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پیش از مطالعٔه كتاب، حتماً این قسمت را بخوانید.

سخنی با دبیران
دوستان عزیز، سالم بر شما

ابتدای هر درس  آیاتی از قرآن كریم و ترجمٔه آن، در  با قرائت قرآن كریم،  ُانس بیشتر دانش آموزان  برای  1ــ 
صحیح  آموزش  كه  آنجا  از  دارد.  اختصاص  قرائت  به  كالس  ابتدای  دقیقٔه   10 تدریس،  هنگام  در  است.  آمده 
قرائت در دوره های تحصیلی گذشته انجام شده و قواعد قرائت صحیح، آموزش داده شده است، انتظار می رود 
بتوانند این قواعد را مراعات كنند و از طریق رمزینه های سریع پاسخ، آیات را صحیح به صورت  كه دانش آموزان 
»جمله به جمله« 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 عرصٔه 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:

ـ قرائت آیات. در آزمون كتبی، سؤال ها  آزمون نیم سال اول: شامل دو بخش است: 1ــ آزمون كتبی؛ 2ـ
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.



آزمون كتبی، 16 نمره دارد. در این بخش می توان حداکثر ٣ نمره از ترجمٔه آیاتی که در متن درس ها، ترجمٔه آنها 
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 20 نمره 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.
2ــ ترجمٔه آیاتی که در مقابل صفحٔه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آموزشی نیست و تنها 
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.
4  ــ 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.

     از خداوند برایتان آرزوی بهترین ها را داریم.
                                                                             گروه درسی قرآن و معارف اسالمی
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 تفکر  و  اندیشه
بخش اّول

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: 

1

ٰ
َافَضُل الِعباَدةِ ِادماُن التََّفکُِّر ِفی الّلِٰه َو فی ُقدَرتِه

برترین عبادت، اندیشیدن مداوم دربارٔه خدا و قدرت اوست. 

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

١ــ میزان الحکمة، ری شهری، ج ٩، ص ٢٣١.
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سوَرةُ ��َ���ِ�
ِن الرحـیــِم محبِســِم اِهللا الر

اَرِض« َوُهَواـلعَزـیزُـالحَکمیُ )1 ِت َوال ـو م الس َح ِهللاِ ما ِفَســب
ِ
ّஐُل َوـیُ میُت « َوُه َوعَل |اَرِض«  ـیُح ِت  َوال ـو م لَه{ مُلُک الس
ُل  َواآلِخرُـ   َوالّظاِهرُـ  َوالـباـِطنُـ« اَو َشٍءقَدـیرـٌ � ُه َوال
اَرَض ِت َوال ـو م ذي َخلََق الس Lٍءَعلمیٌ � ُهَواَش ُِِّوَُهَو بل
اَ رِض ف ِسـتِۀ ااـَّی،ٍم  ـثــُم اســَتوي عَلَ اـلعَرِش‘ـَیعلَمُ ما ـیَ لِـُج ِف ال
ُِء وَمایَع رـُُج فهیا«وَُهَوَمعَــم ما وَماخَی رُـُج ِمهنا وَمایزَنُِل ِمَن الس
ِت ـو م ما تَعَملوَن بَصرٌی � لَه{مُلُک الس ِ اَنَی ما کُنمُت« َواهللاُ ب
ارِ الهن یَل ِف اُمورُ � ویـِلُج ال اَرِض« َو ِالَ اِهللا رُتجَُع ال َوال
دورِ � ــیِل‘ َوُه َو َعلـیــٌم  ـبِ ذاِت الص

 َو ویـِلُج الــنهاَر  ِف ال
آِمنواـِباـِهللا َوَرسولِه   َو اَـنِفقواِمّماَجعَلَـــمُ مُستَخلَفنَی فیِه«
ذ،نَی آمــَنوا ِمنــمُ   َو اَـنـَفقوا    ـلَُهــم اَجرٌـ ـஐَبـریٌ  � Lفَا
اـتُؤِمنو،َن ــِباـِهللا    َوالرسوُل ـیَ دوعـஐُــم َوما لـَــُم  ل
لــُِتؤِمنوا ـِبرَــّبِــمُ   َوقَد اَذَخَ مثیاقَ ـــمُ ِان کُنمُت ُمؤِمننَی �
ٍت    لـِیُخ رِـجـَــُم  ٍت بـنَّیِ آـی عــَب ِده ذي ـیُ زَنُِّل عَ ل Lُه َوا
ِ « َو ِان اهللاَ بــمُِ ـَلرَـءوٌف َرحـیــٌم � ِت ِالَ الـنّور ـ لمُـ مَِن الظ
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ترجمه

 1 آنچه در آسمان ها و زمین است، خدا را به پاكى مى ستایند و اوست پیروزمند حكیم.   
مالكّیت )و فرمانروایی مطلق( آسمان ها و زمین از آِن اوست؛ زنده مى كند و مى میراند 

2 و او بر هر چیزى تواناست.   
3 اوست اّول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزى داناست.  

او کسی است كه آسمان ها و زمین را در شش هنگام آفرید آنگاه بر عرش استیال 
یافت. آنچه را در زمین فرو مى رود، و آنچه را از آن خارج مى شود و آنچه از آسمان 
نازل مى گردد و آنچه به آسمان باال مى رود ]همه را[ مى داند. و هر كجا باشید او با 

4 شماست و خدا نسبت به آنچه انجام مى دهید، بیناست.   
مالکّیت ]و فرمانروایی مطلق [ آسمان ها و زمین از آِن اوست و ]همه [ كارها به سوى 

5 خدا بازگردانده مى شود.   
شب را در روز داخل می کند و روز را ]نیز[ در شب فرو می برد و او به راز دل ها 

6 داناست.   
جانشین  آن،  از[  ]استفاده  در  را  شما  آنچه  از  و  آورید  ایمان  او  پیامبر  و  خدا  به 
]دیگران [ كرده، انفاق كنید. پس كسانى از شما كه ایمان آورده و انفاق كنند، پاداش 

7 بزرگى خواهند داشت.   
و شما را چه شده كه به خدا ایمان نمى آورید در حالى كه پیامبر شما را دعوت مى كند 
تا به پروردگارتان ایمان آورید، و مسلّماً ]خدا[ از شما ]به وسیلهٴ انبیا و درک عقلتان[ 

8 پیمان گرفته، اگر ایمان دارید.   
[ آیات روشنى فرو مى فرستد، تا شما را  او كسى است كه بر بندٔه خود ]محمد 
از تاریكی ها به سوى نور بیرون كشاند. و به راستی، خدا ]نسبت [ به شما سخت 

9 رئوف و مهربان است.   
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هستی بخش

آیا تاکنون برایتان پیش  آمده است که در فضایی آرام نشسته و به دور از هیجان و هیاهوی زندگی 
یعنی آسمان  تفّکر دربارٔه جهان دوردست؛  باشید؟  تفّکر کرده  پر جنب وجوش  این جهان  دربارٔه 
بی کران با کهکشان ها، منظومه ها، خورشید و سّیارگان؛ و تفّکر دربارٔه همین جهان نزدیک، یعنی 

زمین با جنگل ها، دریاها، بیابان ها، جانوران، گیاهان و گل های زیبایش.
به راستی این میلیاردها میلیارد  پایان این هستی پهناور فکر کرده اید؟  آیا هرگز دربارٔه آغاز و 
کهکشان و ستاره و سّیاره، با میلیاردها موجود متنّوع از کجا آمده اند؟ موجودات جهان، هستی 

خود را وامدار چه کسی هستند؟!



7

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 
خداوند                       دربارٔه  عمیق تر  معرفت  به  را  ما  کریم  قرآن  اّولیه،  شناخت  این  وجود  با  می رساند.  مدد 
فرا می خواند و راه های گوناگونی را برای درک وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان 
می دهد. یکی از این راه ها، تفّکر دربارٔه نیازمند بودن جهان، در پیدایش خود، به آفریننده است. بیان 

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 
حیوانات،  می بینیم؛  همین گونه  را  آنها  بیندیشیم،  که  نیز 
همه  کهکشان ها،  و  ستاره ها  زمین،  جمادات،  گیاهان، 
و  نبوده  از خودشان  که وجودشان  می یابیم  پدیده هایی  را 

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:
بخش هستی،  از  نایافته  چون تواند که بود هستی بخش1 ذاِت 
آب دهی2خشک ابری که بود ز آب تهی صفت  وی  از  ناید 

که  نیست  دیگری  به  نیازمند  خود  وجود  در  صورتی  در  فقط  موجود  یک  نیز،  آفرینش  در  آری 
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 مقدمٔه فوق می توانیم نتیجه بگیریم که ما و همٔه پدیده های جهان، در پدیدآمدن 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.
١ــ »بخش« در مصرع اول به معنای بهره و سهم است و در مصرع دوم به معنای عطاکردن.

٢ــ 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 اّول: ما و این جهان 
 ................................................. مقدمه دوم: موجوداتی که 
 ............................................................... نتیجه: 

برخی می پرسند: چرا موجودات این جهان باید به آفریننده نیاز داشته باشند اّما خود آفریننده 
به خالق نیاز نداشته باشد؟! 

متوجه  کنیم،  مرور  را  قبل  صفحه  در  شده  بیان  استدالل  بیشتر  دقت  با  اگر  می گوییم:  پاسخ  در 
به  »هر موجودی«  که  نمی گوید  استدالل  آن  نمی ماند.  باقی  سؤال  این  طرح  برای  جایی  که  می شویم 
آفریننده نیاز دارد. بلی، اگر کسی این را بگوید، باید نتیجه بگیرد که خدا هم به آفریننده نیازمند است. 
نتیجٔه 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 
و  می چرخاند  را  دوم  اول، چرخ دندٔه  می شود. چرخ دندٔه  دیگری  باعث حرکت  هریک 
چرخ دندٔه دوم چرخ دندٔه سوم را 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 زنجیره این چرخ دنده ها به هیچ موتوری که حرکت دهندٔه 

چرخ دنده ها باشد، نرسد؟
چنین چیزی غیرممکن است؛ یعنی امکان ندارد که بی نهایت چرخ دنده درحال چرخیدن باشند ولی هیچ 
محرِّ ک )موتور( مستقل و بی نیازی سبب ایجاد حرکت در آنها نباشد. این همان مفهوم »تسلسل علت ها« 
است، یعنی اینکه سلسلٔه علت و معلول ها تا بی نهایت ادامه یابد و به علتی نخستین ختم نشود، و این مطلب 

از نظر عقلی محال است.

پاسخ به یک پرسش



9

که  همان طور  دارد،  نیاز  آفریننده  به  موجودی  هر  که  نمی گوید  انسان  عقل  نکته،  این  به  توجه  با 
نمی گوید تمام چیزهای شیرین، حتی شکر و قند، نیازمند به یک شیرین کننده هستند، بلکه ذهن ما اگر 
موجودی را ببیند که قبالً 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 
، است، شنیده اید. شاید بارها  شما حتماً نام مسجد گوهرشاد را که در جوار حرم مطهر امام رضا 
آن را دیده و در آن نماز خوانده اید.این مسجد یکی از شاهکارهای هنر ایرانِی بازمانده از دورٔه تیموریان 
است و جاذبٔه زیادی برای گردشگران و زائران دارد. این مسجد باشکوه همچنان باقی است، اما از 
معمار و بّنا و کارگرانی که آن را با عشق و هنر بنا کرده اند خبری نیست. آیا رابطٔه خدا با جهان نیز مانند 

رابطٔه بّنا با مسجد است؟
مسجد  دارد.  وجود  رابطه  دو  این  میان  بنیادین  تفاوت  یک  که  در می یابیم  کنیم،  دقت  اندکی  اگر 
که  شده  تشکیل  و...  کاشی  و  چوب  و  گچ  و  سنگ  و  خاک  مانند  ساختمانی  مصالح  از  گوهرشاد 
هیچ کدام از آنها را بّنا به وجود نیاورده است. هریک از این مصالح نیز خواّصی دارند که بّنا آن را ایجاد 
نمی کند. بّنا نه چسبندگی گچ را ایجاد می کند و نه سختی و استحکام سنگ را؛ به عبارت دیگر بّنا نه 
اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواّص آن اجزا را. کار بّنا فقط جابه جا کردن مواد و چینش آنها 
است. اما خداوند، خالق سنگ و گچ و چوب، و خّواص آنها و حّتی خالق خود بّنا است. بر این اساس 
وجود بّنا و نیز وجود مصالح و خواّص آنها، همه وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده کند، آنها 
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. 
به عنوان مثال می توان گفت که رابطٔه خداوند با جهان، تا حّدی شبیه رابطٔه مولّد برق با جریان برق است؛ 

همین که مولّد متوقف شود جریان برق هم قطع می گردد و المپ های متصل به آن نیز خاموش می شوند.
بنابراین، مسجد با ساخته شدن، از بّنا بی نیاز می شود اما موجودات چنین نیستند و پس از پیدایش 
نیز همچنان، مانند لحظٔه نخسِت خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند. از این رو دائماً با زبان حال، به 

پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند.
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زبان حال موجودات را مولوی این گونه بیان می کند:
توست ز  ما  در  نوا  و  ناییم  چو  ما چو کوهیم و صدا در ما ز توستما 
میانما که باشیم ای تو ما را جاِن جان در  تو  با  باشیم  ما  که  تا 
مـا هسـتی های  و  عدم هاییـم  نمـامـا  فانـی  مطلقـی،  وجـود  تـو 
َعلَم١ شیر  ولی  شیران  همه  دم2ما  به  دم  باشد  باد  از  حمله مان 

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(

٣ــ سورٔه فاطر، آیٔه ١٥
٤ــ سورٔه رحٰمن، آیٔه ٢٩.

تدّبر در قرآن 

در آیات زیر تدبّر کنید وبه سؤاالت پاسخ دهید.

....................................  یـا َایَُّها الـّنـاُس   

....................................    َانـُتُم الُفـَقراُء ِالَـی الّلِٰه  

....................................    َو الـّلٰـُه ُهـَو الَغنِیُّ الَحـمیُد٣  

هر آنچه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او  ماواِت َو ااَلرضِ   َیسأَلُـه و َمن ِفی السَّ
درخواست می کند.      

او همواره دست اندرکار امری است    ُکـلَّ َیـوٍم ُهَو فی َشـأٍن٤  
1ــ فکر می کنید چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟

2ــ نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می شود؟
3ــ منظور از اینکه خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است، چیست؟

آگاهی، سرچشمۀ بندگی
انسان های ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، بی توجه اند؛ اّما انسان های آگاه دائماً سایٔه لطف و 
رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوستٔه او می دانند. هرچه معرفت انسان به خود 
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
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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:
َالّلُٰهمَّ ال تَکِلنی ِالٰی نَفسی طَرَفـَة َعیٍن َابًَدا؛ خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار.1

نور هستی
ما  برای  اّول  نظر  بیان می کند که در  با کلمه ای  را  میان خداوند و جهان هستی  قرآن کریم، رابطٔه 

شگفت انگیز می نماید. اما پس از تفّکر دقیق به معنای آن پی می بریم؛ قرآن کریم می فرماید:
ـماواِت َو االَرِض2… َالـّلٰـُه نوُر الـسَّ

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 
می شود. نورهای معمولی هم این خاصّیت را دارند که خودشان آشکارند و سبب آشکارشدن اشیای 

دیگر هم می شوند.
خداوند نور هستی است. یعنی تمام موجودات، »وجود« خود را از او می گیرند، به سبب او پیدا و 
آشکار شده و پا به عرصٔه هستی می گذارند و وجودشان به وجود او وابسته است. به همین جهت، هر 
چیزی در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود. درواقع، هر موجودی 
در حّد خودش تجلّی خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. از 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.
به هر چیزی که دید، اّول خدا دید3 دید صفا  و  نور  معرفت  کز  دلی 

و به تعبیر بابا طاهر:
بــه دریــا بنگــرم دریــا تــو بینــم بـه صحـرا بنگـرم صحـرا تـو بینـم
ــم٤ ــو بین ــا ت ــت رعن ــان از قام نش و دشت در  و  بنگرم کوه  هر جا  به 

١ــ تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، ج ٢، ص 7٤.
٢ــ سورٔه نور، آیٔه ٣٥.

٣ــ گلشن راز، شیخ محمود شبستری.
٤ــ بابا طاهر، دو بیتی شمارٔه ١٦٢.
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تفکر در حدیث

امیرالمؤمنین، امام علی  می فرماید:
ما َرَایُت َشیئًا ِااّل َو َرَایُت الّلَٰه َقبـلَـه و َو بَعـَده و َو َمـَعـه و1  

مقصود امام علی  از اینکه می فرماید قبل و بعد و همراه هر چیزی خدا را دیدم چیست؟

١ــ علم الیقین، ماّل محسن فیض کاشانی، ج ١، ص ٤٩.

اینکه انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل به 
نظر می آید، اّما 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 لّذت 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 دربارهٔ آنها شناخت پیدا کنیم، دو دسته اند: 

گیاهان، حیوان ها،  مانند  می گیرند،  قرار  ما  در محدودٔه شناخت  که  اول موضوعاتی هستند  دستٔه 
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 

موضوعاتی را دارد، زیرا همٔه آنها اموری محدود هستند.
الزمٔه  زیرا  ندارد؛  را  آنها  درک  گنجایش  ما  ذهن  و  نامحدودند  که  هستند  موضوعاتی  دوم  دستٔه 
خود  ذهن  بودن  محدود  به دلیل  ما  واقع،  در  است.  آن  به  دسترسی  و  احاطه  چیزی  هر  شناخت 
حقیقتی  دریابیم.خداوند  را  وجودشان  چگونگی  و  کنیم  تصّور  را  نامحدود  امور  ذات  نمی توانیم 
شناسایی  را  ذاتش  و  کند  پیدا  احاطه  او  حقیقت  به  نمی تواند  ما  ذهن  نتیجه،  در  دارد؛  نامحدود 
را  او  صفات  و  می بریم  پی  جهان  آفریدگار  عنوان  به  خداوند  وجود  به  ما  اینکه  با  بنابراین،  نماید. 
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(، مترجم و گردآورنده: ابوالقاسم پاینده، ص ٣8٩. ١ــ نهج الفصاحه )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول 
٢ــ سورٔه انعام، آیٔه ١٠٣.

دانش تکمیلی

اگر می خواهید در موارد زیر اطالعات بیشتری به دست آورید، به محتوای رمزینه زیر مراجعه کنید:
1ــ آشنایی با دالیلی دربارٔه وجود خداوند؛

2ــ پاسخ به این پرسش که: آیا نظریٔه تکامل داروین و یا نظریٔه بیگ بَنگ می تواند 
به مباحث خداشناسی لطمه ای بزند؟

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؛ مثالً 
چشم ما نورهای مادون قرمز و ماورای بنفش را نمی بیند. بنابراین، چشم حّتی 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 ال ُتدِرکُُه االَبصاُر  

و اوست که دیدگان را در می یابد َو ُهَو ُیدِرُك االَبصاَر  
و او لطیف و آگاه است َو ُهَو اللَّطیُف الَخبیُر2  

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:

برنگذرد اندیشه  برتر  کزین  خرد و  جان  خداوند  به نام 
رهنمای روزی دِه  خداوند  جای خداوند  و  نام  خداوند 

پیامبراکرم   رو  همین  از  دریابیم؛  را  او  چیستی  و  ذات  نمی توانیم  اّما  بشناسیم،   می توانیم 
فرموده است:

تَـَفکَّروا فی کُِلّ َشیءٍ َوال تَـَفـکَّروا فی ذاِت الّلِٰه1

پاسخ به یک پرسش
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اندیشه و تحقیق
با رابطٔه ساعت ساز و ساعت،  با وجود شباهت های ظاهری رابطٔه خدا و جهان 

تفاوت های این دو رابطه را بنویسید.

مهر و  ناهید  و  ماه  فروزندٔه  سپهر گردان  و  کیوان  خداوند 
1 است  گوهر  شده  بر  نگارندٔه  برترست گمان  و  نشان  و  نام  ز 
2 را  بیننده  دو  مرنجان  نبینی،  را آفریننده  بینندگان  به 
3 جایگاه  از  و  نام  از  برتر  او  که  راه اندیشه  نیز  بدو  نیابد 
همی بیند  که  گزیند  را  همان  همی برگزیند  سخن  گر  خرد 
4 بست  ببایدت  را  بندگی  میان  ستودن نداند کس او را چو هست

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

است من  به  من  از  نزدیک تر  دورمدوست  وی  از  من  که  وین عجب تر 
دوست که  گفت  توان  که  با  کنم  مهجورم5چه  من  و  من  کنار  در 

١ــ 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 
نّقاش است، یکی از نام های خدا در قرآن کریم است.

٢ــ به وسیله چشم ها نمی توانی آفریننده را ببینی. پس دو چشم خود را به زحمت نینداز.
٣ــ اندیشه و فهم انسان نمی تواند او را درک کند. او برتر از هر توصیفی است و تعالی است که ما به او بدهیم )ُسبحاَن اللِّٰه َعما یَِصفوَن(

٤ــ کسی نمی تواند او را آن گونه که هست بستاید. پس باید کمر بندگی را محکم بست و او را عبادت کرد.
٥  ــ گلستان سعدی، باب دوم در اخالق درویشان.
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قرائت
قعه؛ آيات 57 تا 80 ه وا  سور

وقَن � اَفرََـءَــتُیــم ما مُتــنوَن � اـتَُصّدِ حَنُن َخلَقــنــمُ   فَلَول
ران ِلـقو،َن � حَن نُـ ـَقدـ ءَ اَنــُتــم خَتلُـقوـَنهـ{   اَ،م حَن نُـ الـخ
َُل اَمثاـَلــم ِ مَسبوقنَی � عَل اَن نـُبَّدِ بَینــمَُُ ال َموَت   َوماحَنُن ب
اول شاَةَ ال اـتَعلَموَن � َولََقد َعِلمـتــُُم الن َوـنُنِشـَئــمُ فـیما ل
ا ـَتَذـஐرـوَن  �  اَفرََـءَــتُیــم  ما حَت رُــثوَن  �  ءَ اَنــُتــم فَلَول
هُـ ُحطامًا ءُ   لََجعَلــن روِعَن � لَونَشا زَتَروعـَنهـ{    اَ،م حَن نُـ الزّْ
فَظَلــُتــم ـَتَفک ـهوَن � ِاـّناـ ـَلُمغ رَـموَن � بَل حَنُن حَم رـوموَن
ذي  ترََشوبَن  �  ءَ اَنــُتــم  اَــنزَـلــُتمـوهُ Lءَ ا �  اَفرََـءــتَُیــُم ال ماـ
ءُ َجعَلــنهُـ  اُج اجً ا ِمَن اـلُمزِن    اَ،م حَنُن اـلُمزِنلوَن � لَو نَشا
ا تَشکرُـوَن � اَفرََـءَــتُیــُم الـنّاَراـلت وتروَن � ءَ اَنــُتــم فَلَول
اَنَشأمُت َشَج رَـهَتا   اَم حَنُن ال ُمنِشئئوَن � حَن نُـ َجعَلــنها ـتَ ذکرَِـةً
ح  ـِباـمِس  َرـّبَِک اـلعَظـیــِم  � ِ لُمقو،نَی �  فََســّبِ َو َمـتاـًعاـ  ل
قِ ـِع الــنجو،ِم � َو ِاـنهـ{ ـَلَقَســٌم   لَوـتَعلَموَن فَالا  اُقِســُم  ـبِ مَـو
ٌ � ف ـஐِـتٍب مَکنوٍن � عَظمیٌ � ِاـن ه{ ـَلـُقرـآ ٌن ـஐَرـمی
لَمنَی � زنیٌل مِن َرّبِ اـلع َ ااـلُمطَـهرـوَن � ـت  اـیَ مَسهـ{ ِال ل

سوَرةُ ��و�ِ�َ�ۀِـ 
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ترجمه

57 ماییم كه شما را آفریده ایم، پس چرا ]روز رستاخیز را[تصدیق نمى كنید؟ 
58 آیا از آنچه ]كه به صورت نطفه  در رحم[ فرو مى ریزید، آگاهید؟ 

59 آیا شما آن را خلق مى كنید یا ما آفریننده ایم؟ 
60 ماییم كه میان شما مرگ را مقّدر كرده ایم و هرگز كسى بر ما پیشى نمى گیرد! 

]آرى، مرگ را مقّدر كردیم [ تا امثال شما را جایگزین شما كنیم و شما را به خلقتى دیگر 
61 كه از آن خبر ندارید، ایجاد كنیم. 

پیدایش نخستین خود را شناختید، پس چگونه متذكّر نمى شوید )كه جهانى بعد  و قطعاً 
62 از آن است(؟! 

63 آیا دربارٔه آنچه كشت مى كنید، اندیشیده اید؟! 
64 آیا شما آن را می رویانید، یا ماییم كه رویاننده ایم؟ 

اگر بخواهیم قطعاً آن را مبّدل به كاه در هم كوبیده مى كنیم، پس در تعّجب ]و افسوس[ 
65 مى افتید. 

66  ]و می گویید :[ »در خسارت سنگینى قرار گرفتیم؛ 
67 بلكه ]از رزق  و خیر[ محروم شدیم.« 

68  آیا درباره ]این[ آب كه مى نوشید، اندیشیده اید؟ 
69 آیا شما آن را از ]دِل [ ابِر سپید فرود آورده اید، یا ما فرودآورنده ایم؟ 
70 اگر بخواهیم آن را شور و تلخ مى گردانیم، پس چرا شکر نمی کنید؟ 

71 آیا درباره آتشى كه مى افروزید، فكر كرده اید؟! 
72 آیا شما ]چوِب [ درخِت آن را پدید آورده اید، یا ما پدیدآورنده ایم؟ 

73 ما آن را ]مایه [ عبرت و ]وسیله [ استفاده براى بیابان گردان قرار داده ایم. 
74 پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى. 

75  سوگند به جایگاه هاى ]ویژه و فواصل معّین [ ستارگان. 
76 و آن سوگندى است بسیار بزرگ، اگر بدانید! 

77 كه این ]پیام [ قطعاً قرآنى است ارجمند، 
78 در كتابى نهفته ]لوح محفوظ[

79 كه جز پاک شدگان بر آن دست نمی زنند ]كه جز پاكان كسى از آن آگاه نیست[ 
80 ]وحیی[ نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. 
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یگانۀ بی همتا

تو  این افتخار بس که  باشم و  تو  بندٔه  این عّزت بس که  »خدای من! مرا 
پروردگار منی، خدای من! تو همان گونه ای که من دوست دارم، پس مرا 

همان گونه قرار ده که تو دوست داری.1«                    امام علی  

؛  ا َانَت کَما ُاِحبُّ فَاجَعلنی کَما تُِحبُّ ًـّ ا َان َاکوَن لََک َعبًدا َو کَفٰی بی فَخًرا َان تَکوَن لی َرب 1ــ ِالٰهی کَفٰی بی ِعزًّ
بحاراالنوار، مجلسی، ج 91، ص 92. 

مهم ترین اعتقاد دینی »توحید و یکتاپرستی« است. اسالم دین توحید و قرآن کتاب توحید است. 
همٔه  دعوت  سر لوحٔه  توحید  ندارد.  اعتبار  دیگری  اعتقاد  هیچ  توحید  به  اعتقاد  بدون  اسالم  در 
پیامبران بوده است. خداوند در قرآن کریم اخالق، احکام و همٔه اعمال فردی و اجتماعی مؤمنان را 
بر مدار توحید قرار داده است. توحید مانند روحی در پیکرٔه معارف و احکام دین حضور دارد و به 

آن حیات و معنا می بخشد؛ 
از این رو شایسته است دربارهٔ ابعاد این اصل اساسی بیشتر بیندیشیم:

1ــ حقیقت توحید چیست و مراتب آن کدام اند؟
2ــ مرز میان توحید و شرک چیست؟

3 ــ آیا درخواست از غیر خدا مساوی با شرک است؟
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توحید و برخی مراتب آن1
توحید به معنای اعتقاد به خدای یگانه است؛ یعنی خدا بی همتاست و شریكی ندارد و این بیانگر اصل 
، از همان آغاز رسالت خود، از مشرکان می خواست با گفتن  و حقیقت توحید است. رسول خدا
جملٔه »لِاٰلَه ِالَّ الّلٰه« دست از شرک و بت پرستی بردارند و به خدای یگانه ایمان آورند. با گفتن این عبارت 
تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شود و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب 
می گردد و در زمرهٔ برادران و خواهران دینی قرار می گیرد. بنابراین، جمله »لِاٰلَه ِالَّ الّلٰه« فقط یک شعار 
نیست بلكه پایبندی به آن، همٔه زندگی فرد مسلمان را در رابطٔه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و دیگر 

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 باشیم خداوند تنها مبدأ و 
خالق جهان است، موجودات همه مخلوق او هستند و در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد. 

.................................... َالّلُٰه خالِـُق ُكلّ ِ َشیءٍ ...2    
2ــ توحید در مالکّیت: از آنجا كه خداوند تنها خالق جهان است پس تنها مالک آن نیز هست، 

زیرا هر کس که چیزی را پدید می آورد، مالک آن است.
.................................... ماواِت َو ما ِفی الَرِض3…؛  َو لِّلِٰه ما ِفی السَّ

3ــ توحید در ولیت: هر کس مالک چیزی باشد حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارد، اما 
دیگران بدون اجازٔه وی نمی توانند در آن تصرف یا از آن استفاده کنند. به این حق تصرف، والیت و 

سرپرستی می گویند. 
....................................  ِمن َولِـّی ٍ 

ٰ
... ما لَـُهم ِمن دونِه

....................................  َاَحـًدا4    
ٰ
َو ل ُیشـِرُك فی ُحكـِمـه

از آنجا که خداوند، تنها مالک جهان است تنها ولّی و سرپرست جهان نیز هست و مخلوقات، جز به 
اجازٔه 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. 

1ــ مباحث درس اّول و دوم دربارٔه توحید، برگرفته از مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 2، صص 99 تا 107 و 119 تا 137 می باشد.
2ــ سورٔه زمر، آیٔه62.

3ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 109.
٤ــ سورٔه کهف، آیٔه 26.
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اگر خداوند پیامبر اکرم  را ولّی انسان ها معرفی می کند، بدین معناست که ایشان را واسطٔه والیت 
خود و رسانندٔه فرمان هایش قرار داده است.

4ــ توحید در ربوبّیت: واژٔه » رب«، در قرآن کریم از اهمیت فراوانی برخوردار است و بعد از 
واژٔه »الّلٰه« بیشترین فراوانی را در میان اسمای الهی دارد. كلمه رب بیش از نهصد بار در قرآن کریم 
به معنای  بار در قرآن تکرار شده است. رّب  نیز بیش از چهل  »َرّب  العالَمیَن«  آمده است. عبارت 
مالک و صاحب اختیاری است که تدبیر و پرورش مخلوق به دست اوست. هر کس که خالق و مالک 
و ولّی چیزی باشد می تواند آن را تدبیر کرده و پرورش دهد. از آنجا که خداوند تنها خالق، مالک 
و ولّی جهان است، تنها رّب هستی نیز می باشد. اوست که جهان را اداره می کند و آن را به سوی 

مقصدی که برایش معین فرموده هدایت می نماید و به پیش می برد.
البته باید به این نکته توجه داشت که توحید در ربوبّیت بدان معنا نیست که موجودات، به خصوص 
انسان، نقشی در پرورش و تدبیر سایر مخلوقات ندارند؛ باغبانی که زحمت می کشد و به پرورش درختان 
اقدام می کند، رشد این درختان نتیجٔه تدبیر اوست. بلکه، توحید در ربوبّیت بدین معناست که این باغبان 

و تدبیرش همه از آِن خدا و تحت تدبیر او هستند.
کشاورز وقتی خود را با دیگران، یعنی کسانی که در ِکشت زمین او دخالتی نداشته اند، مقایسه 
می کند می بیند که این ِکشت حاصل دسترنج خودش است، اما وقتی رابطٔه خود را با خدا بررسی 
براساس  او  زرع  و  و کشت  آن خداست  از  توانش  و  نیرو  هم  و  هم خودش  که  می بیند  می کند، 
استعدادی که خداوند در آن قرار داده رشد کرده و محصول داده است. در نتیجه، در می یابد که 

زارع حقیقی و پرورش  دهندٔه اصلی زراعِت او خداست و باید شکرگزار او باشد1.

بگو: آیا جز خدا پروردگارى را بطلبم ا   ُقل َاَغیـَر الّلِٰه َابغی َربًّ
در حالى که او پروردگار همه چیز است؟... َو ُهـَو َرُبّ کُـِلّ َشـیءٍ ... 2   

شرک و مراتب آن
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:

1ــ اشاره به آیات 63 تا 67 سورٔه واقعه.
2ــ سورٔه انعام، آیٔه 164.
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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 خالِق 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.
پس تصور چند خدایی صحیح نیست و خدای واحد آفرینندٔه جهان است.

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 قّهار« بودن خداوند 
که در آیٔه 16 سوره رعد بیان شده، به معنای آن است كه جای خالی برای غیر باقی نگذاشته است تا آن 

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. 

که  نیز هستند  دیگرانی  او،  کنار  در  و  بر خداوند  اینکه عالوه  به  اعتقاد  در ولیت:  3ــ شرک 
سرپرستی جهان را بر عهده دارند و خودشان حق تصّرف در جهان را دارا می باشند.

4ــ شرک در ربوبیت: اعتقاد به اینکه عالوه برخداوند و در کنار او، دیگرانی نیز هستند که تدبیر امور 
موجودات را برعهده دارند. اگر کسی در کنار ربوبّیت الهی، برای خود یا سایر مخلوقات حساب جداگانه باز 

کند و گمان کند که کسی می تواند مستقل از خداوند، امور را تدبیر کند گرفتار شرک شده است. 
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الف( با توجه به اهمیت سورهٔ توحید و جایگاه آن در قرآن کریم، در آیات این سوره تدبّر کنید و 
پیام های آن را به دست آورید.

َمُد )٢( لَم َیـلِد َو لَم یولَد )٣(  حیِم  ُقل ُهَوالّلُٰه َاَحٌد )1( َالّلُٰه الصَّ حٰمِن الـرَّ بِسمِ الّلِٰه الـرَّ
َو لَم َیکُن لَهو کُُفًوا َاَحٌد )٤(  

 ....................................................... 1ــ
 ....................................................... 2ــ
 ....................................................... 3ــ

ب( بعد از ترجمٔه  آیه 16 سورهٔ رعد، به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
 .................................... ماواِت َو الَرضِ  ُقل َمن َربُّ السَّ
.................................... ُقِل الّلٰهُ 
....................................  َاولِیـاءَ 

ٰ
ُقل َا َفـاتََّخذُتم ِمن دو نِـه

.................................... ا    ل َیملِكوَن ِلَنُفِسِهم نَفـًعا َو ل َضـرًّ

.................................... ُقل َهل َیسـتَـِوى الَعمىٰ  َو الـبَـصیـرُ 

.................................... َام َهل تَسـتَِوى الظُّلُماُت َو الـّنورُ 
.................................... َام َجـَعـلوا  لِـّلٰـِه ُشـَركاءَ 
كه ] آن شریكان هم[  مثل خداوند آفرینشی داشته اند  َفـتَشابَـَه الَخلـُق َعـلَیـِهم 

ٰ
َخلَقوا1 َكَخلِقه

و در نتیجه ]این دو[ آفرینش بر آنان مشتبه شده است  
]و از این رو شریکان را نیز   
مستحق عبادت دیده اند؟![  

.................................... ُقِل الـّلٰـُه خالُِق ُكّل ِ َشىءٍ 
و او یكتای مقتدر است. َو ُهـَو الواِحـُد الَقّهارُ 

1ــ کسی را می توانیم به عنوان رّب خود انتخاب کنیم که ……… .
2ــ کسی که اختیار سود و زیان ………………… نمی تواند …………… .

3ــ در چه صورت جا داشت که مردم در اعتقاد به توحید در شک بیفتند؟ 

1ــ فاعل در عبارت »َخلَقوا« ضمیر »واو« است که به شرکا برمی گردد.

تدّبر در قرآن 
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ج( مراتب توحید یا شرک را در آیات صفحه قبل مشخص کنید. 
 ......................................................................
 ......................................................................

طرح چند سؤال
مرز توحید و شرک کجاست؟ آیا اگر کسی پزشک را وسیلٔه درمان و بهبود بیماری بداند مشرک 
است؟ آیا اگر کسی از غیر خدا درخواست کمک کند گرفتار شرک شده است؟ آیا اگر کسی دعا را 
وسیلٔه جلب مغفرت الهی و صدقه را وسیلٔه دفع بال بداند مشرک است؟ و باالخره، آیا توسل به پیامبران 

و معصومین  شرک به حساب می آید؟
در پاسخ به سؤال های فوق می گوییم:

اّوالً خداوند رابطه علّیت را میان پدیده های جهان حاکم کرده است. آتش موجب گرما و روشنی و 
دارو سبب شفا و بهبودی است. پزشک وسیلٔه درمان، معمار عامل بنای ساختمان و معلم نیز وسیلٔه 

تعلیم و تربیت است.
در امور معنوی نیز همین گونه است. دعا سبب آمرزش، صدقه موجب دفع بال، و صلٔه رحم موجب 

افزایش طول عمر است. 
همٔه این روابط توّسط خود خداوند طراحی شده و به اذن و ارادٔه او صورت می گیرد. بنابراین، کسی 
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 
اولیای الهی برای اجابت خواسته ها نیز منافاتی با توحید ندارد؛ زیرا پزشک به واسطٔه استفاده از اسباب 

مادی و اولیای الهی به واسطٔه اسباب غیر مادی و با اذن خداوند این کار را انجام می دهند.
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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دانش تکمیلی )1(

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 محتوای این رمزینه مراجعه کنید. 

اختصاص ندارد و پس از رحلت ایشان نیز استمرار دارد. به عبارت دیگر، روح مطهر رسول خدا  پس 
از رحلت زنده است و می تواند به انسان ها یاری برساند1. اکنون 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؟
شده،  مشهور  »تکفیری ها«  به  امروزه  که  جریانی  از  غیر  مسلمانان،  از  گروهی  هیچ 
چنین درخواستی را شرک آلود نمی دانند. جریان تکفیری  در سال های اخیر برخی از 
جوامع و کشورهای اسالمی را گرفتار خود كرده است. پیروان این جریان فکری خشک 

و غیرعقالنی با تفکر غلطی که دربارٔه توحید و شرک دارند، هر مسلمانی را که مانند آنها نمی اندیشد، 
توسل  می گویند  این جریان  پیروان  می شمارند.  واجب  را  او  گاه کشتن  و  می خوانند  کافر  و  مشرک 
پیامبران و معصومین شرک است.طلب دعا و شفیع قرار دادن دیگران برای اینکه خدا انسان را  به 

ببخشد، شرک است و همچنین  معتقدند این گونه افراد کافر هستند و مسلمان محسوب نمی شوند.
متأسفانه این جریان بزرگ ترین ضربه را بر اسالم وارد کرد و سبب تنّفر برخی از مردم جهان از دین 

اسالم شد. 

هم اندیشی
به نظر شما، چرا دقیقاً در زمانی که مسلمانان در پرتو بیداری اسالمی، در حال معرفی اسالم 
نفع  به  تغییر  در حال  به سرعت  و حتی جمعیت کشورهای صنعتی  بودند  مردم جهان  به  حقیقی 

مسلمانان بود، چنین جریانی شکل گرفت؟ 

1 ــ نمونٔه 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 
دنیا با خبر هستند )سورٔه بقره، آیٔه15٤( و معلوم است که مقام پیامبر مکرم اسالم  باالتر از شهیدان است.
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دانش تکمیلی )2(
آیا تبرک جستن به قبور یا بارگاه اولیای الهی شرک به حساب می آید؟

پاسخ به این سؤال  را در رمزینه روبه رو مشاهده کنید تا ببینید که جز همین گروه های 
تکفیری و ریشه های تاریخی آنان، هیچ یک از فرق مسلمان و علمای اسالمی این امور را 

شرک به حساب نمی آورند.

1 ــ سورٔه یوسف، آیات 97 و 98.
2ــ سورٔه نساء، آیٔه 64

3 ــ سنن دارمی، أبو محمد الدارمی،  ج1، صص ٤3 و ٤٤ )باب: اکرم اللّٰه نبّیه بعد موته(؛ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی،علی بن عبداللّٰه 
سهمودی، ج2، ص 5٤9.

٤ ــ سورٔه نحل، آیٔه 69.
5 ــ سورٔه آل عمران، آیٔه ٤9.

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.5«
انسان ها سلب کنیم.  یا  از اشیا و  اثر را  ندارد که هرگونه  برای قبول توحید در ربوبیت ضرورتی 

بیشتر  بدانیم

ذکر نمونه هایی از توّسل در قرآن کریم
1ــ قرآن کریم نقل می کند که فرزندان یعقوب از پدرشان درخواست کردند که برای آنها طلب 

آمرزش کند و یعقوب نیز به آنان وعدٔه دعا داد.1 
2ــ قرآن کریم بیان می کند که استغفار پیامبر در حق گنه کاران مؤثر است:

ـًا َرحیًما  2 سوُل لََوَجُدوا اللَّٰه تّواب َُّهم ِاذ ظَلَموا َانُفَسُهم جاءوَک فَاسَتغَفرُ وا اللَّٰه َو اسَتغَفَر لَُهُم الـرَّ َو لَو َان
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. 
هم چنین در تاریخ آمده است که مسلمانان در زمان پیامبر برای درخواست دعا نزد آن حضرت می آمدند. 

پس از رحلت ایشان نیز کنار قبر ایشان می رفتند و یا از دور درخواست خود را مطرح می کردند.3
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اندیشه و تحقیق

باور به توحید در خالقّیت، مالکّیت، والیت و ربوبّیت چه تأثیری در زندگی ما می گذارد؟

می توان با قبول اثر مخلوقات، این اثر را از خداوند بدانیم، نه مستقل و بی نیاز از خداوند.
به این نکتٔه مهم توجه کنیم که خداوند برای شفابخشی، فقط یک راه ــ که همان دارو باشد ــ قرار 
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:
َمن لَم َیشـکُِر الـُمنـِعَم ِمَن الَمخلوقیـَن، لَم َیشـکُِر الّلَٰه َعزَّ َو َجلَّ 1   

2ــ آنان که با ایمان و عمل صالح و پیمودن صراط مستقیم، مراحل کمال را می پیمایند و به قرب الهی 
می رسند، پاداش هایی دریافت می کنند که کرامات و عنایات به مخلوقات، جلؤه کوچکی از آن است. 
بزرگواران  این  تفاوتی میان وجود مقّدس  برای معصومین  هستند،  این کرامات  عده ای که منکر 
یا انسان های شرور و گنهکار نمی بینند. نظام خلقت مبتنی بر حق است، هر  با انسان های معمولی و 
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 
مسافتی  از  را  سبا(  )ملکٔه  ِبلقیس  تخت  لحظه  یک  در  برخیا،  بن  آصف  سلیمان،  وزیر  که  می خوانیم 
طوالنی منتقل کرد.2 اینها، نشان دهندٔه آن است که انسان با طّی مراتب بندگی می تواند به اذن خداوند 

به چنین توانایی هایی در عالم هستی برسد.

، محقق و مصحح: الجوردی، مهدی، ج 2، ص 2٤. 1 ــ شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا 
2 ــ سورٔه نحل، آیٔه ٤0.
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قرائت
ه ه انعام؛ آيات 159 تا آخر سور سور

ذنَی فرَـوقا دــنیَهُم    َوஐاونا ِشــَیًعا    لَسَت ِمهنُم ف َشٍء‘ Lا ا،ِن
ـئُـُهــم  ـبِ ما ஐاونا ـَیفعَلوَن � ِاـن ما اَم رُـمُه ِالَ اِهللا    ـثــُم  یـبَُنِّ
ـّیِـئَ ِۀ ءَ ـِباـلس ءَ ـِباـلَحَسـنَِۀ    فهََل{ َعرُش اَمـثاـِلها  « َومَن ج ا مَن ج ا
نَه دى ن اـیُظلَموَن � قُل اِن اِمـثهَلا   َومُه ل ّ َفالا جُی زـي اِل
َ  اـِبرـهمیَ َحنــیًفا« رِصاٍط ُمســَتقـیــٍم    دــنیً اـ ِقـیًَما   ِمۀل ِال َّرب
َو نُُس   َصالات اَن مِ،َن اـلُمرِشکنَی �  قُل ِا،نஐ  َوما
ا رَشـیَک ـَله{‘ ـ لَمنَی �  ل  ِهللاِ   َر،ّبِ اـلع   َوحَمـیاَي   َو َممات
ُل اـلُمسلِمنَی � قُل اََغریَ اِهللا لَِک  ارُِمُت    َو اــَناَـ اَو َوـبِ ذ
اتَکِسُب ـஐُل ـَنفٍس اَبغ َرـّبًاـ   َوُه َو رَب ـஐُّلِ َشءٍ‘َول
اـتزَِـرُ  واِزَرةٌ  ِوزَر  اُخرـي ‘ ـُثــم  ِال َرـّبِـــُم ا َ�َ  « َو ل ّ ِال
رَمِجعــمُُ   فَیُنـَّبِـئُـــُم ـبِ ما کُنــُتــم فـیِه خَتـتَلِـفو،َن �
ُاَرِض    َو َرفََع ـَبعَضــم ـِئَف ال ذي َجعَلـَُــم َخل Lَوُه َوا
ـُــمۀ ـَفوَق  ــَبعٍض  َدَرج،ٍت      ـِلبَیلَُوـஐُــم  فـیما  آتــى!
ِا،ن َرـبَک  رَسـیُع اـلِعقاِب     َو  ِاـنهـ{ ـَلغـَفوٌر  َرَحـیــٌم  �
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ترجمه

با آنها  كسانى كه دین خود را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند، تو هیچ پیوندی 
انجام  آنچه  به  گاه  آن  با خداست.  فقط  كارشان  نیستى[،  ایشان  ]ومسئول  نداری 

159 مى دادند، آگاهشان خواهد كرد. 
هر كس كار نیكى بیاورد، ده برابر آن ]پاداش [ خواهد داشت و هر كس كار بدى 

160 بیاورد، جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود. 
بگو : »آرى! پروردگارم مرا به راهی استوار هدایت كرده است؛ دینى پایدار، آیین 

161 ابراهیم؛ همان که حق گرا بود و در زمرٔه مشركان نبود.« 
بگو : »در حقیقت، نماز من و ]سایر[ عبادات من و زندگى و مرگ من، براى خدا، 

162 پروردگار جهانیان است. 
نخستین  من  و  یافته ام،  دستور  اعتقاد[  و  ]اقرار  بدین  و  نیست،  شریكى  را  او  ]كه [ 

163 مسلمانم.« 
و  است،  چیزى  هر  پروردگار  او  اینكه  با  بجویم؟  پروردگارى  خدا  جز  »آیا  بگو: 
هیچ كس کاری نمی کند، مگر اینکه بر دوش خودش خواهد بود، و هیچ باربردارى 
بار ]گناه [ دیگرى را بر دوش نمی کشد. سپس بازگشت شما به سوى پروردگارتان 

164 خواهد بود و او شما را به آنچه در آن اختالف مى كردید، آگاه خواهد كرد. 
شما  از  بعضى  درجات  و  داد،  قرار  جانشین  زمین  در  را  شما  كه  كسى  اوست  و 
را باالتر از بعضى دیگر قرار داد، تا شما را به وسیله آنچه در اختیارتان قرار داده 
بیازماید. به یقین، پروردگار تو به سرعت کیفر می دهد، و ]هم [ او بس آمرزنده مهربان 

165 است. 
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توحید و سبک زندگی
نهادن توان  سر  گر  جانان  آستان  زد1بر  توان  آسمان  بر  سربلندی  گلبانگ 

وقتی برای خرید یک کاال به بازار می رویم، معموالً با رسیدن به اولین مغازه و دیدن اولین نمونه 
دست به خرید نمی زنیم، بلکه با جست وجو، بهترین ها را انتخاب می کنیم.

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.
در  و  دارد  توحیدی  در جهان بینی  ریشه  که  است  زندگی  از  نیز شیوه ای  توحیدی«  »زندگی 

درس های 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؟

1ــ  غزلیات، حافظ، غزل شمارٔه 154.
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یادآوری
در پایٔه دهم، این اصل کلی را آموختیم که افکار و اعتقادات هر فرد مهم ترین عامل در تعیین هدف ها 
و رفتارهای اوست؛ مثالً 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
که  انسانی  بگوییم  می توانیم  فوق  اصل  به  توجه  با 
است  پذیرفته  جهان  خالق  تنها  به عنوان  را  خداوند 
رفتاری  است،  هستی  پروردگار  او  که  دارد  ایمان  و 
زندگی  و جهت  داشت  اعتقاد خواهد  این  با  متناسب 
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 قبالً قومی جاهل بودیم، بت می پرستیدیم، مردار می خوردیم، مرتکب زشتی ها می شدیم، پیوند 
خویشاوندی 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.
پدرانمان  و  كه خود  را  آنچه  و  کنیم  عبادت  بدانیم،  یگانه  را  او  که  فراخواند  به خدا  را  ما  پیامبر، 
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 
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توحید عملی دارای دو بعد فردی و اجتماعی است که به تبیین هر یک می پردازیم:
هرکسی در زندگی خود از فرمان های خدا  الف( ُبعد فردی توحید عملی و ثمرات آن: 
اطاعت کند، گام در مسیر توحید عملی گذاشته است. چنین فردی می کوشد تمایالت درونی، 
تصمیم ها و فعالیت های خود را در جهت خواست و رضایت الهی قرار دهد؛ مثالً در انتخاب 
همسر، شغل، دوست، در چگونگی تحصیل، تفریح، ورزش و حتی در انتخاب نوع پوشش و 
به طور کلی در تمام برنامه های روزانٔه خود خدا را درنظر می گیرد و تالش می کند از دایرهٔ فرمان های 

او خارج نشود.
از نظر انسان موّحد هیچ حادثه ای در عالم بی حکمت نیست، گرچه حکمت آن را نداند. از همین رو 
موّحد واقعی همواره انسانی امیدوار است. در مقابل سختی ها و مشکالت، صبور و استوار است و 
آنها را زمینٔه موفقیت های آینده اش قرار می دهد. باور دارد که دشواری های زندگی نشانٔه بی مهری 

خداوند نیست، بلکه بستری برای رشد و شکوفایی اوست.

تدّبر در قرآن )١(
پس از ترجمٔه آیٔه زیر، با تدبر در آن به سؤاالت پاسخ دهید:

................................. ِانَّ الـّلٰـَه َرّبی َو َربُّکُم  

................................. َفاعُبـدوُه   
 ................................. ٰهذا ِصراٌط ُمستَـقیٌم٢  

1ــ چرا تنها خداوند را باید عبادت کرد؟
2ــ چرا خداوند بندگی خود را، راه راست و درست زندگی بیان کرده است؟ 

1ــ سیرة النّبی، ابن هشام، به تحقیق شیخ محمود طهطاوی، ج 1، صص 308ــ304.
2 ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 51.

و منکر و دروغ نهی کرد و دستور داد نماز را به پا داریم، زکات بپردازیم و ماه رمضان را روزه بگیریم، 
ما نیز او را تصدیق کرده و به او ایمان آوردیم و از او پیروی کردیم.« 1

البته، از آنجا که ایمان همٔه افراد یکسان نیست و دارای شدت و ضعف است، میزان تأثیر گذاری این 
اعتقاد بستگی به درجٔه ایمان افراد به توحید و یکتا پرستی دارد. هرچه ایمان قوی تر باشد تأثیر عملی آن 
در زندگی بیشتر و هرچه ضعیف تر باشد تأثیر آن کمتر خواهد بود. با این معیار، هرکس می تواند درجٔه 

ایمان خود و تأثیر آن را در زندگی خویش بررسی کند.
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که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوستسر   ارادت  ما و  آستان  حضرت  دوست

نهـادم آینه هـا در مقابـل رخ دوسـت1نظیر دوست  ندیدم، اگرچه از مه و مهر

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. 

برابرشان  در  را  او  که خداوند  می داند  و  می بیند  خدا  مخلوق  را  موجودات جهان  موحد،  انسان 
مسئول قرار داده است. بر همین اساس امام علی  به مردم زمان خود و همٔه مردمی که به خدا ایمان 

دارند می فرماید:
»تقواى الهى پیشه کنید؛ هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها و آبادى ها؛ چرا که شما 
او  از عصیان  و  کنید  اطاعت  را  خدا  مسئولید.  چهارپایان  و  سرزمین ها  حتى  اینها  همه  برابر  در 

بپرهیزید.«2

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. 

آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفت، َا َرَایَت َمِن اتََّخَذ ِالـَهه و َهواهُ 
آیا تو ضامن او می باشی ]و به دفاع از او برمی خیزی[؟ َاَفاَنَت تَکوُن َعلَیِه َوکیًل3 

تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیری از طاغوت باعث می شود شخص، درونی ناآرام و 
شخصیتی ناپایدار داشته باشد؛ زیرا از یک سو هوای نفس وی هر روز خواستٔه جدیدی جلوی روی او 

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

دارد.

1 ــ دیوان حافظ، غزل شماره 58.
2ــ نهج البالغه، بخشی از خطبٔه 1٦٧.

3ــ سورٔه فرقان، آیٔه 43.

ٰ
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تدّبر در قرآن )2(

با توجه به آیٔه زیر به سؤاالت پاسخ دهید:

از مردم کسى هست که خدا را بر یک جانب  َو ِمَن الّناِس َمن َیعـُبـُد الّلَٰه َعلٰى َحرٍف1 
و کناره اى ]تنها به زبان و هنگام وسعت و    

آسودگى[ عبادت و بندگى می کند،  
پس اگر خیری به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد  

ٰ
َفـِان َاصابَـه و َخیـُرِن اطَماَنَّ بِه

و اگر  بالیی به او رسد، از خدا رویگردان می شود.  
ٰ
َو ِان َاصابَـتـُه ِفتنَُةِن انَقلََب َعلٰى َوجِهـه

او در دنیا و آخرت، ]هر دو[، زیان می بیند. نـیا َو اآلِخَرةَ  َخِسَر الدُّ
این همان زیان آشکار است. ٰذلِـَک ُهـَو الُخسـراُن الـُمبیـُن2 

1ــ پرستشی که از روی ایمان باشد با پرستشی که از روی تردید باشد چه تفاوتی دارد؟
2ــ چرا برخی انسان ها در برابر هر خیر و شری که به آنها می رسد دو روش متفاوت پیش می گیرند؟

1ــ کلمه )حرف( به معنای طرف، لبه ، جانب و کناره هر چیزی است. »علی حرٍف« اشاره به این دارد که بعضی از مردم برطرف و كنارٔه دین 
و ایمان ایستاده اند و در متن ایمان و اسالم قرار ندارند؛ روشن است كسانى كه در لبه چیزى قرار گرفته اند در آن چیز مستقر و پا بر جا نیستند و 
با تكان مختصرى از مسیر خارج مى شوند. عبادت افراد مورد نظر مقطعى است، نه همیشگى؛ وقتى خیری به آنها مى رسد عابدند و هنگامى كه 

شری به آنها مى رسد، از خدا رویگردان می شوند.
2ــ سورٔه حج، آیٔه 11.

قرار می دهد و از سوی دیگر، قدرت های مادی که هر روز رنگ عوض می کنند او را به بردگی جدیدی 
می کشانند.

به معنای قرار گرفتن همٔه  بُعد اجتماعی توحید  ُبعد اجتماعی توحید عملی و ثمرات آن:  ب( 
ارکان یک جامعه 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.
یک جامعه، عالوه بر رکن سیاسی، دارای ارکان دیگری مانند اقتصاد و فرهنگ نیز هست. جامعه ای 
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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. 

جامعٔه توحیدی، حکومت کسانی را که خداوند به آنها حق حکومت نداده است نمی پذیرد، با آنان 
که نسبت به خداوند و مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی نمی کند، با ظالمان مبارزه می کند،بنابه 
فرمان خداوند، از محرومان و مستضعفان حمایت می کند و به این سخن خداوند گوش فرامی دهد 

که فرموده است:

.................................... یا َایَُّها الَّذیَن آَمنوا 

.................................... کُم َاولیاءَ   ال تَـتَِّخذوا َعُدّوى َو َعُدوَّ
]به گونه ای که[ با آنان مهربانی کنید. ةِ  ُتلقوَن ِالَیـِهم بِالـَمَودَّ

حال آنکه آنان به دین حّقی که برای شما آمده است، کفر  َو َقد کََفروا بِـما جاءَکُم ِمَن الَحّق ِ...1  
ورزیده اند…  

ارتباط دوسویۀ توحید فردی و اجتماعی
به  متقابل وجود دارد. هر قدر که مردم یک جامعه  رابطٔه  توحید  بُعد اجتماعی  و  بُعد فردی  میان 
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 
می گیرند.  به کار  امیال خود  در خدمت  را  دیگران  و  می کنند  پیدا  بیشتری  قدرت  انسان های ستمگر 
در نتیجه، دیگر سخنی از حاکمیت خداوند و فرمان های او نیست، بلکه سخن از حاکمیت طاغوت و 

دستورهای اوست2. 

1 ــ سورٔه ممتحنه، آیٔه 1.
2ــ مجموعه آثار، شهید مطهری، ج2، صص11٧ــ110.
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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 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 انسان عصر 

حاضر تمام افراد جامعه نیست، بلکه جّو حاکم بر اکثریت افراد است، نه تک تک افراد.
می دانیم که جوامع بشری، امروز از نظر صنعت و فّناوری 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 360 بت را می پرستیدند1، به دنبال این قبیل بت پرستی هاست.
بنابراین، جای طرح این سؤال هست که آیا انسان و جوامع بشری به سوی زندگی توحیدی حرکت می کنند؟
در ابتدا به نظر می رسد که امروزه کمتر کسی گرفتار شرک باشد و از این جهت نیز بشر در مسیر 
پیشرفت می باشد، اّما 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:

به نظر  توجه  بدون  و  می کنند  تلقی  ملک خود  را  خلقت  انسان ها، جهان  از  بسیاری  امروزه،  1ــ 
مالک حقیقی آن، یعنی خدا، هرگونه که بخواهند در این جهان تصرف می کنند. این افراد و جوامع، 
در واقع خود را مالک و ولی و پرورش دهنده )رّب( جهان می پندارند که از  جمله پیامدهای آن تخریب 
محیط زیست، آلوده شدن طبیعت، پیدا شدن جوامع بسیار فقیر در کنار جوامع بسیار ثروتمند و مانند 
ُّکُُم االَعلٰی«2 می گفت و خود را پروردگار بزرگ  آنهاست. برخی از این انسان ها، مانند فرعون که »َانَا َرب

مردم معرفی می کرد؛ خود را مالک دیگر جوامع می پندارند و برای آنها تصمیم گیری می کنند. 

1ــ تاریخ اسالم از آغاز تا هجرت، علی دوانی، ص 1٧.
2ــ سورٔه نازعات، آیٔه 24.
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2ــ بسیاری از انسان ها چنان به امور دنیوی سرگرم شده اند 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 خلوِت انس 
با خدا و درک معنویت نیایش با پروردگار باقی نگذاشته است.1 گویی هوی و هوس و آنچه و آن کس که 
آنان را به هوس هایشان می رساند، بت و معبودشان شده و آنها را همچون خدا می پرستند؛ و از ابزارهای 
جدید مانند سینما، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و سایر رسانه ها در این راه بهره می گیرند و یکسره از خدا و 

آخرت غافل شده اند.
به نظر شما وظیفٔه ما در مقابل وضع موجود چیست و چگونه می توانیم به اصالح جامعٔه امروزی 

اقدام کنیم؟ 

1ــ از نگاه قرآن، دنیا بد نیست و ما اجازه نداریم با بدبینی به آن نگاه کنیم؛ آنچه بد است این است که همٔه هّم و غم ما دنیا شود و به همین 
زندگی دنیوی بسنده کنیم و هدف نهایی خود را دنیا قرار دهیم و از امور معنوی و جهان آخرت غافل شویم. به عبارت دیگر، دنیا بد نیست، 
فقط کم است و حیف است که انسان با آن همه ظرفیت ها، به کم قانع شود؛ آدمی برای زندگی هفتاد سال نیست. )برگرفته از کتاب حکمت ها و 

اندرزهای شهید مطهری، فصل نظر دین دربارٔه دنیا(.

تحلیل و بررسی

دربارٔه این سؤال ها فکر کنید و در صورت نیاز با دبیر خود مشورت کرده و پاسخی برای هریک 
تهیه نمایید؛ سپس نتیجٔه تحلیل و بررسی خود را در کالس ارائه کنید.

ــ آیا به طور کلی انسان امروزی بیش از گذشته به یاد خداست؟
ــ آیا مردم در انتخاب نوع پوشش، غذا، تفریح، مشاهدٔه فیلم، مطالعٔه کتاب، ورود به سایت های 

اینترنتی و شبکه های اجتماعی حالل و حرام الهی را مراعات می کنند؟
ــ آیا بشر امروز اصوالً به دنبال یادگیری تکالیف الهی خود است؟ 

و  آنها موردپسند  الگوهایی هستند که سبک زندگی  آیا  امروزی چگونه اند؟  بشر  الگوهای  ــ 
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

آیا می توان تنها به جنبٔه فردی توحید عملی معتقد بود ولی جنبٔه اجتماعی آن را قبول نداشت؟
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قرائت
ه زرُم؛ آيات 11 تا 20 سور

قُل ِانّى ارُِم،ُت     اَن اَعــُبدَـ اهللاَ    خُملِـًصا ـَلهُ اLّد،نَی �
َل اـلُمسِلم،نَی � قُل ِانّى وَن  اَوஐَاَن اـ ِ َو ارُِم،ُت   ل
ااَخــُف ِان َعَصیُت َربّى َعذاَب ـَیو،ٍم َعظـیــٍم � قُِل اهللاَ
اَعــبُ ُد خُملِـًصا ـَله{ دین � فَاعــبُ دوا ما ِشئـتــُم  ِمن دوـنهِـ ۀ
ذنـَی خرَِسوا اَـنُفَسهــُم  َو اَهلهِیــم Lـرِس،نَی ا الخ قُل ِا،ن
ِ ــَ ُه َو الخرُساُن اـلُمـب،نُی� ل ا  ذ مَـۀِـ‘  اَل ـَیو،َم اـلـِقــی
ـَلهــُم مِ،ن وَفقِ ـِهــم ُظلٌَل ِمَن الــّناـرِ     َومِ،ن حَتهِتــِم ُظلٌَل‘
ِعــباـِد  َفاــتقو،ِن � ِعــباـَده{ ‘ــی ُف اهللاُ ـِبهـ ِ ــ ـیُـَخّوِ ل ذ
ذنـَی اجتَنــَُبواالّطاوغَت    اَن ـَیعــبُ دوها    َو ااَنوبا ِالَ اِهللا Lَوا
ذ،نَی یَســتَ ِمـعوَن اـلَقوَل L ـلَهــُُم اـلبرُشي «  فَبرَّشِ ِعـباِد � اِّ
ئَِک هــُُم اهللاُ    َو اُوـل ذنـَی َه دىـ Lئَِک ا ــِبعوَن اَحَسـنَه{‘ اُوـل ـ یَت فَ 
ـ ِلَمُۀ اـلعَذاِب  َஐَعلـَیِه ـ اـَلباِب � اَفََمن َحق مُه اُولُواال
ذ،نَی اــتَقوا Lنِـ اِـ اَـَفاـتََن تــُنـِقُذ مَن  ِف الــّناـرِ  �  ل
َرــبهــُم    ـلَهــُم غُ رَـــٌف    ِمن وَفـِقها  غُ رَـــٌف مَ بنــِیۀٌـ    جَت رـي
ا خُیلِـُف اهللاُ اـلمـیعاَد  � رُـ  «  َوعَد اِهللا  «   ل اــَنه ِمن حَتــِتَها ال
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ترجمه

بگو : »من مأمورم كه خدا را ــ در حالى كه آیینم را براى او خالص گردانیده ام ــ 
11 بپرستم.  

12 و مأمورم كه نخستین کسی باشم که فرمان خدا را گردن نهاده است.«  
13 بگو : »من اگر به پروردگارم عصیان ورزم، از عذاب روز بزرگ )قیامت( مى ترسم.«  
14 بگو : »من تنها خدا را مى پرستم، در حالى كه دینم را براى او خالص مى كنم.«  

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 

15 و شقاوت خود و آنها شده اند[، آگاه باشید که زیان آشکار همین است.  
براى آنان از باالى سرشان پوشش هایى از آتش، و در زیر پایشان نیز پوشش هایى از 
آتش است؛ این ]کیفری[ است كه خداوند با آن، بندگانش را بیم می دهد! اى بندگان 

16 من! از نافرمانى من بپرهیزید!  
]اّما[ آنان كه از پرستش طاغوت دوری گزیده و به سوى خدا باز گشته اند، بشارت 

17 از آن آنهاست، پس بشارت ده به بندگان من  
همان هایى كه به سخن ها گوش مى دهند و بهترین آن را پیروى مى كنند، آنان هستند 

18 كه خدا هدایتشان كرده و اینانند خردمندان  
آیا آن كس را كه فرمان عذاب براى او قطعى شده است، مى توانى از آتش نجات 

19 دهى؟ 
باالى  كه  است  غرفه هایى  ایشان  براى  كردند،  پیشه  الهى  تقواى  كه  كسانى  ولی 
آنها غرفه هایى ]دیگر[ بنا شده است  ]و[ نهرها از زیر آن روان است. ]این[ وعده 

20 خداست ]و[ خدا خالف وعده نمى كند. 
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فقط برای تو

بگو همانا نماز و عبادت هایم و زندگی و مرگم فقط برای خداست که پروردگار جهانیان است١.
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 خالصانٔه این خدای بی همتا گام نهاد و یک 

زندگی توحیدی را تجربه نمود و آن گونه که خداوند می پسندد، زندگی کرد.

١ــ ُقل ِانَّ َصالتی َو نُُسکی َو َمحیاَی َو َمماتی ِللِّٰه َرِبّ العالَمیَن، )سورٔه انعام، آیٔه ١62(.
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قبالً آموختیم که هدف خلقت انسان تقّرب به خداست و این تقّرب بدون تالش خود انسان به دست 
و  دارد  قرار  و شیطان  نفس  هوای  بندگی  و  بندگی خداوند  دوراهی  بر سر  همواره  انسان،  نمی آید. 
بر می گزیند و در پی آن  این دو راه است. آن کس که راه توحید را  انتخاب یکی از  زندگی، صحنٔه 
اندیشه و دل و عمل خویش را برای رضای حضرت دوست قرار می دهد، خطراتی او را تهدید می کند 
پیامبر اکرم  آمده است که راهیابی  و احتمال انحراف از توحید برای او هست. در روایتی از 
شرک به دل انسان از راه رفتن مورچه ای سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه پنهان تر است.٣ 
پس باید ببینیم چگونه از حریم دل پاسبانی کنیم تا آفت شرک به آن راه نیابد و عمل ما خالص برای 

تدّبر در قرآن

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

ُقل ِانَّما َاِعـظُکُم بِـواِحَدةٍ َان تَـقوموا لِّلِٰه َمثـنٰی َو ُفـرادٰی…١

......................................................................
در آیاتی دیگر می فرماید:

یـطاَن ِانَّـه و لَـکُم َعُدوٌّ ُمبیٌن          َو َاِن  َالَم َاعَهد ِالَیکُم یا بَـنی آَدَم َان ال تَعـُبـُدوا الشَّ
اعُبدونی ٰهـذا ِصـراٌط ُمستَقیٌم٢ 

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

......................................................................
پس از ترجمٔه آیات و با تفکر در آن توضیح دهید که:

1ــ مقصود از قیام گروهی و قیام فردی چیست؟ برای هر کدام نمونه هایی ذکر کنید.

2ــ آیا میان عبارت »َاِن اعبُدونی« و »َان تَـقوموا ِللِّٰه« رابطه ای می بینید؟ توضیح دهید.

١ــ سورٔه سبأ، آیٔه ٤6.
2ــ سورٔه یس، آیات6٠ و 6١.

٣ــ الدّر المنثور، سیوطی، ج 2، ص ٣١.
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خداوند انجام شود.
شب همه  شب  شده ام  دل  حرم  نگذارم1پاسبان  او  اندیشٔه  جز  پرده  این  در  تا 

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.
در  که  همان گونه  دارد.  مراتبی  و  درجات  شجاعت  و  سخاوت  داشتن،  دوست  مانند  اخالص 
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 

می فرماید: خداوند خالص تر گرداند. بر همین اساس پیامبر اکرم 
»مؤمنان، با توجه به مراتب اخالصشان، بر یکدیگر برتری پیدا می کنند.«2

توجه کنیم که هر عملی از دو جزء تشکیل شده است؛ اول نّیت که به آن هدف یا قصد نیز می گوییم، 
دوم شکل و ظاهر عمل.

قصد و نّیت به منزلٔه روح عمل است و شکل عمل نیز در حکم بدن و کالبد آن روح می باشد. بنابراین، 
عمل بدون نّیت، کالبد بی جانی بیش نیست. به همین جهت رسول خدا  می فرماید:

3      نیت مؤمن از عمل او برتر است.
ٰ
ُة الُمؤِمِن َخیـٌر ِمـن َعـَمـلِه نِیَّ

و نیز به خاطر همین جایگاه مهم و ارزشمند نیت است که ایشان فرمود:
ِانَّـَما االَعـماُل بِالـنِّّیـاِت4  همانا اعمال انسان وابسته به نیت های اوست.

١ــ غزلیات، حافظ، غزل شمارٔه ٣2٤.
2ــ »ِبااِلخالِص تََتٰفاَضُل َمراِتُب الُمؤمنیَن« میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج ١، ص 75٤.

٣ــ اصول کافی، کلینی، ج 2، ص 8٤.
٤ــ بحاراالنوار، مجلسی، ج 67، ص 2١١.
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١ــ نهج البالغه، حکمت ٣2.

تفکر در حدیث
امیرالمؤمنین علی  می فرماید:

ّرِ ، َشرٌّ ِمنـُه.١ فاِعُل الَخیِر، َخیٌر ِمنُه؛ َو فاِعُل الشَّ
در این سخن حکیمانه تفکر کنید و رابطٔه آن را با اخالص توضیح دهید.

انسان مؤمن، عالوه بر اینکه می کوشد نّیت 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 
اگر خداوند  کمّیت، کیفیت، زمان، مکان و شیوه همان طوری انجام دهد که خداوند می خواهد؛ مثالً 
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.
فاعلی  حسن  فعلی.  ُحسن  و  فاعلی  ُحسن  باشد:  موجود  »ُحسن«  دو  باید  عملی  هر  در  پس 
به  کار  که  معناست  بدین  نیز  فعلی  باشد. حسن  الهی  نّیت  دارای  کار،  انجام دهندٔه  که  بدین معناست 

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 نّیت 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؟
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١ــ سعدی، مواعظ، قصیدٔه شماره 25.
2ــ گلشن راز، شیخ محمود شبستری.

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:
است دل  خداوند  تنبیه  همه  اقرارآفرینش  خداوند  به  ندارد  که  ندارد  دل 
دیوار1این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود بر  بود  نقش  نکند  فکرت  که  هر 

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.

جهان ذرات  ز  می تابد  تو  رخسار  هر دو عالم پُر ز نور و دیده نابینا، چه سود2مهر 
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 
از نمازی است که به جا آورندٔه آن نمی داند چه می گوید و برای چه می گوید. حتی گاه پیش می آید که 

انسان های نادان به تصور اینکه کار خیر می کنند، مرتکب گناهان بزرگ می شوند.

بررسی

زیر  موارد  از  هر یک  که  کنید  بررسی  می گیرد،  قرار  مقابل اخالص  در  ریا  اینکه  به  توجه  با 
مصداق ریا قرار می گیرد یا مصداق اخالص؟

1ــ حضور در نماز جماعت
2ــ کمک به افراد نیازمند در حضور دیگران
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ـ راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او:   نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاری جستن  2ـ
از او برای رسیدن به اخالص، غفلت از خداوند را کم می کند، محبت او را در قلب تقویت می سازد و انسان را از 

کمک های الهی بهره مند می نماید.
را  بندگی  و  اخالص  درخت  ریشٔه  گناه،  واجبات:  انجام  برای  تالش  و  گناه  از  دوری  3ــ 

بیشتر  بدانیم
در جنگ ِصّفین، وقتی امام علی  در آستانٔه پیروزی بر معاویه قرار گرفت و شکست 
لشکر 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.
، فریب این نیرنگ را خوردند و حاضر به پیکار  تعداد زیادی از لشکر امیر المؤمنین 
با معاویه نشدند و پیروزی حتمی را از دست دادند و امام را وادار به تسلیم و سپس قرارداد 
ده ها سال  که  تاریخ اسالم را عوض کرد و سبب شد  کار مسیر  این  معاویه کردند.  با  صلح 
حکومت اسالمی به دست بنی امیه بیفتد و به جای حکومت عدالت، ظالمین بر مسلمانان حاکم 

شوند.
در سال های اخیر، وقتی نهضت بیداری اسالمی در کشور های مسلمان خاورمیانه و شمال 
آفریقا آغاز شد و مسلمانان برای آزادی از حکومت های مستبد و تابع غرب قیام کردند، سازمان های 
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 اّما از معرفت صحیح دینی بی بهره بودند، به سوی خود جذب کنند 
و با   استفاده از این نیروهای با انگیزه، اّما ناآگاه، جهت مبارزه را تغییر دهند و به جای مبارزه با 
دشمنان به کشتن مسلمانان در جهان اسالم بپردازند؛ در نتیجه، بسیاری از سرزمین های اسالمی 
در این جنگ ها و کشمکش ها به ویرانه تبدیل شد. رسانه های کشورهای استعماری هم از این 
فرصت استفاده کردند و خشونت های آنان را به نام اسالم در دنیا پخش نمودند، به طوری که امروزه 
بسیاری از مردم جهان وقتی نام اسالم را می شنوند آن را با سر بریدن، ویران کردن و جاهلیت 

مساوی می پندارند.
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می سوزاند و آن را به تدریج از بین می برد، به همین جهت امیرالمؤمنین علی  می فرماید:
»تمام اخالص در دوری از گناهان جمع شده است.«1

از طرف دیگر، توجه به واجبات، درخت اخالص را آبیاری می کند و رشد می دهد. در میان اعمال واجب، 
روزه تأثیر خاصی در تقویت اخالص دارد. امیرالمؤمنین علی  می فرماید:

»خداوند بدان جهت روزه را واجب کرد تا اخالص مردم را بیازماید.«2

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، 
باطل  از  را  پیچیده، حق  و  در شرایط سخت  می تواند  که  و روشن بینی می رسد  بصیرت  از  به درجاتی 
تشخیص دهد و گرفتار باطل نشود3. خداوند در قرآن کریم، عالوه بر آنکه لقمان را به داشتن حکمت، 

توصیف کرده، سفارش های ارزنده و حکیمانه ای از ایشان نقل کرده است 4.
پیامبر اکرم  می فرماید:

» هرکس  چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمه های حکمت از قلبش بر 
زبانش جاری خواهد شد.«5

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 ندارد6.
کـه عنقا را بلند است آشیانه7 برو این دام بر مـرغی دگر ِنـه    

١ــ »تَماُم ااِلخالِص تََجنُُّب الَمعاصی« کنزالفوائد، محمدبن علی کراجکی، ج ١، ص 279.
2ــ نهج البالغه، حکمت 252.

می گیرد.  روشنی  انسان،  بصیرت  چشم  اخالص،  تحّقق  هنگام  به  البَصاِئُر؛  تَسَتنیُر  ااِلخالِص  ِق  تََحقُّ ِعنَد   : علی  امیرالمؤمنین  ٣ــ 
ُغررالِحکم، آمدی، حدیث 62١١.

٤ــ سورٔه لقمان، آیٔه ١2.
5ــ بحار االنوار، ج 67، ص 2٤٣.

6ــ سورٔه حجر، آیٔه ٤٠ و سورٔه ص، آیٔه 8٣.
7ــ غزلیات، حافظ، غزل شماره ٤28.
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بررسی

یکی از اوصافی که خداوند در قرآن برای حضرت یوسف  ذکر کرده، داشتن اخالص و 
رسیدن به مقام مخلَصین است.1

یوسف   حضرت  برای  دامی  چه  شیطان  بگویید  یوسف  سورٔه   34 تا   32 آیات  بررسی  با 
گسترده بود و او چگونه توانست از این دام نجات یابد؟

١ـ سورٔه یوسف، آیٔه 2٤.
2ـ دعای کمیل.

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 
گمراه کننده، شبکه های مجازی ناسالم و گروه ها و دسته های منحرف اجتماعی از جملٔه این دام هاست 
که مقاومت در برابر آنها نیازمند روی  آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانٔه فرمان های اوست. 
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. 
٣ــ دریافت پاداش های وصف نشدنی: بندگی خالصانٔه خداوند پاداش هایی دارد که چه بسا در 

ذهن ما نگنجد و از تصّور و تخّیل ما فراتر رود. 
از جملٔه این پاداش های وصف نشدنی، دیدار محبوب حقیقى و تقرب به پیشگاه كسى است كه بنا 
به تعبیر امیرمؤمنان، »نهایت آرزوى عارفان، دوست دل هاى صادقان، ولّى مؤمنان و معبود عالمیان 

است.2«
دیگر  و  زهرا    فاطمه   ، علی   امیر المؤمنین   ، خدا   رسول  زیبای  زندگى  به  است  كافى 
پیشوایان خود نظر بیفكنیم و ببینیم كه چگونه از راه بندگی خالصانٔه خدا، این همه خوبى و زیبایى و آن 

مقام قرب و نزدیكى به محبوب را به دست آورده اند.
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كنند سلطانت  كه  تا  كن  كنندبندگی  جانت  همه  تا  كن  رها  تن 
بكوش مسلمانی  در  سلمان  كنندهمچو  سلمانت  كه  تا  مسلمان  ای 
نیست تو  سزاوار  حیوانی  كنندخوی  انسانت  كه  كن  این خو  ترک 
كنندچون نداری درد، درمان هم مخواه درمانت  كه  كن  پیدا  درد 
امیـد داری  و  شـیطانی  كنند؟1 بنـدٔه  یزدانت  همچو  ستایش  كه 

١ــ خزائن االشعار، سیدعباس جوهری.
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قرائت
ه ثِّر؛ آيات 32 تا  آخر سور

ه مُدَّ سور

ــبِح   ِاذا ــیِل   ِاذ  اَدـَبرَـ  � َوالص ـஐَّالا  ‘ َواـلـَقمَـرِـ � َوال
ِاح َدي الـُ رَبِ �ـنَ ذـیرًـا لِلبرََشِ � َ اَسـَفرَـ � ِاــنها ل
لـஐُرَـ � ـَم   اَو ــتَیَ اـَخ، ــم   اَن ــتَیَـَقدـُءَ ِمنـ ـلِمَن ـشاـ
َب الـیَمنِی � ا  احَص ـَنفٍس ـبِ ما  َکَسـَبت  َرهـیــَنۀٌـ � ِالّ
ُــمَََءلوَن �َعِن ال مُج رِـمنَی � ماَسلـ ف َجـنٍّْت ـَیتَسا
ف َسـَقرَـ  �  ـقاـلوا لــَم ـَنُک  ِمَن اـلُمَصلنَّی  �  َو لــَم ـَنُک
ـِئضنَی � ـنُطـِعــُم ال مِـسکنَی � َوکـُنّا خَنوُض َمَع الـخاـ
ـنَا الــَیقنُی � اَتــى  ّّدنـِی � تَحLُب  ــیِبَو،ِم ا َوُکـنّا نـَُّذِ
ِفعنَی � فَما ـلَهُم َعِن الــت ذـஐِرَـةِ فَما تــَنَفعُ ـُهم َشفاَعۀُ الشّْ
ـ رـ،ت مُع رِـضنَی  �  ـஐَاـــَنهــُم  ُح ُمرـٌ  مُستـَنـِفرَـةٌ  �  فَ 
ت ِمــنهــُم    اَن ـُیو  ٍام رِـي لـஐُمِن قَسَوَر ةٍ � بَل ـیُرــیدُـ ـ

ا « ّஐَاـَیـخاـوفَن اآلِخرَـةَ  �  ل ا ‘ بَل ل ّஐَةً  �  ل َ ًفا  مُنرَش حُصُ
ءَ  ذـஐََرَـه{ � َوما یَذکرُـوَن ِاـنهـ{ تَذـஐِرَـةٌ � فََمن شا
ءَ اهللاُ‘ُه َو اَهُل الــتـقوي   َو اَهُل اـلَمغـِفرَـةِ � ا اَن یَشاـ ّ ِال

رِـ ِ�ّ سوَرةُ ��ُ�د
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ترجمه

32 چنین نیست ]كه  کافران مى پندارند[. سوگند به ماه،   
33 و به شب، هنگامى كه ]دامن برچیند و[ پشت كند،   

34 و سوگند به بامداد چون آشكار شود،   
35 كه ]آیات قرآن [ از پدیده هاى بزرگ است.   

36 بشر را هشداردهنده است.  
برای هر کس از شما که بخواهد سبقت گیرد )و راه اطاعت پوید( یا عقب بماند )و راه 

37 کفر در پیش گیرد(.  
38 هر كسى در گرِو دستاورد ]اعمال[ خویش است، 

دست  به  تقوایشان  و  ایمان  نشانه  به  را  اعمالشان  نامه  ]كه  راست  دست  یاران  به جز 
39 راستشان مى دهند[؛   

40 آنها در باغ هاى بهشتند ]و[ مى پرسند، 
41 از مجرمان:   

42 »چه چیز شما را در آتش ]َسَقر[ درآورد؟«   
43 گویند : »از نمازگزاران نبودیم،   

44 و بینوایان را غذا نمى دادیم،   
45 و پیوسته با اهل باطل همنشین و هم صدا بودیم،   

46 و ما روز جزا را تكذیب مى كردیم   
47 تا مرگ ما فرا رسید.«   

48 از این رو شفاعت شفاعتگران به حال آنها سودی نمی بخشد.   
49  ]با این وصف[ پس چرا ]مشرکان[ از تذكر قرآن رو گردانند؟   

50 ]چنان روی بر تافته اند[گویى گورخران گریزانى هستند.  
51 كه از شیرى گریخته اند.   

52 بلكه هر یک از ایشان انتظار دارد نامه هایى جداگانه  ]از سوى خدا[ برای او فرستاده شود.  
چنین نیست ]دلیل رویگردانی آنان این نیست که کتاب آسمانی بر آنها نازل نمی شود؛ این 

53 دستاویزی بیش نیست[، بلكه آنها از آخرت نمى ترسند.  
چنین نیست ]هرگز کتاب آسمانی بر آنها نازل نمی شود[؛ در حقیقت این ]سخن[ تذکر ]و 

54 برای موعظه و پندگیری، کافی[ است.   
55 پس هر که خواست، از آن پند گیرد.   

و تا خدا نخواهد ]از آن [ پند نمی گیرند. او اهل تقوى ]سزاوار آنکه از او پروا کنند[ و اهل 
56 آمرزش و مغفرت ]سزاوار آنکه تقواپیشگان را بیامرزد[ است.
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قدرت پرواز

در درس های پیشین دانستیم که تنها خالق،ما لک، ولی، رب و مدبّر جهان خداست و هیچ یک 
از مخلوقا ت در ادارٔه جهان با او شریک نیستند. همٔه موجودات، تحت اراده و تدبیر خداوند قرار 

دارند و به اذن او عمل می کنند.
در این درس، به بررسی و پاسخ این سؤال ها خواهیم پرداخت که:

1ــ با توجه به اینکه همٔه رخدادهای جهان، تحت قوانین و تدبیر خداوند است، نقش اختیار 
انسان در این نظام جهانی چیست؟ آیا این قوانین مانع اختیار انسان است یا بستری مناسب برای 

شکوفایی آن؟
2ــ در این نظام که با علم و ارادٔه الهی اداره می شود، جایگاه ارادهٔ انسان کجاست؟ آیا ارادهٔ    الهی 

مانع ارادٔه انسان است؟
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اختیار، حقیقتی و جدانی1 و 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:

درخت بـاالی  می رفـت  یکی  می فشاند آن میوه را دزدانه سختآن 
از خدا شـرمت، بـگو چه می کنی؟صـاحـب باغ آمـد و گفت ای َدنی
می خورد خرما که حق کردش عطاگـفـت: از بـاغ خـدا بــندٔه خـدا
می زدش برپشت و پهلو چوب سختپس ببستش سخت آن َدم بر درخت
مـی کُـشـی این بـی گنه را زار زارگفـت:  آخـر از خـدا شـرمی بدار
مـی زنـد بـر پـشت دیـگر بنـده اشگفـت: کز چوِب خدا این بنده اش
اوچـوِب حـق و پشت و پهلو، آِن او فـرمـان  آلــت  و  غــالم  مـن 
اختیار است، اختیار است، اختیار 2گفــت: توبه کردم از جبــر ای عیار

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 دستگاه های 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 می شود. در عین حال، باید توجه داشت که همین 

اختیار محدودی که داریم، مبنای تصمیم گیری های ما و تعیین کنندهٔ سرنوشت ماست.

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 بودِن اختیار و بی نیازی آن از استدالل، همٔه ما شواهدی بر وجود آن را در خود 
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.

کنم آن  یا  کنم  این  فردا  که  دلیل اختیار است ای صنم1این  خود 
2ــ احساس رضایت یا پشیمانی: هرگاه در کاری موفق شویم، احساس رضایت و خرسندى 
نتیجٔه اراده  وجودمان را فرا مى گیرد. این احساس رضایت نشانٔه آن است که آن کار را از خود و 
زیان  یا دیگرى  به خود  و  اشتباه مى شویم  نیز در کارى مرتکب  گاه  و تصمیم عاقالنٔه خود مى دانیم. 
انجام  را  کار  آن  کاش  ای  می گوییم  خود  با  و  می کنیم  پشیمانى  احساس  هنگام  این  در  می رسانیم. 

نمی دادم. این احساس پشیمانی نشانگر آن است که من توان ترک آن کار را داشته ام.

این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟گر نبودی اختیار این شرم چـیسـت
ز اختیـار خـویش گـشتی مـهتدی2وان پشیمانی که خوردی زان بدی

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.

بیـا فردا  را  سنگ  گویی  سزا؟هیچ  را  َبد  دهم  من  نیایی  ور 

زنـد؟ را  کلوخی  مر  عاقل  عتابی  کس  کند؟3هیچ  سنگی  با  هیچ 

***
خدای متعال، متناسب با همین قّؤه اختیار، بشر را راهنمایی کرده و او را مختار گذاشته است که از 

١ــ مثنوی معنوی، مولوی، دفتر پنجم.
2ــ همان.
3ــ همان.



57

راهنمایی خداوند استفاده کند و سپاسگزار باشد، یا ناسپاسی کند و از هدایت و لطف الهی بهره نبرد و 
مسیر شقاوت را بپیماید:

بیَل ِاّما شاکًرا َو ِاّما کَفوًرا١ ِاّنا َهَدیناُه السَّ

١ــ سورٔه انسان، آیٔه 3.
2ــ بصائر: دالیل روشن.
3ــ سورٔه انعام، آیٔه ١٠٤.

٤ــ سورٔه آل عمران، آیٔه ١٨2.

تدّبر در قرآن )١(
پس از ترجمٔه آیات زیر در آن تأمل کنید و توضیح دهید هر یک از این آیات کدام یک از شواهد 

و نشانه های وجود اختیار در انسان را بیان می کند؟
.................................... َقد جاءَکُم بَصائِـُر2 ِمن َربِّکُم 
.................................... َفَمن َابَصَر َفلِنَفـِسهٰ 
.................................... َو َمن َعِمَی َفـَعلَیـها...3 

.................................... َمت َایـدیـکُم  ذٰلَِک بِما َقدَّ
 .................................... َه لَیـَس بِظَـّلٍم لِلـَعـبیِد4  َوَانَّ الّلٰ
....................................  

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 در مسیر رشد و کمال تا آنجا پیش برویم که جز خداوند کسی به عظمت آن آگاه نیست.
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 
به پیش می رود؛ به عبارت دیگر، ما در جهانی زندگی می کنیم که قدر و قضای الهی بر آن حاکم است 

)قانونمند است(؛ پس دراین صورت، آیا قدر و قضای الهی مانع اختیار ما نیست؟ 
قبل از پاسخ به این سؤال الزم است این دو اصطالح قرآنی، یعنی »قدر« و »قضا« را بیشتر بشناسیم 

و در معنا و مفهوم آنها عمیق تر تأمل کنیم.
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قدر و قضای الهی: »َقَدر« و »َقۡدر« به معنای »اندازه« است و »تقدیر« به معنای »اندازه گرفتن«. 
است.  بخشیدن«  »حتمّیت  و  کردن«  »حکم  دادن«،  »پایان  رساندن«،  انجام  »به  معنای  به  نیز  »قضا« 
مخلوقات جهان، از آن جهت که خدای متعال با علم خود، اندازه، حدود، ویژگی، موقعیت مکانی و 
زمانی آنها را تعیین می کند، به تقدیر الهی وابسته هستند و از آن جهت که با فرمان و حکم و ارادٔه الهی 
ایجاد می شوند، به قضای الهی وابسته اند1؛ پس اینکه می گوییم قدر و قضای الهی بر جهان حاکم است، 
به این معناست که نقشٔه جهان با همٔه موجودات و ریزه کاری ها و ویژگی ها و قانون هایش از آِن خدا و 
از علم خداست )قدر( و اجرا و پیاده کردن آن نیز به ارادٔه خداست )قضا(. به همین دلیل، نه در نقشٔه 

جهان نقصی هست و نه در اجرا و پیاده کردن آن.
حال با توجه به معنای قدر و قضا، اگر وضع جهان غیر از این بود، یعنی تحت نظام قدر  و قضای الهی 
قرار نداشت )قانونمند نبود(، آیا می توانستیم با همین اطمینان خاطری که اکنون داریم، با اختیار خود 

دست به انتخاب زده و در این جهان کار و فعالیت کنیم؟ 
از این رو، فقط با زندگی در یک جهان قانونمند است که امکان بهره مندی از اختیار و انتخاب وجود دارد، 
زیرا اگر وقایع جهان قانونمند نبود و همه چیز اتفاقی رخ می داد، انسان نمی دانست باید دست به چه انتخابی بزند.

که  یعنی می دانیم  و قضاست؛  تقدیر  به همین  اعتماد  به سبب  تشنگی می نوشیم،  برای رفع  که  آبی 
خداوند آب را با این ویژگی ها آفریده که سبب رفع تشنگی می شود. اّما اگر کسی این تقدیرها را نبیند و 
نظم فعلی جهان را یک اتفاق از میان میلیاردها اتفاق ممکن دیگر بداند، اگر واقعاً بخواهد همین نگاه را 
مبنای عمل خود در زندگی قرار دهد، چه خواهد کرد؟ آیا امکان استفاده از اختیار را در چنین جهانی 

خواهد داشت؟ 

١ــ 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 
لَه و کُن  ِاذا َاراَد َشیئًا َان یَقوَل  َامُره و  َّما  ِان تفکیک نیستند، زیرا تا خداوند ویژگی های مخلوقی را تقدیر می کند، آن مخلوق تحقق هم می یابد: 
فََیکوُن )سورٔه یٰس، آیه ٨2(. به تعبیر دیگر میان تقدیر یک شیء از سوی خداوند )قدر الهی( و تحقق آن )قضای الهی( فاصله ای نیست. پس هر 
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.

تفکر
دربارٔه سؤال های باال بیندیشید و نظر خود را دربارهٔ هر یک از آنها ارائه دهید.
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اصلح یک پندار
برخى که می پندارند قدر و قضای الهى با اختیار انسان ناسازگار است، 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 و قاعدٔه خاص خود را 
دارد و تمام جهان بر اساس قواعدی بنا شده است و این قواعد، توسط انسان قابل یافتن و بهره گیری است. 

پس بدون قدر   و قضای الهى هیچ نظمى برقرار نمى شود و هیچ زمینه اى براى کار اختیارى پدید نمى آید.
روزى امیرمؤمنان على  با جمعى از یاران خود در سایٔه  دیوارى نشسته بود. آن حضرت متوجه 
کجى و سستى دیوار شد و براى اینکه مبادا دیوار روى او و یاران خراب شود، از آنجا برخاست و زیر 

سایٔه دیوار دیگری نشست. یکى از یاران به آن حضرت گفت:
ــ یا امیرالمؤمنین آیا از قضاى الهى مى گریزى؟

امام فرمود: »از قضاى الهى به َقَدر الهى پناه مى برم.«1
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؛ 
  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 قدر و قضای الهی را نشان داد و به آن شخص و 
دیگران آموخت که اعتقاد به قدر و قضا، نه تنها مانع تحرک و عمل انسان نیست، بلکه عامل و زمینه ساز 
با  آن است. در واقع، فرو ریختن دیوار سست و کج یک قضای الهی است، اما این قضا متناسب 
ویژگی و تقدیر خاص آن دیوار، یعنی سستی و کجی آن است. اما اگر دیوار، ویژگی دیگری داشته 
باشد، مثالً 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. بنابراین، جهان آفرینش مجموعه ای از 

قدرها و قضاهای الهی است و این انسان است که باید با تشخیص درست، بهترین ها را انتخاب کند.
اختیار انسان، یک تقدیر الهى 

وقتى از تقدیر جهان به    وسیلٔه خداوند سخن مى گوییم، منظورمان فقط تعیین طول، عرض، حجم، 
شامل  الهى  تقدیر  هستند.  تقدیرها  آشکارترین  و  ساده ترین  اینها  نیست.  موجود  یک  زمان  و  مکان 
همٔه ویژگى ها، کیفیت ها، کمّیت ها و کلیٔه روابط میان موجودات مى شود. اینکه آب در چه درجه ای 

١ــ توحید، شیخ صدوق، ص 33٧.
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به جوش آید، 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 مثالً به 

آب، ویژگى مایع بودن را داده است، به انسان نیز ویژگی مختاربودن را عطا کرده است.
و کسى  انجام دهد«  اختیار  »با  را  کارهایش  انسان  که  تقدیر کرده  این گونه  دیگر، خداوند  تعبیر  به 
نمى تواند از اختیار که ویژگى ذاتى اوست، فرار کند؛ حتى اگر بخواهد آن را انکار کند و از آن فرار 

کند، باز هم این کار اختیارى بوده، چون همین کار را با خواست و ارادٔه خود انجام داده است.

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 
و ارادهٔ الهی اعتقاد داشت و گفت همٔه کارها با ارادٔه خداوند انجام می شود و هم انسان را موجودی 

مختار دانست که کارهایش را با ارادٔه خودش انجام می دهد؟
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:
با همکارى  به صورت مجموعه و  پدیده ممکن است چند عامل  پیدایش هر  1ــ علل عرضى: در 
یکدیگر مشارکت کنند؛ مثالً 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 مثالً وقتی دو نفر دسته های 
یک گلدان بزرگ را می گیرند و جابه جا می کنند، هر کدام از این دو نفر نیروی خاّصی را وارد می کند که 
باعث جابه جایی گلدان می شود. در هر دو مثال، هریک از این عوامل و عناصر اثر خاصی را، مستقل 

جابه جا  گلدان  یا  بروید  گل  تا  می کند  اعمال  دیگری،  از 
شود. این گونه علل را »علل عرضى« مى گویند. در علل 
به طور مستقیم نقش خاصی را برعهده  عرضی، هر عامل 

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:
ــ نفس یا روح که ارادٔه نوشتن می کند؛

ــ ساختار عصبی بدن که با ارادهٔ نفس، موجب حرکت دستمان می شود؛
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ــ دست که قلم را به حرکت درمی آورد؛
ــ قلم که با حرکت خود در صفحه، جمالت را می نگارد.

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. قلم 
مى نویسد، اما حرکت آن ناشى از حرکت دست است. حرکت دست به نوبٔه خود محصول کار دستگاه 
»علل  را  این علت ها  نفس شماست.  از  برآمده  که  اراده ای است  از  ناشى  هم  کار  این  عصبى است. 
)در یک ردیف و هرکدام  قرار داشتند  پرورش گل، علت ها در عرض هم  مثال  طولى« مى گویند. در 
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(.
وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از ارادٔه الهى و خواست خداست. به عبارت دیگر، خداوند 
اراده کرده است که انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد. در فعل اختیارى، تا زمانى که ما  ارادٔه 
کاری را نکرده ایم، آن کار انجام نمى گیرد؛ در عین حال، وجود ما، ارادٔه ما و عملى که از ما سر مى زند 

همگى وابسته به ارادٔه خداوند است؛ یعنى ارادهٔ انسان در طول ارادهٔ خداست و با آن منافات ندارد.

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؟

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

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

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

نمونه

    سؤال کرد، آیا رفتن  پس از جنگ صفین و در راه بازگشت از جنگ، مردى از امام على 
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.«
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١ــ اصول کافی، کلینی، ج١، ص 21.

پاسخ به یک پرسش

ممکن است برای شما این سؤال پیش آید که »اگر خداوند از قبل، سرنوشت و آیندۀ مرا 
مى داند، پس دیگر تلش و ارادۀ من، چه نقشی در آینده ام دارد؟«

از  و  است  انسان  علِم  با  متعال  خداى  علم  کردن  مقایسه  از  ناشى  الهى،  علم  از  برداشتى  چنین 
لغزشگاه هایی 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. مثالً یک کارشناس فوتبال که نتیجٔه یک 
مسابقه را پیش بینی می کند، یا معلمى که آیندهٔ یک دانش آموز را حدس مى زند، هریک براساس اطالعات 
محدودى که دارند، دست به این کار مى زنند؛ اّما آن معلم علم ندارد که این دانش آموز از لحظٔه بعد تا روز 
امتحان چه تصمیم هایی خواهد گرفت، آیا متحّول خواهد شد یا به راه گذشته ادامه خواهد 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 مثالً فردا آن دانش آموز به اختیار خود تصمیم مى گیرد 
ساعات مطالعٔه خود را افزایش دهد، تصمیم مى گیرد از میزان خواب خود کم کند و ده ها تصمیم اختیارى 
دیگر. همچنین مى بیند که این تصمیم ها در پایان، منجر به قبولى وى خواهد شد. پس علم خداوند منحصر 
به نتیجٔه پایانى فرایند نیست، بلکه به سلسلٔه تصمیم ها و عوامل دیگِر مؤثر در آن فرایند نیز متعلق است. 
در حقیقت، علم خداوند، پیش بینى ِصرف دربارهٔ نتیجه نیست، بلکه خداوند با شناخت کامل و دقیقی که از 

مخلوقات خود دارد، می داند که این فرد با انتخاب خودش، چه مسیری را در پیش می گیرد.

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.(

به جنگ، زیرا  به شما سه اجر بزرگ عنایت فرموده، اجر رفتن  امام  ، فرمود: »خداوند 
به ارادٔه خویش در آنجا حضور داشتید؛ اجر  با ارادٔه خود رفتید؛ اجر حضور در جبهه، زیرا 

بازگشت از نبرد، زیرا به ارادهٔ خود بازگشتید و در هیچ یک از این مراحل مجبور نبودید.«
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 

مردم بر این گونه بود، پاداش و مجازات، بیهوده و باطل مى شد.«1
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قرائت
ن؛ آيات 139 تا 145 ه  آل عمرا سور

اَعلَو،َن    ِان ـஐُـنــُتــم احَت زَـونا    َو اَنــُتــُم ال اــتَِهــنوا    َول َول
ُموِمــننَی  �  ِا،ن ـیَ مـَسســمُ قرَـٌح     ـَفَقد  َمــس اـلَقو،َم
اــَّیاـ،ُم  ـنُ داِوـلُها  ـَبنَی الــّناـــِس قرَـٌح  ِمــث هُل{‘ َو تــَِل ال
داءَۀ ذ،نَی آَمــنوا    َو ــتَیـِخَذ ِمــنـــُم هُشَ Lَو  لــَِیعلــََم اهللاُ ا
ذ،نَی آَمنوا Lالظّْـ لِمنَی � َو لــِیُ َمّحَِص اهللاُ ا احُیِب َواهللاُ ل
َو مَیَحَق الــِفرـنَی � اَ،م َحِسبـتــُم اَن تَدخُلُواالَجــنۀَـ
رِبنَی � ذنـَی ج ـَهدوا ِمــنــمُ   َوـَیعلََم الصّْ Lَوـَلّما ـَیعلَِم اهللاُ ا
َو ـَلَقد ـஐُنـــُتــم ـتَ َمــنو،َن اـلَموَت     مِن قــَبِل اَن ـتَ لـَقوهُ
ا َرسوٌل ّ ٌد  ِال فََقد َراَــتیُموهُ    َو اَنــُتــم تــَنظرُـوَن � َوما حُمَم
قَد  َختَل  مِ،ن  قــَب هِلِ  الرـُسُل ‘  اـََفاِـنى  ما،َت     اَو  قــُِتَل
ـنَقلَبــُتــم عَ ل اَعقاـِبـــُم‘  َومَن ــنَیَقبِل عَ ل ـَعـِقـبَــی ِه اٍّ
ـِرـ،نَی  � فَلَن  ـَیرُض اهللاَ  َشــیئئًا   ۀ َو َســَیج زِـي اهللاُ الشّْ
َج ًالاۀ ـبًا مُو ــتஐِا ــِباِـذِن اِهللا   ـ ّ َوماஐاَن لــَِنفٍس اَن ـتَ موَت   ِال
َو م،َن ــُیرِـد ــَثوا،َب اLدنــیاـ     ــُنوـِتهـ  ِمهنا  « َو م،َن ــُیرِـد
ـِرـنَی � ـثَواَب اآلِخرَـةِ   ـنُوـِتهـ ِمهنا ‘َوَســَنج زِـي الشّْ
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ترجمه

139 سستى نكنید و غمگین نشوید، كه اگر مؤمن باشید شما برترید. 
اگر به شما )در جنگ احد( آسیبى رسید، به دشمنان شما نیز )در بدر( شكست و 
آسیبی سخت وارد گردید، و ما این روزها ]ى شكست و پیروزى [ را میان مردم به 
نوبت مى گردانیم ]و این به خاطر مصالحی است که خدا می داند[ تا خداوند كسانى 
را كه ]واقعاً[ ایمان آورده اند معلوم بدارد، و از میان شما گواهانى بگیرد و خداوند 

140 ستمكاران را دوست نمى دارد. 
 و تا خدا كسانى را كه ایمان آورده اند، خالص گرداند و كافران را به تدریج  نابود 

141 سازد. 
آیا چنین پنداشتید كه ]تنها با اّدعاى ایمان[ وارد بهشت خواهید شد، در حالى كه خداوند 

142 هنوز مجاهدان از شما را معلوم نساخته و صابران را مشّخص نکرده است؟! 
با آن روبه رو شوید، آرزو  آنكه  و شما مرگ ]و شهادت در راه خدا[ را، پیش از 
مى كردید؛ سپس آن را ]با چشم خود[ دیدید و در حالى كه به آن نگاه مى كردید ]به آن 

143 تن ندادید! چقدر میان گفتار و كردار شما فاصله است؟![
و محمد، جز فرستاده اى كه پیش از او ]هم [ پیامبرانى ]آمده و[ گذشتند، نیست. آیا 
اگر او بمیرد یا كشته شود، به عقب باز مى گردید؟ ]و عقیده خود را رها كرده، به دوران 
جاهلّیت و كفر بازگشت خواهید نمود؟[ و هر كس از عقیده خود بازگردد، هرگز هیچ 

144 زیانى به خدا نمى رساند، و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مى دهد. 
و هیچ نفسى جز به فرمان خدا نمیرد. ]خداوند، مرگ را[ به عنوان سرنوشتى معین 
]مقرر كرده است [. و هر كه پاداش این دنیا را بخواهد ]و در زندگى خود، در این 
راه گام بردارد[ به او از آن مى دهیم و هر كه پاداش آن سراى را بخواهد، از آن به او 

145 مى دهیم و به زودى سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. 
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سنت های خداوند در زندگی

در درس قبل با حقیقت اختیار و رابطٔه آن با قضا و قدر الهی آشنا شدیم و دانستیم که قانونمندِی 
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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تدّبر در قرآن 

آیات زیر را ترجمه کنید.

.................................... کُلُّ  نَفٍس ذائَِقُة الَموتِ 

.................................... ِرّ َو الَخیـِر ِفتـنَةً  َو نَبـلوکُم بِالشَّ

.................................... َو ِالَینا ُترَجـعوَن1 

.................................... َاَحـِسـَب الـّنـاُس َان ُیـتـَرکوا 

.................................... َان َیـقولوا آَمـّنـا 

.................................... َو ُهـم الُیـفـتَـنوَن2 

هر یک از اینان و آنان ]دنیا طلبان و آخرت  طلبان[    کُـلًّ ُنـِمـدُّ ٰهـُؤالِء َو ٰهـُؤالءِ 
را مدد می رسانیم  

از عطای پروردگارت ِمـن َعـطاِء َربِّـکَ 
و عطای پروردگارت ]از کسی[ منع نشده است. َو ما کاَن َعـطاُء َربِّـَک َمحـظوًرا3 

.................................... وَ  الَّـذیـَن جاَهـدوا فیـنا 

.................................... لَـنَـهـِدَیـنَّـُهـم ُسـُبـلَـنا 

.................................... ـَه لَـَمـَع الـُمحـِسـنیـَن4  َو ِانَّ الـّلٰ

.................................... بوا بِـآیاتِـنا  َوالَّـذیَن کَـذَّ
به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کرد، َسـنَـسـتَـدِرُجـُهـم 

.................................... ِمـن َحـیُث الَیـعـلَـمونَ 
و به آنها مهلت مى دهم َو ُامـلى لَـُهـم 

همانا تدبیر من استوار است. ِانَّ کَـیدى َمـتیٌن5 

١ــ سورٔه انبیاء ، آیٔه 35.                     2ــ سورٔه عنکبوت، آیٔه 2.                 ٣ــ سورٔه اسراء، آیٔه 20.
4ــ سورٔه عنکبوت، آیٔه ٦٩.                 5 ــ سورهٔ اعراف، آیات 182 و 183.
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.................................... َمـن جاءَ بِـالـَحـَسـنَـةِ 

.................................... َفـلَـه و َعـشـُر َامـثالِـها 

.................................... ةِ  َـٴ ـِیّـ� َو َمـن جاءَ بِـالـسَّ

.................................... َفـل ُیـجـزٰى ِااّل ِمـثـلَـها 

.................................... َو ُهـم ال ُیـظـلَـموَن1 

.................................... َو لَـو َانَّ َاهـَل الـُقـرٰى2 آَمـنوا 

.................................... َو  اتَّـَقوا 

.................................... لَـَفـتَـحـنا َعـلَـیـِهـم 

.................................... ـماِء َو االَرضِ  بَـَرکاٍت ِمـَن الـسَّ

.................................... بوا َفـاََخـذناُهـم  وَ  ٰلکِـن کَـذَّ

.................................... بِـما کانوا َیکـِسـبوَن3 

با تفکر در آیات پیشین، پیام های زیر را تکمیل کنید. 
١ــ هر انسانی در زندگی خود همواره به وسیلٔه امور ………… یا با امور ............ در 

معرض ............است.
سوره……/ آیه……

2ــ هرکس ادعای ایمان کند، ………… قرار می گیرد.
سوره……/ آیه……

3ــ رحمت واسعٔه الهی به همٔه افراد جامعه، چه نیکوکار و چه بدکار،…… 
سوره……/ آیه……

4ــ خداوند کسانی را که در راه او قدم بردارند، به طور خاص………… می کند. 
سوره……/ آیه……

1ــ سورٔه انعام، آیٔه 160.
2ــ اهل الُقری: مردم شهرها

3ــ سورٔه اعراف، آیٔه96.
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قرار می دهند و………  به دست خویش، خود را در معرض هالکت  برخی گناهکاران  5  ــ 
گرفتار عذاب می شوند.

سوره……/ آیه……
٦ ــ خداوند پاداش کار نیک را چند برابر و کیفر کار بد را به اندازه خودش می دهد و این نشانه 

......الهی است.
سوره……/ آیه……

٧ــ مطابق با قانون الهی، آینده انسان براساس .....................رقم می خورد.
سوره……/ آیه……

سنت های الهی 
دانستیم که براساس تقدیر الهی، جهان خلقت قانونمند است و پدیده های آن در دایرٔه قوانین خاصی 
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 

مردم را به شناخت آنها، به خصوص سنت های مربوط به زندگی انسان دعوت نموده است.1
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 شود. اّما 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 
به طور کلی همٔه حوادث زندگی می شود و دیدگاه ما را نسبت به  وقایع و حوادث جهان از دیگران ممتاز 
می سازد 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 ابتلء: ابتالء 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 
الزم برسیم؛ ولی امتحان خداونِد علیم برای آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه برای رشد دادن و به 

1ــ سورٔه احزاب، آیٔه 62؛ سورٔه فتح، آیٔه 23؛سورٔه نساء، آیٔه 26؛ سورٔه آل عمران، آیٔه 137.
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ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است.1
سّنت ابتالء یکی از عام ترین و فراگیرترین سّنت های الهی حاکم بر زندگی انسان است که ثابت و 
همیشگی است و شامل همٔه انسان ها در همٔه دوران ها می شود. به عبارت دیگر، زندگی هر انسانی، چه 
مؤمن و چه کافر، چه فقیر و چه غنی، صحنٔه انواع امتحان ها و آزمایش هاست. هویت و شخصیت 

انسان ها با این ابتالئات ساخته می شود و شناخته می گردد. 

کدام آیٔه فعالیِت »تدبّر در قرآن« ابتدای درس، به این سنت اشاره دارد؟ …………………

با  را  او  و  می شود  برتر  مرتبه ای  به  فرد  ورود  سبب  الهی  امتحان  از  مرحله ای  هر  در  موفقیت 
وارد  امتحانی  هر  در  موفقیت  با  که  دانش آموزی  مانند  درست  می کند؛  روبه رو  جدیدتر  امتحان های 
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 ابتالء، وارد امتحان ها و آزمایش های خاص آن می شود و به میزانی 
که در آزمون های اّولیه سربلند بیرون آید، قدم در آزمون های بعد می گذارد و برای کسب کماالت برتر 

آماده می شود.
امام صادق  درباره رابطه مراتب ایمان و مراتب امتحان مى فرماید:

به راستى که مؤمن ِانَّـَمـا الـُمـؤِمـُن 
به مانند کفٔه ترازوست ـةِ الـمیزانِ  بِـَمـنـِزلَـةِ کَـفَّ

هر اندازه ایمانش افزوده شود،  
ٰ
کُـلَّـما زیـَد فى ایمانِـه

امتحانش نیز افزوده مى شود.  2
ٰ
زیَد فى بَـلئِـه

کدام آیٔه فعالیت »تدبر در قرآن« ابتدای درس، به این نکته اشاره دارد؟…………………

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 
پدر و مادر، بارش باران یا وقوع خشک سالی و به طور کلی هر حادثٔه شیرین یا تلخ، مواد امتحانی 

1ــ المیزان، عالمه طباطبایی، جلد اّول، ذیل آیٔه »َو ِاِذ ابَتلٰی ِابراهیَم ...« )سورٔه بقره، آیٔه 124(.
2ــ كافی، کلینی، ج 2، ص 254.  
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ما به حساب می آیند و نحؤه مواجهٔه ما با آنها پیروزی یا شکست ما را رقم می زند و مهیای امتحانی 
دیگر می سازد.

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.

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 ابتلء وامتحان ما باشد؟

بسیاری از افراد، امور روزمرٔه زندگی خود را جریاناتی عادی، و نه آزمایش و امتحان، تلقی می کنند. 
آنها می پندارند که امتحانات الهی تنها به لحظات سرنوشت ساز و استثنایی زندگی اختصاص دارد و 
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.
همین که هر لحظه، دربارٔه افرادی که با آنان روبه رو می شویم قضاوت می کنیم خود نوعی امتحان 
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 
قرار  آزمایش  مورد  دیگران  حقوق  رعایت  طریق  از  نیز  مردم  میان  در  حضور  هنگام  در  می شویم. 
می گیریم. به طور کلی جای جای زندگی انسان محلّی برای امتحان است. انسان مؤمن با توجه به همین 



72

مسئله است که لحظه لحظه گفتار و کردار خود را در معرض آزمایش الهی می داند و سعی می کند نوع 
و سبک زندگی خود را به گونه ای قرار دهد که در آزمایش الهی سربلند بیرون آید. به این خاطره دربارٔه 

شهید ابراهیم هادی توجه کنید: 
لباس ورزشکاری به سمت  با ساک دستی و  اندام مناسبی داشت. هرروز  »ورزشکار بود و قد و 

باشگاه می رفت. یک بار رفقایش به او گفتند: دیروز دو تا دخرت دنبال تو بودند و دربارٔه تو حرف 

می زدند. ماشاءاللّه با این تیپ و هیکل، خوب جلب توّجه می کنی! 

از فردا دیگر ساک ورزشی برمنی داشت! لباس های ورزشی خود را داخل کیسٔه نایلونی می گذاشت 

و یک پیراهن گشاد می پوشید و روی شلوارش می انداخت؛ می گفت منی خواهم با نوع پوششم، ذهن 
یک جوان را مشغول کنم.«1

الهی  دین  به  را  مردم  انبیا  وقتی  است.  الهی  امداد  سنت  دیگر،  سنت  الهى:  عام  امداد  ٢ــ 
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. 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 برمى گزیند 
لوازم و امکانات رسیدن به حق را می یابد و مراتب کمال را می پیماید و کسی که فقط دنیا را انتخاب کرده 
و برای آن تالش می کند همان را به دست می آورد.2 البته اینان عواقب زیان بار تصمیم غلط خود را در 

آخرت مشاهده خواهند کرد. قرآن کریم در این باره می فرماید:
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 

رفته و آنچه را که انجام می دهند، باطل است.3

      کدام آیٔه فعالیت »تدبّر در قرآن« ابتدای درس، به این سنت اشاره دارد؟ ................

1ــ برگرفته از کتاب »سالم بر ابراهیم«؛ خاطراتی از زندگی شهید ابراهیم هادی.
2ــ سورٔه اسراء، آیات ١٨ تا ٢٠.

3ــ سورٔه هود، آیات 15 و 16.
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یعنی  نمودن است؛  معنای آسان  به  توفیق  دینی،  الهى(: در اصطالح  )توفیق  ٣ــ امداد خاص 
خداوند شرایط و اسباب را برای کسی که با نّیت پاک، قدم در راه حق می گذارد و در این راه سعی و 
تالش می کند چنان فراهم مى سازد که وی بتواند آسان تر به مقصد برسد. این امداد خاص خداوند سنت 

»توفیق الهی« نام دارد.
به دنبال تالش و مجاهدت است.1 خداوند،  الهى  توفیق، نصرت و هدایت  این  از جلوه هاى  یکى 

انسان تالشگر و مجاهد را حمایت مى کند، دست او را مى گیرد و با پشتیبانى خود به پیش مى برد.

کدام  آیٔه فعالیت »تدبّر در قرآن« ابتدای درس، به این نکته اشاره دارد؟ …………………

از جلوه های دیگر توفیق الهی، ایجاد زمینٔه مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن می باشد مانند 
یافتن دوست خوب، شرکت در یک جلسٔه قرآنی و خواندن یک کتاب تأثیر  گذار و هدایتگر. 

تعیین کننده دارد؛  نقشی  مانند داشتن روحیٔه حق پذیری هم  الهی، عوامل درونی  توفیق  در کسب 
برای مثال، دو نفر با هم آیاتی از قرآن را از رسول  اکرم   می شنیدند، اّما این آیات ایمان یکی را 
با هم از کنار مسجدی  نفر  بر لجاجت و کفر دیگری می افزود؛ و مثال دیگر : دو  تقویت می کرد ولی 
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.
4 ــ سبقت رحمت بر غضب2: از آنجا که خداوند به بندگان خود محبت دارد، با همٔه آنان، چه 

نیکوکار و چه گناهکار، به لطف و مهربانی رفتار می کند. او به بندگان خود اعالم می کند که: 
پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب کرده است.3 

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.
گناهکار،   بندگان  آبروی  حفظ  نیک4،  کار  انجام  با  گناهان  برخی  آمرزش  توبه،  با  گناهان  آمرزش 

1ــ سورٔه آل عمران، آیات 123 تا 125 ؛ سورٔه انفال، آیٔه 44؛ سورٔه بقره ، آیٔه 249. 
2ــ مقصود از غضب الهی، محروم كردن ظالمین و فاسقان از برخی نعمت ها و گرفتار كردن آنها در عذاب های دنیوی و اخروی است. 

3ــ سورٔه انعام، آیٔه 54.
4ــ سورٔه هود، آیٔه 114.
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پذیرش عبادت اندک1 و رضایت سریع از کسی که طلب آمرزش کرده2، نمونه هایی از سبقت رحمت 
خدا بر غضب او است.

یا َمن َسبََقت َرحَمُتُه َغَضبَه3     ای خدایی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته است.
یکی از موارد سبقت رحمت بر غضب خدا آن است که وقتی انسان کار نیکی انجام می دهد، خداوند 
به فرشته اش فرمان می دهد که فورًا آن را ثبت نماید، اّما وقتی گناهی مرتکب می شود به فرشتٔه خود 
دستور می دهد که صبر کند تا بنده اش توبه کند و جبران نماید؛ و در صورتی که بنده توبه نکرد آن گناه 
را ثبت نماید.4 همچنین خداوند عمل نیک را چند برابر پاداش و کار بد را فقط به اندازٔه خودش جزا 

می دهد.5
   

   کدام آیٔه فعالیت »تدبّر در قرآن« ابتدای درس، به این سّنت اشاره دارد؟ ................

5 ــ املء و استدراج6: خداوند 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 فرصت و نعمت ها را وسیلٔه غوطه ور شدن در گناهان قرار می دهند. درحقیقت، مهلت ها 
و نعمت ها، با اختیار و ارادٔه خودشان به صورت بالی الهی جلوه گر شده و باعث می شود که بار 
گناهان آنان هر روز سنگین و سنگین تر شود و به تدریج به هالکت ابدی نزدیک تر می شوند. این 
سنت که از جمله سنت هاى حاکم بر زندگى معاندان و غرق شدگان در گناه است، سنت »املء و 

استدراج«7نام دارد.

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

1ــ »... یا َمن یَقبَُل الَیسیَر َو یَعفو َعِن الَکثیِر ...«. مفاتیح الجنان، دعای سحر.
2ــ »... یا سریع الّرضا ...«. دعای کمیل.

3ــ فرازی از دعای جوشن کبیر.
4ــ کافی، کلینی، ج 2، ص 437.

5ــ سورٔه شوری، آیٔه 40؛ سورٔه انعام، آیٔه 160.
6 ــ 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.

7ــ امالء به معنای مهلت دادن است و استدراج به معنای حرکت تدریجی به سمت عذاب الهی است.
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قرارگرفتن در دایرٔه سنت امالء و استدراج نتیجه عمل خود انسان هاست. بنابراین باید بکوشیم که 
در دایره این سنت ها قرار نگیریم تا به هالکت ابدی گرفتار نشویم. 

امیر المؤمنین  می فرماید: »چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده پوشی خدا او را 
مغرور سازد و با ستایش مردم فریفته و شیفتٔه خود گردد و خدا هیچ کس را همانند کسی که به او مهلت 

داده، امتحان و آزمایش نکرده است.«1

را مورد  یزید  این گونه  ایراد کرد  یزید  برابر  و در  در خطبه ای که حضرت زینب  در شام 
خطاب قرار داد:2

… ای یزید، آیا گمان برده ای حال که جای جای زمین و آفاق آسمان را بر ما گرفتی و بستی و 
ما چونان کنیزان رانده شدیم، مایٔه خواری ما و موجب کرامت توست و حکایت از عظمت جایگاه 

تو دارد، که این چنین باد در بینی انداخته ای، و برق شادی و سرور از دیدگانت می جهد؟! 
اندکی آرام گیر، مگر سخن خدای را فراموش کرده ای که فرمود: »آنان که کافر شدند تصور 
نکنند که اگر به آنان مهلت می دهیم، به نفع آنها است، فقط به این خاطر به آنان مهلت می دهیم تا بر 

گناهان خود بیفزایند برای آنان عذاب خوارکننده خواهد بود«3.

6  ــ تأثیر اعمال انسان در زندگی او: رهنمودهای قرآن کریم و پیشوایان دین بیانگر آن است که 
آیندٔه زندگی هر فرد و اتفاقاتی که برای او رخ می دهد، در موارد بسیاری تحت تأثیر رفتارهای گذشته 

1ــ نهج البالغه، حکمت 260، ابتدای عبارت: »کم من مستدرج ...«.
2ــ لهوف، سید ابن طاووس، صص 216ــ214. 

3ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 178.

پیام آیات

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

نمونه
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برنامه ریزی

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؟
............................................................

او، اعم از رفتارهای خوب و بد است.

به طور مثال، امام صادق  می فرماید:
کسانى که به واسطٔه گناه مى میرند نوِب  َمـن َیـموُت بِـالـذُّ

از کسانى که به واسطٔه سرآمد عمرشان مى میرند، بیشترند. ـن َیـموُت بِـاآلجالِ  َاکـثَـُر ِمـمَّ
و کسانى که به سبب نیکوکارى زندگى دراز دارند، َو َمـن َیـعیـُش بِـااِلحـسانِ 

از کسانى که به عمر اصلى زندگى مى کنند، بیشترند. ـن َیـعیـُش بِـاالَعـماِر1  َاکـثَـُر ِمـمَّ

 همچنین در تعالیم دینی آمده است که صلٔه رحم و محبت به خویشان و دادن صدقه، عمر را افزایش می دهد2
 و قطع رحم و بی محبتی به خویشان عمر را کاهش می دهد.3 احسان به والدین، امانت داری، لقمهٔ حالل، 
آب دادن به درخت تشنه4 یا سیراب کردن حیوانات5 و نیز بر طرف کردن اندوه و غصٔه دیگران زندگی 
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،6 همان طور که تقوا و ایمان واقعی به خداوند سبب نزول 

برکات الهی می گردد.7

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

1ــ بحاراالنوار،مجلسی، ج ٥، ص ١٤٠.
2ــ عیون اخبار الرضا، صدوق، ج2، ص 37.

3ــ كافی، کلینی، ج 2، ص153.   
4ــ تفسیر العیاشی، عیاشی، ج 2، ص 86.
5ــ بحار االنوار، مجلسی، ج 62، ص 65.

6ــ سورٔه اعراف، آیات 77 و 78 و آیات 163 تا 166.
7 ــ سورٔه اعراف،آیٔه 96.
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مخاطبدرس ناشر مترجم نویسنده    نام کتاب  
محمدتقى مصباح ١ـ آموزش عقاید

یزدى
سازمان تبلیغات 

اسالمى
بخش 

اّول
معلم/ دانش آموز

٢ـ آن که به خدا ایمان 
داشت و آن که به خدا 

ایمان نداشت

ژان گیتون ـ 
ژاک النزمن

دفتر نشر فرهنگ عباس آگاهى
اسالمى

معلم١

معلم١و٢انتشارات روزبهمحمود عابدىسیدمحمدباقر صدر٣ـ اثبات خدا
سیدمحمدحسین ٤ ـ الّله شناسى

حسینى طهرانى
معلم١، ٢و٣انتشارات حکمت

دانش آموز١، ٢و٣بوستان کتاب قمجواد محدثى٥ـ الهى نامه
معلم/ دانش آموز٥انتشارات صدرامرتضى مطهرى٦ـ انسان و سرنوشت

٧ـ تبیین براهین اثبات 
خدا

معلم١و٢مرکز نشر اسراءعبدالّله جوادى آملى

معلم/ دانش آموز١، ٢و٣انتشارات صدرامرتضى مطهرى٨ ـ توحید
معلم/ دانش آموز١، ٢و٣مرکز نشر اسراءعبدالّله جوادى آملى٩ـ توحید در قرآن

١٠ـ جهان بینى 
توحیدى

معلم/ دانش آموز١، ٢و٣انتشارات صدرامرتضى مطهرى

معلم/ دانش آموز٣مرکز نشر اسراءعبدالّله جوادى آملى١١ـ حکمت عبادات
معلم/ دانش آموز١، ٢و٣انتشارات مدرسهحسین سوزنچى١٢ـ خدا

١٣ـ خدا از دیدگاه 
قرآن

 سیدمحمد حسین 
حسینى بهشتى

معلم/ دانش آموز١، ٢و٣نشر بقعه  

عالمه سیدمحمد ١٤ـ رسائل توحیدى
حسین طباطبایى

معلم١، ٢و٣انتشارات الزهراء

١٥ـ ریا و ُعجب 
از دیدگاه  امام  خمینى 

مؤسسه انتشاراتى سید احمد فهرى
تحقیقاتى فیض 

کاشانى

معلم/ دانش آموز٤

١٦  ـ علم پیشین الهى و 
اختیار انسان

پژوهشگاه فرهنگ و محمد سعیدى مهر
اندیشه اسالمى

معلم٥

١٧ ـ نیت: راه هدایت 
)شرح حدیث اخالص 

از چهل حدیث 
امام خمینى(

محمدحسن احمدى 
فقیه

مؤسسه نشر و تحقیقات 
ذکر

معلم/ دانش آموز٤

کتاب نامه بخش اّول 
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در مسیر

سرآغاز هر حرکت، از جمله حرکت به سمت رشد و کمال، اندیشه و تفکر است؛ موضوعی که 
در بخش اّول با محوریت تفکر پیرامون خدا، آثار و صفاتش، سنت های او در جهان هستی به ویژه 

زندگی انسان به آن پرداختیم.
دادن  انجام  با  که  است  انسانی  و  معنوی  مدارج  و  کماالت  کسب  برای  بعد، حرکت  گام  اّما 
قلمروهای مختلف ممکن  )محرمات( در  امور  از  برخی  ترک  و  )واجبات(  کارها  از  مجموعه ای 

است.
هرچند این مسیر با دشواری هایی ممکن است همراه باشد اّما یادمان نرود که خداوند، قدرتمندترین 

قدرتمندان، پشتیبان ما در این مسیر است:
ِمنُه 

 ً
  َفَسُیدِخلُُهم فی َرحَمة

ٰ
ا الَّذیَن آَمنوا بِالّلِٰه َواعتََصموا بِه َفاَمَّ

َو َیهدیِهم ِالَیِه ِصراطًا ُمستَقیًما1
 ً
َو َفضل

و اّما کسانی که به خدا گرویدند و به او تمّسک جستند، به زودی ]خدا[ آنان را در جوار رحمت 
و فضلی از جانب خویش درآوَرد، و ایشان را به سوی خود، به راهی راست، هدایت کند.

1ــ سورٔه نساء، آیٔه 175.

بخش دوم
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قرائت
ه  نساء؛ آيات 105 تا 112 سور

ِاــّناـ اَـنزَـلـنا ِالَیَک الـِـتَب ـِباـلَحّقِ    لــِتَحــمَُ ـَبنَی الــّناـِس
ئــِننَی  َخصـیًما � ا تـَنُـ  لِلــخاـ ــَ اهللاُ ‘َول ـبِ ما  اَرىـ
َو اســَتغـِفرِـ اهللاَ  ‘   ِا،ن اهللاَ   ـஐاـَن  ـَغفوًرا  َرحـیًما  �
ذ،نَی خَیـتاون،َن اــَنُفَسـُهــم‘ ِا،ن اهللاَ Lاجُتاِدل َع،ِن ا َو ل
احُیِب مَن ஐاَن َخّواــًناـ  اَثـیًما  �  یَســَتـخفوَن مَِن الـنّاِس ل
ــتو،َن ا یَســَتـخفوَن  مِ،َن اِهللا    َو ُه َو  َمـَعُهــم    ِاذ  یـیَُبِّ َو ل
ا رَیض مَِن اـلَقوِل ‘ َوஐاَن اهللاُ ـبِ ما ـیَعَملوَن حُمـیطًا � ما ل
نــیاـ دLةِ  ا الـَحـیو ِء     ـجاـَدلــتــُم  َعــنُهــم      ِف ا ل ُ و اـَنــُتــم   ه ه
َمۀِـ    اَ،م مَن یـَوُن فََمن  ـیُجاِدُل اهللاَ  َعهنــُم    ـَیو،َم اـلِقـی
ًءا   اَوـَیظِلــم ـَنفَسه{ ـیًالا � َومَن ـَیعَمل ـسوஐَعلهَِیــم َوـ
ـثــُم  یَســَتغـِفرِـ اهللاَ    ـیـَِجدِـ اهللاَ  ـَغفوًرا  َرحــیمًـا  � َو مَن
ـَیکِسب  ِاـث ًما     ـَفاِــن ما  ـَیکِسـبُه{  عَ ل  ـَنفِسه  ۀ  َو ஐاَن اهللاُ
ـ ًۀ    اَو ِاـث ًما  َ َعلــیمًـا َحــیًما  �  َو مَن ـَیکِسب خَطــی ئئ
ئئًا    فََقِد احـتََمَل هُبتاـناًـ َو اـِث ًما مُبیــًناـ� ـَبرــی رَی،ِم ـبِ ه ـثــُم

سوَرةُ ���ِّساِء
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ترجمه

ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، تا میان مردم به ]موجب[ آنچه خداوند به تو 
105 آموخته داوری کنی، و از کسانی مباش که از خائنان حمایت نمایی. 

106 و از خدا آمرزش بخواه، كه خدا آمرزنده مهربان است. 
به خویشتن خیانت مى كنند دفاع مكن، كه خداوند هر كس را كه  و از كسانى كه 

107 خیانتگر و گناه پیشه باشد دوست ندارد.
 ]كارهاى نارواى خود را[ از مردم پنهان مى دارند، ]اما از خدا شرم نمى كنند[ 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 مى گفتند، خدا با آنها بود و خدا به آنچه 

108 انجام مى دهند، احاطه دارد. 
هان، شما همانان هستید كه در زندگى دنیا از ایشان جانبدارى كردید، پس چه كسى 
روز رستاخیز از آنان در برابر خدا جانبدارى خواهد كرد؟ یـا چه كسى حمایتگر ]و 

109 حامی [ آنان تواند بود؟ 
 و هر كس كار بدى كند، یا بر خویشتن ستم ورزد؛ سپس از خدا آمرزش بخواهد، 

110 خدا را آمرزنده مهربان خواهد یافت. 
 و هر كس گناهى مرتكب شود، فقط آن را به زیان خود مرتكب شده، و خدا همواره 

111 دانا و حکیم است. 
 و هر كس خطا یا گناهى مرتكب شود؛ سپس آن را به بى گناهى نسبت دهد، قطعاً 

112 بهتان و گناه آشكارى بر دوش گرفته است.
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در گرو کار خویش

در درس گذشته، با چند مورد از سنت های الهی از جمله »نقش عمل انسان در سرنوشت او« 
آشنا شدیم و نمونه هایی از این تأثیر را مطالعه کردیم.

اما یک سؤال اساسی در رابطٔه میان انسان و عمل او وجود دارد که الزم است به طور جدی 
دربارٔه آن بیندیشیم و ببینیم که قرآن کریم و پیشوایان دین دربارٔه آن،  چه رهنمودی به ما داده اند. 

آن سؤال اساسی این است که:
عمل انسان چه نقشی در ساختن شخصیت او دارد؟
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دربارٔه ارزشمندی قدرت اختیار بارها توضیح داده شده است که انسان به کمک همین ویژگی می تواند 
مراحل کمال را یکی پس از دیگری بپیماید و به تعبیر سعدی:

آدمّیترسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند مکان  است  حد  چه  تا  که  بنگر 
شهوت پایبند  ز  تو  دیدی  مرغ  آدمّیتطیران  طیران  ببینی  تا  آی  در  به 

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

در گرو عمل خویش است.

تدّبر در قرآن

آنگاه ]تشخیص[ بدکاری و پرهیزکاری را به آن ]نفس انسان[   َفاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواها  
الهام کرد.   

که هر کس آن را پاک گردانید، قطعاً رستگار شد. َقد َافلََح َمن َزکّاها  
و هر کس آن را آلوده کرد، قطعاً محروم شد. َو َقد خاَب َمن َدّساها1  

1ــ در این آیات یک بشارت وجود دارد و یک انذار، آنها را مشخص کنید.
......................................................................
......................................................................

٢ــ این بشارت و انذار نشانٔه چه حقیقتی است؟

1ــ سورٔه شمس، آیات 8 تا 10.

٢ــ سورٔه مدثر، آیات 38 تا 48.

بیشتر  بدانیم

قرآن کریم در ابتدای گفت وگویی از بهشتیان با دوزخیان می فرماید2:
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 بیان می کند تا نشان دهد که دوزخیان در گروی چه رفتاری بوده اند:
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زمینه های گناه
هیچ انسانی به طور فطری به دنبال ظلم، خیانت، دروغ گویی، تجاوز به حقوق دیگران و سایر اموری 
امانت داری، صداقت، عفت،  انسان ها عدل،  برعکس،  بلکه  نیست؛  می شوند،  نامیده  بدی  و  گناه  که 
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 برخی 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:
خداوند حکیم امیال و غرایز و گرایش های گوناگونی در وجود انسان قرار داده تا به وسیلٔه آنها حیات 
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 حد و مرز این امیال و غرایز را رعایت کند و آنها 
را کنترل نماید تا طغیان یک یا چند میل موجب نشود تا انسان گرایش های معنوی خود را به فراموشی 

سپرد و همٔه زندگی خود را صرف امیال مادی کند.
تمایالت مادی در انسان شبیه به جریان آب در طبیعت است. اگر آب، که مایٔه حیات انسان و گیاهان و 
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؛ اّما اگر همین آب کنترل نشود و به صورت سیل و سیالب جاری شود، 
تخریب و ویرانی به بار می آورد. بنابراین، اگر امیال مادی انسان کنترل نشود، این امیال سر به طغیان 

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.
به جایی رسید که حتی شفاعت  اینان  با حالتی تأسف آمیز می فرماید: کار  پس از آن خداوند 
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 

از حملٔه شیرهای درنده فرار می کنند.
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برداشته و انسان مرتکب گناه می شود.
به طور مثال، یکی از قوای وجودی ما قّؤه غضب است. خداوند این قّوه را در انسان قرار داده 
تا در مواقع خطر از خود دفاع کند و با متجاوزان مقابله نماید. اّما اگر کسی حد و مرز این میل را 
رعایت نکند و مردمان دیگر را زیر سلطه و قدرت خود قرار دهد و اموال آنان را به چنگ آورد، از این 
قّوه سوء  استفاده کرده و مرتکب گناه شده است. ظالمین و متجاوزان به حقوق مردم در جهان، کسانی 

هستند که از این قّوه استفادٔه نادرست کرده اند.

بررسی

خارج  اعتدال  حّد  از  و  شوند  تحریک  ما  مادی  تمایالت  می شوند  سبب  امروزه  عواملی  چه 
گردند؟ آنها را شناسایی کرده و نام ببرید.

به آن حریص تر  از هر چیزی منع شود نسبت  انسان  این سخن که  به  با توجه  بپرسید  ممکن است 
و  انسان  الهی، سبب حریص تر شدن  احکام  توسط  انسان  مادی  تمایالت  کردن  محدود  آیا  می شود، 

طغیان آن میل نمی شود؟ 
در پاسخ به این سؤال می گوییم:

اّوالً؛ احکام الهی انسان را از توجه به امیال مادی منع نمی کند بلکه توصیه به استفادٔه معتدل از آنها 
می نماید.

ثانیاً؛ انسان به چیزی حرص می ورزد که 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؛ مثالً در و دیوار منازل شخصی 
مردم، دیگران را از ورود بدون اجازه به آن منع می کند، اما وقتی انسان از کوچه و خیابان گذر می کند 
نه تنها نسبت به این منع هیچ حرصی ندارد، بلکه آن را پسندیده و الزمٔه 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.

پاسخ به یک پرسش
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و کسانـی  کـه    از   شهـوات    پـیـروی   َهواِت   َو ُیریُد الَّذیَن َیتَِّبعوَن الشَّ
می کنند، می خواهند    

شما به انحراف بزرگی دچار شوید. َان تَمیلوا َمیلً َعظیًما1 
این افراد شهوت ران به استفادٔه متعادل از تمایالت نام منع می گذارند تا این گونه القا کنند که دین 

اسالم، انسان ها را از توجه به امیال و غرایز مادی منع کرده است.

ایمان، پشتوانه ای محکم برای 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. خداوند در قرآن کریم می فرماید:
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.

1ــ سوره نساء، آیٔه ٢7 .
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اینان وارث وعده های زیبای خداوند هستند و »فردوس« را که یکی از باالترین مراحل بهشت است، 
برای ابد به ارث می برند.1

بررسی یک مسئله
با توجه به مطالب قبل ممکن است این سؤال به ذهن انسان خطور کند که پس چرا برخی مؤمنین 
گناه می کنند؟ پاسخ به این سٔوال نیازمند تأمل و دقت است. از همین جهت، آن را در چند بند پاسخ 

می دهیم:
1ــ باید توجه داشته باشیم ایمان به خدا با اینکه 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 می شود.2
2ــ حتی افرادی که به خداوند ایمان دارند از لحاظ درجات ایمان متفاوت اند؛ به عبارت دیگر، ایمان 
انسان ها شّدت و ضعف دارد، ایمان یکی ضعیف است و ایمان دیگری قوی و ایمان فرد دیگر قوی تر. 
میزان دوری مؤمن از گناه با درجٔه ایمان و دلبستگی وی به خداوند ارتباط دارد. هرقدر ایمان قوی تر 
پیرامون خود را  افراد  ایمان  این میزان می توانیم درجٔه  با  بیشتر است.  نیز  از گناه  باشد، دوری وی 

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 ثُمَّ کاَن عاِقبََة الَّذینَ 

مرتکب گناه شدند َاساُءوا الّسوأیٰ 
چنین شد که نشانه های خدا را تکذیب کردند  بوا بِآیاِت الّلٰهِ  َان کَذَّ

و آن نشانه ها را به باد تمسخر می گرفتند َو کانوا بِها َیستَهِزئوَن3 
اگر انسان هنگامی که اولین گناه را مرتکب می شود، شخصیت آلوده و وحشتناک فردای خود را ببیند، 
به شدت از آن بیزاری می جوید و دوری می کند. اما چون آن شخصیت آلوده به تدریج شکل می گیرد، در 

1ــ برگرفته از سورٔه مؤمنون، آیات 1 تا11.
٢ــ گروهی از اعراب که ادعای ایمان می کردند، اما پایبند به احکام اسالم نشده بودند، نزد پیامبر اکرم  آمدند و از ایمان دم زدند. خداوند 
به آن حضرت فرمود به اینان بگو ایمان نیاورده اید لکن بگویید اسالم آورده ایم، چرا که هنوز ایمان به ژرفای دلتان راه نیافته است. اگر خدا و رسول 

را اطاعت کنید، معلوم می شود که ایمان آورده اید و خداوند نیز پاداش شما را بدون کم و کاست می دهد. )برگرفته از سورهٔ حجرات، آیٔه 14(
3ــ سورٔه روم، آیٔه 10
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ابتدا تن به گناه می دهد و پس از آنکه به گناه آلوده شد و خود را به آن عادت داد، آن تنفر اّولیه را نیز فراموش 
می کند. »توجیه« گناه و »عادت« به آن، از پرتگاه های خطرناک سقوط در وادی ضاللت است.

آیا در مواقعی که  بررسی کنیم که  این زمینه داریم می توانیم  با تجربه هایی که در  ما  از  3ــ هریک 
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
هرکس، چه مؤمن و چه کافر، فکرش را به سوی گناه ببرد و دربارٔه صحنه های گناه فکر کند، گرفتار 

آن می گردد. امام علی  می فرماید: 
َمن کَُثَر ِفکُره و ِفی الَمعاصی َدَعتُه ِالَیها.1

کسی که دربارهٔ معاصی زیاد فکر کند، گناهان او را به سوی خود می کشانند.
گرچه فکر گناه، مانند انجام گناه نیست و مجازات گناه را ندارد، اما زمینه ساز رفتن به سوی گناه 
است. امام صادق  در این باره سخنی را از حضرت عیسی  بیان می کنند که ایشان به حواریون 
خود 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
پیامبر اکرم  می فرماید: چهار رفتار نسبت به گناه از خود گناه بدتر است:

نامناسب در  با پوشش  یا  نامحرم می کنیم،  به  نگاه هوس آلود  وقتی  1ــ کوچک شمردن گناه )مثالً 
اجتماع حاضر می شویم، برای راحتی وجدان بگوییم اینکه چیزی نیست، دیگران گناهان بزرگ تر از 

این را انجام می دهند.(

1ــ غرر الحکم و دررالکلم، تمیمی آمدی، حدیث 8561.
٢ــ بحاراألنوار، مجلسی، ج 14، ص 331.
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2ــ افتخار کردن به گناه )مثالً بگوییم، وقتی که فالن شغل را داشتم فالن رشوه را گرفتم و هیچ کس نفهمید.(
3ــ شادمانی کردن بر گناه )مثالً بعد از گناه خوشحالی کنیم و بگوییم چه کالهی سر او گذاشتم.(

4ــ اصرار بر گناه ) بگوییم خوب کردم که رشوه گرفتم، باز هم رشوه می گیرم.(1

گناهان صغیره و کبیره
در یک تقسیم بندی، گناهان به دو دسته صغیره و کبیره تقسیم می شوند.2 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 

به طور دقیق تعیین نشده فقط می توان گفت که برخی از گناهان حتماً از جمله گناهان کبیره هستند.3  
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 ]گناهان[ اندک از خدا نترسد، در 

]گناهان[ بسیار نیز نخواهد ترسید«4
از این رو، یکی از گناهان کبیره، کوچک شمردن گناهان صغیره دانسته شده است.

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.5 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: 
ِانَّ الَّذیَن ُیِحّبوَن َان تَشیَع الفاِحَشُة ِفی الَّذیَن 

نیا َو اآلِخَرةِ….6 آَمنوا لَُهم َعذاٌب َالیٌم ِفی الدُّ

1ــ مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج 11، ص 367.
ر َعنکُم َسیِّئاِتکُم و نُدِخلکُم ُمدَخاًل کَِریًما«. ٢ــ این تقسیم بندی ناظر بر آیه 31 سوره نساء است که می فرماید »ِان تَجَتِنبُوا کَبَاِئـَر ما تُنَهوَن َعنُه، نَُکِفّ
3ــ 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(.
نوِب طُُرٌق ِالَی الَکباِئِر َو َمن لَم یَخِف اللَّٰه في الَقلیِل لَم یََخفُه فی الکَثیر«؛ عیون أخبار الّرضا، صدوق، ج٢،ص180. غاِئـُر ِمَن الذُّ 4ــ »الصَّ

5ــ بحاراألنوار، مجلسی،  ج 100، ص 78.
6ــ سورٔه نور، آیٔه 1٩.

بی گمان، کسانی که دوست دارند کارهای بسیار 
و  دنیا  در  شود،  شایع  مؤمنان  میان  در  زشت 

آخرت عذابی دردناک دارند.



90

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؟

خودارزیابی

آثار گناه
گناهان، آثار نامطلوبی بر زندگی دنیوی و اخروی ما دارند که به سه مورد آن اشاره می کنیم:

1ــ قساوت قلب: قساوت1 قلب حالتی است که قلب انسان نسبت به حق تسلیم نیست، تا آنجا 
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 فرو می افتد.«2
امام باقر  فرمود: »هیچ چیز مانند گناه دل را فاسد نمی کند. همانا قلب آلوده به گناه می شود تا 

جایی که بر اثر استمرار، گناه بر آن چیره می شود و آن را زیر و رو می کند.«3
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 

می کند. حضرت علی  می فرماید: »گاهی، یک لحظه گناه، اندوه طوالنی به دنبال دارد.«4
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.

1ــ قساوت در لغت به معنای سخت، خشن و نفوذناپذیر است، از این رو به سنگ های سخت، »قسی« گفته می شود.
٢ــ سورٔه بقره، آیٔه 74.

3ــ کافی، کلینی، ج ٢، ص ٢68.
4ــ همان، ص 451.
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قرائت
ن؛ آيات 130 تا 138 ه آل عمرا سور

عَ ـَفۀً« ـًفا مُض ا اَضع لُواالّرِـبو ُஐاـتَ أـ ذ،نَی آَمنوا   ل Lهَا ا اـــَی ــی
ت ـــُم ـتُفِلــحوَن � َواــتُقواالـنّاَر ال َواــتُقوااهللاَ     ـَلعَل
ُــم سوَل    ـَلعَلــِفرـنَی � َو اَطــیعُوااهللاَ َوالرت  لِلـاُِعد
رُتمَحوَن � َوساروِعا ِال َمغـِفرَـ ةٍ  مِن َرـّبِـمُـ    َو َجــن ٍۀ
ت لِلُمــتق،نَی � اَرُض    اـُِعدـ و،ُت َوال مـ رَعـُضَها الس
ِء  َوالـ ـِظمنَی اـلغَیَظ ا ّ ِء َوالرض ا ّ الرس ذنَی ــنُیِفقوَن ِف L اِّ
َواـلعاف،نَی َعِن الــّناـِس ۀ  َواهللاُ  حُیِب اـلُمحِسـن،نَی �
ذ،نَی  ِاذا  ـَفعَلوا  ـفاـِحَشۀًـ      اَو  ـَظلمَــوا  اـَنُفَسـُهــم Lَو ا
ونَب ذLرُـوااهللاَ    فَاســَتغـَفرـوا ـِلُذونهـِبِــم‘ َومَن ـَیغـِفرُـاஐََذـ
وا عَ ل ما فَ ـعَلوا    َو مُه ـَیعلَمو،َن � ا اهللاُ ‘ َو لــَم ـیُرِصّ  ِال
ِهــم   َو َجـنّْ،ٌت    جَت رـي ُ مُه    َمغـِفرَـةٌ  مِن َر ــّبِ و  ئَِک  جَ زـا اُوـل
رُـ   خلِد،نَی فهیا‘َوـِنعــَم اَجرُـاـلعِملنَی � اهـَن مِن حَتــِتَها ال
اَرــِض قَد َختَل  مِن قـَبلِـــُم  ـُس،نَنٌ     فَسریوا ِف ال
بنَی � فَاــنظرُـوا     ـஐَـیَف ஐا،َن عاِقــَبۀُـ اـلُمـَّذِ
ِ لمُـــتق،نَی � ه ذا یَبا،ٌن لِلـنّاِس   َوُه ًدي   َو َموِعَظـ ۀٌ  ل

سوَرةُ آِل ِعمراَن
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ترجمه

ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را ]که با کاسته شدن اموال مردم[ به چندین برابر 
130 افزایش می یابد، مخورید و از خدا پروا کنید، باشد که نیکبخت شوید. 

131 و از آتشی که برای کافران آماده شده است، بترسید. 
132 و خدا و پیامبر را فرمان برید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید. 

و براى نیل به آمرزشى از پروردگار خود، و بهشتى كه پهنایش ]به قدر[ آسمان ها و 
133 زمین است ]و[ براى پرهیزکاران آماده شده است، بشتابید.  

]پرهیزکارانی[ كه از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگدستى انفاق كنند و خشم 
خود را فرو مى برند و از ]خطای[ مردم در مى گذرند و خداوند نیكوكاران را دوست 

134 دارد.  
]همانانی[ كه چون كار زشتى كنند یا بر خود ستم روا دارند، خدا را به یاد مى آورند و 
براى گناهانشان آمرزش مى خواهند و چه كسى جز خدا گناهان را مى آمرزد؟ و ]نیز[ 

135 بر آنچه مرتكب شده اند، با آنكه مى دانند ]گناه است [، پافشارى نمى كنند.  
زیر  از  كه  است  بوستان هایى  و  پروردگارشان  جانب  از  آمرزشى  پاداششان  آنان، 
]درختان [ آن، جویبارها روان است. جاودانه در آن بمانند و پاداش اهل عمل چه 

136 نیكوست.  
زمین  در  ]و سپری شده[ است. پس،  داشته  از شما سّنت هایى وجود  پیش  قطعاً 

137 بگردید و بنگرید كه فرجام تكذیب كنندگان چگونه بوده است؟  
اندرزى  و  رهنمود  پرهیزکاران،  براى  و  ]روشن[،  بیانى  مردم،  براى  ]قرآن [  این 

138 است.  
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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 

از محبّت من از هم می گسست.«1
تصمیم های جدید همواره برای تکمیل پیمان های قبلی و پیمودن ادامٔه راه نیست، بلکه گاه برای 
بازگشت از مسیری است که چندی به غلط پیموده شده و آثار زیان باری برجای گذاشته است. این گونه 
تصمیم ها »توبه« نام دارد. در این درس می خواهیم بدانیم حقیقت توبه چیست؟ و بازگشت حقیقی چه 

ویژگی هایی دارد؟ 

َقت َاوصالُُهم.« میزان الحکمه،  1ــ »یا داووُد! لَو َعِلَم الُمدِبروَن َعّنی کَیَف انِتظاری لَُهم َوَشوقی ِالٰی تَوبَـِتهم لَماتوا َشوقًا ِالَیَّ َو لََتَفرَّ
محمدی ری شهری، ج ٤، ص ٢٧٩٧.
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عبد یا آزاد؟
صدای ساز و آواز بلند بود. هرکس که از نزدیک آن خانٔه با شکوه می گذشت، می توانست حدس 
بزند که در درون خانه چه خبر است! بساط عیش و میگساری پهن بود و جام شراب پیاپی نوشیده 

می شد. 
زنی که در آن خانه خدمت می کرد، بیرون آمد تا زباله ها را در کناری بریزد. در همین لحظه مردی که 

آثار عبادت از چهره اش نمایان بود، از آنجا می گذشت. از آن زن پرسید: 
صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ 

زن گفت: آزاد. صاحب چنین خانه ای که بنده نیست! 
آن مرد گفت: معلوم است که آزاد است. اگر بنده می بود، بندگی می کرد و حرمت صاحب خود را 

نگه می داشت و این بساط را پهن نمی کرد. 
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 می گذشت و چنان پرسشی 

کرد و من چنین پاسخی دادم.
شنیدن ماجرا، صاحبخانه را چند لحظه در اندیشه فرو برد. جملٔه »اگر بنده می بود، بندگی می کرد 
و حرمت صاحب خود را نگه می داشت« چون تیری بر قلبش نشست و او را تکان داد. یکباره از جا 
برخاست و به خود مهلت پوشیدن کفش را نداد. با پای برهنه به دنبال گویندهٔ سخن رفت. دوید تا خود 
را به گویندهٔ سخن، که امام موسی کاظم  بود، رساند. در حضور امام  توبه کرد و تا زنده بود به پیمان 
خویش وفادار ماند. ُبۡشر بن حارث که تا آن روز در زمرٔه اشراف زادگان و عّیاشان قرار داشت، در ِسلک 

مردان پرهیزکار و خداپرست درآمد.1

انقالب علىه خود
در میان مخلوقات، انسان موجودی است که عالوه بر ایستادگی در برابر موانع بیرونی، می تواند در برابر 
موانع درونی نیز ایستادگی کرده و حتی علیه خود انقالب کند؛ بدین معنا که می تواند با پیروی از عقل، علیه 

تمایالت ناپسند خود قیام کند و انقالب نماید.

1ــ داستان راستان، مرتضی مطهری، داستان ٤٤
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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 این عمل را »پیرایش« یا »تخلیه« نیز مى گویند.
رسول خدا  مى فرماید:

کسى که از گناه توبه کرده نـِب  َالـّتـائِـُب ِمـَن الـذَّ
مانند کسى است که هیچ گناهی نکرده است. کَـَمـن ال َذنـَب  لَـهو2 

بررسی

با توجه به آنچه در سال های قبل دربارٔه »نفس اّماره« و »نفس لّوامه« و »خوِد   دانی« و »خوِد    عالی« 
آموخته اید، به سؤال زیر پاسخ دهید: 

مقصود از انقالب علیه خود چیست؟ کدام خود، علیه دیگری انقالب می کند؟
............................................................
............................................................

1ــ کافی، کلینی، ج ٢، ص ٤٢6.
2ــ مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج12، ص 1٢6.

حقىقت 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 
و قصد انجام آن را نداشته باشد. با بازگشت بندٔه گناهکار، خداوند نیز به سوی او باز می گردد و درهای 

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 

می شود. امام باقر  می فرماید:»برای توبه کردن پشیمانی کافی است.«1
چنین انسانی واقعاً در دل »َاستغِفرُ اللّٰه« را گفته است، گرچه آن را بر زبان جاری نکرده باشد. اما 
اگر بر عکس باشد، یعنی با زبان »َاستغِفرُ اللّٰه« بگوید اما در قلبش پشیمان نباشد و قصد انجام دوبارٔه آن 

گناه را داشته باشد، چنین کسی توبه نکرده است.
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1ــ مستدرک الوسائل، ج 1٢، ص 1٢9.
٢ــ سورٔه زمر، آیٔه 53.

3ــ سورٔه فرقان، آیٔه ٧0.
٤ــ مشکاة االنوار، طبرسی، ص 1٧0. 

5ــ سورٔه بقره، آیٔه ٢٢٢.

امیرمؤمنان علی  مى فرماید:
توبه دل ها را پاک مى کند ـُر الـُقـلوَب  َالتَّـوبَـُة ُتـطَـِهّ

و گناهان را مى شوید. نوَب1  َو تَـغـِسـُل الـذُّ
در اینجا باید به چند نکته توجه کرد:

1ــ با توبه همٔه گناهان حتی شرک هم آمرزیده می شود.
خداوند به پیامبرش پیام می دهد که:

بگو ای بندگان من که بسیار به خود ستم روا  ُقل یا ِعباِدَی الَّذیَن َاسـَرفوا َعـلٰی َانـُفـِسِهم 
داشته اید،  

از رحمت الهی نا امید نباشید، ال تَقـنَـطوا ِمن َرحـَمـةِ الّلٰهِ 
.................................. نوَب َجـمىـًعا  ِانَّ الّلَٰه َیـغـِفُر الذُّ
.................................. حىـُم2  ِانَّهو ُهـَو الـَغـفوُر الـرَّ

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، 

خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می کند زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.«3
3ــ توبه در جوانی آسان تر است و خداوند توبٔه جوانان را بسیار دوست دارد. پیامبر اکرم  

می فرماید: »کسی نزد من محبوب تر از جوان توبه کار نیست.«4
٤ــ دِر 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. 
5 ــ 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 ِانَّ الّلَٰه ُیـِحـبُّ التَّّوابىـنَ 

و پاکیزگان را دوست دارد. ـریَن5  َو ُیـِحبُّ الُمـتَـطَِهّ
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1ــ غزلیات، حافظ، غزل شماره 230.

بنابراین، اگر کسی گناهی مرتکب شد و توبه کرد، اّما 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 فورًا از 
گناه خود ناراحت می شود و بسیار توبه می کند، دوست دارد؛ زیرا می بیند چنین فردی، با اینکه در دام 

گناه افتاده، اّما قلبش نزد اوست و به سرعت از عمل خود پشیمان می شود.

امام باقر  به یکی از یاران خود فرمود:
ای محّمدبن مسلم! گناهان مؤمن، وقتی که از آنها توبه می کند، بخشیده شده است. پس مؤمن، باید 
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.
محّمدبن مسلم از امام سؤال کرد: اگر مؤمن بعد از توبه و استغفار باز هم به طرف گناه بازگشت، آن 

وقت چه می شود؟
امام فرمود: ای محّمدبن مسلم! تو خیال می کنی مؤمن از گناهش پشیمان می شود و از آن استغفار 

می کند، اّما خداوند توبه او را قبول نمی کند؟!
محّمدبن 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 
سوی او باز می گردد. سپس امام این آیه را خواند: »اوست که توبٔه بندگانش را می پذیرد و گناهان را 

می بخشد و می داند که چه می کنید.« 1
مأیوس  از رحمت خدا  را  مؤمنین  باش  مراقب  فرمود:  و  داد  تذکّر  مسلم  محّمدبن  به  امام  سپس 

نکنی!2

1ــ سورٔه شوری، آیٔه ٢5.
٢ــ کافی، کلینی، ج ٢، ص ٤3٤.

نمونه

حىله های شىطان
شیطان، برای دور کردن انسان از توبه، تالش فراوان می کند و با حیله و فریب مانع 

توبه انسان ها می شود، برخی از حیله های وی عبارت اند از:
١ــ نا امىد کردن از رحمت الهی: ابتدا انسان را با این وعده که »گناه کن و بعد توبه کن!« به سوی
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گناه می کشاند و وقتی که او آلوده  شد، از رحمت الهی مأیوسش می سازد و می گوید »آب که از سر 
گذشت چه یک وجب، چه صد وجب.« در این حالت، انسان با خود می گوید که کار از کارگذشته و 
پروندٔه عملم نزد خداوند آن قدر 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.

بازآ هستی  آنچه  هر  بازآ  بازآبازآ  بت پرستی  و  گبر  و  کافر  گر 
نیست نومیدی  درگه  ما  درگه  بازآ1این  شکستی  توبه  اگر  بار  صد 

٢ــ به تأخىر انداختن توبه )تسویف(: »تسویف« از ریشٔه »َسوف« و به معنای امروز و فردا کردن 
و 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.
این حیلٔه شیطان، بیشتر برای گمراه کردن جوانان به کار می رود. به او می گوید تو هنوز جوانی و 
فرصت توبه داری، باالخره در آینده می توانی توبه کنی. اّما 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.

خـاربُنهمچو آن شخص ِ درشِت خوش ُسُخن  او  نشانـد  ره  میان  در 
شدی افـزون  خـاربُن  آن  دمی  شدی هر  پرخون  آن  زخم  از  خلق  پای 
زخار بدریدی  َخلق  زار جامه های  زار  ِبَخستی  درویشان  پای 
بَکن این  گفت  بدو  حاکم  ِجد  به  من چون  روز یش  برکََنم  آری  گفت 
داد وعده  فردا  و  فردا  محکم     نهاد مدتی  او  خاِر  درخت  شد 

کَژ  وعده  ای  حاکمش  روزی  َمَغژگفت  واپَس  مـا  کـار  آ   در  پیش 
بدان  این  فردا،  که  می گویی  که  زمان تو  می آید  کـه  روزی  هر  به  کـه 
می شود  جوان تر  بَـد  درخِت  می شود آن  مضطر  و  پیر  کََننده  وین 

1ــ رباعیات، ابوسعید ابوالخیر
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درد دل کردن است. اما در گام های بعدی و به صورت تدریجی چنان این دوستی را پیش می برد که فرد خود 
را غرق در فساد و آلودگی می بیند.

مراحل تکمىلی توبه
نشان  را  توبه کننده خود  زندگی شخص  در  که  دارد  نتایجی  و  آثار  گناه  از  پشیمانی  همان  یا  توبه 

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 انجام آن گناه وسوسه 
افراد، مکان ها و موقعیت هایی3 که  از  یعنی  نماید؛  آن دوری  از  اّما سعی خواهد کرد در عمل  شود، 

می توانند زمینه ساز شکل گیری گناه باشند، دوری می کند.

برخاستن  و  قّوت  در  کاستنخار  بُن  در  و  پیری  در  خـارکَن 
سبزتر  دم  هر  و  روز  هر  خشک تـرخار  بُن  و  زار  روز  هر  خـارکَن 
پیرتر تو  می شود  جوان تر  َمبَر1او  خود  روزگار  و  باش  زود 

٣ــ گام به گام کشاندن به سوی گناه: روش دیگر شیطان برای کشاندن انسان به شقاوت این است که 
او را گام به گام و آهسته به سمت گناه می کشاند تا در این فرایند تدریجی، متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود 
و اقدام به توبه نکند2؛ برای مثال، شیطان از همان ابتدا، انسان را به رابطٔه نامشروع با جنس مخالف دعوت 
نمی کند، بلکه در گام اول سخن از یک دوستی ساده به میان می آورد، دوستی ای که فقط در حد صحبت و 

1ــ مثنوی، مولوی، دفتر دوم.
یطان« را به کار می برد؛ یعنی گام های شیطان. این تعبیر نشان می دهد که روش  2ــ قرآن کریم در مورد این روش شیطان، تعبیر » ُخطُواِت الشَّ
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 فورًا 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:
َّه و یَأُمُر ِبالَفحشاِء َو الُمنَکِر ... )سورٔه نور، آیٔه 21(. ن یطاِن فَاِ ع ُخطُواِت الشَّ بِ یطاِن َو َمن یَـتَّ ِبعوا ُخطُواِت الشَّ َُّها الَّذیَن آَمنوا ال تَـتَّ یا َای

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: توبه کننده تالش می کند حقوقی را که با گناه خود ضایع کرده 
است جبران نماید. دسته ای از این حقوق، مربوط به خداوند است. مهم ترین حق خداوند نیز، حق اطاعت 
و بندگى اوست. توبه کننده باید بکوشد کوتاهى هاى خود را در پیشگاه خداوند جبران کند؛ براى مثال، 

نمازها یا روزه هاى از دست داده را به تدریج قضا نماید و عبادت هاى ترک شده را به جا آورد.
البته خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است و اگر ببیند که شخص توبه کار تالش خود را کرده و 

نتوانسته همٔه گناهان را جبران کند، بقیٔه موارد را خود جبران نموده و او را عفو مى کند.
دسته ای دیگر، حقوق مردم است. توبه کننده باید بکوشد اگر ستمى بر مردم کرده است آن را جبران 
نماید و حقوق مادى یا معنوى آنها را در حد توان ادا کند و رضایت صاحبان حق را به دست آورد و 
اگر به آنان دسترسى ندارد، به نیابت از آنان صدقه دهد و برایشان دعاى خیر و طلب آمرزش نماید.1 
توجه کنیم که حقوق معنوی انسان ها بسیار مهم تر از حقوق مادى آنان است. اگر با دروغ، غیبت و تهمت 
آبروى انسانى ریخته شده، اگر قلب پدر یا مادرى بر اثر بى حرمتى فرزندى شکسته شده، اگر با توزیع کتاب 
یا راه انداختن یک شبکه اجتماعی گمراه کننده در فضای مجازی، فساد و تباهى در جامعه گسترش یافته، 
اگر رفتار ناپسند برخى افراد سبب بدبینى دیگران به دین شده، در واقع حقوق معنوى افراد ضایع شده است 

و باید فرد توبه کننده به جبران حقوق از دست رفته بپردازد.

توبۀ اجتماعی
آنچه تاکنون گفته شد مربوط به توبٔه فردى بود؛ اما جامعه هم اگر در برخى از ابعاد از مسیر توحید و اطاعت 

از خداوند خارج شد، نیازمند بازگشت به مسیر توحید و اصالح، یعنى نیازمند »توبه اجتماعی« است. 

1ــ محجة البیضاء، مالمحسن فیض کاشانی، ج 5، ص ٢٧3.

بررسی

برای اینکه حالت پشیمانی، به ترک گناه بینجامد، چه راه حل هایی را پیشنهاد می دهید؟

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.

خودارزیابی
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1ــ نهج البالغه، بخشی از خطبٔه ٢16.

انحراف هاى اجتماعى باید در همان مراحل ابتدایى خود اصالح شوند تا گسترش نیابند و ماندگار 
نشوند. رباخوارى، رشوه گرفتن، بى توجهى به عفاف و پاکدامنى، ظلم کردن و ظلم پذیرى و اطاعت از 

غیر خدا از جملٔه این بیمارى ها و انحراف هاست.
مهم ترین راه اصالح و معالجٔه جامعه از این بیمارى ها انجام دادن وظیفٔه امر  به معروف و نهى از منکر 
است. اگر مردم در انجام این وظیفه 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 حساسیت نشان دهند و در برابر 
آن بایستند و بکوشند که جامعه را اصالح کنند، به آسانى مى توانند مانع گسترش گناهان شوند. اما اگر 
مردم کوتاهى کنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جایى نرسد و به تدریج انحراِف از حق بیشتر و بیشتر 
شود، اصالح آن مشکل مى شود و نیاز به تالش هاى بسیار و فعالیت هاى اساسی و زیربنایی پیدا می شود 
تا آنجا که ممکن است نیاز باشد انسان هاى بزرگى جان و مال خود را تقدیم کنند تا جامعه را از تباهى 

برهانند و مانع خاموشى کامل نور هدایت شوند.

بىشتر  بدانىم

خود  لشکریان  برای  بود،  شده  صفین  وارد  معاویه  با  مبارزه  برای  امیرالمؤمنین  که  هنگامی 
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 
رواج می یابد و راه های روشن و سنت ها رها می گردد. در این هنگام است که از روی هوٰی  و هوس 
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 

شایستٔه خداوند است برسد…«1
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1ــ اصول کافی، کلینی، ج٢، ص ٤٤0، کتاب کفر و ایمان.
دارد که فرمود: آدمی پیر می شود در حالی که دو صفت در او جوان می شود: حرص و آرزوهای دور  2ــ اشاره به این حدیث پیامبر 

و دراز )بحاراالنوار، ج 70، ص 22(.
، ص ٢٧3 )با ساده سازی برخی کلمات و عبارات(. 3ــ شرح چهل حدیث، امام خمینی 

تا چه زمانى برای توبه کردن مهلت داریم؟ 
سراسر عمر ظرف زمان توبه است  1، اّما بهترین زمان براى توبه، دوره ای است که امکان توبه بیشتر و 

انجام آن آسان تر و جبران گذشته راحت تر است. بر این اساس، باید به این نکته توجه کنیم:
تثبیت  انعطاف و  پیرى دورٔه کم شدن  انعطاف پذیرى، تحّول و دگرگونى و دورٔه  دورٔه جوانى دورٔه 
خوى ها و خصلت هاست. اگر در دورٔه جوانى خصلت هایى در انسان پدید آمد و ماندگار شد خارج کردن 
مى آیند، شبیه  پدید  ما  در  که  ناپسندى  بود. صفات  و طاقت فرسا خواهد  بسیار سخت  پیرى  در  آنها 
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. از این رو، توبه در جوانی 

بسیار آسان تر از زمان پیری است.
امام خمىنى  خطاب به جوانان می نویسد:

»بهاِر توبه ایام جوانى است که بار گناهان کمتر و تیرگی قلب و ظلمت درون اندک تر و شرایط توبه 
سهل تر و آسان تر است. انسان در پیرى حرص، طمع، حّب جاه و مال و طول آرزویش بیشتر است، و 
این به تجربه ثابت شده است و حدیث شریف نبوى شاهد بر آن است2. فرض کنیم که انسان بتواند در 
ایّام پیرى به توبه اقدام کند، از کجا که به پیرى برسد و اجل، او را در سن جوانى و در حال اشتغال به 

نافرمانى نرباید و به او مهلت دهد؟…
پس اى عزیز، از فریب هاى شیطان بترس و در حذر باش، و با خداى خود مکر و حیله مکن که 
پنجاه سال یا بیشتر شهوت رانى مى کنم و دم مرگ با کلمٔه استغفار جبران گذشته مى کنم؛ اینها خیال خام 
است. اگر در حدیث دیدى یا شنیدى که حق تعالى بر این امت لطف فرموده و توبٔه آنها را تا قبل از 
مشاهدٔه آثار مرگ یا خوِد آن قبول مى فرماید، صحیح است؛ ولى هیهات که در آن وقت توبه از انسان 
سرزند! مگر توبه لفظ است؟! اقدام به توبه زحمت دارد؛ … چه بسا باشد که قبل از فکِر توبه یا عملى 
کردن آن، اجل مهلت ندهد و انسان را با بار معصیت  هاى سنگین و ظلمت بى پایان گناهان، از این جهان 

منتقل نماید. آن وقت خدا مى داند که انسان به چه گرفتارى ها و بدبختى ها دچار مى شود …
پس اى عزیز، هرچه زودتر دامن همت به کمر بزن و عزم را محکم و اراده را قوى کن و از گناهان، تا 
در سن جوانى هستى یا در حیات دنیایى به سر مى برى، توبه کن و مگذار فرصت خدا داد از دستت برود.« 3
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مناجات التائبین را در کتاب »مفاتیح الجنان« بخوانید و به سؤال های زیر پاسخ دهید: 
الف( گناه چه آثاری در وجود انسان باقی می گذارد؟ 

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؟ 

  پىشنهاد

بىشتر  بدانىم

کنیم وفا  امانت  عهد  به  تا  کنیمبرخیز  قضا  خدمت  به  رفته،  تقصیرهای 
خلق پیش  نهادیم  که  سر  بود  کنیمبی مغز  کبریا  در  به  فروتنی  دیگر 
هنوز در  است  نبسته  توبه  کنیمدارالشفای  دوا  تدارک  به  معصیت  درد  تا 
کنیمروی از خدا به هر که کنی شرک خالص است خدا  در  رو  همه  کز  محض  توحید 
و رود در سرای دل این خیال  آید  کنیمچند  رها  دشمن  به  دوست  مقام  کی  تا 
َملَک دون قدر ماست برترین مقام  کنیم1چون  چرا  زبونی  دیْو  دست  به  چندین 

1ــ سعدی، مواعظ، غزلیات، غزل 50.
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قرائت
ب؛ آيات 32 تا 36 ه  احزا سور

‘ َقـی،نُتِء   ِاِن اــت ءَ الــن ِبِّ     لَس نُت ـஐَاـَحَ ٍد مَِن النِّساـ نِسا ـی
ذي  ف قَلــِبهـ  مَ رَـٌض Lفَالا  خَتَضع،َن  ـِباــلَقوِل    فــََیطمَـَع ا
ا ترََبجَن ا َمعروفًا � َوقرَـَن ف ــیُبوتـِنُـ    َول ً َوقُلَن وَقل
ةَ وஐـةَ   َوآتنَی الز لوَو اَِقمَن الص ‘ اول ترََبَج الجاِهِلــی ِۀ ال
 ما رُییُد اهللاُ لـِیُذبِهَ َعنــمُُ الرِّجَس َواَِطعَن اهللاَ َورَسولَه{ۀ ِان
رـَن ما تُیلஐُـَتطـهریًا � َواذـ ஐَُاَهَل اـلبتَِی    َو ـیُطَـّهِرـم
ِ اِهللا َوالِحکَمِۀ‘ِان اهللاَ ஐاَن لَطیًفاَخبریًا مِن آتی ــیُبوتِکُن ف
ِمـنِت ِمــننَی  َوال ُموِت    َوال ُمو ال ُمسِلمنَی  َوال ُمسلِم ِان �
رِبنـَی ِدقِت    َوالصّْ ِدقنَی  َوالصّْ ِت    َوالصّْ ِـت ِـتنَی  َوالنق َوالنق
قنَی ِشعِت    َوال ُمــَتَصّدِ ِشعنَی  َوالـخ ِت    َوالـخ،رِب َوالصّْ
ِت  َوالحِفظنَی فرُـوَجهُم ئِم  ئِمنَی َوالصّْ  قِت  َوالصّْ َوال ُمــَتَصّدِ
اهللاُ ِت   اََعدرـஐِـ ـஐِرـنَی اهللاَ کَثریًا َواLذّْ ِت  َواLذّْ َوالحِفظ
امُؤِمـنٍَۀ ِ ُمؤمٍِن  َول ـلَُهم َمغـِفرـَةً  َواَجرًـاَعظـیًما � َوماஐاَن ل
ِاذا قََض اهللاُ َورَسولُه{ اَم رًـا   اَن یَکوَن ـلَُهــُم الِخرَیَةُ مِن اَم رِـمِه‘
ـًالا  مُبیــًناـ � َو م،َن ـَیعِص اهللاَ  َو َرسولَه{   فََقد َضل َضل
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ترجمه

اى همسران پیامبر، شما مانند هیچ یک از زنان ]دیگر[ نیستید، البته اگر تقوى پیشه 
سازید پس به ناز ]و به گونه ای هوس انگیز [ سخن نگویید، تا آنكه در دلش بیمارى 

32 است، طمع ورزد و گفتارى شایسته بگویید.  
و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلّیِت قدیم، زینت هاى خود را آشكار 
نكنید و نماز برپا دارید و زكات بدهید و خدا و فرستاده اش را فرمان ببرید. خدا 
پاكیزه  پاک و  فقط مى خواهد آلودگى را از شما اهل بیت بزداید و شما را کامالً 

33 گرداند.  
خوانده  شما  خانه هاى  در  ]آمیز[  حكمت  ]سخناِن [  و  خدا  آیات  از  كه  را  آنچه  و 

34 مى شود، یاد كنید. در حقیقت، خدا همواره دقیق و آگاه است.  
مطیع  زنان  و  مردان  و  ایمان،  با  زنان  و  مردان  و  مسلمان،  زنان  و  مردان  یقین  به 
پروردگار، و مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان شكیبا، و مردان و زنان فروتن، 
و مردان و زنان انفاق کننده، و مردان و زنان روزه دار، و مردان و زنان پاكدامن، و 
مردان و زنانى كه خدا را فراوان یاد مى كنند، خدا براى ]همه [ آنان آمرزش و پاداشى 

35 بزرگ فراهم ساخته است.  
و هیچ مرد و زن مؤمنى را سزاوار نیست كه چون خدا و فرستاده اش به كارى فرمان 
دهند، در امور خود، خود را صاحب اختیار بدانند، و هر كس خدا و فرستاده اش 

36 را نافرمانى كند، قطعاً دچار گمراهِى آشكارى گردیده است.  
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زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی

قرآن کریم، رمز سعادت و رستگاری ما را تزکیٔه نفس دانسته و می فرماید:
َقد َافلََح َمن َزکّاها1

به یقین هر کس خود را تزکیه کرد، رستگار شد.
تزکیٔه 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.

1ــ سورٔه شمس، آیٔه ٩.
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یگانه راه اطمینان
و  سعادت  می کند،  تضمین  را  دنیا  در  سالم  زندگی  اینکه  بر  عالوه  اسالم،  دین  قوانین  و  احکام 
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 کوچک دنیوی دارند، مقایسه کرد و مثالً 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 درک و توصیف نیست.
پاداش  این  نهفته شده؛  آنها  برای  مایٔه روشنی چشم هاست  که  پاداش هایی  نمی داند چه  »هیچ کس 

کارهایی است که انجام می دادند.«1 
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 
خطور کرده است.«2 

شما »عمر جاودان همراه با خوشبختی« را درنظر بگیرید؛ کدام برنامٔه غیردینی است که بتواند این 
هدف بزرگ را تضمین کند و ما را به آن برساند؟ 

بنابراین، زندگی دینی تنها شیؤه مطمئن و قابل اعتمادی است که پیش روی هر انسان خردمند و 
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، آینده ای 

غیرقابل اعتماد در انتظار اوست. خداوند، در سورهٔ توبه با هشدار دادن به این مطلب می فرماید:
آیا آن کس که بنیاد ]کار[ خود را ـَس بُـنـیانَـه و  َافَـَمـن َاسَّ

بر پایٔه تقوای الهی ِه   َعـلٰى تَـقـوٰى ِمـَن الـلّٰـّ
و خشنودى خدا نهاده، بهتر است؛ َو ِرضـواٍن َخـیـرٌ 

یا کسى که بناى خود را  ـَس بُـنـیانَـه و  َام َمـن َاسَّ
بر لبٔه پرتگاهى در حال سقوط ساخته  َعـلٰى َشـفا ُجـُرٍف هاٍر 

و با آن در آتش دوزخ فرو مى افتد؟  فى ناِر َجـَهـنَّـمَ 
ٰ
فَـانـهاَر ِبـه

و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمى کند. ُه ال یَـهـِدى الـَقـوَم الـظّـاِلـمیـَن3  وَ    الـلّٰـّ
1ــ سورٔه سجده، آیٔه 1٧.

٢ـ الجامع الصغیر، سیوطی، ج٢، ص ٢٣٧.
٣ــ سورٔه توبه، آیٔه 10٩.
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شایسته است در زمینٔه احکام دین به نکات زیر توجه جّدی داشته باشیم: 
1ــ میان سعادت انسان در دنیا و جهان آخرت و بایدها و نبایدهای دین )احکام(، ارتباط و هماهنگی 
برقرار است، گرچه ممکن است درک آن برای ما، در حال حاضر ممکن نباشد. بنابراین، از هر راهی 
نمی توان به سعادت اخروی رسید؛ درست مانند رشد بدن در همین دنیا که فقط با تغذیٔه صحیح حاصل 
می شود. از این رو، آن هدف بزرگ با یک زندگِی غیرمسئوالنه و بدون برنامه سازگار نیست، بلکه یک 

زندگی جّدی و یک عزم قوی و استوار را طلب می کند.
2ــ هر دستور خداوند، دالیل خاص خود را دارد که »حکمِت« 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 است. اّما 
باید توجه داشته باشیم که آنچه ما کشف می کنیم، در برابر علم بی نهایت الهی که وضع کنندٔه این احکام 
است بسیار ناچیز است؛ بنابراین نباید چنین بپنداریم که با فهمیدن یکی از حکمت های یک دستور الهی 

به همٔه حکمت های آن پی برده ایم و این فهم را مبنای تصمیم گیری قرار دهیم. 
٣ــ از آنجا که خداوند نصیحت گر حقیقی مردم و خواهان سعادت آنان است، به منظور پیشگیری از 
خطرات، هشدارهایی داده است تا مردم، قبل از گرفتار شدن، آن خطرات را بشناسند و از 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؛ مثالً اسالم صدها 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 

تدّبر در قرآن

با تدبر در آیٔه شریفٔه صفحٔه قبل به سؤال های زیر پاسخ دهید:
1ــ زندگی محکم و استوار بر چه پایه هایی بنا می شود؟

......................................................................
2ــ مقصود از بنای زندگی بر لبٔه پرتگاه، »َعلٰى َشـفا ُجـُرٍف هاٍر«، چیست؟

......................................................................
3ــ چرا خداوند کسانی را که زندگی خویش را بر لبٔه پرتگاه بنا کرده اند، ظالم نامیده است؟ 

......................................................................
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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 صدها ورزش و 
بازی دیگر، قابل مقایسه نیست. اّما 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 

آن برای شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید.2
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 اند، اّما پیامبرشان در مقابل آن انحراف ایستاده و با آنان مبارزه کرده است.3
برخی  در  مثالً  شده،  دنیا  مردم  از  زیادی  گروه  دامنگیر  که  هست  انحرافاتی  هم  ما  زمانٔه  در 
بود  رایج  نیز  اسالم  از  قبل  عرب  مردم  میان  عمل  دو  این  است.  شده  رایج  شراب  و  قمار  کشورها 
منفعت  می فروختند  شراب  که  آنان  و  می کردند  سود  بسیار  بودند،  ماهری  قماربازان  که  آنان  و 
پیامبر    که  شنیدند  تازه  مسلمانان  وقتی  داشت.  رونق  اقتصادشان  و  می آوردند  چنگ  به   خوبی 
به دستور خداوند این دو عمل را حرام کرده نزد پیامبر آمدند و در این باره از او سؤال کردند. خداوند 

نیز این آیه را نازل کرد: 
از تو دربارٔه شراب و قمار می پرسند  ـ َٴ لوَنَك َعـِن الَخمـِر4 َو الـَمیـِسـرِ  َیس � 

بگو در آن دو گناهی بزرگ ُقل فیِهما ِاثٌم کَـبیـرٌ 
و منفعت هایی برای مردم است. َو َمـناِفـُع لِلّنـاسِ 

اما گناهشان بزرگ تر از منفعتشان است.  َو ِاثـُمُهما َاکبَـُر ِمن نَفـِعـِهـما5 
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 

َعلٰی ِخدَمِتَک َجواِرحی َو اشُدد َعلَی الَعزیَمِة َجواِنحی...(  )َقّو ِ
٢ــ سورٔه بقره، آیٔه ٢16.

با اینکه اکثریت قوم لوط خواسته های نامشروع داشتند، حضرت لوط  در برابر تمایالت انحرافی آنان ایستاد و هیچ گاه در  ٣ــ مثالً 
برابر قوم خود کوتاه نیامد. 

4 ــ 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.

5 ــ سورٔه بقره، آیٔه ٢1٩.
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مسلمانان این کالم خدا را پذیرفتند و آنها هم که این کسب و کار را داشتند، از منفعتی که برایشان 
بار دیگر  بنی عباس،  بنی امیه و  با روی کار آمدن  اّما  تا مرتکب گناه نشوند1.  داشت صرف نظر کردند 
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، هیچ گاه 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 قمارخانه های بزرگ و مجلل ساخته شده و گاه 
رئیس جمهور یک کشور، خودش صاحب قمارخانه های 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.2 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. 
به زنا نزدیک نشوید  نیٰ  َوال تَقَرُبوا الِزّ

قطعاً آن عملی بسیار زشت  ِانَّهو کاَن فاِحـَشـةً 
و راهی ناپسند است.  َو ساءَ َسـبیـًل 3 

زندگی در شرایط ویژه 
آری، این سخن درست است که فرهنگ و تمدن امروزی بشر براساس دستورات الهی شکل نگرفته 
قوانین  رعایت  تعارض،  این  و  است  تعارض  در  دینی  با دستورات  رفتارها  و  عادت ها  از  بسیاری  و 
1 ــ منظور از »َمناِفُع ِللّناِس« در آیه نیز، همان منفعت های اقتصادی است که برخی مردم از تولید و خرید و فروش شراب کسب می کردند.

٢ــ به کتاب های »جهان در عصر بعثت« از  شهید سّید محمد حسینی بهشتی و »سنن جاهلی عرب و روش برخورد قرآن کریم« از محمدعلی  امانی 
مراجعه کنید.

٣ــ سورٔه اسراء، آیٔه ٣٢.
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الهی را تاحدودی سخت کرده است، اّما 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 
نسبت به اسالم فراهم می نماییم و هم از اسالممان در صحنٔه عمل و زندگی دفاع می کنیم؛ همان طور که 

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 
اروپا تحصیل کند و در  تصمیم گرفته در معتبرترین دانشگاه های 
عین حال همٔه احکام دین را رعایت نماید. این کتاب، خاطرات او 
از بخشی از اتفاقاتی است که در مدت تحصیل برای وی رخ داده 

است.1 در ادامه قسمتی از یکی از این خاطرات را می خوانیم:
کنفرانس مد

طراحان  که  کنفرانس  یه  به  بود  فرستاده  را  من  آنژه2  دانشگاه 
لباس، مدهای تابستان آینده را رونمایی می کردن. ساعت 8 صبح 

که  لباسایی  بود.  کرده  آغاز  را  سخنرانی اش  مد  طراحای  از  یکی  بودم.  کنفرانس  سالن  توی 
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.

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 
باید برمی گشتیم توی سالن سخنرانی، اما یه عالمت سؤال تو  استراحت داشت تموم می شد و 

ذهنم بود که تصمیم گرفتم از ایشان بپرسم: 

1ــ خاطرات سفیر، نیلوفر شادمهری، دانشجوی دکترای رشتٔه طراحی صنعتی.
٢ــ Angers: دانشگاهی در شهر آنژه فرانسه که نویسنده در آن دوره دکتری خود را گذرانده است.
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با توجه به آنچه گفته شد، نحوهٔ اجرای احکام اسالمی در سه عرصٔه فرهنگ و ارتباطات، ورزش 
و بازی و اقتصاد را بیان می کنیم: 

١ــ عرصۀ فرهنگ و ارتباطات
فرهنگ، روح حاکم بر جامعه و نشان دهندٔه هویت و شخصیت آن است. نوع اجزا و عناصر فرهنگی 
هر جامعه نشان دهندٔه درجه و میزان ارزشمندی و تعالی آن جامعه است. اعتقاد به خدا و یکتاپرستی، 
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 تولید، توزیع و تبلیغ فیلم های سینمایی و تلویزیونی، لوح هاى فشرده، 
مجالت، روزنامه ها، کتاب ها و انواع آثار هنرى به منظور گسترش فرهنگ و 
معارف اسالمى و مبارزه با تهاجم فرهنگى و ابتذال اخالقى، از مصادیق مهم 

عمل صالح و از واجبات کفایى 2 و داراى پاداش اخروى بزرگ است.
نکته مهم: حق نشر، حق تکثیر یا کپی رایت، مجموعه ای از حقوقی است که به پدیدآورندٔه یک 
تعلّق  و...  طراحی های صنعتی  نرم افزار،  عکاسی،  موسیقی،  سینمایی،  ادبی،  کارهای  در حوزٔه  اثر 
می گیرد. یکی از این حقوق این است که تنها پدیدآورندٔه آن اثر اجازٔه نشر و تکثیر آن را دارد و هرگونه 

1ــ تلخیص از کتاب خاطرات سفیر، صص 145 تا 150
٢ــ واجب کفایی، عملی است که برهمه واجب است، اّما اگر کسانی درحّد کفایت به آن اقدام کنند، از دوش دیگران برداشته می شود. 

واجب عینی عملی است که انجام آن بر تک تک مسلمانان واجب است.

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 انداخت 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«1…
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اگر  مراجع،  همٔه  نظر  طبق  دارد.  پدیدآورنده  از  اجازه  دریافت  به  نیاز  اثر  از  بهره برداری  و  استفاده 
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.
و  به منظور اشاعٔه فرهنگ  اینترنتی و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی  پایگاه های  ایجاد  2ــ 
معارف اسالمى و مقابله با اندیشه هاى کفرآمیز و ابتذال اخالقى، مستحب است و در مواردی واجب کفایی؛ 

افرادى که توانایى علمى، فنى و مالى آن را دارند باید به ایجاد آن مبادرت ورزند.
اینترنتی،  پایگاه های  قبیل  از  ارتباطی  وسایل  سلطه گر،  کشورهای  ابزارهای  مهم ترین  از  یکی 
در  ارتباطی  وسایل  این  مرکز  است.  اجتماعی  رسانه های  سایر  و  ماهواره ها  اجتماعی،  شبکه های 
کشورهایی نظیر آمریکاست و صاحبان آنها سرمایه داران بزرگی هستند که معموالً در دولت های خود 
محرمانه  اطالعات  آوردن  دست  به  قبیل:  از  اقداماتی  کشورها  بر  تسلط  برای  و  دارند  فراوان  نفوذ 
اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی کشورها و تجزیه و تحلیل آنها برای تصمیم گیری های دقیق علیه 

کشورهای مورد هدف را انجام می دهند. 
از همین رو، الزم است مانع سلطٔه رسانه ای و ارتباطی بیگانگان بر کشور شویم و این یکی از مهم  ترین 
مصداق های قاعدٔه »نفی سبیل1« است. 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 

ارتباطی داخلی بهره ببریم و مانع نفوذ و سلطٔه رسانه ای بیگانگان شویم. 
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 

برنامه های فرهنگِی مفید نیز حالل و جایز است. 
که  رسانه هایی  سایر  و  فشرده  لوح هاى  فیلم ها،  تبلیغ  و  تولید،   توزیع  4  ــ 

دربردارندٔه تصاویر یا متونی هستند که موجب انحراف و فساد مى شوند 
و یا دربردارندهٔ موسیقى مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، 
آنها حرام است.  از گناهان بزرگ شمرده مى شود و خرید و فروش 

همچنین، تماشا کردن و گوش دادن به آنها نیز حرام است.
5  ــ شرکت در مجالس شادی، مانند جشن عروسی، جشن های مذهبی و ملی جایز است و حتی اگر 

1ــ قرآن کریم می فرماید: »َو لَن یَجَعَل اللُّٰه ِللکاِفریَن َعلَی الُمؤِمنیَن َسبیاًل«؛ سورٔه نساء، آیٔه 141.
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موجب تقویت صلٔه رحم یا تبلیغ دین شود مستحب است؛ به شرط آنکه در این مجالس، احکام دین 
مانند روابط میان محرم و نامحرم رعایت شود. 

٢ــ عرصۀ ورزش و بازی1: 
1ــ دین اسالم از مسلمانان می خواهد برای سالمت و تندرستی 
می اندازد،  به خطر  را  تندرستی  که  کاری  هر  از  و  بکوشند  خود 
دوری کنند. عالوه بر این، خوب است هر مسلمانی بکوشد که بدنی 
قوی و نیرومند داشته باشد تا در زندگی از سالمت برخوردار باشد 

و بتواند بهتر فعالیت کند و در هنگام خطر و مبارزٔه با دشمنان دین پیروزمندانه عمل نماید. پیامبر 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 قّوت بازو سبب تواضع و فروتنی انسان شود، نه فخرفروشی بر دیگران. 
٢ــ کسانی که برای تقویت رابطٔه صمیمانه میان خویشان و همسایگان و سالمت اخالقی افراد خانواده 
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. 
4ــ 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. 

٣ــ عرصهٔ اقتصاد:
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 

1ــ بازى مجموعه  فعالیت هایى است که براى نشاط و تفریح انجام مى شود. ورزش مجموعٔه حرکاتى است که براى سالمتى جسمانى و 
تقویت اندام هاست. بازى هاى ورزشى، آن دسته از بازى هایى هستند که هم سبب نشاط و فرح مى شوند و هم به تقویت اندام ها کمک مى کنند، 

مانند فوتبال، والیبال، دو و میدانى و بسیارى از بازى هاى محلى.

دانش تکمیلی
برای مطالعٔه بیشتر در خصوص حکم شرط بندی های دوستانه و نیز گرفتن پول 
جهت شرکت در برخی مسابقات ورزشی به وبگاه گروه قرآن و معارف بخش »دانش 

تکمیلی«، مراجعه کنید.



117

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:

شود:  محقق  زیر  هدف  سه  که  کنند  مدیریت  به گونه ای  را  کشور  اقتصاد  باید  مسئولین  1ــ 
اول،  استقالل اقتصادی و عدم سلطه و نفوذ بیگانگان1؛ دوم، پیشروی به سوی عدالت و قسط و کاهش 

فاصلٔه طبقاتی؛ سوم، حرکت به سوی آبادانی و عمران در عین دوری از دنیازدگی و تجمل گرایی. 
ناپاک شدن  بیاوریم و از همٔه اموری که سبب  ٢ــ بکوشیم که رزق و روزی حالل به خانه 
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 است2.

برای آشنایی با حالل و حرام در کسب و کار و تجارت باید با احکام تجارت آشنا شویم تا گرفتار کسب 
حرام نگردیم. حضرت علی  در  این باره می فرماید: 

ای گروه تاجران و بازرگانان! یا َمعَشَر التُّّجاِر،  
اول یادگیری مسائِل شرعِی تجارت،  َالِفقهَ،  

سپس تجارت کردن. ثُمَّ الَمتـَجَر3؛  

٣ــ بکوشیم که همه از کاالی ایرانی استفاده کنیم و کاالی مرغوب در اختیار مردم قرار دهیم. اگر 
مصرف کاالهای خارجی سبب وابستگی کشور شود، واجب است از خرید آن خودداری شود. 

عوامل  مهم ترین  از  یکی  مالی،  و  اداری  فساد  و  مسئولین  برخی  تجمل گرایی  اشرافی گری،  4ــ 
باعث  آثار منفی اقتصادی،  بر  به وجود آمدن فاصلٔه طبقاتی است که عالوه  عقب ماندگی اقتصادی و 
بی اعتمادی عمومی و رواج تجمل گرایی و مصرف گرایی در میان مردم می شود. بنابراین، بر مسئولین 
و مدیران کشور واجب است که از این شیؤه زندگی اجتناب کنند و با اسوه قرار دادن خود، دیگران 
را به سوی یک اقتصاد سالم دعوت کنند. مجموعٔه افراد جامعه نیز باید با پیروی از پیامبر اکرم  و 

امر  به معروف و نهی از منکر روابط اقتصادی را سالم نگه دارند. 

1 ــ قاعدٔه نَفی َسِبیل
٢ ــ بحاراألنوار، مجلسی، ج 10٣، ص ٩.

٣ ــ کافی، کلینی، ج 5، ص 150.
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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؟

5 ــ از تخریب محیط زیست پیرامون خود جلوگیری کنیم. با توصیه به اطرافیان استفاده از سموم 
شیمیایی، پالستیک، کاغذ و مانند آن را به حّداقل برسانیم. 

6 ــ ممکن است در محیط زندگی ما، مانند مدرسه، محله و محیط کار افرادی بی بضاعت زندگی 
کنند که زندگی تجّملی دیگران غم و اندوه آنان را به دنبال داشته باشد. از این رو بهتر است از مدگرایی 

و تجمل در پوشش و سایر ابعاد زندگی دوری کرده و ساده زیستی پیشه نماییم. 
کنترل  هدفمند،  تجاری  روابط  برقراری  طریق  از  تا  می کوشند  سلطه گر  کشورهای  امروزه  ٧ــ 
بین  آنان را از  نمایند و استقالل  به خود وابسته  آنها را  به دست بگیرند و  اقتصادی سایر کشورها را 
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. 
٨  ــ 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. 



119



120

قرائت
ه  بقره؛ آيات 142 تا 145 سور

ت ُهــم َعن  قـِبلــَِتهــُِم ال ءُ  ِمَن الــّناـِس    ما  َولــّى ـَفها َسـیَقوُل الس
ءُ ஐاونا َ�َ ‘ قُل ِهللاِ اـلَمرِشُق َواـلَمغِرُب ‘ هَیدي مَن یَشاـ
لَِک َجعَلــنــمُ اُمًۀ َوَسطً ا ذஐَرِصاٍط مُســَتیقــٍم � َوـ ِال
ءَ عَلَ الـنّاِس   َوـَیکوَن الرسوُل َعلَیــمُ هَشیًداۀ دا لـِتَکوونا هُشَ
ُع الرسوَل ِ

ا لـِنَعلََم مَن یـبَت ّ ت کُنَت َ�َ   ِال وَماَجعَلـنَاالبِقۀَلَال
ذنَی Lا َا عَل ّ ِممن ــنَیَقبِلُ عَل َعبِقـَیِه « َو ِان ஐاتَن ـَلکَبریَةً    ِال
َه َدي اهللاُ ‘ َوما ஐاَن اهللاُ لــُِیضیَع  اـی ماـَنــمُ‘  ِان اهللاَ ـِباـلـنّاِس
ِء« ما الس َوج ـِهَک  ِف  َ ــَتَقبل  ـَلرَـءوٌف رَحــیــٌم � قَد ـَنرـي
ها‘وَفَّلِ وَجَهَک َشطرـَال َمسدِجِ ارحَلاِ,« َک ِقبۀَلً رَتضـىفَلــَُنَولــِّیـَن
ذنـَی Lا َو ِا،ن‘} َوَحیُث ما کُنــُتــم   فَ ـَولّوا ُوجوَهــمُ َشطرَـه
ِهــم‘ اووُتاالـِـتَب    لــََیعلَمو،َن  اَـنهُـ الـَحق  مِ،ن َر ــّبِ
ذ،نَی Lَو َما اهللاُ ـِبغاِفٍل  َعّما ـیَعَملو،َن � َو ـَلنِئ اَتتََی ا
عوا ِقبلــََتَک‘ َوما اتََن تِباـِبٍع اووُتاالـِـتَب بلُِِّ آـیَ ٍۀ   ما ــبَتِ
َءمُه َعَت اَهوا ِقبلــََتهُم« َومابَعُضُهم تِباـِبٍع ِقبۀَلَ بَعٍض‘َولنَِئِ اــبت
مِن ـَبعِد ما اجءََك مَِن اـلِعلــِم    ِاـنَک ِاذًا ـَلِمَن الظّْـ ِلمنَی �
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ترجمه

به زودى مردم كم خرد خواهند گفت: »چه چیز آنان ]مسلمانان [  را از قبله اى كه بر 
آن بودند رویگردان كرد؟« بگو: »مشرق و مغرب از آن خداست، هر كه را خواهد به 

142 راه راست هدایت مى كند.«  
و بدین گونه شما را اّمتى میانه قرار دادیم، تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه 
باشد. و قبله اى را كه ]چندى [ بر آن بودى، قرار ندادیم جز براى آنكه كسى را كه از 
پیامبر پیروى مى كند، از آن كس كه از عقیده خود برمى گردد، بازشناسیم و البّته ]این 
كار[ جز بر كسانى كه خدا هدایت ]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 

143 ]نسبت [ به مردم دلسوز و مهربان است.  
ما ]به هر سو[ گردانیدِن رویت در آسمان را نیک مى بینیم ]نگاه هاى انتظارآمیز تو را 
به سوى آسمان )براى تعیین قبله( مى بینیم[. پس ]اینک[ تو را به سوی قبله اى كه 
بدان خشنود شوى می گردانیم، پس روى خود را به سوى مسجد الحرام كن و هر 
جا بودید، روى خود را به سوى آن بگردانید. در حقیقت، اهل كتاب نیک مى دانند 
آنچه مى كنند،  از  قبله [، حق و از جانب پروردگارشان است و خدا  ]تغییر  این  كه 

144 غافل نیست.  
و اگر براى اهل كتاب هر ]دلیل و[ نشانه ای ]بر درستی قبله خویش[ بیاورى، باز 
هم قبله تو را پیروى نمى كنند، و تو نیز پیرو قبله آنها نیستی. خود آنان نیز پیرو قبله 
یكدیگر نیستند، و اگر پس از آنکه علم برای تو حاصل شده است، از خواسته هایشان 

145 پیروی کنی، در آن صورت جّدًا از ستمكاران خواهى بود.  
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پایه های استوار

براساس  جامعه ای  ایجاد  در  او  تالش  و  مشارکت  مسلمان،  انسان  یک  برنامه های  جمله  از 
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 سپیده دم تاریخ ساز، از فراز  بیش از چهارده قرن از فرودآمدن پیامبر مکرم اسالم 
جبل النور، که غارحرا در آن قرار داشت، می گذرد. در آن روزها از اهالی مکه، کسی تصور نمی کرد 
که این انسانی که در حال پایین آمدن از کوه است، پایه گذار تمدنی در جهان شود که از سایر تمدن های 
عصر خود پیش بیفتد و آثار و برکات خود را به تمدن های بعد نیز برساند. در صبح یکی از همان روزهای 

ـ عموی پیامبرــ بود. او می گوید: آغازین بعثت، یحیی بن عفیف، از اهالی طائف، میهمان عباسـ 
»در گوشه ای از مسجد الحرام ایستاده بودم و کعبه را نظاره می کردم. ناگاه چهره اى شاداب را 
دیدم كه به پهنٔه آسمان چشم دوخته است. اندكى بعد، سوى كعبه به حركت درآمد و كنار آن ایستاد.

پس از زمانى كوتاه، نوجوانی پیش آمد و در سمت راست او قرار گرفت. آنگاه بانویى از راه رسید و 
پشت سرشان ایستاد. دیدم كه آن دو به پیروى از آن مرد، تعظیم كردند، برخاستند و به سجده افتادند.

گفتم: اى عباس، این كارى است عجیب و شگفت.
پاسخ داد: آرى، كارى است شگفت. و ادامه داد: آن مرد را مى شناسى؟

جواب دادم: نه، نمى شناسم.
گفت: نامش محمد است، پسر عبداللّٰه بن عبدالمطّلب و برادرزادهٔ من. سپس پرسید: مى دانى آن 

نوجوانی که همراه اوست، كیست؟
گفتم: نه.

گفت: نامش على است، پسر ابوطالب. آن زن را چطور؟ او را مى شناسى؟
این بار نیز پاسخم منفى بود.

گفت: او خدیجه است، همسر برادرزاده ام.
برادرزاده ام می گوید: »پروردگار من ــ كه پروردگار آسمان و زمین است  ــ مرا فرمان داده چنین 
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 آغاز دعوت، نام این پیام آور، 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، این گرامى ترین 
نام، از فراز مناره هاى مساجد شهرهاى بزرگ آسیا، آفریقا و اروپا به گوِش مردم جهان می رسید و آنها را به هیجان 

می آورد. این چنین بود که پیامبر اکرم  تمدنى عظیم و باشكوه را رقم زد، یعنی تمدن اسالمی.2

1ــ البدایه والنهایه، ابن کثیر، ج٣، ص ٢٥.
٢ــ 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 
همت، درایت و مجموعٔه 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 

اسالم آغاز شد و در قرونی به اوج رسید و به دالیلی به تدریج ضعیف شد.



124

این تغییر بنیادین و گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیازمند تغییر در نگرش انسان ها و تحوّ لى 
بنیادین در شیؤه زندگى فردى و اجتماعى مردم بود. رسول خدا  این رسالت بزرگ را از شهر مكه 

آغاز کرد و با كمک یاران خود در مدینه، پایه هاى تمدن اسالمى را بنا نهاد.

معیارهای تمدن اسالمی
1ــ رسول اکرم  از همان ابتدای دعوت، مردم را به یکتاپرستی دعوت کرد و فرمود:

اى مردم بگویید »معبودى جز اللّٰه نیست، تا رستگار شوید.«1
٢ــ رسول خدا در کنار دعوت به توحید، افق نگاه انسان ها را از محدودٔه زندگی دنیایی فراتر برد و 

آنان را با بُعد دیگری از زندگی، یعنی زندگی در آخرت آشنا کرد. 

٣ــ رسول خدا  به رسالت برانگیخته شده بود تا جامعه ای بنا نهد که در آن، به جای حکومت 
ستمگران و طاغوتیان، والیت الهی حاکمیت داشته باشد و نظام اجتماعی بر پایٔه قوانین و دستورات 

الهی استوار گردد. 

1ــ مجمع البیان، طبرسی، ج 1٠، ص ٨٥٢؛ مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج 1، ص ٥٦؛ سنن کبرٰی، بیهقی، ج 1، ص ٧٦.
2ــ سورٔه بقره، آیٔه ٦٢.
3ــ سورٔه نساء، آیٔه 59

تدّبر در قرآن )1(

... َمـن آَمـَن بِـالـّلٰـِه َو الـَیـوِم االِۤخـِر َو َعـِمـَل صالِـًحا َفـلَـُهـم َاجـُرُهـم 
ِعـنـَد َربِّـِهـم َو ال   َخـوٌف َعـلَـیـِهـم َو ال ُهـم َیـحـَزنوَن2

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؟

تدّبر در قرآن )٢(
سوَل َو ُاولِی االَمِر ِمـنکُم...3 یا َایَُّها الَّذیَن آَمـنوا َاطیُعوا    الـّلٰـَه َو َاطیُعوا   الرَّ

با توجه به آیٔه شریفه و عبارت های درس، معیار سوم تمدن اسالمی کدام است؟ 
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1ــ سورهٔ معارج، آیات ٢٤ و ٢٥.
٢ـ سورٔه ماعون، آیات 1 تا ٣.

٣ــ سورٔه حدید، آیٔه ٢٥.

داده شد.  توضیح  گذشته،  در سال  که  است  اسالمی  تشکیل حکومت  دالیل  از  یکی  معیار،  این 
همچنین گزارشی از خلفای بنی امیه و بنی عباس ارائه و مشخص شد که آنان از دایرٔه والیت الهی خارج 

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 
مظلوم بتواند به آسانى حق خود را از ظالم بستاند و امكان رشد براى همٔه انسان ها فراهم باشد، نه اینكه 
نعمت ها و ثروت هاى زمین در انحصار گروهى محدود باشد. پیامبر 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.
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 اند1 و 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 

اطعام مساکین تشویق نمی کنند.2
رفتار پیامبر اکرم  و بیانات قرآن کریم فضایی به وجود آورد که در آن، فاصلٔه طبقاتی، فقر و 

بی توجهی به محرومان زشت شمرده می شد و مساوات و قسط، ارزشی واال تلقی می گردید.

تدّبر در قرآن )٣(
لََقد َارَسلنا ُرُسلَنا بِالبَِیّناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لَِیقوَم الّناُس بِالِقسِط ...3

با توجه به این آیٔه شریفه و عبارات قبل، معیار دیگری از معیارهای موردنظر پیامبر اسالم برای 
تشکیل تمدن اسالمی را ذکر کنید.

، ارتقای جایگاه خانواده، به عنوان كانون رشد و تربیت انسان ها  5 ــ یکی از اهداف مهم پیامبر اكرم 
و مانع اصلى فساد و تباهی بود. احیاى منزلت زن و ارزش هاى اصیل او از عناصر اصلى این برنامه 
به شمار مى رفت. در آن عصر، زن همچون كاال در نظر گرفته مى شد و در بسیاری از اقوام و قبایل از 
كمترین حقوق فردی و اجتماعی، حتی حق مالكیت برخوردار  نبود. تولد دختر در خانواده سرافكندگى 
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تدّبر در قرآن )٤(

آن خانواده را به دنبال داشت.1 در چنین شرایطى كه زن، از هرگونه احترام و جایگاه محروم شده بود، 
رسول خدا  با گفتار و رفتار خویش انقالبى عظیم در جایگاه خانواده و زن پدید آورد.

آن حضرت به یاران خود می فرمود: هیچ مردی نیست که زنی از محارم خود را شاد کند، مگرآنکه 
خداوند، روز قیامت او را شاد خواهد کرد2.

به ایشان می گفتند کسی دختردار شده است، می فرمود: دختران چه فرزندان خوبی هستند،  وقتی 
سرشار از لطف، آمادهٔ کمک به پدر و مادر، ُانس گیرنده، باعث برکت و ریزبین و هنرمند و ظریف کار3.

با گرویدن مردم به اسالم، زن منزلت انسانی خود را کسب کرد و استقالل مالی به دست آورد.4 حضور 
زن در جامعه با عفاف و پاک دامنی توأم شد، رابطٔه زناشویی در چارچوب خانواده و به شکل ازدواج قرار 
گرفت و استفادهٔ ابزاری از زن لغو شد تا خانواده کانون رشد فضایل اخالقی، دوستی و موّدت گردد و 

محیط جامعه از فساد و بی بند و باری محفوظ بماند و حریم عفاف و عّزت زن حفظ شود.

ًة َو َرحَمًة،   َان َخلََق لَکُم ِمن َانُفِسکُم َازواًجا لِتَسکُنوا ِالَیها َو َجَعَل بَینَکُم َمَودَّ
ٰ
َو ِمن آیاتِه

ِانَّ فی ذٰلَِک آَلیاٍت لَِقوٍم َیتََفکَّروَن5
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؟

6  ــ از اقدامات مهم رسول خدا  ایجاد نگرشى جدید در جامعه بود كه موجب تحّول در 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 به سوی این اهداف سوق مى دادند.
رسول خدا  این صف بندى ها و جبهه گیرى ها را مردود اعالم كرد و آموخت که دو جبهه اى 
كه واقعاً در مقابل یكدیگر قرار دارند، جبهٔه حق و جبهٔه باطل است. جبهٔه حق، جبهٔه یكتاپرستان، 
است.  مفسدان  و  ستمگران  کافران،  مشركان،  جبهٔه  باطل،  جبهٔه  است.  صالحان  و  عدالت خواهان 

مسلمانان باید میان خود پیوند برادری برقرار کنند و با ظالمان و مفسدان مبارزه نمایند. 
ه و ِفی التُّراِب. 1ــ سورٔه نحل، آیٔه ٥٩: َایُمِسکُه و َعلٰی هوٍن َام یَُدسُّ

َحُه اللُّٰه تَعالٰی یَوَم الِقیاَمِة. کافی، ج 6، ص 6. 2ــ ما ِمن َرُجٍل یُدِخُل فَرَحًة َعلَی امَرَاٍة بَیَنه و َو بَیَنها ُحرمٌة ِااّل فَرَّ
زاٌت موِنساٌت ُمباَرکاٌت ُمَفِلّیاٌت. کافی، ج 6، ص 5. 3ــ ِنعَم الَولَُد َالبَناُت ُملِطفاٌت ُمَجِهّ

4ــ اشاره به آیٔه 32 سورٔه نساء.
5ــ سورٔه روم، آیٔه ٢1.
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1ــ منظور از این همراهی، همراهی در اندیشه و عمل است، یعنی کسانی که آن حضرت را به عنوان رسول خدا پذیرفته اند و پیرو ایشان هستند.
2ــ سورٔه فتح، آیٔه 29.

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.
4ــ سورٔه بقره، آیٔه 201.

تدّبر در قرآن )5(

ـدٌ َرسوُل الـّلٰـِه َو الَّذیَن َمَعهو1 َاِشّداُء َعلَی الـُكـّفاِر ُرَحـماُء بَـینَـُهـم2  ُمَحمَّ

1ــ با توجه به این آیٔه شریفه و عبارات فوق الذکر، یکی از معیارهای تمدن اسالمی را ذکر کنید.
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؟

، تالش کرد جامعه ای بنا نهد که مردم آن جامعه در عین توجه به رستگارى اخروى  7 ــ رسول خدا
به  عنوان هدف اصلى زندگى، براى رشد و تعالى زندگى دنیوى خود نیز تالش كنند. یعنی افرادی تربیت شوند 
كه هم از زیبایى هاى جهان آفرینش و نعمت هاى خداوند بهرهٔ 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. 

تدّبر در قرآن )6(

نیـا َحَسنَـًة3 وَ  ِفی اآلِخَرةِ َحَسنَـًة َو ِقنا َعذاَب الّناِر4 ... َو ِمـنـُهم َمن َیقـوُل َربَّنـا آتِنـا ِفی الدُّ

1ــ با توجه به این آیٔه شریفه و عبارات قبل، معیار دیگری از تمدن اسالمی را ذکر کنید.
2ــ بگویید که چرا قرآن هم به دنیای مردم توجه دارد و هم به آخرت آنان؟

8  ــ رسول خدا  دعوت خود را در جامعه اى آغاز كرد كه نشانه هایى بسیار اندک از تعقل و 
تفكر و دانایى در آن یافت مى شد. زندگیشان سرشار از خرافات و 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. گفته اند در میان این مردم 
فقط هفده نفر بودند كه خواندن و نوشتن مى دانستند. پیامبر اکرم  آمد تا این آداب جاهلى را نابود 
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كند و 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، دربارٔه دانش و آموختن بود.1

دعوت به تفكر، تعقل، تدبر و خرد  ورزى در جاى جاى این كتاب آسمانى مشاهده مى شود. نزول 
تدریجى آیات قرآن كریم و دعوت مكّرر این كتاب به خردورزى و دانش از یک طرف و تشویق هاى 
دائمى رسول خدا  به علم آموزی از طرف دیگر، سّد جاهلیت و خرافه گرایى را شكست و یكى از 
جاهل ترین جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت. رسول خدا  نه تنها همه را دعوت به علم آموزى 

كرد، بلكه فرمود: »طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است.«2  

1ــ سورٔه علق، آیات 1 تا ٥.
2ــ بحاراألنوار، مجلسی، ج 1، ص 1٧٧.

3ــ سورٔه زمر، آیٔه ٩.

تدّبر در قرآن )7(

ـُر  َیـتَـَذكَّ ِانَّـما  َیـعـلَـموَن  ال  الَّـذیـَن  َو  َیـعـلَـموَن  الَّـذیـَن  َیـسـتَـِوى  َهـل  ُقـل 
ُاوُلـوا االَ  لـباِب 3

با توجه به این آیٔه شریفه و عبارات قبل، معیار دیگری از تمدن موردنظر پیامبر اسالم را ذکر کنید:

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

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

تکمیل
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قرائت
ه حّج؛ آيات 38 تا 45  سور

احُیِب ذ،نَی آَمــنوا  ۀ  ِا،ن اهللاَ  ل Lِفُع َع،ِن ا اهللاَ ــُیدـ ِا،ن
ـتَلوَن ـِباـــَنهــُم ُظلِموا« ذ،نَی ـیُـق ِ ل لஐُ َخّواٍن کَفورٍ � اُِذَن  ل
ذ،نَی اُخرِـجوا L َو ِا،ن اهللاَ  عَ ل ـَنرِصِهــم  ـلََقدـیرـٌ � اِّ
ا َ اـ اهللاُ  ۀ َو لَول ا  اَن  ـیَقولوا  َر ــنب ِمن  ِدایِرمِه  ـِبغرَیِ َح،ّقٍ    ِالّ
َمت َصواِمُع   َو  ــیِبٌَع َدفُع اِهللا الـنّاَس ـَبعَضُهــم  ــبِبَعٍض     ـلَُهّدِ
ـِجدُـ    ـیُ ذـஐَرُـ فهَیا امسُ اِهللا ـஐَثـرًیاۀ ٌت   َومَس،َوَصلَو
{‘ ِان اهللاَ ـَلـَقوِىٌّ زَعـیزـٌ � ه ،ن اهللاُ  مَن ــنَیرُصُ َو لـَیــَنرُصَ
ةَ لو اَرــِض    اـَقاـمُواالص ذ،نَی  ِا،ن مَـــنّْ هــُم  ِف ال L اِّ
ةَ    َو اَمَ رـوا ـِباــلَمع رـوِف    َوــَنَهوا َعِن اـلُمــنکرَـِۀ کوَو آــَتُواالز
تَب ذஐَوبَك   فََقد ـ اُ مورِ � َو اِن یـَُّذِ َو ِهللاِ عاقـِبَُۀ ال
همَی ــم   وَق،ُم ـنوٍح    َوـعاـدٌ    َوـثَ موُد  �  َو وَق،ُم  ِاـبرـ قـَبهَلُ
‘ َب  موس ُب  َمد،نَیَ  «   َو ـஐُّذِ َو وَق،ُم  لوٍط  �  َو  احَص
َفاَملَیُت لِلــِفرـنَی   ـُثــم اذََخهُتُم «  فََکیَف ஐاَن نَکریِ �
َظاـلَِمٌۀ     فَِه َها    َو ِه ــنَاـَ نـّیِ مِن قرَــیَ ٍۀ    اَهلـََفـ
ـ ۀَلٍ    َو قَ ـرٍص مَشــی ٍد � رُعوهِشا    َو ـبِ رٍئ  ُمَعط اخِوـیَ ٌۀ عَ ل
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ترجمه

به یقین، خدا از آنان كه ایمان آورده اند دفاع می كند، البته خدا هیچ خیانت پیشه ناسپاسی 
38 را دوست نمی دارد 

به كسانی كه مورد هجوم قرار گرفته اند، اجازه ]جهاد [ داده شده است، زیرا بر آنان ستم 
39 رفته است، و قطعاً خدا بر یاری آنان تواناست 

آنكه  جز  نداشتند(  جرمی  )و  شده اند  رانده  بیرون  خانه هایشان  از  ناحق  به  كه  همانان 
می گفتند: پروردگار ما خداست. و اگر خدا بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع 
نمی كرد، دیرها و كلیساها و معبدهای یهود و مساجدی كه در آنها بسیار یاد خدا می شود، 
سخت ویران می شدند. و قطعاً خدا كسانی را كه او را یاری كنند یاری می كند، بی تردید 

40 خداوند نیرومند و شكست ناپذیر است 
همانان كه اگر در زمین به آنان فرمانروایی دهیم، نماز برپا می دارند و زكات می دهند و )مردم 
را( به كارهای پسندیده وا می دارند و از كارهای ناپسند باز می دارند و فرجام كارها فقط 

41 در اختیار خداست 
و اگر تو را تكذیب كنند )امر تازه ای نیست(، پیش از آنان، قوم نوح و عاد و ثمود )هم 

42 پیامبران خود را( تكذیب كردند 
43 و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط 

و ]همچنین [ اهل مدین؛ و موسی ]نیز [ تكذیب شد، پس به كافران مهلت دادم، سپس آنان 
44 را ]به كیفر[ گرفتم. پس ]بنگر كه [ انتقام ]و عذاب [ من چگونه بود؟ 

و چه بسیار شهرهایی را كه ]مردم آنها[ ستمكار بودند هالک كردیم، و ]اینک دیوارهای [ 
آنها بر سقف هایشان فروریخته است؛ و ]چه بسیار[ چاه های رها شده و كاخ های برافراشته 

45 ]كه صاحبانشان هالک شده اند[ 
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عصر شکوفایی

درس  این  در  شدیم.  آشنا  اسالم  موردنظر  تمدن  معیارهای  از  برخی  با  گذشته،  درس  در  ما 
موفق  اندازه  چه  تا  و  کرده اند  تالش  چقدر  معیارها  این  تحقق  برای  ما  نیاکان  ببینیم  می خواهیم 

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
قبل از ورود به دورٔه تمدن اسالمی، نگاهی به اوضاع قبل از اسالم می اندازیم تا بدانیم که مسلمانان 

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: 

، را زمانی فرستاد که مدتی از بعثت پیامبران پیشین می گذشت.  »خداوند رسول خویش، محمد 
ملت ها در خوابی عمیق فرورفته و فتنه و فساد، جهان را فراگرفته بود. رشته ها از هم گسیخته و آتِش 

جنگ، زبانه می کشید.«1
»مردم آن زمانه، مذاهب پراکنده و خواسته های متناقض و روش های متفاوت داشتند. برخی خدا را 

شبیه سایر مخلوقات می دانستند و برخی نیز غیر او را پرستش می کردند.«2
»مردم از شیطان اطاعت می کردند و در راه او گام برمی داشتند. َ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 

سم هایش لگدمال می کرد، برافراشته شده بود.«3
»شما مردم در آن زمان بدترین کیش و آیین را داشتید. در میان سنگ های سخت و مارهای زهرآلود 
از  و  می ریختید  را  یکدیگر  می خوردید، خون  ناگوار  غذای  می نوشیدید،  تیره  آب  می کردید،  زندگی 

خویشان می بریدید. بت ها در میان شما جای داشت و گناه، شما را فراگرفته بود.«4
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 
نیز به پرستش  داد و ستدهای نادرست رواج داشت. کعبه مرکز بت های مختلف شده بود. بسیاری 

ارواح و ماه و ستارگان مشغول بودند. 
خارج از شبه جزیرهٔ عربستان نیز، جهان آن روز آمیزه ای از تهی دستی، شالق خوردن و سوختن 
و کاهنان و موبدان و تجمل پرستی درباریان  اندیشه های خشکیده و غرض آلود کشیشان  محرومان، 
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 

1ــ نهج البالغه، خطبٔه 89
2ــ همان، خطبٔه 1
3ــ همان، خطبٔه 2

4ــ همان، خطبٔه 26
5ــ سورٔه نحل، 58

6ــ ایرانیان در زمان ساسانیان، کریستن سن، ترجمه رشید یاسمی، ص 648
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بیشتر  بدانیم

ایران، همه چیز را در اختیار داشتند و بقیٔه مردم چون بردگان از حقوق اولیه و اساسی خویش محروم 
بودند.1

حکیم ابوالقاسم فردوسی، نظام طبقاتی آن روز جامعٔه ایران را با ذکر یک داستان به خوبی ترسیم 
می کند. در زمان حکومت انوشیروان که جنگی میان ایران و روم پیش آمده بود و ذخیرهٔ مالی حکومت 

تمام شده بود، مأموران دولت به شهرهای مختلف می رفتند 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 می بخشم به شرطی که فرزندم اجازه داشته باشد آموزش های مربوط به شغل دبیری2 را بیاموزد«:

جای به  رسیده  دارم  پور  رهنماییکی  همی  جوید  فرهنگ  به 
دستگیر بدین  باشد  شاه  دبیراگر  گردد  فرزند  پاک  این  که 
شاه جان  همی  بخواهم  یزدان  سزاوارگاهز  این  باد  جاوید  که 

انجام  را  پادشاهان  دفتری  و  اداری  کارهای  که  بودند  ممتاز  طبقه ای  دبیران  روزگار،  آن  در 
می دادند. این افراد، آموزش های ویژه ای می گذراندند و بعد از ایشان فقط فرزندانشان می توانستند 
این شغل را به دست بگیرند. در حقیقت، خانوادٔه پادشاهان که اولین طبقٔه جامعه بودند، معتقد 
بودند که افراد معمولی ادب و تربیت الزم را برای معاشرت با آنان ندارند و فقط یک طبقٔه خاص 
به نام دبیران می توانند با آنها آمد و شد داشته باشند و کارهای دفتری و اداری آنان را انجام دهند. 
تلقی  عدل  و  ادب  خالف  را  دبیران  طبقٔه  به  معمولی  فرد  یک  شدن  وارد  درباریان  و  پادشاهان 

می کردند. به همین جهت انوشیروان در جواب کسی که پیغام کفشگر را آورده بود، می گوید:

1  ــ تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی راوندی، ج 2، صص 11ـ10 )سرزمین ایران در دورٔه ساسانیان یکی از بزرگ ترین کشورهای جهان بود 
و قلمرو بسیار وسیعی را در برمی گرفت، جمعیت آن هم بسیار زیاد بود.(

2ــ در زمان ساسانیان مردم به چهار طبقٔه اجتماعی تقسیم می شدند که یکی از این طبقات، طبقٔه دبیران بود که کارهای اداری همچون 
محاسبٔه اموال، صدور احکام و قراردادها و… را انجام می دادند.

دانش تکمیلی
آیا در چهارده قرن پیش، ایرانیان به زور شمشیر و از روِی اجبار مسلمان شدند؟ 

برای دیدن پاسخ این سؤال به محتوای این رمزینه مراجعه کنید.
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امپراتوری روم با استبداد اداره می شد و مسیحیت تحریف شده را، دستاویز حکومت 
و  پی درپی  جنگ های  و  اخالقی  انحطاط  نژادی،  تبعیض های  بود.  داده  قرار  خود 

طوالنی مدت، این امپراتوری را به افول کشانده بود2.

این گزارش اجمالی، سیمایی از شرایط فرهنگی و اجتماعی قبل از اسالم بود. 
رسول خدا  آمد تا با همکاری و تالش و همراهی مردم مقدمات تمدنی بر پایٔه 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 کامالً 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.
.................................... َفاستَِقم کَما ُاِمرتَ 
.................................... َو َمن تاَب َمَعَك 
.................................... َو ال تَطَغوا 
.................................... ِانَّهو بِما تَعَملوَن بَصیٌر3 

خداوند در این آیه از پیامبر اکرم  می خواهد که نه تنها خودش، بلکه جامعه را برای برقراری جامعٔه 
توحیدی و تمدن اسالمی به پایداری و استقامت در راه دعوت کند و به چنین مرحله ای از آمادگی برساند.

ُبَودبه ما بر پس از مرگ، نفرین ُبَود این  روزگار  این  آیین  چو 
داد گنج  از  روزی جز  یادنخواهیم  هیچ  مکن  و  مخواه  زو  درم 
راه به  بازگردان  شتر  درم خواه َوز موزه دوزان مخواههم اکنون 
درم با  شد  و  برگشت  دل کفشگر گشت پر درد و غم1فرستاده 

1ــ شاهنامٔه فردوسی، بخش 12: وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری
2ــ برای مطالعه بیشتر در این خصوص به کتاب »انحطاط و سقوط امپراتوری روم«، نویسنده: ادوارد گیبون، ج 2 مراجعه کنید.

3ــ سورٔه هود، آیٔه 112.
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به این ترتیب، پس از پیامبر اکرم  در طول چند قرن، تمدنی پدید آمد که جنبه های مثبت فراوانی 
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

در جامعه ای با آن فرهنگ منحط، پیامبر خدا  با رفتار خود بسیاری از سنت های جاهلی را 
نابود ساخت. رفتار ایشان با دخترشان، حضرت فاطمه  برای جامعٔه آن روز و نیز امروز بسیار 
آموزنده است. او پیامبری بود که پسری برایش نمانده بود و فقط چهار دختر داشت که سه دختر 
بزرگ تر قبل از رحلت پیامبر  از دنیا رفته بودند و فقط کوچک ترین آنها که فاطمه  بود، برای 
پیامبر باقی مانده بود. از این رو، برخی از اعراب، پیامبر را »ابتر« )بی دنباله( صدا می کردند تا تحقیرش 
نمایند. اّما این پدر بزرگوار، همراه با دختر خردسالش، رسالت تغییر و انقالب در نگرش انسان ها را 
برعهده گرفتند. فاطمه زهرا پس از رسول خدا  چشمه   سار همیشه جاری خوبی ها و ارزش ها 
در جامعٔه اسالمی شد. قبل از او نیز، حضرت خدیجه   که پشتیبانی صمیمی برای پیامبر  بود؛ 
ثروت فراوان و شخصیت اجتماعِی خود را فدای تالش های رسول خدا  کرد و نقش ممتاز خود 

را در شکل گیری بزرگ ترین تحول جهانی ایفا نمود.
به تدریج، رفتارهای پیامبر و تنها دخترش فاطمه  جهت احیای ارزش های فراموش شدٔه انسانی 
به بار نشست و فروریختن سنت های جاهلی آغاز شد. حضرت فاطمه  وارث و ترویج کنندٔه همٔه 
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.
خانٔه فاطمه  و خانٔه پدر کنار یکدیگر بود. این دو خانه با یک حیاط خلوت کوچک از هم جدا 
می شد و دو پنجرٔه روبه روی هم، خانٔه پدر و دختر را به یکدیگر متصل می کرد. هر صبح پدر دریچٔه 
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  

به سراغش می آمد و حال او را می پرسید.1 

1ــ مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج ٣، ص 1٨٤، ح ٤٨٠٢. 
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مورخان گواهی داده اند که پیامبر  همواره دست دخترش را می بوسید1 و دربارٔه او می فرمود: 
2 ــ بهترین زنان جهان چهار تن اند: مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه 

ــ خداوند از خشنودی فاطمه خشنود و از خشمش به خشم می آید.3 
ــ فاطمه پاره ای از تن من است، هرکه او را بیازارد مرا آزرده است و هرکس مرا بیازارد، خدا را 

آزرده است.4
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.
با توسعٔه سرزمین های اسالمی و شکل گیری حکومت هایی که دیگر پیامبر و یاران پیامبر را الگوی 
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 بود5: زنان  حق مالکیت و کار داشتند، 
دسترنج آنها به خودشان تعلق داشت6، در عین حال که وظیفٔه هزینٔه خانواده را بر عهده نداشتند، به 
همین جهت می توانستند ثروت خود را وقف امور عام المنفعه کنند. بسیاری از موقوفه های قدیمی 

کشور ما مربوط به زنان خّیری است که ثروت خود را وقف امور خیریه کرده اند.7
تحصیل برای زنان آزاد بود و اندیشمندان بزرگی از زنان در جهان اسالم پیدا شدند که سابقه نداشت8. 

1ــ أمالی، شیخ طوسی، ص ٤٠؛ مستدرک علی الصحیحین، همان، ج ٣، ص 1٨1، ح ٤٧٩٥. 
2ــ خصال، صدوق، ج 1، ص ٢٢٥. 

3ــ امالی، شیخ مفید، صص ٩٤ و ٩٥. 
4 ــ مناقب، ابن شهر آشوب، ج ٣، ص ٣٨٠. 

5 ــ در درس بعد به جایگاه زنان در تمدن غرب خواهیم پرداخت.
6ــ زنان مسلمان از 1400 سال پیش حق مالکیت برای اموال خود را داشتند در حالی که اروپا در نیمه دوم قرن 19 این حق را به زنان داد.

7  ــ برای مطالعه در این خصوص رجوع کنید به: درآمدی بر موقوفات زنان، مهدی مهریزی، مجله میراث جاودان، شماره 69.
8 ــ 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 دوره های اخیر در اروپا، زن را براساس تورات، موجود درجه دوم 
تلقی می کردند1، قرآن کریم، تلقی موجود درجه دوم بودن زن را به شدت نفی و با آن مبارزه کرد. البته با 
اینکه مسلمانان همچنان تحت تأثیر برخی اندیشه های خرافی دربارهٔ زن که از دورهٔ جاهلی باقی مانده بود، 

قرار داشتند؛ در عین حال تحول عظیمی نسبت به گذشته پدید آمده بود.
ب( رشد و بالندگی علم و فرهنگ

یکی از ویژگی های فرهنگ علمی دورٔه اسالمی عدم اختصاص علم به طبقه یا قشر خاص بود. در 
ادامه به نمونه هایی از این توّجه به علم و علم آموزی اشاره می شود:

1ــ رسول مکّرم اسالم  روزی به یارانش فرمود: »کسی که دوست دارد نگاهش به چهرهٔ کسانی 
افتد که از آتش دوزخ در امان اند، 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، 
در هر گامی، ثواب و پاداش عبادت یک سالٔه عابد برای او منظور می گردد؛ و برای هر قدمی که در این 
مسیر می نهد، شهر آبادی در بهشت برای او آماده می سازند. و زمین نیز برای او طلب آمرزش می کند …«2
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؛ اّما چون بیمار 
است، مرا نزد شما فرستاد تا آن سؤال ها را مطرح سازم. حضرت فاطمه  به پرسش آن زن پاسخ داد. 
زن از این فرصت مناسب استفاده کرد و سؤال دیگری را مطرح ساخت. آن حضرت پاسِخ آن را نیز 
، به تمام  بیان فرمود. همین گونه، آن زن پرسش های متعددی را در میان می گذاشت و حضرت زهرا 
سؤاالت جواب های الزم را می داد تا تعداد مسئله ها به عدد 10 رسید. زن از کثرت سؤال ها احساس 

شرمندگی کرد و گفت: بیش از این مزاحم شما نمی شوم.
، در حالتی که نشان می داد هیچ منتی بر او ندارد، فرمود: »هر سؤالی که به نظرت  صدیقه  کبری 
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.

1ــ به طور مثال در سفر پیدایش تورات آمده که حّوا از دندٔه چپ آدم خلق شد و او بود که آدم را گمراه کرد و به خوردن میؤه درخت ممنوعه 
تشویق نمود. سفر پیدایش، اصحاح 25ــ23 و اصحاح 3، 7ــ1.

2ــ آداب تعلیم و تعلّم در اسالم، ترجمٔه منیة المرید شهید ثانی، نگارش سید محمدباقر حجتی، ص 55
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فرمود: »من هم کارگزارم و خود را خادم خداوند قرار داده ام. مزد من در برابر هر سؤالی که پاسخ 
دهم، از مجموع مرواریدهایی که فاصلٔه میان زمین و آسمان را پر کند، بیشتر است. پس سزاوار است 

که از پرسش های تو احساس رنج و زحمت نکنم.«1
تالش پیامبر اکرم  و پیشوایان دینی سبب عالقٔه مسلمانان به علم و دانش شد، به طوری که توجه 

به اندیشه و تفکر و ارزشمندی علم روزافزون شد و ثمرات آن در تمدن اسالمی مشاهده گردید.
پانصد  به  از چند شاخٔه محدود  توانستند علوم و دانش بشری را  ما در جهان اسالم  نیاکان  مثالً 
شاخه برسانند2. و این، به معنای توسعه زیاد علم بود که ناچار بودند آن را شاخه شاخه کنند و به صورت 
تخصصی بدان بپردازند. شوق و عالقٔه آنان به دانش سبب شد که در بسیاری شهرها در کنار هر مسجد، 

مدرسه ای نیز بنا کنند3. 
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 نبودند4 موردتوجه قرار دهیم، درمی یابیم که 
چگونه دستورات ساده ای مانند وضو و غسل و دیگر آموزه های بهداشتی اسالم مانند طهارت و نجاست 

و نیز دستورات پیشوایان دین در مورد سالمتی و درمان5، دنیای 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 سازد.«6 
از  قسمتی  که  می کند  نقل  اکرم   پیامبر  از  علم  ارزش  در  مفصل  حدیثی  رضا   امام  4 ــ 
می شود.  تلقی  )حسنه(  نیک  کار  باشد،  همراه  الهی  هدف  با  دانش  آموختن  »اگر  است:  چنین  آن 
علم آموزی، عبادت است و مذاکرٔه علمی، تسبیح و تقدیس پروردگار. و عمل و رفتار هماهنگ با علم، 
جهاد در راه خداست … فرشتگان، شیفتٔه دوستی با دانشمندان اند و با درود و تحیات خویش به آنان 

1ــ آداب تعلیم و تعلّم در اسالم، ترجمٔه منیة المرید شهید ثانی، ص 74.
2ــ تاریخ تمدن اسالم، جرجی زیدان مسیحی، ج 3، ص 264.

3ــ فجراالسالم، احمدامین، ج 1، ص 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 
بهداشتی، دربردارندٔه اجر و پاداشی نبود ... یکی از ثمرات جنگ های صلیبی رواج حمام های عمومی در اروپا به تقلید از گرمابه های مسلمانان 
بود... در فرانسه مردم در حیاط ها، پلکان ها و از باالی خانه ها، حتی در کاخ لوور، ادرار می کردند. بعد از بروز طاعونی درسال 1٥٣1 م، به 
موجب فرمانی مخصوص، به عموم مالکان و خانه داران پاریسی، اخطار داده شد که برای هر خانه مستراحی احداث کنند، لکن اکثر مردم زیر 

بار نرفتند.« تاریخ تمدن، ج 4، ص 1125.
5  ــ برخی از این دستورات در مجموعه هایی مانند »طب الصادق« و »طب الرضا« گردآوری شده اند.

6  ــ کافی، کلینی، ج 1، ص 35.
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تهنیت می گویند …«1
ج( توجه به عدالت و حقوق مردم

شمرده  اسالمی  تمدن  معیارهای  مهم ترین  از  و  پیامبر   رسالت  اهداف  از  عدالت  برقراری 
به  که  می فرمود  آن دعوت  ابعاد  همٔه  در  به عدالت  را  مردم  اکرم   پیامبر  دلیل  همین  به  می شود، 

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:
.................................... َاَرَایـَت الَّـذی 
.................................... ُیـکَـذِّ ُب بِـالـّدیِن 
 .................................... َفـٰذلِـکَ الَّـذی 
.................................... َیـُدعُّ الـَیـتـیَم  
.................................... وَ  ال َیـُحـضُّ  
.................................... َعلٰی طَـعاِم الـِمسـکیِن2 

2ــ رسول خدا  به مردم می فرمود: 
»برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد.«3

3 ــ رستم فرخ زاد، فرماندٔه سـپاه یزدگرد، آخرین شاه ساسانی، در راه جنگ با مسلمانان بود. وی 
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. 
رستم به َزهره گفت: دربارٔه دین خود سخن بگوی.

. زهره پاسخ داد: پایٔه دین ما دو چیز است: گواهی به یگانگی خدا و رسالت محمد 
رستم گفت: اینکه عیبی ندارد؛ خوب است، دیگر چه؟ 

1ــ آداب تعلیم و تعلّم در اسالم، همان، ص 60.
2ــ سورٔه ماعون، آیات 1 تا 3.

3ــ میزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری، ج 1، ص 656 به نقل از کنزالعمال، متقی هندی، حدیث 43588.
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َزهره ادامه داد: آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی انسان ها به سوی بندگی خداوند.1 
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 گویی، اّما در میان ما مردم ایران، سّنتی از زمان اردشیر رایج شده که با دین 
برخوردار  آن  امتیازات  از  و  باالتر روند  به طبقٔه  ندارند  پیشه ور حق  و  نیست. کشاورز  شما سازگار 
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.
زَهره گفت: ما نمی توانیم مثل شما باشیم. ما عقیده داریم که باید امر خداوند را در مورد همٔه طبقات 

رعایت کنیم. همٔه مردم از یک پدر و مادر آفریده شده اند و همه با هم برادر و برابرند.2 

اللِّٰه. 1ــ ِاخراُج الِعباِد ِمن ِعباَدِة الِعباِد ِالٰی ِعباَدة ِ
2ــ کامل، ابن اثیر، ج 2، صص 319 تا 321 )به نقل از کتاب داستان راستان(.

هم اندیشی

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 ............................................................. 
 ............................................................ 5   ــ 
 ................................................................
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باور کنیم رجعت سرخ ستاره1 را
میعاد دستبرد2 شگفتی دوباره را

باور کنیم رویش سبز جوانه را
ابهاِم مردخیز غباِر کرانه را

باورکنیم ملک خدا را که سرمد است
است باورکنیم سکّه به نام محّمد 

راوی به فتح، فتح نمایان به آسمان
راوی به تین و زیت به افسانٔه زمان3

راوی بخوان به خواندن احمد  در اعتال
بر بام آسمان، شب معنا، شب »حرا«

راوی بخوان که افسر سّیارگان مه است
راوی بخوان که مهدی موعود  در ره است٤

1ــ منظور از ستاره، حضرت مهدی  است.
2ــ هنرنمایی.

یتوِن و َوالَعصِر  ماِء ،  َو الّتیِن َو الزَّ 3ــ کلمات فتح، آسمان، تین، زیت و افسانٔه زمان اشاره به عبارت های قرآنی ِاذا جاَء نَصُراللِّٰه، َوالَفتُح، و السَّ
دارد. افسانه در اینجا به معنی امر عظیم و شگفت است.

4  ــ رجعت سرخ ستاره، علی معلم.
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قرائت
ه  كهف؛ آيات 83 تا 98 سور

َو یَسئئَلوـَنَک َعن ِذي الَقرننَِی « قُل َساَتلواَعلَیــمُ ِمنُه ِذـஐرًـا �
ِ َشٍء َسبـَبًا � فَاــبَتََع

ّஐُهُ مِن ل اَرِض   َوآ تـنَی ِاـّناـ َمــنّا لَه{ ِفال
ها تَغُرُب ف َعنٍی مَحِـئَ ٍۀ مِس   ودََجَ اِذابَلََغ َمغرَِب الش َّسبـَبًا�تَح
َب   َو ِاّما َو َوجَ َد ِعــن َدها وَقًما ‘ قُلـنا ـی َذااـلَقرننَِی    ِامّا ا،َن ـتُعَّذِ
ـیُرَـد  ـبُ ه{  مُث اَن ــتَتخِ ـَذ فهِیــم ُحسنًا� قاَل اَّما مَن َظلََم   فَسَوَف ـُنعَّذِ
لًِحا رًـا� َواَّما مَن آمََن  َوعَِمَل صُـبُ ه{عَذاـًباـ نـ ِال َرـبِّ ه   َفـیُعَّذِ
فهََل{ جَ زـاءَ} الحُسن    َوَســَنقوُل  لَه{ مِن اَم رِـان  یرًُسا  �  ـثــُم  اَــبتََع
مِس   َوجَ َدها ـَتطلُعُ عَ ل وَق،ٍم ِاذا ـبَ لََغ َمطلَِع الش  َّسبـَبًا � تَح
ِ ما Lََدیِه لَِک َوقَد اََحطناب ذஐَا�ـ ً لَم جَنعَل ـلَهــُم مِن دوهِنا ِسرت
د،نِی   َوجَ َد ِاذا ـبَ لََغ ـَبنَی الس ّاَــبتََع َسبـَبًا � تَح  خرُبًا � ـثــُم
ا� قالوا ـی َذااـلَقرـننَِی ً اـَیادوَن ـَیفقَهوَن وَقل مِن دوهِنِما وَقمًا    ل
اَ رِض   فَ ـَهل جَنعَُل لََک َخرـاًج ِان یَأجوَج َوَمأجوَج مُفِسدوَن ِف ال
ّفـیِه َر ب ّن ا�قاَل ما َمـ عَل اَن جَتعََل بـنََینا  َو بـنَیَهــُم َسّدً
خرَیٌ     ـَفاـَعنیون ـِبـُقوةٍ    اَجعَل بـنََیـمُـ  َوبـنََیهُم  َردًما �
َدفنَِی   قاَل اـنُفخوا‘ ـَبنَی الص ِاذا ساوي  ّزـَُبرَـالـَحدـیِد‘ تَح آوتن
تَحّ اِذاَجعَهَل{ انًرا   قاَل آوتن اُفرِـغ َعلـَیِه ِقطرًـا � فََمااسط اوعا
»ّذا َرمحَۀٌ ِمن َرب اَن ـَیظـَهرـوهُ    َوَما اســَتطاوعا لَه{ ـَنبقًا � قاَل ه
ءَ  « َوஐاَن  َوعُد َربّ َحّقًا � ءَ َوعُد َربّ    َجَعهَل{ َدـஐّاـ ـَفاِـذا ج ا
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ترجمه

و از تو درباره ذوالقرنین می پرسند، بگو به زودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو 
83 خواهم کرد.  

84 ما  در زمین به او ]قدرت و[ امكاناتى دادیم و اسباب هر چیزی را در اختیارش گذاشتیم.
85 پس از این اسباب پیروی ]استفاده[ کرد.  

تا آنگاه كه به غروبگاه خورشید رسید، خورشید را ]چنین[ یافت که ]گویی[ در چشمه اى 
ِگل آلود و سیاه غروب مى كند، و نزدیک آن طایفه اى را یافت. گفتیم : »اى ذوالقرنین، 

86 ]آیا می خواهی [ آنها را عذاب كنى یا در میانشان ]روش [ نیكویى پیش مى گیرى.«  
گفت: »اّما هر كه ستم کند عذابش خواهیم كرد، سپس به سوى پروردگارش بازگردانده 

87 مى شود، آنگاه او را عذابى سخت خواهد كرد.«  
و اّما هر كه ایمان آَوَرد و كار شایسته كند، پاداشى ]هر چه [ نیكوتر خواهد داشت، و به 

88 فرمان خود، او را به تکلیف ساده ای واخواهیم داشت.
89 پس ]بار دیگر[ از اسبابی ]که در اختیار داشت[ بهره گرفت. 

تا آنگاه كه به جایگاِه برآمدِن ]طلوع گاه[ خورشید رسید. ]خورشید[ را ]چنین [ یافت 
90 كه بر قومى طلوع مى كرد كه براى ایشان در برابر آن پوششى قرار نداده بودیم. 

 91 این چنین ]مى رفت [ و ما از آن چیزها كه نزد وى بود، به طور كامل خبر داشتیم.  
92 باز از آن اسباب ]که در اختیار داشت[ استفاده کرد. 

تا وقتى به میان دو کوه رسید، در نزدیک آن دو ]کوه[، طایفه اى را یافت كه نمى توانستند 
93 هیچ زبانى را بفهمند.]کنایه از سادگی و ضعیف بودن آن قوم[  

]ممكن  آیا  مى كنند،  فساد  زمین  در  مأجوج سخت  و  یأجوج  ذوالقرنین،  »اى  گفتند: 
94 است [ مالى در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سّدى قرار دهى؟«  

گفت: »آنچه پروردگارم به من در آن تمّكن داده، ]از كمک مالى شما[ بهتر است. مرا 
با نیرویى ]انسانى و مصالح [ یارى كنید ]تا[ میان شما و آنها سّدى استوار قرار دهم.«  
95 براى من قطعات آهن بیاورید. تا آنگاه كه میان دو كوه برابر شد ]و با قطعات آهن 

پُر شد[، گفت : »بدمید« تا وقتى كه آن ]قطعات [ را آتش گردانید، گفت : »مس گداخته 
96 برایم بیاورید تا روى آن بریزم.«  

] سرانجام چنان سّد نیرومندى ساخت [ كه آنها ]طایفه یأجوج و مأجوج [ نتوانستند از 
97 آن ]مانع [ باال روند و نتوانستند آن را سوراخ كنند.  

ذوالقرنین گفت: این رحمتی از جانب پروردگار من است. و هنگامی که وعده پروردگارم 
98 فرا رسد، آن را در هم می کوبد و وعده پروردگارم راست و درست است.
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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. 
با  با معیارهای الهی ارزیابی کنیم.  تا این تمدن را  در این درس، بر تمدن جدید مروری می کنیم 
این ارزیابی می توانیم به نقاط قوت و ضعف این تمدن بیشتر پی ببریم و نحؤه زندگی در آن را بهتر 

شناسایی کنیم و مسئولیت خود را در مواجهه با آن بدانیم.
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اروپا تاکنون حداقل شاهد سه تمّدن بزرگ بوده است1 که آخرین آن یا همان تمّدن جدید، تقریباً تمامی 
جوامع جهان امروز را تحت تأثیر خود قرار داده است و آثار آن در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و… به خوبی نمایان است. این تمّدن 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 ملت ها، با این تمدن ارتباط مستقیم داریم، بنابراین، هم تحت تأثیر آن 
قرار می گیریم و هم می توانیم 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

تمدن دوم اروپا که به تمدن دورٔه قرون وسطی مشهور است، با کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و 
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 شد2، بناهای باشکوه مذهبی ساخته 

شد، کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آثار هنری بزرگی پدید آمد.
اعتقادات  نـظر خودشان  از  کـه  را  نـادرستی  اعتقادات  مبلّغان مسیحی  دیـگر،  از سوی  امـا 

، در قرن های ششم تا چهارم قبل از میالد، در یونان باستان شکل گرفت و در روم باستان  ١ــ تمدن اّول قبل از میالد حضرت مسیح 
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.
2ــ در قرن چهارم میالدی )313 م( 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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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 
گردد.  پاک  گناه  آن  از  تا  داده شود  تعمید(  )غسل  ویژه ای  باید غسل  تولد  از  پس  کودکی  هر 
همچنین اعتقاد داشتند که مسیح  نیز خود را به عنوان تاوان گناهان بشریت فدا کرد و به دار 

آویخته شد.1
اعتراف به گناهان خود در حضور کشیش، آیین دیگری بود که توسط این مبلّغین میان مسیحیان رواج 
یافت. برای این کار اتاق ویژه ای در کلیسا ساخته شد که محل اعتراف و توبه کردن بود. آنان معتقد بودند 
که با اعتراف گناهکار در برابر کشیش، توبه کننده آمرزیده می شود و عفو ابدی را به دست می آورد.2 عبادت 

و رازونیاز با خدا نیز به روز معینی در هفته و در محل کلیسا و در حضور کشیشان اختصاص یافت. 
قرارگرفتن  واسطه  و  خدا  با  انسان  پیوستٔه  و  شخصی  ارتباط  سست شدن  سبب  آیین ها  این گونه 
بهشت  به فروختن  این دوره شروع  از کشیشان در  بسیاری  او گردید.  بندگان  و  میان خدا  کشیشان 

کردند و در عوِض 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.
با فساد، عقب ماندگی و  را  اروپا  تدریج  به  آداب و رسوم ساختٔه کلیسا  اعتقادات و  آیین ها و  این 
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
تمدن اسالمی  اروپا،  قرون وسطٰی، در همسایگی سرزمین  اواسط  و در  قرن هفتم میالدی  حدود 
متولد شد و طی دو تا سه قرن به مرحلٔه شکوفایی رسید و بر محیط های پیرامون خود پرتو افکند. وقتی 

1ــ آیین کاتولیک، جورج برانتل، ص 107. )می دانیم که قرآن کریم کشته شدن حضرت مسیح  را مردود می شمارد و اعالم می فرماید 
، یعنی  که: او را نکشتند و به دار نیاویختند، بلکه آنان به اشتباه افتادند ــ سورٔه نساء، آیٔه 157. این مطلبی است که یکی از حواریون مسیح 

»بَرنابا« نیز به آن آگاهی داشت و بسیار کوشید که مانع این برداشت اشتباه شود. رجوع کنید به مقدمٔه کتاب انجیل برنابا.( 
2ــ همان، ص 138.
3ــ همان، ص 143.
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اندیشمندان و دلسوزان اروپایی آشنایی اندکی با تمّدن مسلمانان پیدا کردند، با شور و شوق فراوان برای 
به  تحول در جامعٔه خود از ثمرات تمدن اسالمی بهره برداری نمودند. کتاب های دانشمندان مسلمان 
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.
اسالمی  تمدن  از  جدید  تمدن  تأثیرپذیری  خصوص  در  انگلیسی  اسالم شناس  وات1،  مونتگمری 
می گوید: »علم و فلسفه در 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 

کنیم و به مدیون بودن عمیق خودمان به جهان اسالم اعتراف کنیم.«2
ویل دورانت نیز بسیاری از هنرها و فنون برجستٔه اروپایی همچون معماری، اسلحه سازی و ... را 

مدیون صنعتگران مسلمان می داند.3

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
به طورى  داشته است؛  اخیر جهشى فوق العاده  قرون  تولید علم در  ١ــ رشد سریع علم: 
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 
را متحول کرده  امروز  نظریات و کشفیات جدید در علوم مختلف، زندگى در جهان  و  اینترنت 

است.

Montgomery Watt ــ1
2ــ تأثیر اسالم بر اروپای قرون وسطی، مونتگمری وات، صفحات ٨١ و ١٤٣

3ــ تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج ٤، ص ٣٢٢.



150

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 
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

گردید.  آغاز  نیز  انبوه  تولید  شد،  ساخته  صنعتى  ماشین آالت  که  زمانى  از  مصرف زدگی:  ١ــ 
تولید فراوان گرچه در ابتدا نیازهاى طبیعى مردم را رفع مى کرد، اّما در بسیارى از موارد بیش از نیاز 
طبیعى بازار بود. به همین جهت کارخانه داران با استفاده از جاذبٔه تبلیغات در مردم، نیازهاى کاذب به 
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 
متعالى  و  معنوى  بُعد  تکامل  و  پرورش  یعنى  نیاز خود،  اساسى ترین  از  را  انسان  نتیجه،  در  و  مى کند 

خویش، غافل مى سازد.
برای  وی  توانایی  نوین،  ابزارهای  به  وی  دستیابی  و  بشر  علمی  توان  افزایش  طبیعت:  نابودی  ٢ــ 
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 
آورده است. اما اکنون با گذشت چند قرن و شکست های پی درپی جوامع غربی در عرصٔه اخالق و ظهور 
بحران های اخالقی در این جوامع، بسیاری دریافتند که علم تجربی نمی تواند پاسخگوی همٔه نیازهای آنان 
باشد و نمی توان سعادت را تنها در این علم جست وجو کرد. این نیاِز 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 

نیستند،نتیجه ای جز سردرگمی برای بشر تشنٔه امروز نداشته اند.
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ب( حوزۀ عدل و قسط 
 آثار مثبت

١ــ توجه به قانون: پس از گذر از قرون وسطی و شکل گیری دورٔه جدید، توجه گسترده ای در 
کشورهای اروپایی به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت پدید آمد که عموماً عکس العملی در برابر 
حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی بود. آگاهی به قانون و حقوق که ابتدا با ترجمٔه آثار اسالمی 
با  با حقوق خود در مقابل دولت ها و در رابطٔه  برای تمدن جدید داشت. مردم  افتاد، فوایدی  اتفاق 
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 
منابع طبیعى دیگر کشورها و نیز روحیٔه فزون خواهى حاکمان غربی سبب شد که سرمایه داران و قدرتمندان 
غربى، کشورهاى دیگر را، به خصوص در آسیا و آفریقا هدف قرار دهند و به بهانٔه استعمار، بسیارى از این 
کشورها را تصرف کنند و ذخایر با ارزش و گران قیمت آنها را، از آثار باستانى و کتاب هاى خطى گرفته تا 

جواهرات و منابع طبیعى و معدنى، به کشور خود ببرند و براى آن ملت ها فقر و نیازمندى را بر جا گذارند.
به کشورهاى  استعمارزده  از کشورهاى  استعمار  دورٔه  در  که  ثروتى  باورند  این  بر  محققان  برخى 

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، 
بر پایٔه قدرت سرمایه داران و نفع طلبى فزاینده آنان بود. صاحبان سرمایه و صنعت، منابع طبیعى اکثر 
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
نهاد  به  را  بیشترین آسیب ها  به ویژه در حوزٔه روابط زن و مرد  انسان  به  نگاه مادی  با  تمدن جدید 

خانواده وارد کرده است؛ برخی از آسیب ها عبارت اند از:
١ــ فروپاشی نهاد خانواده: در غرب قدیم، مانند همه سرزمین های دیگر، عالوه بر خانوادٔه هسته ای 
که مرکب از پدر، مادر و فرزندان است، خانوادٔه گسترده هم، که شامل اقوام و خویشان می شد، نمود 
فراوان داشت. اما در خالل دو نسل گذشته نه تنها خانوادهٔ گسترده متالشی شد، خانوادٔه هسته ای نیز، 
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 
هم که حاضر است چون نمی تواند یک تنه وظیفٔه پدر و مادر را توأمان ایفا کند، غالباً از زیر بار مسئولیتی 
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 ٩ میلیون نفر تنها زندگی کنند، 

به گونه ای که دولت این کشور ناچار شده وزارت خانه ای به نام وزارت تنهایی ایجاد کند.1
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 
دیگر  میان غربیان جدید،  در  مثال،  به عنوان  تغییر دهند؛  را  معیارهای اخالقی  و  برآمده اند که ضوابط 

هیچ گونه ضابطه و معیار مذهبی یا اخالقی که منشأ الهی داشته باشد، معنا ندارد3.
٣ــ استفاده ابزاری از زنان: استفادهٔ ابزاری از زنان برای تبلیغ کاالهای سرمایه داران، تشویق آنان به 
پوشیدن لباس های نامناسب و تحریک کننده، عادی شدن روابط نامشروع میان زنان و مردان در برخی کشورها، 
و تجارت گستردهٔ زنان به عنوان کاالی جنسی روی دیگر تمدن جدید است. اگر الیٔه 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.
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.

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 

www.OECD.org/els/family/database.htm :چهل درصد در سال 2016 برسد
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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.(

دینی  و  فلسفی  اجتماعی،  مسائل  به  بیشتر  که  غرب  در  کالسیک  موسیقِی  طوالنِی  دورٔه  از  پس 
نفسانی  احوال  بیان  که  مواجه است  مبتذل  و  عامیانه  بسیار  با یک موسیقی  امروزه، غرب  می پرداخت، 
نسل جدید است. این موسیقی در چند دهٔه اخیر با ریتم های شدیدًا افسارگسیخته و اجراهای فوق العاده 
پرسروصدا ظهور کرده است و غرایز حیوانی را در آدمی برمی انگیزد. حداقل سخنی که می شود دربارٔه 
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 عّفت اخالقی 

هستند. تنها نتیجه آن تخریب روح و روان کسانی است که به دامن آنها پناه برده اند! 
اّما 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 
و خالصه  از خداوند  غفلت  آن،  بى معنایى  و  ماشینى  زندگى  بى محتوایى  نشان دهندٔه  رفتارها  این  است. 
محروم بودن جامعٔه غربى از یک تفکر عمیق و درست عقلی نسبت به هستى، انسان و خداست. همین 
ازدست رفتن معناى زندگى براى بسیارى از جوان ها است که آنها را به بیراهٔه لذت هاى آنى جسمانى از 
طریق روابط جنسى یا استفاده از مواد مخدر و قرص هاى روان گردان و یا گاهى خشونت و جنایت کشانده1 

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  
می فرماید: »به کسی که جانم در دست اوست سوگند که انسان دشمنی به بدی شهوت و خشونت ندارد« )مجموعٔه وّرام، مسعودبن عیسی ورام، 
ج 2، ص 115(. امام علی  نیز می فرماید: »در میان انگیزه های شهوت و خشونت، عقل نابود می شود.« )مستدرک الوسایل، میرزا حسین 

نوری، ج ١١، ص 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
ن؛ آيات 146 تا 152 ه  آل عمرا سور

ّوَن  کَثریٌ     فَما َوَهنوا ـ ه{  رِ ــیّبِ ـ ــَتَل َمعَ    َوـஐَاـَ نـّیِ مِن نَِبٍّ    ق
ِ ما اَصاهـَبُــم ف َسبیِل اِهللا   َوماَضعُفوا   َوَما اســَتاونا ۀَواهللاُ ل
َ اـ اغِفر ا  اَن قالوا َرــنب ّ رِبنـَی � َوماஐاَن وَقـَلُهــم ِال حُیِب الصّْ
لـَنا ذوُنــنَب اـ    َو ِارسافـَنا ف  اَم رِـان    َو ثتَّبِ  اَق داَمنا    َواـنرُصان
نـیا دLهــُُم اهللاُ ــَثواَب ا تــىĤـِفرـنـَی  �  فَ ـاـلَقو،ِم الـ َعَ ل
َو ُحسنَـ  ــَثواِب اآلِخرَـةِ   ۀ َواُهللا  حُیِب اـلُمحِسن ،نَی �
ஐُذ،نَی کـََفرـوا   ـَیرُـّدوم Lذ،نَی آَمــنوا  ِان ـتُطــیعُواا Lَها ا اـــَی ــی
ــمُ« َوُهَو رِسنَی � بَِل اهللاُ مَولــىفــََتـنَقِلبواخ  ُِاَعقابــم عَل
ذنَی کـََفرُـواالرعَب Lقُلوِب ا ف َخرُی الــنّْرِصنـَی � َسنُلق
ُهــُم الـنّارُ« ـ ـنًا ‘َوَمأوىـ ـبِ ما  اَرَشکوا ـِباـِهللا    مالــَم یزَُنِّل ـبِ ه ُسلط
َوبِئَس َمــثَوي الظّْلِمنَی �َوـَلَقدَص َدقـَــُُم اهللاُ َوعَده{
اَم رِـ ‘ تَحّ  ِاذا فَِشلمُت   َو نَتازَعمُت ِف ال ِاذ حَتُّسوهَنــُم ــِباِـذـِنهـ
ـّبوَن‘ِمنــمُ مَن ـیُرـیُد اLدینا َوَعَصیـتــُم  مِن بَعِد ما اَرىــمُ ما حُتِ
‘ََُعــنُهــم    ـِلیَبـتَ لـِیــم َُرَصَفــم مَن ـیُرــی ُد اآلِخرَـةَ ‘ ـثــُم َُوِمنــم

َوـَلَقد َعفا َعنـــُم‘َواهللاُ ذوفَضٍل عَ لَ اـلُمؤِمننَی � 
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ترجمه

و چه بسیار پیامبرانى كه مردان الهی بسیاری همراه او پیکار كردند؛ آنها در برابر 
آنچه در راه خدا به ایشان رسید، سستى نورزیدند و ناتوان و ناالن نشدند؛ و خداوند، 

146 شكیبایان را دوست دارد. 
و سخن آنان جز این نبود كه گفتند: »پروردگارا، گناهان ما و زیاده روى ما در كارمان 

147 را بر ما ببخش، و گام هاى ما را استوار دار، و ما را بر گروه كافران یارى ده.« 
خداوند  و  كرد  عطا  آنان  به  را  آخرت  نیک  پاداش  و  دنیا  پاداش  خداوند،  پس 

148 نیكوكاران را دوست دارد.
اى كسانى كه ایمان آورده اید، اگر از كسانى كه كفر ورزیده اند اطاعت كنید، شما را 

149 به عقب ]و از عقیده تان[ بازمى گردانند و زیانكار خواهید شد. 
بهترین  او  و  شماست  سرپرسِت[  ]و  موال  خدا،  بلکه  نیستند[  شما  تكیه گاه  ]آنها 

150 یارى دهندگان است.
به زودی در دل های کافران، به خاطر اینکه بدون دلیل چیزهایی را برای خدا شریک 
قرار دادند، ترس می افکنیم و جایگاه آنها آتش است و چه بد جایگاهی است جایگاه 

151 ستمگران. 
خداوند وعده خود را به شما ]درباره پیروزی در جنگ ُاحد[ تحقق بخشید؛ در آن 
هنگام ]که در آغاز جنگ[ دشمنان را به فرمان او می کشتید. تا اینکه سست شدید 
و در کار ]تقسیم غنائم[ با یکدیگر به نزاع پرداختید و بعد از آنکه آنچه را دوست 
می داشتید ]یعنی غلبه بر دشمن[ به شما نشان داد، نافرمانی کردید. برخی از شما 
دنیا را و برخی از شما آخرت را می خواهد. سپس خداوند شما را از آنان منصرف 
ساخت ]پیروزی شما به شکست انجامید[ تا شما را آزمایش کند و او شما را بخشید 

152 و خداوند نسبت به مؤمنان، فضل و بخشش دارد. 
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لیت بزرگ ما مسئو 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 
قوت و ضعف است. هم حق ما و هم مسئولیت ماست که سهم خود را در مقابلٔه با زشتی ها، اصالح 
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؟ 

به معیارهای یک جامعٔه متعالی اسالمی  بتوانیم  بایستی جامعه خود را چگونه بسازیم که  2ــ ما 
هرچه بیشتر نزدیک  شویم و زمینٔه ظهور حضرت مهدی  و تشکیل جامعٔه جهانی توحیدی را 

فراهم سازیم؟
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تدّبر در قرآن )1(
خداوند در قرآن کریم می فرماید:

 .................................... بورِ  َولََقد کَتَبنا ِفی الزَّ
.................................... کرِ  ِمن بَعدِ الِذّ
.................................... َانَّ االَرَض َیِرثُها 
.................................... ِعباِدَی الّصالِحوَن١ 

با تدبّر در این آیه، جمالت زیر را تکمیل کنید.
1ــ خداوند یک وعدهٔ ....داده است و آن وعده این است که در آینده ...... .

2ــ این وعده در کتاب های ........ از جمله ........ آمده است.
3ــ مقصود از به ارث بردن زمین ................... .

برنامه ریزی
شاید در نگاهى ابتدایى، دستیابی به این هدف بزرگ، یعنی احیای تمدن اسالمی در مقایسه با توان 
و امکانات موجود، یک بلندپروازى به نظر برسد و رسیدن به آن، دور از دسترس تلقی شود. اّما این 
آموزه هاى  با  از عدم آشنایى  ناشی  انسان و قدرت جوانان و  توانمندى ذاتى  از  یک دریافت سطحی 
بیداركننده اسالم مى باشد. خصوصاً آنکه ما به  عنوان ایرانى مسلمان، دو تجربه را پشت سر گذاشته ایم؛ 
دو تجربه اى كه بار اصلى آن بر شانه های محکم نوجوانان و جوانانی بود که پدران و مادران امروز ما 
هستند : یکی برچیدن نظام استبدادی وابسته به بیگانه٢ و بر پاساختن نظامی متکی بر آرای مردم و قوانین 
اسالم و دیگری پیروزى در دفاع مقدس. این دو تجربه، هم اعتقاد مردم دیگر کشورها را به تأثیر ایمان 
به غیب در پیروزى و اثرات سازنده حكومت مبتنى بر دین اسالم افزایش داد و هم آنان را نسبت به 

١ــ سورٔه انبیاء، آیٔه ١٠٥.
٢ــ در وابستگی حکومت پهلوی به بیگانگان و ضعف و ناتوانی این حکومت در برابر ملت همین بس که پهلوی اّول 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 دّوم، 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 ١33٢ نیز 
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 ١3٥7 نیز 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 هیچ گاه محقق نشد.
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تدّبر در قرآن )٢(
حضرت موسی  برای اینکه بتواند قوم خود را آمادٔه مبارزه با فرعون کند به آنان می گوید:

.................................... ِاستَعینوا بِالّلٰهِ 

.................................... َواصِبروا 

.................................... ِانَّ االَرَض لِّلٰهِ 

قدرت های استکباری حاکم بر جهان آگاه تر كرد و براى رسیدن به معنویت و عدالت مشتاق تر و تشنه تر 
ساخت و این ارزش ها را به خواست عمومى بسیارى از ملت ها تبدیل کرد. البته مى دانیم که ایجاد تمدن 
اسالمی، نیازمند برنامه اى است كه ما را به سطح الزم از توانمندى برساند و قدرت الزم را براى ایفاى 

نقش در جهان كنونى به ما ببخشد. 
اكنون در مرحله اى حساس از تاریخ سرزمین خود و جهان قرار داریم. 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، 
بزرگى كه  برای تحقق هدف  و  بر دوش خواهیم کشید  به فرد خود را چگونه  این مسئولیت منحصر 

پیش روی ماست، تا كجا پیش خواهیم رفت.
با توجه به اهمیت این هدف بزرگ و برای دستیابی به آن باید اقداماتی در چهار حوزهٔ زیر انجام گیرد. 

حوزۀ اّول: تقویت توانایى های فردی
برای تقویت توانایی های فردی، اقدامات زیر الزم است:

و  موفقیت ها  از  آگاهى  بدون  طرحى،  هر  اجراى  بصیرت:  و  آگاهى  كسب  برای  تالش  1ــ 
شکست های قبلی میسر نیست. گذشته، دربردارندٔه تجربه هاى فراوان است كه بصیرت ما را افزایش 

می دهد و ما را به تصمیم گیری های درست تر نزدیک  می سازد.
شناخت دنیاى جدید نیز جهت درک درست واقعیت ها و انتخاب روش هاى مؤثر، ضرورى است. 
پس هریک از ما باید برنامٔه مطالعاتی دقیق براى آشنایى با تمدن بزرگ اسالمى و شناخت شرایط جهان 

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

توكّل و اعتماد به خداوند، شجاعت، پایدارى و ارادٔه قوى است.
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حوزۀ دوم: تحکیم بنیان خانواده
تحکیم  است.  هّمت  با  و  توانمند  نسل های خاّلق،  تربیت  محل  و  فضیلت ها  رشد  کانون  خانواده 
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 قّوت و قدرت روحی 

کافی برخوردار نیستند، مسئولیت های اجتماعی را بر عهده می گیرند.
وقتی حضرت ابراهیم  و حضرت اسماعیل  پایه های خانٔه کعبه را باال بردند و بنای یک جامعٔه 
توحیدی را گذاشتند، نه تنها برای خود دعا کردند، بلکه از خداوند خواستند ذّریّه و نوادگانی به آنان 

عطا کند که ادامه دهندٔه راه توحید باشند.٢
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 
به  را  خود  جامعٔه  بکوشیم  باید  بنابراین،  است.  توانمند  و  مستحکم  جامعه ای  نیازمند  بلکه  نیست، 
به جامعه ای اسوه  نزدیک کنیم و در آن صورت است که می توانیم  شاخص های تمدن متعالی اسالم 
و نمونه برای دیگران تبدیل شویم. از این رو باید با تحکیم پایه های جامعه، خود را مصداق این کالم 

خداوند قرار دهیم که:
.................................... َو َكٰذلَِك َجَعلناُكم  
.................................... ًة َوَسًطا  اُ مَّ

....................................  
ٰ
یوِرثُها َمن َیشاُء ِمن ِعباِده

.................................... َو العاِقبَُة لِلُمتَّقیَن١ 
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؟
............................................................

١ــ سورٔه اعراف، آیٔه ١٢٨.
حیُم(. َک َانَت التَّّواُب الرَّ َـّ ًة ُمسِلَمًة لََک َو َاِرنا َمناِسَکنا َو تُب َعلَینا ِان َِّتنا ُامَّ ی َّنا َواجَعلنا ُمسِلَمیِن لََک َو ِمن ُذِرّ ٢ــ سورٔه بقره، آیه ١٢٨ )َرب
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.................................... لِتَکونوا ُشَهداءَ َعلَی الّناسِ 

.................................... سوُل َعلَیکُم َشهیًدا1  َو َیکوَن الـرَّ

تدّبر در قرآن )٣(
با تفکر در آیٔه شریفٔه فوق، بگویید جامعٔه اسالمی باید در میان جوامع دیگر چه موقعیتی داشته 

باشد؟

١ــ سورٔه بقره، آیه ١43.
٢ــ بیانات رهبر انقالب در دیدار دانشجویان، ١397/3/7.

اندیشه های  به  مردم  و عالقه مند ساختن  در جهان  اسالم  متعالی  تمدن  معرفی  برای  بر  این،  عالوه 
اسالمی، به مرکزی نیاز است که محل تولید فکر و اندیشه و تبلیغ فرهنگ متعالی اسالم در جهان باشد. 
بنابراین اگر بنیان های جامعٔه خود را مستحکم کنیم و نقاط ضعف این جامعه را 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 
به عنوان یک جوان معتقد و عدالت طلب، به دقت کمبودها و آسیب های جامعٔه فعلی را شناسایی کنیم 
و با شجاعت در جهت اصالح این آسیب ها گام برداریم. رهبر انقالب به این نکتٔه مهم این گونه اشاره 
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 
احساس روحیٔه تهاجم را در جوان دانشجو و جوان انقالبی، من کامالً قبول دارم. بایستی ارزش ها به 

صورت صریح و هوشیارانه دائماً مطالبه بشود«.2
2ــ همراه كردن سایر افراد جامعه با خود: شایسته است بكوشیم این رسالت بزرگ را براى 
دوستان، نزدیكان و افراد جامعٔه خود تبیین كنیم تا آنان نیز به این مسئولیت آگاه شوند و پشتیبان آن 

گردند.
تشکیل گروه های مطالعاتی خود جوش در میان خویشان و هم کالسان و دوستان صمیمی زیر نظر یک 
راهنمای با تجربه، تولید محتواهای رسانه ای مؤثر دربارهٔ تمدن اسالمی و شاخص های آن، تقویت معرفت دینی 
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خود و اطرافیان و حضور آگاهانه و حساب شده در فضای مجازی برای تبلیغ اندیشٔه درست دینی از جمله 
اقداماتی است که برای همراه کردن دیگران می تواند صورت بگیرد. همان طور که در قرآن کریم آمده است:

ُهُم  ٌة َیدعوَن ِالَی الَخیِر َو َیأُمروَن بِالَمعروِف َو َینَهوَن َعِن الُمنکَِر َو ُاوٰلئِکَ  َولتَکُن ِمنکُم ُامَّ
الُمفلِحوَن1

3ــ تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری: پیشرفت علمى، پایه هاى 
از  هر یک  مى شود.  بیگانگان  تسلط  مانع  و  مى كند  تقویت  را  ملت  یک  استقالل 
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.

»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 بشود.«2
پیشرفت هاى اخیر دانشمندان جوان كشور ما در رشته هاى مختلف علمى، مانند پزشكى و سلول هاى 
بنیادى، فناورى نانو و هسته اى، صنایع نفت، پتروشیمى و سدسازى قدم هاى اولیه اى است كه باید با 

هّمت بلندتر ادامه یابد و همٔه عرصه هاى دانش را بپیماید.
4ــ استحكام بخشیدن به نظام اسالمى: استحكام و اقتدار نظام حكومتى یک كشور مهم ترین 
طبیعى  به طور  كشور ضعیف،  یک  است.  جهان  عمومى  افكار  میان  در  كارآمد  براى حضور  عامل 
منزوى مى شود و همراه و همدلى در دنیا نمى یابد. استحكام پایه هاى اقتصادى و تالش براى كاهش 
به  انسجام اسالمى و مشاركت عمومى و عمل  ملّى،  اتحاد  تقویت  ابعاد،  فقر، توسعٔه عدالت در همٔه 

وظیفٔه مقدس امر به معروف و نهى از منكر، از مهم ترین عوامل استحكام نظام اسالمى است.

١ــ سورٔه آل عمران، آیٔه ١٠4.
، خرداد ماه ١3٨٥. ٢ــ رهبر انقالب، سخنرانی در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی 

هم اندیشی )١(

به  لطمه زدن  در حال حاضر موجب  که  را  از عواملی  برخی  دوستان خود،  با همفکری 
استحکام نظام اسالمی می شود، بیان کنید. به نظر شما برای رفع این عوامل چه اقداماتی باید 

انجام داد؟
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٥ ــ تقویت عزت نفس عمومى: ملتى كه به توانایى خود ایمان دارد و عبارت »ما مى توانیم« را، 
نه صرفاً در لفظ، بلكه در »عمل« بیان مى كند، قله هاى افتخار را به سرعت فتح خواهد كرد. ایمان 
و باور به اینکه »ما مى توانیم«، زنده كنندهٔ تمدن اسالمى و نیروى محركه ای براى پیمودن راه و گذر 
از گردنه هاى سخت است. آن خودباورى ای 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.

بیشتر  بدانیم

یکی از تربیت یافتگان مکتب اسالم که پیامبر اکرم  و اولیای الهی  را اسوه و 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 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
پیام اسالم، پیامى مطابق با فطرت انسان هاست. هر انسان روشن ضمیرى كه جویاى حقیقت باشد، 
وقتی دعوت قرآن را به عقالنیت، عدالت، دوری از ستمگری و ستم پذیری، پاک دامنی، 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 
دیگران رساند، در جهان تبلیغ کنیم و به دیگران برسانیم. خداوند دربارٔه روش تبلیغ رسول خدا  

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 

مشورت کن و آنگاه که تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن که خداوند اهل توکّل را دوست دارد.«1

١ــ سورٔه آل عمران، آیٔه ١٥9.
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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: میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید تناسب منطقى 
و معقول برقرار باشد. حق را نمى توان با روش هاى نادرست به دیگران 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 پیامبر گرامى اش آموزش داده، استفاده 

کنیم و بهره ببریم.

2ــ استفاده از بهترین و كارآمدترین روش ها برای رساندن 
پیام: امروزه ابزارهاى رساندن پیام بسیار متنوع و گسترده شده 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. 
متأسفانه بیشتر این رسانه ها توسط کسانی تأسیس و مدیریت می شود که 
نه تنها به دنبال حقیقت نیستند بلکه می خواهند باطل را حق جلوه دهند 

تا مردم دنیا باطل را جای حق گذاشته و از آن پیروی کنند.

تدّبر در قرآن )٤(

.............................. ُادُع ِالٰی َسبیِل َربَِّك 

.............................. بِالِحکَمةِ َو الَموِعظَـةِ الَحَسنَةِ 

.............................. تی ِهَى َاحَسُن…1  َو جاِدلـُهم بِالَـّ

..............................  
با تدبّر در این آیه، روش های صحیح دعوت را استخراج کنید:

روش اول:
روش دوم:

روش سوم:

١ــ سورٔه نحل، آیٔه ١٢٥.
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بررسی

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

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

شبكٔه جهانى اطالع رسانى )اینترنت( مهم ترین نمونٔه این گونه رسانه هاست. در این میدان كه شاید 
تمام  به  باطل پیشگان  باطل در جریان است، مشاهده مى كنید كه چگونه  و  سخت ترین هماوردى حق 

اصول و موازین اخالقى و انسانى حمله مى كنند و هیچ حّد و مرز اخالقى را رعایت نمى نمایند.

3ــ مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر: یکی از رسالت های اصلی 
انبیا، مبارزه با ظلم و برقراری عدل و گسترش حق بوده است.  هرچند بسیارى از مردم با شنیدن سخن 
حق دلشان نرم مى شود و مجذوب حقیقت و عدالت می شوند اما باید هوشیار باشیم كه همواره گروهى 
بلكه سد راه حق جویى مى شوند؛ زیرا گسترش  بار حق نمى روند،  نه تنها زیر  از اهل باطل هستند كه 
عدالت، منافع آنها را تهدید می کند. این گروه ها تا همه را تابع خود نكنند و یوغ اسارت بر گردن دیگران 

نیفكنند، آرام نمى گیرند. 
امام خمینى  مى فرمایند:

»نكتٔه مهمى كه همٔه ما باید به آن توجه كنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار 
تا چه مرزى  و  را تحمل مى كنند  ما  تا كجا  و  تا كى  ما و جهان خواران  این است كه دشمنان  دهیم، 
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 دینتان برگردانند.1 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
به  منحصر  نباید  را  عدالت  و  حق  به  دعوت  كه  درمى یابیم  كنیم،  نگاه  واقع بینانه  اگر  بدین ترتیب، 
صحبت و شعار کنیم، بلكه براى تحقق سخن حق باید برنامه ریزی کرد، قیام نمود و شرایطی فراهم کرد 
تا موانع حق و حق پرستى از جامعٔه خود و جهان زدوده شود؛ این مهم میسر نمى شود مگر با تالش و 

١ــ سورٔه بقره، آیٔه ٢١7.
٢ــ صحیفٔه نور، امام خمینی، ج ٢٠، ص ٢37.
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پشتکار، جهاد و آمادگى براى شهادت در راه خدا، و تحمل همٔه سختى هاى این راه که همان راه حق 
و حقیقت است.

بیشتر  بدانیم

امام خمینى  در این باره در پیام برائت از مشركین در حج سال 1366 فرمودند:
و خراب شدن  مجروح  و  شهید  هزاران  با خون بهاى  ایران،  در  اسالمى  انقالب  تجربه   … «
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 
با فداكارى و مجاهدت، انقالب و كشور  منازل خود بر سر كودكاِن در خواب به دست آورده و 
خود را بیمه نموده است. ما به تمام جهان تجربه هایمان را صادر مى كنیم و نتیجٔه دفاع و مبارزه با 
ستمگران را بدون كوچک ترین چشمداشتى، به مبارزان راه حق انتقال مى دهیم و مسلماً محصول 
صدور این تجربه ها، جز شكوفه هاى پیروزى و استقالل و پیاده شدن احكام اسالم براى ملت هاى 

در بند نیست. 
با قاطعیت اعالم مى كنم كه اگر جهان خواران بخواهند در   مقابل دین ما  به تمام دنیا  ... من 
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 اتكای 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

١ــ  صحیفٔه نور، ج ٢٠، ص ١١٨.
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١ــ  اشاره به تعبیر )کوکب دّری( در آیٔه 3٥ سورهٔ نور، که به معنای »ستارٔه درخشان« است.

هم اندیشی )٢(

برخی می گویند راه حل معضل فلسطین را باید در پشت میزهای مذاكره و رایزنی های سیاسی 
جست  وجو كرد و انتفاضٔه مردم فلسطین تنها بر حجم مشكالت می افزاید. در گفت وگو با دوستان 

خود، این دیدگاه را نقد و بررسی كنید.

بیشتر  بدانیم

از روحیٔه حماسه و جهاد و شهادت  طلبى است. جالب  پر  امام خمینى   زندگى و سخنان 
به ایران صادر كرد،  به تهاجم عراق  پیامى كه هنگام قبول قطعنامٔه مربوط  اینجاست كه حتى در 
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 دّریٔه١ فلسطین از شجرٔه مباركٔه الشرقیه و الغربیٔه 
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 شعله هاى خشم ملت مسلمان 

بنابراین، با شناخت دقیق فرصت ها، مردم دنیا را باید نسبت به شرایط سخت و ظالمانه اى كه در آن 
قرار گرفته اند، آگاه كنیم و با زنده كردن روحیٔه جهاد و مبارزه، به تقویت جبهٔه عدالت خواهان بپردازیم. 
با اقتدا به امام خمینى  عزت و كرامت ذاتى انسان ها را به آنها 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.

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؟ 
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فلسطین نیز به همان شكل ادامه دارد و این تنها یک نمونه از پیشرفت انقالب است…
جنگ  و  استضعاف  و  استكبار  جنگ  غنا،  و  فقر  جنگ  باطل،  و  حق  جنگ  امروز 
پابرهنه ها و مرفهین بى درد شروع شده است و من دست و بازوى همه عزیزانى كه در سراسر 
همٔه  به  را  خود  خالصانٔه  درود  و  سالم  و  مى بوسم  گرفته اند  دوش  بر  را  مبارزه  كوله بار  جهان 
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 ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمى شناسد و ما باید در جنگ اعتقادى مان، 

بسیج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه اندازیم …
اذناب1 آمریكا باید بدانند كه شهادت در راه خدا مسئله اى نیست كه بشود با پیروزى یا شكست 
در صحنه هاى نبرد مقایسه شود. مقام شهادت، خود، اوج بندگى و سیر و سلوک در عالم معنویت 
فرزندان  شهادت  عوض  در  بگوییم  كه  بكشانیم  سقوط  به  اندازه  این  تا  را  شهادت  نباید  است، 
ملى گراهاست  باطل  خیاالت  اینها  تمامى  شدند،  آزاد  دیگر  شهرهاى  یا  و  خرمشهر  تنها  اسالم، 
و ما هدفمان باالتر از آن است. ملى گراها تصور نمودند ما هدفمان پیاده كردن 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 هستیم. ما بر سر شهر و مملكت با كسى دعوا نداریم؛ ما تصمیم داریم پرچم 

»ال ِالٰهَ   ِاالَّ   اللّٰه« را بر قلل رفیع كرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوریم …    .
احیاى هویت  براى  تمام وجود  با  ایران  به صراحت اعالم مى كنم كه جمهورى اسالمى  من 
اسالمى مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذارى مى كند و دلیلى هم ندارد كه مسلمانان جهان 
فزون طلبى  و  جاه طلبى  جلوى  و  نكند  دعوت  جهان  در  قدرت  تصاحب  اصول  از  پیروى  به  را 
صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد. ما باید براى پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران 
به مشكالت و مسائل مسلمانان و  با مردم جهان و رسیدگى  ارتباط  باید در  ما  برنامه ریزى كنیم، 
حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش نماییم و این را از اصول سیاست 

خارجى خود بدانیم.«2

١ــ  اذناب: پیروان. 
٢ــ  برگزیده هایی از صحیفٔه نور، ج٢٠، صص ٢34 تا ٢37.
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کتاب نامه بخش دوم 
مخاطبدرس ناشر مترجم نویسنده    نام کتاب  

معلم١٠و١١و١٢نشر سهروردىانشاء الّله رحمتىسیدحسین نصر١ـ اسالم و تنگناهاى انسان متجدد
معلم/ دانش آموز١٠و١١انتشارات صدرامرتضى مطهرى٢ ـ اسالم و مقتضیات زمان
مؤسسه فرهنگىعبدالرحیم گواهىمارى میجلى3ـ افسانه نجات بخشى علم 

انتشارات تبیان
معلم/ دانش آموز١٢

معلم/ دانش آموز١٠مؤسسه روایت فتحسیدمرتضى آوینى4ـ امام و حیات باطنى  انسان
معلم/ دانش آموز١٢انجمن معارف اسالمى ایرانعلى خالقى افکند٥ـ امام خمینى  و گفتمان غرب

6ـ امام صادق  مغز متفکر 
جهان شیعه

معلم/ دانش آموز١١انتشارات جاویدانذبیح الّله منصورىجمعى از دانشمندان

مرکز انتشارات جالل الدین فارسى7ـ انقالب تکاملى اسالم
علمى و فرهنگى

معلم/ دانش آموز١٠و١١

معلم/ دانش آموز١٢انتشارات حکمتکامبیز گوتنمارتین لینگز٨ ـ باورهاى کهن و خرافه هاى نوین
معلم١٢انتشارات امیرکبیرسیدضیاء الدین دهشیرىرنه  گنون9ـ بحران دنیاى متجدد

١٠ـ پویایى فرهنگ و تمدن اسالم 
و ایران

مرکز چاپ و انتشارات وزارت على اکبر والیتى
امور خارجه

معلم/ دانش آموز١٠و١١

١١ـ تأثیر اسالم بر اروپاى قرون 
وسطٰى

مؤسسه آموزشى و پژوهشى حسین عبدالمحمدىمونتگمرى وات
امام خمینى  

معلم/ دانش آموز١١و١٢

معلم١٠و١١دفتر نشر فرهنگ اسالمىمحمدحسین ساکتاحمد شبلى١٢ـ تاریخ آموزش در اسالم
معلم١١و١٢انتشارات علمى و فرهنگىابوالقاسم پایندهویل دورانت١3ـ تاریخ تمّدن

معلم١١انتشارات امیرکبیرعلى جواهر کالمُجرجى زیدان١4ـ تاریخ تمدن اسالم
١٥ـ تاریخ تمدن یا داستان زندگى 

انسان
دانش آموز١١و١٢شرکت سهامى انتشارمحمود حکیمى

معلم١٠و١١کتاب فروشى اسالمیهسیدهاشم حسینىگوستاولوبون٢4ـ تمدن اسالم و عرب
دانش آموز١١دفتر نشر برگزیدهمحمدتقى صرفى٢٥ـ تمدن اسالمى از زبان بیگانگان

معلم١١انتشارات امیرکبیرعلیرضا ذکاوتىآدام متز١6ـ تمدن اسالمى در قرن چهارم
معلم١٢نشر ساقىرضا داورى اردکانى١7ـ تمدن و تفکر غربى
معلم/ دانش آموز٨دارالعرفانحسین انصاریان١٨ـ توبه آغوش رحمت

١9ـ توبه، شرحى از دعاى سى و یکم 
صحیفه سجادیه

معلم/ دانش آموز٨مؤسسه نبأسیدمحمد  ضیاء آبادى

معلم/ دانش آموز١٢و١3طرح نومرتضى اسعدىسیدحسین نصر٢٠ـ جوان مسلمان و دنیاى متجدد
معلم/ دانش آموز١٢کتاب صبححسین داورىواندا  ناشیوا٢١ـ چپاول  دانش  و  طبیعت

معلم/ دانش آموز١٠و١١انتشارات صدرامرتضى مطهرى٢٢ـ خدمات متقابل اسالم و ایران
٢3ـ  خودباختگى  و  خودباورى از 

دیدگاه امام خمینی 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار  امام خمینى 

امام خمینى 
معلم/ دانش آموز١٠و١3

دانش آموز١٠و١١دفتر نشر فرهنگ اسالمىمحمدرضا حکیمى٢4ـ دانش مسلمین
معلم١٢انتشارات حکمتالهه هاشمى حائرىرابرت.اچ.بورگ٢٥ـ در سراشیبى به سوى گومورا

دانش آموز١٠و١١کیهانناصر نادرى٢6ـ راز عصر طالیى
٢7ـ زندگى درعیش، مردن در 

خوشى
معلم١٢انتشارات اطالعاتسیدصادق طباطبایىنیل ُپستمن

ـ عصر امام خمینى  معلم/ دانش آموز١3بوستان کتاب قممیراحمدرضا حاجتى٢٨
معلم/ دانش آموز١١و١٢چاپ تأییدابوالقاسم فیضىژوزف ماک کاپ٢9 ـ عظمت مسلمین در اسپانیا

معلم/ دانش آموز١٢گروه فرهنگى المیزاناصغر طاهرزاده3٠ ـ علل تزلزل تمدن غرب
معلم١٠و١١انتشارات خوارزمىاحمد آرامسیدحسین نصر3١  ـ علم و تمدن در اسالم

دانش آموز١٢نشر رواقجالل آل احمد3٢ ـ غربزدگى
معلم/ دانش آموز١3نشر ساقىسیدمرتضى آوینى33 ـ فردایى دیگر

معلم/ دانش آموز١١و١٢دفتر نشر فرهنگ اسالمىمرتضى رهبانىزیگرید هونکه34 ـ فرهنگ اسالم در اروپا
3٥ ـ فرهنگ برهنگى و برهنگى 

فرهنگى
معلم/ دانش آموز١٢سروشغالمعلى حداد عادل

        معلم/ دانش آموز١٠و١١انتشارات امیرکبیرعبدالحسین زرین کوب36 ـ کارنامه اسالم
37 ـ گزینش تکنولوژى از دریچٔه 

بینش توحیدى
معلم/ دانش آموز١٠و١١انتشارات ُگلبناصغر طاهرزاده

معلم/ دانش آموز١٢دفتر نشر فرهنگ اسالمىاحمد آرامبارون کارادووو3٨ ـ متفکران اسالم
معلم/ دانش آموز١٠دفتر نشر فرهنگ اسالمىحسن رحیم پور ازغدى39 ـ محمد پیامبرى براى همیشه

معلم/ دانش آموز١٠و١١جمعى از خاورشناسان4٠ ـ میراث اسالم
معلم/ دانش آموز١١و١٢پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمىمحمد آراسته خو4١ ـ وامدارى غرب نسبت به شرق
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ایالم سیده پرگل شمسي17قم لیال بوستانچي1

شهرتهران زهرا محمدي18شهرستان های تهران مریم پارسا2

کردستان معصومه سبزی19ایالم ایوب یارمحمدی3

اصفهانسیدمهدی میر جعفری20کرمان فرشته خوشدست4

کردستان بهیه محمدي21قزوین مهناز اسمعیلی5

یزد زمزم باقری بنستانی22همدان رویا ربانی6

همدان ابراهیم وکیل23آذربایجان شرقي سید سهیال عظیمی7

گلستان حامد واحدی24مرکزی  شیرین مجیدیان8

محمدحسن اشرافی 25هرمزگان  زهرا شهریاری9
خراسان رضوی بجستانی

کهگیلویه و بویراحمد سیده راضیه هاشمی26آذربایجان غربي خدیجه الگزتین10

خراسان رضوی صدیقه باستان27خوزستان شهناز گرجی زاده اردشیری11

بوشهر طیبه هجری28زنجان محمدنقی آقامیری12

اردبیل حجت یزدانی سوال29آذربایجان شرقيعلی میرزایی13

اردبیل ربعلی شیران خانقاه30فارس محمدعلی کوثری14

خراسان شمالي حسین مهرافزون31زنجان علی مسلمی15

هرمزگان محمد صفری32قزوین سید فخرالدین قافله باشی16
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