
مرحلۀ سوم
در مسیر
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انسان مسلمان، تالش برای  از برنامه های یک  بخشی 
ساختن جامعه ای با معیارهای اسالمی است. از این رو الزم است 
ابتدا معیارهای یک جامعۀ اسالمی را که قرآن کریم، پیامبر   اکرم و 
امامان بزرگوار )صلوات الله علیهم( به ما معرفی کرده اند، بشناسیم و برای 

تحقق هرچه بهتر آنها در جامعه، برنامه ریزی و تالش کنیم.
بنابراین، در این درس می خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که: جامعه و تمدن مورد نظر 

اسالم دارای چه ویژگی هایی است؟

درس هشتم
پایه های استوار
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…………………………………… ِه. َمـۡن.آَمـَن.ِبـالـلٰـّ
…………………………………… َو.اۡلـَیـۡوِم.ا�ِخـِر.
…………………………………… َو.َعـِمـَل.صاِلـًحا.
…………………………………… فَـلَـُهـۡم.َاۡجـُرهُـۡم.ِعـۡنـَد.َرِبّـِهـمۡ.
…………………………………… َو.ال.َخـۡوٌف.َعـلَـۡیـِهـمۡ.
…………………………………… َو.ال.هُـۡم.یَـۡحـَزنونَ.

بقره.62

…………………………………… ذیـَن.آَمـنوا. َهـا.الَـّ ُـّ یا.َای
…………………………………… هَ. َاطیـُعـوا....الـلّٰـّ
…………………………………… سوَل. َو.َاطیـُعـوا...الـرَّ
.…………………………………… َو.ُاوِلـی.ااۡلَۡمـِر.ِمـۡنـکُـمۡ.

نساء.59

بنابراین.به.دعوت.بپرداز فَـِلـٰذِلـَك.فَـاۡدُع..
و.همان.گونه.كه.مأموریت.یافته.اى،.ایستادگى.كن وَ..اۡسـَتـِقـۡم.كَـما.ُاِمـۡرَت.

و.از.هوس.هاى.آنان.پیروى.مكن ـِبـۡع.َاۡهـواَءهُـمۡ. وَ..ال.تَـتَّ
و.بگو.ایمان.آوردم َو.ُقـۡل.آَمـۡنـُت..

به.هر.كتابى.كه.خدا.نازل.كرده.است ُه.ِمـۡن.ِكـتاٍب. ِبـما.َانۡـَزَل.الـلٰـّ
و.مأمور.شدم.میان.شما.با.عدالت.عمل.كنم َو.ُاِمـۡرُت.اِلَ.ۡعـِدَل.بَـۡیـَنـُكـمُ.
خدا.پروردگار.ما.و.پروردگار.شماست ُكـۡم.. ُـّ نا.َو.َرب ُـّ ُه...َرب الـلٰـّ

شورى.15
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…………………………………… ُقـۡل.َهـۡل.یَـۡسـَتـِوى..
…………………………………… ذیـَن.یَـۡعـلَـموَن.. الَـّ
…………………………………… ذیـَن.ال.یَـۡعـلَـمونَ. َو.الَـّ
…………………………………… ُر.ُاولُـوا.ااۡلَ..لۡـباِب... ما.یَـَتـَذكَـّ َـّ ِان

زمر.9

…………………………………… ِه. ـدٌ.َرسوُل.الـلٰـّ ُمَحـمَّ
…………………………………… ذیـَن.َمـَعـه.و. .َو.الَـّ
…………………………………… .َاِشـّداُء.َعـلَی.الۡـُكـّفـاِر.
.…………………………………… .ُرَحـماُء.بَـۡیـَنـُهـمۡ.

فتح.29

بگو.چه.كسى.حرام.كرده.زیورهایى.را ِه.. َم.زیـَنـَة.الـلٰـّ ُقـۡل.َمـۡن.َحـرَّ
كه.خدا.براى.بندگانش.پدید.آورده ..

ٰ
تى.َاۡخـَرَج.ِلـِعـباِده الَـّ

و.روزى.هاى.پاكیزه.را ۡزِق.. وَ..الـطَّـِیّـباِت.ِمـَن.الـِرّ
بگو.این.ها.براى.كسانى.است.كه.ایمان.دارند ُقـۡل.ِهـَى.ِلـلَّـذیـَن.آَمـنوا..

در.زندگى.دنیا نۡـیا. ِفـى.الۡـَحـیاِة.الـدُّ
و.روز.قیامت.خاص.آنان.مى.باشد خاِلـَصـًة.یَـۡوَم.الۡـِقـیاَمـِة..

این.گونه.آیات.را.به.روشنى.بیان.مى.كنیم ـُل.ا�یاِت.. .كَـٰذِلـَك.نُـَفـِصّ
براى.كسانى.كه.مى.دانند ِلـَقـۡوٍم.یَـۡعـلَـمونَ.

اعراف.32

بگو.پروردگارم.تنها.زشت.كارى.ها. َى.الۡـَفـواِحـَش.. َم.َربّـِ ما.َحـرَّ َـّ ُقـۡل.ِان
را.حرام.كرده.است .

چه.آشكار.و.چه.پنهان ما.ظَـَهـَر.ِمـۡنـها.َو.ما.بَـطَـنَ.



82

و.گناه.و.تجاوز.به.ناحق.را .. وَ..ااِۡل.ثۡـَم.وَ..الۡـبَـۡغـَى.ِبـَغـۡیـِر..الۡـَحـِقّ
و.اینكه.چیزى.را.شریک.خدا.سازید ِه.. َو.َاۡن.تُـۡشـِركوا.ِبـالـلٰـّ

كه.دلیلى.براى.آن.نازل.نكرده .ُسـۡلـطانًـا..
ٰ
ۡل.ِبـه ما.لَـۡم.یُـَنـِزّ

و.اینكه.به.خدا.نسبت.دهید ِه.. َو.َاۡن.تَـقولوا.َعـلَى.الـلٰـّ
چیزى.را.كه.نمى.دانید ما.ال.تَـۡعـلَـمونَ.

اعراف.33

.…………………………………… ..
ٰ
َو.ِمـۡن.آیاِتـه

.…………………………………… َاۡن.َخـلَـَق.لَـکُـۡم..

.…………………………………… ِمـۡن.َانۡـُفـِسـکُـۡم.َاۡزواًجا..
…………………………………… ِلـَتـۡسـکُـنوا.ِالَـۡیـها.
…………………………………… َو.َجـَعـَل.بَـۡیـَنـکُـمۡ.
.…………………………………… ًة.َو.َرۡحـَمـةً. َمـَودَّ
…………………………………… .فی.ٰذِلـَك.. ِانَّ
.…………………………………… َ�یاٍت.ِلـَقـوٍم.یَـَتـَفـکَّـرونَ.

روم.21

در آیات شریفۀ درس تفکر کنید و با تکمیل جمالت، مهم ترین »معیارهای جامعه 

و تمدّن اسالمی« را به دست آورید:

با  و  می شود.  بنا   …… ایمان  و  اعتقاد  پایة  بر  اسالمی  تمدن  و  جامعه  اوّل:  معیار 

…… در مراتب مختلف آن مبارزه می کند.                                                  سوره……/ آیه……
معیار دوم: مردم در جامعة اسالمی به حقیقت …… ایمان دارند و اعمال و رفتار 

خود در دنیا را برای رسیدن به سعادت …… تنظیم می کنند.
سوره……/ آیه……
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معیار سوم: مسلمانان، در برنامه های فردی و اجتماعی خود تابع فرمان های  ……، 

…… و …… می باشند و …… عمل نمی کنند.                             سوره……/ آیه……
معیار چهارم: در جامعة اسالمی، …… جایگاه ممتازی دارد و کانون رشد انسان های با 

فضیلت و محل ……، …… و رحمت می باشد.                                  سوره……/ آیه……
معیار پنجم: مردم جامعة اسالمی با مؤمنان، که جبهة حق را تشکیل می دهند،  …… 

هستند و با ستمگران و دشمنان حق که جبهة باطل را می سازند، …… می ورزند.
                                                                                                                                          سوره……/ آیه……
معیار ششم: مردم جامعة اسالمی در عین حال که برای آخرت تالش  می کنند    ،………  

……البته این نعمت را در جهت فساد و گناه ………           سوره……/ آیه……
معیار هفتم: در جامعه و تمدن اسالمی تعقل و خرد ورزی یک ارزش بزرگ محسوب 

می شود و ………… احترام و منزلت واالیی دارند.                 سوره……/ آیه……
معیار هشتم: تنظیم روابط اجتماعی و تدوین قوانین بر پایة عدل صورت می گیرد و 

با ………… به شدت مبارزه می شود.                                                      سوره……/ آیه……

تالش و جهاد در جهت معیارها
.،.در.یک.سپیده.دم.ماندگار،.از.فراز.كوه.حرا،. پانزده.قرن.از.فرود.آمدن.پیامبر.مكّرم.اسالم...
مى.گذرد..صبح.یكى.از.روزهاى.آغازین.بعثت،.یحیى.بن.عفیف،.میهمان.عباس.ــ.عموى.پیامبر.ــ.بود.
و.مشغول.نظارٔه.كعبه..»ناگاه.چهره.اى.شاداب.را.دیدم.كه.به.پهنٔه.آسمان.چشم.دوخته.است..اندكى.بعد،.
سوى.كعبه.به.حركت.درآمد.و.كنار.آن.ایستاد.«.یحیى.ادامٔه.ماجرا.را.این.گونه.نقل.مى.كند:.»پس.از.زمانى.
كوتاه،.پسرى.پیش.آمد.و.در.سمت.راست.او.قرار.گرفت..سپس.بانویى.از.راه.رسید.و.پشت.سرشان.

ایستاد..دیدم.كه.آن.دو.به.پیروى.آن.مرد،.تعظیم.كردند،.برخاستند.و.به.سجده.افتادند.
گفتم:.اى.عباس،.این.كارى.است.عجیب.و.شگفت.

گفت:.آرى،.كارى.است.شگفت..و.ادامه.داد:.آن.مرد.را.مى.شناسى؟
جواب.دادم:.نه،.نمى.شناسم.

ـ.نامش.محمد.است،.پسر.عبدالله.بن.عبدالمطّلب.و.برادرزادٔه.من..پرسید:.مى.دانى.آن.نوجوان.
كیست؟
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پاسخ.دادم:.نه.
ـ.نامش.على.است،.و.پسر.ابوطالب..آن.زن.را.چطور؟.او.را.مى.شناسى؟

این.بار.نیز.پاسخم.منفى.بود.
ـ.او.خدىجه.است،.دختر.ُخَویِلد،.همسر.برادرزاده.ام.

ـ.كه.پروردگار.آسمان.و.زمین.هموست..ــ. برادرزاده.ام.محمد.با.من.چنین.گفته.است:.»پروردگار.منـ.

مرا.فرمان.داده.چنین.كنم.)و.نماز.بگزارم(.«.به.خداوند.سوگند.كه.امروز.از.كران.تا.كراِن.این.سرزمین.
پهناور،.هیچ.كس.را.جز.این.سه.تن.نمى.شناسم.كه.بر.این.آیین.باشد.1«

كمتر.از.نیم.قرن،.پس.از.این.حادثه،.نام.این.پیام.آوِر.بزرگ،.سرزمین.هاى.اطراف.مكه.را.در...نوردید،.

قلب.ها.را.تسخیر.خود.كرد.و.بر.سر.زبان.هاى.بخش.عظیمى.از.مردم.متمدِن.آن.زمان،.جارى.گشت..و.یک.

قرن.بعد،.كه.این.گرامى.ترین.نام،.از.فراز.مناره.هاى.مساجد.شهرهاى.بزرگ.آسیایى.و.آفریقایی.و.اروپایى.به.
گوِش.قلب.هاى.مردم.جهان.رسید.و.آنها.را.به.هیجان.آورد،.تمدنى.عظیم.و.باشكوه.را.رقم.زد؛.تمدن.اسالمى.
گذر.از.عصر.جاهلیت.به.عصر.اسالم.نیازمند.تغییر.در.نگرش.انسان.ها.و.تحوّ.لى.بنیادین.در.شیؤه.
.این.رسالت.بزرگ.را.از.شهر.مكه.آغاز.و.با.كمک. زندگى.فردى.و.اجتماعى.مردم.بود..رسول.خدا.

یاران.صمیمى.خود.در.مدینه،.پایه.هاى.تمدن.اسالمى.را.چنین.بنا.نهاد:.
1ــ.در.اولین.روز.دعوت.مردم.به.رسالت.آسمانى.خود،.در.دامنٔه.كوه.صفا.ایستاد.و.این.گونه.ندا.

سر.داد:
اى.مردم.بگویید.معبودى.جز.»اللّٰه«.نیست،.تا.رستگار.شوید..

..قرار.گرفت... بدین.ترتیب.مبارزهٔ.با.شرک،.آغاز.شد.و.محور.رسالت.رسول.خدا
..معیار.شمارٔه.…… . . . . . . . .

.در.كنار.دعوت.به.توحید،.افق.نگاه.انسان.ها.را.از.محدودٔه.تنگ.دنیا.فراتر. 2ــ.پیامبر.اكرم.

برد،.منكرین.را.با.استدالل.هاى.محكم.و.آشكار،.با.حقیقت.معاد.آشنا.ساخت.و.با.عقاید.خرافى.پیرامون.
..معیار.شمارٔه.……. . ....... ........ . . آن.به.مبارزه.برخاست.....

.آمده.بود.تا.مردم.را.از.حكومت.و.والیت.طاغوت.و.ستمگران.نجات. 3ــ.رسول.خدا.

بنا.كند،.به.طورى.كه.روابط.اجتماعى.مردم.بر.مبناى. پایٔه.قوانین.الهى. بر. دهد.و.نظامى.اجتماعى.

دستورات.خداوند.تنظیم.شود.و.فرمانی.جز.فرمان.خداوند.و.کسی.که.خداوند.تعیین.کرده.است،.
..معیار.شمارٔه.…… . . . . . . اطاعت.نگردد..

1ــ.البدایة.و.النهایة،.ابن.کثیر،.ج.3،.ص.2٥
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.،.تبیین.جایگاه.خانواده،.به.عنوان.كانون.رشد.و. 4.ــ.از.دیگر.برنامه.هاى.مهم.پیامبر.اكرم.

تربیت.انسان.هاى.با.فضیلت،.حافظ.عفاف.و.پاكدامنى،.و.مانع.اصلى.فساد.و.نابسامانى.هاى.اجتماعى.

بود..احیاى.منزلت.زن.و.ارزش.هاى.اصیل.او.از.عناصر.اصلى.این.برنامه.به.شمار.مى.رفت..در.آن.عصر.

زن.كاالیى.در.كنار.سایر.كاالها.تلقى.مى.شد.و.از.كمترین.حقوق،.از...جمله.حق.مالكیت.برخوردار..نبود.

و.تولد.دختر.در.خانواده.سرافكندگى.آن.خانواده.را.به.دنبال.داشت..در.شرایطى.كه.زن.صرفاً.به.ابزارى.

انقالبى. با.گفتار.و.رفتار.خویش. . بود،.رسول.خدا. تبدیل.شده. براى.هوس.رانى.هاى.جنسى.مرد.
عظیم.پدید.آورد.

با.گرویدن.مردم.به.اسالم،.زن.منزلت.انسانى.خود.را.كسب.كرد.و.استقالل.مالى.به.دست.آورد؛.حضور.

زن.در.جامعه.با.عفاف.و.پاكدامنى.توأم.شد،.رابطٔه.زناشویى.به.محیط.خانواده.اختصاص.یافت.و.استفادٔه.

ابزارى.از.زن.ملغى.گردید.تا.خانواده.كانون.رشد.فضایل.اخالقى،.دوستى.و.مودّت.گردد.و.محیط.جامعه.
از.فساد.و.بى.بندوبارى.محفوظ.بماند.و.حریم.عفاف.و.عزّت.زن.حفظ.شود.................معیار.شمارٔه.……
.ایجاد.نگرشى.جدید.در.جامعه.بود.كه.موجب.تحّول.در. 5ــ.از.اقدامات.مهم.رسول.خدا.
روابط.بین.ملت.ها.گردید..تا.پیش.از.آن،.پادشاهان،.رؤساى.قبایل،.اشراف.و.بزرگان،.معموالً.روابط.
خود.با.دیگران.را.بیشتر.براساس.منافع.مادى،.زیر.سلطه.درآوردن.قبایل.و.سرزمین.هاى.یكدیگر.تنظیم.

مى.كردند.و.مردم.را.در.جهت.همین.اهداف.سوق.مى.دادند.
.این.صف.بندى.ها.و.جبهه.گیرى.ها.را.مردود.اعالم.كرد.وآموخت.که.دو.جبهه.اى. رسول.خدا.
یكتاپرستى،. باطل.است..جبهٔه.حق،.جبهٔه. دارند،.جبهٔه.حق.و.جبهٔه. قرار. یكدیگر. مقابل. در. واقعاً. كه.
عدالت.خواهى،.كرامت.هاى.اخالقى.و.در.یک.كالم،.والیت.الهى.است..مؤمنان.والیت.الهى.را.پذیرفته.و.
فرمانبردار.خداوند.هستند..جبهٔه.باطل،.جبهٔه.مشركان،.ستمگران،.مفسدان.و.به.تعبیر.دیگر،.والیت.طاغوت.

و.شیطان.است..
..از.مسلمانان.مى.خواهد.كه.با.هم.كیشان.خود.در.سراسر. بنابراین.موضع.گیرى،.رسول.خدا.
جهان.پیوند.برادرى.برقرار.كنند.و.مانند.اعضاى.یک.خانواده.از.یكدیگر.دفاع.نمایند،.با.ظالمان.و.
مفسدان.مبارزه.كنند.و.یار.ستمدیدگان.و.مستضعفان.باشند....................................معیار.شمارٔه.……
به.رستگارى. توجه. تربیت.كند.كه.در.عین. انسان.هایى. ،.تالش.مى.نمود. . 6.ــ.رسول.خدا.
اخروى.به..عنوان.هدف.اصلى.زندگى،.براى.رشد.و.تعالى.زندگى.دنیوى.خود.نیز.تالش.كنند..افرادى.كه.
هم.از.زیبایى.هاى.جهان.آفرینش.و.نعمت.هاى.خداوند.بهرٔه.صحیح.را.مى.برند.و.هم.با.بندگى.و.راز.و.نیاز.
با.خداوند.متعال.و.پایبندى.به.اخالق،.خود.را.براى.تقرب.الهى.و.رستگارى.جاودانه.آماده.مى.سازند..
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انسان.هایى.كه.در.عین.توجه.به.معنویت.و.اخالق،.از.جامعه.كناره.گیرى.نمى.كنند.و.براى.عّزت.و.آسایش.
مردم.مى.كوشند.و.این.را.نیز.وسیله.اى.جهت.رستگارى.خود.قرار.مى.دهند..

بنابراین،.جامعٔه.اسالمى.نه.تنها.با.اخالق.ترین.و.معنوى.ترین.جامعه،.بلكه.باید.آبادترین.جامعه.نیز.

.افرادى.را.كه.به.گوشٔه.عبادتگاهى.پناه.مى.بردند.و.از.مردم.كناره.گیرى.كرده،.به. باشد..رسول.خدا.

زندگى.خود.و.خانواده.بى.توجه.بودند،.سخت.مورد.نكوهش.قرار.مى.داد.و.آنها.را.از.خود.نمى.دانست..

از.طرف.دیگر،.افرادى.را.نیز.كه.فقط.به.لذت.هاى.دنیایى.سرگرم..بودند.یا.فقط.به.جمع.ثروت.و.كسب.

به.لذت.اندک.دنیا.بسنده.كرده.و.از.لذّات.معنوى.جاوید. قدرت.مى.پرداختند.هواپرستانى.مى.شمرد.كه.
....معیار.شمارٔه.…… . . . . . . آخرت.بازمانده.اند..
.دعوت.خود.را.در.جامعه.اى.آغاز.كرد.كه.نشانه.هایى.بسیار.اندک.از.تعقل. 7ــ.رسول.خدا.
و.تفكر.و.دانایى.در.آن.یافت.مى.شد..زندگى.شان.سرشار.از.خرافات.و.مظاهر.جهل.بود..
شعر.مى.سرودند،.اّما.براى.شراب،.شكار،.غارت،.عشق.حیوانى.و.بت..براى.آمدن.باران.
آتش.مى.افروختند..شتر.سالم.را.با.آهن.حرارت.دیده.داغ.مى.زدند.تا.شتر.دیگرى.كه.
مریض.است.بهبود.یابد..اگر.گاو.ماده.آب.نمى.خورد،.گاو.نر.را.مى.زدند.تا.دیو.پنهان.
شده.در.شاخ.هاى.او.خارج.شود..گفته.اند.در.میان.این.مردم.فقط.هفده.نفر.بودند.كه.
.آمد.تا.این.آداب.جاهلى.را.نابود.كند.و. خواندن.و.نوشتن.مى.دانستند..نبىّ...اسالم.
مردم.را.به.سوى.زندگى.مبتنى.بر.تفكر.و.علم.سوق.دهد..اولین.آیاتى.كه.بر.رسول.خدا.

.نازل.شد.و.آغازگر.رسالت.وى.بود،.درباره.ٔ.دانش.و.آموختن.بود.1
دعوت.به.تفكر،.تعقل،.تدبر.و.خردورزى.در.جاى.جاى.این.كتاب.آسمانى.مشاهده.
مى.شود..نزول.تدریجى.آیات.قرآن.كریم.و.دعوت.مكرر.این.كتاب.به.خردورزى.و.دانش.از.یک.طرف.و.
.از.طرف.دیگر،.سّد.جاهلیت.و.خرافه.گرایى.را.شكست.و.یكى.از. تشویق.هاى.دائمى.رسول.خدا..
جاهل.ترین.جوامع.آن.روز.را.مشتاق.علم.ساخت..در.حالى.كه.در.بزرگترین.كشور.متمدن.آن.
.نه.تنها.همه.را. روز،.ایران،.فقط.بخشى.از.مردم.حق.آموختن.داشتند،.رسول.خدا.
دعوت.به.علم.آموزى.كرد،.بلكه.فرمود:.»طلب.علم.بر.هر.مرد.و.زن.واجب.است.«...
....معیار.شمارٔه.…… . . . .......... . . .
8.ــ.آن.حضرت.تالش.کرد.جامعه.اى.عدالت...محور.برپا.نماید.به.طوری.كه.در.آن.
مظلوم.به.آسانى.حق.خود.را.از.ظالم.بستاند.و.امكان.رشد.براى.همٔه.انسان.ها.فراهم.باشد،.نه.اینكه.نعمت.ها.

1ــ.علق،.1.تا.٥
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و.ثروت.هاى.زمین.در.انحصار.گروهى.محدود.باشد..ایشان.از.هر.فرصتى.براى.رفع.تبعیض.هاى.
طبقاتِى.حاكم.بر.نظام.جاهلى.و.برقرارى.فرهنگ.برابرى.و.مساوات.در.جامعه،.كمال.

استفاده.را.مى.نمود.و.از.هیچ.تالشى.در.این.راه.فروگذار.نمى.كرد.
.مبارزه.با.تبعیض.نژادى. یكى.از.جنبه.هاى.عدالت.خواهى.رسول.خدا.
و.امتیازات.اشرافى.بود.كه.در.همٔه.نقاط.جهان،.به....خصوص.در.امپراتورى.هاى.
بزرگ.آن.روز.رواج.داشت..ایشان.همٔه.امتیازات.اشرافى.را.لغو.كرد.و.هیچ.قومى.
.. . . . . . را.بر.قوم.دیگر.برتر.ندانست.

....معیار.شمارٔه.…… . . . . . . .. .
. . . . . . .

در  و  کنید  انتخاب  هرکدام  برای  عنوانی  کرده اید،  استخراج  را  معیارها  که  اکنون 
خانه های خالی قرار دهید.

تمدن متعالی 
اسالم

1

٢

٣

٤٥

٦

٧

٨
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ّاول، هفتم و هشتم را با یکدیگر مقایسه کنید  ٭ از میان معیارهای هشت گانه، معیارهای 
و توضیح دهید که اگر جامعه ای فقط به دنبال تحقق یکی از آنها باشد و به دو ویژگی 

دیگر توجه نکند، چه مشکالتی پدید می آید؟

معیار اّول، بدون معیارهای 

هفتم و هشتم

معیار هشتم، بدون 

معیارهای اّول و هفتم

معیار هفتم، بدون 

معیارهای اّول و هشتم
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در درس قبل با معیارهای جامعه و تمدن متعالی اسالم 
آشنا شدیم و دانستیم که پیامبر اکرم  برای شکل گرفتن 
چنین جامعه ای تالش کرد و مسلمانان را نیز به تالش در این راه 
دعوت فرمود. جامعۀ جهانی حضرت مهدی  نیز بر  اساس همین 

معیارها پدید خواهد آمد.
اکنون با این سؤال روبرو هستیم که :

هرکدام از ما چگونه برنامه ریزی کنیم که بتوانیم جامعۀ خود را به معیارهای یک جامعۀ 
متعالی اسالمی هرچه بیشتر نزدیک نماییم و زمینۀ ظهور حضرت مهدی  و تشکیل جامعۀ 

جهانی توحیدی را فراهم سازیم؟

درس نهم
برنامه ای برای 

فردا
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و.این.چنین.شما.را.قرار.دادیم َو.كَـٰذِلـَك.َجـَعـۡلـناكُـۡم..
امتى.میانه.و.اسوه ـًة.َوَسـطًا. اُ.مَّ

تا.بر.مردم.گواه.باشید ِلـَتـکونوا.ُشـَهـداَء.َعـلَی.الـّنـاِس.
.. و.رسول.خدا.بر.شما.گواه.باشد سوُل.َعـلَـۡیـکُـۡم.َشـهیـًدا. َو.یَـکوَن.الـرَّ

بقره.143

هر.كس.ولّى.خود.قرار.دهد.خدا.و. َه.. .الـلٰـّ َو.َمـۡن.یَـَتـَولَّ
رسولش.را َو.َرسـولَـه.و.

……………………………… ذیـَن.آَمـنوا. َوالَـّ
……………………………… ِه. .ِحـۡزَب.الـلٰـّ نَّ فَـاِ
……………………………… هُـُم.الۡـغاِلـبونَ.

مائده.56

……………………………… َو.قاَل.موسٰی.ِلـَقـوِمـِه.
……………………………… ِه. اۡسـَتـعیـنوا.ِبـالـلٰـّ
……………………………… وَ....اۡصـِبـروا.

كه.زمین،.متعلق.به.خداست ِه. .ااۡلَ.رۡ.َض.ِلـلٰـّ ِانَّ
و.آن.را.به.هركس.از.بندگانش.بخواهد،.مى.دهد. .

ٰ
یوِرثُـها.َمـۡن.یَـشاُء.ِمن.ِعـباِده

و.سرانجام.]نیک[از.آِن.تقواپیشگان.است. َوالۡـعاِقـبَـُة.ِلـۡلـُمـتَّـقیـنَ.
اعراف.128

به.راه.پروردگارت.دعوت.كن ُاۡدُع..ِالٰی.َسـبیـِل.َرِبّـَك...
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با.دانش.استوار.و.اندرز.نیكو ِبـالۡـِحۡکـَمـِة.َو.الۡـَمـۡوِعـظَـِة.الۡـَحـَسـَنـِة.
و.با.آنان.به.شیوه.اى.كه.نیكوتر..است،. تی.ِهـَى.َاۡحـَسـُن….. َو.جاِدلۡـُهـۡم.ِبـالَـّ

.مجادله.نما .
نحل.125

دو تجربۀ موفق
خوشبختانه،.ما.به..عنوان.ایرانى.مسلمان،.دو.تجربٔه.بسیار.موفق.و.زیبا.را.پشت.سر.داریم،.دو.تجربه.اى.
كه.بار.اصلى.آن.بر.دوش.استوار.پدران.و.مادران.ما،.یعنى.نوجوانان.و.جوانان.دیروز.بود:.یکی.برچیدن.نظام.
شاهنشاهی،.آفریدن.انقالب.اسالمى.و.دیگری.پیروزى.در.دفاع.مقدس..این.دو.تجربه،.هم.اعتقاد.مردم.جهان.
را.دربارٔه.تأثیر.ایمان.به.غیب.در.پیروزى.هاى.مادى.و.اثرات.مثبت.حكومت.مبتنى.بر.دین.مبین.اسالم.افزایش.
داد.و.هم.آنان.را.نسبت.به.نظام.ستم.پیشٔه.جهانى.آگاه.تر.كرد.و.براى.رسیدن.به.معنویت.و.عدالت.مشتاق.تر.و.

تشنه.تر.ساخت.و.رسیدن.به.این.ارزش.ها.را.خواست.عمومى.بسیارى.از.ملت.ها.قرار.داد.

موقعیت كنونى و مسئولیت ما
اكنون.در.مرحله.اى.حساس.از.تاریخ.سرزمین.خود.و.جهان.قرار.داریم..در.مسیر.تكاملى.این.
ملت،.مسئولیت.به.ما.منتقل.شده.است..پدران.و.مادران.ما.كه.آن.تجربه.هاى.موفق.را.مدیریت.كردند،.
منتظر.و.نگران.تصمیم.ما.هستند.تا.ببینند.در.عصر.جهانى.شدن،.نقش.منحصر.به.فرد.خود.را.چگونه.به.

انجام.خواهیم.رساند.و.در.جهت.هدف.بزرگى.كه.در.مقابل.ماست،.تا.كجا.پیش.خواهیم.رفت..

به  مربوط  كه  را  پیام هایی  و  بیندیشید  مائده  سورة   ٥٦ و  بقره  سورة   143 آیات  در 
موقعیت و مسئولیت ویژة ما مسلمانان در جهان است، استخراج كنید.

1ـ جامعة واقعی اسالمی آن جامعه ای است   كه بتواند در عصر خود اسوه باشد و راه 
معتدل و میانة زندگی را به دیگر جامعه ها نشان دهد.

٢ـ...........................................................................

٣ـ...........................................................................

)1(
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برنامه رىزی
شاید.در.نگاهى.ابتدایى.به.این.هدف.بزرگ.)تالش.برای.جامعه.و.تمدن.آرمانی.اسالم(.و.مقایسٔه.آنها.
با.توان.و.قابلیت.هاى.موجود،.كسانى.باشند.كه.چنین.طرحى.را.یک.بلندپروازى.بپندارند.و.رسیدن.به.آن.
اهداف.را.دور.از.دسترس.تلقى.كنند..اّما.این.یک.تلقى.ظاهرى.و.سطحى.نگر.از.توانمندى.ذاتى.انسان،.
مردم.هوشمند.جامعه..و.جوانان.و.نوجوانان.پاک...اندیش.ما.و.ناشى.از.عدم.آشنایى.با.آموزه.هاى.بیداركننده.
و.حیات.بخش.اسالم.مى.باشد..البته.مى.دانیم.كه.این.مسئولیت.بزرگ.و.حساس،.نیازمند.برنامه.اى.است.
كه.ما.را.به.آن.سطح.الزم.از.توانمندى.ارتقا.دهد.و.قدرت.الزم.براى.ایفاى.نقش.در.جهان.كنونى.را.به.ما.
ببخشد..عالوه.بر.این،.كسى.كه.آرمانى.به.این.عظمت.و.بزرگى.را.برمى.گزیند،.هزینٔه.آن.را.هم.مى.پردازد.

و.رنج.ها.و.مشكالتش.را.تحمل.مى.كند..ما.به.این.حقیقت.معتقدیم.كه:
»حجم.تحمل.زحمت.ها.و.رنج.ها.و.فداكارى.ها.و.جان.نثارى.ها.و.محرومیت.ها،.مناسب.حجم.بزرگى.

مقصود.و.ارزشمندى.و.علّو.رتبٔه.آن.است.1«
با.توجه.به.اهمیت.این.اقدام.بزرگ،.برنامه.هایى.را.در.چهار.حوزه.پیشنهاد.مى.كنیم..این.برنامه.ها.

را.بررسى.كنید.و.براى.عمل.كردن.به.آنها.بكوشید.

حوزۀ اّول : تقوىت تواناىى های فردی
اّولین.قدم.آن.است.كه.هریک.از.ما.خود.را.براى.ایفاى.چنین.نقش.مهمى.آماده.كنیم.و.توانمندى.

الزم.را.به.دست.آوریم..براى.رسیدن.به.این.آمادگى،.برنامه.هاى.زیر.پیشنهاد.مى.گردد:
1ــ تالش برای كسب آگاهى دقیق از تمدن اسالمى و تمدن جدىد : اجراى.هر.طرحى.براى.
فردا،.بدون.آگاهى.از.موفقیت.ها.و.دستاوردهاى.دیروز.میسر.نیست..گذشته،.دربردارندهٔ.تجربه.هاى.فراوان.
است.كه.عوامل.پیروزى.ها.و.شكست.ها.را.به.ما.نشان.مى.دهد.و.بصیرت.و.روشن.بینى.ما.را.باال.مى.برد.
شناخت.دنیاى.جدید.نیز.جهت.درک.درست.واقعیت.ها.و.انتخاب.روش.هاى.مؤثر،.ضرورى.و.

الزم.است.
پس.هریک.از.ما.باید.برنامه.اى.براى.آشنایى.دقیق.با.تمدن.بزرگ.اسالمى.و.شرایط.جهانى.كه.در.

آن.زندگى.مى.كنیم،.تنظیم.كنیم.
2ــ تقوىت اىمان و اراده :.مشاركت.در.این.اقدام.بزرگ.نیازمند.اعتقاد.راسخ.به.دین،.عّزت..نفس،.

توكّل.و.اعتماد.به.خداوند،.شجاعت،.پایدارى،.عزم.و.ارادهٔ.قوى،.و.طهارت.نفسانى.است..
1ــ.وصیت.نامٔه.امام.خمینی.رحمة.اللّٰه.علیه
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با تفکر در آیة ١٢٨ اعراف به سؤال های زیر پاسخ دهید:
١ـ عاقبت نیک از آن ِ چه کسانی است؟

.............................................................................
٢ـ این عاقبت نیکو در چه صورتی به انسان می رسد؟

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

حوزۀ دوم : تحكیم بنیان خانواده
مواظبت.و.حراست.از.بنیان.خانواده.مانع.گسترش.بسیارى.از.مشكالت.اخالقى.و.فرهنگى.مى.شود.
كه.هم.اكنون.تمدن.جدید.بدان.گرفتار.شده.است..بنابراین.الزم.است.راه.هاى.حراست.از.بنیان.خانواده.

را.بیابیم.و.در.جامعه.تبلیغ.كنیم.

٭  با دوستان و همكالسی های خود مشورت كنید و راه های تقویت بنیان خانواده را پیدا 

نمایید. همچنین ببینید چه عواملی سبب سست شدن بنیان خانواده می گردد.

حوزۀ سوم : تقوىت بنیان های جامعه
حضور.فعال.در.جهان.و.تأثیرگذارى.بر.آن،.با.اقدامات.فردى.پراكنده.میسر.نیست..هریک.از.ما،.
عالوه.بر.خودسازى.فردى.و.به.فعلیت.رساندن.قابلیت.ها.و.استعدادهاى.خود،.الزم.است.بكوشد.جامعٔه.
خود.را.به.شاخص.هاى.تمدن.متعالى.اسالم.نزدیک...كند.و.به.جامعه.اى.اسوه.و.نمونه.براى.دیگران.تبدیل.

نماید..براى.رسیدن.به.این.هدف،.اقدامات.زیر.پیشنهاد.مى.شود:
1ــ همراه كردن دىگران با خود :.در.قدم.اّول.شایسته.است.بكوشیم.این.رسالت.بزرگ.و.
متعالى.را.براى.دوستان،.نزدیكان.و.افراد.جامعٔه.خود.تبیین.كنیم.تا.آنان.نیز.به.این.مسئولیت.آگاه.شوند.

و.یار.و.پشتیبان.آن.گردند..
مسلماً.هدف..مطرح.شده،.از.بزرگ.ترین.»خیرها«.در.جهان.امروز.مى.باشد،.كه.شایسته.است.دیگر.

مردم.جامعه.را.به.آن.دعوت.كنیم.و.با.خود.همراه.نماییم..
2ــ تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری :.پیشرفت.علمى،.پایه.هاى.استقالل.یک.ملت.را.
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تقویت.مى.كند.و.مانع.تسلط.بیگانگان.مى.شود..هر.یک.از.ما.باید.بكوشیم.با.همت.بلند.و.پشتكار.

فراوان،.استعداد.خود.را.به.كار.بگیریم.تا.به.مرتبه.اى.از.قدرت.علمى.برسیم.كه.توجه.دیگر.
ملت.ها.را.به.سوى.خود.جلب.كنیم.

مقام.معظم.رهبرى.در.این.باره.این.گونه.تذكر.مى.دهند:.»باید.علم.را.كه.مایٔه.اقتدار.

ملى.است،.همه.جدى.بگیرند.و.دنبال.كنند..كشورى.كه.مردم.آن.از.علم.بى.بهره.باشند،.

هرگز.به.حقوق.خود.دست.نخواهد.یافت..نمى.شود.علم.را.از.دیگران.گدایى.كرد..علم،.درون.جوش.و.
درون.زاست..باید.استعدادهاى.یک.ملت.به.كار.افتد.تا.یک.ملت.به.معناى.حقیقى.كلمه،.عالم.بشود1.«
مانند.پزشكى.و. پیشرفت.هاى.اخیر.دانشمندان.جوان.كشور.ما،.در.رشته.هاى.مختلف.علمى،.
سلول.هاى.بنیادى،.فناورى.نانو.و.هسته.اى،.صنایع.نفت،.پتروشیمى.و.سدسازى.قدم.هاى.اولیه.اى.است.

كه.باید.با.هّمت.بلندتر.و.عزم.قوى.تر.ادامه.یابد.و.همٔه.عرصه.هاى.دانش.را.بپیماید.
3ــ استحكام بخشیدن به نظام اسالمى :.استحكام.و.اقتدار.نظام.حكومتى.یک.كشور.مهم.ترین.
طبیعى. به.طور. كشور.ضعیف،. یک. است.. عمومى.جهان. افكار. میان. در. كارآمد. براى.حضور. عامل.
منزوى.مى.شود.و.همراه.و.همدلى.در.دنیا.نمى.یابد..پس.شایسته.است.نظام.اسالمى.خود.را.به...مرتبه.اى.
از.پیشرفت.و.تعالى.برسانیم.كه.ملت.هاى.دیگر.به.طور.عینى.و.ملموس.ثمرٔه.اندیشه.ها.و.آرمان.هاى.ما.
را.ببینند..استحكام.پایه.هاى.اقتصادى.و.تالش.براى.كاهش.فقر،.توسعٔه.عدالت.در.همٔه.ابعاد،.تقویت.
اتحاد.ملّى،.انسجام.اسالمى.و.مشاركت.عمومى.و.عمل.به.وظیفٔه.مقدس.امر.به.معروف.و.نهى.از.منكر،.

از.مهم.ترین.عوامل.استحكام.نظام.اسالمى.است.
»ما. باور.دارد.و.عبارت. و. ایمان. توانایى.خود. به. كه. ملتى. .: تقوىت عزت نفس عمومى  4ــ 
مى.توانیم«.را،.نه...صرفاً.در.لفظ،.كه.در.»عمل«.بیان.مى.كند،.قله.هاى.افتخار.را.به.سرعت.فتح.
خواهد.كرد..ایمان.و.باور.به.اینکه.»ما.مى.توانیم«.زنده.كنندٔه.تمدن.اسالمى.و.بزرگ.ترین.نیروى.
محركه،.براى.پیمودن.راه.و.گذر.از.گردنه.هاى.سخت.آن.است..آن.خودباورى.كه.پیامبر.گرامى.
اسالم.در.یاران.اندک.خود.به.وجود.آورد،.سبب.شد.در.شهر.كوچک.مدینه.امتى.تربیت.شود.كه.
براى.اصالح.جهان.قیام.كند.و.از.همان.ابتدا.براى.آزادى.ستم.دیدگان.جهان.و.گسترش.توحید.

در.تمام.دنیا.برنامه.ریزى.نماید.

1ــ.سخنرانی.در.مراسم.سالگرد.رحلت.امام.خمینی.)ره(،.خرداد.ماه.138٥
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صبِح.یكى.از.روزهایى.كه.مسلمانان.به.حفر.خندق.در.اطراف.مدینه.

مشغول.بودند،.تا.مانع.ورود.مشركان.مكه.شوند.و.بتوانند.با.جمعیت.اندک.

خود.در.مقابل.آنها.بایستند،.به.سنگ.بزرگى.برخوردند..شكستن.و.بیرون.

پیامبر.جمع.شده.بودند.و. یاران. آوردن.آن.سنگ.مشكل.بود..گروهى.از.

تالش.مى.كردند.با.استفاده.از.ابزار.آن.روز.و.زور.بازوى.خود،.سنگ.را.بشكنند.و.آن.را.
بیرون.آورند،.اّما.موفقیتى.به.دست.نیامد..

..نزد.آنان. جابربن.عبداللّه.نزد.پیامبر.آمد.و.از.ایشان.كمک.خواست..پیامبر.خدا.

آمد،.نگاهى.به.سنگ.بزرگ.انداخت،.سپس.به.سوى.آب.رفت.و.وضو.گرفت.و.جرعه.اى.از.آن.

را.نوشید..اعتماد.و.آرامش.در.رفتار.وى.تجلى.داشت..با.اطمینان.كلنگ.را.در.دست.گرفت،.

آن.را.باال.برد.و.با.بانگ.تكبیر.فرود.آورد..آن.چنان.محكم.كوبید.كه.غرشى.برخاست.و.جرقه.اى.

چون.شهاب.از.سنگ.برآمد؛.با.ضربٔه.دوم،.برق.دیگرى.درخشید.و.با.ضربٔه.سوم،.برق.سوم..با.
این.سه.ضربٔه.پیاپى،.سنگ.سخت.از.هم.پاشید.و.تّكه.تّكه.شد.

.از.میان.خندق.رو.به.یاران.كرد.و.فرمود:.»خداى.متعال.با.برق.نخستین،. رسول.خدا.

كشور.یمن.را.براى.من.گشود.و.با.برق.دومین،.شام.و.مغرب.زمین.را.و.با.برق.سوم.مشرق.زمین.

را.براى.من.فتح.كرد1.«.ایشان.خودباورى.و.توكل.به.خداوند.را.این.گونه.در.یاران.خود.تقویت.
مى.نمود..

حوزۀ چهارم : حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانى
كه. روشن.ضمیرى. و. حقیقت.طلب. انسان. هر. انسان.هاست.. فطرت. براى. پیامى. اسالم،. پیام.
آنچه. مى.گیرد.. قرار. تحت.تأثیر. و. مى.شود. آن. پیام،.جذب. این. با. مواجهٔه. در. باشد،. جویاى.حقیقت.
اهمیت.دارد،.انتخاب.روش.هاى.درست.براى.انتقال.این.پیام.است..به.همین.منظور،.برنامه.هاى.زیر.

را.پیشنهاد.مى.كنیم:
1ــ تأ كید بر محتوای عقالنى و خردمندانۀ دىن :.میان.یک.پیام.و.روش.تبلیغ.آن.باید.تناسب.
منطقى.و.معقول.برقرار.باشد..از.این.رو.حق.را.نمى.توان.با.روش.هاى.نادرست.به.دیگران.رساند..خداوند،.

در.قرآن.کریم.روش.هاى.تبلیغى.مناسب.را.به.پیامبر.گرامى.اش.آموزش.داده.است.

1ــ.سالم.بر.خورشید،.سید.علی.اکبر.حسینی،.ج.4،.ص.242
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در آیة 125 سورة نحل بیندیشید و روش هایی را كه برای گفت    وگو با مردم و رساندن 
پیام الهی پیشنهاد می كند، استخراج نمایید.

روش اوّل: ...................................................................
روش دوم: .................................................................

روش سوم: ................................................................

الزمٔه.به.كارگیرى.این.روش.ها،.تقویت.عقل.و.خرد.و.تأمل.خردمندانه.در.اسالم.است؛.به.طورى.كه.
بتوانیم.معقول.و.خردمندانه.از.دین.الهى.دفاع.كنیم.و.پاسخگوى.پرسش.هاى.جویندگان.حقیقت.باشیم.
ابـزارهاى. امروزه. .: پیام  رسانـدن  برای  ابزارها  كارآمدتـرىن  و  بهترىن  از  استفـاده  2ــ 
رسانـدن.پیام.بسیار.متنوع.و.گسترده.است..این.ابزارها،.به.همان.میزان.كه.مى.توانند.
در.استخدام.حق.قرار.گیرند،.مى.توانند.حامل.پیام.هاى.باطل.باشند.و.به.گمراهى.

مردم.كمک.كنند.
شبكٔه.جهانى.اطالع.رسانى.)اینترنت(.بهترین.شاهد.این.مدعاست..در.
این.میدان،.كه.شاید.سخت.ترین.هماوردى.حق.و.باطل.در.جریان.است،.مشاهده.
مى.كنید.كه.چگونه.باطل.پیشگان.به.تمام.اصول.و.موازین.اخالقى.و.انسانى.حمله.

مى.كنند.و.هیچ.حّد.و.مرز.اخالقى.را.رعایت.نمى.نمایند.

٭١ـ  امروزه چه ابزارهایی برای رساندن پیام حق و گفت    و گو با دیگر مردمان وجود 
دارد كه می توان از آنها كمک گرفت؟

آنها  با  مبارزه  راه  و  می كنند؟  استفاده  سو ء  ابزارها  این  از  چگونه  حق  دشمنان  2ـ 
چیست؟

3ــ مبارزه با ستمگران و تقوىت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر : مى.دانیم.كه.یكى.از.رسالت.هاى.

اصلى.انبیا،.مبارزه.با.ظلم.و.برقرارى.عدل.در.روابط.جهانى.و.گسترش.حق.و.حقیقت.بوده.است..هر.چند.

كه.بسیارى.از.مردم.با.شنیدن.سخن.حق.دلشان.نرم.مى.شود.و.پذیراى.حق.و.حقیقت.و.عدالت.مى.باشند،.

اما.باید.هوشیار.باشیم.كه.همواره.گروهى.از.اهل.باطل.هستند.كه.نه.تنها.زیر.بار.حق.و.حقیقت.نمى.روند،.
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بلكه.سد.راه.حق.جویى.و.حق.پرستى.مى.باشند.و.گسترش.عدالت،.منافع.آنها.را.بر.هم.مى.زند.و.تا.همه.را.
تابع.خط.و.مشى.خود.نكنند.و.یوغ.اسارت.بر.گردن.دیگران.نیفكنند،.آرام.نمى.گیرند..

امام.خمینى.ــ.رحمة..اللّٰه.علیه.ــ.مى.فرمایند:
با.بیگانگان. »نكتٔه.مهمى.كه.همٔه.ما.باید.به.آن.توجه.كنیم.و.آن.را.اصل.و.اساس.سیاست.خود.
قرار.دهیم،.این.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.یقین،.آنان.مرزى.جز.عدول.از.همه.هویت.ها.و.ارزش.هاى.معنوى.
و.الهى.مان.نمى.شناسند..به..گفتٔه.قرآن..كریم.]دشمنان[.هرگز.دست.از.مقاتله.و.ستیز.با.شما.برنمى.دارند.مگر.
اینکه.شما.را.از.دین.تان.برگردانند1..ما.چه.بخواهیم.و.چه.نخواهیم.صهیونیست.ها.و.آمریكا.و.شوروى.

در.تعقیبمان.خواهند.بود.تا.هویت.دینى.و.شرافت.مكتبى.مان.را.لكه.دار.نمایند.«2
بدین.ترتیب،.اگر.واقع.بینانه.نگاه.كنیم،.درمى.یابیم.كه.دعوت.به.حق.و.عدالت.را.نباید.منحصر.به.
صحبت.و.شعار.كرد،.بلكه.براى.تحقق.سخن.حق.باید.قیام.نمود.و.موانع.حق.و.حق.پرستى.را.در.كل.
جهان.زدود.و.این.میسر.نمى.شود.مگر.با.جهاد.و.آمادگى.براى.شهادت.در.راه.خدا،.كه.همان.راه.حق.و.

حقیقت.است.و.تحمل.همٔه.سختى.هاى.این.راه.

سال. در.حج. مشركین. از. برائت. پیام. در. باره. این. در. »ره«. خمینى. امام.
1366.فرمودند:

».….تجربه.انقالب.اسالمى.در.ایران،.با.خون.بهاى.هزاران.شهید.و.مجروح.

و.خراب.شدن.منزل.ها.و.به.آتش.كشیده.شدن.خرمن.هاى.كشاورزان.و.كشته.شدن.

تعداد.بسیارى.در.بمب.گذارى.ها.و.اسیر.شدن.فرزندان.انقالب.و.اسالم.به.دست.

دژخیمان.بعث.عراق.و.هزاران.گونه.تهدید.و.فشار.اقتصادى.و.جانى.به.دست.آمده.است..ملت.

ایران.تجربٔه.پیروزى.بر.كفر.جهانى.را.در.خراب.شدن.منازل.خود.بر.سر.كودكاِن.در.خواب،.

به.دست.آورده.و.با.فداكارى.و.مجاهدت،.انقالب.و.كشور.خود.را.بیمه.نموده.است،.و.ما.به.تمام.

جهان.تجربه.هایمان.را.صادر.مى.كنیم.و.نتیجٔه.دفاع.و.مبارزه.با.ستمگران.را.بدون.كوچک.ترین.

این.تجربه.ها،.جز. انتقال.مى.دهیم.و.مسلماً.محصول.صدور. به.مبارزان.راه.حق. چشم.داشتى،.
شكوفه.هاى.پیروزى.و.استقالل.و.پیاده.شدن.احكام.اسالم.براى.ملت.هاى.در.بند.نیست..

1ــ.سوره.بقره،.آیه.217
2ــ.صحیفٔه.نور،.ج.20،.ص.237
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....من.به.تمام.دنیا.با.قاطعیت.اعالم.مى.كنم.كه.اگر.جهان.خواران.بخواهند.در...مقابل.دین.

ما.بایستند،.ما.در.مقابل.همٔه.دنیاى.آنان.خواهیم.ایستاد.و.تا.نابودى.تمام.آنان.از.پاى.نخواهیم.

نشست؛.یا.همه.آزاد.مى.شویم.و.یا.به.آزادى.بزرگ.ترى.كه.شهادت.است.مى.رسیم.و.همان.گونه.كه.

در.تنهایى.و.غربت.و.بدون.كمک.و.رضایت.احدى.از.كشورها.و.سازمان.ها.و.تشكیالت.جهانى،.

انقالب.را.به.پیروزى.رساندیم،.و.همان.گونه.كه.در.جنگ.نیز،.مظلومانه.تر.از.انقالب،.جنگیدیم.

و.بدون.كمک.حتى.یک.كشور.خارجى.متجاوزان.را.شكست.دادیم،.به.یارى.خدا.باقیماندٔه.راه.

پر.نشیب.و.فراز.را.با.اتكاء.به.خدا،.تنها.خواهیم.پیمود.و.به.وظیفه.خود.عمل.خواهیم.كرد:.یا.

دست.یكدیگر.را.در.شادى.پیروزى.جهان.اسالم.در.كل.گیتى.مى.فشاریم.و.یا.همه.به.حیات.ابدى.

و.شهادت.روى.مى.آوریم.و.از.مرگ.شرافتمندانه.استقبال.مى.كنیم.ولى.در.هر.حال.پیروزى.با.
ماست.و.دعا.را.هم.فراموش.نمى.كنیم…«.1

نمونٔه.بارز.حق.ستیزى.و.زورگویى.در.عرصه.جهانى،.اقدامات.صهیونیست.ها.در.فلسطین.اشغالى.

است..فجایع.و.ظلم.هایى.كه.امروزه.در.فلسطین.رخ.مى.دهد،.بر.كسى.پوشیده.نیست.و.تاكنون.سازمان.هاى.

بین.المللى.ده.ها.قطعنامه.در.محكومیت.جنایات.رژیم.صهیونیستی.صادر.كرده.اند؛.اما.آیا.این.قطعنامه.ها.

توانسته.اند.در.رویه.هاى.ظالمانٔه.این.رژیم.غاصب.اندک.تأثیرى.داشته.باشد؟.آیا.در.مقابل.یک.جاه.طلب.
قدرتمند.مى.توان.به.مذاكره.و.نصیحت.اكتفا.كرد؟.

٭. برخی می گویند راه حل معضل فلسطین را باید در پشت میزهای مذاكره و رایزنی های 
سیاسی جست  وجو كرد و انتفاضة مردم فلسطین تنها بر حجم مشكالت می افزاید. در 

گفت    و گو با دوستان خود، این دیدگاه را نقد و بررسی كنید.

به.شرایط.سخت.و.ظالمانه.اى.كه. باید.نسبت. با.شناخت.دقیق.فرصت.ها،.مردم.دنیا.را. بنابراین،.

در.آن.قرار.گرفته.ایم،.آگاه.كنیم.و.با.زنده.كردن.روحیٔه.جهاد.و.مبارزه،.به.تقویت.جبهٔه.عدالت.خواهان.

بپردازیم..با.اقتدا.به.امام.خمینى.ــ.رحمة.اللّه.علیه.ــ.عزت.و.كرامت.ذاتى.انسان.ها.را.بدان.ها.یادآورى.

كنیم،.روحیٔه.خودباختگى.و.ترس.را.از.ملت.ها.بزداییم.و.آنها.را.به.سوى.استقامت.و.مبارزه.اى.معقول.و.
عزتمند.هدایت.كنیم.

1ــ..صحیفٔه.نور،.ج.20،.ص.118
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و. جهاد. و. حماسه. روحیٔه. از. پر. خمینى. امام. سخنان. و. زندگى. ١ــ 

شهادت..طلبى.است..جالب.اینجاست.كه.حتى.در.پیامى.كه.هنگام.قبول.قطعنامٔه.

مربوط.به.تهاجم.عراق.به.ایران.صادر.كرد،.نه.فقط.بر.تداوم.روحیه.جهاد،.بلكه.بر.

تداوم.خود.این.جهاد.مقدس.علیه.ظلم.و.ستم.تأكید.نمودند.و.بیان.داشتند.هدف.
ما.نه.فقط.رفع.فقر،.بلكه.محو هرگونه ظلم و كفر از كل جهان.است:

».….آرى،.]مبارز[.فلسطینى،.راه.گم.كردٔه.خود.را.از.راه.برائت.ما.یافت.و.دیدیم.كه.در.

این.مبارزه،.چگونه.خون.بر.شمشیر.و.ایمان.بر.كفر.و.فریاد.بر.گلوله.پیروز.شد،.و.چطور.خواب.

بنى.اسرائیل.در.تصرف.از.نیل.تا.فرات.آشفته.گشت.و.دوباره.كوكب.دّریٔه1.فلسطین.از.شجرٔه.

مباركٔه.الشرقیه.و.ال.غربیٔه.ما.برافروخت.و.امروز.همان.گونه.كه.فعالیت.هاى.وسیعى.در.سراسر.

جهان.براى.به.سازش.كشیدن.ما.با.كفر.و.شرک.در.جریان.است،.]فعالیت.هایى[.براى.خاموش.كردن.

نمونه.از. تنها.یک. این. ادامه.دارد.و. به.همان.شكل. نیز. شعله.هاى.خشم.ملت.مسلمان.فلسطین.
پیشرفت.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.عزیزانى.كه.در.سراسر.
جهان.كوله.بار.مبارزه.را.بر.دوش.گرفته.اند.مى.بوسم.و.سالم.و.درود.خالصانٔه.خود.را.به.همٔه.
غنچه.هاى.آزادى.و.كمال.نثار.مى.كنم؛.و.به.ملت.عزیز.و.دالور.ایران.هم.عرض.مى.كنم.خداوند.
آثار.و.بركات.معنویت.شما.را.به.جهان.صادر.كرده.است.و.شرارٔه.كینٔه.انقالبى.تان.جهان.خواراِن.

چپ.و.راست.را.به.وحشت.انداخته.است.….....
جنگ. در. باید. ما. و. نمى شناسد. مرز  و  جغرافىا  و  است  عقىده  جنگ  ما  جنگ 

اعتقادى.مان،.بسیج.بزرگ.سربازان.اسالم.را.در.جهان.به.راه.اندازیم.…
با.پیروزى. باید.بدانند.كه.شهادت.در.راه.خدا.مسأله.اى.نیست.كه.بشود. اذناب2.آمریكا.
یا.شكست.در.صحنه.هاى.نبرد.مقایسه.شود..مقام.شهادت،.خود،.اوج.بندگى.و.سیر.و.سلوک.
در.عالم.معنویت.است،.نباید.شهادت.را.تا.این.اندازه.به.سقوط.بكشانیم.كه.بگوییم.در.عوض.
شهادت.فرزندان.اسالم،.تنها.خرمشهر.و.یا.شهرهاى.دیگر.آزاد.شدند،.تمامى.این.ها.خیاالت.باطل.
ملى.گراهاست.و.ما.هدفمان.باالتر.از.آن.است..ملى.گراها.تصور.نمودند.ما.هدفمان.پیاده.كردن.

1ــ..اشاره.به.تعبیر.»کوکب.دّری«.در.آیٔه.3٥.سورٔه.نور،.که.به.معنای.»ستارٔه.درخشان«.است.
2ــ. اذناب:.پیروان
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اهداف.بین.الملل.اسالمى.در.جهان.فقر.و.گرسنگى.است،.ما.مى.گوییم.تا شرک و كفر هست، 
مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستىم..ما.بر.سر.شهر.و.مملكت.با.كسى.دعوا.نداریم؛.
ما.تصمیم.داریم.پرچم.»ال.اله.إاّلللّه«.را.بر.قلل.رفیع.كرامت.و.بزرگوارى.به.اهتزاز.درآوریم.….....
جهان.خواران.و.سرمایه.داران.و.وابستگان.آنها.توقع.دارند.كه.ما.شكسته.شدن.نونهاالن.و.
به.چاه.افتادن.مظلومان.را.نظاره.كنیم.و.هشدار.ندهیم؛.و.حال.آنكه.وظیفٔه.اولیٔه.ما.و.انقالب.اسالمى.
ماست.كه.در.سراسر.جهان.صال.زنیم.كه.اى.خواب.رفتگان!.اى.غفلت.زدگان!.بیدار.شوید.و.به.
اطراف.خود.نگاه.كنید.كه.در.كنار.النه.هاى.گرگ،.منزل.گرفته.اید؛.برخیزید.كه.این.جا.جاى.خواب.

نیست!.و.نیز.فریاد.كشیم:.سریعاً.قیام.كنید.كه.جهان.ایمن.از.صیاد.نیست.…
من.به.صراحت.اعالم.مى.كنم.كه.جمهورى.اسالمى.ایران.با.تمام.وجود.براى.احىاى هوىت 
اسالمى مسلمانان در سراسر جهان.سرمایه.گذارى.مى.كند.و.دلیلى.هم.ندارد.كه.مسلمانان.جهان.
را.به.پیروى.از.اصول.تصاحب.قدرت.در.جهان.دعوت.نكند.و.جلوى.جاه.طلبى.و.فزون.طلبى.
صاحبان.قدرت.و.پول.و.فریب.را.نگیرد..ما.باید.براى.پیشبرد.اهداف.و.منافع.ملت.محروم.ایران.
برنامه.ریزى.كنیم،.ما.باید.در.ارتباط.با.مردم.جهان.و.رسیدگى.به.مشكالت.و.مسائل.مسلمانان.و.
حمایت.از.مبارزان.و.گرسنگان.و.محرومان.با.تمام.وجود.تالش.نماییم.و.این.را.از.اصول.سیاست.

خارجى.خود.بدانیم.1
٢ــ مسأله.اى.كه.امروزه.اندیشمندان.دلسوز.را.در.جوامع.غربى.و.شرقى.به.خود.مشغول.
داشته.و.به.فكر.چاره.اندیشى.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،.اتومبیل،.آرایش،.تفریح.و.گردش،.كتاب،.مجلّه.و.ده.ها.جزءِ.دیگر.

از.اجزاى.زندگى.را.كامالً.به.سلیقه.خود.انتخاب.مى.كنند.
این.اندیشمندان.دلسوز،.كه.روز.به.روز.بر.تعدادشان.افزوده.مى.شود،.مى.گویند.در.دنیاى.
كنونى،.آزادى.انتخاب.سبک.و.شیؤه.زندگى،.در.هاله.اى.از.ابهام.و.تردیدى.جدى.قرار.گرفته.
است..گرچه.به.طور.مثال،.مد.لباس،.مدل.اتومبیل.و.شكل.آرایش.بر.كسى.تحمیل.نمى.شود.و.
انتشار.صدها.هزار.روزنامه.و.مجلٔه.متنوع،.نمادى.از.آزادى.اندیشه.است،.اّما.اگر.از.این.نگاه.
ظاهربین.بگذریم.و.ژرفاى.زندگى.انسان.امروز.را.بكاویم،.مى.بینیم.كه.بر.دست.و.پاى.عقل.و.
خرد.بسیارى.از.انسان.ها،.زنجیرهایى.ضخیم.بسته.شده.كه.میدان.عمل.آزاد.و.انتخابگرانٔه.آنها.

1ــ..برگزیده.هایی.از.صحیفٔه.نور،.ج.20،.ص.234.تا.237
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را.كامالً.محدود.كرده.است.
شاید.براى.اوّلین.بار.در.تاریخ.انسان.باشد.كه.نصف.ثروت.جهان.در.مالكیت.فقط.سیصد.
خانواده.است.و.نصف.دیگر.آن،.بین.بیش.از.شش.میلیارد.جمعیت.زمین،.آن.هم.باز.به.صورت.
ناعادالنه.توزیع.مى.شود..از.این.رو.كامالً.منطقى.است.كه.دستگاه.هاى.فرهنگ.ساز.جهان.در.انحصار.
كسانى.باشد.كه.نصف.ثروت.جهان.را.در.مالكیت.خود.دارند.و.با.پیچیده.ترین.روش.هاى.تبلیغاتى،.
فكر.و.قلب.بسیارى.از.انسان.ها.را.مسحور.مى.كنند.و.براى.آنها.سلیقه.آفرینى.مى.نمایند..لحظه.اى.
كه.یک.ورزشكار.محبوب.با.پوشیدن.لباسى.با.طرحى.جدید.پشت.صفحٔه.تلویزیون.ظاهر.مى.شود.
و.هزاران.نفر.از.مشتاقان.خود.را.به.طور.غیرمستقیم.به.پوشیدن.آن.ترغیب.مى.كند،.روشن.است.كه.

سود.و.منفعت.مادى.این.كار.به.چه.كسانى.مى.رسد.و.ثروت.چه.گروهى.را.افزایش.مى.دهد.
كه. كاذبى. نیازهاى. دنبال. به. را. مردم. و. مى.كنند. نیازآفرینى. تبلیغاتى،. قدرت.هاى. امروزه.
آفریده.اند،.مى.كشانند..امروزه،.با.كمک.تبلیغات،.ذائقه..سازى.مى.كنند.و.سلیقه.ها.را.شكل.مى.دهند..
در.كنار.شركت.هاى.بزرگ.تولیدى.و.تجارى،.گروه.هاى.سلیقه.ساز.و.ذوق.آفرین.در.تدارک.آفرینش.

مدهاى.جدید.و.تحمیل.سلیقه.هاى.خود.بر.افرادند.
ممكن.است.گفته.شود:.مگر.ارائٔه.مد.روز.و.سلیقه.سازى.كارى.ناپسند.است؟.

در.پاسخ.باید.گفت:.اواّلً،.این.سلیقه.سازى.ها.به.خاطر.خدمت.به.مردم.نیست؛.بلكه.با.هدف.
فروش.بیشتر.كاالى.سرمایه.داران.بزرگ.و.جمع.آورى.ثروت.مردم.دنیاست.

ثانیاً،.ایجاد.تنوع.طلبى.كاذب.در.زندگى.مادى.و.مشغول.و.سرگرم...كردن.مردم.به.این.امور،.

فرصت.فكر...كردن.در.امور.معنوى.و.اخالقى.را.از.آنها.مى.گیرد.و.هویت.و.شخصیتشان.را.در.حد.

تمایالت.و.لذت.هاى.مادى.پایین.مى.آورد..آرى،.این.سلیقه.ها.و.مدها،.هدف.هاى.حقیرى.هستند.

كه.انتخاب.آنها.بر.انسان.امروز.دیكته.مى.شود..وقتى.كه.زندگى.از.هدف.هاى.بزرگ.و.متعالى.

تهى.مى.شود،.براى.پركردن.خأل.ناشى.از.بى.هدفى،..راهى.جز.ایجاد.نیازهاى.كاذب.و.اهداف.
دروغین.باقى.نمى.ماند.

به.راستى،.آیا.این.همه.تنوع.و.رنگارنگى.در.لباس،.غذا،.آرایش،.كاالهاى.صنعتى.و.خانگى.

پاسخى.به.نیازهاى.حقیقى.ماست؟.آیا.توجه.و.دل.مشغولى.روزانٔه.مردم.به.این.امور،.آنان.را.از.

توجه.به.نیاز.حقیقى.باز.نداشته.است؟.آیا.بسیارى.از.مردم.دنیا،.خویشتِن.حقیقى.خود.را.فداى.
ثروت.اندوزى.جمعى.اندک.و.ارضاى.خواهش.هاى.نفسانى.آن..عده.نكرده.اند؟.

اگر.حقیقت.این.است،.پس.چاره.چیست؟
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٣ــ.تالش.ما.براى.احیا.و.بازسازى.تمدن.اسالمى.و.اصالح.وضع.كنونى.جهان،.صرفاً.یک.

وظیفه.در.كنار.سایر.وظایف.و.مسئولیت.ها.نیست؛.مجاهده.و.قیامى.است.براى.یكى.از.قدیمى.ترین.و.

مقدس.ترین.آرمان.ها.و.اهداف.انبیاى.الهى،.یعنى.تشكیل.جامعٔه.عدل.جهانى.به.رهبرى.موعود.الهى،.
حضرت.مهدى.)عج(.

شاید.كسانى.در.یكى.دو.قرن.گذشته.مى.پنداشتند.كه.بشریت.به.كمک.علم.و.دانشى.كه.به.دست.

آورده.است،.بى.نیاز.از.تعالیم.خداوند،.زندگى.خود.را.به.سوى.بهروزى.و.سعادت.سامان.خواهد.داد،.

اّما.اكنون،.در.ابتداى.قرن.بیست....و..یكم،.روشن.شده.كه.چنین.پندارى.ساده.اندیشانه.بوده.است..دیدیم.

كه.انسان.امروز،.با.تمام.پیشرفتى.كه.در.علم.و.فن.آورى.كرده.و.دستاورد.فراوانى.كه.در.تسهیل.شیؤه.

زندگى.به.دست.آورده،.همچنان.از.رسیدن.به.بزرگ.ترین.آرزوهاى.خود.بازمانده.است..جامعٔه.بشرى،.

امروزه.تشنه.تر.از.هر.زمان،.به.دنبال.عدالت.و.مساوات.است.و.از.تبعیض.و.بى.عدالتى.رنج.مى.برد.و.بیش.

از.هر.زمان،.از.بى.هدفى.و.بى.آرمانى.در.اضطراب.به.سر.مى.برد.و.در.جست..و.جوى.سعادت،.خوش.بختى.
واقعى.و.آرامش.درونى.است..

مسئولیت.رساندن.پیام.رهایى.بخش.اسالم،.امروزه.بر.دوش.ماست..فرداى.انسان...ها،.به.

آگاهى،.ایمان،.همت.و.عزم.راسخ.ما.براى.ایفاى.نقش.منحصر..به..فرد.خود.در.جهان.امروز.بستگى.

دارد..درحالى.كه.جهان.به.دهكده.اى.كوچک.تبدیل.شده.و.آدم.ها.در.نزدیک..ترین.ارتباطات.با.

یكدیگر.قرار.گرفته.اند،.تالش.ما.براى.رساندن.پیام.حق،.به.انسان.هاى.دیگر.فرصت.مى.دهد.حقیقت.
را.دریابند.و.امید.به.آینده.پیدا.كنند.

اینک.كه.در.انتهاى.آخرین.درس.به.نام.مقدس.حضرت.»مهدى«.)عج(،.موعود.بزرگ.پیامبران.

الهى.رسیده.ایم،.خدا.را.سپاسگزاریم..در.این.پایان.زیبا.به.امید.دیدار.دل.انگیز.و.ُسرورآورش،.ظهور.
حضرتش.را.از.خداوند.مسألت.مى.نماییم.و.براى.سالمتى.ایشان.این.گونه.دعا.مى.كنیم:
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خداوندا.نسبت.به.ولّى.خودت،. ـِة..بۡـِن..الۡـَحـَسـِن. .كُـۡن.ِلـَوِلـِیّـَك.الۡـُحـجَّ ُهـمَّ َالـلٰـّ
حجة...بن.الحسن .

كه.درود.تو.بر.او.و.بر.پدرانش.باد.. .
ٰ
َصـلَـواتُـَك.َعـلَـۡیـِه.َو.َعلـٰی.آباِئـه

در.این.لحظه.و.در.تمام.لحظات .ساَعـٍة. فی.ٰهـِذِه.الـّساَعـِة.َو.فی.کُـِلّ
سرپرست.و.محافظ.و.رهبر.و.یاور. َوِلـیًّـا.َو.حاِفـظًا.َو.قاِئـًدا.َو.ناِصـًرا..

و.راهنما.و.چشم.بینا.باش َو.َدلیـالً.َو.َعـۡیـنًا.
تا.)حكومت(.او.را.در.سراسر.زمین. َحـّتٰی.تُـۡسـِكـَنـه.و.َاۡرَضـَك.طَـۡوًعا.
.. خود.با.رغبت.و.پذیرش)مردمان(. .

استوار.سازى .
و.او.را.در.روى.زمین.تا.زمانى.دراز.. . َو.تُـَمـِتّـَعـه.و.فیـها.طَـویـال.ً
)..از.حكومت.حق.و.عدل..(.برخوردار.. .

گردانى .


