


ایستگاه آخر
فرشته مأمور رسيدگى به اعمال، با دقت آخرين صفحه هاى اين فصل پرونده او را هم مى بيند 
و بعد ُمهرى روى پرونده مى زند. چيزى نمانده كه قلبش از اضطراب كنده شود. همين كه فرشته 

مهر را برمى دارد، از خوشحالى فرياد مى كشد: 

…… قبول! 
نفس راحتى مى كشد. باورش نمى شود كه توانسته است از اين ايستگاه1 هم با سالمتى عبور 
ــرش نگاه مى كند. جمعيت انبوهى را مى بيند كه در ايستگاه هاى  ــت س كند. برمى گردد و به پش
مختلف متوقف مانده اند. عده اى كه نمازهايشان كامل نبوده در ايستگاه نماز، آنها كه روزه هايشان 
ــتگاه روزه، كسانى كه زكات اموالشان را نداده اند در ايستگاه زكات، عده اى در  كامل نبوده در ايس

ايستگاه حج، عده اى در ايستگاه امربه معروف و … 
ــت نبود، مدتى  يادش مى آيد كه خودش هم به خاطر اين كه بعضى نمازهايش در دنيا درس
طوالنى در ايستگاه نماز معطل مانده بود و اگر رحمت خداوند شامل حالش نشده بود، معلوم نبود 

چه سرنوشتى درانتظارش بود. 
كم كم از دور دروازه هاى بهشت نمايان مى شود. حاال فقط يك ايستگاه ديگر مانده و اگر از اين 

يكى هم با مهر قبول بگذرد، لحظاتى بعد در بهشت خواهد بود. ايستگاه حقّ الناس! 

  

ــتور مى دهد او را باالى  ــئول كنترل پرونده، نگاهى به فصل آخر پرونده اش مى كند و دس مس
ــپس يكى از مأموران با  مكان بلندى ببرند. از آن باال همه را مى بيند. مردم هم او را مى بينند. س

1ـ براساس سخنان امامان و پيامبر اكرم عليهم السالم (به عنوان مثال: كافى، ج 2، ص 331) در روز قيامت توقف گاه هايى 
وجود دارد كه اعمال مردم در آنها بررسى مى شود.

حق ّالناس 
درس چهاردهم
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ــى بلند او را معرفى مى كند و مى گويد: هركس بر گردن اين فرد حقى دارد، بيايد و حّقش  صداي
را بگيرد. 

ــان در بين عدة زيادى از مردم  ــت مى ديد، ناگه ــه تا چند لحظه پيش خودش را در بهش او ك
گرفتار مى شود. مأموران همه را به صف مى كنند تا يكى يكى بيايند و حرفشان را بزنند. 

ــه مرا  ــت هميش ــايه بوديم. يادت هس نفر اول جلو مى آيد: مرا به ياد مى آورى؟ ما با هم همس
ــخره مى كردى؟ من از تو ناراضى ام و  به خاطر اين كه هنگام صحبت كردن زبانم مى گرفت، مس

نمى گذارم به بهشت بروى. 
دومين نفر: ما با هم در يك كالس درس مى خوانديم. تو از من قوى تر بودى و چون مى دانستى 
من زورم به تو نمى رسد، به بهانه هاى مختلف به من زور مى گفتى. يادت هست يك بار با من دعوا 

كردى و سيلى محكمى به صورتم زدى؟ من از تو ناراضى ام. 
ــازة من آمدى و پولت كم  ــت آن روز براى خريد به مغ ــومين نفر يك مغازه دار: يادت هس س
بود؟ هرچه  خواستى برداشتى و گفتى مى روم و خيلى زود بقية پول را مى آورم. اما رفتى و ديگر 

برنگشتى. حاال بقية پولم را از تو مى خواهم! 
ــى كار مى كردى؟ روزى من براى  ــت آن وقت كه در مغازة ميوه فروش نفر بعد: يادت هس
ــالم  ــد پيش تو آمدم. تو يك جعبه ميوه به من فروختى كه ميوه هاى روى آن همه س خري
بود، ولى ميوه هاى زير آن خراب. تو با اينكه مى دانستى آن ميوه ها خراب اند، چيزى به من 
ــالم بده! و همين طور  نگفتى و مرا فريب دادى. حاال يا پول مرا پس بده و يا به من ميوه س

نفر بعدى و … 
حسابى گيج شده است. ميوة خراب فروختم؟! مسخره كردم ؟ كتك زدم؟ … 

ــما يك چيزى  با التماس به مأموران مى گويد: آخر من در اين وضعيت پول از كجا بياورم؟ ش
بگوييد. اما مأموران مى گويند: چاره اى نيست. بايد رضايت آنها را به دست آورى. 

مدتى مى گذرد. او كه به جز كارهاى خوب داخل پرونده اش چيز ديگرى همراه ندارد، مجبور 
ــود مقدارى از كارهاى خوبش را به نفر اول بدهد تا او را از خودش راضى كند نفر دوم هم  مى ش
مقدارى ديگر از ثواب هايش را مى گيرد. نفر سوم و … . پس از مدتى همة كارهاى خوبش تمام 
مى شود، ولى طلبكاران هنوز تمام نشده اند. ديگر نمى داند چه كار كند. طلبكار بعدى كه مى بيند 
ــده مى گويد: چند تا از گناهان مرا بگير تا از حّق خودم بگذرم. نفر بعد  ــز ديگرى براى او نمان چي

گناهان ديگر و … . 
ــرش مى چرخد. اصًال حالش خوب نيست. هر  قدر تالش مى كند، ديگر  انگار همه چيز دور س
نمى تواند دروازه هاى بهشت را ببيند. شعله هاى آتش را مى بيند كه به طرفش مى آيد. سرش گيج 
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مى رود و زير پايش خالى مى شود. فرياد بلندى مى كشد و ناگهان … 

حقوق سه گانه 
به كارهايى كه در طول يك شبانه روز انجام مى دهيم فكركنيم: 

1ـ غذا مى خوريم، 
2ـ براى نماز به مسجد مى رويم، 

3ـ   براى سوار شدن به اتوبوس در صف مى ايستيم، 
اگر كمى دقت كنيم مى بينيم بعضى از كارهايى كه ما هر روز و شب انجام مى دهيم براى اين 
ــته باشيم. به اين كارها  ــالم بمانيم و بتوانيم از هر نظر رشد خوبى داش ــت كه خودمان س اس
ــود. غذا خوردن، استراحت كردن، مسواك زدن و مطالعه كردن از اين  حقّ النفس گفته مى ش
ــتند. توجه به حقّ النفس يكى از مهم ترين وظايفى است كه خداوند به عهدة هريك از  كارها هس

ما قرار داده است. 
ــتور خداوند را اطاعت كنيم. به اين  ــى كارهاى ديگر را براى اين انجام مى دهيم كه دس بعض
كارها حق اهللا گفته مى شود. نماز خواندن، امر به معروف و دورى از گناهان از اين گروه هستند. 

بخش ديگرى از كارها، وظيفه هاى ما نسبت به ديگران است. ما موظفيم به نيازمندان كمك 
ــى ظلم نكنيم. به اين وظايف  كنيم، ديگران را آزار ندهيم، حق ديگران را رعايت كنيم و به كس

حقّ الناس گفته مى شود. 
سی

 کال
یت

فعال

ــه نمونه ها توجه كنيد و جدول زير را با چند مثال ديگر كامل  1ـ ب
كنيد. 

بى توجهى به حقّ اهللا 

1ـ كسى كه بدون دليل در ماه رمضان روزه نمى گيرد. 

2ـ

3ـ
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خداوند بزرگ در قرآن كريم به بعضى از نمونه هاى حقّ الناس اشاره كرده و مى فرمايد: 

ذيـَن آَمـُنوا                   اى كسانى كه ايمان آورده ايد، َها الـَّ يا اَيـُّ
ـِنّ       از گمان فراوان درباره ديگران بپرهيزيد،  اجـَتـِنـبـوا َكـثيـًرا ِمـَن الظَّ

ـِنّ إِثـمٌ                              زيرا بعضى از گمان ها گناه است.  انَّ بَـعَض الظَّ
ـسوا                               و [در كار يكديگر] تجسس نكنيد َو ال تَـَجـسَّ

َوال يَغـَتب بَعـُضـُكـم بَـعًضـا                  و بعضى از شما غيبت 
                                                       بعضى ديگر را نكند. 

اَيُـِحـبُّ اََحـُدُكم اَن يَـأُكـَل لَـحـَم اَخـيِه َميـًتا     آيا كسى از شما دوست دارد   
                                                      گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ 
َفـَكـرِهُتـموُه                                اين كار براى شما ناپسند است،

ـُقـوا  اهللاَ… 1                                 پس در برابر خداوند پرهيزكار باشيد. َو اتـَّ

 

1ـ سورة ُحُجرات، آية 12.

بى توجهى به حقّ الناس

1ـ كسى كه به ديگران تهمت مى زند. 

2ـ

3ـ

بى توجهى به حقّ النفس

1ـ كسى كه عمر و وقتش را بيهوده تلف مى كند. 

2ـ

3ـ

2ـ به نظر شما اجراى كدام يك از اين سه نوع وظيفه، اهميت بيشترى دارد؟ 
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ــت؛ بلكه حفظ  ــان مى دهد كه حقّ الناس فقط در حقوق مالى مردم نيس اين آيه به خوبى نش
آبرو، اسرار و شخصيت آنان نيز جزء حقّ الناس است.

دامنة حقوق ديگران آن قدر گسترده است كه گاهى اوقات انسان ها با انجام بعضى كارها بدون 
ــان توجه داشته باشند، حقوق عدة زيادى از مردم را از بين مى برند و در روز قيامت  اينكه خودش

ناگهان با جمعيت بسيار زيادى از طلبكاران روبه رو مى شوند. 
مثًال كسى را تصور كنيد كه آتشى را در جنگل روشن مى كند و سپس هنگام رفتن،  آن را خاموش 
نمى كند و همين بى توجهى او  باعث آتش گرفتن بخش وسيعى از جنگل مى شود. به نظر شما آيا اين 

فرد در برابر تمام كسانى كه به خاطر بى توجهى او از هواى پاك محروم شده اند، مسئول نيست؟
ــمى در رودخانه ها آب هاى عمومى را آلوده مى كند، در برابر  ــى كه با ريختن مواد س آيا كس

مردم مسئول نيست؟
پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله به اين گونه افراد فرمود: 

ــى كه توقف گاه ها و استراحتگاه هاى عمومى را  ــت كس از رحمت خدا دور اس
آلوده كند و [همچنين] كسى كه راه عبور مردم را سد كند.1

ــوند؛  همين طور كه مى بينيد چيزهايى وجود دارد كه همة مردم حق دارند از آنها بهره مند ش
ــتند كه  ــبز و كوه ها نمونه هايى از اين اموال عمومى هس جنگل ها، رودخانه ها، درياها، فضاهاى س

خداوند مهربان آنها را براى استفادة همة مخلوقات آفريده است. 
دين اسالم نه تنها به همة مسلمانان سفارش مى كند در حفظ محيط زيست كوشا باشند؛ بلكه 

كمك به رشد و حفاظت از اين نعمت هاى الهى را در رديف عبادات مى شمارد.

1ـ كافى، ج 3، ص 16.

سی
 کال

یت
1ـ اگر كسى با شكستن يك درخت حق همه مردم را از بين ببرد، فعال

چگونه مى تواند اين حّق بزرگ را جبران كند؟
2ـ درباره بى توجهى به حقوق عمومى چند مثال بزنيد.
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کن
حن 

 امت
ت را

ــت الهى راه يابد، بايد حقوق چه خود ــى كه دوست دارد به بهش 1ـ كس
كسانى را رعايت كند؟

ــبت به حقوق يك  ديگر بى توجهى كنند، چه  2ـ اگر همة مردم نس
اتفاقى در جامعه خواهد افتاد؟

3ـ  سه نمونه از حقوقى را كه هم كالسى ها بر شما دارند، بيان كنيد.
4ـ سه نمونه از حقوقى را كه افراد خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر

و …) بر شما دارند، بيان كنيد.

بیشتـر بدانیم
بدترین دزدی

عقيل كه آن شب مهمان برادرش على عليه السالم بود، با برادرش روى بام داراالماره 
نشسته بودند و با هم سخن مى گفتند. عقيل منتظر فرصت مناسبى بود تا مسئلة اصلى 

را بيان كند.
كم كم موقع صرف شام فرا رسيد. عقيل كه خود را مهمان دربار خالفت مى ديد، 
انتظار سفرة رنگينى داشت،  ولى سفره كه پهن شد، جز غذايى بسيار ساده چيزى در 

آن نبود. غذايى مانند آنچه فقيرترين مردم كوفه مى خوردند!
عقيل با كمال تعجب پرسيد: غذا همين است؟

ــت؟ من كه خدا را به خاطر اين  ــالم فرمود: مگر اين نعمت خدا نيس على عليه الس
نعمت ها بسيار شكر مى كنم.

ــش را زودتر بگويم و  ــپس گفت: پس من حاجت خوي ــل كمى فكر كرد و س عقي
مرخص شوم. من بدهكارم و زير بار قرض هايم مانده ام. اگر مى خواهى به برادرت كمك 

كنى، دستور بده قرض مرا از بيت المال بپردازند.
ـ چقدر مقروضى؟
ـ صد هزار درهم!

ـ صدهزار درهم؟ چقدر زياد! متأسفم برادر جان! اين قدر ندارم كه قرض هاى تو را 
بدهم. اما كمى صبر كن تا موقع پرداخت حقوق برسد. از سهم شخصى خودم برمى دارم 
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ــه تو مى دهم و حق برادرى را به جا خواهم آورد. اگر نيازها و مخارج خانوادة خودم  و ب
نبود، تمام سهم خودم را به تو مى دادم و چيزى براى خودم نمى گذاشتم.

صبر كنم تا وقت پرداخت حقوق برسد؟ بيت المال و خزانه كشور در دست توست؛ 
آن وقت به من مى گويى صبر كن تا موقع پرداخت سهميه ها برسد و از سهم خودم به 
تو بدهم؟! تو هر اندازه بخواهى مى توانى از خزانه و بيت المال بردارى. چرا مرا به رسيدن 
ــته؛ مگر تمام حقوق تو از بيت المال  موقع پرداخت حقوق حواله مى كنى؟ از اين گذش
چقدر است؟ اگر تمام حقوق خودت را هم به من بدهى! چه دردى از من دوا مى كند؟

ـ من از پيشنهاد تو تعجب مى كنم. خزانه دولت پول دارد يا ندارد چه ربطى به من 
ــاير افراد مسلمين. اين درست  ــتيم مثل س و تو دارد؟ من و تو هم هر كدام فردى هس
است كه تو برادر منى و من بايد تا آنجا كه مى توانم به تو كمك كنم، اما از مال خودم 

نه از بيت المال مسلمين!
ــت و عقيل با زبان هاى مختلف درخواست خويش را تكرار  اين گفت وگو ادامه داش

مى كرد؛ 
ـ اجازه بده از بيت المال پول كافى به من بدهند تا من دنبال كار خود بروم.

ــام، صندوق هاى پول تجار و  ــت و از باالى ب ــن داراالماره، بازار كوفه قرار داش پايي
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ــد. در اين بين كه عقيل اصرار و سماجت مى كرد على عليه السالم  بازارى ها ديده مى ش
فرمود:

ــنهادى به تو مى كنم. اگر  ــخن مرا نمى پذيرى، پيش ــر باز هم اصرار دارى و س ـ اگ
بپذيرى مى توانى تمام ِدين خويش را بپردازى و بيش از آن هم داشته باشى.

ـ چه كار كنم؟
ــد و كسى در بازار نماند، از  ــت؛ همين كه خلوت ش ـ در اين پايين صندوق هايى اس

اينجا برو پايين و اين صندوق ها را بشكن و هر چه دلت مى خواهد بردار.
ـ صندوق ها مال كيست؟

ـ مال اين مغازه داران است. اموال نقدينة خود را در آنجا مى ريزند.
ـ عجب! به من پيشنهاد مى كنى صندوق هاى مردم را بشكنم و مال مردم را كه به 
هزار زحمت به دست مى آورند و در اينجا مى گذارند و با توكل بر خدا مى روند، بردارم؟

ـ پس تو چطور به من پيشنهاد مى كنى تا صندوق بيت المال مسلمين را براى تو باز 
ــت؟ اين هم متعلق به مردمى است كه اكنون راحت  كنم؟ مگر اين مال متعلق به كيس
ــنهاد مرا قبول ندارى، پيشنهاد ديگرى  در خانه هاى خويش خفته اند. حاال اگر آن پيش

مى كنم، اگر ميل دارى اين پيشنهاد را بپذير.
ـ ديگر چه پيشنهادى؟

ــير خود را برمى دارم. در اين  ــير خويش را بردار. من نيز شمش ـ اگر حاضرى شمش
نزديكى، شهر قديمى حيره است. در آنجا بازرگانان و ثروتمندان بزرگى زندگى مى كنند. 

شبانه به يكى از آنها شبيخون مى زنيم و ثروت كالنى به دست مى آوريم.
ــن حرف ها را مى زنى. من مى گويم  ــرادر جان من براى دزدى نيامده ام كه تو اي ـ ب
ــت، اجازه بده پولى به من بدهند تا من  ــور كه در اختيار تو اس از بيت المال و خزانه كش

قرض هايم را ادا كنم.
ــت، ولى ربودن مال عموم مردم  ــير دزدى اس ـ چطور ربودن مال يك نفر با شمش
دزدى نيست؟ تو خيال كرده اى دزدى فقط اين است كه كسى به ديگرى حمله كند و 
ــت ترين اقسام دزدى همين است  با زور مال او را از چنگالش بيرون آورد؟ بدترين و زش

كه تو اآلن به من پيشنهاد مى كنى!1 

1ـ بحاراألنوار، ج 41، صص 114 ــ 115. 
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امام سجاد عليه السالم

1ـ بحاراالنوار، ج 87، ص 176 و مفاتيح الجنان دعاى روز دوشنبه.
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دو روز بيشتر تا پايان مهلت مسابقه عكاسى باقى نمانده بود و من هنوز نتوانسته بودم موضوع 
مناسبى براى عكاسى پيدا كنم. 

ــفيد، صورتى و قرمز  ــه نگاهم به باغچه  كنار پياده رو افتاد. گل هاى رز س آن روز در راه مدرس
در ميان سبزه هاى زيبا و شاداب خودنمايى مى كردند.

جلوتر رفتم و از نزديك به آنها نگاه كردم. گل ها بهترين موضوع براى عكاسى بودند، اما حيف 
كه دوربين همراهم نبود. با خودم گفتم: فردا حتماً دوربين را با خودم مى آورم و چند عكس زيبا 

از گل ها مى گيرم... .
فرداى آن روز زودتر از هميشه از خانه بيرون آمدم و با اشتياق به طرف باغچه گل ها به راه افتادم.

چند قدم تا باغچه بيشتر باقى نمانده بود كه ناگهان از تعجب سرجايم ميخ كوب شدم! روى 
ــده بودند! از آن  ــاقه جدا ش ــبز رنگى كه از س زمين پر بود از گلبرگ هاى پژمرده و برگ هاى س
ــود. اندوهى تمام وجودم را فرا  ــاقه خالى چيزى باقى نمانده ب بوته هاى زيباى گل به جز چند س

گرفت. نمى توانستم باور كنم كه ... 
آن روز تا ظهر در فكر سرنوشت دردناك گل ها بودم. تازه براى عكاسى هم بايد دنبال موضوع 
ــودم مى برم، ديگر نبايد هيچ  ــتم. با خودم گفتم فردا هرجا بروم دوربين را با خ ــدى مى گش جدي

فرصتى را از دست بدهم. 
فرداى آن روز در راه مدرسه ...

انگار دارم خواب مى بينم! يك بوته بزرگ پر از گل هاى محمدى زيبا! آن هم در نزديكى همان 
گل هاى پرپر شده ديروز؟! با خودم فكر كردم چطور ممكن است دست هاى بى رحمى تمام گل هاى 

آن بوته را پرپر كرده باشند، ولى هيچ آسيبى به اين گل هاى شاداب و با طراوت نرسانده باشند؟ 
خوب كه دقت كردم ديدم پاسخ من تنها يك كلمه بود: پرچين!1

  

نشان عزت
درس پانزدهم

1ـ برگرفته از كتاب گام به گام تا انتخاب حجاب.
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به نظر شما آيا باغبانى كه اطراف يك بوته گل را حصار مى كشد، آن را زندانى كرده است؟ 
اين اقدام باغبان براى چه كسى سودمند تر است؟

همه ما تالش مى كنيم از اشياء ارزشمند و گرانبهاى خود در برابر خطرات و آسيب ها محافظت 
كنيم. قراردادن اشياء گرانقيمت در گاوصندوق نمونه اى از اين مراقبت هاست. 

آرامش و امنیت
يكى از دستورات حكيمانه خداوند كه سالمتى روح ما انسان ها را در پى دارد، حكم حجاب 
است،  تر  آگاه  ما  ضعف  و  قوت  نقاط  به  ديگرى  شخص  هر  از  كه  توانا  و  دانا  آفريدگار  است. 

مى فرمايد: 

يا أَيَُّها النَِّبيُّ                                     اى پيامبر! 
ُقْل ِألَْزواِجَك َو بَناتَِك َو نِساءِ الُْمْؤِمنيَن     به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو

يُْدنيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن َجَالبِيِبِهنَّ ...1              چادرهاى خود را بر خود فروپوشند.

ــان مى دهد كه مهمترين فايده حجاب، در امان ماندن از آزار  اين آيه نورانى به خوبى نش
ــده نشان مى دهد كه  ــت. نگاهى به آمارهاى منتشر ش ــران اس ــودجو و هوس و اذيت افراد س
ــترين آزار و اذيت ها درباره دختران و زنانى است كه پوشش مناسبى ندارند و خود را در  بيش
معرض ديد مردان نامحرم قرار مى دهند. اين افراد ــ بدون آنكه خودشان توجه داشته باشندــ با 
تحريك جوانان سست اراده، خود را در دامى مى اندازند كه نتيجه شوم آن قابل پيش بينى نيست. 

سی
 کال

یت
    با دوستانتان در كالس گفت وگو كنيد و نمونه هاى ديگرى از فعال

اين مراقبت هاى عاقالنه را بيان كنيد. 

1ـ سوره احزاب، آيه 59. 128



حفظ خانواده 
يكى ديگر از ثمرات مهم حجاب، حفظ صميميت و محبت در ميان اعضاى خانواده است. در 
يك جامعه سالم، مردان و زنان بدون آنكه گرفتار خودآرايى و اختالط با يكديگر باشند، در محيط 
ــئوليت هاى اجتماعى خود مى پردازند و در محيط خانواده، نيازهاى  كار و تحصيل به انجام مس
عاطفى خود را تأمين مى نمايد و عالقه و محبت خود را در ميان خانواده خود و به صورت صحيح 

بیشتـر بدانیم

آمارهاى تكان دهنده جرايم اخالقى در كشورهاى غربى و مزاحمت هاى اجتماعى 
ــورها را به حجاب بيشتر جلب  ــان و صاحب نظران اين كش براى زنان، توجه كارشناس
ــى از بى حجابى در كشورهايشان ده ها برابر  ــت. آنان مى بينند مشكالت ناش كرده اس
ــلمان را عامل اصلى آرامش و امنيت آنها  ــورهاى اسالمى است و پوشش زنان مس كش

مى دانند. 
ــه اى با عنوان  ــه نيويورك تايمز در مقال ــر؛ خبرنگار امريكايى روزنام جوديت ميل
ــد: «امروزه بيش از هر زمان ديگرى شاهد گرايش  ــالم» مى نويس «امنيت زنان در اس
ــتيم. اما علت چيست؟ علت هديه اى است كه اسالم آن  ــلمان به حجاب هس زنان مس
را به روح و روان مردان و زنان جامعه هاى اسالمى تقديم كرده  است. پوشش(حجاب) 
براى زن اين امكان را فراهم ساخته است كه در شهرهاى شلوغ بتواند به راحتى فعاليت 
ــت مردان جوان و ... درامان بماند. حجاب يك پيام غيرقابل ترديد به  ــد و از مزاحم كن
اطرافيان مى فرستد. حجاب مى گويد: اين زن نجيب است، با او كارى نداشته باشيد!»

هم چنين روزنامه وال استريت ژورنال در سال 1389 گزارش مى دهد:  
« در پى افزايش آزار و اذيت و حمالت به زنان در شهر نيويورك، پليس اين شهر 
واحد گشتى تأسيس كرده است كه زنانى را كه پوشش نامناسب دارند متوقف مى كند 
و به آنان تذكر مى دهد تا نوع پوشش خود را تغيير دهند. طبق اظهار رهگذران، پليس 
ــان  ــود عده اى به خودش ــش بد آنها باعث مى ش به اين افراد يادآورى مى كند كه پوش
اجازه دهند تا آنان را مورد آزار و تجاوز قرار دهند. رييس پليس شهر نيويورك در اين 
باره مى گويد: ما تنها به زنان يادآورى مى كنيم كه در بخش عمده اى از تجاوزها، افراد 

متجاوز به زنانى حمله كرده اند كه لباس نامناسب به تن داشته اند.»
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ابراز مى كنند. اما در جامعه ناسالم، برخى زنان با پوشش نامناسب و  خودآرايى هاى تحريك كننده، 
ديگران را به تماشاى خود دعوت مى كنند. اكنون خودتان قضاوت كنيد؛ چنين خانمى آيا مى تواند 

تمام محبتش را تقديم خانواده خود كند؟ احساس خانواده اش نسبت به او چه خواهد بود؟ 

مسئولیت مشرتک 
ــالم است و هيچ مانعى براى رشد و  ــتورات مهم اس ــتيم كه حفظ حجاب از دس تا اينجا دانس
پيشرفت نيست؛ لذا امروزه در ميان نخبه هاى علمى كشور، دختران عفيف و محجبه بسيارى ديده 
مى شود كه گواه بر اين مدعاست. اما آيا اين تنها مسئوليت زنان است و مردان براى حفظ سالمت 

پاكدامنى جامعه مسئوليتى ندارند؟
خداوند در قرآن كريم مى فرمايد: 

[اى پيامبر] به مؤمنان بگو چشم هاى خود را [از نگاه به نامحرمان] فروگيرند، 
و دامان خود را [از گناه] حفظ نمايند، كه اين براى آنان پاكيزه تر است، زيرا خدا 
ــت. و به زنان مؤمن [نيز] بگو چشم هاى خود را [از نگاه  به آنچه مى كنند آگاه اس
به نامحرمان] فرو گيرند و دامان خود را [از گناه] حفظ نمايند و زينت خود را جز 

آن مقدار كه [مانند گردى صورت] نمايان است، آشكار نكنند.1

به نظر شما چرا خداوند دانا در اين آيات هريك از مردان و زنان را به صورت جداگانه مخاطب 
خود قرار داده و اين راهنمايى را براى هر دو گروه تكرار كرده است؟ 

ــش به تنهايى براى سالمت جامعه كافى  ــان مى دهد كه حفظ پوش ــنى نش اين آيات به روش

1ـ سوره نور، آيات 31-30.  

سی
 کال

یت
    به نظر شما علت اصلى بدحجابى و آرايش هاى تند و تحريك كننده فعال

برخى دختران و زنان در جامعه ما چيست؟ 
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نيست و تمام افراد - چه مرد و چه زن – بايد با رفتار و گفتار خود، حيا و عفت را رعايت كنند.
ــيدن لباس هاى  ــالم، هر كارى كه مردان يا زنان را به گناه اندازد، حرام مى داند. پوش دين اس
تنگ و بدن نما، سخن گفتن با لحنى كه ديگران را تحريك كند، پوشيدن لباس هايى كه انسان را 
در جامعه انگشت نما مى كند و انجام هر رفتارى كه توجه نامحرمان را به سوى انسان جلب كند 

حرام است و در تمام اين موارد فرقى بين مردان و زنان نيست. 

چند نکته احکام 
1– پوشاندن تمام بدن به جز صورت و دست ها ( از مچ تا انگشتان) براى زنان واجب است. 

2– نگاه به مو و بدن زنان نامحرم حرام است و نگاه به صورت آنان نيز اگر موجب گناه شود، 
جايز نيست. 

3– نگاه به بدن مردان نامحرم براى زن حرام است. 
ــوهر، عمو،  ــر، برادر، پدر بزرگ، پدر ش ــوهر، پس 4– افراد محرم براى زنان عبارتند از: پدر، ش
دايى، پسر برادر، پسر خواهر، پسر پسر، پسر دختر. به غير از اينها تمامى مردان براى زنان نامحرم 

هستند؛ يعنى زنان نبايد در حضور مردان نامحرم بدون حجاب اسالمى ظاهر شود.
ــادر، زن، دختر، خواهر، مادربزرگ، مادر زن،  خواهر،  ــراد محرم براى مردان عبارتند از: م و اف
ــر، دختر دختر. به غير از اينها تمامى زنان براى  عمه، خاله، دختر خواهر، دختر برادر، دختر پس

مردان نامحرم هستند؛ يعنى مردان نبايد به زنان نامحرم اگر حجاب اسالمى ندارند، نگاه كنند. 

کن 
حن 

 امت
ت را

ــرآن كريم، مهمترين فايده حجاب براى بانوان خود 1- با توجه به آيات ق
چيست؟ 

2- مسئوليت مشترك مردان و زنان براى حفظ پاكى جامعه چيست؟ 
3- مقدار پوشش واجب براى زنان چقدر است؟ 

ــوراب در برابر نامحرمان رفت و آمد  ــا بانوان مى توانند بدون ج 4- آي
كنند؟ چرا؟ 
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بیشتـر بدانیم

ارزش فرمان خدا 
يكى از اصلى ترين مخالفان حكم حجاب، سياستمداران فاسد و هوسرانى هستند 
ــيله اى  كه اهداف خود را در بى عفتى زنان مى بينند. آنها تالش مى كنند به هر وس
كه شده ( از تبليغات رسانه اى گرفته تا تصويب قوانين ضد حجاب و سخت گيرى به 

زنان محجبه) جامعه را به سوى بى حجابى و برهنگى سوق دهند. 
اخراج دختران با حجاب از مدارس و دانشگاه ها يكى از اين اقدامات است كه در 
برخى كشورها مانند فرانسه صورت مى پذيرد. آنچه مى خوانيد نامه دختر 10 ساله اى 
به نام راضيه نادران است كه به دليل به سرداشتن روسرى از تحصيل در مدرسه محروم 

شده است: 
اولين سالي كه ما به فرانسه آمديم، من را براي اين كه روسري داشتم به مدرسه 
ــال تمام در خانه ماندم و درس هايم را هم در خانه خواندم. در  راه ندادند. من يك س
سال دوم بعد از بحث هاي زياد باالخره قبول كردند كه من با حجاب به مدرسه بروم. 
ــال همراه درس هاي فرانسوي به فراگيري درس هاي ايراني در منزل ادامه  دراين س
ــال با اينكه معلم من پذيرفت كه من با روسرى در كالس حاضر شوم،  دادم. اما امس
ــه شروع به سخت گيرى درباره حجاب من كرد. او هر روز براي بابايم  اما مدير مدرس
نامه مي داد و از او مي خواست كه اجازه دهد من بي حجاب به مدرسه بروم. انگار كه 

من حجابم را به زور پدرم به سر مي كنم!
ــريش را بر ندارد ديگر حق آمدن  ــت: اگر راضيه روس باالخره در آخرين نامه نوش

به مدرسه را ندارد.
او اين نامه را صبح به من داد و بعد از ظهر وقتي براي آوردن كتاب ها و دفتر هايم 
ــتاده  ــه رفتم، ديدم مثل فرمانده پادگان با تعدادي از معلم ها جلوي در ايس به مدرس
ــونت گفت :          ــود و به خيال اين كه من مي خواهم به كالس بروم با عصبانيت و خش ب

« نه! نه! راضيه نه! نه!»
ــدم و بغض گلويم را گرفت. ولي با اين حال  من در آن موقع خيلي ناراحت ش
ــه نمي روم و در  به او گفتم: براي بردن كيفم آمده ام. من از آن روز ديگر به مدرس
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خانه درس هايم را ادامه مي دهم، اما اين برخورد بد و بي ادبانه مدير را هرگز فراموش 
نمي كنم. 

ــيد: آيا باز هم  ــه در مصاحبه اى از من پرس     پس از آن خبرنگار تلويزيون فرانس
ــت. من از 9 سالگي  مى خواهى به حجابت ادامه دهى؟ گفتم: حجاب بر من واجب اس
ــت. من بازي كردن با بچه ها و مدرسه  ــته ام و تا آخر عمر هم خواهم داش حجاب داش
ــتر دوست دارم و حاضرم در  ــت دارم، ولي دينم و حجابم را از همه بيش رفتن را دوس

خانه تنها باشم ولي خدا از من راضي باشد. 
ــوي ها و  ــر و صداهاي فرانس ــلمان مي گويم كه از اين س ــاي مس ــه دختر ه      ب
ــت هاي ضد اسالمي شان نترسند و به مبارزه خود ادامه دهند كه حتماً پيروزي  سياس

از آن ماست. 
راضيه نادران ده ساله از كلرمون فرانسه 
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شهرى را تصور كنيد كه مردم خوب و با ايمانى در آن زندگى مى كنند. آنها سعى مى كنند به 
دستورات دينشان عمل كنند و راه درست زندگى را در پيش بگيرند.

پس از مدتى در اين شهر گروهى پيدا مى شوند كه مرتكب كارهاى زشت مى شوند. آنها خيلى 
ــان به افراد با ايمان  ــم هاى ديگران گناه مى كنند و هنگامى هم كه چشمش راحت در مقابل چش
ــت آنها اعتراضى نمى كند و همه با  ــخره مى كنند. هيچ كس هم به رفتار زش مى افتد، آنها را مس

بى تفاوتى از كنار آنها مى گذرند.
به نظر شما رفتار زشت آنها چه تأثيرى بر ديگران خواهد گذاشت؟ و كودكان و نوجوانانى كه 

رفتارهاى اين گناه كاران را مشاهده مى كنند، چه چيزى از آنان خواهند آموخت؟
ــت را مى بينند و راحت از كنار آنها مى گذرند،  ــما مى توانيم كسانى كه كارهاى زش به نظر ش

درستكار بدانيم؟
اى كاش همة مردم راستگو و درستكار بودند و خودشان را از گناهان و كارهاى زشت دور نگه 
مى داشتند. اما واقعيت اين است كه همة آنها اين گونه نيستند. از ابتداى آفرينش تاكنون، همواره 

عده اى دانسته يا نادانسته مرتكب كارهاى زشت مى شوند و به وظايف خود عمل نمى كنند.
به نظر شما وظيفة ما در چنين زمانى چيست؟ 

  

مسئولیت همگانی

درس شانزدهم
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ــلمانان  ــترش نيكى ها و جلوگيرى از بدى ها، برنامة كاملى به مس خداوند حكيم براى گس
آموخته است:

ـٍة اُخـِرَجت لِلّنـاِس               شما بهترين امتى هستيد ُكنـُتم َخيـَر اُ  مَّ
                                                          كه براى مردم آفريده شده ايد؛

َتـأُمـروَن بِـالـَمعـروِف                          [چرا كه] امر به معروف 
َو َتـنـَهوَن َعـِن الـُمنـَكـِر                           و نهى از منكر مى كنيد
َو ُتـؤِمـنوَن بِاهللا1                                      و به خدا ايمان داريد.

ــتن  ــران به انجام وظايف دينى و نهى از منكر يعنى بازداش ــر به معروف يعنى دعوت ديگ ام
ديگران از زشتى ها و كارهاى ناپسند.

اميرمؤمنان حضرت على عليه السالم دربارة اين وظيفة مهم مى فرمايد:

ــه با امر به معروف  ــى جهاد در راه خدا، در مقايس ــة كارهاى نيك و حت هم
ــت. خداوند  ــر مانند يك قطره در برابر دريايى پهناور و عميق اس ــى از منك و نه
سبحان اقوام پيش از شما را عذاب نكرد، مگر به خاطر اينكه امر به معروف و نهى 
از منكر را ترك كردند. پس بى خردان آنها را به خاطر انجام معصيت ها عذاب كرد و 

خردمندان را به خاطر نهى نكردن از زشتى ها.2

1ـ سورة آل عمران، آية 110. 
2ـ نهج البالغه، كلمات قصار، ش 374 و خطبة 192.
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شیوه های امر به معروف و نهی از منکر
اگر مقدارى گچ روى لباس شما ريخته باشد، چگونه آن را پاك مى كنيد؟

حاال اگر لباس شما با جوهر خودكارتان كثيف شده باشد، آيا باز هم مى توانيد با تكاندن لباس، 
آن را پاك كنيد؟

در هر دو حالت هدف شما پاك كردن لباس است، اما روش ها متفاوت اند!
در نهى از منكر هدف ما اين است كه انسان خطاكار به اشتباهش ادامه ندهد.

سی
 کال

یت
فعال

انجام امر به معروف ورويداد
 نهى از منكر

ترك امر به معروف و 
نهى از منكر

دانش آمـوزى امـوال عـمومـى 
مدرسه را خراب مى كند.

افرادى با پوشش نامناسب در 
جامعه ظاهر مى شوند.

فردى دربارة ديگران بدگويى و 
غيبت مى كند.

در كالس يك نفر حواس ديگران 
را پرت مى كند.

مغازه دارى گران فروشى مى كند.

فـردى نـمازگـزاران را مسخـره 
مى كند.

…………………………………

…………………………………

با توجه به مطالب گفته شده جدول زير را كامل كنيد.
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ــت، در اين صورت ما بايد با مهربانى او را  ــخص خطاكار متوجه زشتى رفتارش نيس گاهى ش
متوجه اشتباهش كنيم و با احترام از او بخواهيم كه ديگر آن خطا را تكرار نكند.

گاهى نيز همين كه با ديدن يك گناه روى خود را برگردانيم و با فرد خطاكار به سردى رفتار 
كنيم، براى جلوگيرى از آن اشتباه كافى است.

ــان دهيم، بايد آنجا را  در بعضى موارد نيز براى اينكه ناراحتى خود را از انجام گناهى نش
ترك كنيم.

البته بايد توجه داشته باشيم كه براى حفظ آبروى افراد، تا حد امكان نبايد خطاهايشان را در 
حضور ديگران به آنها بازگو كنيم.

ــويق كنيم،  ما براى اينكه كار خوبى را به ديگران ياد بدهيم و يا آنها را به انجام خوبى ها تش
مى توانيم از شيوه هاى مختلفى استفاده كنيم. يكى از اين شيوه ها ـ كه بسيار ساده است ـ امر 
ــيوه ما با صحبت كردن با ديگران، كارهاى شايسته را به آنان  ــت. در اين ش به معروف زبانى اس

ياد داده و آنان را به انجام نيكى ها تشويق مى كنيم.
اما شيوة ديگر امر به معروف كه تأثير بيشترى هم بر ديگران مى گذارد، امر به معروف عملى 

است. ببينيم:
و  امام حسن  نبود.  بلد  را  كار  اين  صحيح  شيوة  اما  بود،  گرفتن  وضو  مشغول  پيرمردى 
گرفتن  وضو  بودند،  سال  و  كم سن  كودكانى  هنگام  آن  در  كه  عليهما السالم  حسين  امام 
آنها بايد او را از اين اشتباه نجات مى دادند، اما چگونه؟ اگر مى خواستند با  ديدند.  را  پيرمرد 
صراحت به او بگويند وضويت غلط است، حتماً دلش مى شكست و ناراحت مى شد. شايد به خاطر 

همين ناراحتى بر سر لجاجت مى افتاد و حاضر نمى شد وضوى صحيح را فرا گيرد.
آنها كمى فكر كردند و سپس؛

سی
 کال

یت
گناهان فعال انجام  از  مى توان  همواره  شيوه ها  اين  با  شما  به نظر  آيا 

جلوگيرى كرد؟ مثًال آيا مى توانيم با صحبت كردن با كسى كه به 
خريد و فروش مواد مخدر مى پردازد، او را از تكرار اين گناه بزرگ 

بازداريم؟
پس در چنين زمان هايى وظيفة ما چيست؟
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ـ ببين، وضوى من كامل تر است، خوب نگاه كن!…
ـ نخير، وضوى من بهتر است…

آنها همين طور با صداى بلندـ  طورى كه پيرمرد صدايشان را بشنودـ  با 
همديگر صحبت مى كردند و هر كدام وضوى خود را صحيح تر از ديگرى 

مى دانستند.
ــراغ پيرمرد رفتند و به او گفتند: ما وضو مى گيريم،  بعد س

شما داورى كنيد وضوى كدام يك از ما صحيح است؟
پيرمرد پذيرفت و آن دو بزرگوار هريك در برابر پيرمرد، 
ــپس از او  ــح گرفتند و س ــل و صحي ــى كام وضوي

پرسيدند: وضوى كدام يك از ما صحيح بود؟
پيرمرد كه تازه شيوه درست وضو گرفتن را 
آموخته بود، با مهربانى گفت: وضوى هر دوى 
شما صحيح است. اين پيرمرد است كه 
وضو گرفتن را تا حاال بلد نبود كه 
ــاال اين كار را از  او هم ح

شما فراگرفت.1

1ـ بحاراألنوار، ج43، ص319.

کن
حن 

 امت
ت را

1ــ امر به معروف و نهى از منكر يعنى چه؟خود
2ــ از ميان روش هاى نهى از منكر به سه شيوه اشاره كنيد.

3ــ مؤثرترين شيوة امر به معروف كدام شيوه است؟ مثالى بزنيد.
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