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خود حقيقى 

ساير  از  را  او  كه  دارد  ويژگى هايى  انسان  كه  دانستيم  قبل  درس  در 
موجودات جدا مى كند و حركت او به سوى كمال را متمايز مى سازد. در اين 

درس مى خواهيم بدانيم كه: 
آيا اين ويژگى ها مربوط به همين ُبعد مادى و جسمانى اوست يا حقيقتى 

برتر و فراتر از اين جسم نيز دارد؟ 
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آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد. 

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ  َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

َك ِلـۡلـَمـالِئـَکـِة               ....................... ـُّ ِاۡذ قـاَل َرب
ِانّـی خـاِلـق بَـَشـًرا ِمـۡن طـيـٍن           .......................

چون او را بياراستم يۡـُتـه و  ذا َسـوَّ فَـاِ
و از روح خود در او دميدم َو نَـَفـۡخـُت فـيـِه ِمـۡن روحـی 
پس برای او به سجده درآييد فَـَقـعـوا لَـه و سـاِجـديـَن 

ص، ٧١ و ٧٢

آن گاه نطفه را خون بسته ای ساختيم طۡـَفـَة َعـلَـَقـةً  ـَنـا الـنـُّ ثُـمَّ َخـلَـۡقۡ
و آن خون بسته را پاره گوشتی کرديم فَـَخـلَـۡقـَنـا الۡـَعـلَـَقـَة ُمـۡضـَغـةً 

و آن پاره  گوشت را استخوان ها گردانيديم ـًا  فَـَخـلَـۡقـَنـا الۡـُمـۡضـَغـَة ِعـظـام
و بر آن استخوان ها گوشت پوشانديم ـًا  فَـَکـَسـۡونَـاالـِعـظـاَم لَـۡحـم

سپس او را به آفرينشی ديگر باز آفريديم ـًا ءاَخـرَ  ثُـمَّ َانۡـَشۡأنـاُه َخـۡلـق
....................... فَـَتباَرَك اللُّٰه َاۡحَسُن الۡخاِلـقيَن 

مؤمنون، ١٤

قرائت
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به کمک عبارت های زير، ترجمه را تکميل کنيد. 

تَـبـاَرَك: بزرگ و بزرگوار است طـيـن: ِگل 

در اين آيات شريفه تفكر كنيد و پيام هاى  زير را كه مربوط به سؤال ابتداى 
درس است، كامل نماييد.

سوره/ آيهپيامرديف
١
٢
٣
٤

انسان دارای دو ُبعد ......... و .......... است. 
ابتدا ........ شکل می گيرد و سپس .......... دميده می شود. 

سجده ی فرشتگان برای انسان به خاطر .......... است.
ُبعد ....... انسان خلقتی متفاوت با ........ دارد.

......

......

......

......

از تدّبر در آيات قرآن کريم به دست می آيد که وجود انسان از دو ُبعد جسمانی و روحانی تشکيل 
شده است؛ ُبعد جسمانی و مادی انسان، مانند ساير اجسام و مواد، تجزيه و تحليل می پذيرد و سرانجام، 

فرسوده و متالشی می گردد و به مکان و زمان نيازمند و محدود است. 
در مقابل، ُبعد روحانی و غير جسمانی انسان تجزيه و تحليل نمی پذيرد، متالشی نمی شود و بعد 

از مرگ بدن، باقی می ماند و آگاهی و حيات خود را از دست نمی دهد. 
قّوه ی تفکر و انديشه، قدرت اختيار و تصميم گيری، عواطف و احساسات و اخالق، همه مربوط به 
اين ُبعد از وجود انسان است. پس اين ُبعد است که خود حقيقی ماست و شخصيت واقعی ما را می سازد. 

دانشمندان نشانه ها و داليلی بر وجود اين ُبعد ذکر کرده اند که به دو مورد آن در اين جا بسنده می کنيم. 
ـ ثابت بودن «خود»: هر کس درک روشنی از «خود» دارد و در اثبات وجوِد چيزی که  الف ـ
از آن تعبير به «من» می کند به هيچ گونه استداللی احتياج ندارد. با آن که در طول زندگی، شکل و قيافه 
و اعضا و اندام های بدن در حال تغيير است و جسم امروز من با جسم زمان نوزادی بسيار متفاوت 
است، اّما می گوييم همان کسی هستم که سال ها پيش در فالن روز متولد شدم. امروز درس می خوانم 

پيام آيات

ترجمه
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و تصميم دارم در آينده فالن شغل را انتخاب کنم. وقتی به ياد می آورم که در فالن سال يا فالن روز به 
بنده ای از بندگان خدا خدمتی کرده ام، احساس خوشحالی می کنم. و وقتی به خاطر می آورم که در فالن 
زمان مرتکب خطايی شده ام، شرمنده می شوم و خود را مالمت می کنم، از خدا می خواهم مرا ببخشد 
و به من کمک نمايد تا گذشته ام را جبران کنم. اين ها می رساند که رفتار گذشته ام را از خود می دانم و 
از هم اکنون برای آينده ام نقشه دارم و برنامه ريزی می کنم.بنابراين هر کس اين را در درون خود می يابد 
که گرچه در طول زندگی حاالت گوناگون پيدا می کند، يک محور ثابت و حقيقت تغيير ناپذير دارد که به 

پشتوانه ی آن می گويد: گذشته آن گونه بودم و اکنون اين گونه هستم. 
حال، بايد ديد که اين حقيقت ثابت وابسته به جسم و کالبد مادی ما است؟ 

می دانيم که ذرات و مواد تشکيل دهنده ی بدن و جسم به طور مداوم تجزيه و تحليل می شوند و 
مستهلک می گردند. از طريق تغذيه، مواد جديد وارد خون می شوند و در اختيار سلول ها و بافت های 
بدن قرار می گيرند و جايگزين مواد کهنه می شوند. بدين ترتيب، بدن انسان مدام در حال تجزيه و تحليل 
و بازسازی است. سلول های کهنه می ميرند و سلول های جديد جای آن ها را می گيرند. اين سلول ها 
نيز تقسيم  می شوند و به دو، چهار و يا سلول های بيش تر افزايش می يابند. حتی سلول های عصبی و 
مغز که در طول حيات انسان نمی ميرند، اّما مانند همه ی سلول های ديگر، مواد تشکيل دهنده ی آن ها به 
سوخت و ساز خود ادامه می دهند؛ يعنی مواد غذايی و اکسيژن را می گيرند و مواد زايد خود را بيرون 
می ريزند؛ بنابراين مواد و عناصر درون آن ها پيوسته عوض می شوند و مواد و عناصر جديدی جايگزين 

آن ها می گردند. از اين رو، گفته اند با گذشت حدود هفت سال، تمام عناصر بدن، عوض می شود. 
اگر شخصيت يا «من» انسان وابسته به جسم او باشد، بايد در دوران عمر بارها عوض شده و 
به شخص ديگری تبديل شده باشد. در صورتی که چنين نيست. هر کس اين را در خود می يابد که 
کس ديگری جايگزين او نشده و او همواره خودش بوده است. و اگر کارهايی، خوب يا بد، در طول 
آن  عامل  را  و «خود»  می دهد  نسبت  همين «خود»  به  را  کارها  اين  همه ی  داده،  انجام  گذشته  ساليان 

کارها می داند. 
قوانين و مقررات جامعه و روابط بين افراد نيز بر پايه ی پذيرش همين «مِن» ثابت بنا شده اند. اگر 
از شخصی که بيست سال قبل کتابی نوشته يا يک قانون علمی را کشف کرده يا خدماتی به جامعه عرضه 
نموده است، اکنون تجليل می کنيم و يا اگر کسی را که بيست سال قبل، به جنايتی دست زده و اکنون 
دستگير شده است، محاکمه و مجازات می کنيم، بدان جهت است که آنان را همان انسان بيست سال 

قبل می دانيم، گر چه سّنی از آنان گذشته و ظاهر شان تغيير کرده است. 
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عالوه بر اين، ديده ايم که برخی انسان ها قسمتی هايی از بدن خود را در حادثه ای از دست می دهند، 
اّما نه خودشان و نه ديگران، هيچ گاه احساس نمی کنند که قدری از هويت و «من» او کم  شده باشد و اين 

نشان می دهد که ثبات هويت و «خود» ما ناشی از ثبات اندام های ما نيست. 

 استدالل

چرا نمى توان اين خود ثابت را از ويژگى هاى ُبعد جسمانى دانست؟ 
...........................................................
...........................................................

ب ــ رؤياهای صادقه: هر کدام از ما هنگام خواب، رؤياهايی را مشاهده می کنيم که برخی 
قبيل  اين  برخی از  مثًال  حکايت می کنند.  خارجی  رويداد  يک  هستند و از  واقعيت  با  مطابق  از آن ها 
خواب ها، خبر از حوادث گذشته يا رويدادهای آينده می دهند يا نشان دهنده ی مکانی هستند که هرگز در 
بيداری آن جا را نديده ايم و بعدها که به آن جا می رويم، آن چه را در خواب ديده  بوديم، در خارج مشاهده 
می کنيم. انسان، در اين قبيل خواب ها، از ظرف زمان يا مکان خود خارج می شود و به زمانی در گذشته 
يا در آينده می رود و يا در مکانی که تا به حال نرفته، قرار می گيرد در حالی که جسم او در رختخواب 

است و چشم و گوش او چيزی نمی بيند و نمی شنود. 

          نمونه ها    ذكر
در سوره ى يوسف چهار رؤياى صادقه نقل شده است. دو مورد آن را بيان 

كنيد و بگوييد تعبير اين خواب ها چه بود و چه كسانى آن ها را تعبير كردند؟ 

  استدالل
چرا نمى توانيم رؤياهاى صادقه را به ُبعد مادى و جسمانى خود نسبت دهيم؟ 

قبيل  اين  منشأ  نمى تواند  كه  دارد  ويژگى هايى  چه  ما  جسمانى  ُبعد  مگر 
خواب ها باشد؟

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

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

٭ ٭ ٭
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بنابر داليل گفته شده می توانيم دريابيم که ما غير از ُبعد جسمانی، ُبعد ديگری داريم که در فرهنگ 
دينی، از آن به «روح» تعبير شده است. همين ُبعد است که توانايی «انتخاب» و «تصميم گيری» می دهد، 
«جاودانگی» را در می يابد و آن را طلب می کند، به دنبال کماالت نامحدود است و توانايی درک واقعيات 
و اختراع و ابتکار و اکتشاف به ما می بخشد. همين ُبعد است که فضيلت ها و رذيلت های اخالقی را 
کسب می کند و اگر به فضيلت ها آراسته شد، مقرب درگاه خدا و مسجود فرشتگان می شود و اگر به 

رذيلت ها تن داد، تا اعماق جهنم سقوط می کند. 

بهترين  و  بخشيدى  كرامت  من  به  كه  مى گويم  سپاس  را  تو  خدايا 
سرمايه هاى جهان خلقت را به من ارزانى داشتى تا توشه ى راه كنم و همراه 
جاودانه  زيبايى ها  و  خوبى ها  در  و  باز آيم  تو  سوى  به  هستى  كاروان  با 

شوم. 
براى رسيدن به اين هدف، 

بهتر  بخشيدى  من  به  تو  كه  را  سرمايه هايى  مى كنم  تالش  1ــ 
بشناسم.

2 ــ از اين سرمايه ها در مسير رشد و كمال به درستى استفاده كنم. 
3 ــ  با توكل بر تو با موانع بيرونى و درونى رشد خود مبارزه كرده 

و آن ها را از سر راه بردارم؛ 
تا در پايان عمر گرفتار خسران نشوم و حسرت و پشيمانى وجودم 

را فرا  نگيرد. 
خدايا تو خود يار و پشتيبانم باش! 

گام دوم
.....................................
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پنجره اى به روشنايى 

دانستيم كه در ميان كاروان هستى،انسان ويژگى هاى منحصر به فردى 
اين  تأثير  مى خواهيم  اكنون  مى  كند.  متمايز  مخلوقات  ساير  از  را  او  كه  دارد 
ويژگى ها را در عاقبت و سرانجام او بررسى كنيم و پاسخ پرسش هاى زير را 

به دست آوريم.
چه سرانجامى در انتظار انسان است؟ 

آيا آينده ى او با ديگر آفريده ها تفاوت دارد؟ 
آيا دفتر زندگى وى با مرگ بسته مى شود؟ 

يا پس از آن، زندگى به شكل ديگرى ادامه مى يابد؟ 
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آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد. 
 

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

....................... ـمـاواِت وَ اۡالَۡرَض  مـا َخـلَـۡقـَنـا الـسَّ

....................... َو مـا بَـۡيـَنـُهـمـا ِاّال ِبـالۡـَحـِقّ 
و سرآمدی معّين و مشّخص ـی  َو َاَجـٍل ُمـَسـم

....................... ذيـَن کَـَفـروا  َو الـَّ
از آن چه انذار شدند، رويگردانند. َعـّمـا ُانۡـِذروا ُمـۡعـِرضـونَ 

َاحقاف، ٣

بگو در زمين بگرديد ُقـۡل سـيـروا ِفـی اۡالَۡرِض 
و بنگريد فَـانۡـظُـروا 

که چگونه خدا آفرينش را آغاز کرد کَـۡيـَف بَـَدَا الۡـَخـۡلـَق 
پس خدا آفرينش آخرت را پديد آورد ثُـمَّ اللُّٰه يُـۡنِشیُء النَّۡشأََة  اۡآلِخَرةَ 

همانا خدا بر هر چيزی تواناست َه َعـلـٰی کُـِلّ َشـۡیٍء َقـديـرٌ  ِانَّ الـلـّٰ
عنکبوت، ٢٠

و خدا آسمان ها و زمين را به حق آفريد ماواِت َواۡالَۡرَض ِبالَۡحِقّ  َوَخلََق اللُّٰه السَّ
و تـا هر کس پـاداش يابـد َو ِلـُتـۡجـزٰی کُـلُّ نَـۡفـٍس  

قرائت 
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بدانچـه کرده است،  ِبـمـا کَـَسـبَـۡت 
و به آن ها ظلم نمی شود َو هُـۡم اليُـظۡـلَـمـونَ 

جاثيه، ٢٢

....................... ذيـَن اليَـۡرجـوَن ِلـقـاَءنـا  ِانَّ الـَّ

....................... نۡـيـا  َو َرضـوا ِبـالۡـَحـيـاِة الـدُّ

....................... وا ِبـهـا  ـُّ َو اطۡـَمـاَ  ن

....................... ذيـَن هُـۡم َعـۡن ءايـاِتـنـا غـاِفـلـونَ  َو الـَّ

....................... ُاولٰـِئـَك َمـۡأواهُـمُ الـّنـارُ 

....................... ِبـمـا کـانـوايَـۡکـِسـبونَ 
يونس، ٧ و ٨

بگو، آيا به شما خبر دهيم که ُقـۡل َهـۡل نُـَنـِبّـئُـکُـمۡ 
زيان کارترين در کارها چه کسانی هستند؟ ِبـاۡالَۡخـَسـريـَن َاۡعـمـاًال 

....................... ذيـَن َضـلَّ َسـۡعـُيـُهـمۡ  الـَّ

....................... نۡـيـا  ِفـی الَۡحـيـاِة الـدُّ

....................... َو هُـۡم يَـۡحـَسـبـونَ 

....................... ُهـۡم يُـۡحـِسـنـوَن ُصـۡنـًعـا  ـَّ َان
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آنان کسانی هستند که کفر ورزيدند ذيـَن کَـَفـروا  ِئـَك الـَّ ـٰ ُاول
به آيات پروردگارشان و ديدار با او ـٔايـاِت َرِبّـِهـۡم َو ِلـقـاِئـه ی  ِب

و اعمالشان تباه گرديد فَـَحـِبـطَـۡت َاۡعـمـالُـُهـمۡ 
پس برای آن ها در روز قيامت ميزان و  فَـال نُـقـيـُم لَـُهـمۡ 

ارزش قرار نمی دهيم. يَـۡوَم الۡـِقـيـاَمـِة َوۡزنًـا 
کهف، ١٠٣ تا ١٠٥

....................... نۡـيـا  ِذِه الۡـَحـيـاةُ الـدُّ ـٰ َو مـا ه

....................... ِاّال لَـۡهـٌو َو لَـِعـب ٌ 

....................... ةَ  َو ِانَّ الـّداَر أۡالِخـَرَ

....................... لَـِهـَی الۡـَحـَيـوانُ 

....................... لَـۡو کـانـوا يَـۡعـلَـمـونَ 
عنکبوت، ٦٤

.......................  َمۡن ءاَمَن ِبـاللِّٰه َو الَۡيۡوِم أۡالِخِر 

....................... َو َعـِمـَل صـاِلـًحـا 

....................... فَـالَخـۡوف ٌ َعـلَـۡيـِهـمۡ 

....................... َوالهُـۡم يَـۡحـَزنـونَ 
مائده، ٦٩
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....................... َو َمـۡن َاراَد أۡالِخـَرةَ 

....................... َو َسـعـٰی لَـهـا َسـۡعـَيـهـا 

....................... َو هُـَو ُمـؤِۡمـن ٌ 

....................... ِئـَك کاَن َسـۡعـُيـُهـۡم َمـۡشکوًرا  ـٰ فَـاُول
اسراء، ١٩

 

به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را کامل کنيد. 

الَيـۡرجوَن: اميد ندارند بَـَدَا: آغاز کرد  سـيـروا: بگرديد، سير کنيد 
َيـۡحـَسبوَن: گمان می کنند : گم و تباه شد  َضـلَّ َرضـوا: راضی و خشنود شدند 

کـانـوا َيـۡعـلَـمـوَن: می دانستند ِاۡطَمـاَنّوابِها: بدان اطمينان کردند 
َحـَيـوان: زندگی ُصـۡنـع: عملکرد  َمـشـکـور: مورد سپاس، مقبول 

دو ديدگاه
کودکی که از مادر متوّلد می شود، رحمت الهی را به خانه می آورد، شادی و نشاط را در خانواده 
می پراکند و نهال عشق و محبت را در دل مادر و پدر می پرورد. اين کودک با بازی های کودکانه، زير 
نگاه پدر و مادر رشد می کند تا به دوره ی نوجوانی و جوانی می رسد. در اين دوره، احساس استقالل 
می کند، توانايی های جديدی در خود می يابد و جّدی بودن زندگی را لمس می کند. در می يابد که زندگی 
آينده به تصميم های امروز او بسته است. به تدريج تصميم هايی می گيرد، سرد و گرم زمانه را می چشد، 
فراز و نشيب های زندگی را طی می کند، دوره ی ميان سالی و پختگی را هم می گذراند تا اين که آثار 
پيری و ضعف آشکار می شود.پس از گذشت زمانی، کم يا زياد، مرگ می رسد و دفتر حيات اين فرد در 
دنيا بسته می شود؛ پديده ای حتمی که فرا روی ماست و هيچ گريزی از آن نيست. انسان ها، معموًال در 

برخورد با مرگ دو ديدگاه دارند:

ترجمه
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ديدگاه منکران معاد 
مرگ پايان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنيا، دفتر عمرش بسته می شود و 

حيات او پايان می يابد و رهسپار نيستی می شود. 
 

براى شناخت بهتر اين ديدگاه در آيات ابتداى درس بينديشيد و پاسخ 
سؤال هاى زير را با تدبر در آيات به دست آوريد. 

سوره/ آيهپيامرديف

١

٢

٣

يکی از انذارهايی که مورد بی توجهی کافران قرار می گيرد، کدام است؟ 
..........................................................

زندگی دنيا، اگر بدون توجه به آخرت باشد، چگونه خواهد بود؟
..........................................................
زيان کارترين مردم چه کسانی هستند؟ و اينان درباره ی خود چه فکر می کنند؟
..........................................................

جاودانگی  به  گرايش  که  انسانی  برای  نگرش  اين  مهم  پيامدهای  از  ديدگاه:  اين  پيامدهای 
نااميدی  و  يأس  به  نتيجه  در  می شود؛  بی ارزش  برايش  نيز  روزه  چند  زندگی  همين  که  است  دارد،اين 
دچار شده، شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد، از ديگران کناره می گيرد و به انواع بيماری های 
روحی دچار می شود. گاهی نيز برای تسکين خود و فرار از ناراحتی، در راه هايی قدم می گذارد که 

روز به روز بر سرگردانی و يأس او می افزايد. 
گروهی نيز می کوشند که راه غفلت از مرگ را پيش بگيرند، خود را به هر کاری سرگرم می سازند 

تا آينده ی تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند. 

پيام آيات
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ديدگاه پيامبران الهی
پيامبران الهی و پيروان آنان مرگ را پايان بخش دفتر زندگی نمی پندارند بلکه آن را غروبی می دانند 
که طلوعی درخشان تر در پيش دارد يا پلی به حساب می آورند که آدمی را از يک هستی (دنيا) به هستِی 

باالتری (آخرت) منتقل می کند. رسول خدا (ص) فرمود: 
برای نابودی و فنا خلق نشده ايد،بلکه برای بقا آفريده شده ايد و با مرگ تنها از جهانی به جهان 

ديگر منتقل می شويد.۱ 
از ايشان پرسيدند: با هوش ترين مؤمنان چه کسانی هستند؟ 

فرمود: آنان که فراوان به ياد مرگ اند و بهتر از ديگران خود را برای آن آماده می کنند.۲ 
امير مؤمنان (ع) فرمود: 

ای مردم! آدمی در همان حال که از مرگ می گريزد، آن را مالقات می کند. دوراِن زندگی ميدان 
از دست دادن جان است و فرار از مرگ عين نزديک شدن به آن می باشد.۳ 

١ــ االعتقادات، شيخ مفيد، ص ٤٧
٢ــ المحجة البيضاء، فيض کاشانی، ٢٤٢

٣ــ نهج البالغه، ترجمه ی فيض  االسالم، خطبه ی ١٤٩

بررسى
1 ــ كدام گرايش درونى است كه اين دو گروه را به بى توجهى به مرگ يا 

ترس و اضطراب از مرگ مى كشاند؟ 
2ــ آيا گروهى كه راه بى توجهى و غفلت از مرگ را پيش مى گيرند، شيوه ى 

درستى را انتخاب كرده اند؟ چرا؟ 
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براى شناخت بهتر اين ديدگاه در آيات ابتداى درس بينديشيد و پاسخ 
سؤال هاى زير را با تدبر در آيات به دست آوريد. 

سوره/ آيهپيامرديف

١

٢

٣

٤

٥

٦

چرا خداوند فرموده آفرينش اين جهان جز بر پايه ی حق نيست؟ 
..........................................................

آيا خداوند فقط همين دنيا را آفريده است؟ 
..........................................................
يکی از نتايج بر حق بودن خلقت جهان که به انسان مربوط می شود، چيست؟

..........................................................
چه تفاوت های مهمی ميان دنيا و آخرت وجود دارد؟ 

..........................................................
چه کسانی در اين جهان دچار حزن و ترس از عاقبت زندگی خود نمی شوند؟ 
..........................................................

چگونه می توان يک زندگی نتيجه بخش و پر ثمر داشت؟ 
..........................................................

پيامدهای اين ديدگاه:١ ــ اولين پيامد اين نگرش، بيرون آمدن زندگی از بن بست و باز شدن 
پنجره ی اميد و روشنايی به روی انسان و ايجاد شور و نشاط و انگيزه ی فعاليت و کار در زندگی است 
با  او  می برد.  لذت  خود  کار  از  و  است  خستگی ناپذير  همت  و  فوق العاده  انرژی  دارای  انسانی  چنين 
تالش و توان بسيار در خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هر چه بيش تر به ديگران خدمت کند، 
آخرت او زيباتر خواهد بود. حضرت علی ــ عليه السالم ــ روزها به نخلستان می رفت و به حفر چاه 
مشغول می شد و وقتی به آب می رسيد، در حالی که عرق از سر و رويش جاری بود، آن را وقف می کرد 
و در اختيار عموم مردم قرار می داد. گاه زمين بزرگی را انتخاب می کرد و به کاشتن نخل می پرداخت 

و وقتی کار به انجام می رسيد، آن را وقف مردم و به خصوص محرومان می کرد. 

پيام آيات
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ـ اثر ديگر اين نگرش، نهراسيدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خداست. خداپرستان  ٢ ـ
حقيقی گرچه در دنيا زندگی می کنند و زيبا هم زندگی می کنند، اما به آن دل نمی سپرند؛ از اين رو، مرگ 
را ناگوار نمی دانند. آنان معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به 
دنيا می بينند يا با کوله باری از گناه با آن مواجه می شوند. نترسيدن خداپرستان از مرگ به اين معنا نيست 
که آنان آرزوی مرگ می کنند، بلکه آنان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا بتوانند در اين جهان با 
تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها، با اندوخته ای کامل تر خدا را مالقات کنند و به درجات برتر 
بهشت نائل شوند. از طرف ديگر، همين عامل سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در 
راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحله ی عالی آن برسد و آن گاه که حيات اين دنيا چيزی  جز ننگ 
و ذلت نباشد و فداکاری در راه خدا ضروری باشد،انسان ها به استقبال شهادت روند و با شهادت خود، 
راه آزادی انسان ها را هموار کنند؛ از اين رو، آن گاه که حضرت امام حسين (ع) در دو راهی ذلت و 

شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزيد و فرمود: 

من مرگ را جز سعادت، ِانّـی ال َاَری الۡـَمـۡوَت ِاّال َسـعـاَدةً 
و زندگی با ظالمان را جز ننگ  َو الۡـَحـيـاَة َمـَع الـظّـاِلـمـيـَن 

و خواری نمی بينم.۱ ـًا  ِاّال بَـَرم

و  آمد  عمويش  نزد  ــ  السالم  عليه  ــ  امام حسن  حضرت  فرزند  قاسم»  «حضرت  عاشورا  شب 
پرسيد: 

عموجان آيا من هم شهيد می شوم؟
امام به جای جواب، پرسيد: چنين رفتنی پيش تو چگونه است؟ 

جواب داد: شيرين تر از عسل! 
امام فرمود: آری، تو هم شهيد خواهی شد. 

١ــ بحار االنوار، ج ٤٤، ص ٣٨١
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دنيای امروز و غفلت از آخرت

امروزه انديشمندان به پرسشی بنيادين می انديشند: چرا زندگی انسان عصر جديد با 
همه ی پيشرفت ها، گرفتار نوعی عدم تعادل شده است؟ انسان عصر جديد کارهای بزرگی 
انجام داده است که در گذشته قابل تصور نبود. پيشرفت علمی، رفاه و آسايش، کاهش 
مرگ و مير ناشی از بيماری ها، توسعه ی بهداشت، گسترش ارتباطات، توجه به ورزش و 

شور و نشاط در ميدان های ورزشی از جمله ی اين پيشرفت هاست. 
اّما تمام اين پيشرفت ها سبب کاهش ناراحتی ها، بی عدالتی ها و رسيدن انسان به 
آرامش نشده است. امروزه صدها ميليون انسان اسير فقر، گرسنگی و بيماری هستند  و اين 
در حالی است که منابع طبيعی و ثروت های خدادادی آنان به وسيله ی کشورهايی محدود 
غارت می شود و عده ای اندک با اين ثروت ها در خوشی و خوش گذرانی به سر می برند. 
تجارت هاست.  پرسود ترين  از  الکلی  مشروبات  و  مخدر  مواد  اسلحه،  تجارت  امروزه 
ساخته  ثروتمند  کشورهای  توسط  معموًال  که  شيميايی  و  اتمی  جمعی  کشتار  سالح های 
کودکان  و  زنان  قاچاق  کند.  ويران  را  زمين  کره ی  و  نابود  را  حيات  می تواند  می شود، 
ناامنی  افزايش  تخدير کننده،  مواد  انواع  توليد  ثروتمند،  کشورهای  به  فقير  کشورهای 
خانواده ها و به خصوص زنان و کودکان و از هم پاشيدن بنيان خانواده از ديگر مشکالت 

دنيای امروز است. 
چرا زندگی بشر در عصری که عصر دانايی ناميده شده، بايد با چنين مشکالتی همراه 
باشد؟ چرا برخی انسان ها آن چنان به زندگی دنيوی خود سرگرم اند که ناله ی گرسنگان  
و فرياد مظلومان را نمی شنوند؟ چرا برخی جوامع در عين برخورداری و رفاه، به انواع   

مواد  مخدر پناه می برند و آمار خودکشی ها وحشتناک و روز افزون است؟ 
آيا يکی از علت های آن، غفلت انسان امروز از حيات جاودانه اش نيست؟ آيا او 
خويشتن حقيقی خويش را که ميل به جاودانگی دارد، فراموش نکرده است و آيا اين 

فراموشی، تعادل حيات او را برهم نزده است؟ 
قرآن کريم، سرنوشت چنين کسانی را که مرگ و زندگی برتر را فراموش کرده اند، 

بيش تر بدانيم
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این گونه ترسیم می کند: 
آنان که دین خود را به سرگرمی و بازی گرفتند  و زندگی دنیا آنان را فریفت.پس 
امروز آنان را از یاد ببریم همان طور که آنان دیدار امروزشان را از یاد بردند و آیات ما را 

انکار می کردند.1

١ــ اعراف، ٥١
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انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد

١ ــ چرا برخی از افراد با اين که بيان می کنند آخرت را قبول دارند و از لحاظ 
به  خود  زندگی  در  و  نمی نمايند  جهان  آن  برای  چندانی  تالش  پذيرفته اند،  را  آن  فکری 

گونه ای عمل می کنند که گويی آخرتی در پيش نيست؟
ـ  آيا توجه به آخرت لزومًا بی توجهی به دنيا و عقب ماندگی را در پی  دارد؟ ٢ ـ

٣ــ با مطالعه و دقت در آيات ٣٢ تا ٣٧ سوره ی مؤمنون، توضيح دهيد اين آيات 
بيانگر کدام تفکر درباره ی مرگ است؟ 

١ ــ به آثار و زندگی يکی از شهدای دفاع مقدس، مانند شهيد چمران، شهيد همت، 
شهيد آوينی يا شهدای شهر و روستای خود مراجعه کنيد و ببينيد که آنان درباره ی زندگی 

و مرگ چگونه می انديشيدند.۱
ـ با مراجعه به خانواده ی شهدای محل خود، به خصوص شهدای دانش آموز،  ٢ ـ
وصيت نامه ی آنان را مطالعه کنيد و درباره ی انگيزه ی شهادت طلبی آنان گزارشی تهيه 

کنيد.

١ــ مطالعه ی کتاب هايی مانند «مجموعه ی قصه ی فرماندهان»، از حوزه ی هنری سازمان تبليغات اسالمی و «خدا بود و ديگر هيچ 
نبود» اثر دکتر مصطفی چمران توصيه می شود.


