل صا ِلـحا فلـهو
عـذابا نـكرا و اما من آمـن و ع ِ
َ ِّ َ ُ ! ز َ َ َ ُ
قول َلـهو ِمن اَمـرنا ي ُ ً
رسا  88ثُـمَّ
جـزاء ِن الـحسنى و سن
ِ
َ
َ َ َ َ ُُ
اَتبَ َع َسبَ ًبا َ 89حـتّ !ى اِذا بَل َـغ َمطـل َـع َّ
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ِ
ِ
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َ
ُ
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ٍ
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َو قَد ا َحطـنا ِبا ل َـديـ ِه ُخ ًربا  91ث ُ َّـم اتبَ َع َسبَ ًبا َ 92حـتّ !ى  
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ِ
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ول  93قالوا يا َذا َ
أوجج َو َمأوججَ
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ِ
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ف
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ِ
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ِ
َ
بَيـنَنا َو ب َ َ
يـنُم َس ًّدا  94قال ما َمـكَّنّى فيـ ِه َر ّب َخ ٌ
يـر
جـعل بَيـنَكُم َو ب َ َ
فَاَعيـنوىن ب ُق َّوةٍ اَ َ
يـنُم َر ًدما  95آتوىن
ِ
َ
َ
َ
ّ
َ
زُ َ َ  ب َ
َّ
َ
َ
يـن قال
ـديـد حـت !ى اِذا
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ساوى بيـن ُ الصد َف ِ
َٰ
انفُخواز َحـتّ !ى اِذا َج َـع َـلـهو ً
نارا قال آتوىن ارفغ َعـلـ ِه قِطـراً
ِ
َ
َ
َ
َ 96فَا اسطاوعا اَن يَ َ
ً
ظـهـروهُ َو َما استطاوعا لـهو نقبا 97
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ترجمه
ما در زمين به او [قدرت و] امكاناتى داديم و اسباب هر چیزی را در اختیارش گذاشتیم.
پس از این اسباب پیروی [استفاده] کرد85 .
تا آنگاه كه به غروبگاه خورشيد رسيد ،خورشید را [چنین] یافت که [گویی] در
چشمهاى ِگلآلود و سياه غروب مىكند ،و نزديک آن طايفهاى را يافت .گفتیم« :اى
ذوالقرنين[ ،آیا می خواهی] آنها را عذاب كنى يا در ميانشان [روش] نيكويى پيش
مىگيرى86 ».
«اما هر كه ستم کند عذابش خواهيم كرد ،سپس به سوى پروردگارش بازگردانده
گفتّ :
مىشود ،آنگاه او را عذابى سخت خواهد كرد87 ».
و ّاما هر كه ايمان َآو َرد و كار شايسته كند ،پاداشى [هر چه] نيكوتر خواهد داشت ،و به
فرمان خود ،او را به تکلیف ساده ای واخواهيم داشت88 .
پس [بار ديگر] از اسبابی [که در اختیار داشت] بهره گرفت89 .
ِ
ِ
برآمدن [طلوعگاه] خورشيد رسيد[ .خورشيد] را [چنين] يافت
جايگاه
تا آنگاه كه به
كه بر قومى طلوع مىكرد كه براى ايشان در برابر آن پوششى قرار نداده بوديم90 .
اين چنين [مىرفت] و ما از آن چيزها كه نزد وى بود ،به طور كامل خبر داشتيم91 .
باز از آن اسباب [که در اختیار داشت] استفاده کرد92 .
تا وقتى به ميان دو کوه رسيد ،در نزدیک آن دو [کوه] ،طايفهاى را يافت كه نمىتوانستند
هيچ زبانى را بفهمند[.کنایه از سادگی و ضعیف بودن آن قوم] 93
گفتند« :اى ذوالقرنين ،يأجوج و مأجوج سخت در زمين فساد مىكنند ،آيا [ممكن
سدى قرار دهى؟» 94
است] مالى در اختيار تو قرار دهيم تا ميان ما و آنان ّ
گفت« :آنچه پروردگارم به من در آن تمكّن داده[ ،از كمک مالى شما] بهتر است .مرا
سدى استوار قرار دهم».
با نيرويى [انسانى و مصالح] يارى كنيد [تا] ميان شما و آنها ّ
 95براى من قطعات آهن بياوريد .تا آنگاه كه ميان دو كوه برابر شد [و با قطعات آهن
پُر شد] ،گفت« :بدميد» تا وقتى كه آن [قطعات] را آتش گردانيد ،گفت« :مس گداخته
برايم بياوريد تا روى آن بريزم96 ».
سد نيرومندى ساخت ] كه آنها [طايفه يأجوج و مأجوج] نتوانستند از
[ سرانجام چنان ّ
آن [مانع] باال روند و نتوانستند آن را سوراخ كنند97 .
84
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نگاهی به تمدن جدید
در درس قبل گزارش کوتاهی از تمدن اسالمی داده شد و با مراجعه به معیارهایی که از قرآن
و سیره آموخته بودیم ،به ارزیابی این تمدن و کشف دالیل پیشرفت و سپس افول آن پرداختیم.
در این درس ،بر تمدن جدید مروری می کنیم تا این تمدن را با معیارهای الهی ارزیابی کنیم .با
نحوه زندگی در آن را بهتر
این ارزیابی می توانیم به نقاط قوت و ضعف این تمدن بیشتر پی ببریم و ٔ
شناسایی کنیم و مسئولیت خود را در مواجهه با آن بدانیم.
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تمدن بزرگ بوده است:
اروپا تاکنون حداقل شاهد سه ّ
تمدن ّاول قبل از میالد حضرت مسیح  ،در قرن های ششم تا چهارم قبل از میالد ،در یونان
باستان شکل گرفت و در روم باستان ادامه یافت.
تمدن دوم ،در قرن چهارم میالدی با گسترش مسیحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی
سیاسی و اجتماعی مردم آغاز شد و تا قرن های پانزدهم و شانزدهم ادامه یافت.
تمدن سوم با افول قدرت کلیسا در همین قرن ها شروع شد و همچنان ادامه دارد.
تمدن جدید که تقریباً تمامی جوامع جهان امروز را تحتتأثیر خود قرار داده است و آثار آن در عرصههای
مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و… بهخوبی نمایان است ،مانند هر تمدن دیگری ،دارای نقاط قوت و
ضعف است .آشنا شدن با این نقاط قوت و ضعف از دو جهت برای ما مطلوب است:
اول آنکه ما مسلمانان مانند سایر ملتها ،با این تمدن ارتباط مستقیم داریم ،بنابراین ،هم تحتتأثیر آن
قرار میگیریم و هم میتوانیم بر آن اثر بگذاریم؛ هر قدر آگاهی و هوشیاری ما بیشتر باشد ،قدرت تأثیرگذاری
ما بیشتر خواهد بود.
دوم آنکه بررسی ضعف ها و قوت های این تمدن در عرصه های مختلف ،این کمک را به ما می کند که
در راستای احیای تمدن اسالمی ،از نقاط قوت این تمدن بهره مند شویم و با عبرت گرفتن از ضعف ها و
آسیب های آن ،بتوانیم برنامه ریزی درست و کم اشتباهی را برای سامان دهی تمدن اسالمی داشته باشیم.
در ابتدا برای آشنایی هرچه بیشتر با این تمدن الزم است تا با برخی علل و ریشه های شکل گیری آن
آشنا شویم.

زمینه های پیدایش تمدن جدید

١ــ کلیسا و تعالیم تحریف شده
دوره قرون وسطی مشهور است ،با کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و
تمدن دوم اروپا که به تمدن ٔ
بت پرستی و روی آوردن به مسیحیت آغاز شد .این تمدن ،برای اروپایی که قرن ها گرفتار بت پرستی بود،
یک حرکت رو به جلو محسوب می شد .با ظهور این تمدن ،مردم بت پرست اروپا به یک دین الهی معتقد
شدند ،بت ها و بتخانه ها از بین رفت ،اتحاد در سرزمین اروپا حاکم شد ،1بناهای باشکوه مذهبی ساخته
شد ،کتاب هایی در اخالق ،معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنری بزرگی پدید آمد.

١ــ در قرن چهارم میالدی ( 313م) ،دین مسیحیت ،دین رسمی امپراتوری روم شد .دولت روم تقریباً سراسر اروپا را زیر سیطره خود
داشت و گسترش مسیحیت ،کمک بسیاری به اتحاد اروپاییان کرد.
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اما از سوی دیگر ،مبلغان مسیحی اعتقادات نادرستی را که از نظر خودشان اعتقادات
رسمی مسیحیت بود تبلیغ می کردند .آنان معتقد بودند که آدم در بهشت اولیه مرتکب گناه شده
است و این گناه به فرزندان آدم نیز سرایت کرده و هر کسی با گناه اولیه به دنیا می آید .بنابراین
هر کودکی پس از تولد باید غسل ویژه ای (غسل تعمید) داده شود تا از آن گناه پاک گردد.
همچنین اعتقاد داشتند که مسیح نیز خود را به عنوان تاوان گناهان بشریت فدا کرد و به
1
دار آویخته شد.
اعتراف به گناهان خود در حضور کشیش ،آیین دیگری بود که توسط این مبلغین میان مسیحیان رواج
یافت .برای این کار اتاق ویژهای در کلیسا ساخته شد که محل اعتراف و توبهکردن بود .آنان معتقد بودند
که با اعتراف گناهکار در برابر کشیش ،توبهکننده آمرزیده میشود و عفو ابدی را بهدست میآورد 2.عبادت
و رازونیاز با خدا نیز به روز معینی در هفته و در محل کلیسا و در حضور کشیشان اختصاص یافت.
پیوسته انسان با خدا و واسطه قرارگرفتن
این گونه آیین ها سبب سست شدن ارتباط شخصی و
ٔ
کشیشان میان خدا و بندگان او گردید .بسیاری از کشیشان در این دوره شروع به فروختن بهشت
کردند و در ِ
عوض بخشش گناه ،پول های کالن به دست آوردند.
آیین دیگر ،ازدواج مسیحی بود .آنان معتقد بودند که پس از ازدواج ،امکان جدایی زن و شوهر
نیست و پیوندشان باید ابدی باشد 3.زن حق مالکیت ندارد و باید نام خانوادگی وی به نام خانوادگی
شوهر تغییر یابد .کشیش ها حق ازدواج نداشتند و تا آخر عمر باید مجرد می ماندند .آنان ازدواج را امری
دنیایی و پَست تلقی می کردند.
ساخته کلیسا به تدریج اروپا را با فساد ،عقب ماندگی و
این آیین ها و اعتقادات و آداب و رسوم
ٔ
مشکالت دیگر دست به گریبان کرد .برخی از رهبران روشنفکر کلیسا و بسیاری از دانشمندان به دنبال
چاره برآمدند و برای رسیدن به راه حل مناسب به مطالعه و تحقیق دست زدند.
٢ــ بهره گیری از تجربیات سایر تمدن ها
وسطی ،در همسایگی سرزمین اروپا ،تمدن اسالمی
حدود قرن هفتم میالدی و در اواسط قرون
ٰ
را مردود می شمارد و اعالم می فرماید
1ــ آیین کاتولیک ،جورج برانتل ،ص ( .107می دانیم که قرآن کریم کشته شدن حضرت مسیح
آیه  .157این مطلبی است که یکی از حواریون مسیح  ،یعنی
که :او را نکشتند و به دار نیاویختند ،بلکه آنان به اشتباه افتادند ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
مقدمه کتاب انجیل برنابا).
«بَرنابا» نیز به آن آگاهی داشت و بسیار کوشید که مانع این برداشت اشتباه شود .رجوع کنید به
ٔ
2ــ همان ،ص .138
3ــ همان ،ص .143
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مرحله شکوفایی رسید و بر محیط های پیرامون خود پرتو افکند .وقتی
متولد شد و طی دو تا سه قرن به
ٔ
تمدن مسلمانان پیدا کردند ،با شور و شوق فراوان برای
اندیشمندان و دلسوزان اروپایی آشنایی اندکی با ّ
جامعه خود از ثمرات تمدن اسالمی بهره برداری نمودند .کتاب های دانشمندان مسلمان به
تحول در
ٔ
سرعت ترجمه شد ،عالقه به پژوهش و آزمایش و تجربه افزایش یافت ،نقد رهبران کلیسا شروع شد،
حقوق و قانون مورد توجه واقع گردید و خردورزی در دستور کار قرار گرفت.
مونتگمری وات ،1اسالم شناس انگلیسی در خصوص تأثیرپذیری تمدن جدید از تمدن اسالمی
می گوید« :علم و فلسفه اروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ اسالم توسعه نمی یافت؛… اسالم نه تنها
در تولیدات مادی و اختراعات اروپا شریک است ،بلکه اروپا را واداشت تا تصویر جدیدی از خود
داشته باشد .اما از آنجا که اروپا در حال حاضر علیه اسالم عکس العمل نشان می دهد ،تأثیر مسلمانان
[بر  تمدن   غرب] را بی اهمیت جلوه می دهد .وظیفه مهم ما اروپاییان این است که این اشتباه را اصالح
2
کنیم و به مدیون بودن عمیق خودمان به جهان اسالم اعتراف کنیم».
برجسته اروپایی همچون معماری ،اسلحه سازی و  ...را
ویل دورانت نیز بسیاری از هنرها و فنون
ٔ
3
مدیون صنعتگران مسلمان می داند.

آثار و پیامدهای مثبت و منفی تمدن جدید

برای داوری صحیح و منصفانه در خصوص تمدن جدید ضروری است با برخی آثار این تمدن در
حوزه های مختلف آشنا شویم:
الف) حوزۀ علم

آثار مثبت
١ــ رشد سریع علم :تولید علم در قرون اخیر جهشى فوق العاده داشته است؛ به طورى که

دوران جدید را مى توان دوران علم نامید .اختراع صنعت چاپ ،کشف الکتریسیته ،ساخت ماشین،
اختراع وسایل ارتباطى مانند :تلفن ،رادیو ،تلویزیون و ماهواره ،راه اندازى شبکه هاى اینترنت و
نظریات و کشفیات جدید در علوم مختلف ،زندگى در جهان امروز را متحول کرده است.
٢ــ توانایی بهره مندی بیشتر از طبیعت :علم و تکنولوژی سبب شد که آدمى بتواند در طبیعت
تصرف فوق العاده کند و تغییراتى را در آن به وجود آورد .نفت را از اعماق زمین بیرون بکشد ،معادن
2ــ تأثیر اسالم بر اروپای قرون وسطی ،مونتگمری وات ،صفحات  ٨١و ١٤٣
3ــ تاریخ تمدن ،ویل دورانت ،ج  ،٤ص .٣٢٢

 Montgomery Wattــ1
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را استخراج کند ،کوه ها را براى ساختن تونل بشکافد ،با سدهاى بزرگ آب ها را مهار نماید و قدرت
و توانایى خود را به رخ طبیعت بکشد.

آثار منفی
١ــ مصرف زدگی :از زمانى که ماشین آالت صنعتى ساخته شد ،تولید انبوه نیز آغاز گردید.

تولید فراوان گرچه در ابتدا نیازهاى طبیعى مردم را رفع مى کردّ ،اما در بسیارى از موارد بیش از نیاز
جاذبه تبلیغات در مردم ،نیازهاى کاذب به
طبیعى بازار بود .به همین جهت کارخانه داران با استفاده از
ٔ
وجود آوردند تا آنان را به تنوع طلبى بکشانند و مصرف گرایى را به گونه اى سرسام آور افزایش دهند تا
خودشان به سود بیشترى برسند .جدی ترین آسیب این رویه ،تغییر الگوی زندگی و دل مشغولى دائمى
مردم به کاالهاى گوناگونى است که همه روزه وارد بازار مى گردد و اذهان و افکار را به خود مشغول
مى کند و در نتیجه ،انسان را از اساسى ترین نیاز خود ،یعنى پرورش و تکامل بُعد معنوى و متعالى
خویش ،غافل مى سازد.
٢ــ نابودی طبیعت :افزایش توان علمی بشر و دستیابی وی به ابزارهای نوین ،توانایی وی برای
بهره برداری از منابع طبیعی را به سرعت افزایش داد و به تخریب ساختار طبیعی محیط زیست انجامید .اگر
در تمدن اسالمی زمین امانتی الهی در دست انسان بود ،در این تمدن زمین منبعی سرشار از ثروت است که
بشر هیچ قید و بند و محدودیتی برای استفاده از آن ندارد.
٣ــ علم زدگی :از حدود قرن هجدهم میالدی به علت پیشرفت های گسترده در علم ،این احساس پدید
آمد که علم تجربی تنها رمز سعادت ملت هاست و جامعه ای که این راه را بپیماید ،کلید خوشبختی را به دست
عرصه اخالق و ظهور
آورده است .اما اکنون با گذشت چند قرن و شکست های پی درپی جوامع غربی در
ٔ
همه نیازهای آنان
بحران های اخالقی در این جوامع ،بسیاری دریافتند که علم تجربی نمی تواند پاسخگوی ٔ
باشد و نمی توان سعادت را تنها در این علم جست وجو کرد .این ِ
نیاز انسان غربی به معنویت باعث شد برخی
افراد و گروه ها با هدف کسب مقام و شهرت ،مکاتب و فرقه هایی را به نام مکاتب عرفانی و معنوی ایجاد کنند
که اگرچه در ظاهر ادعای پاسخ به نیازهای معنوی بشر را دارند اما به دلیل آنکه برآمده از آموزه های وحیانی
تشنه امروز نداشته اند.
نیستند،نتیجه ای جز سردرگمی برای بشر ٔ
دانش تکمیلی

برای آشنایی با برخی از این مکاتب و فرقهها که امروزه بهنام «عرفانهای نوظهور» شناخته میشوند،
به وبگاه گروه درسی قرآن و معارف اسالمی به نشانی  http://quran _ dept.talif.sch.irبخش
«دانش تکمیلی» مراجعه کنید.
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ب) حوزۀ عدل و قسط

آثار مثبت
دوره جدید ،توجه گسترده ای در
١ــ توجه به قانون :پس از گذر از قرون وسطی و شکل گیری ٔ

کشورهای اروپایی به حقوق ،قانون ،ساختار حکومت و دولت پدید آمد که عموماً عکس العملی در برابر
ترجمه آثار اسالمی
حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی بود .آگاهی به قانون و حقوق که ابتدا با
ٔ
رابطه با
اتفاق افتاد ،فوایدی برای تمدن جدید داشت .مردم با حقوق خود در مقابل دولت ها و در
ٔ
یکدیگر آشنا شدند و به تدوین قوانین حقوقی پرداختند و برای حفظ آنها سازمان هایی تأسیس کردند.
حق کارگر ،حق کودک ،حق تعلیم و تربیت ،حق داشتن شغل ،حقوق متقابل زن و مرد و حق مردم در
مقابل دولت به رسمیت شناخته شد.
٢ــ مشارکت مردم در تشکیل حکومت :حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم در امور خود ،گام
مثبت دیگری بود که در تمدن جدید برداشته شد و باعث شد برخی حکومت های استبدادی و موروثی
حاکم بر کشورهای اروپایی از صحنه خارج شوند.

آثار منفی
١ــ ظهور ظلم فراگیر و پدیدۀ استعمار :تولید انبوه کاال و نیاز به بازار کشورهاى دیگر ،احتیاج به

روحیه فزونخواهى حاکمان غربی سبب شد که سرمایهداران و قدرتمندان
منابع طبیعى دیگر کشورها و نیز
ٔ
بهانه استعمار ،بسیارى از این
غربى ،کشورهاى دیگر را ،به خصوص در آسیا و آفریقا هدف قرار دهند و به ٔ
کشورها را تصرف کنند و ذخایر با ارزش و گرانقیمت آنها را ،از آثار باستانى و کتابهاى خطى گرفته تا
جواهرات و منابع طبیعى و معدنى ،به کشور خود ببرند و براى آن ملتها فقر و نیازمندى را بر جا گذارند.
دوره استعمار از کشورهاى استعمارزده به کشورهاى
برخى محققان بر این باورند ثروتى که در ٔ
استعمارگر منتقل شد ،آن قدر زیاد بود که پایه هاى اصلى قدرت اقتصادى غرب را به وجود آورد.
٢ــ افزایش فاصلۀ میان انسان های فقیر و غنى در جهان :شکل گیرى نظام هاى سیاسى جدید،
پایه قدرت سرمایه داران و نفع طلبى فزاینده آنان بود .صاحبان سرمایه و صنعت ،منابع طبیعى اکثر
بر ٔ
نقاط جهان را به بهایى بسیار اندک خریدند و یا با قدرت نظامى خود تاراج کردند و کاالهاى خود را
با قیمت هایى بسیار سنگین به مردم همان سرزمین ها فروختند .بدین ترتیب ،بخش کوچکى از جهان
روز به روز غنى تر شد ولی بخش اعظم آن در فقر و تنگدستى فرورفت.
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ج) حوزۀ خانواده
حوزه روابط زن و مرد بیشترین آسیب ها را به نهاد
تمدن جدید با نگاه مادی به انسان به ویژه در
ٔ
خانواده وارد کرده است؛ برخی از آسیب ها عبارت اند از:
خانواده هسته ای
١ــ فروپاشی نهاد خانواده :در غرب قدیم ،مانند همه سرزمین های دیگر ،عالوه بر
ٔ
خانواده گسترده هم ،که شامل اقوام و خویشان می شد ،نمود
که مرکب از پدر ،مادر و فرزندان است،
ٔ
خانواده هسته ای نیز،
فراوان داشت .اما در خالل دو نسل گذشته نه تنها
خانواده گسترده متالشی شد،
ٔ
ٔ
به تدریج از هم گسیخته گردید .بر این پدیده ها باید این واقعیت را نیز افزود که امروزه شمار فزاینده ای از
کودکان در غرب ،در خانواده ها یا خانه هایی بزرگ می شوند که پدر یا مادر در آن حاضر نیست و آن یکی
وظیفه پدر و مادر را توأمان ایفا کند ،غالباً از زیر بار مسئولیتی
هم که حاضر است چون نمی تواند یک تنه
ٔ
که پدرها و مادرها در خانواده های اصیل برای انتقال دادن ارزش های اخالقی به جوانان برعهده داشته اند
شانه خالی می کند .همین امر باعث شده است که فقط در کشور انگلیس  ٩میلیون نفر تنها زندگی کنند،
1
به گونه ای که دولت این کشور ناچار شده وزارت خانه ای به نام وزارت تنهایی ایجاد کند.
٢ــ بی بند و باری جنسی :امروزه بی بندوباری جنسی آن چنان در غرب رواج یافته است که بسیاری
از مردم به این نتیجه رسیده اند که توان اصالح و مبارزه با آن را ندارند 2.از این رو ،به ناچار در پی آن
برآمده اند که ضوابط و معیارهای اخالقی را تغییر دهند؛ به عنوان مثال ،در میان غربیان جدید ،دیگر
هیچ گونه ضابطه و معیار مذهبی یا اخالقی که منشأ الهی داشته باشد ،معنا ندارد.3
استفاده ابزاری از زنان برای تبلیغ کاالهای سرمایه داران ،تشویق
٣ــ استفاده ابزاری از زنان:
ٔ
آنان به پوشیدن لباس های نامناسب و تحریک کننده ،عادی شدن روابط نامشروع میان زنان و مردان در
الیه
برخی کشورها ،و تجارت
گسترده زنان به عنوان کاالی جنسی روی دیگر تمدن جدید است .اگر ٔ
ٔ
ظاهری و سطحی موقعیت زن در دنیای امروز ،که بسیار زیبا و خوش منظر آراسته شده ،کنار رود و
باطن آن آشکار گردد ،خواهیم دید که سود آوری تجارت فحشا در حال ربودن گوی سبقت از تجارت
مواد مخدر و اسلحه است.
1ــ هفته نامه گاردین ٢٣ ،ژانویه .٢٠١٨
2ــ در سراشیبی به سوی گومورا ،پروفسور رابرت .اچ .بورک ،ترجمه الهه هاشمی حائری ،انتشارات حکمت.
3ــ تصویب قوانین حمایت از خانواده های تک سرپرست در سال 1960در آمریکا( ،که بیشتر شامل خانواده ای می شود که زن در روابط
نامشروع صاحب فرزند شده) موجب شد که آمار فرزندان بدون پدر در خانواده های تک سرپرست از حدود پنج درصد در این سال به بیش از
چهل درصد در سال  2016برسدwww.OECD.org/els/family/database.htm :
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اگر بُعد معنوی و الهی انسان دارای اهمیت و جایگاهی در تمدن جدید بود ،و اگر به زنان آن گونه که
دین اسالم بها می دهد ،بها و شخصیت داده می شد ،حتماً وضع دیگری در تولید فیلم ها ،رمان ها ،و تصاویر
تبلیغاتی حاکم می شد.
بیشتر بدانیم

مسئله اى كه امروزه اندىشمندان دلسوز را در جوامع غربى و شرقى به خود مشغول داشته و
به فكر چاره اندىشى براى آن هستند ،فضاى محصور و طراحى شده اى است كه آدم ها به ناچار
و ناخودآگاه در آن زندگى مى كنند و مى پندارند آن گونه زندگى مى كنند كه خود مى خواهند و
مى پندارند كه نوع لباس ،غذا ،اتومبىل ،آراىش ،تفرىح و گردش ،كتاب ،مجلّه و ده ها ِ
جزء دىگر از
اجزاى زندگى را كامال ً به سلىقه خود انتخاب مى كنند.
گرچه به طور مثال ،مد لباس ،مدل اتومبىل و شكل آراىش بر كسى تحمىل نمى شود و انتشار
مجله متنوع ،نمادى از آزادى اندىشه استّ ،اما اگر از اىن نگاه ظاهربىن
صدها هزار روزنامه و ٔ
بگذرىم مى بىنىم كه بر دست و پاى عقل بسىارى از انسان ها ،زنجىرهاىى ضخىم بسته شده كه مىدان
انتخابگرانه آنها را كامال ً محدود كرده است.
عمل آزاد و
ٔ
شاىد براى ّاولىن بار در تارىخ انسان باشد كه نصف ثروت جهان در مالكىت فقط سىصد خانواده
است و نصف دىگر آن ،بىن بىش از شش مىلىارد جمعىت زمىن ،آن هم باز به صورت ناعادالنه
توزىع مى شود .از اىن رو كامال ً منطقى است كه دستگاه هاى فرهنگ ساز جهان در انحصار كسانى
باشد كه نصف ثروت جهان را در مالكىت خود دارند و با پىچىده ترىن روش هاى تبلىغاتى ،فكر و
قلب بسىارى از انسان ها را مسحور مى كنند و براى آنها سلىقه آفرىنى مى نماىند .لحظه اى كه ىک
صفحه تلوىزىون ظاهر مى شود
هنرپیشه یا ورزشكار محبوب با پوشىدن لباسى با طرحى جدىد پشت
ٔ
و هزاران نفر از مشتاقان خود را به طور غىرمستقىم به پوشىدن آن ترغىب مى كند ،روشن است كه
سود و منفعت مادى اىن كار به چه كسانى مى رسد و ثروت چه گروهى را افزاىش مى دهد.
آىا اىن همه تنوع و رنگارنگى در لباس ،غذا ،آراىش ،كاالهاى صنعتى و خانگى پاسخى به
نىازهاى حقىقى ماست؟
روزانه مردم به اىن امور ،آنان را از توجه به نىازهای حقىقى باز نداشته
آىا توجه و دل مشغولى
ٔ
است؟
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برداشت

متن زیر را بخوانید و به سؤال پایانی آن پاسخ دهید:

(محتوای این بخش فقط برای پاسخ به سؤال های پایانی است و نیازی به حفظ کردن آن نیست و در

هیچ امتحانی نباید از آنها سؤال داده شود).
ِ
ِ
موسیقی کالسیک در غرب که بیشتر به مسائل اجتماعی ،فلسفی و دینی
طوالنی
دوره
پس از
ٔ
می پرداخت ،امروزه ،غرب با یک موسیقی بسیار عامیانه و مبتذل مواجه است که بیان احوال نفسانی

دهه اخیر با ریتم های شدید ًا افسارگسیخته و اجراهای فوق العاده
نسل جدید است .این موسیقی در چند ٔ

درباره
پرسروصدا ظهور کرده است و غرایز حیوانی را در آدمی برمی انگیزد .حداقل سخنی که می شود
ٔ
این نوع موسیقی ها گفت این است که این موسیقی ها نه از تسلیم در مقابل خداوند مایه گرفته ،نه به سالمت

و آرامش نفس کمک می کند ،نه مانند برخی موسیقی های قرن نوزده و بیست در خدمت تالش و مبارزه و
اصالح نظام اجتماعی است و نه اجراکنندگان و ستارگان این موسیقی ها اسوه های معنوی و ع ّفت اخالقی

هستند .تنها نتیجه آن تخریب روح و روان کسانی است که به دامن آنها پناه برده اند!

ّاما متفکران دلسوز و دردمند غربى تصریح کرده اند که این رفتارهاى هیجان انگیز برخاسته از پیامدهاى

تمدن جدید است که نابسامانى فکرى ،پوچ گرایى و بى تکیه گاهى را براى بسیارى از جوانان به ارمغان آورده
دهنده بى محتوایى زندگى ماشینى و بى معنایى آن ،غفلت از خداوند و خالصه
است .این رفتارها نشان ٔ

جامعه غربى از یک تفکر عمیق و درست عقلی نسبت به هستى ،انسان و خداست .همین
محروم بودن
ٔ

ازدست رفتن معناى زندگى براى بسیارى از جوان ها است که آنها را به
بیراهه لذت هاى آنى جسمانى از
ٔ
طریق روابط جنسى یا استفاده از مواد مخدر و قرص هاى روان گردان و یا گاهى خشونت و جنایت کشانده

1

یا برخی دیگر را به جست وجوی فلسفه ها و فرهنگ ها و حتی «ادیان جدید» واداشته است.

2

اکنون که متن باال را مطالعه کرده اید ،به سؤال زیر پاسخ دهید.
آیا این هنر امروز ،انسان را متوجه خدا ،معنویت ،ارزش های بزرگ ،فضائل اخالقی ،تحکیم
بنیان خانواده ،عفاف و پاکدامنی می کند یا بیشتر به وادی خشونت ،شهوت پرستی و هوس رانی،
مصرف گرایی و سستی روابط خانوادگی وارد می سازد؟ پاسخ خود را با دلیل توضیح دهید.

1ــ شهوت پرستی و خشونت ،دو صفت بسیار ناپسند است که همواره پیشوایان ما ،مسلمانان را از آنها بر حذر داشته اند .رسول خدا
ورام ،مسعودبن عیسی ورام،
می فرماید« :به کسی که جانم در دست اوست سوگند که انسان دشمنی به بدی شهوت و خشونت ندارد»
ٔ
(مجموعه ّ
ج  ،2ص  .)115امام علی نیز می فرماید« :در میان انگیزه های شهوت و خشونت ،عقل نابود می شود( ».مستدرک الوسایل ،میرزا حسین
نوری ،ج  ،١١ص .)٢١١
2ــ برگرفته از کتاب «جوان مسلمان و دنیای متجدد» تألیف دکتر سیدحسین نصر .نصر سال های متمادی در آمریکا و اروپا زندگی کرده و
با پیامدهای تمدن جدید از نزدیک آشناست.
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قرائت

سور ه آل عمرا ن؛ آيات  144تا 150
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ترجمه

محمد ،جز فرستادهاى كه پيش از او [هم] پيامبرانى [آمده و] گذشتند ،نيست.
و ّ
آيا اگر او بميرد يا كشته شود ،شما به عقب برمىگرديد؟ [و اسالم را رها می کنید؟]
و هر كس به عقب بازگردد ،هرگز هيچ زيانى به خدا نمىرساند ،و به زودى خداوند
سپاسگزاران را پاداش مىدهد144 .
و هيچ کس جز به فرمان خدا نمی ميرد[ .خداوند ،مرگ را] به عنوان سرنوشتى
[مقرر كرده است] .و هر كه پاداش دنيا را بخواهد به او از آن مىدهيم؛ و هر
ّ
معين ّ
كه پاداش آخرت را بخواهد از آن به او مىدهيم ،و به زودى سپاسگزاران را پاداش
خواهيم داد145 .
و چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهی بسیاری همراه او پیکار كردند؛ آنها در برابر
آنچه در راه خدا به ایشان رسيد ،سستى نورزيدند و ناتوان و ناالن نشدند؛ و خداوند،
شكيبايان را دوست دارد146 .
و سخن آنان جز اين نبود كه گفتند« :پروردگارا ،گناهان ما و زيادهروى ما در
كارمان را بر ما ببخش ،و گام هاى ما را استوار دار ،و ما را بر گروه كافران يارى
ده147 ».
پس خداوند ،پاداش دنيا و پاداش نيک آخرت را به آنان عطا كرد و خداوند
نيكوكاران را دوست دارد148 .
اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،اگر از كسانى كه كفر ورزيدهاند اطاعت كنيد ،شما را
به عقب [و از عقيدهتان] بازمىگردانند و زيانكار خواهيد شد149 .
ِ
سرپرست] شماست و او بهترين
[آنها تكيهگاه شما نيستند] بلکه خدا ،موال [و
يارىدهندگان است150 .

161

مسئولیت بزرگ ما
ٴ
در دو درس قبل با سرگذشت تمدن اسالمی و آنچه در تمدن جدید روی داده است ،آشنا شدیم.
اکنون در متن تمدن جدید زندگی می کنیم و در هوای آن نفس می کشیم ،تمدنی که دارای نقاط
مقابله با زشتی ها ،اصالح
قوت و ضعف است .هم حق ما و هم مسئولیت ماست که سهم خود را در ٔ
کاستی ها و تکمیل خوبی ها و محاسن این تمدن ایفا کنیم و برنامه ای برای اصالح تمدن جدید و
تجدید حیات تمدن اسالمی ارائه کنیم.
اکنون با دو سؤال اساسی روبه رو هستیم:
1ــ هر کدام از ما مسلمانان برای اصالح تمدن جدید و تجدید حیات تمدن اسالمی چه مسئولیت هایی
برعهده داریم؟
جامعه متعالی اسالمی
2ــ ما بایستی جامعه خود را چگونه بسازیم که بتوانیم به معیارهای یک
ٔ
جامعه جهانی توحیدی را
زمینه ظهور حضرت مهدی  و تشکیل
هرچه بیشتر نزدیک شویم و ٔ
ٔ
فراهم سازیم؟
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تدبر در قرآن ()1
ّ

خداوند در قرآن کریم می فرماید:
....................................
َولَ َقد کَتَبنا ِفی ال َّزبو ِر
ِمن ب ِ
عد ِّ
....................................
الذک ِر
َ
....................................
َرض َی ِرثُها
َا َّن اال َ
١
ِ
الصالِحو َن
....................................
ِعباد َی ّ
با تدبّر در این آیه ،جمالت زیر را تکمیل کنید.
وعده ....داده است و آن وعده این است که در آینده . ......
1ــ خداوند یک ٔ
2ــ این وعده در کتاب های  ........از جمله  ........آمده است.
3ــ مقصود از به ارث بردن زمین . ...................

برنامه رىزی

مقاىسه با
شاىد در نگاهى ابتداىى ،دستیابی به اىن هدف بزرگ ،یعنی تحقق تمدن آرمانی اسالم ،در
ٔ
توان و امکانات موجود و مشکالت پیش رو ،ىک بلندپروازى به نظر برسد و رسىدن به آن هدف دور از
دسترس تلقی شودّ .اما اىن ناشی از ىک دریافت سطحی از توانمندى ذاتى انسان و قدرت جوانان
و نوجوانان و عدم آشناىى با آموزه هاى بىداركننده اسالم مى باشد .خصوصاً آنکه ما به  عنوان اىرانى
مسلمان ،دو تجربه را پشت سر گذاشته ایم ،دو تجربه اى كه بار اصلى آن بر شانه های محکم و استوار
نوجوانان و جوانانی بود که پدران و مادران امروز ما هستند :یکی برچیدن نظام استبدادی وابسته به
بیگانه ٢و بر پاساختن نظامی متکی بر آرای مردم و قوانین اسالم و دیگری پىروزى در دفاع مقدس .اىن
دو تجربه ،هم اعتقاد مردم دیگر کشورها را به تأثىر اىمان به غىب در پىروزى و اثرات سازنده حكومت
آیه .١٠٥
١ــ
سوره انبیاءٔ ،
ٔ
٢ــ در وابستگی حکومت پهلوی به بیگانگان و ضعف و ناتوانی این حکومت در برابر ملت همین بس که پهلوی ا ّول را امپراتوری انگلیس
با یک کودتا علیه قاجار و بدون اینکه مردم به او رأی داده باشند ،به سلطنت رساند .و وقتی که در جنگ جهانی د ّوم ،پهلوی اول اندکی به آلمان
نازی نزدیک شد ،همین انگلستان به همراه متفقین او را به جزیره ای دور افتاده به نام موریس تبعید کردند ،بدون اینکه او اعتراضی بکند یا مردم به
پشتیبانی از وی تظاهراتی بکنند .و سپس پسرش ،پهلوی دوم را به جای او منصوب کردند ،بدون اینکه از مردم نظر بگیرند .در سال  1332نیز
همین پهلوی دوم که با یک نهضت مردمی روبه رو شد ،به پیشنهاد امریکا و انگلستان به بغداد و رم رفت و پس از انجام کودتا توسط امریکا و
انگلستان علیه دکتر مصدق ،دوباره او رابه ایران بازگرداندند و بر تخت نشاندند .در سال  1357نیز که انقالب مردم به اوج رسید ،باز هم به دستور
امریکا به مصر رفت تا شاید پس از انجام کودتا به ایران بازگردد که چنین چیزی هیچگاه محقق نشد.

163

مبتنى بر دىن اسالم افزاىش داد و هم آنان را نسبت به قدرت های استکباری حاکم بر جهان آگاه تر كرد
و براى رسىدن به معنوىت و عدالت مشتاق تر و تشنه تر ساخت و اىن ارزش ها را به خواست عمومى
بسىارى از ملت ها تبدیل کرد .البته مى دانىم که ایجاد تمدن اسالمی ،نىازمند برنامه اى است كه ما را به
سطح الزم از توانمندى برساند و قدرت الزم را براى اىفاى نقش در جهان كنونى به ما ببخشد.
اكنون در مرحله اى حساس از تارىخ سرزمىن خود و جهان قرار دارىم .پدران و مادران ما مسئولیت
خود را انجام داده و این امانت بزرگ را به ما سپرده اند .اکنون ،باید بیندیشیم که در عصر جهانى شدن،
این مسئولیت منحصر به فرد خود را چگونه بر دوش خواهیم کشید و برای تحقق هدف بزرگى كه
پیش روی ماست ،تا كجا پىش خواهىم رفت.
حوزه زیر انجام گیرد.
با توجه به اهمىت اىن هدف بزرگ و برای دستیابی به آن باید اقداماتی در چهار
ٔ

اول :تقوىت تواناىى های فردی
حوزۀ ّ

برای تقویت توانایی های فردی ،اقدامات زیر الزم است:
1ــ تالش برای كسب آگاهى و بصیرت :اجراى هر طرحى ،بدون آگاهى از موفقىت ها و
دربردارنده تجربه هاى فراوان است كه بصىرت و روشن بىنى ما
شکست های قبلی مىسر نىست .گذشته،
ٔ
را افزایش می دهد و ما را به تصمیم گیری های درست تر نزدیک می سازد.
شناخت دنىاى جدىد نىز جهت درک درست واقعىت ها و انتخاب روش هاى مؤثر ،ضرورى و الزم
برنامه مطالعاتی دقیق براى آشناىى با تمدن بزرگ اسالمى و شناخت شراىط
است .پس هرىک از ما باىد ٔ
جهان امروز كه در آن زندگى مى كنىم ،تنظىم كنىم.
2ــ تقوىت اىمان و اراده :مشاركت در اىن اقدام بزرگ نىازمند اعتقاد راسخ به دىن ،ع ّزت نفس،
اراده قوى است.
توكّل و اعتماد به خداوند ،شجاعت ،پاىدارى ،عزم و ٔ
تدبر در قرآن ()٢
ّ

حضرت موسی
ِاستَعینوا بِال ّلٰ ِه
َواص ِبروا
َرض لِ ّلٰ ِه
ِا َّن اال َ
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آماده مبارزه با فرعون کند به آنان می گوید:
برای اینکه بتواند قوم خود را ٔ
....................................
....................................
....................................

یو ِرثُها من یشاء ِمن ِع ِ
....................................
باده
َ َ ُ
ٰ
١
ِ ِ
قین
....................................
َو العاقبَ ُة ل ُلم َّت َ
با تدبّر در این آیه به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1ــ عاقبت نیک و پیروزی از آن چه کسانی است؟
............................................................
2ــ این عاقبت نیکو در چه صورتی به آنان می رسد؟
............................................................

حوزۀ دوم :تحکیم بنیان خانواده

همت است .تحکیم
خانواده کانون رشد فضیلت ها و محل تربیت نسل های ّ
خلق ،توانمند و با ّ
این بنیان سبب رشد فضائل اخالقی در جامعه ،کاهش فساد و حضور انسان های با  فضیلت و کارآمد
می گردد .اگر بنیان خانواده سست شود ،فساد گسترش می یابد و نسل هایی که از ّقوت و قدرت روحی
کافی برخوردار نیستند ،مسئولیت های اجتماعی را بر عهده می گیرند.
جامعه
خانه کعبه را باال بردند و بنای یک
وقتی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل پایه های ٔ
ٔ
ذریّه و نوادگانی به آنان
توحیدی را گذاشتند ،نه تنها برای خود دعا کردند ،بلکه از خداوند خواستند ّ
٢
دهنده راه توحید باشند.
عطا کند که ادامه ٔ

حوزه سوم :تحکیم پایه های جامعۀ خود

حرکت به سوی تمدن متعالی اسالم ،با انجام دسته ای از اقدامات فردی یا گروهی پراکنده امکان پذیر
جامعه خود را به
نیست ،بلکه نیازمند جامعه ای مستحکم و توانمند است .بنابراین ،باید بکوشیم
ٔ
شاخص های تمدن متعالی اسالم نزدیک کنیم و در آن صورت است که می توانیم به جامعه ای اسوه
و نمونه برای دیگران تبدیل شویم .از این رو باید با تحکیم پایه های جامعه ،خود را مصداق این کالم
خداوند قرار دهیم که:
....................................
ك َج َعلناكُم
َو َك ٰذلِ َ
....................................
ُا َّم ًة َو َسطًا
آیه .١٢٨
١ــ
سوره اعرافٔ ،
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حیم).
الر
اب
و
ت
ال
نت
ا
َّـک
ن
ا
ینا
ل
ع
ب
ت
و
نا
ک
ناس
م
نا
ر
ا
و
ک
ل
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ة
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ت
ی
ر
ذ
ن
م
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م
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م
لنا
اجع
و
نا
ب
(ر
128
آیه
بقره،
سوره
٢ــ
َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ّ َّ َّ ً ُ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ٔ
َ َ َ َّ ّ ُ َّ ُ
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لِتَکونوا ُش َهداءَ َعلَی ال ّنا ِ
س
1
هیدا
الـر ُ
سول َعلَیکُم َش ً
َو َیکو َن َّ

....................................
....................................

تدبر در قرآن ()٣
ّ

جامعه اسالمی باید در میان جوامع دیگر چه موقعیتی داشته
شریفه فوق ،بگویید
آیه
ٔ
ٔ
با تفکر در ٔ
باشد؟

عالوه بر  این ،برای معرفی تمدن متعالی اسالم در جهان و عالقه مند ساختن مردم به افکار و
اندیشه های اسالمی ،به کانون و مرکزی نیاز است که محل تولید فکر و اندیشه و تبلیغ فرهنگ متعالی
جامعه خود را مستحکم کنیم و نقاط ضعف این جامعه را
اسالم در جهان باشد .بنابراین اگر بنیان های
ٔ
برطرف کنیم ،می توانیم به کانون اصلی تبلیغ اسالم تبدیل شویم و بهترین مبلغ اسالم در جهان باشیم.
برای رسیدن به این هدف اساسی اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
1ــ شناسایی ضعف ها و کمبودها و تالش در جهت اصالح آنها :جامعه ای که اکنون در آن
زندگی می کنیم ،در کنار برخورداری از نقاط قوت فراوان ،ضعف ها و کاستی هایی همچون بی عدالتی،
تجمل گرایی و… دارد که می تواند مانعی مهم در جهت تحقق تمدن اسالمی باشد .از این رو الزم است
جامعه فعلی را شناسایی کنیم
به عنوان یک جوان معتقد و عدالت طلب ،به دقت کمبودها و آسیب های
ٔ
نکته مهم این گونه اشاره
و با شجاعت در جهت اصالح این آسیب ها گام برداریم .رهبر انقالب به این ٔ
می کنند« :احتیاج است به یادآوری این آرمان ها با همان زبان جوان مؤمن انقالبی که از خصوصیاتش
صراحت است ،از خصوصیاتش شجاعت در گفتار است ،اینکه شجاعانه حرف خودش را بزند ...این
روحیه تهاجم را در جوان دانشجو و جوان انقالبی ،من کامال ً قبول دارم .بایستی ارزش ها به
احساس
ٔ
2
صورت صریح و هوشیارانه دائماً مطالبه بشود».
2ــ همراه كردن سایر افراد جامعه با خود :شاىسته است بكوشىم اىن رسالت بزرگ و متعالى
جامعه خود تبىىن كنىم تا آنان نىز به اىن مسئولىت آگاه شوند و ىار و
را براى دوستان ،نزدىكان و افراد
ٔ
پشتىبان آن گردند.
تشکیل گروههای مطالعاتی خودجوش در میان خویشان و همکالسان و دوستان صمیمی زیرنظر یک
درباره تمدن اسالمی و شاخصهای آن ،تقویت معرفت دینی
راهنمای باتجربه ،تولید محتواهای رسانهای مؤثر
ٔ
سوره بقره ،آیه .143
1ــ
ٔ
2ــ بیانات رهبر انقالب در دیدار دانشجویان.1397/3/7 ،
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اندیشه درست دینی از جمله
خود و اطرافیان و حضور آگاهانه و حساب شده در فضای مجازی برای تبلیغ
ٔ
اقداماتی است که برای همراه کردن دیگران میتواند صورت بگیرد .همانطور که در قرآن کریم آمده است:
ِ
ِ
ِ
المنکَ ِر َو ُاولٰئِکَ ُه ُم
المعروف َو َی َنهو َن َع ِن ُ
َولتَکُن منکُم ُا َّم ٌة َیدعو َن الَی ال َخی ِر َو َی ُ
أمرو َن بِ َ
1
المفلِحو َن
ُ
3ــ تالش برای پىشگام شدن در علم و فناوری :پىشرفت علمى ،پاىه هاى
استقالل ىک ملت را تقوىت مى كند و مانع تسلط بىگانگان مى شود .هر ىک از
ما باىد بكوشىم با همت بلند و پشتكار فراوان ،استعداد خود را به كار بگىرىم تا به
مرتبه اى از قدرت علمى برسىم كه توجه دىگر ملت ها را به سوى خود جلب كنىم.
«كشورى كه مردم آن از علم بى بهره باشند ،هرگز به حقوق خود دست نخواهد
ىافت .نمى شود علم را از دىگران گداىى كرد .علم ،درون جوش و درون زاست .باىد استعدادهاى ىک
2
ملت به كار افتد تا ىک ملت به معناى حقىقى كلمه ،عالم بشود».
پىشرفت هاى اخىر دانشمندان جوان كشور ما در رشته هاى مختلف علمى ،مانند پزشكى و سلول هاى
بنىادى ،فناورى نانو و هسته اى ،صناىع نفت ،پتروشىمى و سدسازى قدم هاى اولىه اى است كه باىد با
همه عرصه هاى دانش را بپىماىد.
همت بلندتر و عزم قوى تر ادامه ىابد و ٔ
ّ
4ــ استحكام بخشىدن به نظام اسالمى :استحكام و اقتدار نظام حكومتى ىک كشور مهم ترىن
عامل براى حضور كارآمد در مىان افكار عمومى جهان است .ىک كشور ضعىف ،به طور طبىعى
منزوى مى شود و همراه و همدلى در دنىا نمى ىابد .استحكام پاىه هاى اقتصادى و تالش براى كاهش
همه ابعاد ،تقوىت اتحاد ملّى ،انسجام اسالمى و مشاركت عمومى و عمل به
فقر،
توسعه عدالت در ٔ
ٔ
وظىفه مقدس امر به معروف و نهى از منكر ،از مهم ترىن عوامل استحكام نظام اسالمى است.
ٔ
هماندیشی ()١

با همفکری دوستان خود ،برخی از عواملی را که در حال حاضر موجب لطمه زدن به
استحکام نظام اسالمی می شود ،بیان کنید .به نظر شما برای رفع این عوامل چه اقداماتی باید
انجام داد؟
آیه .١٠٤
1ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
2ــ رهبر انقالب ،سخنرانی در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی  ،خرداد ماه .1385
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 ٥ــ تقوىت عزت نفس عمومى :ملتى كه به تواناىى خود اىمان و باور دارد و عبارت «ما
مى توانىم» را ،نه صرفاً در لفظ ،بلكه در «عمل» بىان مى كند ،قله هاى افتخار را به سرعت فتح خواهد
كننده تمدن اسالمى و نىروى محركه ای براى پىمودن
كرد .اىمان و باور به اینکه «ما مى توانىم» ،زنده ٔ
راه و گذر از گردنه هاى سخت است .آن خودباورى كه پىامبر گرامى اسالم در ىاران اندک خود
به وجود آورد ،سبب شد در شهر كوچک مدىنه امتى تربىت شود كه براى اصالح جهان قىام كند و از
همان ابتدا براى آزادى ستم دىدگان جهان و گسترش توحىد در تمام دنىا برنامه رىزى نماىد.
بیشتر بدانیم

صبح ىكى از روزهاىى كه مسلمانان به حفر خندق در اطراف مدىنه مشغول بودند ،تا مانع
1ــ ِ
ورود مشركان مكه شوند و بتوانند با جمعىت اندک خود در مقابل آنها باىستند ،به سنگ بزرگى
برخوردند .شكستن و بىرون آوردن آن سنگ مشكل بود .گروهى از ىاران پىامبر
جمع شده
بودند و تالش مى كردند با استفاده از ابزار آن روز و زور بازوى خود ،سنگ را بشكنند و آن را
بىرون آورندّ ،اما موفقىتى به دست نىامد.
جابربن عبداللّه نزد پىامبر آمد و از اىشان كمک خواست .پىامبر خدا
نزد آنان آمد ،نگاهى
به سنگ بزرگ انداخت ،سپس به سوى آب رفت و وضو گرفت و جرعه اى از آن را نوشىد.
اعتماد و آرامش در رفتار وى تجلى داشت .با اطمىنان كلنگ را در دست گرفت ،آن را باال برد
و با بانگ تكبىر فرود آورد .آن چنان محكم كوبىد كه غرشى برخاست و جرقه اى چون شهاب از
ضربه پىاپى،
ضربه سوم ،برق سوم .با اىن سه ٔ
ضربه دوم ،برق دىگرى درخشىد و با ٔ
سنگ برآمد؛ با ٔ
سنگ سخت از هم پاشىد و تكّه تكّه شد.
از مىان خندق رو به ىاران كرد و فرمود« :خداى متعال با برق نخستىن،
رسول خدا
كشور ىمن را براى من گشود و با برق دومىن ،شام و مغرب زمىن را و با برق سوم مشرق زمىن
را براى من فتح كرد ».1اىشان خودباورى و توكل به خداوند را اىن گونه در ىاران خود تقوىت
مى نمود.
و اولیای الهی را اسوه و
2ــ یکی از تربیت یافتگان مکتب اسالم که پیامبر اکرم
الگوی خود قرار داد و عزت نفسی کم نظیر در سخت ترین لحظه های زندگی از خود نشان داد،
شهید محسن حججی بود .این جوان شجاع وقتی به اسارت دشمنانی درآمد که کارشان بریدن
1ــ سالم بر خورشید ،سید علی اکبر حسینی ،ج  ،٤ص .٢٤٢
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سرها و سوزاندن آدم ها بود ،نه تنها ترسی به دل راه نداد ،بلکه چنان با عظمت و صالبت با آنان
روبه رو شد که آنان را به هراس انداخت و دون صفتی و حقارت را در چهره شان آشکار کرد.

حوزۀ چهارم :حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانى

پىام اسالم ،پىامى مطابق با فطرت انسان هاست .هر انسان روشن ضمىرى كه جوىاى حقىقت باشد،
وقتی دعوت قرآن را به عقالنیت ،عدالت ،دوری از ستمگری و ستم پذیری ،پاکدامنی ،معنویت و تقوا
می شنود ،به طور طبیعی جذب آن می شود .هر حقیقت جویی ،وقتی در میان هزاران کتاب ،مقاله ،فیلم و
انواع تبلیغاتی که علیه پیامبر اکرم
منتشر کرده اند ،به سیمای واقعی ایشان می رسد ،او را به بزرگی
روح می ستاید .بنابراین الزم است ما این پیام رهایی بخش را با همان شیوه هایی که رسول خدا
به
درباره روش تبلیغ رسول خدا
دیگران رساند ،در جهان تبلیغ کنیم و به دیگران برسانیم .خداوند
ٔ
می فرماید:
« به لطف و رحمت الهی با آنان [مشرکان] نرمی پیشه کردی .و اگر تو درشت خوی سخت دل بودی،
بی شک از پیرامون تو پراکنده می شدند .پس از آنان درگذر و برای آنها آمرزش بخواه و در کار با آنان
1
مشورت کن و آنگاه که تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن که خداوند اهل توکّل را دوست دارد».
با توجه به شرایط کنونی جهان و اقداماتی که دشمنان اسالم علیه دین ما و پیامبر ما انجام می دهند،
اقدامات زیر را پیشنهاد می کنیم:
1ــ ترسیم چهرۀ منطقی و عقالنی دین اسالم :مىان ىک پىام و روش تبلىغ آن باىد تناسب منطقى
و معقول برقرار باشد .حق را نمى توان با روش هاى نادرست به دىگران رساند .دین اسالم یک دین
منطقی و استداللی است و هر آموزه و حکم آن بر اساس حکمت الهی تنظیم شده است .چنین دینی
را نمی توان با تعصب های جاهالنه یا با روش های فریبکارانه تبلیغ کرد و نظر مردم را به سمت آن جلب
نمود .ما باید از همان روش هایی که خداوند ،در قرآن کریم به پىامبر گرامى اش آموزش داده ،استفاده
کنیم و بهره ببریم.

آیه .159
1ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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تدبر در قرآن ()٤
ّ
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با تدبّر در این آیه ،روش های صحیح دعوت را استخراج کنید:
روش اول:
روش دوم:
روش سوم:

2ــ استفاده از بهترىن و كارآمدترىن روشها برای رساندن
پىام :امروزه ابزارهاى رساندن پىام بسىار متنوع و گسترده شده است.
اىن ابزارها ،به همان مىزان كه مىتوانند در استخدام حق قرار گىرند،
مىتوانند حامل پىامهاى باطل باشند و به گمراهى مردم كمک كنند.
متأسفانه بیشتر این رسانهها توسط کسانی تأسیس و مدیریت میشود که
نه تنها به دنبال حقیقت نیستند بلکه میخواهند باطل را حق جلوه دهند
تا مردم دنیا باطل را جای حق گذاشته و از آن پیروی کنند.
نمونه این گونه رسانه هاست .در اىن مىدان ،كه شاىد
شبكه جهانى اطالع رسانى (اىنترنت) مهم ترین ٔ
ٔ
سخت ترىن هماوردى حق و باطل در جرىان است ،مشاهده مى كنىد كه چگونه باطل پىشگان به تمام
حد و مرز اخالقى را رعاىت نمى نماىند.
اصول و موازىن اخالقى و انسانى حمله مى كنند و هىچ ّ
بررسی

١ــ امروزه چه ابزارهایی برای رساندن پیام حق و گفت وگو با دیگر مردمان وجود دارد كه
می توان از آنها كمک گرفت؟
2ــ دشمنان حق چگونه از این ابزارها سوء استفاده می كنند؟ و راه مبارزه با آنها چیست؟
آیه .125
1ــ
سوره نحلٔ ،
ٔ
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3ــ مبارزه با ستمگران و تقوىت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر :یکی از رسالت های اصلی
انبیا ،مبارزه با ظلم و برقراری عدل و گسترش حق و حقیقت بوده است  .هرچند بسىارى از مردم با
شنىدن سخن حق دلشان نرم مى شود و مجذوب حقیقت و عدالت می شوند اما باىد هوشىار باشىم كه
همواره گروهى از اهل باطل هستند كه نه تنها زىر بار حق نمى روند ،بلكه سد راه حق جوىى مى شوند؛
زیرا گسترش عدالت ،منافع آنها را تهدید می کند .این گروه ها تا همه را تابع خود نكنند و ىوغ اسارت
بر گردن دىگران نىفكنند ،آرام نمى گىرند.
امام خمىنى مى فرماىند:
همه ما باىد به آن توجه كنىم و آن را اصل و اساس سىاست خود با بىگانگان قرار
«نكته مهمى كه ٔ
ٔ
دهىم ،اىن است كه دشمنان ما و جهان خواران تا كى و تا كجا ما را تحمل مى كنند و تا چه مرزى
استقالل و آزادى ما را قبول دارند .به ىقىن ،آنان مرزى جز عدول از همه هوىت ها و ارزش هاى معنوى
  گفته قرآن  كرىم [دشمنان] هرگز دست از مقاتله و ستىز با شما برنمى دارند مگر
و الهى مان نمى شناسند .به ٔ
اینکه شما را از دىن تان برگردانند 1.ما چه بخواهىم و چه نخواهىم صهىونىست ها و آمرىكا و شوروى
2
در تعقىبمان خواهند بود تا هوىت دىنى و شرافت مكتبى مان را لكه دار نماىند».
بدىن ترتىب ،اگر واقع بىنانه نگاه كنىم ،درمى ىابىم كه دعوت به حق و عدالت را نباىد منحصر به
صحبت و شعار کنیم ،بلكه براى تحقق سخن حق باىد برنامه ریزی کرد ،قیام نمود و شرایطی فراهم کرد
جامعه خود و جهان زدوده شود؛ اىن مهم مىسر نمى شود مگر با تالش و
تا موانع حق و حق پرستى از
ٔ
همه سختى هاى اىن راه که همان راه حق
پشتکار ،جهاد و آمادگى براى شهادت در راه خدا ،و تحمل ٔ
و حقیقت است.
بیشتر بدانیم

امام خمىنى در اىن باره در پىام برائت از مشركىن در حج سال  1366فرمودند:
« … تجربه انقالب اسالمى در اىران ،با خون بهاى هزاران شهىد و مجروح و خراب شدن
منزل ها و به آتش كشىده شدن خرمن هاى كشاورزان و كشته شدن تعداد بسىارى در بمب گذارى ها
و اسىر شدن فرزندان انقالب و اسالم به دست دژخىمان بعث عراق و هزاران گونه تهدىد و فشار
تجربه پىروزى بر كفر جهانى را در خراب شدن
اقتصادى و جانى به دست آمده است .ملت اىران
ٔ
آیه .٢١٧
1ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
2ــ صحیف ٔه نور ،امام خمینی ،ج  ،٢٠ص .237
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ِ
كودكان در خواب به دست آورده و با فداكارى و مجاهدت ،انقالب و كشور
منازل خود بر سر
نتىجه دفاع و مبارزه با
خود را بىمه نموده است .ما به تمام جهان تجربه هاىمان را صادر مى كنىم و ٔ
ستمگران را بدون كوچک ترىن چشمداشتى ،به مبارزان راه حق انتقال مى دهىم و مسلماً محصول
صدور اىن تجربه ها ،جز شكوفه هاى پىروزى و استقالل و پىاده شدن احكام اسالم براى ملت هاى
در بند نىست.
 ...من به تمام دنىا با قاطعىت اعالم مى كنم كه اگر جهان خواران بخواهند در   مقابل دىن ما
همه دنىاى آنان خواهىم اىستاد و تا نابودى تمام آنان از پاى نخواهىم نشست؛
باىستند ،ما در مقابل ٔ
ىا همه آزاد مى شوىم و ىا به آزادى بزرگ ترى كه شهادت است مى رسىم و همان گونه كه در تنهاىى
و غربت و بدون كمک و رضاىت احدى از كشورها و سازمان ها و تشكىالت جهانى ،انقالب را
به پىروزى رساندىم ،و همان گونه كه در جنگ نىز ،مظلومانه تر از انقالب ،جنگىدىم و بدون كمک
باقىمانده راه پر نشىب و فراز
حتى ىک كشور خارجى متجاوزان را شكست دادىم ،به ىارى خدا
ٔ
را با اتكای به خدا ،تنها خواهىم پىمود و به وظىفه خود عمل خواهىم كرد؛ ىا دست ىكدىگر را
در شادى پىروزى جهان اسالم در كل گىتى مى فشارىم و ىا همه به حىات ابدى و شهادت روى
مى آورىم و از مرگ شرافتمندانه استقبال مى كنىم ولى در هر حال پىروزى با ماست و دعا را هم
1
فراموش نمى كنىم…».
نمونه بارز حق ستىزى و زورگوىى در عرصه جهانى ،اقدامات صهىونىست ها در فلسطىن اشغالى
ٔ
است .فجاىع و ظلم هاىى كه امروزه در فلسطىن رخ مى دهد ،بر كسى پوشىده نىست و تاكنون سازمان هاى
بىن المللى ده ها قطعنامه در محكومىت جناىات رژىم صهیونیستی صادر كرده اند؛ اما آىا اىن قطعنامه ها
توانسته اند در روىه هاى
ظالمانه اىن رژىم غاصب اندک تأثىرى داشته باشد؟ آىا در مقابل ىک جاه طلب
ٔ
قدرتمند مى توان به مذاكره و نصىحت اكتفا كرد؟
هماندیشی ()٢

برخی می گویند راه حل معضل فلسطین را باید در پشت میزهای مذاكره و رایزنی های سیاسی
انتفاضه مردم فلسطین تنها بر حجم مشكالت می افزاید .در گفت وگو با دوستان
جست  وجو كرد و
ٔ
خود ،این دیدگاه را نقد و بررسی كنید.
صحیفه نور ،ج  ،٢٠ص .118
1ــ
ٔ
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بنابراىن ،با شناخت دقىق فرصت ها ،مردم دنىا را باىد نسبت به شراىط سخت و ظالمانه اى كه در
جبهه عدالت خواهان
روحىه جهاد و مبارزه ،به تقوىت
آن قرار گرفته اند ،آگاه كنىم و با زنده كردن
ٔ
ٔ
روحىه
بپردازىم .با اقتدا به امام خمىنى عزت و كرامت ذاتى انسان ها را به آنها ىادآورى كنىم،
ٔ
خودباختگى و ترس را از ملت ها بزداىىم و آنها را به سوى استقامت و مبارزه اى معقول و عزتمند
هداىت كنىم.
بیشتر بدانیم

روحىه حماسه و جهاد و شهادت  طلبى است .جالب
١ــ زندگى و سخنان امام خمىنى پر از
ٔ
قطعنامه مربوط به تهاجم عراق به اىران صادر كرد ،نه
اىنجاست كه حتى در پىامى كه هنگام قبول
ٔ
فقط بر تداوم روحىه جهاد ،بلكه بر تداوم خود اىن جهاد مقدس علىه ظلم و ستم تأكىد نمودند و بىان
داشتند هدف ما نه فقط رفع فقر ،بلكه محو هرگونه ظلم و كفر از كل جهان است:
كرده خود را از راه برائت ما ىافت و دىدىم كه در اىن
« … آرى[ ،مبارز] فلسطىنى ،راه گم ٔ
مبارزه ،چگونه خون بر شمشىر و اىمان بر كفر و فرىاد بر گلوله پىروز شد ،و چطور خواب
مباركه
شجره
در ٔىه ١فلسطىن از
ٔ
بنى اسرائىل در تصرف از نىل تا فرات آشفته گشت و دوباره كوكب ّ
ٔ
الغربىه ما برافروخت و امروز همان گونه كه فعالىت هاى وسىعى در سراسر جهان براى
الشرقىه و
ٔ
به سازش كشىدن ما با كفر و شرک در جرىان است[ ،فعالىت هاىى] براى خاموش كردن شعله هاى
خشم ملت مسلمان فلسطىن نىز به همان شكل ادامه دارد و اىن تنها ىک نمونه از پىشرفت انقالب
است…
امروز جنگ حق و باطل ،جنگ فقر و غنا ،جنگ استكبار و استضعاف و جنگ
پابرهنه ها و مرفهىن بى درد شروع شده است و من دست و بازوى همه عزىزانى كه در سراسر
همه
جهان كوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند مى بوسم و سالم و درود
خالصانه خود را به ٔ
ٔ
غنچه هاى آزادى و كمال نثار مى كنم؛ و به ملت عزىز و دالور اىران هم عرض مى كنم خداوند آثار
ِ
خواران چپ و
كىنه انقالبى تان جهان
و بركات معنوىت شما را به جهان صادر كرده است و
شراره ٔ
ٔ
راست را به وحشت انداخته است …    .
جنگ ما جنگ عقىده است و جغرافىا و مرز نمى شناسد و ما باىد در جنگ اعتقادى مان،
بسىج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه اندازىم …
«ستاره درخشان» است.
سوره نور ،که به معنای
آیه 35
دری) در ٔ
1ــ اشاره به تعبیر (کوکب ّ
ٔ
ٔ
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اذناب 1آمرىكا باىد بدانند كه شهادت در راه خدا مسئله اى نىست كه بشود با پىروزى ىا شكست
در صحنه هاى نبرد مقاىسه شود .مقام شهادت ،خود ،اوج بندگى و سىر و سلوک در عالم معنوىت
است ،نباىد شهادت را تا اىن اندازه به سقوط بكشانىم كه بگوىىم در عوض شهادت فرزندان
اسالم ،تنها خرمشهر و ىا شهرهاى دىگر آزاد شدند ،تمامى اىنها خىاالت باطل ملى گراهاست و ما
هدفمان باالتر از آن است .ملى گراها تصور نمودند ما هدفمان پىاده كردن اهداف بىن الملل اسالمى
در جهان فقر و گرسنگى است ،ما مى گوىىم تا شرک و كفر هست ،مبارزه هست و تا مبارزه
هست ،ما هستىم .ما بر سر شهر و مملكت با كسى دعوا ندارىم؛ ما تصمىم دارىم پرچم «ال ِالٰ َه
ِا َّل   اللّٰه» را بر قلل رفىع كرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآورىم …    .
من به صراحت اعالم مى كنم كه جمهورى اسالمى اىران با تمام وجود براى احىاى هوىت
اسالمى مسلمانان در سراسر جهان سرماىه گذارى مى كند و دلىلى هم ندارد كه مسلمانان جهان
را به پىروى از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلوى جاه طلبى و فزون طلبى
صاحبان قدرت و پول و فرىب را نگىرد .ما باىد براى پىشبرد اهداف و منافع ملت محروم اىران
برنامه رىزى كنىم ،ما باىد در ارتباط با مردم جهان و رسىدگى به مشكالت و مسائل مسلمانان و
حماىت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش نماىىم و اىن را از اصول سىاست
2
خارجى خود بدانىم».
٢ــ تالش ما براى احىا و بازسازى تمدن اسالمى و اصالح وضع كنونى جهان ،صرفاً ىک
وظىفه در كنار ساىر وظاىف و مسئولىت ها نىست؛ مجاهده و قىامى است براى ىكى از قدىمى ترىن
جامعه عدل جهانى به رهبرى موعود
و مقدس ترىن آرمان ها و اهداف انبىاى الهى ،ىعنى تشكىل
ٔ
الهى ،حضرت مهدى .
مسئولىت رساندن پىام رهاىى بخش اسالم ،امروزه بر دوش ماست .فرداى انسان   ها ،به
آگاهى ،اىمان ،همت و عزم راسخ ما براى اىفاى نقش منحصر به فرد خود در جهان امروز
بستگى دارد.
اىنک كه در انتهاى آخرىن درس به نام مقدس حضرت «مهدى»  ،موعود بزرگ پىامبران
الهى رسىده اىم ،خدا را سپاسگزارىم.
1ــ اذناب :پیروان.
صحیفه نور ،ج  ،٢٠ص  234تا .237
2ــ برگزیده هایی از
ٔ
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در اىن پاىان زىبا به امىد دىدار دل انگىز و ُسرورآورش ،ظهور حضرتش را از خداوند مسئلت
مى نماىىم و براى سالمتى اىشان اىن گونه دعا مى كنىم:
  بن َ ِ
الح َّجةِ ِ
ولى خودت ،حجة   بن الحسن
ـم كُن لِ َولِ ِّى َ
ك ُ
اَل ّٰل ُه َّ
  الح َسن خداوندا نسبت به ّ
ك عل ِ
كه درود تو بر او و بر پدرانش باد  
لی آبائِه
َیه َو َع
َصلَوا ُت َ َ
ٰ
ٰ
فی ٰه ِذ ِه الس ِ
ساعةٍ
در اىن لحظه و در تمام لحظات
اعة َو فی ک ِ ُّل َ
ّ َ
ولِىا و ِ
ِ
ِ
حافظًا َو قائ ًدا َو ناص ًرا
سرپرست و محافظ و رهبر و ىاور
َ ًّ َ
َو َد ً
و راهنما و چشم بىنا باش
لىال َو َعى ًنا
ح ّتی ُت ِ
تا (حكومت) او را در سراسر زمىن
وعا
َرض َ
سكنَه و ا َ
ك طَ ً
َ ٰ
خود با رغبت و پذىرش(مردمان) استوار سازى
و او را در روى زمىن تا زمانى دراز
وىال
َو ُت َم ِّت َعه و فيها طَ ً
(  از حكومت حق و عدل  ) برخوردار گردانى
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نام کتاب
1ـ آموزش عقاىد
2ـ آنکه به خدا اىمان داشت و آنکه به خدا

ایمان نداشت
3ـ اثبات خدا
4ـ اسالم و تنگناهاى انسان متجدد

نویسنده

مترجم

محمدتقى مصباح ىزدى
ژان گىتون ـ

عباس آگاهى

سازمان تبلىغات اسالمى
دفتر نشر فرهنگ اسالمى

محمود عابدى
انشاء ال ّله رحمتى

انتشارات روزبه
نشر سهروردى

ژاک النزمن
سىدمحمدباقر صدر
سىدحسىن نصر

 5ـ اسالم و مقتضیات زمان
 6ـ اصول عقاىد

مرتضى مطهرى
محسن قرائتى

7ـ افسانه نجات بخشى علم

مارى مىجلى

 8ـ ال ّله شناسى

مغز متفکر

جهان شىعه
13ـ انسان و سرنوشت
14ـ انقالب تکاملى اسالم

15ـ باورهاى کهن و خرافه هاى نوىن
16ـ بحران دنىاى متجدد

حسىنى طهرانى
جواد محدثى
سىدمرتضى آوىنى
على خالقى افکند
جمعى از دانشمندان

عبدالرحىم گواهى

ذبىح ال ّله منصورى

مرتضى مطهرى
جالل الدىن فارسى

مارتىن لىنگز
رنه گنون

کامبىز گوتن
سىدضىاء الدىن
دهشىرى

17ـ پوىاىى فرهنگ و تمدن اسالم و اىران
18ـ تأثىر اسالم بر اروپاى قرون وسطى

مونتگمرى وات

حسىن عبدالمحمدى

19ـ تارىخ آموزش در اسالم
تمدن
20ـ تارىخ ّ
21ـ تارىخ تمدن اسالم
22ـ تارىخ تمدن ىا داستان زندگى انسان
23ـ تبىىن براهىن اثبات خدا
24ـ تمدن اسالم و عرب
25ـ تمدن اسالمى از زبان بىگانگان
26ـ تمدن اسالمى در قرن چهارم
27ـ تمدن و تفکر غربى
28ـ توبه آغوش رحمت
29ـ توبه انقالب درونى
30ـ توبه ،شرحى از دعاى سى و ىکم

احمد شبلى
وىل دورانت
ُجرجى زىدان
محمود حکىمى
عبدال ّله جوادى آملى
گوستاولوبون
محمدتقى صرفى
آدام متز
رضا داورى اردکانى
حسىن انصارىان
محمدرضا اکبرى
سىدمحمد ضىاء آبادى

محمدحسىن ساکت
ابوالقاسم پاىنده
على جواهر کالم

صحىفه سجادىه
31ـ توحىد
32ـ توحىد در قرآن
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بخش ا ّول
1

معلم /دانش آموز
معلم

1و2
11،10

معلم
معلم

و ١٢
10و11
بخش ا ّول

معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز

انتشارات تبیان
انتشارات حکمت

12

معلم /دانش آموز

٢ ،١و٣

معلم

بوستان کتاب قم
مؤسسه رواىت فتح
انجمن معارف اسالمى اىران
انتشارات جاوىدان

٢ ،١و٣
10
12
11

دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز

انتشارات صدرا
مرکز انتشارات

5
10و11

معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز

انتشارات حکمت
انتشارات امىرکبىر

12
12

معلم /دانش آموز
معلم

مرکز چاپ و انتشارات

وزارت امور خارجه
مؤسسه آموزشى و پژوهشى

10و11

معلم /دانش آموز

11و12

معلم /دانش آموز

دفتر نشر فرهنگ اسالمى
انتشارات علمى و فرهنگى
انتشارات امىرکبىر
شرکت سهامى انتشار
مرکز نشر اسراء
کتاب فروشى اسالمىه
دفتر نشر برگزىده
انتشارات امىرکبىر
نشر ساقى
دارالعرفان
نشر مفىد
مؤسسه نبأ

10و11
11و12
11
11و12
1و2
10و11
11
11
12
8
8
8

معلم
معلم
معلم
دانش آموز
معلم
معلم
دانش آموز
معلم
معلم
معلم /دانش آموز
دانش آموز
معلم /دانش آموز

انتشارات صدرا
مرکز نشر اسراء

٢ ،١و٣
٢ ،١و٣

معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز

از قرآن
مؤسسه فرهنگى

علمى و فرهنگى

على اکبر والىتى

مرتضى مطهرى
عبدال ّله جوادى آملى

ناشر

درس

مخاطب

انتشارات صدرا
مرکز فرهنگى درس هاىى

سىدمحمدحسىن

9ـ الهى نامه
10ـ امام و حىات باطنى انسان
11ـ امام خمىنى و گفتمان غرب
12ـ امام صادق

کتابنامه

سىدهاشم حسىنى
علىرضا ذکاوتى

امام خمىنى

نام کتاب

نویسنده

33ـ جامعه شناسى غربگراىى
34ـ جوان مسلمان و دنىاى متجدد
35ـ جهان بىنى توحىدى
36ـ چپاول دانش و طبىعت
37ـ حکمت عبادات
38ـ خدا
39ـ خدا از دىدگاه قرآن

انتشارات صدرا
مؤسسه تنظىم و نشر آثار

10و11
10و13

معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز

امام   خمىنى
دفتر نشر فرهنگ اسالمى
انتشارات حکمت
کىهان
انتشارات الزهراء

10و11
12
10و11
٢ ،١و٣

دانش آموز
معلم
دانش آموز
معلم

مؤسسه انتشاراتى تحقىقاتى

4

معلم /دانش آموز

نىل ُپستمن
مىراحمدرضا حاجتى

سىدصادق طباطباىى

انتشارات اطالعات
بوستان کتاب قم

12
13

معلم
معلم /دانش آموز

ژوزف ماک کاپ
زىن العابدىن قربانى

ابوالقاسم فىضى

چاپ تأىىد
دفتر نشر فرهنگ اسالمى

11و12
10و11

معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز

گروه فرهنگى المىزان
پژوهشگاه فرهنگ و اندىشه

12
5

معلم /دانش آموز
معلم

مرتضى اسعدى
حسىن داورى

امام خمىنى
محمدرضا حکىمى
رابرت.اچ.بورگ
ناصر نادرى
عالمه سىدمحمد حسىن

الهه هاشمى حائرى

طباطباىى
سىد احمد فهرى

46ـ رىا و ُعجب از دىدگاهامام  خمىنى
47ـ زندگى درعىش ،مردن در خوشى
48ـ عصر امام خمىنى
 49ـ عظمت مسلمىن در اسپانىا
  50ـ علل پىشرفت اسالم و انحطاط

مسلمىن
 51ـ علل تزلزل تمدن غرب
  52ـ علم پىشىن الهى و اختىار انسان

فىض کاشانى

اصغر طاهرزاده
محمد سعىدى مهر

  53ـ علم و تمدن در اسالم
 54ـ غربزدگى
 55ـ فرداىى دىگر
 56ـ فرهنگ اسالم در اروپا
 57ـ فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى
 58ـ کارنامه اسالم
 59ـ گزىنش تکنولوژى از درىچ ٔه بىنش

سىدحسىن نصر
جالل آل احمد
سىدمرتضى آوىنى
زىگرىد هونکه
غالمعلى حداد عادل
عبدالحسىن زرىن کوب
اصغر طاهرزاده

توحىدى
 60ـ گفتارهاى معنوى
 61ـ مبانى توسعه و تمدن غرب
 62ـ متفکران اسالم
 63ـ محمد پىامبرى براى همیشه
 64ـ مسلمانان در بستر تارىخ
 65ـ مىراث اسالم
 66ـ نگرشى تارىخى بر روىاروىى غرب

 69ـ وىژگىهاى قرون جدىد (مجموعه
آثار ج )31

مترجم

بهشتى
مرتضى مطهرى

دیدگاه امام خمینی
42ـ دانش مسلمىن
43ـ در سراشىبى به سوى گومورا
44ـ راز عصر طالىى
45ـ رسائل توحىدى

اخالص از چهل حدىث امام خمىنى
 68ـ وامدارى غرب نسبت به شرق

انتشارات امىرکبىر
طرح نو
انتشارات صدرا
کتاب صبح
مرکز نشر اسراء
انتشارات مدرسه
نشر بقعه

10
12و13
٢ ،١و٣
12
3
٢ ،١و٣
٢ ،١و٣

معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز

على محمد نقوى
سىدحسىن نصر
مرتضى مطهرى
واندا  ناشىوا
عبدال ّله جوادى آملى
حسىن سوزنچى
سىدمحمد حسىن حسىنى

40ـ خدمات متقابل اسالم و اىران
41ـ خودباختگى و خودباورى از

با اسالم
 67ـ نىت :راه هداىت (شرح حدىث

ناشر

درس

مخاطب

محمدحسن احمدى فقىه

اسالمى حوزه علمىه قم
مؤسسه نشر و تحقىقات ذکر

8
12
12
10
10و11
10و11
11و12

معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم

4

معلم /دانش آموز

محمد آراسته خو

پژوهشگاه فرهنگ و اندىشه

11و12

معلم /دانش آموز

10

معلم /دانش آموز

مرتضى مطهرى
سىدمرتضى آوىنى
بارون کارادووو
حسن رحىم پور ازغدى
ىعقوب جعفرى
جمعى از خاورشناسان
جهانبخش ثواقب

)

على شرىعتى

احمد آرام

اسالمى
انتشارات خوارزمى
نشر رواق
نشر ساقى
دفتر نشر فرهنگ اسالمى
سروش
انتشارات امىرکبىر
انتشارات ُگلبن

10و11
12
13
11و12
12
10و11
10و11

معلم
دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز

مرتضى رهبانى

احمد آرام

انتشارات صدرا
نشر ساقى
دفتر نشر فرهنگ اسالمى
دفتر نشر فرهنگ اسالمى
دفتر نشر فرهنگ اسالمى
مرکز انتشارات دفتر تبلىغات

اسالمى
نشر چاپخش
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ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

ليال بوستانچي

قم

17

سيده پرگل شمسي

ايالم

2

مریم پارسا

شهرستان های تهران

18

زهرا محمدي

شهرتهران

3

ایوب یارمحمدی

ايالم

19

معصومه سبزی

کردستان

4

فرشته خوشدست

کرمان

20

سیدمهدی میر جعفری

اصفهان

5

مهناز اسمعیلی

قزوين

21

بهيه محمدي

کردستان

6

رویا ربانی

همدان

22

زمزم باقری بنستانی

يزد

7

سید سهیال عظیمی

آذربايجان شرقي

23

ابراهیم وکیل

همدان

8

شیرین مجیدیان

مرکزی

24

حامد واحدی

گلستان

9

زهرا شهریاری

هرمزگان

25

محمدحسن اشرافی
بجستانی

خراسان رضوی

10

خدیجه الگزتین

آذربايجان غربي

26

سیده راضیه هاشمی

کهگيلويه و بويراحمد

11

شهناز گرجی زاده اردشیری خوزستان

27

صدیقه باستان

خراسان رضوی

12

محمدنقی آقامیری

زنجان

28

طیبه هجری

بوشهر

13

علی میرزایی

آذربايجان شرقي

29

حجت یزدانی سوال

اردبيل

14

محمدعلی کوثری

فارس

30

ربعلی شیران خانقاه

اردبيل

15

علی مسلمی

زنجان

31

حسین مهرافزون

خراسان شمالي

16

سید فخرالدین قافله باشی

قزوين

32

محمد صفری

هرمزگان
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