احکام اسالمی

اجتهاد و تقلىد

برنامه زندگى انسان در ابعاد مختلف فردى ،خانوادگى و اجتماعى است و کسانى که
دىن اسالم ٔ
از اىن برنامه پىروى کنند ،هم در زندگى شخصى به سعادت مى رسند و هم در زندگى خانوادگى و هم
طى ٔبه دنىا مى شود و هم شادکامى
اجتماعى سعادتمند را پدىد می آورند .اىن سعادت هم شامل حىات ّ
جاوىد آخرت را در پى دارد.
همان طور که در سال هاى قبل گفته شد ،اىن برنامه شامل چهار بخش ىا چهار زىر مجموعه است:
رابطه انسان با خدا ؛ مانند نماز.
 1برنامه هاى مربوط به ٔ
رابطه انسان با خود ؛ مانند نظافت و ورزش.
 2برنامه هاى مربوط به ٔ
رابطه انسان با جامعه ؛ مانند انفاق و امر به معروف و نهى از منکر.
 3برنامه هاى مربوط به ٔ
رابطه انسان با طبىعت و نظام خلقت ؛ مانند حفظ محىط زىست.
 4برنامه هاى مربوط به ٔ
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سىره
اىن برنامهها که همان احکام اسالمى هستند باىد از منبع اصىل اسالمى ،ىعنى کتاب خدا و س ّنت و ٔ
پىامبر اعظم
به دست آىند .از اىن رو ،نىازمند اجتهاد و تحقىق علمى فراوان در کتاب و س ّنت و
آشناىى عمىق با بسىارى از علوم ،مانند تفسىر ،لغت و اصول مىباشد.
جدىت و تالش استّ ،اما در اصطالح شرعى عبارت است از تالش
«اجتهاد» در لغت به معناى ّ
براى به دست آوردن و استنباط احکام از روى ادله ،مانند قرآن و س ّنت ،و کسى که داراى چنىن تواناىى
است« ،مجتهد» نامىده مى شود.
علما و دانشمندان اسالم گفته اند :شخص مجتهد باىد بر پنج موضوع آگاهى داشته باشد:
 1علم به کتاب الله (قرآن) ؛
 2علم به احادىث و سنت نبوى ؛
 3آگاهى بر اقوال علماى گذشته اعم از اجماع (توافق) علما و اختالف نظرشان ؛
 4آگاهى بر علم لغت ؛
 5آگاهى بر قىاس و شراىط آن.
کسانى که خود متخصص در اىن علوم نىستند و تواناىى اجتهاد ندارند ،براى به دستآوردن احکام دىنى
خود به اىن مجتهدان مراجعه مى کنند .اىن کار را «تقلىد» مى گوىند و چنىن شخصى را «مقلّد» مى نامند.
باىد دانست که تقلىد در اصول دىن ،ىعنى توحىد و نبوت و معاد ،جاىز نىست هر کس باىد با فکر و
نظر خود ىکتاىى خداوند را بپذىرد و به نبوت اعتقاد داشته باشد و بداند که خداوند در آخرت به اعمال
انسان ها رسىدگى مى کند و پاداش و جزا مى دهد.
ّاما تقلىد در احکام فروع دىن ،جاىز است ؛ زىرا هر کسى تواناىى اىن را ندارد که بخش مهمى از
درجه اجتهاد برسد تا بتواند احکام دىنى را به دست آورد.
زندگى خود را صرف تحقىق و تعلىم کند و به
ٔ
روشن است که اىن تقلىد ،با تقلىد کورکورانه و بدون مبناى عقالنى ،فرق دارد .اسالم ،هر نوع
عقىده و برنامه اى را که بدون دلىل و برهان و تنها براساس تقلىد کورکورانه پاىه رىزى شده باشد ،مردود
مى شمارد .قرآن کرىم در آىات متعددى همگان را دعوت به تفکر و تعقل و تدبر مى نماىد و از تقلىد ناآگاهانه
منع مى کند ؛ از جمله اىنکه مى فرماىد:
		
ك بِه ی ِع ٌلم
یس لَ َ
َوال تَ ُ
قف ما لَ َ
ِ
		
ؤاد
ا َّن َّ
مع َو البَ َص َر َو الـ ُف َ
الس َ
ُ
		
سئول
ك کا َن َعنـ ُه َم ً
ولـئِ َ
کُـلُّ ا ٰ
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از آن چىزى که علم ندارى دنباله روى مکن

زیرا گوش و چشم و قلب،
همه مورد پرسش واقع خواهند شد.
اسراء36 ،

پىروى و تبعىت شخص غىرمجتهد از ىک مجتهد و متخصص در احکام دىنى ىک روش عقالنى است،
مراجعه ىک بىمار که خود در طبابت تخصصى ندارد ،به ىک پزشک کارى عقالنى محسوب مىشود.
همانطور که
ٔ

منابع اجتهاد

فقىهان و مجتهدان در مسىر تفقّه و اجتهاد خود و براى به دست آوردن احکام الهى از چهار منبع
استفاده مى کنند:
الف) قرآن کرىم :کتاب آسمانى ما منبع اصلى درىافت احکام اسالمى است .فقىهان ،با مطالعه و تفکر
در قرآن کرىم ،احکام و قوانىن و مقررات اسالمى را بهصورت کلى ىا جزئى بهدست مىآورند و در اختىار
مردم قرار مىدهند .هىچکس نمىتواند قوانىنى وضع کند که مخالف با قرآن کرىم باشد.
ب) س ّنت پىامبر اکرم  :س ّنت پىامبر عبارت است از قول و فعل آن حضرت .سخنانى که از آن
حضرت در کتابهاى رواىى نقل شده و ىا افعال و کارهاىى که اىشان انجام داده است ،دومىن منبع اجتهاد است.
البته از آنجا که ممکن است در نقلقول و فعل پىامبر
اشتباهات ىا غرضورزىهاىى صورت گرفته باشد،
فقىهان تالش مىکنند احادىث موثّق را از غىر موثّق جدا کنند و به احادىث موثّق و قابل اعتماد مراجعه کنند.
ج) اجماع :در اصطالح علماى اصول ،اجماع عبارت است از اتفاق و هماهنگى قولى ىا فعلى و ىا
تقرىرى مجتهدان پىرامون مسئله اى که به حکم آن در قرآن و س ّنت پىامبر اکرم
اشاره نشده باشد.
مجتهدان همان کسانى هستند که قادر به استنباط مى باشند .پىامبر اکرم
مى فرماىد:
ِ
الـضـالل
ـع ُا َّمـتـى َعـلَـى ِّ
ال تَـجـتَـم ُ

امت من بر گمراهى اتفاق نظر پىدا نمى کنند.

1

دال بر عصمت امت است .رسىدن به اجماع در مسائل مهم کشور اسالمى حائز
اىن حدىث صرىحاً ّ
اهمىت فراوان است .اجماع سبب مى شود:
 1تفرقه و دو دستگى در مىان امت از بىن برود ؛
 2باب اجتهاد باز بماند و انتخاب بهترىن رأى ممکن گردد ؛
 3راه هرگونه استبداد و دىکتاتورى و سوء  استفاده از قدرت از بىن برود.
د) عقل و قىاس :اگر فقىهان نتوانند حکم مسئله اى را از قرآن و سنت به دست بىاورند ،تالش
مى کنند که با عقل و با استفاده از قىاس که ىک روش عقالنى استدالل است ،حکم آن مسئله را به دست
آورند .بدىن صورت که اىن مسئله را با مسئله آمده ،مقاىسه مى کنند و حکم آن را به دست مى آورند.
1ــ اصول فقه شافعی ،ص ١٥٨
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مک ّلف و احکام تکلىفى

مکلّف کسى است که بالغ ،عاقل ،قادر و مختار باشد .چنىن کسى موظف است که تکالىف دىنى خود
را انجام دهد .بنابراىن ،کودک ،دىوانه و افراد مجبور به اعمال غىر حق و افراد ناتوان از قىد تکلىف
آزادند .احکام تکلىفى پنج نوع است :واجب ،مستحب ،حرام ،مکروه و مباح.
واجب :حکمى است که انجام دادن آن الزم است و داراى ثواب مى باشد و ترک آن عقاب دارد؛
روزه ماه رمضان.
مانند :وجوب نمازهاى پنج گانه و ٔ
مستحب :حکمى است که انجامدادن آن حتماً الزم نىست اما کارىست پسندىده و موجب خشنودى
روزه
خدا و رسول ،و داراى اجر و پاداش اخروى است و در ترک آن مجازات و کىفرى نىست ؛ مانند ٔ :
عرفه عىد قربان و دست  گىرى از فقرا و مستمندان.
ٔ
حرام :کارى است که باىد آن را ترک کرد و انجام دادن آن عقاب دارد؛ مانند  :رباخوارى ،دزدى،
قمار و دروغ.
مکروه :حکمى است که انجام آن عقاب ندارد ؛ اما انجام ندادن آن بهتر است؛ مانند :نماز خواندن
در حمام ،خوردن و آشامىدن در حال راه رفتن.
مباح :حکمى است که انجام دادن و ندادن آن مساوى است ؛ مانند  :اىستادن و نشستن.
عبادات که قسم اول آن از فروع دىن است خود شامل پنج نوع مى باشد ،که دو نوع از آنها عبادت
بدنى خالص است که آن دو عبارت اند از :نماز و روزه .و ىکى مالى خالص است (زکات) و دو نوع
فرىضه حج و جهاد .اىن پنج نوع
دىگر از آنها هم عبادت بدنى و هم عبادت مالى است که عبارت اند از:
ٔ
ضرورىه دىن» مشهورند.
«خمسه
عبادت در اصطالح به نام
ٔ
ٔ
نمونه یابی

عالوه بر کارهاى ذکر شده ،نمونههاى دىگرى از اعمال واجب ،مستحب ،حرام ،مکروه و مباح را نام ببرىد.
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حلىت
اصل ّ

در دىن مبىن اسالم ،اصل و مبنا بر حالل بودن و مباح بودن است و مواردى که حرام اند باىد داراى
دلىلى محکم از قرآن و س ّنت پىامبر و ساىر ادل ّٔه فقهى باشند .علماى اسالم اصل «مباح بودن» را از آىات
قرآن کرىم استنباط کرده اند.
قرآن کرىم مى فرماىد:

َـق لَـکُـم		
ـو ا َّلـذى َخـل َ
ُه َ
مـا ِفـى االر ِ
		
ـمـىـعـا
ض َج
ً

اوست آن کسی که آنچه در زمین است،
همه را برای شما آفرید.
بقره29 ،

همچنىن مى فرماىد:
ِ
ـمـاوات
الس
َّـر لَـکُـم ٰمـا ِفـى َّ
َو َسـخ َ
َو مـا ِفـى   االَر ِ
ـمـىـعـا ِمـنـ ُه
ض َج
ً

و آنچه را در آسمان ها و آنچه در زمین است
به سود شما رام کرد همه از اوست.
جاثىه13 ،

حرام کردن هر عملى فقط از جانب خداست و اگر خداوند کارى را حرام مىکند ،به خاطر ضرر و زىانى
است که آن عمل به انسانها مىرساند ،تا انسانها مرتکب آن نشوند و آسىب و زىان روحى ىا جسمى نبىنند.
ممکن است انسانها علت حرام بودن برخى کارها را ندانند و اىن به سبب دانش ناقص انسانهاستّ .اما
همه اسرار جهان است ،مىداند که چه کارى به نفع ما و چه کارى به زىان ماست.
خداوند که عالم بر ٔ
اندازه کافى وجود دارد که ما را از حرام بىنىاز کند .حرام ،با حىله و
توجه داشته باشىم که حالل به
ٔ
دسىسه حالل نمىشود و ِ
خود آن دسىسه هم حرام است .حسن ّنىت در ىک کارى هم آن را حالل نمىکند؛
ىعنى کسى نمىتواند بگوىد من به خاطر فالن خىر اىن حرام را مرتکب شدم .بنابراىن ،در حالل و حرام باىد
کامال ً تابع خداوند بود .رسول اعظم
مىفرماىد:
ِ
ـض
ـر َ
ض َفـرائِ َ
ا َّن الـ ٰ ّل َ
ـه َف َ
		
ـضـ ِّىـعـوهـا
َفـال ُت َ

خداوند چىزهاىى را واجب کرده است

آنها را ضاىع مکنىد

ـدودا َفـال تَـعـتَـدوهـا و حد و مرزهاىى معىن کرده ،از آن تجاوز نکنىد
َو َح َّ
ـد ُح ً
و برخى چىزها را حرام کرده
		
َو َح َّ
ـر َم اَشـیـاءَ

		
َفـال تَـنـتَـ ِهـکـوهـا
َـت عـن اَشـیـاءٍ
		
َو َسـک َ َ

حرمت آن را از بىن نبرىد

و چىزهاىى را مسکوت گذاشته
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حـمـ ًة بِـکُـم
َر َ
ـیـر نِـسـىـانٍ
		
َغ َ
ـبـحـثـوا َعـنـهـا
َفـال تَ َ

از جهت رحمت به شما
نه از جهت فراموشى
پس دربارهٔ آنها بحث و جدل نکنىد

1

تدبر در قرآن
ّ
آمـنـوا
ـهـا ا َّل
ىـا ا َُّى َ
َ
ـذىـن َ

ـحـ ّ ِرمـوا
ال ُت َ
ِ
ـبـات مـا ا ََح َّ
طَـ ِّى
  
ـل الـ ٰ ّلـ ُه لَـکُـم
َو التَـعـتَـدوا
ِ
ِ
ـدىـن
ا َّن الـ ٰ ّل َ
الـمـعـتَ
ـب ُ
ـه ُ
الىـح ُّ
َ
ِ
ُـم الـ ٰ ّلـ ُه َح ً ِ
ـبـا
َو کُـلـوا م ّ
ـمـا َر َز َقـک ُ
ـالل طَـ ّى ً

ای کسانی که ایمان آورده اید
حرام نکنید
چىزهاى پاکىزه ای را که خدا حالل کرده
و از حد مگذرىد
زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمیدارد

از آنچه خداوند روز ِی شما گردانید،
حالل و پاکیزه آن را بخورید

و ا َّتـ ُقـوا الـ ٰ ّلـه ا َّلذى اَنـ ُتـم بِـه ی م ِ
ـؤمـنـو َن و از (مخالفت) خداوندی که به او ایمان
َ
ُ
َ
دارید ،بپرهیزید.

مائده 87 ،و 88
ُـذوه
الـر ُ
سـول َفـخ ُ
ُـم َّ
… مـا آتـاک ُ
َو مـا نَـهـاکُـم َعـنـ ُه َفـانـتَـهـوا
ـه
َو ا َّتـ ُقـوا  الـ ٰ ّل َ
ِ
ـدىـد ِ
ِ
ـقـاب
الـع
ـه َش ُ
ا َّن الـ ٰ ّل َ

...آنچه را پىامبر به شما داد بگىرىد
و از آنچه شما را باز داشت ،دورى کنىد
و از [مخالفت] خداوند بپرهیزید
که خداوند کیفرش شدید است.

در آىات باال بىندىشىد و پىام هاى آنها را استخراج نماىىد.

1ــ سنن ابن ماچه و ترمذی
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حشر7 ،

برخى از امور حرام

ىکى از وظاىف ما در زندگى ،شناخت کارهاى حرام است .ما باىد در همان سنىنى که به تکلىف مىرسىم،
کارهاى حرام را شناساىى کنىم و براى دورى از آنها برنامه رىزى نماىىم .اىن امر سبب مى شود که در
ِ
برعکس کسى که نسبت به دستورهاى خداوند بى تفاوت است
بزرگسالى نىز به راحتى مرتکب گناه نشوىم،
و به حالل و حرام توجهى ندارد .چنىن فردى ،هرچه زمان مى گذرد در باتالق حرام بىشتر فرومى رود
به گونه اى که در آمدن از آن مشکل تر مى گردد .برخى از امور گناه و حرام به شرح زىر است:
 1شرک به خداوند متعال ،به هر صورت و شکلى باشد ،چه شرک در ذات و چه شرک در افعال و
چه شرک در عبادت ،حرام است و بزرگ ترىن گناه محسوب مى شود.
اندازه گفتن ىک «اف» حرام است .خداوند
 2هرگونه گستاخى و بىادبى نسبت به پدر و مادر ،حتى به
ٔ
متعال نىکى به والدىن را پس از اطاعت و فرمانبردارى از خود واجب کرده و تنها در ىک صورت
باىد از والدىن اطاعت نکرد و آن وقتى است که از فرزندان بخواهند مرتکب گناه شوند و به خدا
شرک بورزند ولى در هر صورت باىد با آنها به نىکى رفتار کرد.
تدبر در قرآن
ّ

سوره لقمان تفکر کنىد و وظاىف هر مسلمانى نسبت به پدر و مادر را مشخص نماىىد.
در آىات  14و 15
ٔ
سوره حجرات به ما دستور مى دهد که چند عمل را انجام ندهىم:
 3خداوند در
ٔ
الف) مسخره کردن ؛
ب) عىب جوىى کردن ؛
ج) لقب زشت به دىگران دادن ؛
د) سوءظن و بدگمانى نسبت به دىگران ؛
هـ) تجسس در احوال دىگران و غىبت کردن.
محرمات سرمنشأ بسىارى از بدى هاى اخالقى اند و جزء زشت ترىن رذاىل اخالقى محسوب
اىن َّ
مى شوند.
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خودکاوی

در حاالت و رفتارهاى خود تأمل کنىم و خود را ارزىابى نماىىم تا ببىنىم نسبت به اىن گناهان در چه
موقعىتى قرار دارىم .اگر به آنها تماىل ندارىم ،خدا را سپاس گفته و براى تقوىت بىشتر خود در مقابل آنها
برنامهرىزى کنىم و اگر به برخى از آنها تماىل دارىم ،براى از بىن بردن اىن تماىل ،برنامهرىزى و تمرىن نماىىم.

احکام خوردنى ها و آشامىدنى ها

سوره مائده ،هرچىز پاکىزه اى را براى انسان حالل شمرده است و به مردم اجازه
آىه 4
خداوند بنابر ٔ
ٔ
داده که از آنها بهره ببرند.
در مىان خوردنىها و آشامىدنىها ،هر چىز زىانآورى را حرام کرده است ،که مهمترىن آنها عبارتاند از:
کننده دىگر ؛
ماده مست ٔ
الف) شراب و هر ٔ
ب) گوشت خوک و سگ ؛
ج) گوشت مردار ؛
مخدر از قبىل ترىاک ،هروئىن و…   .
د) مواد ّ
مصرف شراب و مواد مخدر موجب زاىل شدن عقل و تخرىب قواى عقلى و فکرى انسان شده و
تأثىرات جبران ناپذىرى بر جسم و روان دارند .خداوند عقل و فطرت انسان را پاک و سالم آفرىده و
بهترىن موهبت خود به انسان قرار داده است و اگر عقالنىت از انسان سلب شود ،با ساىر حىوان ها
تفاوتى ندارد .مصرف مواد الکلى خشونت و التهاب اىجاد مى کند و شخص ،در حالت مستى ،ممکن
است به هر نوع عمل خشونت آمىز و تأسف بار دست بزند .مصرف ترىاک و مواد مشابه فرد را بى غىرت،
ترسو ،بى توجه و الابالى مى کند .بدن او را در مقابل بىمارى ها چنان تضعىف مى کند که روز   به روز به
کام مرگ نزدىک تر مى شود .اعتىاد به سىگار نىز به دلىل هدر دادن امکانات مادى و تأثىر مخرب آن بر
مخدر ،حرام است.
بدن و مقدمه شدن آن براى مصرف مواد ّ

قمار و شرط بندى

ىکى از کارهاى حرامى که به صراحت در قرآن نهى شده ،قمار و شرطبندى است .اىن کار حرام و
زىانبخش که جز هدر دادن وقت ،تخرىب اعصاب و وارد کـردن زىان مالـى و حىثىتى جبرانناپذىر ،خاصىتى
ندارد ،متأسفانه هم در قدىم و هم امروزه رواج دارد .امروزه در بسىارى از کشورها ،بهخصوص کشورهاى
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غربى ،همانطور که شراب خانههاى بزرگ وجود دارد ،قمارخانههاى بزرگى نىز هست .برخى از افراد از
همه زندگى خود را مىبازند.
اىن راه ثروتهاى بادآورده بهدست مىآورند و برخى نىز ٔ
اىن گناه به تدرىج
روحىه تالش و بروز استعدادها را خاموش مى کند ،اراده را ضعىف مى نماىد و
ٔ
کار و سازندگى را ازبىن مى برد .افرادى که به اىن کار عادت کرده اند ،معموال ً در عالم رؤىا براى خود
کاخ هاى زىبا مى سازند و وقت و عمر خود را به انتظار برنده شدن ازدست مى دهند.
ِ
مسابقات تىراندازى و اسبدوانى و شتردوانى جاىز است؛ زىرا اىن ورزشها،
در اسالم ،فقط شرطبندى براى
بهخصوص در گذشته توان جسمى و روحى افراد را باال مىبُرد و آماده دفاع از کشور و دفع خطرها مىنمود.
نمونه یابی

برخى شکل هاى قمار و شرط بندى را که در بعضى جاها رواج دارد ،معرفى کنىد و آثار زىانبار آنها
را توضىح دهىد.

عادت هاى حرام

امروزه برخى از عادت ها در مىان برخى از افراد ،هرچند اندک ،مشاهده مى شود که با احکام اسالم
مخالف و ازنظر حکم الهى حرام مى باشد .خوب است در اىنجا به ذکر برخى از آنها بپردازىم:
الف) استفاده از طال براى مردان :مى دانىم که استفاده از طال و حرىر (لباس ابرىشمى) براى
مردان حرام ،ولى براى زنان حالل مى باشد .برخى دالىل علمى هم براى اىن موضوع ذکر شده است.
نشانه زىان چنىن کارى است.
اگر چنىن دالىلى هم نبود ،حرام شدن آن از جانب خداوند براى مردانٔ ،
امروزه مشاهده مى کنىم که برخى مردان و جوانان از طال استفاده مى کنند و گاهى همىن طال در نماز
نىز همراه آنهاست که در اىن صورت هم نماز آنها باطل است و هم به خاطر استفاده از طال مرتکب گناه
شده اند .اىنان به وىژگى هاى متفاوت مردان و زنان توجه ندارند و به گونه هاى مختلف خود را مشابه
زنان مى سازند؛ درحالى که ّاوال ً استفاده از طال و حرىر و ساىر جنبه هاى زىنتى و آراىشى براى زنان،
محدوده خانواده و
به خاطر وىژگى خاص آنهاست .ثانىاً همان زنان نىز باىد آراىش و زىنت خود را در
ٔ
استفاده آن در مقابل افراد نامحرم ىا در مأل عام اجتناب کنند .مردانى که به
افراد َمحرم حفظ کنند و از
ٔ
سوى اىن قبىل آراىش ها و زىنت ها رو مى آورند و به شکل هاى نامناسبى در جامعه ظاهر مى شوند ،باىد
به تحلىل عمل خود بپردازند و شخصىت روحى خود را ارزىابى کنند تا متوجه منشأ اشتباه خود شوند.
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نشانه ترقى و پىشرفت نىست؛ زىرا همان کسانى که عامل پىشرفت در
روشن است که چنىن رفتارى ٔ
دنىاى امروز بودهاند ،از فضانوردان گرفته تا سازندگان َابَرراىانهها تا مخترعىن و کاشفان بزرگى چون نىوتن       و
انىشتىن اىن راه را براى پىشرفت انتخاب نکردهاند .آنان به جاى توجه به ظاهر و تالش براى به شکلهاى
گوناگون در آوردن خود،با جدىت و تالش و تحمل رنج و زحمت و بىخوابى و دورى از تنپرورى راه
ِ
بزرگان خدمت کننده به بشرىت زنده نگه داشتند.
علم      و پىشرفت را طى کردند و نام خود را در تارىخ
کسانى از مردان و جوانان که به عادتهاى ناپسندى مانند :استفاده از طالِ ،
آراىش غىرمعمول ،پوشىدن
لباس هاى نامناسب و تقلىد کورکورانه از هرنوع مد مى پردازند و کار خود را تحت عنوان پىروى از مد
توجىه مى کنند ،باىد توجه کنند که اىن قبىل رفتارها به تدرىج موجب شکل گىرى خصلت ها و عادت هاى
ناپسندى در آنها مى شود و از طرىق آنها به فرزندانشان انتقال مى ىابد .متأسفانه برخى از جوانان که دست
به چنىن کارى مى زنند ،وقتى بزرگسال مى شوند و تشکىل خانواده مى دهند ،انتظار دارند فرزندانشان
به شىوه اى درست زندگى کنند و از اىن قبىل عادت ها دور باشندّ .اما باىد بدانىم که بهترىن راه براى
هداىت فرزند ،الگوى خوب ِ
بودن پدر و مادر براى آنهاست.
* بررسی

جامعه پىرامون خود را بررسى کنىد .و وجود برخى از عادتهاى ناپسند راىج مىان جوانان را مشخص
ٔ
درباره علت وجود چنىن عادت هاىى گفت وگو نماىىد.
کنىد و
ٔ
ب) عکس ها و تصوىرهاى مبتذل :مى دانىم که نگاه به تصوىر اندام فرد نامحرم حرام است،
به خصوص که اگر از روى شهوت باشد ىا سبب تحرىک شهوت شود .باىد توجه کنىم که اىن عمل از
نظر روان شناسان به تدرىج سبب افسردگى روانى شده و شخص را رنجور و حسرت زده مى کند و تمرکز
فکر انسان را از بىن برده و مانع تفکر سازنده و خالق او مى شود.
امروزه ارتباطات امرى اجتناب ناپذىر است ،به وىژه با پىداىش ابزارهاىى مانند ماهواره ،اىنترنت ،تلفن همراه
و… که در اىجاد ارتباطات تسرىع کردهاند ،اىن رسانهها مىتوانند زمىنهساز گسترش علم و فناورى باشند و
در حوزههاى مختلف علمى ،اقتصادى ،ورزشى ،شهرنشىنى ،پزشکى و سالمت به انسانها خدمت کنند.
وسىله تخرىب
اندکى از مردم در نقاط مختلف دنىا هستند که به جاى خدمت به انسان ها ،اىن ابزار را
ٔ
شخصىت جوانان و سستى و بى بندوبارى آنها ساخته و از اىن راه دام هاى فرىب خود را پهن کرده
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و ثروت هاى بى پاىانى به چنگ مى آورند که در اىنجا فرصت ذکر آنها نىست .گروه هاى بى بندوبار در
زمىنه نفوذ آنها را فراهم مى کنند .براى پىداىش چنىن گروه هاىى است که برخى از قدرت ها
هرجامعه اى ٔ
از رسانه هاىى مانند اىنترنت و ماهواره سوءاستفاده کرده و بى بندوبارى را گسترش مى دهند .جوانان
عاقل و خردمند هرگز وقت و عمر گرانبها و سرشار از انرژى خود را در تماشاى چنىن صحنه هاىى
به هدر نمى دهند و از درىافت آن همه اطالعات با ارزش خود را محروم نمى سازند.
توجه کنىم که نگاه به نامحرم ،در هر صورت ،براى کسب لذت حرام است ؛ چرا که شخصىت فرد
را متزلزل مى سازد و غىرت او را زىر سؤال مى برد .انسان هاى ناموس دار و غىرتمند نفس خود را مهار
مى کنند و ناموس دىگران را مورد تعرض قرار نمى دهند .ناگفته نماند که خداوند اصل نگاه کردن به
نامحرمى که حجاب خود را رعاىت کرده ،منع نمى کند ؛ زىرا چنىن چىزى امکان پذىر نىست واو هرگز
تکلىف ماالىطاق و غىرقابل اجرا نمى کند ؛ بلکه نگاه از روى شهوت را منع مى کند و مى فرماىد:
ُقـل لِـلـم ِ
			
ـنـیـن
ـؤم
ُ
َ
ِ
ِ
		
ـضـوا مـن اَبـصـا ِرهـم
َىـ ُغ ّ
		
ـهـم
ـروج ُ
َو َیـحـ َفـظـوا ُف َ
			
ـهـم
ٰذلِ َ
َزکى لَ ُ
كا ٰ
ِ
ـبـىـر بِـمـا َىـصـنَـعـو َن
ـه َخ
ا َّن الـ ّٰل َ
ٌ
و ُقـل لِـلـم ِ
ِ
ـنـات
ـؤم
			
ُ
َ
ِ
ِ
ـن
ـغـض
		
َى ُ
ـضـن مـن اَبـصـا ِره َّ
َ

		
ـن …
ـه َّ
ـروج ُ
ـظـن ُف َ
َو َىحـ َف َ

به مردان مؤمن بگو:
دىدگان خود را فرو دارند
و اندام جنسى شان را از زنا حفظ نماىند
اىن براى آنان پاکىزه تر است
و خداوند به کارهاىى که مى کنند آگاه است
و به زنان مؤمن بگو:
دىدگان خود را فرو دارند
و اندام جنسى شان را از زنا حفظ نماىند
نور 30 ،و 31

توجه داشته باشىم که نگاههاى آلوده ّاولىن قدم براى ورود به مراحل دىگر زشتىها و پلىدىهاست.
بنابراىن ،باىد خود را از نگاههاى آلوده حفظ کنىم و خود را در مسىرى که دىن تعىىن کرده قرار دهىم.
البته نگاه کردن زن و مرد براى ازدواج و انتخاب ىکدىگر ابتداىىترىن مرحله است که باىد انجام شود و از
آن پس ساىر مراحل ،آنگونه که دىن فرمان داده ،طى مىشود تا اىنکه زن و مرد ازدواج مىکنند و زندگى
مشترک را آغاز مىنماىند.
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فعالىت هاى اقتصادى

ىکى از مهم ترىن فعالىت هاى اقتصادى ،خرىد و فروش است که خداوند آن را حالل کرده و بدان
تشوىق کرده استّ .اما ربا را حرام کرده و فرموده:
			
ـیـع
ا ََح َّ
ـل الـ ّٰلـ ُه الـبَ َ
			
ـر َم الـ ّ ِربـا
َو َح َّ

خدا داد و ستد را حالل و
ربا را حرام گردانیده است.
بقره275 ،

ربا فعالىت هاى اقتصادى سازنده را از بىن مى برد و افراد فقىر را فقىرتر و گرفتارتر مى کند .با اىنکه
خرىد و فروش حالل است ،اما هر چىزى را نمى توان معامله کرد .خداوند متعال خرىد و فروش چىزهاىى
مخدر ،مشروبات الکلى ،گوشت
را که زىان دارند حرام کرده است .به همىن جهت خرىد و فروش مواد ّ
خوک و مانند آنها ،حتى با غىرمسلمان هم حرام است ؛ زىرا دىن مبىن اسالم به کرامت انسان ها احترام
مى گذارد و از هر وسىله اى براى حفظ کرامت آنها استفاده مى کند.
خداوند متعال روزى هاى حالل موردنىاز ما را آفرىده و در طبىعت قرار داده است .الزم است که
هرکس با فعالىت و تالش مثبت و سازنده براى رفع نىاز خود بکوشد و از نعمت هاى الهى و زىباىى هاى
طبىعت بهره مند شود ،به ورزش و تفرىح سالم بپردازد ،به شهرها و سرزمىن هاى دىگر مسافرت کند و از
حق دىگران تجاوز کند و مانع
آن درس زندگى بگىرد و تجربه کسب کندّ .اما هىچ انسانى حق ندارد به ّ
رشد و شکوفاىى مادى و معنوى آن شود و انسان هاى دىگر را استثمار نماىد.
تطبیق

در روابط اقتصادى مردم پىرامون خود تحقىق و تفکر کنىد و روابط سالم اقتصادى و روابط ناسالم
را مشخص نماىىد.
تنبلى ،سستى و نداشتن فعالىت اقتصادى مفىد از خصاىص افراد تن پرور و بى خاصىت است که به
اراده قوى همىشه متعلق به کسانى است که زحمت
چىزى جز بهره کشى از دىگران فکر نمى کنند .اصوال ً ٔ
مى کشند و تالش مى کنند و از دسترنج خود بهره مند مى شوند .البته در همىن راه هم باىد راه اعتدال
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و مىانه را طى کرد و از توجه بىش از حد و افراط در کسب درآمد که فرد را به حرص و آز مى کشاند،
دورى کرد ؛ زىرا چنىن افراطى موجب متزلزل شدن روابط سالم ،حتى در کانون گرم خانواده مى شود.
اندیشه و   تحقیق

 1با بررسى درس اول کتاب بنوىسىد که با احکام اسالمى کدام ىک از نىازهاى ضرورى انسان
تأمىن مى گردد؟
 2منابع اصىل احکام اسالم کدام اند؟ چرا باىد احکام را از اىن منابع درىافت نمود؟
 3مجتهد در فهم احکام اسالم باىد به چه موضوعاتى آگاهى داشته باشد؟ ارتباط هرىک از اىن
موضوعات با فهم دقىق احکام را بنوىسىد.

51

