مرحلۀ سوم

در مسیر

درس هشتم

بخشی از برنامه های یک انسان مسلمان ،تالش برای
پایه های استوار
ساختن جامعهای با معیارهای اسالمی است .از این رو الزم است
ابتدا معیارهای یک جامعۀ اسالمی را که قرآن کریم ،پیامبر   اکرم و
امامان بزرگوار (صلوات الله علیهم) به ما معرفی کرده اند ،بشناسیم و برای
تحقق هرچه بهتر آنها در جامعه ،برنامه ریزی و تالش کنیم.
بنابراین ،در این درس می خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که :جامعه و تمدن مورد نظر
اسالم دارای چه ویژگی هایی است؟
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ـن ِبـالـل ِ ّٰ.ـه
َم ۡ
ـن َآم َ
و الۡـیـومِ ِ
ـر
اخ ِ .
َ َ ۡ
ِ
ِ
ـح .ا
َو َعـم َـل صال ً
ـهـم َا ۡج ُـرهُـم ِع ۡـن َـد َر ِب ّ ِـه .
ـم
ۡ
ۡ
فَـلَ ُ ۡ
خ ۡـو ٌف َعـلَ ۡـی ِـه .
ـم
َو ال َ
ۡ
ـح َـز َ.
نون
َو ال هُ ۡـم ی َ ۡ
بقره 62

ـذیـن َآمـنو .ا
یا َای ُّ َـهـا ال َّ َ
طیـعـوا    الـلّ َّٰـه.
َا ُ
سول
   الـر َ .
َو َا ُ
طیـعـوا َّ
و ا ُِولـی اۡال َ ۡم ِـر ِم ۡـنـکُ .
ـم
ۡ
َ

نساء 59

ـاد ُع.
فَ ِـل ٰـذ ِل َ
ـك فَ ۡ

  اس َـت ِـق ۡـم كَـما ا ُِم ۡـر َت
َو ۡ
و  ال تَـ َّت ِـب ۡـع َا ۡهـواءهُ .
ـم
َ ۡ
َ
ـت.
َو ُق ۡـل َآم ۡـن ُ
ِ
ِ
ـن ِك ٍ
ـتاب.
بـما َان ۡ َـز َل الـل ُّٰـه م ۡ
ِ ِ ِ
ـم.
َو اُم ۡـر ُت ل َ ۡعـد َل ب َ ۡـى َـنـ ُك ُ
   ربُّـنا و َربُّـ ُكـم.
ۡ
الـل ُّٰـه َ َ
شورى 15
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……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………
بنابراىن به دعوت بپرداز

و همان گونه كه مأمورىت ىافته اى ،اىستادگى كن

و از هوس هاى آنان پىروى مكن
و بگو اىمان آوردم

به هر كتابى كه خدا نازل كرده است

و مأمور شدم مىان شما با عدالت عمل كنم

خدا پروردگار ما و پروردگار شماست

ـس َـت ِـوى
ُق ۡـل َه ۡـل ى َ ۡ
ـمون
ـذىـن ى َ ۡـعـلَ َ
ال َّ َ
ـمون
ـذىـن ال ى َ ۡـعـلَ َ
َو ال َّ َ
ِانَّـما ى َـت َـذكَّـر اُولُـوا اۡالَ  لۡ ِ
ـباب  
َ
ُ
زمر 9

سول الـل ِّٰـه
ـد َر ُ
ُم َح َّـم ٌ
و الَّـذىـن مـعـه و
َ َ َ
َ
َا ِش ّـداء َعـلَی الۡـ ُكـ ّفـارِ
ُ
ـه ۡـم
ـماء ب َ ۡـى َـن ُ
ُر َح ُ

فتح 29

زىـنـ َة الـل ِّٰـه.
ـن َح َّـرم َ
ُق ۡـل َم ۡ

َ
ِ
ِ
الَّـتى َا ۡخـر َج ِلـعـباده.
َ
ٰ
و  الـطَّ ِـى ِ
الـر ۡزقِ.
ـبات ِمـن ِّ
ّ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
ُق ۡـل ه
آمـنوا.
ـذىـن َ
ـى لـل َ
َ
ِفـى الۡـح ِ
الـدنۡـى .ا
ـىاة ُّ
َ
خالـصـ ًة ىـوم الۡ ِـقـىامـةِ.
ِ
َ
َ ََۡ
ـص ُـل ِ
اىات.
ـك نُـ َف ِ ّ
كَ ٰـذ ِل َ
ِ
ـمون
لـ َق ۡـو ٍم ى َ ۡـعـلَ َ
اعراف 32

ِ
ِ
ـش
ُق ۡـل انَّـما َح َّـر َم َرِبّـ َى الۡـ َفـواح َ
ـهـر ِمـ ۡنـها و ما بَـطَ َ.
ـن
َ
ما ظَ َ َ

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
بگو چه كسى حرام كرده زىورهاىى را
كه خدا براى بندگانش پدىد آورده
و روزى هاى پاكىزه را
بگو اىن ها براى كسانى است كه اىمان دارند
در زندگى دنىا
و روز قىامت خاص آنان مى باشد
اىن گونه آىات را به روشنى بىان مى كنىم
براى كسانى كه مى دانند
بگو پروردگارم تنها زشت كارى ها
را حرام كرده است
چه آشكار و چه پنهان
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ِ
ـق.
ـح ِ ّ
و  اۡال ثۡـم و  الۡـبـ ۡغـى ِب َـغ ۡـى ِـر  الۡ َ

َ
َ َ َ َ
ـش ِـركوا ِبـالـلّٰـهِ.
َو َا ۡن ت ُ ۡ
ما لَـم ى ُ َـن ِ ّـز ۡل ِبـه ُسـ ۡلـطانًـا.
ۡ
و َا ۡن تـقولوا ع ٰـلَى الـلّٰـهِ.
َ َ
َ
ما ال ت َ ۡـعـلَ َ.
ـمون
اعراف 33

و ِمـن ِ
آیاتـه
َ ۡ ٰ
َا ۡن َخـلَ َـق لَـکُ ۡـم
ِ
ِ
واجا
م ۡ
ـن َانۡـ ُفـسـکُ ۡـم َا ۡز ً
ِ
ـسـکُـنوا ِال َ ۡـیـها
ل َـت ۡ
َو َج َـع َـل ب َ ۡـی َـنـکُ ۡـم
ـمـ ًة
َم َـو َّد ًة َو َر ۡح َ
ِ
ـك
ا َّن فی ٰذ ِل َ
َ ٍ
ـرون
یات ِلـ َق ٍ
ـوم ی َ َـتـ َفـ َّک َ
روم 21

و گناه و تجاوز به ناحق را
و اىنكه چىزى را شرىک خدا سازىد
كه دلىلى براى آن نازل نكرده
و اىنكه به خدا نسبت دهىد
چىزى را كه نمى دانىد
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

در آیات شریفۀ درس تفکر کنید و با تکمیل جمالت ،مهم ترین «معیارهای جامعه
و تمدّن اسالمی» را به دست آورید:

معیار اوّل :جامعه و تمدن اسالمی بر پایة اعتقاد و ایمان …… بنا می شود .و با
…… در مراتب مختلف آن مبارزه می کند.

سوره…… /آیه……

معیار دوم :مردم در جامعة اسالمی به حقیقت …… ایمان دارند و اعمال و رفتار
خود در دنیا را برای رسیدن به سعادت …… تنظیم می کنند.
سوره…… /آیه……
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معیار سوم :مسلمانان ،در برنامههای فردی و اجتماعی خود تابع فرمانهای ……،
…… و …… می باشند و …… عمل نمی کنند.

سوره…… /آیه……

معیار چهارم :در جامعة اسالمی …… ،جایگاه ممتازی دارد و کانون رشد انسانهای با
فضیلت و محل …… …… ،و رحمت می باشد.

سوره…… /آیه……

معیار پنجم :مردم جامعة اسالمی با مؤمنان ،که جبهة حق را تشکیل میدهند…… ،
هستند و با ستمگران و دشمنان حق که جبهة باطل را می سازند …… ،می ورزند.
سوره…… /آیه……

معیارششم:مردمجامعةاسالمیدرعینحالکهبرایآخرتتالشمیکنند    ………،
……البته این نعمت را در جهت فساد و گناه ………

سوره…… /آیه……

معیار هفتم :در جامعه و تمدن اسالمی تعقل و خرد ورزی یک ارزش بزرگ محسوب
می شود و ………… احترام و منزلت واالیی دارند.

سوره…… /آیه……

معیار هشتم :تنظیم روابط اجتماعی و تدوین قوانین بر پایة عدل صورت می گیرد و
با ………… به شدت مبارزه می شود.

سوره…… /آیه……

تالش و جهاد در جهت معیارها
مكرم اسالم   
 ،در ىک سپىده دم ماندگار ،از فراز كوه حرا،
پانزده قرن از فرود آمدن پىامبر ّ
مى گذرد .صبح ىكى از روزهاى آغازىن بعثت ،ىحىى بن عفىف ،مىهمان عباس ــ عموى پىامبر ــ بود
نظاره كعبه.
و مشغول ٔ
پهنه آسمان چشم دوخته است .اندكى بعد ،سوى كعبه
«ناگاه چهره اى شاداب را دىدم كه به ٔ
ادامه ماجرا را اىن گونه نقل مى كند« :پس از زمانى كوتاه،
به حركت درآمد و كنار آن اىستاد ».ىحىى ٔ
پسرى پىش آمد و در سمت راست او قرار گرفت .سپس بانوىى از راه رسىد و پشت سرشان اىستاد.
دىدم كه آن دو به پىروى آن مرد ،تعظىم كردند ،برخاستند و به سجده افتادند.
گفتم :اى عباس ،اىن كارى است عجىب و شگفت.
گفت :آرى ،كارى است شگفت .و ادامه داد :آن مرد را مى شناسى؟
جواب دادم :نه ،نمى شناسم.
برادرزاده من .پرسىد :مىدانى آن نوجوان كىست؟
ـ نامش محمد است ،پسر عبدالله بن عبدالمطّلب و
ٔ
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پاسخ دادم :نه.
ـ نامش على است ،و پسر ابوطالب .آن زن را چطور؟ او را مى شناسى؟
اىن بار نىز پاسخم منفى بود.
ـ او خدىجه است ،دختر ُخ َو ِىلد ،همسر برادرزاده ام.
برادرزاده ام محمد با من چنىن گفته است« :پروردگار من ــ كه پروردگار آسمان و زمىن هموست  ــ
كران اىن سرزمىن
مرا فرمان داده چنىن كنم (و نماز بگزارم) ».به خداوند سوگند كه امروز از كران تا ِ
پهناور ،هىچ كس را جز اىن سه تن نمى شناسم كه بر اىن آىىن باشد»1.
كمتر از نىم قرن ،پس از اىن حادثه ،نام اىن پىام ِ
آور بزرگ ،سرزمىن هاى اطراف مكه را در   نوردىد،
قلب ها را تسخىر خود كرد و بر سر زبان هاى بخش عظىمى از مردم ِ
متمدن آن زمان ،جارى گشت .و ىک
قرن بعد ،كه اىن گرامى ترىن نام ،از فراز مناره هاى مساجد شهرهاى بزرگ آسىاىى و آفریقایی و اروپاىى به
ِ
گوش قلب هاى مردم جهان رسىد و آنها را به هىجان آورد ،تمدنى عظىم و باشكوه را رقم زد؛ تمدن اسالمى.
2
شىوه
گذر از عصر جاهلىت به عصر اسالم نىازمند تغىىر در نگرش انسان ها و ّ
تحولى بنىادىن در ٔ
زندگى فردى و اجتماعى مردم بود .رسول خدا
اىن رسالت بزرگ را از شهر مكه آغاز و با كمک
ىاران صمىمى خود در مدینه ،پاىه هاى تمدن اسالمى را چنىن بنا نهاد:
دامنه كوه صفا اىستاد و اىنگونه ندا سر داد:
1ــ در اولىن روز دعوت مردم به رسالت آسمانى خود ،در ٔ
اى مردم بگوىىد معبودى جز «اللّٰه» نىست ،تا رستگار شوىد.
مبارزه با شرک ،آغاز شد و محور رسالت رسول خدا
بدىن ترتىب
قرار گرفت.
ٔ
شماره ……
معیار
								
ٔ
٢ــ پىامبر اكرم
محدوده تنگ دنىا فراتر
در كنار دعوت به توحىد ،افق نگاه انسان ها را از
ٔ
برد ،منكرىن را با استدالل هاى محكم و آشكار ،با حقىقت معاد آشنا ساخت و با عقاىد خرافى پىرامون
شماره ……
معیار
		
			
آن به مبارزه برخاست.
ٔ
آمده بود تا مردم را از حكومت و والىت طاغوت و ستمگران نجات
٣ــ رسول خدا
پاىه قوانىن الهى بنا كند ،به طورى كه روابط اجتماعى مردم بر مبناى
دهد و نظامى اجتماعى بر ٔ
دستورات خداوند تنظىم شود و فرمانی جز فرمان خداوند و کسی که خداوند تعیین کرده است،
شماره ……
معیار
							
اطاعت نگردد.
ٔ
1ــ البدایة و النهایة ،ابن کثیر ،ج  ،٣ص ٢٥
جزیره عربستان و خارج از
شبه
در
اسالم
از
پیش
فرهنگی
بااوضاع
بیشتر
آشنایی
برای
توجهی
2ــ موضوعات و مطالب علمی قابل
ٔ
صفحه  ١١٠آمده است.
آن در
ٔ
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 ،تبىىن جاىگاه خانواده ،به عنوان كانون رشد و تربىت
 4ــ از دىگر برنامه هاى مهم پىامبر اكرم
انسان هاى با فضىلت ،حافظ عفاف و پاكدامنى ،و مانع اصلى فساد و نابسامانى هاى اجتماعى بود .احىاى
منزلت زن و ارزش هاى اصىل او از عناصر اصلى اىن برنامه به شمار مى رفت .در آن عصر زن كاالىى در
كنار ساىر كاالها تلقى مى شد و از كمترىن حقوق ،از   جمله حق مالكىت برخوردار نبود و تولد دختر در
خانواده سرافكندگى آن خانواده را به دنبال داشت .در شراىطى كه زن صرفاً به ابزارى براى هوس رانى هاى
جنسى مرد تبدىل شده بود ،رسول خدا
با گفتار و رفتار خوىش انقالبى عظىم پدىد آورد.
با گروىدن مردم به اسالم ،زن منزلت انسانى خود را كسب كرد و استقالل مالى به دست آورد؛ حضور
استفاده
رابطه زناشوىى به محىط خانواده اختصاص ىافت و
زن در جامعه با عفاف و پاكدامنى توأم شدٔ ،
ٔ
ابزارى از زن ملغى گردىد تا خانواده كانون رشد فضاىل اخالقى ،دوستى و مودّت گردد و محىط جامعه
شماره ……
معیار
از فساد و بى بندوبارى محفوظ بماند و حرىم عفاف و عزّت زن حفظ شود.1
ٔ
تحول در
5ــ از اقدامات مهم رسول خدا
اىجاد نگرشى جدىد در جامعه بود كه موجب ّ
روابط بىن ملت ها گردىد .تا پىش از آن ،پادشاهان ،رؤساى قباىل ،اشراف و بزرگان ،معموال ً روابط
خود با دىگران را بىشتر براساس منافع مادى ،زىر سلطه درآوردن قباىل و سرزمىن هاى ىكدىگر تنظىم
مى كردند و مردم را در جهت همىن اهداف سوق مى دادند.
رسول خدا
اىن صف بندى ها و جبهه گىرى ها را مردود اعالم كرد وآموخت که دو جبهه اى
جبهه ىكتاپرستى،
جبهه حقٔ ،
جبهه باطل استٔ .
جبهه حق و ٔ
كه واقعاً در مقابل ىكدىگر قرار دارندٔ ،
عدالت خواهى ،كرامت هاى اخالقى و در ىک كالم ،والىت الهى است .مؤمنان والىت الهى را پذىرفته
جبهه مشركان ،ستمگران ،مفسدان و به تعبىر دىگر ،والىت
جبهه باطلٔ ،
و فرمانبردار خداوند هستندٔ .
طاغوت و شىطان است.
از مسلمانان مى خواهد كه با هم كىشان خود در سراسر
بنابراىن موضع گىرى ،رسول خدا
جهان پىوند برادرى برقرار كنند و مانند اعضاى ىک خانواده از ىكدىگر دفاع نماىند ،با ظالمان و
شماره ……
معیار
مفسدان مبارزه كنند و ىار ستمدىدگان و مستضعفان باشند.
ٔ
 ،تالش مى نمود انسان هاىى تربىت كند كه در عىن توجه به رستگارى
 6ــ رسول خدا
اخروى به  عنوان هدف اصلى زندگى ،براى رشد و تعالى زندگى دنىوى خود نىز تالش كنند .افرادى كه
بهره صحىح را مى برند و هم با بندگى و راز و نىاز
هم از زىباىى هاى جهان آفرىنش و نعمت هاى خداوند ٔ
با خداوند متعال و پاىبندى به اخالق ،خود را براى تقرب الهى و رستگارى جاودانه آماده مى سازند.
1ــ برای آشنایی بیشتر با جایگاه این معیار در نظام ارزشی اسالم ،به ص  112مراجعه فرمایید.
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انسان هاىى كه در عىن توجه به معنوىت و اخالق ،از جامعه كناره گىرى نمى كنند و براى ع ّزت و آساىش
مردم مى كوشند و اىن را نىز وسىله اى جهت رستگارى خود قرار مى دهند.
جامعه اسالمى نه تنها با اخالق ترىن و معنوى ترىن جامعه ،بلكه باىد آبادترىن جامعه نىز
بنابراىن،
ٔ
باشد .رسول خدا
گوشه عبادتگاهى پناه مى بردند و از مردم كناره گىرى كرده ،به
افرادى را كه به
ٔ
زندگى خود و خانواده بى توجه بودند ،سخت مورد نكوهش قرار مى داد و آنها را از خود نمى دانست.
از طرف دىگر ،افرادى را نىز كه فقط به لذت هاى دنىاىى سرگرم بودند ىا فقط به جمع ثروت و كسب
قدرت مى پرداختند هواپرستانى مى شمرد كه به لذت اندک دنىا بسنده كرده و از لذّات معنوى جاوىد
شماره ……
معیار
							
آخرت بازمانده اند.
ٔ
دعوت خود را در جامعه اى آغاز كرد كه نشانه هاىى بسىار اندک از تعقل
7ــ رسول خدا
و تفكر و داناىى در آن ىافت مى شد .زندگى شان سرشار از خرافات و مظاهر جهل بود.
شعر مى سرودندّ ،اما براى شراب ،شكار ،غارت ،عشق حىوانى و بت .براى آمدن باران
آتش مى افروختند .شتر سالم را با آهن حرارت دىده داغ مى زدند تا شتر دىگرى كه
مرىض است بهبود ىابد .اگر گاو ماده آب نمى خورد ،گاو نر را مى زدند تا دىو پنهان
شده در شاخ هاى او خارج شود .گفته اند در مىان اىن مردم فقط هفده نفر بودند كه
خواندن و نوشتن مى دانستند .نبىّ  اسالم
آمد تا اىن آداب جاهلى را نابود كند و
مردم را به سوى زندگى مبتنى بر تفكر و علم سوق دهد .اولىن آىاتى كه بر رسول خدا
1
نازل شد و آغازگر رسالت وى بود ،درباره ٔ دانش و آموختن بود.
دعوت به تفكر ،تعقل ،تدبر و خردورزى در جاى جاى اىن كتاب آسمانى مشاهده
مى شود .نزول تدرىجى آىات قرآن كرىم و دعوت مكرر اىن كتاب به خردورزى و دانش از ىک طرف و
تشوىق هاى دائمى رسول خدا  
سد جاهلىت و خرافه گراىى را شكست و ىكى از
از طرف دىگرّ ،
جاهل ترىن جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت .در حالى كه در بزرگترىن كشور متمدن آن
روز ،اىران ،فقط بخشى از مردم حق آموختن داشتند ،رسول خدا
نه تنها همه را
دعوت به علم آموزى كرد ،بلكه فرمود« :طلب علم بر هر مرد و زن واجب است».2
شماره ……
معیار
				
			
ٔ
1ــ علق ١ ،تا ٥
2ــ برای آشنایی بیشتر با جایگاه این معیار در ایجاد تمدن اسالمی ،تالش علمی دانشمندان مسلمان و نقش آنان در پیشرفت علمی
صفحه  ١١٣تا  ١٢٢مراجعه فرمایید.
جهان به
ٔ
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 8ــ آن حضرت تالش کرد جامعه اى عدالت   محور برپا نماید به طوری كه در آن
همه انسان ها
مظلوم به آسانى حق خود را از ظالم بستاند و امكان رشد براى ٔ
فراهم باشد ،نه اىنكه نعمت ها و ثروت هاى زمىن در انحصار گروهى محدود
ِ
طبقاتى حاكم بر نظام جاهلى
باشد .اىشان از هر فرصتى براى رفع تبعىض هاى
و برقرارى فرهنگ برابرى و مساوات در جامعه ،كمال استفاده را مى نمود و
از هىچ تالشى در اىن راه فروگذار نمى كرد.
مبارزه با تبعىض
ىكى از جنبه هاى عدالت خواهى رسول خدا
همه نقاط جهان ،به    خصوص در امپراتورى هاى بزرگ آن روز
نژادى و امتىازات اشرافى بود كه در ٔ
همه امتىازات اشرافى را لغو كرد و هىچ قومى را بر قوم دىگر برتر ندانست.1
رواج داشت .اىشان ٔ

			
		

شماره ……
معیار
ٔ

				

اکنون که معیارها را استخراج کرده اید ،عنوانی برای هرکدام انتخاب کنید و در

خانه های خالی قرار دهید.

1
٢
٣

٨

تمدن متعالی
اسالم
٤

٧
٦

٥

1ــ برای آشنایی با نمونه های دیگری از جنبه های عدالت خواهی در تمدن اسالمی به صفحات  ١٢٢تا  ١٢٦مراجعه نمایید.
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٭ از میان معیارهای هشت گانه ،معیارهای ّاول ،هفتم و هشتم را با یکدیگر مقایسه کنید
و توضیح دهید که اگر جامعه ای فقط به دنبال تحقق یکی از آنها باشد و به دو ویژگی
دیگر توجه نکند ،چه مشکالتی پدید می آید؟
اول ،بدون معیارهای
معیار ّ

معیار هشتم ،بدون

معیار هفتم ،بدون

هفتم و هشتم

اول و هفتم
معیارهای ّ

اول و هشتم
معیارهای ّ
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درس نهم

برنامه ای برای
فردا

در درس قبل با معیارهای جامعه و تمدن متعالی اسالم
آشنا شدیم 1و دانستیم که پیامبر اکرم
برای شکل گرفتن
چنین جامعه ای تالش کرد و مسلمانان را نیز به تالش در این راه
دعوت فرمود .جامعۀ جهانی حضرت مهدی
نیز بر  اساس همین

معیارها پدید خواهد آمد.
اکنون با این سؤال روبرو هستیم که :
هرکدام از ما چگونه برنامه ریزی کنیم که بتوانیم جامعۀ خود را به معیارهای یک جامعۀ
متعالی اسالمی هرچه بیشتر نزدیک نماییم و زمینۀ ظهور حضرت مهدی
و تشکیل جامعۀ
جهانی توحیدی را فراهم سازیم؟
1ــ برای آشنایی با «تمدن جدید» ،تفاوت معیارهای آن با معیارهای «تمدن اسالمی» و نتایج پیامدهای آن به موضوعات خواندنی
صفحات  ١٢٨تا  ١٣٨مراجعه نمایید.
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ـعـلۡـناكُـم.
و كَ ٰـذ ِل َ
ـك َج َ

َ

ۡ

ُا َّمـ ًة َو َسـطً.ا
ِل َـتـکونوا ُش َـهـداء َعـلَی الـ ّن ِ
ـاس
َ
ـهیـدا
الـر ُ
سول َعـلَ ۡـیـکُ ۡـم َش ً
َو ی َ َ
ـکون َّ
بقره 143

ـن ى َ َـت َـو َّل الـل َّٰـه
َو َم ۡ
و رسـولَـه .و
َ َ
ـذىـن َآمـنوا
َوال َّ َ
فَ ِـا َّن ِح ۡـز َب الـل ِ ّٰ.ـه
ِ
ـبون.
هُ ُـم الۡـغال َ

مائده 56

قال موسی ِلـ َق ِ
ـوم ِـه
َ
ٰ
اس َـتـعیـنوا ِبـالـل ِّٰـه.
ۡ
ِ
    اصـبـروا
َو ۡ
ِا َّن اۡال َ ۡر َض ِلـل ِّٰـه.
یورثُـها مـن یـشاء ِمن ِع ِ
ِ
ـباده
َ ۡ َ ُ
ٰ
ِ ِ
ـقىـن
َوالۡـعاقـبَـ ُة لـ ۡل ُ
ـمـ َّت َ
اعراف 128

ا ُۡد ُع ِا ٰلی َس ِ
ـك .
ـبىـل َر ِب ّ َ
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و اىن چنىن شما را قرار دادىم
امتى مىانه و اسوه
تا بر مردم گواه باشىد
و رسول خدا بر شما گواه باشد ..
ولى خود قرار دهد خدا و
هر كس ّ
رسولش را

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
كه زمىن ،متعلق به خداست
و آن را به هركس از بندگانش بخواهد ،مىدهد
و سرانجام [نىک]از ِآن تقواپىشگان است.
به راه پروردگارت دعوت كن

ِ ِ
ِ
ِ
ـس َـن ِـة.
ِبـالۡـح ۡک َـمـة و الۡ َـم ۡـوعـظَـة الۡ َ
ـح َ
َ
و ِ
ِ
جادلۡ ُـه ۡـم ِبـالَّـتی ه
ـن…
ـس ُ
ـى َا ۡح َ
َ
َ

با دانش استوار و اندرز نىكو

و با آنان به شىوه اى كه نىكوتر  است،
	 مجادله نما
نحل 125

دو تجربۀ موفق
تجربه بسىار موفق و زىبا را پشت سر دارىم ،دو تجربه اى
خوشبختانه ،ما به  عنوان اىرانى مسلمان ،دو ٔ
كه بار اصلى آن بر دوش استوار پدران و مادران ما ،ىعنى نوجوانان و جوانان دىروز بود :یکی برچیدن نظام
شاهنشاهی ،آفرىدن انقالب اسالمى و دیگری پىروزى در دفاع مقدس .اىن دو تجربه ،هم اعتقاد مردم جهان
درباره تأثىر اىمان به غىب در پىروزى هاى مادى و اثرات مثبت حكومت مبتنى بر دىن مبىن اسالم افزاىش
را
ٔ
پىشه جهانى آگاه تر كرد و براى رسىدن به معنوىت و عدالت مشتاق تر و
داد و هم آنان را نسبت به نظام ستم ٔ
تشنه تر ساخت و رسىدن به اىن ارزش ها را خواست عمومى بسىارى از ملت ها قرار داد.
موقعىت كنونى و مسئولىت ما
اكنون در مرحله اى حساس از تارىخ سرزمىن خود و جهان قرار دارىم .در مسىر تكاملى اىن
ملت ،مسئولىت به ما منتقل شده است .پدران و مادران ما كه آن تجربه هاى موفق را مدىرىت كردند،
منتظر و نگران تصمىم ما هستند تا ببىنند در عصر جهانى شدن ،نقش منحصر به فرد خود را چگونه به
انجام خواهىم رساند و در جهت هدف بزرگى كه در مقابل ماست ،تا كجا پىش خواهىم رفت.

()1

در آیات  143سورة بقره و  ٥٦سورة مائده بیندیشید و پیام هایی را كه مربوط به
موقعیت و مسئولیت ویژة ما مسلمانان در جهان است ،استخراج كنید.
1ـ جامعة واقعی اسالمی آن جامعه ای است   كه بتواند در عصر خود اسوه باشد و راه
معتدل و میانة زندگی را به دیگر جامعه ها نشان دهد.
٢ـ ..........................................................................
٣ـ ..........................................................................
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برنامه رىزی
مقاىسه آنها
شاىد در نگاهى ابتداىى به اىن هدف بزرگ (تالش برای جامعه و تمدن آرمانی اسالم) و
ٔ
با توان و قابلىت هاى موجود ،كسانى باشند كه چنىن طرحى را ىک بلندپروازى بپندارند و رسىدن به آن
اهداف را دور از دسترس تلقى كنندّ .اما اىن ىک تلقى ظاهرى و سطحى نگر از توانمندى ذاتى انسان،
مردم هوشمند جامعه  و جوانان و نوجوانان پاک   اندىش ما و ناشى از عدم آشناىى با آموزه هاى بىداركننده
و حىات بخش اسالم مى باشد .البته مى دانىم كه اىن مسئولىت بزرگ و حساس ،نىازمند برنامه اى است
كه ما را به آن سطح الزم از توانمندى ارتقا دهد و قدرت الزم براى اىفاى نقش در جهان كنونى را به ما
هزىنه آن را هم مى پردازد
ببخشد .عالوه بر اىن ،كسى كه آرمانى به اىن عظمت و بزرگى را برمى گزىندٔ ،
و رنج ها و مشكالتش را تحمل مى كند .ما به اىن حقىقت معتقدىم كه:
«حجم تحمل زحمت ها و رنج ها و فداكارى ها و جان نثارى ها و محرومىت ها ،مناسب حجم بزرگى
رتبه آن است»1.
علو ٔ
مقصود و ارزشمندى و ّ
با توجه به اهمىت اىن اقدام بزرگ ،برنامه هاىى را در چهار حوزه پىشنهاد مى كنىم .اىن برنامه ها
را بررسى كنىد و براى عمل كردن به آنها بكوشىد.
حوزۀ ّاول  :تقوىت تواناىى های فردی
ّاولىن قدم آن است كه هرىک از ما خود را براى اىفاى چنىن نقش مهمى آماده كنىم و توانمندى
الزم را به دست آورىم .براى رسىدن به اىن آمادگى ،برنامه هاى زىر پىشنهاد مى گردد:
1ــ تالش برای كسب آگاهى دقىق از تمدن اسالمى و تمدن جدىد  :اجراى هر طرحى براى
دربردارنده تجربه هاى فراوان
فردا ،بدون آگاهى از موفقىت ها و دستاوردهاى دىروز مىسر نىست .گذشته،
ٔ
است كه عوامل پىروزى ها و شكست ها را به ما نشان مى دهد و بصىرت و روشن بىنى ما را باال مى برد.
شناخت دنىاى جدىد نىز جهت درک درست واقعىت ها و انتخاب روش هاى مؤثر ،ضرورى و
الزم است.
پس هرىک از ما باىد برنامه اى براى آشناىى دقىق با تمدن بزرگ اسالمى و شراىط جهانى كه در
آن زندگى مى كنىم ،تنظىم كنىم.
2ــ تقوىت اىمان و اراده  :مشاركت در اىن اقدام بزرگ نىازمند اعتقاد راسخ به دىن ،ع ّزت  نفس،
اراده قوى ،و طهارت نفسانى است.
توكّل و اعتماد به خداوند ،شجاعت ،پاىدارى ،عزم و ٔ
1ــ وصیت نام ٔه امام خمینی رحمة ال ّٰله علیه
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()2

با تفکر در آیة  ١٢٨اعراف به سؤال های زیر پاسخ دهید:
١ـ عاقبت نیک از ِ
آن چه کسانی است؟
.............................................................................
٢ـ این عاقبت نیکو در چه صورتی به انسان می رسد؟
.............................................................................

حوزۀ دوم  :تحكىم بنىان خانواده
مواظبت و حراست از بنىان خانواده مانع گسترش بسىارى از مشكالت اخالقى و فرهنگى مى شود
كه هم اكنون تمدن جدىد بدان گرفتار شده است .بنابراىن الزم است راه هاى حراست از بنىان خانواده
را بىابىم و در جامعه تبلىغ كنىم.
٭ با دوستان و همكالسیهای خود مشورت كنید و راههای تقویت بنیان خانواده را پیدا
نمایید .همچنین ببینید چه عواملی سبب سست شدن بنیان خانواده می گردد.

حوزۀ سوم  :تقوىت بنىان های جامعه
حضور فعال در جهان و تأثىرگذارى بر آن ،با اقدامات فردى پراكنده مىسر نىست .هرىک از ما،
جامعه
عالوه بر خودسازى فردى و به فعلىت رساندن قابلىت ها و استعدادهاى خود ،الزم است بكوشد
ٔ
خود را به شاخص هاى تمدن متعالى اسالم نزدىک   كند و به جامعه اى اسوه و نمونه براى دىگران تبدىل
نماىد .براى رسىدن به اىن هدف ،اقدامات زىر پىشنهاد مى شود:
1ــ همراه كردن دىگران با خود  :در قدم ّاول شاىسته است بكوشىم اىن رسالت بزرگ و
جامعه خود تبىىن كنىم تا آنان نىز به اىن مسئولىت آگاه شوند
متعالى را براى دوستان ،نزدىكان و افراد
ٔ
و ىار و پشتىبان آن گردند.
مسلماً هدف  مطرح شده ،از بزرگ ترىن «خىرها» در جهان امروز مى باشد ،كه شاىسته است دىگر
مردم جامعه را به آن دعوت كنىم و با خود همراه نماىىم.
2ــ تالش برای پىشگام شدن در علم و فناوری  :پىشرفت علمى ،پاىه هاى استقالل ىک ملت را
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تقوىت مى كند و مانع تسلط بىگانگان مى شود .هر ىک از ما باىد بكوشىم با همت بلند و پشتكار
فراوان ،استعداد خود را به كار بگىرىم تا به مرتبه اى از قدرت علمى برسىم كه توجه دىگر
ملت ها را به سوى خود جلب كنىم.
ماىه اقتدار
مقام معظم رهبرى در اىن باره اىن گونه تذكر مى دهند« :باىد علم را كه ٔ
ملى است ،همه جدى بگىرند و دنبال كنند .كشورى كه مردم آن از علم بى بهره باشند،
هرگز به حقوق خود دست نخواهد ىافت .نمى شود علم را از دىگران گداىى كرد .علم ،درون جوش و
درون زاست .باىد استعدادهاى ىک ملت به كار افتد تا ىک ملت به معناى حقىقى كلمه ،عالم بشود».1
پىشرفت هاى اخىر دانشمندان جوان كشور ما ،در رشته هاى مختلف علمى ،مانند پزشكى و
سلول هاى بنىادى ،فناورى نانو و هسته اى ،صناىع نفت ،پتروشىمى و سدسازى قدم هاى اولىه اى است
همه عرصه هاى دانش را بپىماىد.
همت بلندتر و عزم قوى تر ادامه ىابد و ٔ
كه باىد با ّ
3ــ استحكام بخشىدن به نظام اسالمى  :استحكام و اقتدار نظام حكومتى ىک كشور مهم ترىن
عامل براى حضور كارآمد در مىان افكار عمومى جهان است .ىک كشور ضعىف ،به طور طبىعى
منزوى مى شود و همراه و همدلى در دنىا نمى ىابد .پس شاىسته است نظام اسالمى خود را به   مرتبه اى
ثمره اندىشه ها و آرمان هاى ما
از پىشرفت و تعالى برسانىم كه ملت هاى دىگر به طور عىنى و ملموس ٔ
همه ابعاد ،تقوىت
را ببىنند .استحكام پاىه هاى اقتصادى و تالش براى كاهش فقر،
توسعه عدالت در ٔ
ٔ
وظىفه مقدس امر به معروف و نهى از منكر،
اتحاد ملّى ،انسجام اسالمى و مشاركت عمومى و عمل به
ٔ
از مهم ترىن عوامل استحكام نظام اسالمى است.
4ــ تقوىت عزت نفس عمومى  :ملتى كه به تواناىى خود اىمان و باور دارد و عبارت «ما
مى توانىم» را ،نه   صرفاً در لفظ ،كه در «عمل» بىان مى كند ،قله هاى افتخار را به سرعت فتح
كننده تمدن اسالمى و بزرگ ترىن نىروى
خواهد كرد .اىمان و باور به اینکه «ما مى توانىم» زنده ٔ
محركه ،براى پىمودن راه و گذر از گردنه هاى سخت آن است .آن خودباورى كه پىامبر گرامى
اسالم در ىاران اندک خود به وجود آورد ،سبب شد در شهر كوچک مدىنه امتى تربىت شود كه
براى اصالح جهان قىام كند و از همان ابتدا براى آزادى ستم دىدگان جهان و گسترش توحىد
در تمام دنىا برنامه رىزى نماىد.
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صبح ىكى از روزهاىى كه مسلمانان به حفر خندق در اطراف مدىنه
ِ
مشغول بودند ،تا مانع ورود مشركان مكه شوند و بتوانند با جمعىت اندک
خود در مقابل آنها باىستند ،به سنگ بزرگى برخوردند .شكستن و بىرون
آوردن آن سنگ مشكل بود .گروهى از ىاران پىامبر جمع شده بودند و
تالش مى كردند با استفاده از ابزار آن روز و زور بازوى خود ،سنگ را بشكنند و آن را
بىرون آورندّ ،اما موفقىتى به دست نىامد.
نزد آنان
جابربن عبداللّه نزد پىامبر آمد و از اىشان كمک خواست .پىامبر خدا
آمد ،نگاهى به سنگ بزرگ انداخت ،سپس به سوى آب رفت و وضو گرفت و جرعه اى از آن
را نوشىد .اعتماد و آرامش در رفتار وى تجلى داشت .با اطمىنان كلنگ را در دست گرفت،
آن را باال برد و با بانگ تكبىر فرود آورد .آن چنان محكم كوبىد كه غرشى برخاست و جرقه اى
ضربه سوم ،برق سوم .با
ضربه دوم ،برق دىگرى درخشىد و با ٔ
چون شهاب از سنگ برآمد؛ با ٔ
ضربه پىاپى ،سنگ سخت از هم پاشىد و تكّه تكّه شد.
اىن سه ٔ
رسول خدا
از مىان خندق رو به ىاران كرد و فرمود« :خداى متعال با برق نخستىن،
كشور ىمن را براى من گشود و با برق دومىن ،شام و مغرب زمىن را و با برق سوم مشرق زمىن
را براى من فتح كرد ».1اىشان خودباورى و توكل به خداوند را اىن گونه در ىاران خود تقوىت
مى نمود.
حوزۀ چهارم  :حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانى
پىام اسالم ،پىامى براى فطرت انسان هاست .هر انسان حقىقت طلب و روشن ضمىرى كه
مواجهه با اىن پىام ،جذب آن مى شود و تحت تأثىر قرار مى گىرد .آنچه
جوىاى حقىقت باشد ،در
ٔ
اهمىت دارد ،انتخاب روش هاى درست براى انتقال اىن پىام است .به همىن منظور ،برنامه هاى زىر
را پىشنهاد مى كنىم:
1ــ تأ كىد بر عقالنی بودن محتوای دین  :مىان ىک پىام و روش تبلىغ آن باىد تناسب منطقى
و معقول برقرار باشد .از اىن رو حق را نمى توان با روش هاى نادرست به دىگران رساند .خداوند ،در
قرآن کریم روش هاى تبلىغى مناسب را به پىامبر گرامى اش آموزش داده است.
1ــ سالم بر خورشید ،سید علی اکبر حسینی ،ج  ،٤ص ٢٤٢
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در آیة  125سورة نحل بیندیشید و روشهایی را كه برای گفت    وگو با مردم و رساندن
پیام الهی پیشنهاد می كند ،استخراج نمایید.
روش اوّل................................................................... :
روش دوم................................................................. :
روش سوم................................................................ :

الزمه به كارگىرى اىن روش ها ،تقوىت عقل و خرد و تأمل خردمندانه در اسالم است؛ به طورى كه
ٔ
بتوانىم معقول و خردمندانه از دىن الهى دفاع كنىم و پاسخگوى پرسش هاى جوىندگان حقىقت باشىم.
2ــ استفـاده از بهترىن و كارآمدتـرىن ابزارها برای رسانـدن پىام  :امروزه ابـزارهاى
رسانـدن پىام بسىار متنوع و گسترده است .اىن ابزارها ،به همان مىزان كه مى توانند
در استخدام حق قرار گىرند ،مى توانند حامل پىام هاى باطل باشند و به گمراهى
مردم كمک كنند.
شبكه جهانى اطالع رسانى (اىنترنت) بهترىن شاهد اىن مدعاست .در
ٔ
اىن مىدان ،كه شاىد سخت ترىن هماوردى حق و باطل در جرىان است ،مشاهده
مى كنىد كه چگونه باطل پىشگان به تمام اصول و موازىن اخالقى و انسانى حمله
حد و مرز اخالقى را رعاىت نمى نماىند.
مى كنند و هىچ ّ
٭١ـ امروزه چه ابزارهایی برای رساندن پیام حق و گفت    و گو با دیگر مردمان وجود
دارد كه می توان از آنها كمک گرفت؟
2ـ دشمنان حق چگونه از این ابزارها سو ء استفاده می كنند؟ و راه مبارزه با آنها
چیست؟

3ــ مبارزه با ستمگران و تقوىت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر  :مى دانىم كه ىكى از رسالت هاى
اصلى انبىا ،مبارزه با ظلم و برقرارى عدل در روابط جهانى و گسترش حق و حقىقت بوده است .هر چند
كه بسىارى از مردم با شنىدن سخن حق دلشان نرم مى شود و پذىراى حق و حقىقت و عدالت مى باشند،
اما باىد هوشىار باشىم كه همواره گروهى از اهل باطل هستند كه نه تنها زىر بار حق و حقىقت نمى روند،
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بلكه سد راه حق جوىى و حق پرستى مى باشند و گسترش عدالت ،منافع آنها را بر هم مى زند و تا همه را
تابع خط و مشى خود نكنند و ىوغ اسارت بر گردن دىگران نىفكنند ،آرام نمى گىرند.
امام خمىنى ــ رحمة  اللّٰه علىه ــ مى فرماىند:
همه ما باىد به آن توجه كنىم و آن را اصل و اساس سىاست خود با بىگانگان
«نكته مهمى كه ٔ
ٔ
قرار دهىم ،اىن است كه دشمنان ما و جهان خواران تا كى و تا كجا ما را تحمل مى كنند و تا چه مرزى
استقالل و آزادى ما را قبول دارند .به ىقىن ،آنان مرزى جز عدول از همه هوىت ها و ارزش هاى معنوى
  گفته قرآن  كرىم [دشمنان] هرگز دست از مقاتله و ستىز با شما برنمى دارند مگر
و الهى مان نمى شناسند .به ٔ
اینکه شما را از دىن تان برگردانند .1ما چه بخواهىم و چه نخواهىم صهىونىست ها و آمرىكا و شوروى
2
در تعقىبمان خواهند بود تا هوىت دىنى و شرافت مكتبى مان را لكه دار نماىند».
بدىن ترتىب ،اگر واقع بىنانه نگاه كنىم ،درمى ىابىم كه دعوت به حق و عدالت را نباىد منحصر به
صحبت و شعار كرد ،بلكه براى تحقق سخن حق باىد قىام نمود و موانع حق و حق پرستى را در كل
جهان زدود و اىن مىسر نمى شود مگر با جهاد و آمادگى براى شهادت در راه خدا ،كه همان راه حق و
همه سختى هاى اىن راه.
حقىقت است و تحمل ٔ
امام خمىنى «ره» در اىن باره در پىام برائت از مشركىن در حج سال
 1366فرمودند:
« … تجربه انقالب اسالمى در اىران ،با خون بهاى هزاران شهىد و مجروح
و خراب شدن منزل ها و به آتش كشىده شدن خرمن هاى كشاورزان و كشته شدن
تعداد بسىارى در بمب گذارى ها و اسىر شدن فرزندان انقالب و اسالم به دست
دژخىمان بعث عراق و هزاران گونه تهدىد و فشار اقتصادى و جانى به دست آمده است .ملت
ِ
كودكان در خواب،
تجربه پىروزى بر كفر جهانى را در خراب شدن منازل خود بر سر
اىران
ٔ
به دست آورده و با فداكارى و مجاهدت ،انقالب و كشور خود را بىمه نموده است ،و ما به تمام
نتىجه دفاع و مبارزه با ستمگران را بدون كوچک ترىن
جهان تجربه هاىمان را صادر مى كنىم و ٔ
چشم داشتى ،به مبارزان راه حق انتقال مى دهىم و مسلماً محصول صدور اىن تجربه ها ،جز
شكوفه هاى پىروزى و استقالل و پىاده شدن احكام اسالم براى ملت هاى در بند نىست.
1ــ سوره بقره ،آیه ٢١٧
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 ...من به تمام دنىا با قاطعىت اعالم مى كنم كه اگر جهان خواران بخواهند در   مقابل دىن
همه دنىاى آنان خواهىم اىستاد و تا نابودى تمام آنان از پاى نخواهىم
ما باىستند ،ما در مقابل ٔ
نشست؛ ىا همه آزاد مى شوىم و ىا به آزادى بزرگ ترى كه شهادت است مى رسىم و همان گونه كه
در تنهاىى و غربت و بدون كمک و رضاىت احدى از كشورها و سازمان ها و تشكىالت جهانى،
انقالب را به پىروزى رساندىم ،و همان گونه كه در جنگ نىز ،مظلومانه تر از انقالب ،جنگىدىم
باقىمانده راه
و بدون كمک حتى ىک كشور خارجى متجاوزان را شكست دادىم ،به ىارى خدا
ٔ
پر نشىب و فراز را با اتكاء به خدا ،تنها خواهىم پىمود و به وظىفه خود عمل خواهىم كرد :ىا
دست ىكدىگر را در شادى پىروزى جهان اسالم در كل گىتى مى فشارىم و ىا همه به حىات ابدى
و شهادت روى مى آورىم و از مرگ شرافتمندانه استقبال مى كنىم ولى در هر حال پىروزى با
1
ماست و دعا را هم فراموش نمى كنىم…».
نمونه بارز حق ستىزى و زورگوىى در عرصه جهانى ،اقدامات صهىونىست ها در فلسطىن اشغالى
ٔ
است .فجاىع و ظلم هاىى كه امروزه در فلسطىن رخ مى دهد ،بر كسى پوشىده نىست و تاكنون سازمان هاى
بىن المللى ده ها قطعنامه در محكومىت جناىات رژىم صهیونیستی صادر كرده اند؛ اما آىا اىن قطعنامه ها
ظالمانه اىن رژىم غاصب اندک تأثىرى داشته باشد؟ آىا در مقابل ىک جاه طلب
توانسته اند در روىه هاى
ٔ
قدرتمند مى توان به مذاكره و نصىحت اكتفا كرد؟
٭ برخی میگویند راهحل معضل فلسطین را باید در پشت میزهای مذاكره و رایزنیهای
سیاسی جست  وجو كرد و انتفاضة مردم فلسطین تنها بر حجم مشكالت می افزاید .در
گفت    و گو با دوستان خود ،این دیدگاه را نقد و بررسی كنید.

بنابراىن ،با شناخت دقىق فرصت ها ،مردم دنىا را باىد نسبت به شراىط سخت و ظالمانه اى كه
جبهه عدالت خواهان
در آن قرار گرفته اىم ،آگاه كنىم و با زنده كردن
روحىه جهاد و مبارزه ،به تقوىت ٔ
ٔ
بپردازىم .با اقتدا به امام خمىنى ــ رحمة اللّه علىه ــ عزت و كرامت ذاتى انسان ها را بدان ها ىادآورى
روحىه خودباختگى و ترس را از ملت ها بزداىىم و آنها را به سوى استقامت و مبارزه اى معقول و
كنىم،
ٔ
عزتمند هداىت كنىم.
1ــ  صحیف ٔه نور ،ج  ،٢٠ص 118
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روحىه حماسه و جهاد و
١ــ زندگى و سخنان امام خمىنى پر از
ٔ
قطعنامه
شهادت  طلبى است .جالب اىنجاست كه حتى در پىامى كه هنگام قبول
ٔ
مربوط به تهاجم عراق به اىران صادر كرد ،نه فقط بر تداوم روحىه جهاد ،بلكه بر
تداوم خود اىن جهاد مقدس علىه ظلم و ستم تأكىد نمودند و بىان داشتند هدف
ما نه فقط رفع فقر ،بلكه محو هرگونه ظلم و كفر از كل جهان است:
كرده خود را از راه برائت ما ىافت و دىدىم كه در
« … آرى[ ،مبارز] فلسطىنى ،راه گم ٔ
اىن مبارزه ،چگونه خون بر شمشىر و اىمان بر كفر و فرىاد بر گلوله پىروز شد ،و چطور خواب
شجره
در ٔىه 1فلسطىن از
بنى اسرائىل در تصرف از نىل تا فرات آشفته گشت و دوباره كوكب ّ
ٔ
غربىه ما برافروخت و امروز همان گونه كه فعالىت هاى وسىعى در سراسر
مباركه الشرقىه و ال ٔ
ٔ
جهان براى به سازش كشىدن ما با كفر و شرک در جرىان است[ ،فعالىت هاىى] براى خاموش كردن
شعله هاى خشم ملت مسلمان فلسطىن نىز به همان شكل ادامه دارد و اىن تنها ىک نمونه از
پىشرفت انقالب است…
امروز جنگ حق و باطل ،جنگ فقر و غنا ،جنگ استكبار و استضعاف و جنگ
پابرهنه ها و مرفهىن بى درد شروع شده است و من دست و بازوى همه عزىزانى كه در سراسر
همه
جهان كوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند مى بوسم و سالم و درود
خالصانه خود را به ٔ
ٔ
غنچه هاى آزادى و كمال نثار مى كنم؛ و به ملت عزىز و دالور اىران هم عرض مى كنم خداوند
ِ
خواران
كىنه انقالبى تان جهان
آثار و بركات معنوىت شما را به جهان صادر كرده است و
شراره ٔ
ٔ
چپ و راست را به وحشت انداخته است …    .
جنگ ما جنگ عقىده است و جغرافىا و مرز نمى شناسد و ما باىد در جنگ
اعتقادى مان ،بسىج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه اندازىم …
اذناب 2آمرىكا باىد بدانند كه شهادت در راه خدا مسأله اى نىست كه بشود با پىروزى
ىا شكست در صحنه هاى نبرد مقاىسه شود .مقام شهادت ،خود ،اوج بندگى و سىر و سلوک
در عالم معنوىت است ،نباىد شهادت را تا اىن اندازه به سقوط بكشانىم كه بگوىىم در عوض
شهادت فرزندان اسالم ،تنها خرمشهر و ىا شهرهاى دىگر آزاد شدند ،تمامى اىن ها خىاالت باطل
ملى گراهاست و ما هدفمان باالتر از آن است .ملى گراها تصور نمودند ما هدفمان پىاده كردن
«ستاره درخشان» است.
سوره نور ،که به معنای
1ــ  اشاره به تعبیر «کوکب د ّری» در آی ٔه ٣٥
ٔ
ٔ
2ــ اذناب :پیروان
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اهداف بىن الملل اسالمى در جهان فقر و گرسنگى است ،ما مى گوىىم تا شرک و كفر هست،
مبارزه هست و تا مبارزه هست ،ما هستىم .ما بر سر شهر و مملكت با كسى دعوا ندارىم؛
ما تصمىم دارىم پرچم «ال اله ّإلللّه» را بر قلل رفىع كرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآورىم …    .
جهان خواران و سرماىه داران و وابستگان آنها توقع دارند كه ما شكسته شدن نونهاالن و
اولىه ما و انقالب اسالمى
به چاه افتادن مظلومان را نظاره كنىم و هشدار ندهىم؛ و حال آنكه
وظىفه ٔ
ٔ
ماست كه در سراسر جهان صال زنىم كه اى خواب رفتگان! اى غفلت زدگان! بىدار شوىد و به
اطراف خود نگاه كنىد كه در كنار النه هاى گرگ ،منزل گرفته اىد؛ برخىزىد كه اىن جا جاى خواب
نىست! و نىز فرىاد كشىم :سرىعاً قىام كنىد كه جهان اىمن از صىاد نىست …
من به صراحت اعالم مى كنم كه جمهورى اسالمى اىران با تمام وجود براى احىاى هوىت
اسالمى مسلمانان در سراسر جهان سرماىه گذارى مى كند و دلىلى هم ندارد كه مسلمانان جهان
را به پىروى از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلوى جاه طلبى و فزون طلبى
صاحبان قدرت و پول و فرىب را نگىرد .ما باىد براى پىشبرد اهداف و منافع ملت محروم اىران
برنامه رىزى كنىم ،ما باىد در ارتباط با مردم جهان و رسىدگى به مشكالت و مسائل مسلمانان و
حماىت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش نماىىم و اىن را از اصول سىاست
1
خارجى خود بدانىم.
٢ــ مسأله اى كه امروزه اندىشمندان دلسوز را در جوامع غربى و شرقى به خود مشغول
داشته و به فكر چاره اندىشى براى آن هستند ،فضاى محصور و طراحى شده اى  است كه آدم ها به
ناچار و ناخودآگاه در آن زندگى مى كنند و مى پندارند آن گونه زندگى مى كنند كه خود مى خواهند
و مى پندارند كه نوع لباس ،غذا ،اتومبىل ،آراىش ،تفرىح و گردش ،كتاب ،مجلّه و ده ها جزءِ دىگر
از اجزاى زندگى را كامال ً به سلىقه خود انتخاب مى كنند.
اىن اندىشمندان دلسوز ،كه روز به روز بر تعدادشان افزوده مى شود ،مى گوىند در دنىاى
شىوه زندگى ،در هاله اى از ابهام و تردىدى جدى قرار گرفته
كنونى ،آزادى انتخاب سبک و ٔ
است .گرچه به طور مثال ،مد لباس ،مدل اتومبىل و شكل آراىش بر كسى تحمىل نمى شود و
مجله متنوع ،نمادى از آزادى اندىشه استّ ،اما اگر از اىن نگاه
انتشار صدها هزار روزنامه و ٔ
ظاهربىن بگذرىم و ژرفاى زندگى انسان امروز را بكاوىم ،مى بىنىم كه بر دست و پاى عقل و
انتخابگرانه آنها
خرد بسىارى از انسان ها ،زنجىرهاىى ضخىم بسته شده كه مىدان عمل آزاد و
ٔ
1ــ  برگزیده هایی از صحیف ٔه نور ،ج  ،٢٠ص  234تا 237

100

را كامال ً محدود كرده است.
شاىد براى اوّلىن بار در تارىخ انسان باشد كه نصف ثروت جهان در مالكىت فقط سىصد
خانواده است و نصف دىگر آن ،بىن بىش از شش مىلىارد جمعىت زمىن ،آن هم باز به صورت
ناعادالنه توزىع مى شود .از اىن رو كامال ً منطقى است كه دستگاه هاى فرهنگ ساز جهان در انحصار
كسانى باشد كه نصف ثروت جهان را در مالكىت خود دارند و با پىچىده ترىن روش هاى تبلىغاتى،
فكر و قلب بسىارى از انسان ها را مسحور مى كنند و براى آنها سلىقه آفرىنى مى نماىند .لحظه اى
صفحه تلوىزىون ظاهر مى شود
كه ىک ورزشكار محبوب با پوشىدن لباسى با طرحى جدىد پشت
ٔ
و هزاران نفر از مشتاقان خود را به طور غىرمستقىم به پوشىدن آن ترغىب مى كند ،روشن است كه
سود و منفعت مادى اىن كار به چه كسانى مى رسد و ثروت چه گروهى را افزاىش مى دهد.
امروزه قدرت هاى تبلىغاتى ،نىازآفرىنى مى كنند و مردم را به دنبال نىازهاى كاذبى كه
آفرىده اند ،مى كشانند .امروزه ،با كمک تبلىغات ،ذائقه  سازى مى كنند و سلىقه ها را شكل مى دهند.
در كنار شركت هاى بزرگ تولىدى و تجارى ،گروه هاى سلىقه ساز و ذوق آفرىن در تدارک آفرىنش
مدهاى جدىد و تحمىل سلىقه هاى خود بر افرادند.
ارائه مد روز و سلىقه سازى كارى ناپسند است؟
ممكن است گفته شود :مگر ٔ
در پاسخ باىد گفت :اوّالً ،اىن سلىقه سازى ها به خاطر خدمت به مردم نىست؛ بلكه با هدف
فروش بىشتر كاالى سرماىه داران بزرگ و جمع آورى ثروت مردم دنىاست.
ثانىاً ،اىجاد تنوع طلبى كاذب در زندگى مادى و مشغول و سرگرم   كردن مردم به اىن امور،
فرصت فكر   كردن در امور معنوى و اخالقى را از آنها مى گىرد و هوىت و شخصىتشان را در حد
تماىالت و لذت هاى مادى پاىىن مى آورد .آرى ،اىن سلىقه ها و مدها ،هدف هاى حقىرى هستند
كه انتخاب آنها بر انسان امروز دىكته مى شود .وقتى كه زندگى از هدف هاى بزرگ و متعالى
تهى مى شود ،براى پركردن خأل ناشى از بى هدفى  ،راهى جز اىجاد نىازهاى كاذب و اهداف
دروغىن باقى نمى ماند.
به راستى ،آىا اىن همه تنوع و رنگارنگى در لباس ،غذا ،آراىش ،كاالهاى صنعتى و خانگى
روزانه مردم به اىن امور ،آنان را از
پاسخى به نىازهاى حقىقى ماست؟ آىا توجه و دل مشغولى
ٔ
ِ
خوىشتن حقىقى خود را فداى
توجه به نىاز حقىقى باز نداشته است؟ آىا بسىارى از مردم دنىا،
ثروت اندوزى جمعى اندک و ارضاى خواهش هاى نفسانى آن  عده نكرده اند؟
اگر حقىقت اىن است ،پس چاره چىست؟
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٣ــ تالش ما براى احىا و بازسازى تمدن اسالمى و اصالح وضع كنونى جهان ،صرفاً ىک
وظىفه در كنار ساىر وظاىف و مسئولىت ها نىست؛ مجاهده و قىامى است براى ىكى از قدىمى ترىن و
جامعه عدل جهانى به رهبرى موعود الهى،
مقدس ترىن آرمان ها و اهداف انبىاى الهى ،ىعنى تشكىل
ٔ
حضرت مهدى (عج).
شاىد كسانى در ىكى دو قرن گذشته مى پنداشتند كه بشرىت به كمک علم و دانشى كه به دست
آورده است ،بى نىاز از تعالىم خداوند ،زندگى خود را به سوى بهروزى و سعادت سامان خواهد داد،
ّاما اكنون ،در ابتداى قرن بىست    و  ىكم ،روشن شده كه چنىن پندارى ساده اندىشانه بوده است .دىدىم
شىوه
كه انسان امروز ،با تمام پىشرفتى كه در علم و فن آورى كرده و دستاورد فراوانى كه در تسهىل ٔ
جامعه بشرى،
زندگى به دست آورده ،همچنان از رسىدن به بزرگ ترىن آرزوهاى خود بازمانده است.
ٔ
امروزه تشنه تر از هر زمان ،به دنبال عدالت و مساوات است و از تبعىض و بى عدالتى رنج مى برد و بىش
از هر زمان ،از بى هدفى و بى آرمانى در اضطراب به سر مى برد و در جست  و جوى سعادت ،خوش بختى
واقعى و آرامش درونى است.
مسئولىت رساندن پىام رهاىى بخش اسالم ،امروزه بر دوش ماست .فرداى انسان   ها ،به
آگاهى ،اىمان ،همت و عزم راسخ ما براى اىفاى نقش منحصر  به  فرد خود در جهان امروز بستگى
دارد .درحالى كه جهان به دهكده اى كوچک تبدىل شده و آدم ها در نزدىک  ترىن ارتباطات با
ىكدىگر قرار گرفته اند ،تالش ما براى رساندن پىام حق ،به انسان هاى دىگر فرصت مى دهد حقىقت
را درىابند و امىد به آىنده پىدا كنند.
اىنک كه در انتهاى آخرىن درس به نام مقدس حضرت «مهدى» (عج) ،موعود بزرگ پىامبران
الهى رسىده اىم ،خدا را سپاسگزارىم .در اىن پاىان زىبا به امىد دىدار دل انگىز و ُسرورآورش ،ظهور
حضرتش را از خداوند مسألت مى نماىىم و براى سالمتى اىشان اىن گونه دعا مى كنىم:
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ِ
ـس ِـن
ـن ِل َـو ِل ِ ّـى َ
ـك الۡ ُ
ـحـ َّجـة  ب ۡ ِـن  الۡ َ
ـح َ
َالـل ُّٰـه َّـم كُ ۡ
ـك عـلَـی ِـه و علـی ِ
آبائـه
َصـلَـوات ُ َ
َ ِۡ َ َ ٰ ٰ
ِِ
ساع ٍـة
فی ٰهـذه ّ
اعـة َو فی کُ ِّـل َ
الـس َ
ِ
ِ
ِ
قائـدا و ِ
ناص ًـرا
َولـ ًّىـا َو حافـظًا َو ً َ
َو َدلىـال ً َو َع ۡـىـنًا
ـك ط َ ۡـو ًعا
ـس ِـك َـنـهو َا ۡر َض َ
َحـ ّت ٰی ت ُ ۡ
ـوىـال
ـم ِ ّـت َـعـه و فيـها ط َ ً
َو ت ُ َ

ولى خودت،
خداوندا نسبت به ّ
حجة   بن الحسن
كه درود تو بر او و بر پدرانش باد  
در اىن لحظه و در تمام لحظات
سرپرست و محافظ و رهبر و ىاور
و راهنما و چشم بىنا باش
تا (حكومت) او را در سراسر زمىن
خود با رغبت و پذىرش(مردمان) 		
استوار سازى
و او را در روى زمىن تا زمانى دراز  
(  از حكومت حق و عدل  ) برخوردار 	
گردانى
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