
107

 نقش محبت
محبت و دوستی سرچشمه بسیاری از تصمیم ها و کارهای انسان است. فعالیت هایی که آدمی در 
طول زندگی انجام می دهد ریشه در دلبستگی ها و محبت های او دارد و همین محبت هاست که به زندگی 
آدمی جهت می دهد. به هر میزان که  محبت شدیدتر باشد، تأثیر آن نیز در زندگی عمیق تر و گسترده تر است؛ 
مثالً کسی که دوستدار ثروت است، سمت و سوی همه کارهای خود را رسیدن به ثروت قرار می دهد. 
کسی که شیفتٔه مد است، دل مشغولی شب و روز او دست یافتن به آخرین مدهاست و کسی که محبوب و 
معشوق خود را دانشمند یا هنرمندی قرار می دهد، ظاهر و حتی سبک زندگی خود را شبیه وی می سازد.

چقدر می ارزیم؟!
دربارٔه  تا  بودند  شده  اروپایی جمع  کشورهای  از  یکی  در  دنیا  برتر  اندیشمندان  از  عده ای 

موضوع »معیار ارزش واقعی انسان« بحث و تبادل نظر کنند.
معیار  از موجودات،  بسیاری  ارزش  برای سنجش  ما  که  بود  این  بحث   انتخاب  این  دلیل 
خاصی داریم؛ مثالً معیار ارزش طال به عیار آن است؛ معیار ارزش درخت میوه به کیفیت محصول 

آن و معیار ارزش مزرعه، میزان حاصلخیزی آن است؛ اما معیار ارزش انسان چیست؟!
هر کدام از جامعه شناسان در  این باره حرف هایی زدند و معیارهای خاصی ارائه دادند. وقتی 
دارد،  ارزش  انسان چقدر  بدانید یک  اگر می خواهید  و گفتم:  رفتم  به جایگاه  به من رسید،  نوبت 
ببینید به چه چیزی عالقه دارد و به چه چیزی عشق می ورزد. کسی که عشقش یک آپارتمان است، 
به همان  ارزشش  ماشین است،  آپارتمان است. کسی که عشقش  مقدار همان  به  ارزشش  واقع  در 
میزان است، اما کسی که عشقش خداوند متعال است، ارزشش به اندازهٔ خداست. با تمام شدن حرفم 
تمامی جامعه شناسان حاضر در جلسه برای چند دقیقه بلند شدند و برایم دست زدند. وقتی تشویق آنها 
تمام شد، گفتم: عزیزان!  این کالم من نبود. بلکه از شخصی به نام علی  است. ایشان می فرماید:  

ارزش هر انسانی به اندازٔه چیزی است که دوست می دارد.١
وقتی  این کالم را گفتم دوباره به نشانٔه احترام به شخصیت حضرت علی  از جا بلند شدند و  

با تعجب نام ایشان را بر زبان جاری می کردند.٢
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: هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود.1  پیامبر اکرم 
با توجه به حدیث باال بگویید چرا در روز قیامت  انسان با همان هایی که در دنیا 
آنها را محبوب خود قرار داده است، همراه و هم نشین می شود و به سرانجام همان ها 

دچار خواهد شد؟

فعالیت کالسی

محبت به خدا
اگر انسان دل به سرچشمٔه کماالت و زیبایی ها سپارد، و قلب خود را جایگاه او کند، زندگی اش 
رنگ و بوی دیگری می یابد و هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شود، محبت وی نیز به خدا بیشتر 
می شود. عشق و محبت الهی افسردگی،  ترس و یأس را از بین می برد و به انسان نشاط، شجاعت و 
قدرت می بخشد. محبت الهی، تنبل را چاالک و زرنگ، بخیل را بخشنده، کم طاقت را صبور می کند 
و سرانجام آدمی را از خودخواهی به  ایثار و از خودگذشتگی می رساند. عشق به خدا چون اکسیری 
است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وی عطا می کند.این همه تحول به این دلیل است 

که قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی یابد.
امام صادق  می فرماید: قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.2

از همین رو، قرآن کریم یکی از ویژگی های مؤمنان را، دوستی و محبت شدید آنان نسبت به خدا 
می داند:

و بعضی از مردم همتایانی را به جای  َو ِمـَن الّنـاِس َمن یَـتَّـِخـُذ ِمن دوِن اللِّٰه َانـداًدا 
خدا می گیرند  

آنان را دوست می دارند مانند دوستی  ِه   یُـِحـبّونَـُهم کَـُحـِبّ الـلٰـّ
خدا  

اما کسانی که ایمان آورده اند به خدا  ِه   ا ِلـلٰـّ ذیـَن آَمـنوا َاَشـدُّ ُحـبًـّ َو الَـّ
محبت بیشتری دارند.  

بقره، ١٦٥
١ــ کافی، ج٢، ص ١٢6   

٢ــ بحاراألنوار، ج67، ص٢5
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عاشقانه ای با خدا
من عشق را آموخته  بودم؛ اما به چه چیز عشق ورزیدن را نه؛ به دنیا عشق ورزیدم، به مال 
و منال عشق ورزیدم، به مدرسه عشق ورزیدم، به دانشگاه عشق ورزیدم. اما همه اینها بعد از مدت 
کمی جای خود را به عشق حقیقی و اصیل داد؛ یعنی عشق به تو. فهمیدم عشق به تو پایدار است و 

دیگر عشق ها، عشق های دروغین است… پس به عشق تو دل بستم. 
بعد از چندی که به تو عشق ورزیدم به یکباره به خود آمدم. دیدم که من کوچک تر از آنم که 
عاشق تو شوم و تو بزرگ تر از آنی که معشوق من قرار بگیری. فهمیدم در این مدت که فکر می کردم 
عاشق تو هستم اشتباه می کردم. این تو بودی که عاشق من بودی و مرا ]به سوی خود[ می کشاندی. 
اگر من عاشق تو بودم، باید یکسره به دنبال تو می آمدم. ولیکن وقتی توجه می کنم می بینم گاهی 
اوقات در دام شیطان افتاده ام؛ ولی باز به راه مستقیم آمده ام. حال می فهمم این تو بودی که عاشق 
بنده ات بودی و هرگاه او صید شیطان می شد، تو دام شیطان را پاره کردی. هر شب به انتظار او ]بنده ات[ 

می نشستی تا بلکه یک شب او را ببینی. حاال می فهمم که تو عاشق صادق بنده ات هستی.
بخش هایی از دست نوشته های شهید ناصرالدین باغانی که در 19 سالگی در عملیات کربالی 5 به شهادت رسید

آثار محبت به خدا و راه های افزایش آن 
پیروی از دستورات خداوند، دوستی با دوستان او و بیزاری از دشمنانش بخشی از آثار محبت 
به خداست. البته بین محبت به خدا و این آثار رابطه ای دو سویه است؛ یعنی همان طور که محبت خدا 
به  از دستورات خداوند و عشق ورزیدن  پیروی  تداوم و استمرار در  آثار می شود،  این  بروز  موجب 

دوستان و برائت از دشمنانش، موجب تقویت محبت انسان به خدا نیز می شود. 
از  اما  باشد  داشته  دوست  را  دل کسی  از صمیم  انسان  نمی شود  خداوند:  از  پیروی  1ــ 

فرمانش سرپیچی کند. این سرپیچی نشانٔه عدم صداقت در دوستی است.
برخی می گویند: اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد،  
آنچه اهمیت دارد، درون و باطن انسان است، نه ظاهر او. اما  این توجیه، با کالم خداوند سازگار نیست.

خداوند، عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعالم 
می کند:
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بگو اگر خدا را دوست دارید هَ  ُقل ِان کُنـُتم تُـِحـبّونَ الـلٰـّ
از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد ُه   ِبـعونی یُحـِببـکُـمُ الـلٰـّ فَاتَـّ

و گناهانتان را ببخشد َو یَغـِفر لَـکُم ُذنوبَـکُم 
و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. ُه َغفوٌر َرحیمٌ  َو الـلٰـّ

آل عمران، ٣١
امام صادق  فرمودند:

َه َمن َعصاه؛ کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد1. ما َاَحبَّ اللّٰ
خداوند در خواسته هایش فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد. او خیرخواهانه به ما هشدار 
می دهد و ما را به کارهایی که به نفع ماست، راهنمایی می کند. حتی اگر احساس کنیم برخی خواسته های 

خداوند سخت است، باید مطمئن باشیم که  این دستور برای رستگاری ما ضروری است. 

٣ــ کافی، ج ٢، ص ١١٢ ٢ــ کافی، ج ٢، ص ٤٣5   ١ــ امالی، شیخ صدوق، ص 369 
6 ــ کافی، ج 6، ص 440 ٤ــ نهج الفصاحة، حدیث 756                      5ــ نهج الفصاحة، حدیث 800 

اگر ما کسی را دوست داشته باشیم، تالش می کنیم هر آنچه را او دوست دارد 
انجام دهیم تا عالقٔه خود را به او نشان دهیم و خود را بیشتر به او نزدیک کنیم. با توجه 
به احادیث زیر بگویید برای  اینکه رابطٔه دوستی خود را با خدا بیشتر کنیم، چه کارهایی 

را باید انجام دهیم.
خداوند، بندهٔ گناهکار توبه کننده را دوست دارد٢. 

خداوند، انسان با حیاِى بردباِر با عّفتى را که پاکدامنى مى ورزد، دوست دارد٣. 
خداوند، رسیدگی به دل سوختگان و درماندگان را دوست دارد٤. 

خداوند، کسی که جوانی اش را در اطاعت او بگذراند، دوست دارد5.
خداوند، زیبایى و آراستگى را دوست دارد6.

فعالیت کالسی
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2ــ دوستی با دوستان خدا: اگر می خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت 
کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند و خداوند محبت و دوستی آنان را به ما توصیه کرده، در دل جای 
دهیم و هر میزان که  این عالقه بیشتر و قوی تر باشد، محبت ما نیز به خدا فزون تر می شود. انبیا و اولیای 
الهی و مجاهدان راه حق و آنان که در مسیر بندگی خدا حرکت کردند، دوستان خداوند هستند و برترین  این 
دوستان، رسول خدا و اهل بیت  ایشان  می باشند که با تمام وجود به خدا عشق ورزیدند و زندگی 
خود را در اطاعت کامل خداوند سپری کردند. دوستی با آنان، همان دوستی با خداوند و محبت به آنان در 
مسیر محبت به خداوند است. البته این دوستی و محبت نیز بایستی همچون محبت به خدا، همراه با عمل 

و پیروی از آنان باشد.
3ــ بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان: عاشق روشنایی، از تاریکی می گریزد و آن کس که 

به دوستی با خدا افتخار می کند، با هرچه ضد خداست، مقابله می نماید. او دوستدار حق و دشمن باطل است.
عاشقان خدا پرچمدار مبارزه با ستم و ستمگران بوده اند. همٔه پیامبران، از حضرت نوح  و حضرت 
ابراهیم  تا پیامبر اسالم  زندگی خود را در مبارزه با ستم و پلیدی گذراندند و پرچم مبارزه را از نسلی به نسل 
بعد منتقل کردند. نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد؛ اّما زشتی  و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند.

از  این  رو، »جهاد در راه خدا« در برنامٔه تمام پیامبران الهی بوده و بیشتر آنان در حال مبارزه با ستمگران 
به شهادت رسیده اند. امروزه نیز مشاهده می کنیم که مستکبران و ستمگران برای رسیدن به منافع دنیایی خود، 
حقوق ملت ها را زیر پا می گذارند و آنان را از حقوقشان محروم می کنند. رنج و محرومیت مردم فلسطین، یمن، 

سوریه، عراق، بحرین و… نمونٔه آشکاری از رفتار مستکبران است که جز با مبارزه، برطرف نخواهد شد.
درنتیجه، دینداری، با دوستی خدا آغاز می شود و برائت و بیزاری از دشمنان خدا را به دنبال 
می آورد. اگر کسی بخواهد قلبش را خانٔه خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن بیرون کند. جملٔه 
»ال اله اال اللّٰه« که پایه و اساس بنای اسالم است، مرکب از یک »نه« و یک »آری« است: »نه« به هرچه 

غیرخدایی است و »آری« به خدای یگانه.1 
پس دینداری بر دو پایه استوار است: تولّی )دوستی با خدا و دوستان او( و تبّری )بیزاری از باطل و 

پیروان او(. هرچه دوستی با خدا عمیق تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق تر است. 
امام خمینی  برمبنای همین تحلیل، به مسلمانان جهان  این گونه سفارش می کنند: 

»باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت 
به دشمنان خدا لبریز کنند«.2

١ــ سیری در نهج البالغه، شهید مطهری، ص ٢٨٥
٢ــ پیام امام خمینی  به مناسبت حج ١٤٠٧ هـ.ق )١٣٦٦ ش(
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  ورود بیگانگان ممنوع!
آرزوی  پی می برند،  خدا  با  دوستی  زیبایی  به  وقتی  برخی 
راه یافتن محبت او به قلب خود را دارند؛ اما در رسیدن به  این 
خواسته با یک مشکل مواجه می شوند و آن اینکه محبت کسانی را 
به دل راه داده اند که خدای مهربان از آن راضی نیست و آن را به 
صالح انسان نمی داند؛ حال می پرسند چگونه می توانیم محبت آنها 

را از دل خارج کنیم؟
منشأ  به  توجه  دل،  از  محبت ها  بیرون راندن  این  برای 
شکل گیری آنها ضروری است. با توجه به روایات، منشأ اصلی 

گرفتار شدن به  این گونه محبت ها، غفلت از خدا و یاد اوست. یکی از یاران امام صادق  از آن 
باشد،  شده  خالی  یاد خدا  از  که  دل هایی  فرمود:  ایشان  پرسید.  باطل  دربارٔه عشق های  حضرت 

خداوند محبت غیر خودش را به  این دل ها می چشاند.1
بنابراین، گام اول برای بیرون کردن محبت غیرخدا، رو آوردن به یاد و ذکر خداست. انجام 
به  نماز و روزه، حضور در مکان های مقدسی همچون مسجد و زیارتگاه ها، توجه  واجباتی مانند 
خواندن  قرآن و نیز دعاهایی همچون دعای کمیل، دعای ابوحمزٔه ثمالی، دعاهای صحیفه سجادیه، 
زندگانی  مطالعٔه  و  بیت  اهل  به  توسل  مجالس  اعتکاف،  مانند  دینی  مراسم  و  مجالس  در  حضور 

1ــ شیخ صدوق، علل الشرایع، ص140

   بررسی
با بررسی دنیای امروز، بزرگ ترین دشمنان خدا و متجاوزان به حقوق انسان ها را 
معرفی کنید و سپس راه های مؤثر برای مقابله با آنان را که همٔه ستمدیدگان جهان بتوانند 

انجام دهند، پیشنهاد دهید.
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انسان هایی که عشق به خدا را در دل پرورانده اند )همچون کتاب های زندگی شهدا( به تقویت یاد 
خدا کمک فراوانی می کند.

با تخیالت باطل است؛ چرا که یکی از اصلی ترین راه های زیاد شدن  دومین گام، مبارزه 
عشق های باطل، غرق شدن در تخیالت است.پس هر چیزی که یادآور خاطرات  این عشق است، 
باید از خود دور کرد. هدیه، نامه، پیامک، ایمیل، عکس و… نمونه هایی از  این دسته اند که باید آنها 

را از بین برد.
سومین گام، افزایش روابط محبت آمیز با خانواده است. بسیاری از افرادی که گرفتار  عشق های 
با اعضای خانوادهٔ خود چنین ارتباط محبت آمیزی ندارند. در دین اسالم توصیه  کاذب می شوند، 
زیادی به محبت کردن به اعضای خانواده شده است.هر چه ارتباط و محبت ما نسبت به پدر و مادر و یا 

خواهر و برادر زیاد شود، انسان احساس نیاز کمتری به محبت های نامشروع پیدا می کند.
چهارمین گام، قطع ارتباط با طرف مقابل است. البته این قطع ارتباط اگر همراه با توجه به 

سه گام قبلی نباشد، تأثیری نخواهد داشت. 
پس از انجام این مراحل، انسان احساس می کند قلبش بیش از گذشته از عشق به خدا لبریز 

شده و آرامشی الهی سراسر زندگی او را در بر گرفته است.
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ک
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1ــ برای تقویت دوستی خود با خداوند، از چه راه هایی می توان کمک گرفت؟
2ــ برای تقویت بیزاری از باطل و بی تفاوت نبودن در مقابل باطل  صفتان چه می توان کرد؟

3ــ چگونه می توان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدی ها صادق هستیم؟
4ــ فردی می گوید: »اساس دین بر محبت است؛ بنابراین دل مسلمانان نباید جایگاه کینه 

و نفرت از کسی باشد«؛ شما با او موافقید یا خیر؟ چرا؟

1ــ در زندگی پیامبران و امامان   و مجاهدان راه خدا تحقیق کنید و نمونه هایی 
از اشتیاق آنها به حق و مبارزه شان با زشتی و باطل را نشان دهید.

2ــ امام خمینی  که از پیروان راستین پیامبر اکرم   بود، زندگی خود را 
در مبارزه با ستم و باطل گذراند. آیا می توانید نمونه هایی از  این مبارزه ها را بیان کنید؟

اندیشه و تحقیق

  پیشنهاد
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قرائت

یاُم    کَما  کُِتَب َمنوا   کُِتَب  َعلَ یـمُكُ الّصِ ـنَي ا َها اذلـ ــاَی ی
ٍت‘ قوَن اَیّـاًما َمعدودت َ ـنَي ِمن قَبلـمُِك لَعَـلکُم ت عَ يَل اذل

ةٌ ِمن اَیّـاٍم اُخَ َر‘   ـِعـد َ َ  َمن اكَن ِمنـمُك مَ ریـًضا اَوعَ يل َسَفٍرف ف
َ ــه{     فِ ـدیَــٌۀ  طَـعاُم  ِمسـكنٍي‘  ـنَي  یُــطیـقون َو  عَ يَل  اذل
َ ـصوموا  َ ـُهـَو َخـريٌ   َله{ ‘ َو اـَن ت َع  َخرًيا    ف ـطَـو َ َ َمـن ت ف
ي ـعـلَ موَن   هَشُر  َرَمضاَن  اذل َ ُ م  ت َخرٌي  لَکُم   ِان کُن ـت
ٍت  ِمَن ال ُهديـیِّن َ ُن   هُـًدي لِ ل نّ ـاِس   َو ب اُن ـِزَل  فیـِه القُرا

َ ـل ـیَـُصمُه «  َر    ف َد  ِمنـكُُم الهش َ  ـَمـن  هَشِ َوالفُرقاِن ‘ ف
ةٌ  ِمن  اَیّـاٍم  اُخَ َر‘  ـِعـد َ َو َمن  اكَن  مَ ریـًضا  اَو عَ يل  َسَفٍر    ف
ِ ــكُُم الـعرَُس   ُ ـریـُد  ب ِ ــكُُم الـيُس َر     َو ال ی یُـریـُد اهللاُ  ب
ُوا اهللاَ  عَ يل  ما َهدىــمُك  ُ ــَكرّبِ َة ‘ َو  لِ ـت وا ال ـِعـد ُ ِ ـتُکِمل َو ل
لََک  ِعبادي  َعـيّن  َو َلـَعـلـكُم  تَشکُ روَن   َو  ِاذا  َساَ
ادّلاِع    ِاذا  َدعاـِن«  َ ـریــٌب    اُجیــُب  َدع ـَوةَ  َ ــِاىّن ق ف

َ رُشدوَن  ُهم ی ـلـيَستَ ـجیب وا يل   َولـ یُـؤِمنوا يب   َلـعَـلـ َ ف

َ ـَقره  2 سوره ب 2  ��
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َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

اٌب * ماِِّء  ماِّءً  *  لـَكُم  ِمن ـُه  شـَ لـَ ِمنـَ السَّ ـَن ـزـَ ی ا الَّ هُـوـَ
رعـَ * ِ ـِه ال زَّ ُ ـن ـبِ ُت لـَكُم ب ـٌر * فيـِه تُسي مونـَ � ي وـَ ِمن ـُه  شـَ جـَ
ِت ؛ ـرّْ ِ ال ثَّ ـمـَ

االـَعـن ابـَ * وـَ ِمن ُكّ ال نَّ ـخيلـَ * وـَ يـتونـَ * وـَ ال زَّ وـَ
* ـَُكُم الَّ يلـَ سـَ خَّ رـَ ل � وـَ تـَفـَكَّرونـَ ًة * لِقـَوٍم يــَ لِكـَ الِّيــَ ِانَّ يف ذّْ
ـَم ِرهًّ ؛ ِ ـا ٌت ب خَّ رّْ ال نُّجوُم ُمسـَ * وـَ رـَ مـَ القـَ مسـَ * وـَ ال شَّ * وـَ ال نَّ هارـَ وـَ
اـَ لـَكُم يِف االـَرِض ما ذـَرـَ � وـَ ـَعِقلونـَ ّـٍْت * لِقـَوٍم ي لِكـَ الِّي ِانَّ يف ذّْ

كَّرونـَ  ــَذَّ ِ ـقـَوٍم ي ـًة * ل لِكـَ  الِّيــَ ُ ـه} ؛  ِانَّ يف ذّْ ُمتـَ ـلًِفا اـَل ـوا ن
ا  ًـّ ًما طـَِري  ال بـَحـرـَ *  لِـتـَ ـأُكلوا ِمنُه لـَ ي سـَ خَّ رـَ الَّ هُ ـوـَ � وـَ
ي الفكُلـَ  ـَ ـرـَ ـَ ـها *  وـَ  ت ـَسون ـَ ـلب ـًة *  ت ــَ ـَستـَخ ِرج وا  ِمن ـُه  ِحل ـي وـَ ت
ـَشكُرونـَ لَّـكُم ت ــَ َ ـض ِلًّ * وـَ لـَع واِخ رـَ فيِه * وـَ ل ِـتـَبتـَ ـغوا ِمن ف مـَ

ُسُباًل  ًرا* وـَ اـَن هّْ وا ِسـَ * اـَن تـَ ميدـَ بِكُم * وـَ اـَليقّْ يِف االـَرِض رـَ �وـَ
� تـَدونـَ ِ  ـال نَّجِم ُه يـَ ٍت ؛ وـَ ب مّْ ّـْ ل تـَدونـَ � وـَ عـَ كُم تـَ لـَـعـَـلَـّ
كَّرونـَ �  فـَ ـال تـَ ـذـَ

ـَ ـلُُق ؛  ا ـلُُق كـَمـَن اليـَ ـَ مـَن يـَ  ف
اـَ

حميٌ�  غـَفوٌر رـَ ةـَ اهلِل * الُتـصوها ؛  ِانَّ اهللـَ لــَ وـَ اِن تـَ ـعُـّدوا نِعمـَ

ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما واجب شده است همان گونه که بر کسانی که 
پیش از شما ]بودند[ واجب شده بود به امید اینکه پرهیزگاری کنید. 183

]روزه در[ روزهای معدودی ]بر شما مقرر شده است[ ]ولی[ هر کس از شما بیمار یا 
در سفر باشد ]به همان شماره[ تعدادی از روزهای دیگر ]را روزه بدارد[. و بر کسانی که 
]روزه[ طاقت فرساست، کفاره ای است که خوراک دادن به بینوایی است؛ و هر کس 
به میل خود بیشتر نیکی کند، پس آن برای او بهتر است و روزه گرفتن برای شما بهتر 

است، اگر بدانید. 184

ماه رمضان ]همان ماه[ است که در آن قرآن نازل شده است،]کتابی[ که مردم را راهبر 
و ]در بردارنده[ نشانه های آشکار هدایت و ]معیار[ تشخیص حق از باطل است. پس 
هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد و کسی که بیمار یا در سفر 
است ]باید به شماره آن[ تعدادی از روزهای دیگر ]را روزه بدارد[ خدا برای شما آسانی 
می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد. و باید آن روزهای مشخص ]ماه رمضان[ 
را کامل کنید و باید خدا را به پاس آنکه هدایتتان کرده است به بزرگی بستایید و به امید 

اینکه شکرگزاری کنید. 185

و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند ]بگو[ من نزدیکم و دعای دعا کننده را به 
هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم؛ پس ]آنان نیز[ باید دعوت مرا اجابت کنند و به من 

ایمان آورند به امید اینکه  راه یابند. 186

سورهٔ بقره، آیات 183 تا 186
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 یاری از نماز و روزه

وظایف  و  احکام  دربردارندٔه  که  کرده  تنظیم  برنامه ای  انسان ها  ما  زندگی  برای  مهربان  خدای 
گوناگونی در ارتباط با خدا، خود، خانواده، جامعه و خلقت است. با عمل به این برنامه و احکام و 
دستورات آن، انسان می تواند در مسیر نزدیک شدن به خدا گام بردارد و به رستگاری در دنیا و آخرت 
برسد. اگرچه تمامی این احکام و دستورات در جهت مصلحت ما است؛ اما انسان دوست دارد حکمت 
و علت احکام الهی را بداند و با معرفت بیشتر دستورات الهی را انجام دهد. از این رو، خدای متعال 
برخی از فایده های مهم ترین احکام خود را از طریق آیات قرآن کریم و سخنان معصومان به اطالع ما 
رسانده است. در این درس با فایدٔه دو عمل مهم در زندگی هر فرد مسلمان، یعنی نماز و روزه آشنا 

می شویم و پاسخ سؤاالت زیر را می یابیم:
1ــ چرا در هر روز، پنج بار به نماز می ایستیم؟

2ــ حکمت روزه چیست؟ چرا یک فرد مسلمان باید روزه بگیرد؟
3ــ احکام دیگر روزه کدام اند؟
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خداوند در آیات مختلفی، فایده های نماز و روزه را بیان فرموده است. دو فایدٔه نماز عبارت اند   از: 
1ــ یاد خدا، 2ــ دوری از گناه.

مهم ترین فایدٔه روزه نیز عبارت است از: تقوا.
در این درس به فایدٔه دوم نماز که با فایدٔه روزه؛ یعنی تقوا ارتباط دارد، می پردازیم و این دو را 

با هم بررسی می کنیم. 
راستی تقوا چیست؟ چرا قرآن کریم همواره مردم را دعوت به تقوا می کند؟

 تقوا
برای اینکه حقیقت تقوا را دریابیم، ابتدا مثالی را که امیر مؤمنان علی  بیان فرموده است، ذکر 

می کنیم. ایشان می فرماید: 
»َمثَل ا نسان های بی تقوا َمثَل سوارکارانی است که سوار بر اسب های چموش و سرکشی شده اند 
که لجام را پاره کرده و اختیار را از دست سوارکار گرفته اند؛ به باال و پایین می پرند و عاقبت، سوارکار 
را در آتش می افکنند. اما َمثَل آدم های باتقوا، َمثَل سوارکارانی است که بر اسب های رام سوار شده اند 

و لجام اسب را در اختیار دارند و راه می پیمایند تا اینکه وارد بهشت شوند«.1
تفاوت اصلی میان این دو سوارکار که یکی به هالکت می رسد و دیگری به رستگاری، در سرکشی 

و لجام گسیختگی اسب یکی از آنها، و رهوار و مطیع بودن اسب دیگری است. 
این لجام گسیختگی و سرکشی در انسان بی تقوا و رهواری و مطیع بودن در انسان باتقوا به چه 

معناست؟
را  و خود  است  تقوا خودنگهدار  با  انسان  است.  »نگهداری«  و  معنای »حفاظت«  به  »تقوا« 
از گناه حفاظت می کند؛ یعنی بر خودش مسلط است و زمام و لجام نفس خود را در اختیار دارد و 
نمی گذارد نفس با سرکشی او را در دره های هولناک گناه بیندازد. انسان باتقوا، می کوشد روزبه  روز 
بر توانمندی خود بیفزاید تا اگر در شرایط گناه و معصیت قرار گرفت، آن قوت و نیرو او را حفظ کند 

و از آلودگی نگه دارد.
اکنون این سؤال پیش می آید که چگونه تقوا را در خود به وجود آوریم که بتوانیم در مواقع خطر 

بر خود مسلط باشیم و از گناه دوری کنیم؟

١ــ نهج البالغه، خطبٔه ١6
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نماز و بازدارندگی از گناه
انسانی که پنج بار در طول روز نماز به پا می دارد، یاد خدا را در دل خود زنده می کند و حضور او 
را در جای جای زندگی احساس می کند. توجه به حضور خدا در زندگی و نظارت او بر اعمال، موجب 

می شود تا انسان دست به هر کاری نزند و از گناهان دوری کند. خداوند در قرآن کریم می فرماید:
و نماز را برپا دار، ـالَة   ... َو َاِقـِم الصَّ

که نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد ـالَة تَنـهٰی َعـِن الـَفحشاِء َو الُمنَکـِر   ِانَّ الصَّ
و قطعاً یاد خدا باالتر است،  ِه َاکـبَـُر   َو لَـِذکـُر الـلٰـّ

و خدا می داند چه می  کنید. ُه یَعـلَـُم ما تَصـَنـعونَ  َو الـلٰـّ
عنکبوت، ٤٥
با این حال، برخی می گویند: »ما نماز می خوانیم اما تأثیر آن را کمتر در خود مشاهده می کنیم و معموالً 

دست از رفتارهای قبلی برنمی داریم. پس چگونه نماز بازدارندهٔ انسان از زشتی ها و منکرات است؟«
شایسته است دقت کنیم که تأثیر نماز به تداوم و  به میزان دقت و توجه ما بستگی دارد. چنان که 
نحوه و  به  و  نیست  موفقیت همه یکسان  بخواند، موفق می شود، طبیعتاً  اگر گفته شود هرکس درس 
کیفیت درس خواندن آنها بستگی دارد. بنابراین اگر نمازهای روزانٔه خود را ترک نکنیم و دقت و توجه 
خود را در نماز افزایش دهیم، از آن تأثیر خواهیم پذیرفت. نمی توان انتظار داشت خواندن چند رکعت 
نماز شتاب زده و بدون رعایت آداب، تأثیر چندانی در ما داشته باشد. اگر تالش کنیم روزبه  روز نماز را 

با کیفیت بهتر و رعایت آداب آن انجام دهیم، به زودی تأثیر آن را خواهیم دید.
هرکدام از ما می توانیم این مورد را در میان اطرافیان و بستگان مشاهده کنیم و دریابیم افرادی 
که به نمازشان توجه بیشتری دارند، در مقایسه با کسانی که نماز نمی خوانند، یا نماز خود را شتاب زده 

و بدون رعایت آداب می خوانند، از منکرات بیشتری دوری می کنند. 
اگر به زندانیان و خالف کاران جامعه نگاه کنیم، می بینیم که چنین مجرمانی کمتر از میان افراد 
نمازخوان هستند. همین موضوع نشان می دهد که نماز تأثیر خود را گذاشته و هرقدر با توجه و دقت 

بیشتر انجام شود، تأثیر آن بیشتر هم خواهد شد.

قرآن کریم راه های متعددی برای کسب تقوا به ما نشان داده که در این درس به دو مورد مهم از 
آنها، یعنی »نماز« و »روزه« اشاره می کنیم.
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اگر نماز را کوچک نشماریم...
اگر نماز را کوچک نشماریم و نسبت به آنچه در نماز می گوییم و انجام می دهیم درک صحیح 

داشته باشیم، نه تنها از گناهان که حتی از برخی مکروهات هم به تدریج دور خواهیم شد. از این رو:
اگر در انجام به موقع نماز بکوشیم، بی نظمی را از زندگی خود دور خواهیم کرد.

اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاکیزه به نماز بایستیم، آلودگی های ظاهری ما کمتر خواهد شد.
اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم، کمتر به کسب درآمد از راه حرام 

متمایل خواهیم شد.
اگر هنگام گفتن تکبیر به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم، به آنچه در مقابل خداوند 

قرار دارد، توجه نخواهیم کرد.
اگر در رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم، در مقابل مستکبران خضوع و 

خشوع نخواهیم کرد.
ـراَط الـُمسـَتقـیَم« را صادقانه از خداوند بخواهیم، به راه های انحرافی  اگر عبارت »ِاهـِدنَا الِصّ

دل نخواهیم بست.
اگر عبارت »َغیِر الـَمغـضوِب َعـلَیـِهم َواَلالـّضالّـیـَن« را با توجه بگوییم، خود را در زمرٔه کسانی 

که خدا بر آنها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند، قرار نخواهیم داد.
بنابراین؛ با تکرار درست آنچه در نماز می گوییم و انجام می دهیم به تدریج چنان تسلطی بر خود 

می یابیم که می توانیم در برابر منکرات بایستیم و از انجامشان خودداری کنیم.

بررسی

فهم و درک درست اعمال زیر، انسان را در برابر چه گناهانی حفظ خواهد کرد؟
منکراتعبارات و اعمال نماز

1ــ خواندن سورٔه توحید
2ــ درود بر پیامبر در تشهد

3ــ دعای قنوت
4ــ حضور در نماز جماعت
5  ــ گفتن عبارت »ِاّیاَك َنعُبُد«

6  ــ گفتن عبارت »ِاّیاَك َنسَتعیْن«

1ــ ………………………………………………
2ــ ……………………………………………… 
3ــ ………………………………………………
4ــ ……………………………………………… 
5  ــ ………………………………………………
6ــ ………………………………………………
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تکمیل احکام
در سال های قبل آموختیم که برای انجام نماز، الزم است بدن و لباس ما پاک باشد و در صورتی  

که به یکی از نجاسات آلوده شده باید قبل از نماز پاک گردد.
بنابراین، الزم است هر مسلمانی نجاسات را بشناسد و راه پاک کردن اشیای نجس را بداند.

توجه: همه چیز پاک است، مگر 11 چیز و آنچه در اثر برخورد با آنها نجس می شود.
برخی از نجاسات عبارت اند از:

1ــ خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد1.
2 و 3ــ ادرار و مدفوع انسان و حیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند.

4ــ مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد.
5 و 6  ــ سگ و خوک، زنده و مردٔه آنها نجس است.
7ــ کافر ) یعنی کسی که به خدای یگانه اعتقاد ندارد(.

8  ــ شراب و هر مایع مستی آور،نجس است2.
همچنین الزم است بدانیم: نوشیدن شراب، چه کم و چه زیاد حرام است و در زمرٔه بزرگ ترین 

گناهان شمرده شده است. خداوند در قرآن دربارٔه این عمل ناروا می فرماید:

ای مردمی که ایمان آورده اید؛ به راستی شراب و قمار و بت پرستی و تیرک های بخت آزمایی، پلید و 
از کارهای شیطانی است. پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان می خواهد با شراب و قمار بین 

شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا دور سازد و از نماز باز دارد.
مائده، 91 ــ 90

1ــ حیوانی که اگر رگ آن را ببرید، خون آن جستن کند، خون جهنده دارد.
2ــ برای آشنایی با سایر نجاسات به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کنید.
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مگر خدا به نماز ما نیاز دارد؟ پس برای چه باید نماز بخوانیم؟
اگر همٔه مردم رو به خورشید خانه بسازند، چیزی به خورشید اضافه نمی شود و اگر همٔه مردم پشت 
به خورشید خانه بسازند، چیزی از خورشید کم نمی شود. خورشید به مردم نیازی ندارد که رو به سوی 
او کنند. این انسان ها هستند که برای دریافت نور، سعی می کنند خانه های خود را رو به خورشید بسازند.

خدا هم به نماز ما هیچ نیازی ندارد؛ بلکه این ما هستیم که به نماز محتاجیم. در حقیقت دستور 
خدا برای برپاداشتن نماز تنها به نفع خود ماست و خداوند با امر به نماز خواندن خواهان رشد بندگان 

خود است.اما چرا ما به نماز محتاجیم؟
کمتر کسی  است  که  در اثنای  کار روزانه ، لباسش ، دست  و صورتش ، سر و پایش ، و گاهی  همهٔ  

پیکرش ، کثیف  نشود و به  تنظیف  روزانهٔ  آنها نیازمند نگردد. 
روح  ما نیز در میدان  زندگی  روزانه  به  همین  اندازه  یا بیشتر در معرض  آلودگی  هاست؛ آلودگی  به 
شهوت ها ، هوس ها ، خودخواهی ها و چشم  و هم چشمی ها، حسد و کینه  و انتقام  و صدها آلودگی  دیگر.
این  آلودگی ها روح  را تیره  می کند و ما را از مسیر قرب الهی دور می سازد و به  دام  شیطان  و 

وسوسه های  شیطانی  می افکند.
بنابراین ، باید همان طور که  لباس  و تن  خود را می شوییم  و پاکیزه  می کنیم ، دل  و جان  خود را هم  

شست وشو دهیم  و پاکیزه  کنیم . 
حضرت علی  می فرماید: رسول خدا نماز را به چشمٔه آبی تشبیه کرده است که در برابر خانٔه 
کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز، پنج مرتبه خود را در آن شست  و  شو دهد؛ پس هرگز آلودگی 
نهج البالغه، خطبه ١٩٩ بر بدن او باقی نمی ماند. 

اعمالی که تأثیر نماز را از بین می برند
توجه کنیم که برخی کارها نیز خاصیت نماز را از بین می برند. باید بکوشیم آن کارها را از 

زندگی خود بیرون کنیم؛ مانند:
1ــ ناراحت کردن پدر و مادر

امام صادق  فرمود: »فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند ــ هرچند 
والدین در حق او کوتاهی و ظلم کرده باشند ــ نمازش از سوی خدا پذیرفته نیست«.1

١ــ اصول کافی، ج ٤، ص 50 
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دو رکعت عشق!
ایام عملیات قدس بود که در اورژانس، رزمنده ای را آوردند که هر دو دست او قطع شده 
بود. وقتى او را براى اتاق عمل آماده می کردند، ایشان را روى برانکارد گذاشتند تا به اتاق عمل 
بود و جواب  بپرسد. ولى چشمانش را بسته  این رزمنده سؤاالتى  از  تا  آمد  تعاون  ببرند. مسئول 
نمی داد. همگى فکر کردیم شاید شهید شده باشد. به دنبال آن بودیم که مقدمات کار را جهت آزمایش 
ضربان قلب و احتماالً انتقال وى به سردخانه آماده کنیم. ناگهان دیدیم که چشمانش را باز کرد و با 
متانت خاصی گفت: برادر! ببخشید که جواب شما را ندادم؛ چون فکر می کردم اگر به اتاق عمل 
مشغول  کردید  که شما سؤال  موقع  آن  می شود.  قضا  نمازم  بکشد؛  زیادى طول  وقت  شاید  بروم 

خواندن نماز بودم.

١ــ جامع السعادات، ج2، ص234
2ــ بحاراألنوار، ج82، ص198

٣ــ در انجام عباداتی مانند نماز، دو دسته شرط وجود دارد: یکی شرط صحت و دیگری شرط کمال؛ مثالً اگر کسی واجبات نماز 
را درست انجام دهد، نمازش صحیح است؛ یعنی شرایط صحت را دارد. اما برای اینکه این نماز در او اثر داشته باشد و او را از گناهان باز 
دارد باید شرایط دیگری را هم رعایت کند که به آن شرط کمال می گویند، مثل اینکه با دقت و توجه نماز بخواند. مقصود از قبول شدن یا قبول 
نشدن در این احادیث، همان داشتن یا نداشتن شرط کمال است.بنابراین کسی نمی تواند به بهانٔه اینکه غیبت کسی را کرده است، نمازش را تا 

مدتی نخواند. 

2ــ غیبت کردن
پیامبر اکرم  به ابوذر فرمود: »هرکس غیبت مسلمانی را کند، تا چهل روز نماز و روزه اش 

قبول نمی شود؛ مگر اینکه فرد غیبت شده، او را ببخشد«.1
از این رو است که امام صادق  می فرماید: »هرکس می خواهد بداند آیا نمازش پذیرفته شده 
یا نه، باید ببیند که نماز، او را از گناه و زشتی باز داشته است یا نه. به هر مقدار که نمازش سبب 

دوری او از گناه و منکر شود، این نماز قبول شده است«.2 و 3
نتیجه اینکه: اگر نماز، ما را از گناه و زشتی باز ندارد، معلوم می شود که عیب و نقصی در 

نماز خواندن ما هست. باید جست وجو کنیم تا آن عیب را بیابیم و برطرف کنیم. 
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 روزه و تقویت تقوا
میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف های بزرگ، به میزان تسلط او بر خویش، خودنگهداری 

و »تقوا« بستگی دارد و هرقدر هدف بزرگ تر باشد، تقوای بیشتری می طلبد.
روان شناسان، کارهایی را برای تقویت اراده و تسلط بر خود پیشنهاد می کنند تا افراد بتوانند به 
موفقیت در برنامه هایی مانند درس، ورزش، کسب و کار و مانند آن برسند. خداوند، انسان را به عملی 
راهنمایی می کند که اگر آن را به درستی انجام دهد، چنان تسلطی بر خود پیدا می کند که می تواند موانع 
درونی را کنار بزند و گام های موفقیت به سوی برترین هدف های زندگی را به خوبی بردارد. این عمل، 

»روزه« است.
روزه، مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش های دل است.

کسی که یک ماه گرسنگی روزانه را تحمل کند و در عین حال که میل به آب و غذا دارد، به سوی 
آن نرود؛ کسی که یک ماه چشم خود را از گناه حفظ کند؛ زبان خود را از دروغ و غیبت نگه دارد؛ 
گوش خود را از شنیدن بدی ها بازدارد؛ خوش رفتاری با مردم را تمرین کند؛ و از حجاب و پوشش 
خود به خوبی مراقبت کند؛ بکوشد به دیگران ستم نکند و مردم را از خود نرنجاند و مواظب باشد غذای 
به تسلطی بر خود  سحری و افطاری او از درآمد پاک و حالل باشد، چنین کسی، پس از یک ماه، 
می رسد که قبل از ماه رمضان آن تسلط را نداشته است و اگر هر سال یک ماه این عمل را تکرار کند، 
سال به سال باتقواتر می شود. چنین فردی کم کم به جایی می رسد که احساس می کند که هر کاری را که 

خداوند دستور داده است، می تواند به آسانی انجام دهد و احساس سختی نمی کند.

ای کسانی که ایمان آورده اید، ذیـَن آَمـنوا   َها الَـّ ُـّ یا َای
روزه برشما مقرر شده است ـیاُم   کُـِتـَب َعـلَیـکُـمُ الـِصّ

همان گونه که بر کسانی که پیش از شما   ذیـَن ِمن َقبـِلـکُم   کَـما کُـِتـَب َعـلَی الَـّ
بودند، مقرر شده بود   

باشد که تقوا پیشه کنید. لَـَعـلَّـکُم تَـتَّـقوَن  
بقره، ١٨٣
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فعالیت کالسی

احکام روزه
1ــ نُه چیز روزه را باطل می کند که برخی از آنها عبارت اند از: خوردن و آشامیدن، دروغ بستن 
، رساندن غبار غلیظ به حلق، فرو بردن تمام سر در آب، استمناء،  بر خدا و پیامبر و جانشینان پیامبر

باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح1.

1ــ برای آشنایی با سایر مبطالت روزه، به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کنید.

تکمیل
با مراجعه به رسالٔه توضیح المسائل، عبارت های زیر را تکمیل کنید.

اگر روزه دار سهوًا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش …………………… 1

اگر روزه دار، چیزی را که الی دندانش مانده …………………… روزه اش باطل می شود.2

روزه دار …………………… غبار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و مانند آنها را به حلقش برساند.٣

استفراغ روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه ……………………4

بررسی

رسول خدا   می فرماید: »چه بسا روزه داری که جز گرسنگی و تشنگی چیزی 
نصیب او نمی شود«.

مقصود پیامبر گرامی از این سخن چیست؟
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2ــ کسی که غسل بر او واجب است، اگر عمدًا تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه اش تیمم 
است، عمدًا تیمم نکند، نمی تواند روزه بگیرد. البته اگر سهل انگاری کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، 

می تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح است؛ اما در مورد غسل نکردن، معصیت کرده است. 
3ــ اگر کسی به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف 
شود و تا رمضان آینده عمدًا قضای روزه را نگیرد، باید هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز یک ُمّد 

)تقریباً 750 گرم( گندم و جو و مانند آنها به فقیر بدهد.
4ــ اگر کسی روزٔه ماه رمضان را عمدًا نگیرد، باید هم قضای آن را به جا آورد و هم »کفاره« 
بدهد؛ یعنی برای هر روز، دو ماه روزه بگیرد )که یک ماه آن باید پشت سرهم باشد( یا به شصت فقیر طعام 

بدهد )به هر فقیر یک ُمّد( و این کار باید تا قبل از رمضان آینده انجام شود.
5  ــ اگر کسی به چیز حرامی روزٔه خود را باطل کند؛ مثالً دروغی را به خدا نسبت دهد، کفارٔه 
جمع بر او واجب می شود. یعنی باید هر دو کفارٔه یاد شده را انجام بدهد. البته اگر هر دو برایش ممکن 

نباشد، می تواند هرکدام را که ممکن است، انجام دهد. 

وظیفۀ شخص مسافر: کسی که سفر می رود، اگر شرط های زیر را داشته باشد، باید نمازش را 
شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد:

الف( رفتن او بیشتر از 4 فرسخ شرعی )حدود 22/5 کیلومتر( و مجموعٔه رفت و برگشت او 
بیشتر از 8 فرسخ باشد.

ب( بخواهد کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده، بماند. پس کسی که می خواهد ده روز و بیشتر 
در محلی که سفر کرده است، بماند، باید نمازش را کامل بخواند و روزه اش را هم بگیرد.

ج( برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد؛ مثالً اگر به قصد ستم به مظلوم یا همکاری با یک ظالم 
در ظلم او سفر کند، باید روزه اش را بگیرد. اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفری برود که آن سفر بر او 

واجب نبوده است، باید نماز را تمام بخواند و روزه اش را بگیرد.
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دربارٔه مسائل زیر به توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجعه کنید و پاسخ آن 
را به دست آورید.

اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد، در چه صورتی باید 1
روزه بگیرد و در چه صورتی نباید روزه بگیرد؟

…………………………………………………………………………………………

اگر مسافری که صبح حرکت کرده است، بعد از ظهر به وطن یا به جایی که می خواهد ده روز بماند برسد، 2
وظیفه اش چیست؟

………………………………………………………………………………………

اگر کسی که روزه است، بعدازظهر مسافرت کند، وظیفه اش نسبت به روزٔه آن روز چیست؟3
…………………………………………………………………………………………

اگر کسی که روزه گرفته، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود، وظیفه اش 4
چیست؟

…………………………………………………………………………………………

دربارٔه آثار و فواید بهداشتی روزه تحقیق کنید و نتیجٔه آن را در کالس گزارش 
نمایید. برای این تحقیق می توانید به کتاب های زیر مراجعه کنید:

1ــ اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، دکتر پاک نژاد
2ــ فلسفٔه روزه برای جوانان، اسداللّٰه محمدی نیا

3ــ اهمیت پزشکی روزه در سالمت انسان، حبیب اللّٰه جعفری
4ــ اهمیت روزه از نظر علم روز، احمد صبور اردوبادی

  پیشنهاد

اندیشه و تحقیق
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قرائت

 تِکُم َ یکُم  لِـباًسا  یُـواري  َسوا  َد َم   قَد  اَن ـَزلـ نا  َعل َ ـين  ا ب یـ
لَِک  ِمـن  لَِک  َخـرٌي  ‘   ذ ذ  ـق ـوي ـباُس ال ت ِ َو  ريًش ـا   ‘ َو  ل
 َد َم    روَن      ی ــبَ ــين  ا ـك ـُهم  یَــذ ـِت اِهللا     لَــَعــلـ یــ ا
َ ـَویُکم  ِمَن ال َجـن ـِۀ  ُن  َکما اَخ َرَج  اَب یطـ ـُکُم الش  الیَف ـِتنَن
 ــه{  ِ  ــِهما ‘   ِان  ت َ ــُهما   َسو ا َ ـزِنُع  َعن ـُهما  لِ ـباَس ُهما     ِلـرُيِ ی ی
َ  ـُهم  ’ َ  ـَرون َ ـبیـهُل{    ِمـن َحیُث  ال ت یَـرىــُكم  ُهــَو  َو  ق

ُ ـؤِمنوَن  ـنَي  ال ی َء   لِـذلـیـا ِ ــطنَي  اَول ی ـا َجـَعلـ نَ ـا الش ّ ِان
ب ــا َء ن ـا   َواهللاُ   َ ـَعـلوا  فاِحـَشًۀ   قالوا  َوَجدن ـا  َعلَ هيا  ا َو ِاذا  ف
َ ـقولوَن  اَ ت ِ  ـالَفحشاِء «  ِ ـها ’  قُل  ِاـن اهللاَ  الیَـأمُ ُر  ب اَمَ َرن ـا  ب
ِ  ـ الِقسِط« َواَقی موا ُ ل اَ مَ َر َريّب ب َ موَن  ق َ ـعـل عَ يَل اِهللا ما الت
ُووجَهکُم  ِعن ـَد  ـُكـّلِ  َمسِجـٍد    َوادع وهُ  خُمـلِـصنَي
 ریًقا  َهـدي َ َ ـعودوَن   ف َ ـَداَـكُم  ت ب َلُه ادّلـنَي ‘  َکما 
یـطنَي ـَخـُذوا الش   ـُهُم ات ن ةَلُ  «  ِا ـ َ ریقً ا َحق َعلَ هِيُم الض ل َوف
 ـُهم ُمهتَ ـدوَن   اَول ِـیـاَء  ِمن دوِن اِهللا   َو حَيـَسبوَن  اَ ن

سوره اَع راف  7 8  ��



131

َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

اٌب * ماِِّء  ماِّءً  *  لـَكُم  ِمن ـُه  شـَ لـَ ِمنـَ السَّ ـَن ـزـَ ی ا الَّ هُـوـَ
رعـَ * ِ ـِه ال زَّ ُ ـن ـبِ ُت لـَكُم ب ـٌر * فيـِه تُسي مونـَ � ي وـَ ِمن ـُه  شـَ جـَ
ِت ؛ ـرّْ ِ ال ثَّ ـمـَ

االـَعـن ابـَ * وـَ ِمن ُكّ ال نَّ ـخيلـَ * وـَ يـتونـَ * وـَ ال زَّ وـَ
* ـَُكُم الَّ يلـَ سـَ خَّ رـَ ل � وـَ تـَفـَكَّرونـَ ًة * لِقـَوٍم يــَ لِكـَ الِّيــَ ِانَّ يف ذّْ
ـَم ِرهًّ ؛ ِ ـا ٌت ب خَّ رّْ ال نُّجوُم ُمسـَ * وـَ رـَ مـَ القـَ مسـَ * وـَ ال شَّ * وـَ ال نَّ هارـَ وـَ
اـَ لـَكُم يِف االـَرِض ما ذـَرـَ � وـَ ـَعِقلونـَ ّـٍْت * لِقـَوٍم ي لِكـَ الِّي ِانَّ يف ذّْ

كَّرونـَ  ــَذَّ ِ ـقـَوٍم ي ـًة * ل لِكـَ  الِّيــَ ُ ـه} ؛  ِانَّ يف ذّْ ُمتـَ ـلًِفا اـَل ـوا ن
ا  ًـّ ًما طـَِري  ال بـَحـرـَ *  لِـتـَ ـأُكلوا ِمنُه لـَ ي سـَ خَّ رـَ الَّ هُ ـوـَ � وـَ
ي الفكُلـَ  ـَ ـرـَ ـَ ـها *  وـَ  ت ـَسون ـَ ـلب ـًة *  ت ــَ ـَستـَخ ِرج وا  ِمن ـُه  ِحل ـي وـَ ت
ـَشكُرونـَ لَّـكُم ت ــَ َ ـض ِلًّ * وـَ لـَع واِخ رـَ فيِه * وـَ ل ِـتـَبتـَ ـغوا ِمن ف مـَ

ُسُباًل  ًرا* وـَ اـَن هّْ وا ِسـَ * اـَن تـَ ميدـَ بِكُم * وـَ اـَليقّْ يِف االـَرِض رـَ �وـَ
� تـَدونـَ ِ  ـال نَّجِم ُه يـَ ٍت ؛ وـَ ب مّْ ّـْ ل تـَدونـَ � وـَ عـَ كُم تـَ لـَـعـَـلَـّ
كَّرونـَ �  فـَ ـال تـَ ـذـَ

ـَ ـلُُق ؛  ا ـلُُق كـَمـَن اليـَ ـَ مـَن يـَ  ف
اـَ

حميٌ�  غـَفوٌر رـَ ةـَ اهلِل * الُتـصوها ؛  ِانَّ اهللـَ لــَ وـَ اِن تـَ ـعُـّدوا نِعمـَ

ای فرزندان آدم در حقیقت ما برای شما لباسی فرستادیم که شرمگاه های شما را 
می پوشاند و مایه زینت است ]ولی[ لباس پرهیزگاری بهتر است؛ این از نشانه های 

خداست، باشد که آنان متذکر شوند. 26

ای فرزندان آدم، مبادا شیطان شما را فریب دهد؛ چنان که پدر و مادر شما را از 
بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند تا شرمگاهشان را بر آنان نمایان کند. 
در حقیقت او و کسانش شما را از آنجا که آنها را نمی بینید، می بینند. ما شیاطین را 

سرپرست کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند. 27

و چون کار زشتی کنند می گویند پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان 
فرمان داده است. بگو قطعاً خدا به کار زشت فرمان نمی دهد. آیا علیه خداوند چیزی 

می گویید که علم بدان ندارید؟ 28

بگو پروردگارم به دادگری فرمان داده است؛ و ]اینکه[ رویتان را در هر مسجدی 
]به هنگام عبادت، به سوی قبله[ نمایید، و او را بخوانید، در حالی که دین ]خود[ را 
برای او خالص گردانیده اید؛ ]و بدانید[ همان گونه که ]آفرنیش[ شما را آغاز کرد، 

]به   سوی او[ باز می گردید. 29

]در حالی که[ گروهی را هدایت نموده و گروهی گمراهی بر آنان حتمی شده است، 
زیرا آنان شیاطین را به جای خدا سرپرست ]خود[ قرار داده اند و می پندارند که راه 

یافتگان اند. 30

سورهٔ اعراف، آیات 26 تا 30
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نغمه های خوش آهنگ  به  آرامشی فراگیرم، در طبیعت خداوند گام می گذارم و دل  دنبال  هرگاه 
آن می سپارم تا پایانی باشد بر ناخوشایندی  و خستگی های زندگی روزمره و امیدی برای آغازی دوباره و 

پرتالش و هیجان انگیز.
در طبیعت، به هرچه می نگرم، زندگی و زیبایی هایش جلوه گر است؛ بوته های سرسبز آن طراوت و 
شادابی را فریاد می زنند و گل های رنگارنگش عشق و زیبایی را. کوه هایش استواری را به تصویر می کشند 

و رودها و چشمه هایش پویایی و حرکت را …
با خود می اندیشم آیا من هم می توانم؟

آیا می توانم در اجتماع چون برگ های بهاری پرطراوت، چون گل زیبا، چون کوه استوار و مانند 
رود پویا باشم؟ 

آیا می توانم با حضورم آرامش و امنیت را برای دیگران به ارمغان آورم؟ 
سرانجام با خود می اندیشم  چگونه حضوری در اجتماع می تواند این ثمرات را به دنبال آورد؟

فضیلت آراستگی
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 آراستگی، سیرۀ پیشوایان دین
آراستگی به معنای »بهتر کردن وضع ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو« است. بنابراین، دو 
نوع آراستگی داریم. آراستگی باطنی که نتیجه برخورداری روح انسان از صفات زیبایی همچون ادب، 
ُحسن خلق، سخاوت، مهربانی و ... است و آراستگی ظاهری که نتیجٔه مرتب بودن وضع ظاهر و توجه 

به نظافت و زیبایی آن است.
انسان به طور طبیعی به آراستگی عالقه دارد و می کوشد تا هم درون خود را آراسته کند و هم با 
ظاهری آراسته در جامعه حضور یابد. دیگران نیز کار او را تحسین می کنند و هم نشینی با او را دوست 

دارند و از بودن با او لذت می برند.
زیبایی های اخالقی  به  آراسته  یعنی  باطنی خود تالش می کردند  آراستگی  ما هم در  پیشوایان   
به رعایت آن دعوت می کردند و  نیز  آراستگی ظاهری خود توجه داشتند و مؤمنان را  به  بودند و هم 

آراستگی را از اخالق مؤمنان می دانستند.1
با ایشان را داشت، آن  به طور مثال، هنگامی که کسی در خانٔه پیامبر را می زد و قصد مالقات 
حضرت ابتدا به آینه نگاه می کرد و موهای خود را شانه می زد و لباس خود را مرتب تر می کرد؛ و می فرمود:

خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستان خود می رود، آماده و آراسته باشد.2
پیامبر همواره خود را معطر می کرد و سپس در جمع حاضر می شد یا به نماز می ایستاد.

روزی یکی از مدعیان زهد و پرهیز از دنیا، امام صادق  را دید که لباس زیبایی پوشیده است. 
وی به امام گفت: جّد شما این گونه لباس ها را نمی پوشید. 

امام  فرمود: در آن زمان مردم در سختی بودند، اما امروز ما در شرایط بهتری هستیم و عموم 
مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.3

همچنین ایشان می فرمود: خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و 
خود را ژولیده نشان دادن، بدش می آید.4

و نیز می فرمود:
دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است.5

١ــ  غررالحکم و ُدررالکلم، ج ١، ص ٣٠7
٢ــ  وسائل الشیعه، ج١، ص ٢7٨

٣ــ  کافی، ج 6، ص ٤٤٢
٤ــ  امالی، شیخ صدوق، ج١، ص ٢75

5ــ   ثواب االعمال، ص 362
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در کنار این توصیه ها و سفارش هایی که به عموم مردان و زنان مسلمان می شد، پیشوایان دین به 
هریک از گروه مردان و زنان نیز سفارش های جداگانه ای می کردند؛ به عنوان نمونه پیامبر  به مردان 
می فرمود: سبیل و موهای بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید؛ زیرا این کار بر زیبایی شما 
می افزاید.1 پیامبر با وجود آنکه مردان را به کوتاه کردن ناخن سفارش می کرد اما به زنان توصیه می کرد 

ناخن های خود را مقداری بلند بگذارند چون برای آنان زیباتر است.2
این شیؤه رسول خدا  و پیشوایان دیگر ما سبب شد که مسلمانان در اندک   مدتی به آراسته ترین 
و پاکیزه ترین ملت ها تبدیل شوند و الگو و سرمشق ملت های دیگر قرار گیرند. آراستگی، اختصاص به 
زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها ندارد؛ بلکه شامل زمان حضور در خانواده، و از آن مهم تر، 
زمان عبادت نیز می شود. استفاده از عطر، شانه زدن موها، پوشیدن لباس روشن و تمیز و پاک بودن 
تمامی بدن، از توصیه های مهم آنان هنگام عبادت است. تکرار دائمی نماز در شبانه روز، این آراستگی 

و پاکی را در طول روز حفظ می کند و زندگی را پاک و باصفا می سازد.

 مقبولیت
یکی از نیازهای انسان، نیاز به مقبولیت در جمع خانواده، همساالن و جامعه است. ما دوست 
داریم دیگران ما را فرد مفید و شایسته ای بدانند و تحسین کنند. این نیاز، در دورٔه جوانی و نوجوانی 
نمود بیشتری دارد و سبب می شود که نوجوان و جوان بیشتر به خود بپردازد و توانایی ها و استعدادهای 
خود را کشف و شکوفا کند و در معرض دید دیگران قرار دهد. جوانی که با نشان دادن استعداد خود 
در یک رشتٔه ورزشی یا خلق اثر هنری یا کار مؤثر در کارگاه صنعتی، تحسین دیگران را برانگیزد، از 
این قبیل است. به غیر از این افراد، هرکس در جامعه تالش می کند در هر جایگاهی که قرار دارد، برای 

خود مقبولیت کسب کند. 
البته اندک افرادی نیز وجود دارند که به این نیاز طبیعی، پاسخ های درستی نمی دهند و با پوشیدن 
لباس های نامناسب یا به کار بردن کالم زشت و ناپسند یا با گذاشتن سیگاری بر لب، می خواهند وجود خود 
را برای دیگران اثبات کنند. این قبیل اعمال نشانٔه ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود از راه درست و 

سازنده است. 

١ــ  قرب االسناد، ص 67
٢ــ  کافی، ج 6، ص ٤٩١؛ وسائل الشیعه، ج ١، ص ٤٣5
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 ارتباط عفاف با آراستگی و مقبولیت
یکی از جلوه های عفاف، مربوط به آراستگی و مقبولیت است. برخی انسان ها در آراستگی و 
ابراز وجود و مقبولیت، دچار تندروی می شوند؛ به گونه ای که در آراسته کردن خود، زیاده روی می کنند 

و به خودنمایی می رسند. قرآن کریم این حالت را »تبّرج«1 می نامد و آن را کاری جاهالنه می شمرد.2
همان دینی که ما را به آراستگی توصیه می کند، از خودنمایی و افراط در آراستگی پرهیز می دهد، 
زیرا زیاده روی در آراستگی و توجه بیش از حد به آن باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول 

شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد. 
متعادل  در حد  را  آراستگی خود  و  می کند  کنترل  را  زن، خود  و چه  مرد  عفیف، چه  انسان 
نگه می دارد و به »تبّرج« دچار نمی شود. انسان عفیف زیبایی ظاهری خود را وسیلٔه خودنمایی و جلب 
توجه دیگران قرار نمی دهد و اجازه نمی دهد که به شخصیت انسانی او اهانت شود. او حیا می کند که 
برخی افراد به خاطر اموری سطحی و کوچک، زبان به تحسین و تمجید او بگشایند و به او به عنوان 
ابزاری برای لذت جویی نگاه کنند. او در وجود خود، استعداد و ارزش های برتر و واالتری می یابد که 

می تواند تحسین و احترام واقعی دیگران را برانگیزد. 
با  را  اما خود  نیست؛  نزد همساالن و جامعه گریزان  مقبولیت  از  انسان عفیف،  همچنین یک 
ارزش تر از آن می داند که بخواهد این مقبولیت را از راه جلب توجه ظاهری به دست بیاورد و خود را 

در حّد ابزاری برای هوس رانی دیگران پایین آورد.

١ــ تبرج از ریشه برج است و برج بنای بلندی است که از دور به آسانی می توان آن را دید. واژٔه تبرج به این دلیل در بحث افراط 
در آراستگی به کار گرفته می شود که برخی برای جلب توجه دیگران، خود را به شکلی در می آورند که توسط دیگران دیده شوند. امروزه تبرج 
مصادیق مختلفی یافته که برخی از آنها عبارت اند از استفاده از عطرهای تند، پوشیدن لباس هایی با عکس های نامناسب، پوشیدن لباس های 

بدن نما و پاره و ...
٢ــ سورٔه احزاب، ٣٣

 عفاف
تندروی ها و کندروی ها کنترل  برابر  به وسیلٔه آن خود را در  انسان است که  عفاف حالتی در 
می کند تا بتواند در مسیر اعتدال و میانه روی پیش رود و از آن خارج نشود؛ یعنی در برآورده کردن 
هریک از عالیق و نیازهای درونی به گونه ای عمل نمی کند که یا به طور کامل غرق در آن شود و از دیگر 
نیازها غافل شود یا به طور کل آن را کنار گذارد و به کوتاهی و تفریط دچار شود؛ بلکه در حد مطلوب 

و صحیح به برآورده کردن همٔه نیازها توجه دارد.
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نوع  می شود،  مستحکم  و  قوی  انسان  روح  در  عفاف  رشته های  که  میزان  همان  به  بنابراین، 
آراستگی و پوشش او باوقارتر می شود و به همان میزان نیز که رشته های عفاف انسان ضعیف و گسسته 

می شود، آراستگی و پوشش او سبک تر و جنبٔه خودنمایی به خود می گیرد.
امام علی  می فرماید:

»مبادا خود را برای جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می شوی با انجام گناه 
به جنگ خدا بروی«.1

و امام صادق  نیز می فرماید:
لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانٔه سستی و ضعف دینداری فرد است.2

 زن، مظهر عفاف
و  آن در زنان  اما وجود  از زن و مرد است،  اعم  با فضیلتی،  انسان  گرچه عفاف، خصلت هر 
دختران ارزش بیشتری دارد. زیرا خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت زیبایی آراسته است. زن، 
مظهر جمال و زیبایی است و این زیبایی، هم درونی و هم ظاهری است. احساسات لطیف زن که بیانگر 
نعمت است که  برای حفظ همین  او عجین شده است؛  زیبایی ظاهر  با  زیبایی های درونی وی است، 
خداوند احکام ویژه ای را برای زن قرار داده است، تا گوهر زیبای وجودش از نگاه نااهالن دور بماند 

و روح بلندش تحقیر نشود.
دریافت هر نعمتی از جانب خدا، مسئولیتی را نیز به همراه می آورد؛ همان طور که اگر کسی به 
نعمت علم زیبنده شد، نباید علمش را ابزار دست قدرتمندان ستم پیشه کند، نعمت زیبایی نیز نباید در 
خدمت هوس رانان قرار گیرد. همان گونه که اگر انسان از علم خود به درستی استفاده نکند، به جای 
رستگاری، شقاوت نصیبش می شود، عرضٔه نابه جای زیبایی، به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده، 

عفت و حیا را از بین می برد و این  گوهر مقدس را از او می گیرد.

١ــ بحاراألنوار، ج71، ص 363
٢ــ بحاراألنوار، ج79، ص 299
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 بررسی

با توجه به شکل پوشش های موجود در جامعه برای پسران و دختران، بگویید که 
کدام یک از آنها عفت افراد را بیشتر تضمین می کند؟

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

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

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

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

١ــ چه تفاوتی میان آراستگی و خودنمایی ظاهری است؟
٢ــ چرا خصلت ارزشمند عفاف در وجود زنان از ارزش بیشتری برخوردار 

است؟

اندیشه و تحقیق

١ــ پیرامون ما افرادی هستند که با استفاده از خالقیت های خود تحسین دیگران 
برانگیخته اند و در زمینه های گوناگون هنری، ورزشی، علمی، اجتماعی و اخالقی  را 
به فردی مؤثر در جامعه تبدیل شده اند. آنچه دربارٔه عوامل این موفقیت می دانید، بیان 

کنید.
٢ــ با خود بیندیشید و ببینید که تا چه اندازه کوشش کرده اید آراستگی همراه با 
عفاف داشته باشید. آیا موانع درونی در مقابل این کوشش وجود داشته است؟ آنها را 

برای خود مشخص کنید و برای برداشتن آن موانع، راه حل مناسب تنظیم نمایید.

  پیشنهاد
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پاداشی به اندازۀ پاداش شهیدان!
امام علی  :

پاداش انسان عفیف و پاک دامن که قدرت بر گناه دارد ولی آلوده نمی گردد، کمتر از پاداش 
مجاهد شهید در راه خدا نیست. همانا انسان عفیف و پاک دامن، فرشته ای از فرشته هاست.

نهج البالغه، حکمت 474
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قرائت

ُ ل لِل ـُمـ ؤِمن  ـنَي یَـغُـّضوا ِمن اَب ـصاِرهِ م َو حَيـفَ ـ ظوا ق
ُ ـروَجـُهم «  ذ لَِک اَزـكی َلـُهم ‘  ِاـن اهللاَ  َخبرٌي ف
ُ ـل  ِلل ـُمـؤ ِمن ــِت  یَـغـُضضَن بِ  ـما یَـصنَ ـعوَن  َو  ق
ُ ـروَجـُهـن َوال یُب  ـدـنَي ِمن اَب ـصاِرِهـن َو حَيـفَ ظَن ف
ـخُمُِرِهـن ِ زیـنَ ـتَ  ـُهـن اِّالم ا ظََهَر ِمهنا  َول یَـرِضبَن ب

  ِاّال لِ بُ ـعولَ تِ ـِهن  َوالیُب ـدیَن زیـنَ ـتَ  ـُهن » ُجیوهِبِـن عَ يل
ئِـِهـن اَو اَب ـن ا    ـعولَ تِ ـِهـن ُ ِء  ب ب ــا  ئِـِهـن   اَو ا ب ــا اَو ا

 ـِهن ِ َ  ـين اِخ وان ِ ـِهن  اَو ب ن ِ ـِهـن اَو ِاخ  وا ُ ـعولَ ت ِء ب اَو اَب ـن ا
 ئِـِهـن    اَو ما َمـلَـکَت 

اَو نِس ا    ـِهـن ِ ت ـين اََخـو  َ اَو ب
َ ـِۀ  ِمَن ال ّرِاجِل  بِ ـعنَي غرَِي اُويِل اِالرب

اَِوال تّ ـ   ـُهن ُ ـن اَی ـم
النِّس ــ اِء« ِت  عَ ور ـظَهروا  عَ يل َ ـنَي  مَل  ی ف ـِل اذل اَِو الّطِ
ِ ــاَرجُـِلـِهـن    لِ ـیُـعـ َلَم  ما خُيـف ــنَي َو ال یَـرِضبـَن ب
ِ ــِهــن  ‘ َو  ت ـوب ـوا  ِاىَل اِهللا  جَ ـمیـعًـا ِمـن  زیــنَ ــت

ُ ـف ـلِـحوـَن  ـــَه ال ـُمـؤِمـنوـَن   َلـَعـلــكُم ت اَی

سوره نور  24 18  ��



141

َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

اٌب * ماِِّء  ماِّءً  *  لـَكُم  ِمن ـُه  شـَ لـَ ِمنـَ السَّ ـَن ـزـَ ی ا الَّ هُـوـَ
رعـَ * ِ ـِه ال زَّ ُ ـن ـبِ ُت لـَكُم ب ـٌر * فيـِه تُسي مونـَ � ي وـَ ِمن ـُه  شـَ جـَ
ِت ؛ ـرّْ ِ ال ثَّ ـمـَ

االـَعـن ابـَ * وـَ ِمن ُكّ ال نَّ ـخيلـَ * وـَ يـتونـَ * وـَ ال زَّ وـَ
* ـَُكُم الَّ يلـَ سـَ خَّ رـَ ل � وـَ تـَفـَكَّرونـَ ًة * لِقـَوٍم يــَ لِكـَ الِّيــَ ِانَّ يف ذّْ
ـَم ِرهًّ ؛ ِ ـا ٌت ب خَّ رّْ ال نُّجوُم ُمسـَ * وـَ رـَ مـَ القـَ مسـَ * وـَ ال شَّ * وـَ ال نَّ هارـَ وـَ
اـَ لـَكُم يِف االـَرِض ما ذـَرـَ � وـَ ـَعِقلونـَ ّـٍْت * لِقـَوٍم ي لِكـَ الِّي ِانَّ يف ذّْ

كَّرونـَ  ــَذَّ ِ ـقـَوٍم ي ـًة * ل لِكـَ  الِّيــَ ُ ـه} ؛  ِانَّ يف ذّْ ُمتـَ ـلًِفا اـَل ـوا ن
ا  ًـّ ًما طـَِري  ال بـَحـرـَ *  لِـتـَ ـأُكلوا ِمنُه لـَ ي سـَ خَّ رـَ الَّ هُ ـوـَ � وـَ
ي الفكُلـَ  ـَ ـرـَ ـَ ـها *  وـَ  ت ـَسون ـَ ـلب ـًة *  ت ــَ ـَستـَخ ِرج وا  ِمن ـُه  ِحل ـي وـَ ت
ـَشكُرونـَ لَّـكُم ت ــَ َ ـض ِلًّ * وـَ لـَع واِخ رـَ فيِه * وـَ ل ِـتـَبتـَ ـغوا ِمن ف مـَ

ُسُباًل  ًرا* وـَ اـَن هّْ وا ِسـَ * اـَن تـَ ميدـَ بِكُم * وـَ اـَليقّْ يِف االـَرِض رـَ �وـَ
� تـَدونـَ ِ  ـال نَّجِم ُه يـَ ٍت ؛ وـَ ب مّْ ّـْ ل تـَدونـَ � وـَ عـَ كُم تـَ لـَـعـَـلَـّ
كَّرونـَ �  فـَ ـال تـَ ـذـَ

ـَ ـلُُق ؛  ا ـلُُق كـَمـَن اليـَ ـَ مـَن يـَ  ف
اـَ

حميٌ�  غـَفوٌر رـَ ةـَ اهلِل * الُتـصوها ؛  ِانَّ اهللـَ لــَ وـَ اِن تـَ ـعُـّدوا نِعمـَ

آنان  برای  این  که  ورزند  پاک دامنی  و  نهند  فرو  دیده  بگو  ایمان  با  مردان  به 

]پاک  کننده تر   و[ رشد آورتر است؛ زیرا خدا به آنچه می کنند آگاه است. 30

بندند و پاک دامنی  ایمان بگو دیدگان خود را ]از نگاه حرام[ فرو  با  به زنان  و 

باید  ورزند و زیورهای خود را آشکار ننمایند مگر آنچه ]طبعاً[ از آن پیداست و 

روسری خود را بر گریبانشان ]فرو[ اندازند و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان 

یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان 

یا پسران خواهرانشان یا زنان ]هم کیش[ خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد تابع 

نشده اند  آگاه  زنان  امور جنسی  بر  که  یا کودکانی  بی نیازند  ]از زن[  که  ]خانواده[ 

آشکار نکنند و پاهای خود را ]به گونه ای به زمین[ نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته 

می دارند معلوم گردد. و ای مؤمنان، همگی ]از مرد و زن[ به درگاه خدا توبه کنید 

امید که رستگار شوید. 31

 

سورهٔ نور، آیات 30 تا 31 
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زیبایی پوشیدگی

دنیای ما انسان ها، دنیای عجیبی است.
با »کالمی« شوق حرکت در وجودمان جوانه می زند و با »لبخندی« روح امید از دست رفته به 

زندگی ما، دمیده می شود.
گاه با »سکوتی« معنای زندگی مان تغییر می یابد و با »فریادی« روش آن.

»کالم«، »لبخند«، »سکوت« و »فریاد«، جلوه هایی آشکار از رفتارهای انسانی است که بر مسیر 
زندگی دیگران و چگونگی آن، اثرگذار است.

اما همیشه این گونه نیست؛ چه بسا بدون گفتار یا رفتاری، مسیر زندگی دیگران و چگونگی آن 
را تحت تأثیر قرار دهیم. آرامش و روان کسانی را برهم زنیم، قلوب پاکی را متزلزل کنیم، به تعهد و 
عشق همسرانی خدشه وارد کنیم و کانون گرم خانواده هایی را متأثر سازیم و این همه در حالی باشد که 

از وقوع این امور بی خبر باشیم. 
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 آیا در قرآن كریم دربارۀ عفاف و پوشیدگی، دستور خاصی وجود دارد؟
خدای متعال در قرآن كریم، هم برای مردان و هم برای زنان، وظایف خاص و روشنی تعیین كرده 

است كه عبارت اند از:
الف( وظیفٔه مردان است كه چشم خود را كنترل كنند و از نگاه به زنان نامحرم خودداری کنند 

و دامان خود را از گناه نگه دارند.
ب( زنان نیز مانند مردان وظیفه دارند كه از نگاه به نامحرم خودداری كنند و دامان خود را از 

گناه حفظ نمایند.
ج( استفاده از زینت و زیورآالت نباید به گونه ای باشد كه توجه نامحرمان را به خود جلب كند.

د( زنان باید پوشش خود را به گونه ای تنظیم كنند كه عالوه بر موی سر، گریبان و گردن آنها را هم 
بپوشاند.1

عالوه بر قرآن كریم، پیشوایان ما، حدود پوشش را مشخص کرده اند و ما را به رعایت عفاف 
دعوت کرده اند.

مثالً امام كاظم  در جواب برادرش كه پرسید: »دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟«
فرمود: »چهره و دست تا مچ«.2

یكی از یاران امام صادق  به نام فضیل بن یسار می گوید از ایشان پرسیدم: آیا ساعد زن از 
قسمت هایی است كه باید از نامحرم پوشیده شود؟

باید  باال  به  مچ  از  آشكار شود. همچنین  نباید  می گیرد،  قرار  زیر روسری  آنچه  فرمود: »بلی، 
پوشیده شود«.3

٢ــ قرب االسناد، ص ١٠٢        ١ــ سورٔه نور، 30 و31 

شاید بپرسید: واقعاً چنین چیزی ممکن است؟ این چه کاری است که این عواقب را به دنبال دارد؟
پوشش مناسب از نشانه های »عفاف« است، به گونه ای که از نوع پوشش هر کس می توان میزان 
توجه وی به این ارزش را دریافت. با اینکه خداوند هم زنان و هم مردان را به پوشیدن لباس مناسب دعوت 

کرده است، اما نسبت به پوشش زنان به دلیل بهره مندی آنان از نعمت جمال و زیبایی توجه ویژه ای دارد.
با توجه به اهمیت پوشیدگی در دین، در ادامه برخی سؤاالت رایج در این خصوص را مطرح و به 

آن پاسخ می گوییم.

٣ــ اصول کافی، ج 5، ص 5٢١؛ وسائل الشیعه، ج٣، ص ٢5
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همچنین از قرآن كریم به دست می آوریم که: این گونه پوشش سبب می شود كه زن به عفاف و 
پاكی شناخته شود و افراد بی بند   و  بار كه اسیر هوی و هوس خود هستند، به خود اجازٔه تعرض به او 

را ندهند:
َها النَّـِبـیُّ     ای پیامبر،   ُـّ یا َای

ُقل اِلَزواِجـَك َو بَـناِتـَك َو ِنـساِء     الـُمؤِمـنیـنَ    به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو
یُدنیـَن َعـلَیِهنَّ ِمن َجـالبیـِبـِهـنَّ     پوشش های خود را به خود نزدیک تر کنند
ٰذِلَك َادنٰی َان یُعـَرفـَن     این برای آنکه به ]عفاف[ شناخته شوند 

فَـال یُـؤَذیـَن     و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است
ُه َغفوًرا َرحیًما      و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است. َو کاَن الـلٰـّ
احزاب، ٥٩

 آیا اسالم شكل پوشش را معین كرده است؟
شده  تشكیل  مختلفی  رسوم  و  آداب  با  و  گوناگون  ملل  و  اقوام  از  اسالمی  امت  كه  می دانیم 
است كه هركدام پوشش و لباس مخصوص خود را دارند. حتی ممكن است در كشوری، مثل كشور 
عزیزمان ایران، اقوام مختلفی زندگی كنند كه هركدام از آنها پوشش خاصی برای خود برگزیده باشند.

اقوام است.  و  آداب و رسوم ملت ها  تابع  تا حدود زیادی  نوع پوشش،  و  بنابراین، چگونگی 
و  وقار  كه  بپوشند  لباسی  را موظف كرده است،  مردان  و گوناگونی،  تنوع  این  پذیرش  اسالم، ضمن 
احترام آنان حفظ شود و با ارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد. بنابراین، پوشیدن لباسی كه آنان 

را نزد مردم انگشت نما كند یا وسیلٔه جلب زنان نامحرم قرار گیرد، حرام است.
زنان نیز موظف اند كه دو شرط زیر را رعایت كنند:

1ــ تمام بدن خود را، به جز صورت و دست ها تا مچ، از نامحرم بپوشانند.
2ــ پوشش آنان نباید نازک، چسبان و تحریک كننده باشد.

این وظیفٔه الهی، مانند هر عمل دیگری، هرچه كامل تر و دقیق تر انجام شود، نزد خدا با  ارزش تر 
و آثار و ثمرات فردی و اجتماعی آن افزون تر است و فرد را به رشد و كمال معنوی باالتری می رساند. 
از این رو، استفاده از »چادر« كه دو شرط قبل را به طور كامل دارد و سبب حفظ هرچه بیشتر كرامت 

و منزلت زن می گردد و توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند، اولویت دارد.
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 آیا حجاب زنان، موجب سلب آزادی و كاهش حضور آنان در جامعه می شود؟
اوالً خداوند دستور حجاب را برای زمان حضور زن در اجتماع و مواجهه وی با نامحرمان قرار 
داده است نه برای داخل خانه؛ زیرا حجاب چگونگی پوشش زن را هنگام حضور در اجتماع مشخص 
می کند. این حکم نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود، بلکه سبب می شود تا حضوری مطمئن و 
همراه با امنیت داشته باشند و از نگاه نا اهالنی که در جامعه حضور دارند، ایمن باشند. تجربٔه کشور ما 
به خوبی نشان می دهد که قانون حجاب نه تنها سبب کاهش حضور زنان در دانشگاه ها و مراکز علمی و 

اجتماعی نشده بلکه حضور آنان چند برابر هم شده است. 
دین  پیشوایان  و سیرٔه  قرآن  نگاه  با  آنان  آزادی  زنان و سلب  ادعای خانه نشین کردن  آنکه  دوم 
به  مریم  را در معبدی که همگان، چه زن و چه مرد،  قرآن کریم عفت حضرت  ناسازگار است. 
پرستش می آیند، می ستاید؛ عفت دختران حضرت شعیب  را در حال چوپانی و آب دادن به گوسفندان 
در پشت   ، پیامبر  زمان  در  زنان مسلمان  از حضور  نیز خبر  تاریخ  مثال می زند.  مردان،  در جمع 

جبهه های جنگ برای پرستاری و کمک به مجروحان می دهد.
پس قانون حجاب، قانونی برای سلب آزادی زنان در جامعه نیست؛ بلکه کمک می کند تا جامعه 
به جای آنکه ارزش زن رادر ظاهر و قیافٔه وی خالصه کند، به شخصیت، استعدادها و کرامت ذاتی وی 
توجه کند. این امر موجب می شود سالمت اخالقی جامعه باال رود؛ حریم و حرمت زنان حفظ شود و 

آرامش روانی وی افزایش یابد.

 آیا حجاب اختصاص به ما مسلمانان دارد؟ 
ادیان الهی، كه در اصل و حقیقت، یک دین هستند، همواره بر پوشش تأكید كرده اند و آن را 
الزمٔه دین داری شمرده اند. مطابق با آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود را 
می پوشاندند و به حجاب پایبند بودند.1 در آیین مسیحیت نیز پوشش اهمیت زیادی داشته  است و زنان 
معتقد به حضرت مسیح  می كوشند مانند حضرت مریم  موی خود را بپوشانند و با حجاب وارد 
با پوشش و  جامعه شوند. نقاشان مسیحی، به خصوص نقاشان قدیم تر، تصویر حضرت مریم  را 
كامل ترین  از  یكی  قدیس  و  راهبه  زنان  زمان حاضر،  تا  از گذشته  كامل می كشیدند. همچنین  حجاب 
حجاب ها را انتخاب كرده اند. این امر نشان می دهد كه از نظر آنان، داشتن حجاب، به دین داری نزدیک تر 

و در پیشگاه خدا پسندیده تر است.

1ــ تاریخ تمدن ویل دورانت، ج 2، ص 30
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تعالیم  به  پایبندی  اخیر  دوران   در 
از دستورات و  آن بخش  و  دینی كمتر شد 
حضرت  و  موسی   حضرت  سنت های 
غفلت  مورد  باقی مانده،  كه  هم  عیسی  
قرار گرفته و به آنها عمل نمی شود. بنابراین، 
جایگاهی  تنها  نه  غرب  زنان  بی حجابی 
بلكه  ندارد؛  حقیقی  مسیحیت  اندیشٔه  در 
از  قبل  مشركانٔه  سنت های  به  بازگشتی 

حضرت مسیح  محسوب می شود.
زنان ایرانی قبل از اسالم كه عموماً پیرو آیین زرتشت بودند، با پوشش كامل در محل های عمومی 
رفت و آمد می كردند. پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان 
غربی بر این باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست.1 در ادیان 
دیگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده و كمتر قوم و ملتی است كه 

زنان آن پوشش مناسبی نداشته باشند. تفاوت ها مربوط به چگونگی و حدود آن بوده است.

١ــ تاریخ تمدن، ویل دورانت،  ج ٢، ص ٧٨
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 چه لذتی دارد …
چه لذتی دارد وقتی در خیابان و کوچه راه می روی و صد قافلٔه دل آلوده همراه تو نیست.

چه لذتی دارد وقتی در نابودی تعهد و عشق بین همسران سهیم نباشی و گرمای خانه ها را سرد نکنی.
چه لذتی دارد وقتی از سر پاکی و غیرت و مردانگی، بانوان و دختران سرزمینت را ناموس خود 

بدانی و سرمایٔه پاکی و نجابتشان را قربانی هوس های خود نکنی.
چه لذتی دارد که مردانگی را، نه فقط در پرورش اندام و قوت بازو، بلکه در توان خویشتن داری 

در مقابل وسوسه های شیطانی معنا کنی. 
چه لذتی دارد که بدانی دنیا راهی است به سوی خدا و در این راه نباید با نگاهت، با حرفت و با 

نوع پوششت، سنگ راهی باشی و دلی را از حرکت در این مسیر بازداری.
چه لذتی دارد که فقط زندگی کوتاه دنیا را نبینی و نگاهی هم به زندگی بی پایان آخرت داشته باشی.

چه لذتی دارد وقتی در آلوده شدن چشم و قلب دیگران نقش نداشته باشی و بخشی از گناهان 
آنان را پای نامه اعمال خود ننویسی.

چه لذتی دارد وقتی هدف خلقت خویش را فراموش نکنی و عمر گران بهای خود را پای میز 
آرایش و دوختن و پوشیدن و نمایش دادن و به چشم ها نشستن، به پایان نرسانی. 

چه لذتی دارد وقتی رضایت خدا را به رضایت انسان های هوس ران ترجیح می دهی.
چه لذتی دارد وقتی طعمٔه قالب شیطان برای دام انداختن دیگران نیستی.

چه لذتی دارد عفیف بودن!

1ــ برای حضور سالم در جامعه، چه پیشنهادهایی برای مردان و زنان دارید؟
2ــ با اینكه پوشش بدن و حتی موی سر در دین حضرت مسیح  یک امر پسندیده است، 

برخی جوامع مسیحی نسبت به این موضوع بی توجه اند. به نظر شما، علت آن چیست؟

اندیشه و تحقیق
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1ــ برای زن: ............................................................

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

........................................................... مرد:  برای  2ــ 

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

........................................................ خانواده:  برای  3ــ 

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

4ــ برای جامعه: ..........................................................

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

 وضع جامعٔه اطراف خود را بررسی كنید و ببینید:
1ــ رفتار پسران و مردان در جامعه چگونه باید باشد تا سالمت اخالقی جامعه حفظ شود؟

2ــ حفظ حرمت دختران و زنان تا چه میزان به وضع پوشش آنان بستگی دارد؟
3ــ با دوستان خود مشورت كنید و ببینید كه رعایت پوشش اسالمی توسط زن در هریک از 

موارد زیر چه ثمراتی دارد.

  پیشنهاد
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دانش آموز/ معلم

دانش آموز/ معلم
دانش آموز 
دانش آموز

دانش آموز/ معلم

دانش آموز
معلم
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٢١
٢٢

٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
 27
28
29

30
31
32

٣٣

٣٤

٣٥
٣٦

٣٧
٣٨
٣9

٤٠

٤١
٤٢

٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧

٤٨

جوان در چشم و دل پیامبر
جوان در كالم نور

جوان و آرامش
حجاب

حقوق زن
خدا بود و دیگر هیچ نبود

دانستنى هایى از قرآن
در جستجوى خدا

در كمین گل سرخ )زندگى 
شهید صیاد شیرازى(

دنیایى كه مى بینم
راز آفرینش انسان

راز نماز

رقصى چنین میانه میدانم 
آرزوست

زنان صدر اسالم

زندگى بر روى زمین
سالم بر خورشید )زندگى پیامبر 

اسالم(
سیب و عطش

سیرهٔ نبوى
سیماى روزانه فرد مسلمان

شجرهٔ طوبى )سیرهٔ حضرت 
فاطمه(

عروج روح
فرهنگ برهنگى و برهنگى 

فرهنگى
فلسفٔه خلقت انسان

قیام قیامت
گامى در مسیر

مجموعٔه آثار )جلد 21ــ زن(
آفتاب اندیشه )پرسش ها و 

پاسخ هاى مذهبى ج 1 و 3(
مجموعه چهره هاى درخشان

محمدباقر پورامینى
مرتضى روحانى

محمد سبحانى نیا
مهدى مهریزى

حمید كریمى
شهید دكتر مصطفى چمران

مصطفى اسرار
جان هاتون/ بتول نجفى

محسن مؤمنى

آلبرت اینشتین
كرسى موریسن

استاد قرائـتی

شهید دكتر مصطفى چمران

سیدمحمدبحرالعلوم /
محمد على امینى
دونالد ام. سیلور

سیدعلى اكبر حسینى

دكتر محمد رضا سنگرى
مصطفى دلشاد تهرانى

محراب صادق نیا

محمد سعید بهمن پور

محمد شجاعى
غالمعلى حداد عادل

دكتر عبدالّله نصرى
محمد شجاعى
جواد محدثى

دكتر على شریعتى
حسین سوزنچى

جمعى از نویسندگان

كانون اندیشٔه جوان
مؤسسه آموزشى و 

پژوهشى امام خمینى )ره( 
بوستان كتاب

كانون اندیشٔه جوان
كانون اندیشٔه جوان
بنیاد شهید چمران

نشر قو
انتشارات آستان قدس

سورهٔ مهر

درس هایی  فرهنگی  مرکز 
از قرآن

بنیاد شهید چمران

انتشارات حكمت

انتشارات مدرسه
انتشارات اطالعات

خورشید باران
انتشارات وزارت ارشاد

مركز پژوهش هاى اسالمى 
صدا و سیما

سورهٔ مهر

كانون اندیشٔه جوان

كانون اندیشٔه جوان
كانون اندیشٔه جوان

بوستان كتاب

انتشارات مدرسه

انتشارات مدرسه

انسان شناسی
انسان شناسی

انسان شناسی
حجاب و عفاف
حجاب و عفاف

خداشناسی
خداشناسی

الگوی زندگی

خداشناسی
خداشناسی

نماز

الگوی زندگی

عفاف و حجاب

خداشناسی
الگوی زندگی

الگوی زندگی
الگوی زندگی

برنامه ریزی

الگوی زندگی

معاد
حجاب و عفاف

انسان شناسی
معاد

برنامه ریزی
حجاب و عفاف

خداشناسی و 
معاد

الگوی زندگی

٢ و ٨
2

8
١١ و ١٢
١١ و ١٢

١
تمام درس ها

 1
3

1
 ١
10

٣

١١ و ١٢

١
٨

٨
٨
٨

٨

٣ تا ٧
١١ و ١٢

١
٣ تا ٧

٨
١١ و ١٢

٣ تا ٧

٨

دانش آموز

دانش آموز
دانش آموز
دانش آموز
دانش آموز

دانش آموز / معلم
دانش آموز/ معلم

دانش آموز 

دانش آموز / معلم
دانش آموز / معلم

دانش آموز

دانش آموز

دانش آموز / معلم

دانش آموز / معلم
دانش آموز

دانش آموز
دانش آموز / معلم

دانش آموز

دانش آموز

دانش آموز / معلم
دانش آموز / معلم

دانش آموز / معلم
دانش آموز
دانش آموز

دانش آموز / معلم
معلم

دانش آموز
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 49

50

51

5٢
53

54

55

56
57
58
59
60
61

62
63

64
65

66

67

68

69

70

مجموعه قصه فرماندهان

محمد )ص( پیامبرى براى همیشه

مدیریت زمان

مسئله حجاب
معاد یا بازگشت به سوى خدا 

)2 جلد(
مقدمه اى بر جهان بینى اسالمى 

)انسان در قرآن(
مقدمه اى بر جهان بینى اسالمى 

)زندگى جاوید یا حیات اخروى(
مواقف حشر
نامه هاى بلوغ
نشانه هاى او

نظام حقوق زن در اسالم
نظام شخصیت زن در اسالم

  نظم و انضباط

نهج البالغه
نهج البالغه و شناخت

نهضت امام خمینى
واژه نامٔه قرآن

رازهای زندگی )104 داستان 
کوتاه(

درسنامه صحیفه سجادیه جلد 
اول

دانشنامه نهج البالغه جلد 1 و 2

چهل حدیث عالمه شهید آیت اللّٰه 
مرتضی مطهری؛ شرح 40 روایت 

اعتقادی، اخالقی و اجتماعی
معاد از منظر قرآن و حدیث

جمعى از نویسندگان

حسن رحیم پور ازغدى

محمد جواد حاج على اكبرى

استاد شهید مطهرى
محمد شجاعى

استاد شهید مطهرى

استاد شهید مطهرى

محمد شجاعى
على صفایى حائرى

سید رضا صدر
استاد شهید مطهرى
زیبایى نژاد و سجانى

ترجمٔه على شیروانى
دكتر سید محمد مهدى 

جعفرى
سید حمید روحانى

مصطفى اسرار

مرتضی نظری

حمید محمدی، سعید امینایی، 
رسول هاشمی، صادقی و...

سید جمال الدین دین پرور

محمد مهدی رضایی

رضا زارعی

حوزهٔ هنرى سازمان
 تبلیغات اسالمى

دفتر نشر فرهنگ 
اسالمى

اتحادیه انجمن هاى 
اسالمى دانش آموزان

انتشارات صدرا
شركت سهامى انتشار

انتشارات صدرا

انتشارات صدرا

كانون اندیشٔه جوان
انتشارات لیلة القدر

بوستان كتاب
انتشارات صدرا

نصایح
مركز پژوهش هاى 

اسالمى صدا وسیما
انتشارات دارالعلم

مؤسسه فرهنگى 
اهل قلم

انتشارات چوگان

مؤسسه فرهنگی 
منادی تربیت

دارالعلم

مؤسسه فرهنگی  
مدرسه برهان

جمال

کتاب تارا

الگوی زندگی

الگوی زندگی

برنامه ریزی

حجاب و عفاف
معاد

انسان شناسی

معاد

معاد
برنامه ریزی
خدا شناسی

حجاب و عفاف
حجاب و عفاف

برنامه ریزی

الگوی زندگی
الگوی زندگی

الگوی زندگی
قرآن  شناسی

الگوی زندگی

دعا

آشنایی با 
نهج البالغه

الگوی زندگی

٣ و ٨

٨

٨

11 و 12
٣ تا 7

2

٣ تا 7

3 تا 7
8
1

11 و 12
11 و 12

8

تمام درس ها
تمام درس ها

8
تمام درس ها

8 تا 10

تمام دروس

تمام دروس

تمام دروس

تمام دروس

دانش آموز 

دانش آموز/معلم

دانش آموز 

دانش آموز / معلم
دانش آموز/ معلم

دانش آموز / معلم

دانش آموز / معلم

دانش آموز/ معلم
دانش آموز 

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

دانش آموز/معلم
دانش آموز/معلم

دانش آموز/معلم
دانش آموز

دانش آموز/معلم

دانش آموز/معلم

دانش آموز/معلم

معلم

معلم
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Email

talif@talif.sch.ir


