
165



166

قرائت
ن؛ آيه 144 تا 150 ه  آل عمرا سور

ـٌد ِاّل َرسوٌل قَد َخـَلت ِمن قَبِلـِه ارلُُّسُلج اَ فَِان ماَت  َو ما ُمـَحـمَّ
َعـِقبَيـِه  يَنَقِلب َعـلى!  َو َمن  اَعـقابِكُمج  انَقَلُت َعـلى!  قُِتَل  اَو 
   144 الّشاِكريـَن  اهللُ  َسيَجـِزى  َو  َشيـئًا  اهللَ  يَـُضَّ  فََلن 
َو  ـًلط  ُمَؤجَّ ِكتابًا  اهلِل  بِاِذِن  ِاّل  َتوَت  اَن  ِلـنَفٍس  اكَن  ما  َو 
اآلِخـَرِة  ثَـواَب  يُـِرد  َمن  َو  ِمهناز  نُؤتِهّْ   نيا  ادلُّ ثَـواَب  يُـِرد  َمن 
َكاَيِّن  َو    145 الّشاِكريـَن  َسنَجـِزى  َو  ِمهناج  نُؤتِهّْ  
ِمن نَِبّىٍ قاتََل َمـَعـهو ِربِّيّوَن َكثيـٌر َفا َوَهـنوا ِلـما اَصاَبُم 
يُـِحـبُّ  اهللُ  َو  استاَكنواط  َما  َو  َضعُـفوا  ما  َو  اهلِل  َسبيـِل  ىف 
َلـنا  اغـِفر  َّنَا  َرب قالوا  اَن  ِاّل  قَوَلـُهم  اكَن  ما  َو   146 الّصاِبيـَن
َعـَلى  انُصنا  َو  اَقداَمـنا  ثَـبِّت  َو  اَمـِرنا  ىف  ِارسافَنا  َو  ذُنوبَنا 
ُحسَن  َو  نيا  ادلُّ ثَـواَب  اهللُ  فَآتاهُـُم   147 الـاكِفيـَن    الـَقوِم 
َها  ُـّ اَي يا   148 الـُمحـِسنيـَن  يُـِحـبُّ  اهللُ  َو  اآلِخـَرِةط  ثَـواِب 
يَـُرّدوكُم َعـلى!  الَّـذيـَن َكَفروا  ذيـَن آَمـنوا ِان تُطيـعُوا  الَـّ
هُـَو  َو  َمولكُم  اهللُ  بَِل   149 اخرِسيـَن  فَتَنَقِلـبوا  اَعـقابِكُم 

 150 َخيـُر انلّاِصيـَن 
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ترجمه

پيامبرانى ]آمده و[ گذشتند، نيست.  و محّمد، جز فرستاده اى كه پيش از او ]هم [ 
آيا اگر او بميرد يا كشته شود، شما به عقب برمى گرديد؟ ]و اسالم را رها می کنيد؟[ 
و هر كس به عقب بازگردد، هرگز هيچ زيانى به خدا نمى رساند، و به زودى خداوند 

 144 سپاسگزاران را پاداش مى دهد. 
عنوان سرنوشتى  به  را[  مرگ  ]خداوند،  نمی ميرد.  فرمان خدا  به  هيچ کس جز  و 
معّين ]مقّرر كرده است [. و هر كه پاداش دنيا را بخواهد به او از آن مى دهيم؛ و هر 
كه پاداش آخرت را بخواهد از آن به او مى دهيم، و به زودى سپاسگزاران را پاداش 

 145 خواهيم داد.
و چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهی بسياری همراه او پيکار كردند؛ آنها در برابر 
آنچه در راه خدا به ايشان رسيد، سستى نورزيدند و ناتوان و ناالن نشدند؛ و خداوند، 

 146 شكيبايان را دوست دارد. 
در  ما  زياده روى  و  ما  گناهان  »پروردگارا،  گفتند:  كه  نبود  اين  جز  آنان  سخن  و 
كارمان را بر ما ببخش، و گام هاى ما را استوار دار، و ما را بر گروه كافران يارى 

147 ده.« 
خداوند  و  كرد  عطا  آنان  به  را  آخرت  نيک  پاداش  و  دنيا  پاداش  خداوند،  پس 

 148 نيكوكاران را دوست دارد.
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، اگر از كسانى كه كفر ورزيده اند اطاعت كنيد، شما را 

 149 به عقب ]و از عقيده تان[ بازمى گردانند و زيانكار خواهيد شد. 
بهترين  او  و  شماست  سرپرسِت[  ]و  موال  خدا،  بلکه  نيستند[  شما  تكيه گاه  ]آنها 

 150 يارى دهندگان است.
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مسئولیت بزرگ ما

در دو درس قبل با سرگذشت تمدن اسالمی و آنچه در تمدن جديد روی داده است، آشنا شديم. 
اکنون در متن تمدن جديد زندگی می کنيم و در هوای آن نفس می کشيم، تمدنی که دارای نقاط 
قوت و ضعف است. هم حق ما و هم مسئوليت ماست که سهم خود را در مقابلٔه با زشتی ها، اصالح 
کاستی ها و تکميل خوبی ها و محاسن اين تمدن ايفا کنيم و برنامه ای برای اصالح تمدن جديد و 

تجديد حيات تمدن اسالمی ارائه کنيم.
اکنون با اين سؤال روبه رو هستيم که:

هر کدام از ما مسلمانان در اين زمينه چه مسئوليت هايی برعهده داريم؟ ما بايستی جامعه خود را 
چگونه بسازيم که بتوانيم به معيارهای يک جامعٔه متعالی اسالمی هرچه بيشتر نزديک  شويم و زمينٔه 

ظهور حضرت مهدی  و تشکيل جامعٔه جهانی توحيدی را فراهم سازيم؟
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تدّبر در قرآن )1(
خداوند در قرآن کريم می فرمايد:

 .................................... بورِ  َولََقد کَتَبنا ِفی الزَّ
.................................... کرِ  ِمن بَعدِ الِذّ
.................................... َانَّ االَرَض َیِرثُها 
.................................... ِعباِدَی الّصالِحوَن١ 

با تدبير در اين آئه شريف، جمالت زير را تکميل کنيد.
1ــ خداوند يک وعدهٔ ....داده است و آن وعده اين است که در آينده ...... .

2ــ اين وعده در کتاب های ........ از جمله ........ آمده است.
3ــ مقصود از به ارث بردن زمين ................... .

برنامه ریزی
شايد در نگاهى ابتدايى، دستيابی به اين هدف بزرگ، يعنی تحقق تمدن آرمانی اسالم، در مقايسٔه با 
توان و امکانات موجود و مشکالت پيش رو، يک بلندپروازى به نظر برسد و رسيدن به آن هدف دور 
از دسترس تلقی شود. اّما اين ناشی از يک دريافت سطحی از توانمندى ذاتى انسان و قدرت مردم 
هوشمند جامعه  و جوانان و نوجوانان پاک   انديش و عدم آشنايى با آموزه هاى بيداركننده اسالم مى باشد. 
خصوصاً آنکه ما به  عنوان ايرانى مسلمان، دو تجربه را پشت سر گذاشته ايم، دو تجربه اى كه بار اصلى 
بر شانه های محکم و استوار نوجوانان و جوانانی بود که پدران و مادران امروز ما هستند: يکی  آن 
بر پاساختن نظامی متکی بر آرای مردم و قوانين اسالم و  به بيگانه٢ و  برچيدن نظام استبدادی وابسته 
ديگری پيروزى در دفاع مقدس. اين دو تجربه، هم اعتقاد مردم ديگر کشورها را به تأثير ايمان به غيب 

١ــ سورٔه انبياء، آئه ١٠٥.
٢ــ در وابستگی حکومت پهلوی به بيگانگان و ضعف و ناتوانی اين حکومت در برابر ملت همين بس که پهلوی اّول را امپراتوری انگليس 
با يک کودتا عليه قاجار و بدون اينکه مردم به او رأی داده باشند، به سلطنت رساند. و وقتی که در جنگ جهانی دّوم، پهلوی اول اندکی به آلمان 
نازی نزديک شد، همين انگلستان به همراه متفقين او را به جزيره ای دور افتاده به نام موريس تبعيد کردند، بدون اينکه او اعتراضی بکند يا مردم به 
پشتيبانی از وی تظاهراتی بکنند. و سپس پسرش، پهلوی دوم را به جای او منصوب کردند، بدون اينکه از مردم نظر بگيرند. در سال ١33٢ نيز 
همين پهلوی دوم که با يک نهضت مردمی روبه رو شد، به پيشنهاد امريکا و انگلستان به بغداد و رم رفت و پس از انجام کودتا توسط امريکا و 
انگلستان عليه دکتر مصدق، دوباره او رابه ايران بازگرداندند و بر تخت نشاندند. در سال ١3٥7 نيز که انقالب مردم به اوج رسيد، باز هم به دستور 

امريکا به مصر رفت تا شايد پس از انجام کودتا به ايران بازگردد که چنين چيزی هيچگاه محقق نشد.



170

در پيروزى و اثرات سازنده حكومت مبتنى بر دين اسالم افزايش داد و هم آنان را نسبت به قدرت های 
استکباری حاکم بر جهان آگاه تر كرد و براى رسيدن به معنويت و عدالت مشتاق تر و تشنه تر ساخت و 
اين ارزش ها را به خواست عمومى بسيارى از ملت ها تبديل کرد. البته مى دانيم که ايجاد تمدن اسالمی، 
نيازمند برنامه اى است كه ما را به سطح الزم از توانمندى برساند و قدرت الزم را براى ايفاى نقش در 

جهان كنونى به ما ببخشد. 
اكنون در مرحله اى حساس از تاريخ سرزمين خود و جهان قرار داريم. پدران و مادران ما مسئوليت 
خود را انجام داده و اين امانت بزرگ را به ما سپرده اند. اکنون، بايد بينديشيم که در عصر جهانى شدن، 
بزرگى كه  برای تحقق هدف  و  بر دوش خواهيم کشيد  به فرد خود را چگونه  اين مسئوليت منحصر 

پيش روی ماست، تا كجا پيش خواهيم رفت.
با توجه به اهميت اين هدف بزرگ و برای دستيابی به آن بايد اقداماتی در چهار حوزٔه زير انجام 

گيرد. 

حوزۀ اّول: تقویت توانایى های فردی
برای تقويت توانايی های فردی، اقدامات زير الزم است:

و  موفقيت ها  از  آگاهى  بدون  طرحى،  هر  اجراى  بصیرت:  و  آگاهى  كسب  برای  تالش  1ــ 
شکست های قبلی ميسر نيست. گذشته، دربردارندٔه تجربه هاى فراوان است كه بصيرت و روشن بينى ما 

را افزايش می دهد و ما را به تصميم گيری های درست تر نزديک  می سازد.
شناخت دنياى جديد نيز جهت درک درست واقعيت ها و انتخاب روش هاى مؤثر، ضرورى و الزم 

است.
پس هريک از ما بايد برنامه اى براى آشنايى دقيق با تمدن بزرگ اسالمى و شرايط جهانى كه در آن 

زندگى مى كنيم، تنظيم كنيم.
2ــ تقویت ایمان و اراده: مشاركت در اين اقدام بزرگ نيازمند اعتقاد راسخ به دين، عّزت  نفس، 

توكّل و اعتماد به خداوند، شجاعت، پايدارى، عزم و ارادٔه قوى است.
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حوزۀ دوم: تحکیم بنیان خانواده
خانواده کانون رشد فضیلت ها و پاکی ها و محل تربیت نسل های خّلق، توانمند و با هّمت است. 
انسان های  حضور  و  جرم  و  فساد  کاهش  جامعه،  در  اخلقی  فضائل  رشد  سبب  بنیان  این  تحکیم 
با  فضیلت و کارآمد می گردد. اگر بنیان خانواده سست شود، فساد و تباهی گسترش می یابد و نسل هایی 

که از قّوت و قدرت روحی کافی برخوردار نیستند، مسئولیت های اجتماعی را بر عهده می گیرند.
یک  بنای  و  بردند  باال  را  کعبه  خانٔه  پایه های  اسماعیل   و حضرت  ابراهیم   وقتی حضرت 
جامعٔه توحیدی را گذاشتند، نه تنها برای خود دعا کردند، بلکه از خداوند خواستند ذّریّه و نوادگانی 
به آنان عطا کند که ادامه دهندٔه راه توحید باشند.٢ تربّیت چنین ذّریّه ای در خانواده هایی که خود اهل 

یکتا پرستی باشند و موّدت و رحمت میان آنان برقرار باشد، امکان پذیر است.٣

تدّبر در قرآن )٢(
حضرت موسی  برای اینکه بتواند قوم خود را آمادٔه مبارزه با فرعون کند به آنان می گوید:

.................................... ِاستَعینوا بِالّلٰهِ 

.................................... َواصِبروا 

.................................... ِانَّ االَرَض لِّلٰهِ 

....................................  
ٰ
یوِرثُها َمن َیشاُء ِمن ِعباِده

.................................... َو العاِقبَُة لِلُمتَّقیَن١ 
با تدبیر در این آیه به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1ــ عاقبت نیک و پیروزی از آن چه کسانی است؟
............................................................

2ــ این عاقبت نیکو در چه صورتی به آنان می رسد؟
............................................................

١ــ سورٔه اعراف، آیٔه ١٢٨.
حیُم(. ََّک َانَت التَّّواُب الرَّ ًة ُمسِلَمًة لََک َو َاِرنا َمنا  ِسَکنا َو تُب َعلَینا ِان َِّتنا ُامَّ ی َّنا َواجَعلنا ُمسِلَمیِن لََک َو ِمن ُذِرّ ٢ــ سورٔه بقره، آیه ١٢٨ )َرب

٣ــ سورٔه روم، آیه ٢١.
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حوزه سوم: تحکیم پایه های جامعۀ خود
حرکت به سوی تمدن متعالی اسالم، با انجام دسته ای از اقدامات فردی يا گروهی پراکنده امکان پذير 
به  را  خود  جامعٔه  بکوشيم  بايد  بنابراين،  است.  توانمند  و  مستحکم  جامعه ای  نيازمند  بلکه  نيست، 
به جامعه ای اسوه  نزديک کنيم و در آن صورت است که می توانيم  شاخص های تمدن متعالی اسالم 
و نمونه برای ديگران تبديل شويم. از اين رو بايد با تحکيم پايه های جامعه، خود را مصداق اين کالم 

خداوند قرار دهيم که:
.................................... َو َكٰذلَِك َجَعلناُكم  
.................................... ًة َوَسًطا  اُ مَّ
.................................... لِتَکونوا ُشَهداءَ َعلَی الّناسِ 
.................................... سوُل َعلَیکُم َشهیًدا1  َو َیکوَن الـرَّ

هم اندیشی

با دوستان و هم کالسی های خود مشورت کنيد و ببينيد از ميان عوامل زير، کدام ها در تحکيم 
بنيان خانواده مؤثرترند؟

1ــ امکان ازدواج آسان و به موقع.
2ــ ايفای درست نقش مادری و پدری.

3ــ وجود قوانين کارآمد به نفع بنيان خانواده.
4ــ آشنايی پدر و مادر با روش های صحيح تربيت.

5  ــ به رسميت شناخته شدن خانواده در جامعه به عنوان کانون اصلی تربيت.
6  ــ رعايت قوانين اسالم در مورد مسئوليت ها و حقوق زن ومرد و فرزندان در خانواده.

7ــ الگو قرار ندادن سبک زندگی جوامعی که بنيان خانواده در آنها ضعيف است.

تدّبر در قرآن )٣(
با تفکر در آئه شريفٔه فوق، بگوييد جامعٔه اسالمی بايد در ميان جوامع ديگر چه موقعيتی داشته 

باشد؟

١ــ سورٔه بقره، آيه ١43.
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عالوه بر  اين، برای معرفی تمدن متعالی اسالم و شاخصه های آن در جهان و عالقه مند ساختن مردم 
به افکار و انديشه های اسالمی به کانون و مرکزی نياز است که محل توليد فکر و انديشه و تبليغ فرهنگ 
متعالی اسالم در جهان باشد. بنابر اين اگر بنيان های جامعٔه خود را مستحکم کنيم و نقاط ضعف اين 
جامعه را برطرف کنيم، می توانيم به کانون اصلی تبليغ اسالم تبديل شويم و بهترين مبلغ اسالم در جهان 

باشيم. برای رسيدن به اين هدف اساسی اقدامات زير پيشنهاد می شود:
1ــ شناسایی ضعف ها و  کمبودها و تالش در جهت اصالح آنها: جامعه ای که اکنون در آن 
زندگی می کنيم، در کنار برخورداری از نقاط قوت فراوان، ضعف ها و کاستی هايی همچون بی عدالتی، 
تجمل گرايی و… دارد که می تواند مانعی مهم در جهت تحقق تمدن اسالمی  باشد. از اين رو الزم است 
به عنوان يک جوان معتقد و عدالت طلب، به دقت کمبودها و آسيب های جامعٔه فعلی را شناسايی کنيم 
و با شجاعت در جهت اصالح اين آسيب ها گام برداريم. رهبر انقالب به اين نکتٔه مهم اين گونه اشاره 
می کنند: »احتياج است به يادآوری اين آرمان ها با همان زبان جوان مؤمن انقالبی که از خصوصياتش 
صراحت است، از خصوصياتش شجاعت در گفتار است، اينکه شجاعانه حرف خودش را بزند... اين 
احساس روحئه تهاجم را در جوان دانشجو و جوان انقالبی، من کامالً قبول دارم. بايستی ارزش ها به 

صورت صريح و هوشيارانه دائماً مطالبه بشود«.1
2ــ همراه كردن سایر افراد جامعه با خود: شايسته است بكوشيم اين رسالت بزرگ و متعالى 
را براى دوستان، نزديكان و افراد جامعٔه خود تبيين كنيم تا آنان نيز به اين مسئوليت آگاه شوند و يار و 

پشتيبان آن گردند.
تشکيل گروه های مطالعاتی خود جوش در ميان خويشان و هم کالسان و دوستان صميمی زير نظر يک 
راهنمای با تجربه، توليد محتواهای رسانه ای مؤثر دربارهٔ تمدن اسالمی و شاخص های آن، تقويت معرفت دينی 
خود و اطرافيان، حضور آگاهانه و حساب شده در فضای مجازی برای تبليغ انديشٔه درست دينی از جمله 

اقداماتی است که برای همراه کردن ديگران می تواند صورت بگيرد. همان طور که در قرآن کريم آمده است:
ُهُم  ٌة َیدعوَن ِالَی الَخیِر َو َیأُمروَن بِالَمعروِف َو َینَهوَن َعِن الُمنکَِر َو ُاوٰلئِکَ  َولتَکُن ِمنکُم ُامَّ

الُمفلِحوَن2
3ــ تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری: پيشرفت علمى، پايه هاى 
از  هر يک  مى شود.  بيگانگان  تسلط  مانع  و  مى كند  تقويت  را  ملت  يک  استقالل 
ما بايد بكوشيم با همت بلند و پشتكار فراوان، استعداد خود را به كار بگيريم تا به 

١ــ بيانات در ديدار دانشجويان، ١397/3/7.
٢ــ سورٔه آل عمران، آئه ١٠4.
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هم اندیشی

مرتبه اى از قدرت علمى برسيم كه توجه ديگر ملت ها را به سوى خود جلب كنيم.
»كشورى كه مردم آن از علم بى بهره باشند، هرگز به حقوق خود دست نخواهد يافت. نمى شود علم 
را از ديگران گدايى كرد. علم، درون جوش و درون زاست. بايد استعدادهاى يک ملت به كار افتد تا 

يک ملت به معناى حقيقى كلمه، عالم بشود.«1
پيشرفت هاى اخير دانشمندان جوان كشور ما در رشته هاى مختلف علمى، مانند پزشكى و سلول هاى 
بنيادى، فناورى نانو و هسته اى، صنايع نفت، پتروشيمى و سدسازى قدم هاى اوليه اى است كه بايد با 

هّمت بلندتر و عزم قوى تر ادامه يابد و همٔه عرصه هاى دانش را بپيمايد.
4ــ استحكام بخشیدن به نظام اسالمى: استحكام و اقتدار نظام حكومتى يک كشور مهم ترين 
طبيعى  به طور  كشور ضعيف،  يک  است.  جهان  عمومى  افكار  ميان  در  كارآمد  براى حضور  عامل 
منزوى مى شود و همراه و همدلى در دنيا نمى يابد. استحكام پايه هاى اقتصادى و تالش براى كاهش 
به  انسجام اسالمى و مشاركت عمومى و عمل  ملّى،  اتحاد  تقويت  ابعاد،  فقر، توسعٔه عدالت در همٔه 

وظيفٔه مقدس امر به معروف و نهى از منكر، از مهم ترين عوامل استحكام نظام اسالمى است.

با همفکری دوستان خود، برخی از عواملی که در حال حاضر موجب لطمه زدن به استحکام 
نظام اسالمی می شود، بيان کنيد. به نظر شما برای رفع اين عوامل چه اقداماتی بايد انجام داد؟

باور  و  ايمان  خود  توانايى  به  كه  ملتى  عمومى:  نفس  عزت  تقویت  ٥ ــ 
مى كند،  بيان  »عمل«  در  كه  لفظ،  در  صرفاً  نه  را،  مى توانيم«  »ما  عبارت  و  دارد 
قله هاى افتخار را به سرعت فتح خواهد كرد. ايمان و باور به اينکه »ما مى توانيم«، 
زنده كنندهٔ تمدن اسالمى و نيروى محركه ای براى پيمودن راه و گذر از گردنه هاى 
سخت است. آن خودباورى كه پيامبر گرامى اسالم در ياران اندک خود به وجود 
آورد، سبب شد در شهر كوچک مدينه امتى تربيت شود كه براى اصالح جهان قيام 
كند و از همان ابتدا براى آزادى ستم ديدگان جهان و گسترش توحيد در تمام دنيا 

برنامه ريزى نمايد.

، خرداد ماه ١3٨٥. ١ــ رهبر انقالب، سخنرانی در مراسم سالگرد رحلت امام خمينی 



175

بیشتر  بدانیم

1ــ صبِح يكى از روزهايى كه مسلمانان به حفر خندق در اطراف مدينه مشغول بودند، تا مانع 
ورود مشركان مكه شوند و بتوانند با جمعيت اندک خود در مقابل آنها بايستند، به سنگ بزرگى 
برخوردند. شكستن و بيرون آوردن آن سنگ مشكل بود. گروهى از ياران پيامبر جمع شده 
بودند و تالش مى كردند با استفاده از ابزار آن روز و زور بازوى خود، سنگ را بشكنند و آن را 

بيرون آورند، اّما موفقيتى به دست نيامد. 
جابربن عبداللّه نزد پيامبر آمد و از ايشان كمک خواست. پيامبر خدا  نزد آنان آمد، نگاهى 
نوشيد.  را  آن  از  و جرعه اى  گرفت  و وضو  آب رفت  به سوى  انداخت، سپس  بزرگ  به سنگ 
اعتماد و آرامش در رفتار وى تجلى داشت. با اطمينان كلنگ را در دست گرفت، آن را باال برد 
و با بانگ تكبير فرود آورد. آن چنان محكم كوبيد كه غرشى برخاست و جرقه اى چون شهاب از 
سنگ برآمد؛ با ضربٔه دوم، برق ديگرى درخشيد و با ضربٔه سوم، برق سوم. با اين سه ضربٔه پياپى، 

سنگ سخت از هم پاشيد و تّكه تّكه شد.
رسول خدا  از ميان خندق رو به ياران كرد و فرمود: »خداى متعال با برق نخستين، كشور 
يمن را براى من گشود و با برق دومين، شام و مغرب زمين را و با برق سوم مشرق زمين را براى 

من فتح كرد1.« ايشان خودباورى و توكل به خداوند را اين گونه در ياران خود تقويت مى نمود.
و  اسوه  را  الهی   اوليای  و  اکرم   پيامبر  که  اسالم  مکتب  تربيت يافتگان  از  يکی  2ــ 
الگوی خود قرار داد و عزت نفسی کم نظير در سخت ترين لحظه های زندگی از خود نشان داد، 
شهيد محسن حججی بود. اين جوان شجاع وقتی به اسارت دشمنانی درآمد که کارشان بريدن 
سرها و سوزاندن آدم ها بود، نه تنها ترسی به دل راه نداد، بلکه چنان با عظمت و صالبت با آنان 

روبه رو شد که آنان را به هراس انداخت و دون صفتی و حقارت را در چهره شان آشکار کرد.

حوزۀ چهارم: حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانى
پيام اسالم، پيامى مطابق با فطرت انسان هاست. هر انسان حقيقت طلب و روشن ضميرى كه جوياى 
حقيقت باشد، وقتی دعوت قرآن را به عقالنيت، انديشه ورزی، عدالت، دوری از ستمگری و ستم پذيری، 
عفاف و پاکدامنی، معنويت و تقوا می شنود، به طور طبيعی جذب آن می شود. هر حقيقت جويی، وقتی 

١ــ سالم بر خورشيد، سيد علی اکبر حسينی، ج 4، ص ٢4٢.
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تدّبر در قرآن )٤(

.............................. ُادُع ِالٰی َسبيِل َرِبَّك 

.............................. ِبالِحکَمِة َو الَموِعظَـِة الَحَسَنِة 

.............................. تی ِهَى َاحَسُن…٢  َو جاِدلـُهم ِبالَـّ

..............................  
با تدبير در آئه شريفه، روش های صحيح دعوت را استخراج کنيد:

روش اول:
روش دوم:

روش سوم:

در ميان هزاران کتاب، مقاله، فيلم و انواع تبليغاتی که عليه پيامبر اکرم  منتشر کرده اند، به سيمای 
واقعی ايشان می رسد، در برابر عظمت وی تعظيم می کند و او را به بزرگی روح می ستايد. بنابراين الزم 
است ما اين پيام رهايی بخش را با همان شيوه هايی که رسول خدا  به ديگران رساند، در جهان تبليغ 

کنيم و به ديگران برسانيم. خداوند دربارٔه روش تبليغ رسول خدا  می فرمايد:
» به لطف و رحمت الهی با آنان ]مشرکان[ نرمی پيشه کردی. و اگر تو درشت خوی سخت دل بودی، 
بی شک از پيرامون تو پراکنده می شدند. پس از آنان درگذر و برای آنها آمرزش بخواه و در کار با آنان 

مشورت کن و آنگاه که تصميم گرفتی بر خدا توکّل کن که خداوند اهل توکّل را دوست دارد.«1
با توجه به شرايط کنونی جهان و اقداماتی که دشمنان اسالم عليه دين ما و پيامبر ما انجام می دهند، 

اقدامات زير را پيشنهاد می کنيم:
1ــ ترسیم چهرۀ منطقی و عقالنی دین اسالم: ميان يک پيام و روش تبليغ آن بايد تناسب منطقى 
و معقول برقرار باشد. حق را نمى توان با روش هاى نادرست به ديگران رساند. دين اسالم يک دين 
منطقی و استداللی است و هر آموزه و حکم آن بر اساس حکمت الهی تنظيم شده است. چنين دينی 
را نمی توان با تعصب های جاهالنه يا با روش های فريبکارانه تبليغ کرد و نظر مردم را به سمت آن جلب 
نمود. ما بايد از همان روش هايی که خداوند، در قرآن کريم به پيامبر گرامى اش آموزش داده، استفاده 

کنيم و بهره ببريم.

١ــ سورٔه آل عمران، آئه ١٥9.
٢ــ سورٔه نحل، آئه ١٢٥.
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برای  روش ها  كارآمدترین  و  بهترین  از  استفاده  2ــ 
رساندن پیام: امروزه ابزارهاى رساندن پيام بسيار متنوع و گسترده 
شده است. اين ابزارها، به همان ميزان كه مى توانند در استخدام حق 
قرار گيرند، مى توانند حامل پيام هاى باطل باشند و به گمراهى مردم 
و  تأسيس  کسانی  توسط  رسانه ها  اين  بيشتر  متأسفانه  كنند.  كمک 
مديريت می شود که نه تنها به دنبال حقيقت نيستند بلکه می خواهند 
باطل را حق جلوه دهند تا مردم دنيا باطل را جای حق گذاشته و از 

آن پيروی کنند.
شبكٔه جهانى اطالع رسانى )اينترنت( مهم ترين نمونٔه اين گونه رسانه هاست. در اين ميدان، كه شايد 
تمام  به  باطل پيشگان  باطل در جريان است، مشاهده مى كنيد كه چگونه  و  سخت ترين هماوردى حق 

اصول و موازين اخالقى و انسانى حمله مى كنند و هيچ حّد و مرز اخالقى را رعايت نمى نمايند.

بررسی

كه  دارد  مردمان وجود  ديگر  با  و گفت وگو  پيام حق  برای رساندن  ابزارهايی  امروزه چه  ١ــ 
می توان از آنها كمک گرفت؟

2ــ دشمنان حق چگونه از اين ابزارها سو  ء استفاده می كنند؟ و راه مبارزه با آنها چيست؟

3ــ مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر: بسيارى از مردم با شنيدن 
سخن حق دلشان نرم مى شود و به حقيقت و عدالت می گرايند. اما بايد هوشيار باشيم كه همواره گروهى 
بلكه سد راه حق جويى و حق پرستى  بار حق و حقيقت نمى روند،  نه تنها زير  باطل هستند كه  از اهل 
تابع خود نكنند و  تا همه را  مى شوند؛ زيرا گسترش عدالت، منافع آنها را بر هم مى زند. اين گروه ها 
يوغ اسارت بر گردن ديگران نيفكنند، آرام نمى گيرند. يكى از رسالت هاى اصلى انبيا، مبارزه با ظلم و 

برقرارى عدل در روابط جهانى و گسترش حق و حقيقت بوده است. 
امام خمينى  مى فرمايند:

»نكتٔه مهمى كه همٔه ما بايد به آن توجه كنيم و آن را اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرار 
تا چه مرزى  و  را تحمل مى كنند  ما  تا كجا  و  تا كى  ما و جهان خواران  اين است كه دشمنان  دهيم، 
استقالل و آزادى ما را قبول دارند. به يقين، آنان مرزى جز عدول از همه هويت ها و ارزش هاى معنوى 
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و الهى مان نمى شناسند. به  گفتٔه قرآن  كريم ]دشمنان[ هرگز دست از مقاتله و ستيز با شما برنمى دارند مگر 
اينکه شما را از دين تان برگردانند.1 ما چه بخواهيم و چه نخواهيم صهيونيست ها و آمريكا و شوروى 

در تعقيبمان خواهند بود تا هويت دينى و شرافت مكتبى مان را لكه دار نمايند.«2
به  منحصر  نبايد  را  عدالت  و  حق  به  دعوت  كه  درمى يابيم  كنيم،  نگاه  واقع بينانه  اگر  بدين ترتيب، 
صحبت و شعار کنيم، بلكه براى تحقق سخن حق بايد برنامه ريزی کرد، قيام نمود و شرايطی فراهم کرد 
تا موانع حق و حق پرستى از جامعٔه خود و جهان زدوده شود و اين مهم ميسر نمى شود مگر با تالش و 
پشتکار، جهاد و آمادگى براى شهادت در راه خدا، و تحمل همٔه سختى هاى اين راه که همان راه حق 

و حقيقت است.

١ــ سورٔه بقره، آئه ٢١7.
٢ــ صحيفٔه نور، امام خمينی، ج ٢٠، ص ٢37.

بیشتر  بدانیم

امام خمينى  در اين باره در پيام برائت از مشركين در حج سال 1366 فرمودند:
و خراب شدن  مجروح  و  شهيد  هزاران  با خون بهاى  ايران،  در  اسالمى  انقالب  تجربه   … «
منزل ها و به آتش كشيده شدن خرمن هاى كشاورزان و كشته شدن تعداد بسيارى در بمب گذارى ها 
و اسير شدن فرزندان انقالب و اسالم به دست دژخيمان بعث عراق و هزاران گونه تهديد و فشار 
اقتصادى و جانى به دست آمده است. ملت ايران تجربٔه پيروزى بر كفر جهانى را در خراب شدن 
با فداكارى و مجاهدت، انقالب و كشور  منازل خود بر سر كودكاِن در خواب به دست آورده و 
خود را بيمه نموده است. ما به تمام جهان تجربه هايمان را صادر مى كنيم و نتيجٔه دفاع و مبارزه با 
ستمگران را بدون كوچک ترين چشم داشتى، به مبارزان راه حق انتقال مى دهيم و مسلماً محصول 
صدور اين تجربه ها، جز شكوفه هاى پيروزى و استقالل و پياده شدن احكام اسالم براى ملت هاى 

در بند نيست. 
با قاطعيت اعالم مى كنم كه اگر جهان خواران بخواهند در   مقابل دين ما  به تمام دنيا  ... من 
بايستند، ما در مقابل همٔه دنياى آنان خواهيم ايستاد و تا نابودى تمام آنان از پاى نخواهيم نشست؛ 
يا همه آزاد مى شويم و يا به آزادى بزرگ ترى كه شهادت است مى رسيم و همان گونه كه در تنهايى 
و غربت و بدون كمک و رضايت احدى از كشورها و سازمان ها و تشكيالت جهانى، انقالب را 
به پيروزى رسانديم، و همان گونه كه در جنگ نيز، مظلومانه تر از انقالب، جنگيديم و بدون كمک 
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حتى يک كشور خارجى متجاوزان را شكست داديم، به يارى خدا باقيماندٔه راه پر نشيب و فراز 
را با اتكای به خدا، تنها خواهيم پيمود و به وظيفه خود عمل خواهيم كرد؛ يا دست يكديگر را 
در شادى پيروزى جهان اسالم در كل گيتى مى فشاريم و يا همه به حيات ابدى و شهادت روى 
مى آوريم و از مرگ شرافتمندانه استقبال مى كنيم ولى در هر حال پيروزى با ماست و دعا را هم 

فراموش نمى كنيم…«.1

نمونٔه بارز حق ستيزى و زورگويى در عرصه جهانى، اقدامات صهيونيست ها در فلسطين اشغالى 
است. فجايع و ظلم هايى كه امروزه در فلسطين رخ مى دهد، بر كسى پوشيده نيست و تاكنون سازمان هاى 
بين المللى ده ها قطعنامه در محكوميت جنايات رژيم صهيونيستی صادر كرده اند؛ اما آيا اين قطعنامه ها 
توانسته اند در رويه هاى ظالمانٔه اين رژيم غاصب اندک تأثيرى داشته باشد؟ آيا در مقابل يک جاه طلب 

قدرتمند مى توان به مذاكره و نصيحت اكتفا كرد؟ 

١ــ  صحيفٔه نور، ج ٢٠، ص ١١٨.

هم اندیشی

برخی می گويند راه حل معضل فلسطين را بايد در پشت ميزهای مذاكره و رايزنی های سياسی 
جست  وجو كرد و انتفاضٔه مردم فلسطين تنها بر حجم مشكالت می افزايد. در گفت وگو با دوستان 

خود، اين ديدگاه را نقد و بررسی كنيد.

بنابراين، با شناخت دقيق فرصت ها، مردم دنيا را بايد نسبت به شرايط سخت و ظالمانه اى كه در 
تقويت جبهٔه عدالت خواهان  به  با زنده كردن روحئه جهاد و مبارزه،  آگاه كنيم و  آن قرار گرفته اند، 
بپردازيم. با اقتدا به امام خمينى  عزت و كرامت ذاتى انسان ها را به آنها يادآورى كنيم، روحئه 
خودباختگى و ترس را از ملت ها بزداييم و آنها را به سوى استقامت و مبارزه اى معقول و عزتمند 

هدايت كنيم.

بیشتر  بدانیم

١ــ زندگى و سخنان امام خمينى  پر از روحئه حماسه و جهاد و شهادت  طلبى است. جالب 
اينجاست كه حتى در پيامى كه هنگام قبول قطعنامٔه مربوط به تهاجم عراق به ايران صادر كرد، نه 
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فقط بر تداوم روحيه جهاد، بلكه بر تداوم خود اين جهاد مقدس عليه ظلم و ستم تأكيد نمودند و بيان 
داشتند هدف ما نه فقط رفع فقر، بلكه محو هرگونه ظلم و كفر از كل جهان است:

» … آرى، ]مبارز[ فلسطينى، راه گم كردٔه خود را از راه برائت ما يافت و ديديم كه در اين 
خواب  چطور  و  شد،  پيروز  گلوله  بر  فرياد  و  كفر  بر  ايمان  و  شمشير  بر  خون  چگونه  مبارزه، 
بنى اسرائيل در تصرف از نيل تا فرات آشفته گشت و دوباره كوكب دّرئه١ فلسطين از شجرٔه مباركٔه 
الشرقيه و ال غربئه ما برافروخت و امروز همان گونه كه فعاليت هاى وسيعى در سراسر جهان براى 
به سازش كشيدن ما با كفر و شرک در جريان است، ]فعاليت هايى[ براى خاموش كردن شعله هاى 
خشم ملت مسلمان فلسطين نيز به همان شكل ادامه دارد و اين تنها يک نمونه از پيشرفت انقالب 

است…
جنگ  و  استضعاف  و  استكبار  جنگ  غنا،  و  فقر  جنگ  باطل،  و  حق  جنگ  امروز 
پابرهنه ها و مرفهین بى درد شروع شده است و من دست و بازوى همه عزيزانى كه در سراسر 
همٔه  به  را  خود  خالصانٔه  درود  و  سالم  و  مى بوسم  گرفته اند  دوش  بر  را  مبارزه  كوله بار  جهان 
غنچه هاى آزادى و كمال نثار مى كنم؛ و به ملت عزيز و دالور ايران هم عرض مى كنم خداوند آثار 
و بركات معنويت شما را به جهان صادر كرده است و شرارٔه كينٔه انقالبى تان جهان خواراِن چپ و 

راست را به وحشت انداخته است …    .
جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمى شناسد و ما بايد در جنگ اعتقادى مان، 

بسيج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه اندازيم …
اذناب2 آمريكا بايد بدانند كه شهادت در راه خدا مسئله اى نيست كه بشود با پيروزى يا شكست 
در صحنه هاى نبرد مقايسه شود. مقام شهادت، خود، اوج بندگى و سير و سلوک در عالم معنويت 
فرزندان  شهادت  عوض  در  بگوييم  كه  بكشانيم  سقوط  به  اندازه  اين  تا  را  شهادت  نبايد  است، 
اسالم، تنها خرمشهر و يا شهرهاى ديگر آزاد شدند، تمامى اينها خياالت باطل ملى گراهاست و ما 
هدفمان باالتر از آن است. ملى گراها تصور نمودند ما هدفمان پياده كردن اهداف بين الملل اسالمى 
در جهان فقر و گرسنگى است، ما مى گوييم تا شرک و كفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه 
هست، ما هستیم. ما بر سر شهر و مملكت با كسى دعوا نداريم؛ ما تصميم داريم پرچم »ال ِالَٰه 

ِاالَّ   اللّٰه« را بر قلل رفيع كرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوريم …    .
١ــ  اشاره به تعبير »کوکب دّری« در آئه 3٥ سورهٔ نور، که به معنای »ستارٔه درخشان« است.

٢ــ  اذناب: پيروان.
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به  نونهاالن و  آنها توقع دارند كه ما شكسته شدن  جهان خواران و سرمايه داران و وابستگان 
چاه افتادن مظلومان را نظاره كنيم و هشدار ندهيم؛ و حال آنكه وظيفٔه اولئه ما و انقالب اسالمى 
به  و  بيدار شويد  ماست كه در سراسر جهان صال زنيم كه اى خواب رفتگان! اى غفلت زدگان! 
اطراف خود نگاه كنيد كه در كنار النه هاى گرگ، منزل گرفته ايد؛ برخيزيد كه اين جا جاى خواب 

نيست! و نيز فرياد كشيم: سريعاً قيام كنيد كه جهان ايمن از صياد نيست …
احیاى هویت  براى  تمام وجود  با  ايران  به صراحت اعالم مى كنم كه جمهورى اسالمى  من 
اسالمى مسلمانان در سراسر جهان سرمايه گذارى مى كند و دليلى هم ندارد كه مسلمانان جهان 
فزون طلبى  و  جاه طلبى  جلوى  و  نكند  دعوت  جهان  در  قدرت  تصاحب  اصول  از  پيروى  به  را 
صاحبان قدرت و پول و فريب را نگيرد. ما بايد براى پيشبرد اهداف و منافع ملت محروم ايران 
به مشكالت و مسائل مسلمانان و  با مردم جهان و رسيدگى  ارتباط  بايد در  ما  برنامه ريزى كنيم، 
حمايت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش نماييم و اين را از اصول سياست 

خارجى خود بدانيم.«1
يک  كنونى جهان، صرفاً  تمدن اسالمى و اصالح وضع  بازسازى  و  احيا  براى  ما  ٢ــ تالش 
وظيفه در كنار ساير وظايف و مسئوليت ها نيست؛ مجاهده و قيامى است براى يكى از قديمى ترين 
و مقدس ترين آرمان ها و اهداف انبياى الهى، يعنى تشكيل جامعٔه عدل جهانى به رهبرى موعود 

. الهى، حضرت مهدى
شايد كسانى در يكى دو قرن گذشته مى پنداشتند كه بشريت به كمک علم و دانشى كه به دست 
آورده است، بى نياز از تعاليم خداوند، زندگى خود را به سوى بهروزى و سعادت سامان خواهد 
بوده  ساده انديشی  پندارى،  چنين  كه  روشن شده  بيست    و  يكم،  قرن  ابتداى  در  اكنون،  اّما  داد، 
است. ديديم كه انسان امروز، با تمام پيشرفتى كه در علم و فناورى كرده و دستاورد فراوانى كه 
در تسهيل شيؤه زندگى به دست آورده، همچنان از رسيدن به بزرگ ترين آرزوهاى خود بازمانده 
است. جامعٔه بشرى، امروزه تشنه تر از هر زمان، به دنبال عدالت و مساوات است و از تبعيض و 
بى عدالتى رنج مى برد و بيش 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. 
مسئوليت رساندن پيام رهايى بخش اسالم، امروزه بر دوش ماست. فرداى انسان   ها، به آگاهى، 

١ــ  برگزيده هايی از صحيفٔه نور، ج ٢٠، ص ٢34 تا ٢37.
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ايمان، همت و عزم راسخ ما براى ايفاى نقش منحصر  به  فرد خود در جهان امروز بستگى دارد. 
درحالى كه جهان به دهكده اى كوچک تبديل شده و آدم ها در نزديک  ترين ارتباطات با يكديگر 
را  مى دهد حقيقت  فرصت  ديگر  انسان هاى  به  پيام حق،  براى رساندن  ما  تالش  گرفته اند،  قرار 

دريابند و اميد به آينده پيدا كنند.
، موعود بزرگ پيامبران  اينک كه در انتهاى آخرين درس به نام مقدس حضرت »مهدى« 
ُسرورآورش،  و  دل انگيز  ديدار  اميد  به  زيبا  پايان  اين  در  را سپاسگزاريم.  الهى رسيده ايم، خدا 

ظهور حضرتش را از خداوند مسئلت مى نماييم و براى سالمتى ايشان اين گونه دعا مى كنيم:

خداوندا نسبت به ولّى خودت، حجة   بن الحسن ةِ  بِن  الَحَسِن  َالّلُٰهـمَّ ُكن لَِولِِیَّك الُحجَّ
كه درود تو بر او و بر پدرانش باد    

ٰ
َصلَواُتَك َعلَیِه َو َعلٰی آبائِه

در اين لحظه و در تمام لحظات فی ٰهِذِه الّساَعةِ َو فی کُِلّ ساَعةٍ 
سرپرست و محافظ و رهبر و ياور  ا َو حاِفظًا َو قائًِدا َو ناِصًرا   َولِیًّ

و راهنما و چشم بينا باش َو َدلیاًل َو َعینًا 
تا )حكومت( او را در سراسر زمين  َحّتٰی ُتسِكنَه و َارَضَك طَوًعا 

خود با رغبت و پذيرش)مردمان( استوار سازى  
و او را در روى زمين تا زمانى دراز   َو ُتَمِتَّعه و فیها طَویال ً 

)  از حكومت حق و عدل  ( برخوردار گردانى  


