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فاءُ انلّاِفُع      َُّه احلَبُل الـَمتنُی  َو انلّورُ الـُمبنُی  َو الّشِ َعَلکُم بِِکتاِب اهلِل فَِان
ِک  َو انلَّجاةُ ِللـُمتََعّلِِق َو ارّلِیُّ انلّاقُِع  َو الِعصَمةُ ِللـُمتََمّسِ

به کتاب خدا محکم چنگ بزنید؛ زیرا رشته ای است مستحکم و نوری است آشکار. 
شفابخش و پرمنفعت است و سیراب کننده و فرونشانندهٔ عطش )تشنگان حّق(. 

تمّسک جویان را حفظ می کند و نجات بخش کسانی است که به دامنش چنگ زنند.
نهج البالغه، بخشی از خطبۀ 156

سخنی با دبیر محترم

همكار گرامی؛ سالم
برنامٔه درسی علوم و معارف قرآنی در پایه های دهم و یازدهم، دانش آموزان را با انواع مختلف 
علوم قرآن آشنا کرده و حال نوبت آن است که دانش آموزان از این علوم برای دریافت معارف 
قرآنی استفاده کنند. كتاب حاضر با پیوند میان »علوم قرآن« و »معارف قرآن« دانش آموزان را 
به فهم روشمند آیات قرآن و دریافت معارف بی بدیل آن مبتنی بر علوم قرآن تشویق می نماید. 

اهداف كلی این كتاب عبارت اند از:
با موضوع »انسان شناسی در قرآن« )مبتنی بر آراء  الف ـ آموزش معارف قرآنی 

تفسیری عالمه طباطبائی1(
الف ـ1. مطالعٔه »انسان« در سیر تكاملی خود از »حیات دنیا« به »حیات طّیبه«
الف ـ2. تحلیل معنای »زندگی اجتماعی انسان« از منظر انسان شناسی قرآنی.

ـ تمرین قرائت، تدّبر و فهم آیات قرآن مرتبط با این موضوع ب 

در  كتاب  محتوای  كلی  است. شمای  ارائه شده  كتاب  در  ده درس  قالب  در  فوق  اهداف 
تصویر صفحٔه بعد آمده است: 

1 . البته از نظر سایر دانشمندان چون آیت الّله جوادی آملی و شهید مطهری)ره( نیز برای تبیین مسائل، استفاده شده است.



خلقت براي نیل به...َلَقد َخَلقنَا ااِلنساَن يف  اَحَسِن تَقويـٍم 

حیات طّیبه
حیات خود حقیقی انسان

حیات دنیا
حیات خود ناحقیقی انسان

مقام خلیفه الّلهي
»ِاّن اجِعٌل يِف االَرِض َخلَفًة« 

حیـات انسـان

      حیات اجتماعي انسان ها

مرتبۀ عالي حیات انسان که مربوط به خود 
عالي اوست و در عرصۀ ارتباط مؤمنان با 

یکدیگر و اتّصال آنها به ولي حق اتفاق مي افتد 
و  آثاري بر آن مترتّب است.

مرتبۀ پایین تر حیات 
انسان که مربوط به 
خود داني و جسم 

مادي اوست. ُثَّ َرَددناهُ اَسَفَل ساِفلَن 

انسان به عنوان جانشین الهي، استعدادهاي 
عظیمي دارد اما از این استعدادها و جایگاه 
حقیقي خویش غافل شده است و باید با 

بهره گیري از این استعدادها به سوي جایگاه 
حقیقي خود حرکت کند.

انسان موجودي اجتماعي است و از این رو،
اجتماع بستري براي رشد یا سقوط انسان هاست

بیان هویت مستقل براي جامعه در نگاه قرآن؛ 
هویتي که برآیند روح جمعي انسان ها بر محور فرهنگ،  

آیین و اعتقادات حق یا باطل است.

نگهباني و مدیریت این 
روح جمعي در جامعه از 

طریق اتّخاذ ولي 
ولي

ولي حقولي باطل
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فَارَِعض َعن َمن 
تََوّلّْ َعن ِذرِكنا 

َو َلـم ُيِد  ِاالَّ 
نيا الـَحياةَ ادلُّ

يَن آَمنُوا َها الَّ ُـّ يا اَي
استَجيبوا هلِل َو 

ِللرَّسوِل ِاذا َدعاكُم 
ِلـما يُـحييکُم



 روش تدریس
البته  گرفته شده است.  نظر  در  آموزشی )جلسه(  هفتٔه  دو  هر درس، حداقل  تدریس  برای 

برخی دروس كه حجم بیشتری دارند،  می توانند در سه جلسه تدریس شوند. 
در ابتدای هر درس، آیاتی متناسب با هدف آموزشی درس گنجانده شده است. دانش آموزان 
دبیر  قرائت می کنند.  10 دقیقه  آیات را حداكثر در  آن،  از  یا پس  تدریس درس  آغاز  در 

محترم در این خصوص توجه داشته باشد كه:
آموزش  نه  است،  آموزان  دانش  از سوی  قرائت  تمرین  بخش،  این  ارائٔه  از   هدف 
قواعد تجویدی. از دانش آموزان انتظار می رود که بتوانند قواعد تجویدی پیش آموخته را 

در تالوت خود رعایت کنند.
برای  آیات  ترجمٔه  وارد  آن،  از  بعد  یا  آیات  قرائت  حین  وقت،  كمبود  دلیل  به   

دانش آموزان نشوید.

 آموزش معارف قرآنی )انسان شناسی در قرآن(
با توجه به اینكه بیش از 90 درصد مباحث كتاب به آموزش معارف قرآنی اختصاص دارد 
زمان تدریس نیز باید متناسب با آن تنظیم شود. برای آموزش این بخش، به نكات زیر توجه 

داشته باشید:
 از آنجا كه مباحث دروس تا حدودی نظری است، محتوای كتاب زمانی نتیجه بخش 
خواهد بود كه عرصٔه حضور، فعالیت و خالقیت های فكری دانش آموزان باشد و شهامت 
اندیشیدن به آنان بدهد. بر این اساس، روش تدریس ما نباید به گونه ای باشد كه دانش آموزان 
قرآنی«  »تدبرهای  بخش  در  حتماً  كنند.  و حفظ  بخوانند  بار  چند  را  كتاب  باشند  مجبور 
كتاب، توّقف كافی را داشته باشید تا دانش آموزان، خود دریافت معارف قرآنی را به صورت 

روشمند تجربه نمایند. 
تمرین هایی كه دانش آموزان در كالس انجام می دهند با دو عنوان در درس ها آمده اند:
 تدبر قرآنی: مربوط به فعالیت هایی است كه دانش آموزان برای پاسخ به  آن، در آیات 

قرآن به تفکر و تدبر می پردازند.
 فعالیت كالسی: مربوط به فعالیت هایی است كه دانش آموزان آنها را از راه عملیات 

ذهنی و بدون مراجعٔه مستقیم به آیات قرآن، انجام می دهند.



 در انتهای هر درس، فعالیتی با عنوان »اندیشه و تحقیق« گنجانده شده که برای خارج 
با تحقیق و پژوهش از سوی  از كالس است. انجام دادن تعدادی از این فعالیت ها، تنها 
دانش آموزان امكان پذیر خواهد بود و دبیر محترم می تواند برای انگیزه دادن به آنها برای 
مواردی از این فعالیت های تحقیقی، نمرهٔ اضافی )عالوه بر 20 نمره( تا حداكثر دو نمره در 
نظر بگیرد و آن را به مجموع نمرۀ مستمر دانش آموزان اضافه كند. نتیجٔه این تحقیقات 

در جلسٔه بعد ارائه می شود و معلم محترم زمانی را به آن اختصاص می دهد.
 در آموزش مباحث، از بیان مطالب سنگین یا اختالفی مفسران دربارٔه آیات یا مباحثی 
فراتر از محتوای دروس اجتناب کنید تا مباحث برای دانش آموزان سنگین نشود و شبهه 

ایجاد نكند. 

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ارزشیابی كتاب مانند سال های گذشته در دو بخش انجام می گیرد:

و  می گیرد  صورت  تحصیلی  سال  طول  در  ارزشیابی  نوع  این  مستمر؛  ارزشیابی  الف( 
شامل موارد زیر است:

 قرائت آیات ابتدایی درس: 2 نمره
گذشته خوانده اند،  سال های  در  آموزان  دانش  كه  تجویدی  نكات  رعایت  آیات،  قرائت  در 

اهمیت دارد. بنابراین، دانش آموزان را به رعایت این نكات در تالوت ترغیب کنید.
 انجام دادن فعالیت های داخل درس )فعالیت كالسی و تدبر قرآنی( و پرسش از متن 

)سؤاالت مفهومی(: 10  نمره
و  كالسی،  فعالیت  كنید،  )تدبر  كالسی  گفت  وگوهای  و  گروهی  كار  در  مشاركت   

اندیشه و تحقیق(: 8 نمره 
ب( ارزشیابی پایانی؛ این ارزشیابی که در پایان هر نیم سال انجام می گیرد، شامل 20 نمره 

و به صورت كتبی است.
مهم ترین نكاتی كه در ارزیابی پایانی باید مورد توجه باشند، عبارت اند از:

 در آزمون كتبی، سؤاالت باید بر اساس رویكرد كلّی محتوای آموزشی، یعنی فهمیدن 
و نه حفظ كردن تنظیم شوند. همچنین باید محورهای كلیدی و اصلی محتوای كتاب، محور 

آزمون باشند و از نكات حاشیه ای و فرعی نباید برای طرح سؤال استفاده شود.



 در انتهای دروس، بخشی با عنوان »برای مطالعه« گنجانده شده است. بدیهی است 
مباحث این قسمت و نیز مطالب ارائه شده در پاورقی ها، در امتحان طرح نخواهد 

شد.
و  قرآنی«  »تدبر  بخش های  مفهومی،   و  تشریحی  سؤاالت  طرح  برای  الگو  بهترین   
»فعالیت كالسی« هستند. از روش های طرح سؤال، كه در این بخش ها ارائه شده است، 

می توانید برای طرح پرسش های بیشتر استفاده كنید.
اّول 6 درس  نیم سال  برای  به حجم دروس و مطالب ارائه شده در كتاب،  با توجه   

و برای نیم سال دوم کلیه دروس  کتاب )10 درس( برای آزمون در نظر گرفته شده است. 



سخنی با دانش آموزان   
عزیزان، سالم.

ورود شما را به پایٔه دوازدهم خیر مقدم می گوییم. امیدواریم در این سال تحصیلی با یادگیری 
معارف غنی دینی از خالل آیـات نورانـی قـرآن، زمینـٔه رشد و سعـادت خـود و جامعـه را 

بیـش از گذشتـه فراهم آورید.
انسان ها  همٔه  راهنمای  و  معارف اسالم  بی بدیل  و  منبع اصیل  قرآن  كه می دانید،  همان طور 
و  با علوم  باید  ابتدا  قرآن،  آیات  از  معارف غنی  این  برای دریافت  به سوی سعادت است. 
ابزارهای فهم قرآن آشنا شد و به گونه ای روشمند با آیات قرآن روبه رو شد تا تفسیر درستی 

از آیات حاصل شود.
شما دانش آموزان گرامی در پایه های دهم و یازدهم با تعدادی از این علوم و ابزارها آشنا 
شدید و حال نوبت آن است که با استفادٔه صحیح از این ابزارها با آیات قرآن روبه رو شده و 

برای دریافت معارف قرآنی از آیات تالش كنید.
از این رو ساختار كتاب به گونه  ای تنظیم شده است که شما دانش آموزان گرامی با استفاده 
از آموخته  هایتانـ  زیر نظر دبیرـ دریافت معارف قرآنی را تجربه نمائیـد. فعالیت  هایی با عنـوان 
»تدبر كنید« در خالل مباحث، ایستگاه تفّكر و تدبّر شما در آیات نورانی قرآن است. از این 

فرصت نهایت استفاده را کنید تا قدرت فهم و دریافت شما از آیات به مرور افزایش یابد.
موضوعی كه در این كتاب برای بیان معارف قرآنی انتخاب شده و محور تفّكر و تدبّر شماست، 
»انسان و سعادت او« است. در ابتدای هر درس نیز صفحه ای به قرائت آیات متناسب با 
این موضوع اختصاص یافته است. خوب است قرائت آیات هر درس را روز قبل از كالس 
تمرین کنید تا در فرصت كوتاه كالس، امکان قرائت آیات را با سرعت و دقت بیشتر داشته 

باشید.
امیدواریم با همت خود و توكّل به خدا و استفاده از رهنمودهـای استادان خود، در مسیر 

فهم قرآن و عمل به آن موفّـق باشید.
                             

                                       ان شاء الّله



ما ز باالییم و باال مي رویم

1درس اّول



قرائـت آیـات

آیات 28 تا 34 سوره بقره را قرائت کنید.
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كَيـَف تَكفُروَن بِاهلِل  َو كُنُت اَمـواتًا فَاَحـياكُم·  ثُـمَّ يُـميـتُكُم  
ي َخـَلـَق َلـكُم  ثُـمَّ ُيـييـكُم  ثُـمَّ  ِاَلـِه ُتَجـعوَن  � هُـَو الَّ
ِّْء  فََسّواهُـنَّ  ما ما ِف االَرِض َجـميـًعا ثُـمَّ استَوىّْ ِاَل السَّ
َُّك  َرب قاَل  ِاذ  َو   � َعـيلـٌم  َشءٍ  بِكُّلِِ  هُـَو  َساواٍت’ َو  َسبَع 
ّْئِكَِة ِاّن اجِعـٌل ِف االَرِض َخيلَفًة’ قالوا اََتـَعـُل فيـها  ِللـَمـال
ُح ِبَمـِدَك َو  َّْء  َو َنـُن  نَُسبِّ ما َمن يُفِسُد فيـها َو يَسِفُك ادّلِ
َّْء  ُس َلـَك·   قاَل  ِاّن اَعَلـُم ما ال تَعَلوَن �  َو َعلَّـَم آَدَم االَسا نَُقّدِ
ِّْء  بِاَسا اَنِبئون  فَقاَل  ّْئِكَِة  الـَمـال َعَ  َضُهم  َعَ ثُـمَّ  ُكَّها 
ِّْء ِان كُنُت صاِدقنَي � قالوا ُسبحانََك ال ِعلَم َلـنا ِااّل ما  هُّْؤال
ََّك اَنَت الـَعـيلـُم الـَحكيـُم � قاَل يا آَدُم اَنِبئـُهم  تَنا  ·  ِان َعـلَّ
اَعـَلُم  ِاّن  اَقُل َلكُم   اََل  قاَل  ّْئـِِهم  بِاَسا اَنبَاَُه  فََلـّما  ّْئـِِهم·  بِاَسا
َو ما كُنُت  تُبدوَن  اَعـَلـُم ما  َو  َو االَرِض  ماواِت  َغيـَب السَّ
ّْئِكَِة اجسُـدوا ِلَدَم  فََسَجدوا  تَكتُموَن  � َو ِاذ قُلـنا ِللـَمـال
� الاكِفيـــَن  ِمـَن  اكَن  َو  استَكَبَ  َو  اىَبّْ  ِابيلــَس·   ِااّل 
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ما ز باالییم و باال می رویم
و  پیامبر  اّولین  به عنوان    آدم  با حضرت  قرآن کریم  انسان در  آفرینش  ماجرای 
اّولین انسان روی زمین، آغاز می شود اّما این داستان نسبت به داستان پیامبران دیگر یک 
ویژگی ممتاز دارد؛ خدا در قالب این داستان، مهم ترین مباحث انسان شناسی را با همٔه نکته ها 

و ظرافت هایش بیان کرده است. 
   انسان هوشمند با مطالعٔه داستان آفرینش انسان درمی یابد که ماجرای حضرت آدم
در واقع داستان زندگی همه آدم ها بر روی زمین است. اینکه ما انسان ها در ابتدا کجا بوده  ایم، 
چرا به روی زمین آمده  ایم و چگونه می  توانیم به وطن اصلی خود بازگردیم، پرسش  هایی است 

که فقط در این داستان به آنها پاسخ داده می شود.
٭ ٭ ٭

خلیفه ای در زمین
داستان خلقت انسان در قرآن در آیاتی از سورهٔ بقره آمده است؛ آیاتی که به خلقت 

اّولین انسان، یعنی حضرت آدم  ، اشاره می کنند:

َُّك ِللـَمالئـِكَِة ِاّن اجِعٌل ِف االَرِض َخيلَفًة...  )بقره/31( َو ِاذ قاَل َرب
و هنگامی که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی )برای خود( 

قرار می دهم.

در این آیه، خدای متعال مسئلٔه خالفت انسان ــ و نه فقط حضرت آدم  ــ را به 
مالئکه خبر داده است. جملٔه »ِاّن اجِعٌل ِف االَرِض َخيلَفًة«، جملهٔ  اسمیه و کلمٔه »جاِعل«، 

بر وزن »فاِعل«، صفت مشبّهه1 است. 
با مراجعه به قواعد عربی خواهیم دانست که اگر جمله ای به صورت اسمیه به کار رود 
و مفهوم مورد نظر در آن به صورت صفت مشبّهه آورده شود، از آن جمله می توان استمرار آن 
 مفهوم را برداشت کرد. بنابراین در این آیه، جانشینی خدای متعال مختّص حضرت آدم 

نیست و خداوند از استمرار جریان خالفت در نوع انسان خبر می دهد.

1ــ یکی از وزن های صفت مشّبهه، وزن »فاِعل« است.
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ویژگی های جانشین
وقتی می گویند، کسی جانشین دیگری می شود، یعنی قرار است که او پا جای پای فرد 
اّول بگذارد و از این رو، باید در صفت ها و ویژگی ها بیشترین شباهت را به فرد اّول داشته 

باشد؛ به نحوی که با دیدن او به یاد فرد اّول بیفتیم.
نیز صادق است. جانشین  متعال  از سوی خداوند  انسان  درباره جانشینی  معنا  این 
خداوند کسی است که بیشترین شباهت را به او داشته باشد و به اذن و تعلیم خداوند، بسیاری 
او  نمایانگر صفات  و  بپروراند و در یک کالم، مظهر  را در خود  او  ویژگی ها و صفات  از 
باشد. به این مثال توجه کنید؛ رئیس یک دانشگاه معاونان متعددی دارد که هر یک فقط در 
زمینه و عرصه ای خاص نمایندٔه وی محسوب می شوند؛ مانند معاون اداری، معاون آموزشی 
و معاون پژوهشی. این افراد تنها در همان حوزٔه مسئولیت خود توان ادارٔه امور را دارند و 

امرشان نافذ است.
دارد،  خودش  به  را  شباهت  بیشترین  که  را  فردی  دانشگاه  رئیس  حال،  عین  در 
به عنوان قائم مقام تعیین می کند که او نمایندٔه رئیس در کلیٔه این عرصه ها و زمینه ها محسوب 
جانشینی رئیس دانشگاه در  می شود و امرش در بسیاری از امور نافذ است. این یعنی 
به  بیشترین شباهت  و  زیاد  بسیار  توانایی  به  البته  که  یا همۀ عرصه ها و ویژگی ها،  اغلب 

تدبــرقرآنــی               

بیشتر مفسران معتقدند مراد خداوند در این آیه، خلیفه قرار دادِن نوع 
انسان است نه فقط حضرت آدم یا سایر پیامبران. این مفسران دو دلیل مهم 
برای این نظر خود ذکر کرده اند. با توجه به آنچه سال گذشته دربارٔه »استفاده 

از سیاق آیه برای فهم معنا« خواندید، دلیل دوم را بیان کنید: 

جملٔه اسمیه و صفت مشبهه بر استمرار یک جریان داللت دارد.دلیل اّول: دلیل ادبی
…………………………………….دلیل دوم: مراجعه به سیاق آیه
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رئیس نیاز دارد. انسان جانشین خداوند در غالب صفات و ویژگی های اوست؛ یعنی قرار 
است در غالب ویژگی ها مظهر و نمایندٔه خدا باشد.

به همین جهت از آنجا که خداوند خود کمال مطلق و بی  نهایت است، انسان را نیز 
در  و  نمی شود  متوقف  مشخصی  مرز  و  حد  به  کمال  طلبی،  در  که  است  آفریده  به گونه  ای 
همٔه کماالت چون علم و قدرت، نهایت آن  را طلب می  کند. همچنین، از آنجا که او از همٔه 
فضائل و زیبایی ها برخوردار است، انسان را نیز به صورتی آفریده است که با بهره گیری از 
ظرفیت های خویش بتواند کلیٔه فضائل اخالقی را در خود بپروراند و بروز دهد؛ و نیز چنانچه 
خود »حکیم« و »مدبّر« است، انسان را به گونه ای قرار داده است که بتواند امور گوناگون 
خود را به صورت حکیمانه تدبیر کند و به اهداف متعالی خویش برسد. همچنین، از آنجا که 
همٔه آفریده ها مسّخر او هستند، آنها را مسّخر انسان نیز قرار داده است تا او با علم و قدرت 

خود در آنها تصّرف کند1: 

ماواِت َو ما ِف االَرِض َو اَسبََغ َعيَلكُم  َ َلكُم ما ِف السَّ اَ َل َتَوا اَنَّ اهللَ َسخَّ
نَِعَمه و ظاِهَرًة َو باِطنًَة ...  )لقمان/20(

آیا ندیدید خداوند آنچه را در آسمان ها و زمین است مسّخر شما کرده و نعمت های 
آشکار و پنهان خود را به فراوانی بر شما ارزانی داشته است!

تمام این  استعدادها و توانایی ها در نهاد موجودی به نام انسان قرار داده شده است. 
اما آیا جسم انسان ظرفیت چنین استعدادها و توانایی ها را دارد؟

حقیقت انسان
باشد،  داشته  محدودیت  که  چیزی  و  است  طبیعت  عالم  به  محدود  انسان  جسم 
شایستگی جانشینی ذات نامحدود را ندارد. بنابراین، حقیقت انسان را چیزی فراتر از جسم 
با  گردید.  مقام جانشینی خدا  انسان شایستٔه  آن،  با وجود  که  می دهد؛ حقیقتی  تشکیل  او 
استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن و مراجعه به سایر آیاتی که در آنها از خلقت انسان سخن 
 
ٰ
1ــ البته روشن است که این صفات، متناسب با جایگاه مخلوق بودن انسان تعریف می شوند و با توجه به آیاتی چون »َلیَس َکِمثِله

َشیٌء«، با صفات خالق متعال قابل مقایسه نیستند.
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به میان آمده است، می توان این حقیقت را دریافت. در سورٔه »ص« می خوانیم:

يتُه و َو نََفخُت فيِه  ا ِمن طنٍي فَِاذا َسوَّ َُّك ِللـَمالئـِكَِة ِاّن اخِلٌق بََشً ِاذ قاَل َرب
ِمن ُرويح  فََقعوا َله و ساِجديَن  )ص/72ــ71(

و هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: »من بشری را از گل می آفرینم.
 پس هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم، برای او به سجده افتید.«

در این آیه گفت وگوی میان خدا و مالئکه با عبارات دیگری، گزارش شده است. از 
این آیه چنین برمی آید که خلقت انسان، خلقتی مرکب است؛ مرکب از جسم و روح. »طین« 
به معنای »گل«، نشان از جنبٔه طبیعی و مادی انسان دارد و »نفخ روح«، به معنای دمیدن روح 

الهی در کالبد انسان، جنبٔه الهی و معنوی انسان را به نمایش می گذارد. 
انسان به دلیل برخورداری از قوای طبیعی و جسمانی محدود، در دنیای محدود قرار 
گرفته است، اّما نباید فراموش کند که اصل و حقیقت او فراتر از دنیای مادی و مّتصل به 

روح بی نهایت الهی است1.

نگرانی و پرسش مالئکه
مالئکه در پیشگاه خداوند حاضر بودند و می دانستند که انسان به اقتضای بدن دنیایی 
و مادی، برای رفع نیازهای بدنی خود به دنیا و خوشی های آن روی می آورد. آنها همچنین 
از بی نهایت طلبی این جانشین و قدرت اختیار و اراده او آگاه بودند و می دانستند اگر غرایز 
انسان، نیروی اختیار و ارادٔه او را به خدمت بگیرند و عقل و اندیشه اش را منزوی سازند، 
چه تباهی ها و فسادهایی که ایجاد نمی شود و چه خون ها که بر زمین نمی ریزد. بنابراین، از 
اینکه موجودی با غرایز مادی و طبیعی، جانشین خداوند قرار گیرد، متعّجب و نگران بودند. 
در واقع، اندیشٔه مالئکه این بود که چون عالم ماده محدودیت دارد، یعنی امکانات محدودی 
در زمین وجود دارد و همٔه چیزها نمی تواند متعلّق به همه باشد و از سوی دیگر انسانی که در 
زمین زندگی می کند بی نهایت طلب است و همه چیز را برای خود می خواهد، قطعاً میان آنها 
ُشعاِع  ّصاِل  ـِ ِات ِمن  ِه  اللّٰ ِبروِح  ّصااًل  ـِ ِات َشدُّ  اَلَ الُمؤِمِن  »ِانَّ روَح  باره، جالب توجه است:  این  امام صادق  در  از  1ــ روایتی 

مِس ِبها«؛ )اصول کافی، ج2، ص166(. الشَّ
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نزاع  و خونریزی پیش می آید.
از سوی دیگر، دربارٔه جنبٔه روحانی و الهی انسان نیز می گفتند که اگر حکمِت قرار 
انجام  بهترین شکل  به  ما  که  را  کار  این  کند،  را  بندگی خدا  انسان  که  است  این  آن  دادن 

می دهیم؛ پس، این مسئله را به صورت پرسش از خداوند مطرح کردند:

ماَء  قالوا اَ َتَعُل فهيا َمن يُفِسُد فهيا َو يَسِفُك ادّلِ
ُس َلَك ... )بقره/30( َو َنُن نَُسبُِّح ِبَمِدَك َو نَُقّدِ

پاسخ خداوند
خدای متعال در پاسخ به این پرسش ِ مالئکه، خونریزی و فساد انسان را انکار نکرد؛ 
من  فرمود:  بلکه  بود،  نخواهد  و خون ریز  فسادانگیز  می آفرینم  من  که  انسانی  نفرمود  یعنی 

چیزی می دانم که شما نمی دانید: 

 ِاّن اَعَلُم ما ال تَعـَلـمونَ   )بقره/30(
خداوند با این عبارت،  به مالئکه چنین پاسخ می دهد که شما درست تشخیص داده اید؛ 
امیال و غرایز انسان اگر در کنار بی نهایت طلبی او قرار گیرد، منجر به فساد خواهد شد؛  اّما 
نکرده اید.  درستی  درک  به  را  انسان  و عمق ظرفیت های روحانی  الهی  روح  شما حقیقت 
انسان استعدادهایی دارد که به وسیلۀ آن می تواند تمامی اسمای نیکوی الهی و فضایل نیک 
اخالقی را در خود پرورش دهد و به ظهور برساند؛ بنابراین تنها اوست که می تواند جانشین 

من در زمین باشد. 
به بیان دیگر، با بروز این استعدادها موجودی پدید می  آید که در حالی که زمینی است، 

تدبــرقرآنــی               
با توجه به آنچه خواندید، به نظر شما پرسشی که مالئکه در آیٔه ٣٠ سورٔه بقره 

مطرح کردند، چه بود؟
آیا کسی را در زمین خلیفه قرار می دهی که.................... و  

.................... در حالی که ما .................... .
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اما خدا نماست. در میان همین انسان ها، پیامبران و امامانی زندگی خواهند کرد که با داشتن 
برترین درجٔه طهارت، عصمت، طاعت و عبادت قرار دارند و خود  شهوت و غضب، در 

مظهر عالی صفات و کماالت خداوندند.

شدم انمی   و  مردم  جمادی  زدماز  رب  حیوان  هب  مُردم  نما  وز 
شدم آدم  و  حیوانی  از  شدممردم  کم  ز  مردن  پس هچ  رتسم   کی 
جو ز  جستن  بایدم  هم  ملک  َوجَهه ووز  ِالّ  اهلِک  َشی ٍء  ُکلُّ 
شوم قربان  مَلک  از  دیگر  شومبار  آن  انید  وهم  اندر  آنچه 

»مولوی« 

تدبــرقرآنــی               

آیٔه زیر و آنچه تاکنون خوانده اید، پاسخ دهید که چرا مالئکه ظرفیت جانشینی  به  با توجه 
خداوند را نداشتند.

َو ما ِمنّا ِااّل َله و َمقاٌم َمعلوٌم
 هر یک از ما )مالئکه(، جایگاه معّین و مشخصی دارد )که از آن باالتر یا پایین تر 

نمی آید( )صافات/164(
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انسان، مسجود مالئکه
پس از آنکه مالئکه فهمیدند جایگاه و ظرفیت ایشان پایین  تر از آن است که بتوانند 

جانشین خدا باشند، خداوند به ایشان امر کرد:

َوِاذ قُلـنا ِللـَمالئـِكَِة اجسُدوا ِلَدَم فََسَجدوا ِااّل ِابيلَس اىَبّْ َواستَكَبَ َواكَن ِمَن 
الاكِف  يَن )بقره/34(

و چون فرشتگان را فرمودیم: برای آدم سجده کنید. پس همه به سجده افتادند جز ابلیس 
که سر باز زد و کبر ورزید و او از کافران بود1.

آن ها به فرمان الهی به انسان سجده کردند. البته مالئکه جسم مادی ندارند و سجدٔه 
آنها به این معنا نیست که رو به روی آدم پیشانی بر خاک نهادند، بلکه مراد این است که در 
مقابل مقام آدم و در واقع مقام انسانّیت خضوع و کرنش کردند. به تعبیر دقیق تر، به عنوان 
البته این نکته  پایین تر از مقام انسان، در خدمت انسان و رشد او قرار گرفتند.  مخلوقاتی 
امر و مشیت خدا در  به  انسان، همٔه موجودات  از خلقت  بلکه پس  نیست  مختص مالئکه 

خدمت رشد انسان قرار گرفته اند:

ي َخَلَق َلكُم ما ِف االَرِض َجيًعا ... )بقره/29( هَُو الَّ

صعود به جایگاه حقیقی
تا اینجا آموختیم که انسان جانشین پروردگار و مسجود مالئکه است و همٔه آفرینش 
در خدمت او هستند. اما چه شد که این دردانٔه آفرینش و اشرف مخلوقات خدا از این مرتبٔه 

باال به پایین ترین درجات فرود آمد و اسیر مادیات و مشکالت عالم ماده شد؟
قرآن هنگامی که از خلقت انسان در دنیا سخن می گوید، جایگاه دنیا و بقای در عالم 

ماده را شایستٔه خلیفٔه خود نمی داند و از آن به »اسفل سافلین« یاد می  کند:

1ــ در این آیه نفرمود ابلیس از کافران شد بلکه از تعبیر »کان« استفاده کرده است که به گذشته اشاره دارد و نشان دهندٔه دوام یک 
امر است؛ یعنی او از کافران بود اما استکبار و کفرش را بروز نداده بود و همین خصلتش موجب شد که از امر خدا سرپیچی کند 

و در مقابل مقام انسان به عنوان خلیفٔه الهی خضوع نکند. 
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 َلَقد َخَلقنَا ااِلنساَن ف  اَحَسِن تَقومٍي ×  ُثَّ َرَددناهُ اَسَفَل ساِفيلَن )تین/5 ـ4(
»اعلی  آن،  مقابل  در  که  است  معنادار  زمانی  سافلین«  »اسفل  تعبیر  از  استفاده   
علیین« وجود داشته باشد و برای انسان قابل تصور باشد. عالمه طباطبائی در تفسیر این 

آیه می  نویسد:
»از این تعبیر چنین استفاده می شود که انسان به حسب خلقت به گونه  ای آفریده شده 
که صالحیت دارد به رفیع اعلی عروج کند و به حیاتی جاودان در جوار پروردگارش و به 
سعادتی بزرگ نائل شود و این به خاطر آن است که خدا امکاناتی را در او قرار داده است که 

می تواند با استفاده از آن امکانات و ظرفیت  ها، به سوی خدا باال رود.«1
حال این انسان چگونه می تواند دوباره به اعلی علیین و جایگاه حقیقی خود بازگردد 

و از این سختی ها و پستی های عالم ماده رهایی یابد؟ 
پاسخ به این پرسش در درس  های بعد دنبال خواهد شد. 

فراق شرح  دهم  هچ  قدسم  گلشن  افتادمطاري  چون  حادهث  دامگه  اين  رد  هک 
بود جايم  ربين  فردوس  و  بودم  ملک  آبادممن  خراب  دري  اين  رد  آورد  آدم 
حوض لب  و  حور  دلجويی  و  طوبی  کوی   تو      ربفت     از     یادمساهي  سر    هب   هوای   

دوست  اقمت  الف  جز  دلم  لوح  رب  استادمنيست  د  ندا یاد  دگر  حرف  کنم  هچ 
»حافظ«  

1ــ المیزان فی تفسیر القرآن، ج2٠، ص٣19.
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   اندیشـه وتحقـیـق 
در آیٔه چهارم سورهٔ »تین« می  خوانیم:

 َلَقد َخَلقنَا ااِلنساَن ف  اَحَسِن تَقومٍي 
وجود  ارتباطی  چه  انسان  در  الهی  روح  نفخ  و  آیه  این  میان  شما،  به نظر 

دارد؟

    برای مطالـعـه
از امام صادق  نقل شده است، هنگامی که شیطان مأمور به سجده 
بر آدم شد، به خداوند گفت: مرا از این سجده معاف بدار؛ در عوض، تو را 

عبادتی کنم که تاکنون کسی مثل آن عبادت نکرده باشد.
و  اراده  طبق  بر  اطاعت  من  فرمود:  او  به  پاسخ  در  متعال  خداوند 
خواست خودم را دوست می دارم )نه آن گونه که تو می خواهی؛ زیرا آن دیگر 

عبادت من نیست  بلکه عمل بر طبق هوای نفس خودت است(1.

1ــ بحار االنوار، ج11، ص145.
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جهانی زیبا، شایستۀ زیباترین آفریده

2درس دوم



قرائـت آیـات

آیات 10 تا 18 سوره نحل را قرائت کنید.

ّْءً   َلكُم ِمنُه َشاٌب َو ِمنُه  ِّْء ما ما هُـَو الَّـذى ازَنََل ِمـَن السَّ
يـتوَن َو  ـٌر فيـِه تُسيـموَن � يُنِبُت َلـكُم بِِه ازلَّرَع َو ازلَّ َشَ
َمـراِت’ ِانَّ ف ذِّْلـَك َليَـًة  ِ اثلَـّ

انلَّخيـَل َو االَعـناَب َو ِمن ُكّ
ـَل َو انلَّهاَر َو  َر َلـكُُم الَّ ِلـَقوٍم يَـتََفكَّروَن  �  َو َسَـّ
’   ِانَّ ف  ـراٌت بِاَمـِره! مـَس َو الـَقَمـَر  ·  َو انلُّجوُم ُمـَسخَّ الشَّ
ذِّْلـَك َلياٍت ِلـَقوٍم يَعـِقلوَن � َو ما َذَراَ َلـكُم ِف االَرِض 
  � وَن   ِلـَقوٍم يَــذَّ  كَّ ُمـتَِلـًفا اَلـوانُه و’  ِانَّ ف ذِّْلـَك َليَـًة 
َو  ًّا   َطـِري َلـًما  ِمنُه  ِلـتَأ   ُكوا  الـبَحـَر   َ َسخَّ ي  الَّ هُـَو  َو 
الـفُلـَك  َ ى  َتَ تَلـبَسوَنا  ·   َو  ِحلـيَـًة  ِمنُه  تَستَخـِروجا 
َمواِخـَر فيـِه َو ِلـتَبتَغوا ِمن فَضِلـه!  َو َلـَعـلَّـكُم تَشكُروَن 
� َو اَلـقىّْ ِف االَرِض َرواِسَ اَن َتيـَدبِكُم َو اَناًرا َو ُسباًُل 
َيـتَدوَن  ُه  بِانلَّجـِم  َعـالماٍت’َو  �َو  َتـتَدوَن  َلـَعـلَّـكُم 
ِان  َو   � وَن  تََذكَّ اَفاَل  َيـلُـُق’  ال  كََمن  َيـلُـُق  �اََفَن 
 تَعُـّدوا نِعـَمـَة اهلِل ال ُتـصوها’  ِانَّ اهللَ َلـَغـفوٌر َرحيـٌم �
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جهانی زیبا، شایستۀ زیباترین آفریده
به معنای این آیه دقت کنید؛

ماِء ماًء  ماَء بِناًء َو ازَنََل ِمَن السَّ ي َجَعَل َلكُُم االَرَض ِفاًشا َو السَّ اَلَّ
فَارََخَج بِه! ِمَن اثلََّمراِت ِرزقًا َلكُم ...  )بقره/22(

امام سجاد ، در تفسیر آیٔه باال می  فرماید:
از  تا  نساخت  سوزان  و  گرم  را  آن  داد؛  قرار  شما  طبع  مناسب  را  زمین  »خداوند 
حرارتش بسوزید و زیاد سرد نیافرید تا منجمد شوید، آن را آن قدر معطّر و زننده قرار نداد تا 
بوی تند آن به مغز شما آسیب رساند و آن را بدبو نیافرید تا مایٔه هالکت شما گردد. این زمین 
نه همچون آب نرم است که شما را غرق کند و نه آن چنان سخت، که نتوانید در آن خانه بنا 
کنید و مردگان را در آن دفن کنید، بلکه خدا آن مقدار صالبت در آن نهاده است که برای شما 
مفید و نافع باشد و بتوانید خود و ساختمان هایتان را بر آن نگه دارید. آری، خداوند این گونه 
زمین را بستر استراحت شما قرار داد. سپس، آسمان را چون سقفی بر شما بنا کرد؛ سقفی 
که خورشید و ماه و ستارگانش را به خاطر منافع شما در حرکت و چرخش در آورده است . 
باال  از  که  بارانی  یعنی  کرد«؛  نازل  آب  آسمان  »از  می فرماید:  ادامه  در  سپس 
فرومی فرستد تا به قلّٔه کوه ها و تپّه ها و قعر دّره ها برسد. او این باران را به صورت های مختلف، 
ریز و تند، درشت و شدید و نم نم در آورد تا زمین ها این باران ها را در خود فرا گیرد و آن 
را یک جا و یک پارچه نازل نفرمود که در این صورت  تمام زمین ها، درختان، کشت و زرع 
شما نابود می شد. سپس هر آنچه را به وسیلٔه آن آب از زمین می روید، برای شما رزق و روزی 

قرار داد.«1
٭ ٭ ٭

چنانچه دانستیم، نخستین تابلویی که ماجرای خلقت انسان را در قرآن ترسیم کرده، 
آیٔه 31 از سورهٔ بقره است که در آن انسان جانشین خدا و زمین، بستر زندگی او معرفی شده است:

َُّك ِللـَمالئـِكَِة ِاّن اجِعٌل ِف االَرِض َخيلَفًة ... )بقره/31( َوِاذ قاَل َرب
آیه ای که در ابتدای درس خواندیم، تابلویی است که ویژگی های این زمین و انواع 

1ــ کتاب »التوحید«، اثر شیخ صدوق، صفحٔه 4٠4.
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نعمت های الهی را برای انسان به نمایش می گذارد. خدا این زمین را با تمام بهره ها و زیبایی ها 
به صورتی آفرید که شایستٔه زندگی جانشینش باشد.

از این رو، قرآن تأکید می کند که همه چیز در این زمین برای بهره مندی انسان آفریده 
شده است:

ماِء ي َخَلَق َلكُم ما ِف االَرِض َجيًعا ُثَّ استَوىّْ  ِاَل السَّ هَُو الَّ
 فََسّواهُنَّ َسبَع َساواٍت ...  )بقره/29(

او خدایی است که همٔه آنچه را ) از نعمت ها ( در زمین وجود دارد، برای شما آفرید؛ سپس 
به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود.

عالمه طباطبائی در تفسیر این آیه می فرماید:
سیاق آیات، می توان گفت این آیه به دنبال بیان نعمت های الهی  » با در نظر گرفتن 
برای انسان است و از آن چنین برمی آید که پرداختن خدا به آسمان ها و خلقت آنها نیز به خاطر 

انسان بوده است که در ادامه به آن اشاره کرده است.«1

و  منافع  به  عالقه  و  میل  بلکه  کرد،  خلق  انسان  برای  را  چیز  همه  تنها  نه  خداوند 
زیبایی های خلقت را نیز در او قرار داد تا در مقام جانشین خداوند، با این آفریده ها ارتباط 

برقرار کند و از آنها بهره مند شود. 
قرآن هنگامی که  به نحؤه ارتباط میان انسان ها و این نعمت های طبیعی اشاره می نماید، 
از تعابیری استفاده می کند که نشان دهندٔه جایگاه متفاوت انسان نسبت به سایر موجودات در 

بهره مندی از این آفریده هاست. نمونه هایی از این تعابیر را با هم می خوانیم:
1ــ المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص11٣.

تدبــرقرآنــی               

در آیه فوق، عالمه طباطبائی با اشاره به سیاق آیات، خلقت آسمان ها را نیز برای انسان 
دیگری  دلیل  از چه  » سیاق  «  ابتدای درس خواندید، جز  در  آنچه  به  توجه  با  می داند. 

می توان آن را اثبات نمود؟
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1ــ آفرینش، مسّخر انسان
در بسیاری از آیات، جهان آفرینش مسّخر انسان معرفی شده است:

ماواِت َو ما ِف االَرِض  َ َلكُم ما ِف السَّ اَ َل َتَوا اَنَّ اهللَ َسخَّ
َو اَسبََغ َعيَلكُم نَِعَمه و ظاِهَرًة َو باِطنًَة ... )لقمان/20(

آیا ندیدید خداوند آنچه را در آسمان ها و زمین است مسّخر شما کرده و نعمت های آشکار و 
پنهان خود را فراوان بر شما ارزانی داشته است؟!

معنای  به  چیز  یک  تسخیر  و  نمودن  رام  و  کردن  ذلیل  معنای  به  لغت  در  »سّخر«، 
به  بلکه  ارادٔه خود،  به  نه  به طوری که  انجام دادن یک عمل است؛  به  وادار کردن آن چیز 
ارادهٔ تسخیرکننده، آن عمل را انجام دهد مانند نویسنده که قلم را وادار می کند تا به ارادٔه 

او بنویسد.
تسخیر موجودات برای انسان به این معناست که خداوند آنها را وسیله قرار داده است 
تا او برای رسیدن به منافعش از آنها استفاده کند. فاعل تسخیر در آیٔه باال، خداوند است که 

همٔه موجودات را در تسخیر انسان قرار داده و آنها رادر مقابل او رام کرده است. 
چنانچه گفته شد، از آنجا که انسان جانشین و مظهر خداست، به اذن او صفات الهی 
را با خود به همراه دارد؛ بنابراین، همان گونه که همٔه آفریده ها مسّخر خدا هستند، استعداد 

تسخیر آنها را در انسان نیز قرار داده است تا با علم و قدرت خود در آنها تصّرف کند.
از  ــ  موجودات  سایر  مانند  ــ  معمولی  و  طبیعی  استفادٔه  معنای  به  »تسخیر«  پس، 
آفریده ها  از  استفاده   انواع  باید  که  است  انسان  ویژٔه  امتیازی  بلکه  نیست  الهی  آفریده های 
را کشف و خود، نحؤه استفاده از آنها را مدیریت کند. برای نمونه، همٔه موجودات از آب 
با علم  انسان است که  این  اما  بهره مند می شوند  نظافت(  )برای خوردن و  به صورت طبیعی 

خود، کاربری های جدید آن را کشف و مثالً برای تولید برق از آن استفاده می کند.
الهی  اذن  به  زمین  و  آسمان  در  که  را  الهی  آفریده های  از  گوناگونی  مصادیق  قرآن 
مسّخر انسان شده اند، برمی شمرد و به منافعی که انسان ها از این آفریده ها دریافت می کنند، 

اشاره می کند.
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قدرت انسان بر تسخیر آفریده ها، با عبارت های دیگری نیز در قرآن بیان شده است تا 
انسان با بهره مندی از آنها، زندگانی خود را در زمین سامان بخشد:

 َو َلَقد َمكَّنّاكُم ِف االَرِض َو َجَعنلا َلكُم فهيا َمعايَِش ...  )اعراف/10(
»مکّن« در لغت به این معناست: مسلّط کرد و قدرت داد، که معنایی مشابه »تسخیر« 
دارد. »معایش« نیز  جمع معیشت، به معنای چیزی )از خوراک و پوشاک و…( است که به 

وسیلٔه آن می توان زندگی را گذراند. اکنون، خود می توانید آیه را ترجمه کنید:

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

تدبــرقرآنــی               

به آیٔه 15 از سورٔه ملک مراجعه کنید. در این آیه، مسّخر بودن زمین برای انسان با چه 
عبارتی بیان شده است؟

تدبــرقرآنــی               

1ــ به آیات 33ــ32 از سورٔه ابراهیم مراجعه کنید؛ کدام پدیده ها و آفریده های طبیعی، 
مسّخر انسان معرفی شده اند؟

 ……………  ……………  ……………    .……………
2ــ به آیٔه 14 از سورٔه »نحل« مراجعه کنید. در این آیه، کدام آفریده الهی مسّخر انسان 

معرفی شده و به چه منافعی در آن برای انسان اشاره شده است؟ 



 2ــ آبادانی زمین، وظیفۀ جانشین الهی
خداوند متعال نه تنها زمین را مسّخر جانشین خود قرار داد تا از مواهب آن بهره مند 
شود، بلکه او را به آبادانی آن واداشت؛ یعنی، همان طور که خداوند با قدرت و تدبیر خود، 
زمین و طبیعتش را آباد و زیبا ساخت، قدرت آبادانی آن را نیز به انسان عطا کرد تا در مقام 

جانشینی پروردگار، زمین را آباد کند و محیط زیست را سامان بخشد:
هَُو اَنَشاَ   كُم ِمَن االَرِض َو استَعَمَركُم فهيا ... )هود/61( 

آباد کردن  به معنای  به معنای ایجاد و ساختن چیزی و »عمارت«  »انشاء« در لغت، 
چیزی است تا اثر مطلوبش را دارا شود؛ یعنی با تصّرف و ایجاد تغییراتی در آن بتوان از 
فوایدش بهره مند شد؛ مثالً مکان غیر قابل سکونت را به گونه ای تغییر دهیم که قابل سکونت 
شود و در مسجد به نحوی تغییر ایجاد کنیم که شایسته برای عبادت شود و یا زمین زراعی 

را به حالتی درآوریم که آمادهٔ کشت و زرع گردد. 

تدبــرقرآنــی               

1ــ با توجه به آنچه تاکنون خوانده اید، مراد از »ِانشاء ِمَن ااَلرض« چیست؟
2ــ با توجه به معنای »عمارت«، معنای لغوی »َو استَعَمَركُم« را با استفاده از معانی 

ابواب ثالثی  مزید بیان کنید.

فاعل فعل »ِاسَتعَمَر« در آیٔه فوق، خداوند متعال است. اوست که انسان را آفرید و 
با آبادانی آن، نیازها و نواقص خود را  در فطرتش قرار داد تا در این زمین تصّرف کند و 
در زندگی برطرف سازد. مراد از زمین در اینجا تنها خشکی زیر پای انسان نیست و حوزٔه 
کار و آبادانی او به نقطٔه خاصی محدود نمی شود؛ بلکه از اعماق دریاها تا اوج آسمان ها و 
فراخنای صحراها میدان کار و تالش او خواهد بود. آیاتی که در بخش قبل به آنها اشاره 
شد، به روشنی همٔه مخلوقات زمینی و آسمانی را مسّخر و در حوزٔه اختیار و تصّرف اشرف 

مخلوقات الهی معّرفی کرده اند.

30
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از قرار گرفتن این بخش در کنار بخش قبل چنین برمی آید که تسخیر موجودات و 
مقام  انسان هایی شایستٔه  فقط  و  باشد  آبادانی زمین  و  باید در جهت رونق  الهی  آفریده های 

جانشینی پروردگارند که از این مواهب برای آبادانی زمین بهره می برند. 

3ــ لّذت بردن از انواع زینت ها و زیبایی ها 
به مواهب طبیعی از آن استفاده می کند،  برای اشاره  تعابیری که قرآن  یکی دیگر از 

واژٔه »زینت« است:
ِانّا َجَعلـنا ما َعَ االَرِض زينًَة َلا ... )کهف/7(

در حقیقت، ما آنچه را بر زمین است، زیور و زینتی برای آن قرار دادیم .

»زینت« یعنی آراستگی و آرایش، به این معنا که چیزی مرغوب و زیبا، ضمیمٔه چیزی 
دیگر شود تا آن را زیبا جلوه دهد و بینندگان را به طرف آن جذب کند. 

و  تا جنگل ها  از دشت ها و صحراها  آفریده شده اند،  که در زمین  انواع موجوداتی 
باغستان ها، از کوه ها و تپّـه ها تا دّره ها و دریاها، همگی اسباب آراستگی و زیبایی حیرت انگیز 

آن را فراهم آورده اند و از این رو خدا آنها را به عنوان زینت زمین معرفی می کند. 
برخورداری  با  و  شده  آفریده  انسان  استفاده  مخصوص  زیبایی ها  این  همه  با  زمین 
از زینت های متنوع، شایستٔه سکونت جانشین خدا شده است. با وجود این، برخی گمان 
می کنند که برای داشتن زندگی مؤمنانه باید به زینت های این دنیا کامالً بی رغبت بود. با توجه 

به آنچه خواندید، آیا این عقیده صحیح است؟

روزی »َعبّاد بن کثیر« امام صادق را دید که لباسی نسبتاً زیبا بر تن داشت. پس، 
متکبّرانه به امام گفت: »تو از خاندان نبوت هستی و پدرت علی بسیار ساده لباس می پوشید؛ 

چرا چنین لباس زیبایی بر تن توست؟ آیا بهتر نبود که لباسی ساده تر از این می پوشیدی؟«
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امام که عقیدٔه او را به این صورت قبول نداشتند، در پاسخ او یکی از آیات کلیدی 
قرآن در این خصوص را تالوت کردند1: 

يِّباِت ِمَن ارلِّ زِق ...  )اعراف/32(
ي  ارََخَج ِلِعباِده! َو الطَّ َم زينََة اهلِل الَّ قُل َمن َحَّ

در این آیه برای اشاره به مواهب طبیعی از دو واژه »زینت« و »طّیبات« استفاده شده است.
کلمٔه »زینت« به »َاللّٰه« اضافه شده و برای اشاره به زینت هایی که بندگان از آنها استفاده 

می کنند، تعبیر »زینت الهی« به کار رفته است. فکر می کنید دلیل آن چیست؟

خداوند متعال خود زیباست و زیبایی ها را دوست دارد. امام صادق  به یکی از 
یاران خود می فرماید:

ل فَِانَّ اهللَ َجيٌل َو ُيِبُّ الـَجماَل  2 َتَـمَّ
....................................................................

خدا این زینت ها و زیبایی ها را آفرید و میل و عالقه به آنها را در فطرت انسان قرار داد تا او 
در پرتو بندگی خدا، انواع زینت ها را ـ که البته الزمٔه زندگی زمینی اوست ـ در خود فراهم 
آورد. از آنجا که خداوند خالق زیبایی هاست و میل به آنها را در انسان قرار داده، در این آیه 

از تعبیر »زیَنَة اللّٰه« استفاده شده است.
»طّیبات«، نیز جمع »طّیب« یا »طّیبة«، به معنای چیزی است که سازگار با طبع و عالقٔه 
انسان باشد و در اینجا عبارت است از انواع چیزهایی که انسان در زندگی و معیشت خود 

به آنها احتیاج دارد.
بر این اساس، روشن است که لّذت بردن و بهره مندی از این نعمت ها و زیبایی های 
 در  با آن هماهنگ است. امام صادق  طبیعی با دستورات دینی منافاتی ندارد و کامالً 

تأکید این مطلب می فرمایند:
ِانَّ اهللَ َعَّ َو َجلَّ ِاذا اَنَعَم َعّْ َعبٍد نِعَمًة اََحبَّ اَن َيىّْ َعيَلِه اَثـَرها 

ُن داَرهو 3 ُف ثَوبَه و َو يَُطيُِّب ِريَه و َو ُيَّسِ قيَل َو كَيَف ذِّْلَك قاَل يُنَّظِ
1ــ فروع کافی، ج6، ص44٣.

2ــ بحار االنوار، ج62، ص125.
٣ــ بحار االنوار، ج7٣، ص141. 
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همانا خداوند دوست دارد اثر نعمتی را که به بندهٔ خود داده است، در او ببیند. پرسیده شد: 
چـگونه؟ فرمود: هر فردی جامٔه خـود را نظیـف، خـود را خوشبـو و خـانٔه خـود را

 نیکو سازد.

البته در زمینٔه استفاده از زینت ها و زیبایی های زمین، توجه به یک نکتٔه اساسی الزم 
است؛ درست است که همٔه زیبایی های دنیا برای انسان خلق شده اند و او در زندگی خود 
می تواند از آنها بهره مند شود،  اما نباید فراموش کند که زینت هایی فراتر از این زینت های دنیا 

نیز وجود دارند که آراستگی جانشین الهی در زمین به وسیلٔه آنها کامل می شود.
جانشینی  شایستگی  الهی  روح  از  برخورداری  دلیل  به  انسان  شد،  گفته  که  چنان 
پروردگار را یافته و روح الهی حقیقت او را شکل می دهد. آیا زینت هایی که از آنها سخن 

گفتیم، به تنهایی موجب آراستگی روح انسان نیز می شوند؟ 
قرآن، زینت حقیقی انسان را آراستگی او به ایمان و تقوا می داند؛ 

ایمانی که خدا آن را محبوب قلب مؤمن قرار داده:

َو لِّْكنَّ اهللَ َحبََّب ِاَلكُُم االمياَن َو َزيَّنَه و ف  قُلوبِكُم ...   )حجرات/7(
خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دل  هایتان زینت بخشیده است.

تدبــرقرآنــی               

1ــ به این آیه دقت کنید: 
َو الـَخيَل َو ابِلغاَل َو الـَحمرَي ِلَتكَبوها َو زينًَة َو َيلُُق ما ال تَعَلوَن )نحل/8(

و )خدا( اسب ها و استرها و االغ ها )را آفرید( تا بر آنها سوار شوید و برای شما زینت باشد 
و چیزهایی می آفریند که نمی دانید.
به نظر شما، چرا این حیوانات در آیه، »زینت« معرفی شده اند؟

به  آیٔه 14 سورٔه نحل مراجعه کنید؛ در آن آیه از چه کلمه ای برای اشاره  به  2ــ بار دیگر 
مفهوم زینت استفاده شده است؟
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و تقوایی که زینت جان انسان است: 
يا بيَن آَدَم قَد ازَننَلا  َعَلكُم  ِلاًسا يُواري َسوآتِكُم َو ريًشا 

َو ِلاُس اتلَّقوىّْ  ذِّْلَك َخرٌي ...  )اعراف/26(
ای فرزندان آدم، لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایٔه زینت شماست 

ولی بهترین جامه، لباس  تقواست .
زمین،  زیورآالت  بهترین  و  مزارع  و  باغ ها  زیباترین  که  داشت  توّجه  باید  بنابراین 
هنگامی موجب آراستگی حقیقی انسان می شوند که در پرتو ایمان و تقوا و پایبندی به فضایل 

اخالقی تحّقق یابند.
انسان هنگامی که به خود مراجعه می کند، می بیند که به فضایل اخالقی چون عدالت، 
از  و  عالقه مند  خوش رفتاری  و  ایثار  صداقت،  وقار،  حلم،  حیا،  دوستی،  نوع  شجاعت، 
رذایلی چون تکبّر، خشم، نفاق، حسادت، دروغ گویی، ستمکاری، حرص، بخل  و اسراف  
متنّفر است. این عشق و عالقه به فضایل و تنّفر از رذایل، به نحؤه استفادٔه انسان مؤمن از 
بهره مند  نعمت ها در جهت رشد فضایل اخالقی  این  از  او  لّذت های زمین جهت می دهد. 
می شود و هیچ گاه خواهان بهره مندی از این امکانات به هر قیمتی ولو از دست دادن گوهر 
ایمان و تعّدی از حدود الهی نیست. برای نمونه، تا جایی که برایش مقدور است، با رعایت 
انصاف و التزام به حقوق دیگران در کسب روزی حالل تالش می کند، اما هنگامی که کسب 
مال مستلزم ظلم، تجاوز، دروغ و فریب باشد، از آن اجتناب می ورزد و سودی در این کسب 

نمی بیند. 
این نکته همواره مورد تأکید ائمه  بوده است. ایشان بهره  مندی از دنیا را در سایٔه 
بلکه آن را الزمٔه سعادت و تجارت سودمند اهل ایمان  نه تنها نفی نکرده اند،  ایمان و تقوا 

دانسته  اند. امام علی  در معرفی دنیا می  فرمایند:

نيا َمتَجُ اَوِلــاِء اهلِل  ِانَّ ادلُّ
ِاكتََسبوا ِفهَيا ارلَّمَحَة َوَرِبوا ِفهَيا اجلَنََّة1

1ــ نهج البالغه، حکمت131.
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   اندیشـه وتحقـیـق 
در این سه آیٔه مهم درس تدّبر کنید:

ماواِت َو ما ِف االَرِض ... )لقمان/20( َ َلكُم ما ِف السَّ اَنَّ اهللَ َسخَّ
هَُو اَنَشاَ   كُم ِمَن االَرِض َو استَعَمَركُم فهيا ... )هود/61(

ي  ارََخَج ِلِعباِده! ... )اعراف/32( َم زينََة اهلِل الَّ  قُل َمن َحَّ
در این آیات،  هر چند تسخیر موجودات،  آبادانی زمین و استفاده 
از زینت ها مخصوص انسان است، اما انسان در ارتباط با آنها مستقل 

دیده نشده و این افعال، مستقیمًا به انسان نسبت داده نشده است.
با دّقت در آیات،  چه وجه مشترکی میان آنها مشاهده می کنید؟ و 

از آن چه نتیجه ای می توان گرفت؟

    برای مطالـعـه
و  آملی  جوادی  الّله  آیت  اثر  محیط زیست«،  و  »اسالم  کتاب 
در قالب تفسیر موضوعی است. در این کتاب، موضوع »محیط زیست« 
محیط زیست  دربارٔه  قرآن  دیدگاه  و  شده  واکاوی  قرآن  آیات  منظومٔه  در 
و وظیفٔه انسان در قبال آن مبتنی بر آیات و دستورات دینی تبیین گردیده 

است. مطالب کتاب در پنج فصل، به این ترتیب تنظیم شده اند:
فصل اّول: آبادانی زمین و تأسیس مدینٔه فاضله توسط خلیفٔه الهی

فصل دوم: صبغٔه علوم انسانی و دینی محیط زیست
فصل سوم: رابطٔه اعمال نیک و بد با حوادث طبیعی

فصل چهارم: تالش در طبیعت و تأثیر آن در سالمت محیط زیست
فصل پنجم: تأثیر حسن معاشرت در سالمت محیط زیست
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در بخشی از کتاب می  خوانیم:
پرنیانی جمال و  پردٔه  آفرینش را  »قرآن کریم که مقّدس ترین متن دینی است، صحنٔه 
شکوه خدا می داند و آرایش نظام هستی را پایٔه آرامش بشر معرفی می کند و سراسر گیتی و 
مینو را به زیبایی می ستاید، که هر چه را خداوند آفرید، زیبا و جمیل خلق کرد که از آن زیباتر 

ممکن نبود:

ي اَحَسَن ُكَّ َش ءٍ َخَلَقه و  َوبََداَ َخلَق ااِلنساِن ِمن طنٍي  )سجده/7( اَلَّ
آنچه از دستور سپهری و فرمان آسمانی برمی آید، این است که تابلوی زیبای آفرینش، 
و  تأمین سعادت  راستای  در  که  موظف اند  تجربی  است. صنایع  بشر  به  دست  الهی  امانت 
سالمت تمام بشر جهت گیری کنند؛ چنان که مکلّف اند که حقوق طبیعی هر موجود دیگر را، 
نیز هر پدیدٔه طبیعی  اعم از دریا و آبزیان و هوا و پرندگان هوا و استنشاق کنندگان از آن و 

دیگر، رعایت نمایند… «1.

1ــ ص22ــ19؛ با تلخیص؛ این کتاب را نشر اسراء در ٣18 صفحه منتشر کرده است.
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حیات انسان در دنیا

3درس سوم



قرائـت آیـات

آیات 45 تا 50 سوره کهف را قرائت کنید.

ِّْء  ما ّْءٍ  ازَنَنلاهُ ِمـَن السَّ نيا كَما َو ارِضب َلـُهم َمـَثـَل الـَحـياِة ادلُّ
اُح ‘َو  فَاخـتََلـَط بِه ! نَباُت االَرِض فَاَصبََح َهـشيـًما تَذروهُ ارّليِ
ِ َشءٍ ُمقتَِدًرا �  اَلـماُل َو الـبَنوَن زيـنَةُ

 اكَن اهللُ َعـلىّْ  ُكّ
َربَِّك  ِعنَد  َخيـٌر  الّصاِلـحاُت  الـباقِياُت  َو  نيا   ·  ادلُّ الـَحـياِة   
َتَ ى  َو  الـِجـباَل   ـُر   نَُسيِّ يَوَم  َو   � اََمـاًل  َخيـٌر  َو  ثَـوابًا 
َو   � اََحـًدا  ِمهنُم  نُغاِدر  فََلم  َحـَشناُه  َو  باِرَزًة   االَرَض 
َلـَقد ِجئـتُمونا كَما َخـَلقناكُم  ُعـِرضوا َعـلىّْ  َربَِّك َصفًّا 
َو   � َموِعـًدا  َلـكُم  َنـَعـَل  َلن  اَن  َزَعـمـُت  بَل   ’ ةٍ  َمـرَّ َل  اَوَّ
ِمـّما  ُمشِفقيـَن  الـُمجـِرميـَن  فََتَ ى  الِكتاُب  ُوِضَع 
يُـغاِدُر ِلـهّْـَذا الـِكتاِب ال  َويـَلـتَنا ما  يا  َو يَـقولوَن   فيـِه  
 َصغيـَرًة َو ال َكبيـَرًة ِااّل اَحـصاها  ·  َو َوَجـدوا ما َعـِمـلوا
ّْئـِكَِة  َُّك اََحـًدا � َو ِاذ قُلـنا ِللـَمـال ا ’  َو ال يَظـِلـُم َرب  احرِضً
 اجسُـدوا ِلَدَم   فََسَجـدوا ِااّل ِابيلـَس اكَن ِمـَن الـِجـّنِ  فََفَسَق
دوىن ِمن  َّْء  اَوِلـيا تَه و  يَـّ ذُّرِ َو  اَفَتَتَِّخـذونَه و  َربِّه!  اَمـِر   َعن 

 َو ُه َلـكُم َعـُدوٌّ ’ بِئـَس ِللـّظاِلـميـَن بََداًل �
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حیات انسان در دنیا

عبارت »الحیاة الدنیا« را در این آیات چگونه ترجمه کردید؟
مفهوم کلی که از دو آیه برداشت می  کنید، چیست؟

٭ ٭ ٭
پیش از این، آموختیم انسان جانشین خدا در زمین و اشرف مخلوقات اوست. خدا 
زمین و همه آفریده های آن را برای جانشین خود آفرید و آنها را مسّخر او قرار داد تا از این 

زینت ها و نعمت ها در زندگی زمینی اش بهره مند گردد.
در سراسر قرآن و نیز روایات معصومان  به زندگی انسان ها در این جهان اشاره 

شده و دستوراتی برای تنظیم سبک زندگی آنها در دنیا ارائه شده است.
به نظر شما، عبارت »الحیاة الدنیا« که در بیش از 60 آیه تکرار شده است و معموالً به 
»زندگی دنیا« ترجمه می شود، به همین زندگی انسان  در دنیا اشاره می کند؟ اگر چنین است، 
چرا در اّولین آیه ای که خواندیم این زندگی صرفاً بازی و لهو دانسته شده است؟ مگر آبادانی 
زمین توّسط انسان ها و استفاده از زینت های زمینی که در درس گذشته موهبتی الهی برای 

انسان ها معرفی شد، لهو و لعب است؟
به »زندگی  آیا ترجمٔه آن  اساساً عبارت »الحیاة الدنیا« در این آیات چه معنایی دارد؟ 

دنیا« به اندازٔه کافی دقیق است؟

تدبــرقرآنــی               

این آیات را ترجمه کنید:
نيا ِااّل َلِعٌب َو َلٌو َو َللـّداُر اآلِخَةُ َخرٌي ِللَّـذيَن يَتَّقوَن اَ فاَل تَعِقلوَن   َو َما احلَياةُ ادلُّ

)انعام/32(

..................................................................
نيا َو الـباقِياُت الّصاحِلاُت َخرٌي ِعنَد َربَِّك ثَوابًا  اَلـماُل َو الـبَنوَن زينَةُ الـَحياِة ادلُّ

َو َخرٌي اََماًل )کهف/46( 
..................................................................
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معنای »الحیاة الدنیا«
لذا  است،  همراه  الم«  و  »الف  با  عبارت،  این  در  »حیاة«  کلمه  اینکه  به  توجه  با 
»الحیاة الدنیا« ترکیب اضافی نیست و »موصوف و صفت« می  باشد. »الدنیا« در این عبارت، 
صفت از ریشه »دنو« است به معنای »پایین و ناچیز«؛ که صفت تفضیلی آن برای مذکّر »أدنی« 
و برای مؤنث »دنیا« است. در نتیجه، دقیق  ترین معنا برای این ترکیب قرآنی »زندگی پایین تر 

و ناچیزتر« انسان می باشد.
در حالی که عبارت »زندگی دنیا« ترکیب اضافی، یعنی مضاف و مضاف الیه، است 
نه موصوف و صفت؛ به همین سبب معادل عربی آن »حیاة الدنیا« است، نه »الحیاة الدنیا«.
بر این اساس، عبارت قرآنی »الحیاة الدنیا«، به نوع خاصی از زندگی انسان ها اشاره 
می کند که دارای صفت تفضیلی »پایین تر و ناچیزتر« است و نباید آن را به صورت »زندگی 
دنیا« ترجمه کنیم. دنیای زیبایی که در آن زندگی می کنیم و آفریده های گوناگون خدا مانند 
زمین، آسمان، آب، و غذا از آیات و نعمت های الهی است که خداوند آنها را زیبا و نیکو 

آفریده است و هیچ گاه نباید آن را پایین و بی ارزش یا بازی و لهو بخوانیم:
»او کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید« )سجده/7(

حال، سؤال اساسی این است که مراد از این »زندگی پایین تر« انسان ها چیست؟ این چه 
نوع حیاتی است که قرآن آن را بازی و سرگرمی می شمارد؟ مگر این زندگی چه ویژگی هایی دارد؟

»حیات دنیا« در قرآن
انسان با ورود به دنیا به اقتضای جسم دنیایی و مادی، برای رفع نیازهای جسمانی 
خود به دنیا روی می آورد و از طبیعت و نعمت های مادی آن بهره مند می شود. این امر نه تنها 
مذموم نیست بلکه از آنجا که جسم، مرکب روح و ابزار آن در این جهان است، رفع نیازهای 

آن امری ضروری است.
ویژگی  همین  سبب  به  و  است  بی نهایت طلب  موجودی  انسان  می دانیم،  چنانچه  اما 
از  می کند.  طلب  را  دارد  که  آنچه  از  بیش  همواره  و  نکرده  قناعت  می یابد  دست  آنچه  به 
همین رو، او باید امیال و غرایز خود را همواره تحت مدیریت عقل در آورد و با خواسته های 
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آنها به صورت حساب شده برخورد کند. در غیر این صورت او عنان از دست داده و چنان 
وابستگی و تعلّقی به نعمت های دنیایی پیدا می کند،  که به مرور اصل و حقیقت خود )روح 

الهی( را از یاد برده و از حقیقتی که ورای لّذت های مادی است، غافل می شود. 
او پا به این جهان گذاشته است تا با درک مقام خود به عنوان جانشین الهی، به جایگاه 
حقیقی خویش برگردد و البته در مسیر رسیدن به آن جایگاه، از مواهب مادی بهره مند شود؛ 
در حالی که با وابستگی به طبیعت مادی، به لّذت های زودگذر این جهان بسنده می کند و به 
جای آن هدف عالی، بهره مندی از طبیعت مادی را هدف خود قرار خواهد داد. از این رو 
پرداختن صرف به طبیعت مادی برای مقام عظیم انسان، کم و پایین بوده و شایسته جانشین 
الهی نیست. او باید به بهره مندی از دنیا اکتفا نکرده و خود را به جایگاهی که شایسته آن 

است، برساند.
می کند؛  یاد  دنیا«  »حیات  عنوان  با  در جهان،  انسان ها  مادی  زندگی  از  کریم  قرآن 
یعنی مرتبۀ پایین تر حیات انسان، که مربوط به جسم مادی او و پرداختن به نیازهای 
مادی اش است. اگر انسان با این نیازها عاقالنه برخورد کند و آنها را عادالنه تدبیر نماید، 
به بهترین نحو آنها را پاسخ گفته و از مواهب مادی این جهان برای رسیدن به جایگاهی که 
شایستٔه آن است، بهره مند می شود؛ در غیراین صورت در اثر غفلت و افزون طلبی، وابسته و 

اسیر مادیات شده و آن گاه زندگی اش در پنج ویژگی زیر خالصه خواهد شد:
1ــ لعب
2ــ لهو

3ــ زینت
4ــ تفاخر به یکدیگر

ـ  تکاثر در اموال و فرزندان. 5 ـ
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فعالیـت کالسـی

معنای ریشٔه »عقل« از کتاب »المفردات فی غریب القرآن« اثر راغب اصفهانی 
ارائه شده است. میان این معنا و وظیفه ای که برای عقل در درس بیان شد، 

چه ارتباطی وجود دارد؟

ویژگی های پنج  گانۀ »حیات دنیا«:
نيا َلِعٌب َو َلٌو َو زينٌَة َو تَفاُخـٌر بَينَكُم  َـا الـَحياةُ ادلُّ ِاعَلوا اََنَّ

َو تاَكثُـٌر ِف االَمواِل َو االَوالِد ... )حدید/20(
بدانید که حیات دنیا، تنها بازی، سرگرمی، تجّمل گرایی، فخرفروشی به یکدیگر و 

افزون  خواهی در اموال و اوالد است.
برای آشنایی دقیق  تر با تفسیر آیه، واژگان آن را با هم بررسی می  کنیم؛

»لعب« به معنای بازی است که معموالً کودکان برای رسیدن به هدفی خیالی که در 
ذهن خود دارند، به آن می پردازند. بازی و تفریح برای نشاط در اطاعت خدا و انجام دادن 
وظایف الهی خوب است و عقل هم آن را می پذیرد، اما زندگی کردن صرفاً جهت خوش بودن 

و خوش گذرانی، برای جانشین خدا زشت و ناپسند است.
»لهو« به معنای سرگرمی  و مشغول شدن به امور غیر مهم است؛ به طوری که انسان را 
از هدف اصلی و وظیفٔه واجب خود باز دارد. استفاده از مواهب دنیا تا آنجا که انسان را از 
هدف خود و بازگشت به جایگاه حقیقی اش غافل نسازد، معقول و منطقی است اما سرگرم 

شدن به آنها و غفلت از حقیقت ماورای آن مذموم است.
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»زینت« یعنی آراستگی و آرایش؛ به این معنا که چیزی زیبا به چیزی دیگر ضمیمه 
شود، تا آن چیز دیگر نیز زیبا جلوه کند و بینندگان را جذب و شیفتٔه خود نماید.

به زیبا  زیباتر شدن فقط  برای  به جسم می داند،  انسانی که حقیقت خود را محدود 
به نور ایمان و کسب  کردن جسم خود می پردازد و از زیبایی روح، که زینت آن آراستگی 

فضائل اخالقی است، غافل می شود.

خالق  سوی  از  نعمت هایی  جهان،  این  در  موجود  زینت های  گذشت،  چنانچه  البته 
زیبایی ها و الزمه زندگی در این دنیا هستند. این زینت ها هنگامی  زشت و ناپسند هستند و 
حیاتی بی ارزش را برای ما رقم می زنند که سرگرم آنها شده و از هدف اصلی زندگی غافل 

شویم. به این مثال توجه کنید؛
فرض کنید به بازار رفته اید تا برای سفری )مثالً کوه پیمایی( که در پیش دارید، کفشی 
مناسب تهیه کنید اّما به محض ورود به بازار، معمارِی زیبا و اجناس متنّوع آن توّجه شما 
را جلب می کند؛ به خرید اجناس گوناگون مشغول می شوید و اصالً فراموش می کنید برای 
چه به بازار آمده بودید. وقتی به خود می آیید، متوجه می شوید فرصت و سرمایه ای که همراه 
داشته اید، تمام شده است. این معماری زیبا و اجناس متنّوع، اگرچه به خودی خود الزم و 
زیبندٔه بازار است، اّما شما را از هدف اصلی بازداشت و اکنون باید به سفری بروید که کفش 

مناسبی برای آن فراهم نکرده اید!

تدبــرقرآنــی               

آنچه دربارٔه زینت روح بیان شد،  شما را به یاد کدام آیٔه قرآن می اندازد؟



45

تلنگری به خویش
عده  ای از دوستان را تصور کنید که با هدف تفریح، با هم قرار می  گذارند و تصمیم 
می  گیرند برای تفریح و نشاط، یک بازی مانند فوتبال یا والیبال انجام دهند. در اثنای بازی، 
یکی از دوستان از روش بازی دیگری ناراحت و عصبانی می  شود و برخوردی میان آن دو 
اتفاق می  افتد. بازی به میدان جنگ میان دو طرف تبدیل می  شود؛ تمسخر، ناسزا، برخورد 

فیزیکی و…!
قرار  هم  با  چه  برای  می  کنند  فراموش  که  می  شوند  بازی  سرگرم  قدری  به  آن ها 
گذاشته اند. بازی، هدف آن ها می  شود و به خاطر آن پا روی دوستی و صمیمّیت می  گذارند. 

آیا این برخوردها با هدفی که داشته اند ــ ورزش، نشاط و سرزندگی ــ سازگار است؟ 
این مثاِل زندگی بعضی از ما در دنیاست؛ زندگی در دنیا چنان ما را فریفته است که 
هدف را گم کرده  ایم و از آن غافل شده  ایم. ارزش و جایگاه حقیقی خود را رها کرده ایم و به 
مال، قدرت، علم، مدرک و… فخر می  فروشیم. فراموش کرده  ایم که جایگاه حقیقی انسان، 
متناسب با مقام خلیفة اللّهی او، صعود به باالترین مراتب انسانیت و رسیدن به حیاتی جاودان 

در جوار پروردگار است:
نيا  واِت ِمَن انلِّساِء َو الـبَننَي  َو...ذِّْلَك َمتاُع الـَحياِة ادلُّ َ زُ يَِّن ِلنلّاِس ُحبُّ الشَّ

َو اهللُ ِعنَده و ُحسُن الـَمـآِب )آل عمران/14(
محبّت امور مادی، از زنان و فرزندان و… در نظر انسان ها جلوه داده شده است؛ در حالی 

که اینها سرمایٔه حیات دنیاست و بهترین بازگشتگاه انسان، نزد خداست.

تدبــرقرآنــی               

نیز دقت در  و  و »کثر« می  شناسید  از دو ریشٔه »فخر«  معنای مشهوری که  به  توجه  با 
معانی ابواب ثالثی مزید، معنای دو عبارت »تَفاُخـٌر بَينَكُم« و»تاَكثُـٌر ِف االَمواِل َو 

االَوالِد« را در کالس مطرح کنید.
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آیه،  به تصریح  بازگشت است که  به معنای مکان  از ریشٔه »اوب«  »مآب« اسم مکان 
زیبایی هایش  و  مظاهر  تمام  با  دنیا  حیات  مادی.  دنیای  نه  خداست  نزد  بازگشتگاه  بهترین 
مناسب مقام و منزلت حقیقی انسان نیست و او باید با بهره گیری از فرصت آن،  خود را برای 

حیات ابدی نزد پروردگار خویش آماده سازد. 

حیات دنیا، بهره ای کوتاه و زودگذر
قرآن کریم، حیات دنیا را در مقابل آخرت بهره ای کوتاه و زودگذر معرفی می کند تا 
انسان با بهره گیری از فرصت آن و فریفته نشدن به مظاهر دنیا، خود را برای جایگاه ابدی اش 

آماده کند: 

ةَ ِهَ داُر الَقراِر  )غافر/39( نيا َمتاٌع َو ِانَّ الرِخَ ا هِّْذِه الـَحياةُ ادلُّ يا قَوِم ِانَّ
ای قوم من، این حیات دنیا صرفاً بهره ای زودگذر است و آخرت، سرای                 

همیشگی است .

با آگاهی از قواعد عربی درمی یابیم که »ِانّما«، »ادات حصر« است؛ به این معنا که در 
ترجمه باید معنای انحصار را در نظر بگیریم. »متاع« نیز به معنای هر نوع بهره ای است که از 

چیزی به دست می آید. 
این آیه، حیات دنیا را فرصت و بهره ای موّقت توصیف نموده و دارالقرار و زندگی 
حقیقی انسان را در سرای دیگر دانسته است. لذا قرآن در جای دیگر مسافران دنیا را به 

تعّقل فراخوانده؛ که آیا سرگرم شدن به منزل گاه های بین راهی و موّقت، کار درستی است؟

تدبــرقرآنــی               

با توجه به آنچه خواندیم، فریبندگی »حیات دنیا«، چه معنایی می تواند داشته باشد:
َّكُُم الـَحياةُ ادلُّنيا ...  )فاطر/5( ن َا انلّاُس ِانَّ َوعَد اهلِل َحقٌّ فاَل تَغُـرَّ يا اَ يُّ

ای مردم، وعده خداوند حّق است؛ مبادا حیات دنیا شما را بفریبد.
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نيا َو زينَُتا َو ما ِعنَد اهلِلِ َخرٌي  َو ما اوتيُت ِمن َش ءٍ َفَتاُع الـَحياِة ادلُّ
َو اََبيقّْ  اَ فاَل تَعِقلـوَن  )قصص/60(

سرگرم نشدن به اندوخته های دنیایی برای کسی که به درستی بفهمد در این دنیا در 
حکم مسافر است و برای مقصدی خاص در زمین قرار گرفته، معنای بسیار زیبایی دارد و 
بسیار هم منطقی جلوه می کند؛ چرا که بار مسافر باید متناسب با نوع سفر و مقصدش باشد تا 

بتواند سفر خود را به بهترین نحو به پایان برساند. به قول بابا طاهر:

بی خطر  و  چیپ  رپ  تو  راه  بیدال  فلک  اوج  رب  تو  گذرگاه 
تن از  پوست  ربآید  دستت  از  بیگر  کمترک  بارت  هک  ات  بیفکن 

البته بنابر آنچه گفته شد، روشن است که منظور از سرگرم نشدن به دنیا کنار گذاشتن 
کار و تالش و آبادانی و یا عدم تشکیل خانواده و دست برداشتن از فعالیت اقتصادی نیست. 
یک بار دیگر مثال بازی فوتبال یا والیبال را در نظر بگیرید؛ منظور از سرگرم نشدن به بازی، 
این نیست که مثالً روش و قواعد بازی را خوب فرا نگیریم یا در حین بازی سستی کنیم و 
بی رغبت باشیم، بلکه نباید فراموش کنیم که برای چه داریم بازی می کنیم و هدف را گم نکنیم. 

به بیان دیگر، باید جّدی بازی کنیم اما نباید بازی را جّدی بگیریم1!
َک َتموُت َغًدا« )مستدرک  َاَبًدا َو اعَمل ِلِخَرِتَک َکاَ نَـّ ِلُدنیاَک َکـاَ نََّک  َتعیُش   1ــ امام علی در این باره می فرمایند: »ِاعَمل 

الوسائل، ج 1، ص146(.

فعالیـت کالسـی

به مشهد سفر کرده اید و هر خانواده در  با آشنایان خود  فرض کنید 
بازار  به  روز  هر  از خانواده ها  یکی  هتل ساکن شده اید.  از یک  اتاقی 
می رود و برای اتاق خود در هتل، قاب عکس، کمد، وسایل برقی مانند 
اشکالی  چه  خانواده  آن  رفتار  شما  نظر  به  می خرد.  جاروبرقی  و  اتو 

دارد؟ 
این مثال با آنچه در درس بیان شد، چه ارتباطی دارد؟
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اولیاء خدا که زندگی صحیحی در پیش گرفته اند، با فهم عمیق نسبت به دنیا و جایگاه 
آن، به این حالت رسیده اند. در این حالت، هم در حیات دنیا و هم در آخرت به آنها بشارت 

داده می شود و در هر دو حیات، مسرورند:
يَن آَمنوا َو اكنوا يَتَّقوَن ×    ااَل ِانَّ اَولـِياَء اهلِل الَخٌف َعَلِهم َو ال ُه يزََحنوَن ×  اَلَّ

ِة ...  )یونس/62ــ64( نيا َو ِف اآلِخَ ُ الـبُشيّْ  ِف الـَحياِة ادلُّ َلُ

امام علی  نیز در توصیف مّتقین،  بهرٔه ایشان از دنیا را کامل دانسته و می فرمایند:
نيا َو آِجِل اآلِخَ ِة فَشاَركوا اَهَل  َو اعَلوا ِعباَد اهلِل اَنَّ الـُمتَّقنَي َذَهبوا بِعاِجِل ادلُّ

ِتِم ... ادلُّنيا ف دُنياُه َو َل يُشاِركوا اَهَل ادلُّنيا ف آِخَ
نيــا ف دُنيـاُه  ُثَّ انَقَلـبوا َعهنا بِازّلاِد الـُمبَّلِِغ َو الـَمتَجِ الـّرابِِح اَصابوا َلَّةَ زُهِد ادلُّ

ُم جرياُن اهلِل َغًدا ف آِخَ ِتِم   1 نوا اََ نَّ َو تَيَــقَّ
ای بندگان خـدا، آگاه باشیـد که پرهیـزکاران هم از دنیـای زودگذر و هم از سرای آخـرت 
بهره گرفتند، با اهل دنیا در بهره مندی از دنیایشان شریک شدند؛ در حالی که با اهل دنیا در 
آخرت آنها شریک نشدند….از این جهان با زاد و توشه ای وافر و تجارتی پرسود به سوی 

سفر آخرت شتافتند. لّذت بی رغبتی به دنیا را در دنیای خویش بردند و یقین کردندکه در 
آخرت همسایگان خدایند.

1ــ نهج البالغه، نامٔه 27.

تدبــرقرآنــی               

این آیات را ترجمه کنید. با توجه به آنچه در درس عربی خوانده اید، مراد از عبارت 
»اکنوا یَتَّقوَن« چیست؟
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تدبــرقرآنــی               

مخاطب این آیه چه کسی است؟ با توجه به آنچه در این درس خواندیم، مفهوم آیه را در 
کالس توضیح دهید.

َو ابتَِغ فيـما آتاَك اهللُ ادّلاَر الرِخَةَ َو ال تَنَس نَصيبََك ِمَن ادلُّنيا ... )قصص/77(
و در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بطلب و بهره ات را از 

دنیا فراموش مکن .

   اندیشـه وتحقـیـق 
در این درس، کدام  یک از ابزارهای فهم قرآن برای بیان معارف آیات 

بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است؟ 
 ادبیات عربی

 تفسیر قرآن به قرآن
آن  از  و  بیابید  درس  متن  در  را  استفاده  نوع  این  گوناگون  انواع 

گزارشی ارائه کنید.
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    برای مطالـعـه

روزاه  من اين است  و…
سخنم شب  ،  همه  و  است  اين  خویشتنمروزاه  من  دل  احوال  از  غافل  چرا  هک 
بود؟ هچ  بهر  آمدنم  آمده ام،  کجا  وطنماز  ننمايی  آخر،  می روم  کجا  هب 
مرا ساخت  سبب  هچ  کز  عجب،  سخت  ساختنممانده ام  ازين  وی  مراد  است  بوده  هچ  یا 
می دانم یقین  است،  علوی  عالم  از  هک  مجان 

�ن �ک همان جا    �ن هک  ربآنم  باز  خود  رخت 
خاک عالم  از  نِیَم  ملـکوتم،  باغ  بدنممرغ  از  ساخته اند  قفسی  روزی  هس  دو 
دوست ربِ  ات  کنم  رپواز  هک  آن روز  خوش  زبنمای  بالی  و  رپ  کویش  سر  هوای  هب 
آوازم می شنود  او  هک  گوش  رد  دهنمکيست  اندر  می نهد  سخن  است  م  کدا یا 
می نگرد ربون  دیده  از  هک  دیده  رد  پیرهنمکيست  منش  هک  نگويی  است  جان  هچ  یا 
َرَوم باز  خود  هب  هک  اینجا  انمدم  خود  هب  وطنممن  رد  د  رَبَ باز  مرا  آورد  هک  آن 

منسوب به مولوی، با تلخیص
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آن گاه که انسان خود را گم می کند!

4درس چهارم



قرائـت آیـات

آیات 116 تا 126 سوره طه را قرائت کنید.

ِابيلـَس  ِااّل  فََسَجـدوا  ِلَدَم   اجسُـدوا  ّْئَكَِة  ِللـَمـال قُلـنا  ِاذ  َو 
ِلـَزوِجـَك  َو  َلـَك  َعـُدوٌّ  هّْـذا  ِانَّ  آَدُم   يا  �  فَُقلـنا  اىَبّْ 
فاَل يُِخَجنَّكُما ِمـَن الـَجـنَِّة فَتَشقىّْ � ِانَّ َلـَك ااَّل َتوَع 

ََّك ال تَظـَمـاُ فيـها َو ال تَضحىّْ �َو اَ ن فيـها  َو ال تَعـرىّْ
َك َعـلىّْ  يـطاُن  قاَل يا آَدُم َهل اَدُلُـّ ِاَلـِه الشَّ �  فََوسَوَس 
ـَرِة الـخُلـِد  َو ُملـٍك ال يَبلىّْ � فَاََكال ِمهنا فَبََدت  َشَ
َوَرِق  ِمن  َعـيَلـِهـما  َيـِصفاِن  َطـِفقا  َو  َسوآ ُتُـما  َلـُهـما 
ُّهو    َرب اجـتَباهُ  ثُـمَّ   � َّه   و   فََغـويّْ  َرب آَدُم  َعـىصّْ  َو   الـَجـنَِّة’ 

َجـميـًعا  ِمهنا  اهـِبطا  قاَل   � َهـدىّْ  َو  َعـيَلـِه  فَتاَب 
َفَـِن  هُـًدي  ِمـنّى  يَأتِيَـنَّكُم  فَِاّما  َعـُدوٌّ ·  ِلـبَعـٍض  بَعـُضكُم 
� َو َمن اَعـَرَض  َّبََع هُـداَى  فاَل يَـِضلُّ َو ال يَشقىّْ  ات
َعن ِذكرى فَِانَّ َلـه و    َمـعيـَشًة َضناًك   َو َنـُشُهو    يَوَم 
َو قَد  ِلـَم َحـَشتَنى اَعـمىّْ    قاَل َرّبِ  الـِقياَمـِة اَعـمىّْ � 
ِلـَك اَتَتَك آياتُنا فَنَسيـَتا   َو  كُنُت بَصيـًرا � قاَل َكذّْ

� ِلـَك الـيَوَم تُنىسّْ كَذّْ
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آن گاه که انسان خود را گم می کند!
به معنای این آیه توجه کنید:

یَن آَمنوا ما َلکُم ِاذا قیَل َلکُُم انِفروا یف  َسبیِل اهلِل اثّاقَلُت ِاَل  َا الَّ  یا اَ  یُّ
نیا  نیا ِمَن اآلِخَ  ِة َفا َمتاُع احلَیاِة ادلُّ االَرِض اََرضیُت بِاحلَیاِة ادلُّ

یِف اآلِخَ   ِة ِااّل قیَلٌل  )توبه/38(
ای کسانی که ایمان آورده اید، شما را چه شده است که چون به شما گفته می شود در راه 

خدا بسیج شوید، به زمین سنگینی می کنید )و سستی به خرج می دهید(؟ آیا به جای آخرت به 
حیات دنیا رضایت داده اید؟! با اینکه متاع حیات دنیا در برابر آخرت، جز اندکی نیست!

رفع  برای  مادی،  و  دنیایی  داشتن جسم  به  دلیل  انسان  که  شد  گفته  قبل  درس  در 
نیازهای مادی خود، به دنیا روی می آورد و به بهره مندی از طبیعت و نعمت های آن مشغول 
از  به مرور زمان  نیازهای مادی خود،  به دنیا و غرق شدن در  با سرگرم شدن  او  می شود. 

حقیقت خویش غافل شده و به همین دنیا و زینت های آن دل می بندد.
این غفلت از حقیقت خویش نیز موجب می شود که انسان با وجود برخورداری از 
گرایش های متعالی به همین »حیات دنیا« رضایت دهد و خود را از بهره های آخرت به کلی 

محروم کند.
آیه ای که خواندیم، حال این افراد را توصیف می کند.

اما غفلت از حقیقت خود چه معنایی دارد؟ چه می شود که می گوییم انسان از حقیقت 
خویش غافل شده است؟

٭ ٭ ٭
تدبــرقرآنــی               

الف( با دقت در این آیات، به نظر شما نقطٔه مقابل »غفلت« از نگاه قرآن چیست؟
ََّك ف  نَفِسَك ...َو ال تَكُن ِمَن الغاِفلَن   )اعراف/205( َو اذُك َرب

َو ال تُِطع َمن اَغَفنلا قبَلَه و َعن ِذِكنا ... )کهف/28(
ب( با توجه به این آیه، نقطٔه مقابل »ذکر« چیست؟   

ََّك ِاذا نَسيَت ... )کهف/24( ... َو اذُك َرب
از این تقابل ها چه نتیجه ای می گیرید؟
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دو واژهٔ »غفلت« و »نسیان«، مترادف نیستند. اما معنایشان با یکدیگر ارتباط دارد. 
است.  رفته  به کار  خود«  کردن  »فراموش  عنوان  با  قرآن  در  خود  از  انسان  غفلت 
انسانی که از خود غافل شده، گویی حقیقت خویش را فراموش کرده و آن را از یاد برده 
است اما »فراموش کردن خود« یا »خود فراموشی« به چه معناست؟ آیا ممکن است انسان 

خودش را که از همه چیز بهتر می شناسد، فراموش کند؟

خدا فراموشی سبِب خود فراموشی
به معنای این آیه دقت کنید؛

م اُولّْئـَِك ُهُ الفاِسقوَن  )حشر/19( يَن نَُسوا اهللَ فَاَنساُه اَنفَُسُ َوال تَكونوا اَكلَّ
و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به »خود فراموشی« 

گرفتار کرد؛ آنان همان فاسقان اند.

فعل »نسی« به معنای فراموش کردن چیزی است که از قبل در صفحٔه خاطر نقش 
بسته بود. این فعل، خود متعّدی است و هنگامی که در باب »إفعال« به کار می رود، دو مفعولی 

می شود.

تدبــرقرآنــی               
فعل »نسی« در این آیه، یک بار به صورت ثالثی مجرد و یک بار به صورت ثالثی مزید 

به کار رفته است. در هر حالت، مفعول آن کدام است؟

را  انسان خودش  که  می شود  آن  موجب  خدا  کردن  فراموش  می کند  تأکید  آیه  این 
فراموش کند، اما فراموشی خدا چگونه سبب خود فراموشی می شود؟

قدرت،  علم،  همچون  امکاناتی  و  استعدادها  خدا  خواندیم،  اّول  درس  در  چنان  که 
جانشینی  شایستگی  آنها  از  بهره گیری  با  تا  است  داده  قرار  انسان  در  را  اراده  و  اختیار 

پروردگار را بیابد و با استفادٔه صحیح از این ظرفیت ها مظهر و نمایندٔه خدا شود.
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انسان وقتی خدا را فراموش کند، نیاز خود به او را از یاد می برد و چنین می پندارد که 
حیات، قدرت، علم و سایر کماالتی که در خود سراغ دارد، از خودش است. اینجاست که به 
نفس خویش اتّکا می کند و خود را موجودی مستقل می شمارد؛ غافل از اینکه آنچه از کمال 
دارد، مانند علم، قدرت و عزت، کمال خودش نیست، بلکه کمال پروردگارش است  که با هدفی 

خاص به او بخشیده شده است.
چنین انسانی با اینکه باید به پروردگار اعتماد نموده،   به رحمت او امیدوار و از غضبش 
نگران باشد، به خود و دیگر اسباب طبیعی اطمینان می کند و به مرور زمان از مسیر سعادت و 

بازگشت به جایگاه حقیقی اش خارج می شود.
او در واقع با فراموشی خدا،  روح الهی را که خدا به او بخشیده است، از یاد می برد 
و رشد خود را در پرورش همین بدن جسمانی و طبیعی خالصه می کند. این حالت به تعبیر 

آیه، »خود فراموشی« نامیده شده است.

فعالیـت کالسـی

دربارٔه  اسالم   پیامبر  چرا  شما  نظر  به  خواندید،  آنچه  به  توجه  با 
خودشناسی این گونه فرموده اند: 

َّه و   1 َف  َرب َف  نَفَسه و   فََقد َعَ َمن  َعَ
به عبارت دیگر، خودشناسی چگونه باعث خداشناسی می شود؟

از  آیات در ادامه، چنین فردی را »فاسق« معرفی می کنند. »فاسق« اسم فاعل  این 
است.  رفته  بیراهه  به  و  شده  خارج  راه صحیح  از  که  است  کسی  معنای  به  »فسق«  ریشٔه 
گناهکار نیز از این جهت فاسق نامیده شده که از مسیر ایمان و شریعت خارج گردیده است. 

1ــ عوالی اللئالی، ج4، ص1٠2.
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خداوند برای عبور انسان از منزل موّقت دنیا و رسیدن به مقصد، که دارالقرار است، 
راه هدایت را به وسیلٔه پیامبران به او نشان داده است. افرادی که خدا و روح الهی را در خود 
فراموش کرده اند و خود را موجودی مستقل می پندارند، از این مسیِر هدایت خارج شده اند 

و از این رو فاسق خوانده می شوند. 
حال، به نظر شما چرا غفلت از روح الهی با عنوان »خود فراموشی« مطرح شده است؟ 

اصالً خود فراموشی در اینجا چه معنایی می تواند داشته باشد؟ 

من کیستم؟
برای پاسخ دادن به این سؤال، بیایید به کمک یکدیگر کمی به »خودشناسی« بپردازیم. 
هر یک از ما برای اشاره به »خود«، از لفظ »من« استفاده می  کند؛ مثالً وقتی خود، فعالیتی 

را انجام داده باشیم می گوییم: »من این کار را انجام دادم«.
در این جمله منظور شما از »من«  چیست؟ آیا منظور بدنتان است یا به حقیقتی دیگر 

توجه دارید که بدن صرفاً مجری خواسته  و ارادٔه اوست؟
نیاموخته  به شما  »من« دارید، کسی  لفظ  از  تصّوری را که شما در هنگام استفاده 
است بلکه بهتر از هر کس دیگری می دانید دقیقاً به چه چیزی اشاره می کنید. شما به حقیقت 
می یابد  در  تأّمل،  و  تّوجه  محض  به  انسان  بدن.  از  غیر  حقیقتی  کرده اید؛  اشاره  خودتان 

حقیقتش غیر از تن و بدن، اما سخت مرتبط با بدن و به نوعی مّتحد با آن است. 
حقیقت انسان یا خود حقیقی او، چنانچه پیش از این نیز دانستیم، همان »روح انسان« 
است نه چیزهای دیگری چون تن زشت و زیبای او یا مدرک تحصیلی و یا حّتی اطاّلعات 

ذهنی او و نه خانواده و ملیت و نژاد او. 
»مِن« انسان هیچ یک از اینها نیست. بنابراین، اگر کسی خانواده اش را از دست بدهد 
و مدرکش را گم کند و یا حّتی دست و پایش قطع شود، »مِن« او تغییری نمی کند و از آن 

چیزی کم نمی شود. حال دّقت کنید! 
ما با همین »من« در روز قیامت در پیشگاه خدای متعال حاضر می شویم!
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بنابراین، در آنجا نمی توانیم به زیبایی، مدرک تحصیلی، شغل آن چنانی، خانوادٔه اصیل 
یا دوستان ثروتمندمان افتخار کنیم و با تکیه بر اینها خودرا الیق بهشت بدانیم. هیچ یک از 

اینها جزء »من« ما نیست1. ما در آنجا فقط خودمان هستیم، در برابر پروردگار یکتا. 
اگر کمی دّقت و تأّمل کنیم، خواهیم دید اکنون نیز همان طور است. فقط شلوغی های 
دنیا و قراردادهایی که انسان ها با یکدیگر بسته اند، »من« واقعی ما را در این میان گم می کند. 

اینک شاید کمی معنای این آیه را بهتر درک کنیم:
نلاكُم َوراَء  ةٍ َوَتَكُت ما َخَّ َل َمَّ َوَلَقد ِجئتُمونا ُفادٰي كَما َخَلقناكُم اَوَّ

ُظهوِركُم...َلَقد تََقطََّع بَينَكُم َوَضلَّ َعنكُم ما كُنُت َتُعوَن  )انعام/٩٤(
و )در قیامت گفته  می شود:( همه شما تنها به سوی ما بازگشتید؛ همان گونه که روز اّول شما را 
آفریدیم، و آنچه را به شما بخشیده بودیم، پشت سر رها کردید!.......پیوندهای شما بریده 

شده است و )تمام( آنچه را )تکیه گاه خود( تصّور می کردید، از شما دور و گم شده اند!

»فرادی« جمع »فرد« و به معنای هر چیزی است که از غیر خود جدا باشد. »خول« به 
معنای عطیه و بخشش است که در این آیه به معنای بهره  های دنیایی است که خدا به بندگانش 

بخشیده است.
عالمه طباطبائی در تفسیر این آیه می  نویسد: 

که در  هنگامی  دنیا  این  در  انسان  می  دهد.  نشان  را  انسان  زندگی  آیه حقیقت  »این 
برابر زینت های ظاهری و مادی زندگی قرار می گیرد و سرگرم بهره  برداری از آن ها  می  شود، 
یکباره دل به آن زینت  ها می دهد و به این ترتیب، از توّجه به مسبّب و خالق آن ها باز می  ماند. 
او به  تدریج خود را به صورت مستقل از پروردگارش می  بیند و تمام هّم و غّم او این می  شود 
که لذایذ مادی خود را تأمین کند. این همان حقیقتی است که قرآن با عبارات مختلف آن را 

به بشر گوشزد کرده است؛ از جمله در آیٔه
م اُولّْئـَِك ُهُ الفاِسقوَن )حشر/19( نَُسوا اهللَ فَاَنساُه اَنفَُسُ

با  ارتباطش  از کالبدش جدا می شود و  با فرا رسیدن مرگ، جان  انسان،  اّما همین 

1ــ البته نباید فراموش کنیم که این موارد، هر چند جزء من حقیقی انسان نیستند، اّما از جمله عناصر دخیل در ساخت و تکوین 
شخصیت آدمی به شمار می آیند.
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تمامی اسباب مادی قطع می گردد. چراکه این اسباب مادی با بدن انسان ارتباط دارند و وقتی 
بدنی نمانَد، آن ارتباط  ها نیز از بین خواهد رفت و آن وقت است که به عیان می بیند استقاللی 
که در دنیا برای خود و دیگر مظاهر مادی قائل بود، خیالی باطل بیش نبوده و حقیقت او 

ورای این جسم است1.«

زنگ خطر
بنابر آنچه گذشت، اگر ما حقیقت خود را با سطح مالی و تحصیلی، جنسیت، شغل 
یا قوت بدنی بشناسیم، به خطا رفته  ایم. حال اگر انسان، من و خوِد حقیقی  اش را به درستی 
نشناسد، خود را در بدن و این اسباب ظاهری که خدا به او بخشیده است، خالصه می  کند و 
از آنجا که هر انسانی به خود عالقه دارد، تمام عمر و جوانی  اش را صرف رسیدگی به این بدن 
و سایر آراستگی های ظاهری می  کند. رسیدگی به ظاهر و آراستگی آن ، گرچه امری پسندیده   

است، اّما افراط در آن خطرناک است. 
چنین انسانی وقتی وارد عرصه قیامت می  شود، خود را دست خالی می  بیند. او توشٔه 
ارزشمندی همراه خود نیاورده و به بیان قرآن کریم، اعمالش گم شده است؛ در حالی که در 

این دنیا تصّور می  کرد، پرداختن صرف به مظاهر مادی، به ارزش »مِن« او می  افزاید. 
آیٔه زیر، زیان کارترین افراد را کسانی می  داند که تصّور می  کردند تنها زینت  ها و مظاهر 
مادی، به ارزش »من« آن ها می  افزاید و از این رو دارایی و تالششان را در این راه صرف 

می  کردند، در حالی که نتیجٔه سعی و تالش ایشان گم می شود و آن را نمی  یابند:
نيا َو ُه  يَن َضلَّ َسعهُيُم ِف الَياِة ادلُّ قُل َهل نُنَبِّئُكُم بِاالَخَس يَن اَعااًل× اَلَّ

ُم ُيِسنوَن ُصنًعا )کهف/104ــ103( َيَسبوَن اَ نَّ
1ــ تفسیر المیزان، ج7، ص286.

تدبــرقرآنــی               

با توجه به آنچه در ابتدای درس در تفسیر آیٔه 19 از سورٔه حشر خواندیم، به نظر شما چرا 
عالمه طباطبائی در تفسیر آیٔه 94 سورهٔ انعام به این آیه اشاره کرده است؟ 

با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن، چه ارتباطی میان این آیات می  بینید؟
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بگو: »آیا به شما خبر دهیم که زیان کارترین )مردم( در کارها چه کسانی هستند؟ آنها که 
تالش هایشان در حیات دنیا گم شده است؛ با این حال، می پندارند کار نیک انجام می دهند!« 
»َخِسَر«، به معنای »زیان کردن در اصل مال و سرمایه« است. به این معنا که این افراد در 

اصل سرمایٔه خود، یعنی »ُعمرشان« ضرر کرده اند که هیچ گاه این سرمایه قابل بازگشت نیست.
«، نیز به معنای »انحراف از طریق مستقیم« و نیز »گم شدن« به کار رفته که نقطٔه  »َضلَّ

مقابل آن، هدایت یافتن می باشد.

مکن خاهن  مردمان  زمین  مکنرد  گاهن  بی کار  کن،  خود  کار 
خاکیِ  تو تن  گاهن؟  بی توکيست  غمناکیِ  اوست  ربای  کز 
می دهی شیرين  و  چرب  را  تن  تو  فربهیات  نبینی  را  خود  جوره 
شود جا  را  تن   ، �ک ُم�ش میان  شودگر  پیدا  او  گند  مُردن،  روز 
بمال دل  رب  مزن،  تن  رب  را  �ک  ذوالجاللُم�ش پاک  انم  بود؟  هچ  �ک  ُم�ش

مولوی

تدبــرقرآنــی               
ارتباطی  چه  زیر  آیات  و  گذشت  آنچه  میان  قرآن،  به  قرآن  تفسیر  روش  از  استفاده  با 

مشاهده می  کنید؟
ا  َونُِفَخ ِف الّصوِر ذِٰلَك يَوُم الَوعيِد ×  ... × َلَقد كُنَت ف َغفَلـةٍ ِمن هذٰ

َك الَوَم َحديٌد  )ق/22ــ20( فَكََشفنا َعنَك ِغطاَءَك فَبََصُ
و در صور دمیده می شود؛ آن )روز(، روز تحّقق وعدٔه الهی است...)به او خطاب 
می شود:( تو از این )روز( غافل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و امروز 

چشمت کامالً تیزبین است )و حقایق را مشاهده می کند(.
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خودشناسی و سبک زندگی
از آنچه گذشت، ضرورت شناخت خود حقیقی انسان آشکار شد. فکر می کنید چرا 

دین تا این اندازه بر شناخت خود حقیقی انسان تأکید می کند؟
هر کس در این دنیا براساس شناختی که از خود دارد، عالَمی برای خود می  سازد 
انسان  واقع، جهان  بینی  در  با همان شناخت شکل می  دهد.  مطابق  را  رفتارش  و  اعمال  و 
براساس شناخت از خود شکل می  گیرد و انسان همه چیز را از زاویٔه خودش می نگرد؛ اگر 
زاویٔه نگاهش خودخواهانه و دنیاگرایانه باشد، همه چیز را از همان زاویه می بیند. شغلش، 
مدرسه و منزلش، دوست، همسر و همکارش، همه را به نحوی انتخاب می کند که به نفع خوِد 

دانی و دنیاگرایش باشد نه خود عالی و متعالی اش.
با  برای مثال، در دوران نوجوانی وقتی می خواهد کسی را به دوستی انتخاب کند، 
خود حساب می کند آیا او شاگرد زرنگی است و می  تواند به من در درس  هایم کمک کند یا 
خیر؟ اگر نمرات خوبی ندارد با او صمیمی نشوم؛ زیرا در این صورت باید در درس  هایش به 
او کمک کنم. در بزرگسالی که مسائل مالی برای فرد اهمیت می  یابد، همین نکته در مسائل 
مالی جلوه می کند؛ یعنی با کسی دوست می شود که بتواند از او قرض بگیرد نه اینکه مجبور 

باشد به او قرض بدهد.
آنها،  نگاه و شناخت  افرادی که حد  تا از چنین  پیامبر خود دستور می دهد  به  خدا 

دنیاگرایانه و محصور به حیات دنیاست، دوری کند:
فَاَِعض َعن َمن تََوّلّْ َعن ِذِكنا َو َل   ُيِد     ِاالَّ الَياةَ ادلُّنيا ×  ذِٰلَك َمبَلغُُهم ِمَن الِعلِم ... 

)نجم/30ــ29( 

از کسی که از یاد ما روی  گردانده و جز حیات دنیا را نمی طلبد، دوری کن؛ این آخرین حد 
شناخت آنهاست

تدبــرقرآنــی               
او  به  خدا  اگر  می  کند؛  معامله  دنیاخواهی  دریچٔه  همان  از  خدا  با  حتی  دنیاگرا  انسان 
نعمت  های دنیایی دهد، می  گوید خداوند مرا تکریم کرده و اگر به هر علّت، روزِی او را کم 

کند، خواهد گفت خداوند مرا ضایع و تحقیر کرده است.
آیاتی از سورهٔ فجر را در این رابطه بیابید و در کالس بخوانید.
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   اندیشـه وتحقـیـق 

و  متعالی  خود  براساس  را  خود  و  شود  عوض  »خود«  از  انسان  تعریف  اگر  حال 
الهی خود،  روح  براساس  او  کرد.  خواهد  تغییر  رفتارش  و  اعمال  بشناسد،  خداخواَهش 
دوست دارد به دیگران کمک کند، بیاموزد، عفو کند، قرض دهد، و... و از همٔه این ها لّذت 

می  برد ؛ چرا که کمال و رشد خود را در همین  ها می  یابد.

آنی کانی،  گوره  طلب  رد  آنیگر  جانی،  گوره  طلب  رد  گر 
را مطللب  حقیقت  کنم  افش  من  آنی  آنی،  پی  انـدر  هک  چیز  ره   

و  اعمال  و  می  نگرد  جهان  به  »خود«  دریچٔه  از  فقط  انسان  که  آنجا  از  این رو،  از 
رفتارش را متناسب با آن شکل می  دهد، اگر خود را به درستی، بر اساس قرآن و تعالیم دینی 

نشناسد، از شناخت دیگر حقایق نیز باز خواهد ماند.
امیرالمؤمنین  در این باره می فرمایند: 

ال َتَهل نَفَسَك فَِانَّ اجلاِهَل َمرِعفََة نَفِسهٰ اجِهٌل بِكُّلِ َشءٍ 1
به خود جاهل مباش، زیرا جهل به خود، جهل به همه چیز است.

از  غفلت  چگونه  که  می شود  روشن  ما  برای  درس  ابتدای  عبارات  معنای  اکنون 
حقیقت خود باعث شده تا عده ای به »حیات دنیا«، یعنی مرتبٔه پایین  تر حیات خود، رضایت 

بدهند و برای بازگشت به جایگاه حقیقی خود تالش نکنند.

امیرالمؤمنین  می فرمایند: 
َه و   َو قَد اََضلَّ نَفَسه و   فاَل   يَطلُـُبا  2 َعِجبُت  ِلـَمن  يَنُشُد ضالَّ

تعّجب می کنم از کسی که هرچه گم کند، آن را جست وجو می کند اّما 
خودش را گم کرده است و آن را نمی جوید!

میان این جمله و مفهوم درس چه ارتباطی مشاهده می  کنید؟

1ــ غرر الحکم، ص2٣٣ 
2ــ غرر الحکم، ص2٣٣
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    برای مطالـعـه

م  ...
�ن �ت و�ی�ش من   چرا     بی  خبر      از      �ن

م
�ن �ت و�ی�ش �ن از  بی خبر  چرا  منممن  هک  بگويم  هک  ات  کی ام  من 

آمده ام رو  هچ  ز  بدين جا  وطنممن  بنماید  کو  ات  کيست 
شد خواهم  کجا  المر  کفنمآخر  و  قبر  و  من  مرگ  چيست 
عجبم اندر  خویشتن  از  تنمباز  هب  جانم  الفت  اين  چيست 
وجود دار  اين  رد  هک  بینم  هم سخنمگاه  و  همدمم  همه  با 
حیوانم هگ  و  انسانم  ارهمنمگاه  هگ  و  افرشته  گاه 
بلند کوه  سرِ  بنشسته  دمنمگاه  و  دشت  دامن  رد  گاه 
ورياهن نشین جغدک  چون  چمنم گاه  مستِ  لِ 

بلب چون  گاه 
ورم غوهط  خود  نکبت  رد  حسنم…گاه  اندر  حََسن  بینم  گاه 

عالمه حسن زاده آملی، با تلخیص
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قرائـت آیـات

 آیات 22 تا 29 سوره انفال را قرائت کنید.

مُّ ابلُكُم الَّـذيـَن ال يَعـِقلوَن �  ّّْبِ ِعنَد اهلِل الصُّ ِانَّ َشَّ ادلَّوا
َو َلو َعـِلـَم اهللُ فيـِهم َخيـًرا اَلََسـَعـُهمز َو َلو اََسـَعـُهم َلـتََولَّوا 
ِلّل!ـِه  َها الَّـذيـَن آَمـنُوا  استَجيـبوا  ُـّ اَي � يا  َو ُه ُمعـِرضوَن 
اهللَ  اَنَّ  اعـَلـموا  َو  ُيـييـكُمز  ِلـما  َدعاكُم  ِاذا  سوِل  ِللـرَّ َو 
َو   � ُتـَشوَن   ِاَلـِه  َّهو  اَن َو  قَلـِبه!    َو  الـَمرِء  بَيـَن  يَـحوُل 
ًةز  َو  اخصَّ ِمنكُم  َظـَلـموا  الَّـذيـَن  تُصيـَبَّ  ال  ِفتنًَة   اتَّقوا 
قيَلـٌل  اَنُت  ِاذ  اذُكوا  َو   � الـِعـقاِب  َشديـُد  اهللَ  اَنَّ  اعـَلـموا 
انلّاُس  يَتََخطََّفكُُم  اَن  ِف االَرِض َتافوَن  ُمستَضَعـفوَن 
َدكُم بِنَِصه! َو َرَزقَكُم ِمـَن الطَّـيِّـباِت َلـَعـلَّـكُم  َـّ َفآواكُم  َو اَي
َو  اهللَ  َتونُوا  ال  آَمـنوا   الَّـذيـَن  َها  ُـّ اَي يا   � تَشكُروَن 
َو اعـَلـموا   � تَعـَلـموَن  اَنُت  َو  اَماناتِكُم  ارلَّسوَل  َو َتونوا 
اَجـٌر  ِعنَدهو  اهللَ  اَنَّ  َو  ِفتنٌَة  اَوالدُكُم  َو  اَمـوالُـكُم  ا  اَنَّ
َيـَعل اهللَ  تَتَُّقوا  ِان  آَمـــنوا  الَّــذيـَن  َها  ُـّ اَي يــــا   �  َعـظيـٌم  

ر َعنكُم َسيِّـئاتِكُم  َو يَغـِفر َلـكُمط َو   َلـكُم ُفقانًا  َو يُكَّفِ
اهللُ    ذُو الـَفضِل الـَعـظيـِم �
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حیات طّیبه، حیاتی شایستۀ جانشین الهی )1(
این آیه را ترجمه کنید:

سوِل ِاذا َدعاكُم  ِلا ُيييكُم ... )انفال/24( يَن آَمنُوا استَجيبوا هلِل َو ِللرَّ َا الَّ يا اَ  يُّ
.................................................................

از این آیه چه برداشتی دارید؟ 
این آیه از انسان ها می خواهد تا حیات بیابند؛ مگر آنها روی زمین زندگی نمی کنند و 

حیات ندارند؟
فکر می کنید مراد از »حیات« در آیه چیست؟

٭ ٭ ٭
چنانچه در درس های قبل گفته شد، خداوند این زمین و همٔه زیبایی های آن را برای 
انسان آفرید و جانشین خود را در زمین برای آبادانی و بهره مندی از نعمت هایش سکونت 
داد. در این میان، بسیاری از انسان ها زندگی خود را در بهره مندی از نعمت های دنیا خالصه 
کرده و به »حیات دنیا«، یعنی مرتبٔه پایین  تر حیات خود رضایت داده اند. قرآن این حیات را 
شایسته جانشین پروردگار نمی داند و بارها انسان ها را از فریفته شدن یا بسنده کردن به آن 

برحذر می دارد.
حال سؤال اساسی این است که اگر »حیات دنیا« شایستٔه جایگاه انسان نیست، پس 
کدام حیات شایستٔه اوست؟ اگر »حیات دنیا« مرتبٔه پایین  تر حیات انسان است، مراتب باالتر 

آن چیست؟ 

حیات طّیبه، حیات حقیقی انسان
آیات قرآن در کنار »حیات دنیا«، از نوع دیگری از حیات، سخن به میان می آورند.
تفّکر و تدبّر در آنها نشان می دهد، حیات حقیقی انسان فراتر از حیات دنیا و دارای ویژگی های 
خاصی است؛ به گونه ای که گویا سایر حیات ها در مقابل آن رنگی از حیات نداشته و حتی 

نمی توان آنها را حیات نامید.



67

به این آیه توّجه کنید:

َمن َعَِل صاِلـًحا ِمن َذَكٍ اَو اُنيثّْ َو هَُو ُمؤِمٌن فََلـنُحِييَنَّهو َحياًة َطيِّبًَة ...)نحل/97(
حیات حقیقی انسان  ها با این عبارت در آیه بیان شده است: »فََلـنُحِييَنَّه و َحياًة َطيِّبًَة«.

این آیه به مؤمنانی که اعمال صالح انجام می دهند، وعده ای نیکو می دهد و آن، زنده 
شدن آنها به حیات جدیدی است غیر از آن حیاتی که دیگران دارند. قرآن کریم این 

حیات را »حیات طّیبه« نام نهاده است.

از آن زندگی که همه در  این حیات جدید و اختصاصی،  توّجه داشت که  باید  البّته 
آن مشترک اند، جدا نیست. حیات طّیبه در عین اینکه غیر از حیات همگانی است، اّما از 
آن جدا نیست و با آن همراه است؛ تفاوت آن تنها به تفاوت مراتب حیات برمی گردد. کسی 
که »حیات دنیا« را هدف قرار داده است، به پایین ترین مرتبٔه حیات خود رضایت داده و از 
آن فراتر نمی رود، در حالی که صاحب حیات طّیبه، مرتبٔه عالی زندگی را انتخاب کرده و از 
ویژگی های آن بهره مند می شود. بنابراین، کسی که حیات طّیبه دارد، هر چند در کنار دیگران زندگی 

می  کند و به زندگی مادی مشغول است، اّما زندگی اش روشن تر و دارای آثاری بیشتر است.

ویژگی  های حیات طّیبه
حال سؤال اساسی این است که حیات طّیبه چه حیاتی است و چه ویژگی هایی دارد که 

تنها این نوع حیات،  شایستٔه قراردادن عنوان حیات بر آن است؟
اینکه  به  توجه  با  کنیم؛  دّقت  نکته  به یک  باید  ابتدا  این سؤال،  به  دادن  پاسخ  برای 
»حیات طّیبه« حیاتی است که بر مدار ایمان شکل می گیرد و ایمان نیز امری درونی و قلبی 

است، پس حیات طّیبه پیوندی ناگسستنی با »قلب« انسان دارد. 

تدبــرقرآنــی               
با توجه به آنچه در علم صرف و نحو خواندید، عبارت باال را تجزیه و ترکیب کنید. از 

این تحلیل چگونه آنچه در ذیل آیه بیان شده است، به دست می آید؟
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ابتدا می باید  بتوانیم حیات طّیبه و ویژگی های آن را بشناسیم،  آنکه  برای  این رو،  از 
و  رفته  به کار  قرآن  در  مرتبه   130 از  بیش  قلب  واژٔه  کنیم.  پیدا  »قلب«  از  درستی  تصّور 

ویژگی های مختلفی برای آن بیان شده است. 
به نظر شما منظور از قلب در این آیات چیست؟

قلب، عضو صنوبری یا…
آن  به  طبیعی مان  زندگی  و  مرگ  که  داریم  »قلب«  نام  به  عضوی  بدنمان  در  ما  همٔه 
وابسته است. این قلب همان پاره گوشت صنوبری است که با قبض و بسط خود، خون را 
در شریان ها جریان می دهد و زیست تمام اعضا و جوارح انسان به سالمت آن وابسته است. 
یا دل  باطنی  به آن قلب  از قلب دیگری است که  اما در فرهنگ دین و قرآن سخن 
می گویند. همان گونه که قلب مادی انسان باعث ایجاد و تداوم حیات مادی انسان است، قلب 

باطنی یا دل انسان نیز حیات معنوی او را به وجود می آورد و تداوم می بخشد. 
این قلب عطّیه ای الهی است که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته و چنانچه 
در آیات خواندیم، مرکز هدایت یا ضاللت اوست. در اهمیت قلب باطن انسان، همین بس که 
خدا در روز قیامت انسان ها را صرفاً به واسطه آنچه در قلب هایشان کسب کرده اند، مؤاخذه 

می کند: 
... َولِّْكن يُؤاِخذُ    كُم    ِبا كََسبَت   قُلوبُكُم   َواهللُ   َغفوٌر َحيلٌم )بقره/225(

ایمان اهمیت بسیاری دارد.  به سوی  برای هدایت آن  این قلب  این رو شناخت  از 
با انجام دادن آزمایش های تجربی امکان پذیر نیست. از آنجا که »قلب«،  البته این شناخت 

اصطالحی قرآنی است، شناخت آن نیز تنها از طریق توصیفات قرآن کریم ممکن می شود. 

تدبــرقرآنــی               
به این آیات توجه کنید:    

...  َو َمن يُؤِمن بِاهلِل  َيِد قبَلَهو ... )تغابن/11(
ِة قُلوُبُم ُمنِكَرةٌ  ...)نحل/22( يَن ال يُؤِمنوَن بِالرِخَ ... فَالَّ

از این آیات چگونه فهمیده می  شود که ایمان امری قلبی است؟
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ویژگی های قلب در قرآن کریم
از میان ویژگی های گوناگونی که در قرآن برای قلب بیان شده است، سه ویژگی اهمیت 

بسزایی دارند:
1ــ قلب، ابزار علم و ادراک

قرآن کریم در آیات متعّدد با تعابیری چون »تعّقل« و »تفّقه«، درک و فهم را به قلب 
نسبت می دهد و آن را ابزار فهم معرفی می کند:

اَفََلم يَسريوا ِف االَرِض فَتَكوَن َلُ قُلوٌب يَعِقلوَن ِبا  اَو آذاٌن  يَسَمعوَن ِبا
دوِر  )حج/46( ي  ِف  الصُّ ا  ال تَعَمى االَبصاُر َولِّْكن تَعَمى الُقلوُب الَّ   فَاِنَّ

آیا در زمین گردش نکرده اند، تا قلب هایی داشته باشند که با آن بیندیشند یا 
گوش هایی که با آن )ندای حق( را بشنوند؟ در حقیقت، چشم ها کور نیست 

لیکن قلب هایی که در سینه هاست، کور است .
در این آیه، اندیشه و فهم کار قلب دانسته شده است. جالب این است که در ادامٔه آیه 
می فرماید چشم های ظاهری ایشان کور نشده، بلکه قلب های ایشان نابینا شده و بینایی خود 
را نسبت به فهم حقیقت از دست داده است. در واقع، خدای متعال در این آیه قلب انسان 
را دارای قّؤه بینایی معرفی می کند؛ اما نه بینایی نسبت به امور ظاهری؛ بلکه نسبت به امور 
معنوی. »قلب« تا زمانی که نسبت به این حقایق نابیناست، چگونه می تواند آنها را درک کند ؟

در آیه ای دیگر، انسان های گمراه از حقیقت این چنین توصیف شده اند:
... َلُ قُلوٌب ال يَفَقهوَن ِبا َو َلُ اَعنُيٌ ال يُبِصوَن ِبا 

         َو َلُ آذاٌن ال يَسَمعوَن ِبا ... )اعراف/179(
این آیه قابلیت درک و فهم را از قلب برخی انسان ها نفی می کند اما با همین نفی، این 
حقیقت را القا می کند که فهم، کار قلب است؛ درحالی که برخی انسان ها با کارهایی که خود 

انجام داده اند، قدرت این فهم را از قلبشان گرفته اند. 
اما آنچه توجه انسان را به خود جلب می کند ادامٔه آیه است. از دیگر ویژگی های این 
افراد آن است که چشم ها و گوش هایی دارند که با آنها نمی بینند و نمی شنوند. واضح است که 
مراد از این چشم و گوش، چشم و گوش ظاهری و مادی نیست؛ چرا که مشاهده و شنیدن 
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ظاهری برای همگان میسر است و مؤمن و کافر از آن بهره مندند. بلکه منظور، چشم و گوش 
معنوی است که مخصوص قلب انسان است. قلب آنها به سبب انجام دادن گناهان بسیار، 
زنگار گرفته و در حقیقت، بینایی و شنوایی خود را از دست داده  و از درک حقایق ناتوان 

شده است1. قرآن دربارٔه آنها می فرماید:
ّْ قُلوِبِم ما اكنوا يَكِسبوَن  )مطففین/14( ...  بَل راَن َعَ

… اعمال آنها چون زنگاری بر قلب هایشان نشسته است.

این افراد همچون مردگان قادر به تشخیص حق و تبعّیت از آن نیستند. امام علی  
ایشان را این گونه توصیف می کنند:

َِّبَعهو  فَالّصوَرةُ صوَرةُ ِانساٍن َو الَقلُب قَلُب َحيَواٍن ال يرَِعُف باَب الـُهدىّْ فَيَت
َو ال باَب الَعمىّْ فَيَُصدَّ َعنُه َو ذِّْلَك َميُِّت االَحياِء

پس، چهرٔه ظاهر او چهرٔه انسان و قلبش قلب حیوان است. راه هدایت را 
نمی شناسد که از آن تبعّیت کند و راه باطل را نمی شناسد تا از آن بپرهیزد. پس، مرده ای 

است در میان زندگان2.

1ــ از همین رو، امام خمینی )ره(، »گناه« را یکی از موانع فهم آیات نورانی قرآن معرفی می کنند و می فرمایند: »یکی از ُحَجب 
که مانع از فهم قرآن شریف و استفاده از     معارف و مواعظ این کتاب آسمانی است، حجاب معاصی و     کدورات حاصله از طغیان 
وسرکشی نسبت به ساحت قدس     پروردگار عالمیان است که قلب را حاجب شود از ادراک حقایق« )آداب الصلوة، صفحٔه201(.

2ــ نهج البالغه، خطبٔه87، 

تدبــرقرآنــی               
با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن، مفهوم این آیات را بیان کنید.

مَّ ادلُّعاَء ...  × َو ما اَنَت ِباِدي العيُِم َعن  ََّك ال تُسِمعُ الَوىتّْ و ال تُسِمعُ الصُّ ِان
َضالَلِِهم  ِان تُسِمعُ   ِااّل َمن يُؤِمُن  بِآياتِنا فَُهم  ُمسِلونَ   )نمل/81 ــ80(

مسلّماً نمی توانی سخنت را به گوش مردگان و به گوش کران برسانی....؛ و نیز 
نمی توانی کوران را از گمراهی شان برهانی. فقط می توانی سخنت را به گوش کسانی 

برسانی که به آیات ما ایمان دارند و در برابر حق تسلیم اند.
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تدبــرقرآنــی               
به معنای این عبارت قرآنی دقت کنید؛

ُجٍل ِمن قبَلنَِي يف  َجِفه! ... )احزاب/4(  ما َجَعَل اهللُ  ِلَ
خداوند در درون هیچ کس دو قلب نیافریده است. 

چگونه می توان از این آیه فهمید که فکر و عمل مؤمن با یکدیگر هماهنگ بوده و با کفر و نفاق 
هیچ گاه جمع نمی شوند؟

٢ــ قلب، سرزمین ایمان
به معنای این دو آیه دقت کنید؛ در این آیات چه عملی به قلب نسبت داده شده است؟

 قالوا آَمنّا بِاَفواِهِهم َو َل تُؤِمن قُلوُبُم ... )مائده/41(
قاَلِت االرَعاُب آَمنّا قُل َل تُؤِمنوا َولِّْكن قولوا اَسَلنا َوَلـّما يَدُخِل االمياُن 

يف قُلوبِكُم ... )حجرات/14(
قرآن  در  قلب  ویژگی  های  مهم  ترین  از  دیگر  یکی  آموختید،  نیز  این  از  پیش  چنانچه 
این است که قلب جایگاه ایمان است؛ از این رو به افرادی مؤمن گفته می شود که اعتقاد 
و ایمان به خدا را به قلب و عمق جان خود رسانده و آن را کامالً در وجود خویش مستقر 

نموده باشند. 
هنگامی که ایمان وارد قلب شد، مانند قلب مادی انسان که خون را به تمام اعضا و 
جوارح بدن می رساند، این ایمان از طریق قلب باطنی انسان، به همٔه ارکان و اعضاء منتقل 
می شود و تمام وجود او را در بر می گیرد؛ بر این اساس، پیامبر اسالم  در تعریف ایمان 

می فرمایند:
ٌل بِاالَراكِن 1 ااَلمياُن ِارقاٌر بِالّلِساِن  َو َمرِعفٌَة بِالَقلِب  َو َعَ

از این رو، انسان مؤمن همٔه وجودش با هم هماهنگ است. عملش با فکر و فکرش 
با منش او همراه و هماهنگ است و همه یکدیگر را تأیید می کنند؛ در حالی که اهل معصیت 

و نفاق این گونه نیستند.

١ــ صحیفة الرضا، ص40.
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قلب، محّل اّتصال انسان به خدا
انسان با پذیرش ایمان، با خدا ارتباط برقرار می کند. از آنجا که قلب جایگاه ایمان 
است، لذا می توان چنین ادعا کرد که ارتباط انسان با خدای متعال تنها از طریق قلب صورت 

می گیرد و با اصالح و تزکیٔه قلب، این ارتباط قوی  تر می شود.
اما این اّدعا به چه معناست؟

انسان ها معموالً برای مشاهده و تجربٔه جهان اطراف خود از حواس استفاده می کنند. 
که  هنگامی  اّما  می گیرند؛  بهره  استدالل  انواع  از  برای درک مسائل مختلف  آنها همچنین 

سخن از ایمان به غیب مطرح می شود، آیا این درک حسی یا استدالل  ها کفایت می کند؟

خوب است بدانیم حواس ظاهری و اندیشٔه انسان تنها می تواند از طریق ذهن به وجود 
حقایق پی ببرد، ولی آن بُعد از ابعاد انسان که می تواند با حقایق ارتباط برقرار کند و از آن ها 

تأثیر بپذیرد، امر دیگری است  که قرآن آن را »قلب« می نامد. 
اندیشه و استدالل می فهمد که حقایقی در عالم هست؛ مثالً وجود خدا و  با  انسان 
قیامت را اثبات می کند یا ضرورت وجود پیامبران را درک می کند، اّما با دّقت بیشتر متوّجه 
می شویم که انسان با این کار فقط توانسته با مفهوم خدا ارتباط برقرار کند، نه حقیقت خدا. 

برای »ایمان« به خدا یا معاد، باید با حقیقت آنها ارتباط برقرار کرد.
برای فهم بهتر موضوع به این مثال توجه کنید؛

اگر شما »آب« را از نظر علمی درست بشناسید و مولکول های آن را تجزیه و تحلیل 
کنید، آیا این تسلّط بر معنا و مفهوم آب موجب ارتباط شما با حقیقت آب و سیراب شدنتان 

تدبــرقرآنــی               
با توّجه به آنچه در درس اّول کتاب اصول عقائد خود آموختید، به سؤال باال پاسخ دهید.

از این آیه، چگونه می توان برای پاسخ دادن به این سؤال استفاده کرد؟

ًة قالوا هّْذا ِسرحٌ ُمبنٌي × َو َجَحدوا ِبا  ا اجَءتُم آياتُنا ُمبِصَ فََلّ
م ...)نمل/14ــ13( َو استَيَقنَتا اَنفُُسُ

بر این اساس، برای ایمان چه شرط دیگری الزم است؟
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تدبــرقرآنــی               
به این آیه دّقت کنید. 

م  ُـؤِمننَي ِاذ بََعَث فهِيم َرسواًل ِمن اَنفُِسِ َلَقد َمنَّ اهللُ َعَ ال
يَتلوا َعيَلِهم آياتِه! َو ُيَكهِّيم َو يَُعّلِـُمُهُم الِكتاَب َو الِكَمَة 

          َو ِان اكنوا ِمن قَبُل َليف  َضالٍل ُمبنٍي  )آل عمران/164(
با توجه به آنچه خواندید، به نظر شما چرا در کنار تعلیم انسان  ها، تزکیه نیز از وظایف 

پیامبر  دانسته شده است؟ 

می شود؟ آیا اگر بتوانید آب را به طور دقیق تصّور کنید، مقداری از تری آن به شما سرایت 
می کند؟ 

با  نه  با مفهوم آب سر و کار داشته ام،  پاسخ شما منفی است و می گویید: من  حتماً 
حقیقت و واقعیت خارجی آن. 

بله… بسیاری از ما با مفهوم خدا سر و کار داریم و حّتی شاید بتوانیم با دالیل متعّدد 
وجود خدا را اثبات کنیم یا دربارٔه فضایل پیامبران و اهل بیت  سخن بگوییم. اّما این، 
برای درک حقیقت آنها و هدایت انسان کافی نیست. قطعاً شناخت استداللی نسبت به خدا 

یا ائمه  الزم است اّما کافی نیست. 
تا قلب به میدان نیاید، انسان با حقایق ارتباط برقرار نمی کند. خدا باید از اندیشه عبور 
کند و در مرکز وجود انسان، که قلب او است، وارد شود تا انسان نورانی شده و به نور الهی 
هدایت گردد. اینکه برخی افراد با علوم دینی به خوبی آشنا هستند اّما اخالق و عمل دینی 

صحیحی ندارند، به همین علّت است. 
اینجاست که قرآن فراتر از شناخت استداللی، از نوع دیگری از فهم و ادراک سخن 
به میان می آورد و اصالً »قلب« را به عنوان یک وسیله و ابزار درک و آگاهی معرفی می کند که 
می تواند انسان را به سطحی از ادراک و پذیرش حقایق رهنمون شود که اندیشه و استدالل 

در رسیدن به آن ناتوان است.
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3ــ قلب، محّل احساسات باطنی
باطنی  احساسات  پذیرش  می  دهد،  نسبت  قلب  به  قرآن  که  ویژگی  هایی  از  دیگر  یکی 
گوناگون است. قلب انسان، احساسات و عواطف گوناگونی مانند ترس، نفرت، خشم و اندوه  
را از خود بروز می دهد که این احساسات، به میزان پذیرش ایمان، گاه مثبت و گاه منفی هستند.
برای نمونه، قرآن،  قلب مؤمنان را دارای ترسی می داند که در نتیجٔه یاد خدا به وجود 

آمده است:

يَن ِاذا ذُِكَر اهللُ  َوِجَلت قُلوُبُم َو ِاذا تيُِلَت َعيَلِهم آياتُهو  ُـؤِمنوَن الَّ َا ال ِانَّ
زاَدتُم اميانًا...)انفال/2( 

تدبــرقرآنــی               
ده نمونه از انواع احساسات و عواطفی که در قرآن به قلب نسبت داده شده در اینجا 

آمده است.
اندوه     وحشت       نفرت        اضطراب   آرامش  

خشم         قساوت      شک      خشوع         دشمنی
با مراجعه به این ده آیه، ابتدا هر یک از این ده عنوان را در جدول قرار دهید و سپس 

معادل قرآنی آن را بنویسید.
معادل قرآنی آنعنوان احساس قلبیشمارۀ آیهردیف

ُرعبوحشتآل عمران/1151
انعام/243
توبه/315
توبه/445
رعد/528
زمر/645
غافر/718
حدید/816
حشر/910

نازعات/108
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٭ ٭ ٭
از آنچه گذشت،  چنین به دست می آید که قلب انسان محّل بروز احساسات و عواطف 
گوناگون، جایگاه ایمان و دارای قوای بینایی و شنوایی مناسب و مخصوص به خود است. 
حیات این قلب، نشأت گرفته از ایمان بوده و همان حیات طّیبه ای است که قرآن از آن یاد 
می کند. انسان با برخورداری از این حیات قلبی، قدرت بینایی ، شنوایی و ادراک معنوی پیدا 
می کند و زندگی اش آثار و خواّص تازه ای می یابد که دیگران فاقد آن هستند. در درس بعد با 

این آثار بیشتر آشنا خواهیم شد.

   اندیشـه وتحقـیـق 
به این دو آیه مراجعه کنید:    

ـ سورٔه حج، آیٔه 54
ـ سورٔه زمر، آیٔه 23

در این دو آیه، کدام نوع از احساسات به قلوب مؤمنان نسبت داده شده 
است؟

سپس این واژگان را در کتاب »المفردات« اثر راغب اصفهانی پیدا کنید. 
معنای هر یک از این واژگان به کدام یک از ده عنوان بیان شده از حاالت 

قلب نزدیک تر است؟
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    برای مطالـعـه

از پای تا به سر همه سمع و بصر شویم!
انسان در این دنیا به وسیلٔه اعضایی چون چشم، گوش و بینی  با جهان 

پیرامون خود ارتباط برقرار می کند.
اما در جهان آخرت چطور؟ آیا برای زندگی در آن جهان همین چشم 
و گوش دنیایی کافی است یا زندگی در هر جهانی چشم و گوش مخصوص به 

خود را می طلبد؟
به آیات زیر دّقت کنید؛

× َوَمن ارََعَض َعن ِذركي فَِانَّ َلهو َمعيَشًة َضنًك َوَنُشُهو يَوَم الِقياَمِة اَعىّْ
       قاَل َرّبِ ِلـَم َحَشتيَن اَعىّْ َوقَد كُنُت بَصرًيا )طه/125ــ124(

را  او  یاد  که  کسانی  می کند  اشاره  صراحت  به  آیات  این  در  خداوند 
فراموش کنند، در روز قیامت کور و نابینا محشور خواهند شد. 

این افراد با اینکه در این دنیا از چشم ظاهری برخوردار بوده اند، نابینا 
پا به صحنٔه محشر می گذارند و این به سبب آن است که چشم و گوش مناسب 

آن جهان را پیش از این در خود فراهم نیاورده اند. به این مثال توّجه کنید؛
اندام های جنین در طول چند ماه به تدریج در شکم مادر رشد می کنند 
و شکل می گیرند تا زمانی که او کامل شده و آمادٔه زندگی در این دنیا می شود 

و به قول معروف گفته می شود: »به دنیا می آید«. 



دستگاه  و  ریه ها  مثاًل  مواجه شود،  اختاللی  با  اگر رشد جنین  اینک 
تنّفسی اش به طور کامل شکل نگیرد، به محض ورود به دنیا تنّفس او با مشکل 
یا اگر در دوران جنینی چشمش  به سختی نفس می کشد  مواجه می شود و 
ساخته و پرداخته نشود، کور به دنیا می آید و تا آخر عمر باید با این محدودیت 

کنار بیاید.
زندگی ما در جهان دیگر نیز نیازمند اندام ها و قوایی روحانی است که 
ساخته شدن آنها فقط در این دنیا امکان پذیر است و به دست خود ما انجام 
می گیرد. انبیاء آمده اند که بشر را از این حقیقت آگاه کنند و او را برای زندگی 
ابدی در جهان دیگر آماده سازند تا انسان در حیات ابدی خود رنج کمتری  را 
تحّمل کند. بر این اساس، هر که شکر گزارد و هدایت شود، به نفع خود و هر 
که کفر بورزد و ضاللت در پیش گیرد نیز تنها به ضرر خود عمل نموده است.
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قرائـت آیـات

آیات 22 تا 29 سوره رعد را قرائت کنید.

َو  الةَ  الصَّ اَقاُموا  َو  ِم   َرّبِ َوجـِه   َّْء  ابِتغا َصَبُوا  ذيـَن  الَـّ َو 
ا َو َعـالنِيَـًة َو يَدَرئوَن بِالـَحـَسنَِة  اَنَفقوا ِمـّما َرَزقناُه ِسًّ
َعدٍن  َجـنّاُت   � ادّلاِر  ُعقبَى  َلـُهم  ِـَك  ئّْ ّّْـْ اُول يِّـئَـَة  السَّ
يّاِتِم  ·   يَدُخـلوَنا َو َمن َصَلـَح ِمن آبائـِِهم َو اَزواِجـِهم َو ذُّرِ
َسالٌم   � باٍب    ِ

ُكّ ِمن  َعـيَلـِهم  يَدُخـلوَن  ّْئـِكَةُ  الـَمـال َو   
الَّـذيـَن  َو  ادّلاِر�  ُعقبَى  فَِنعـَم  َصَبُت  ِبــا  َعـيَلـكُم 
اََمـَر  يَقَطـعوَن ما  َو  بَعـِد ميـثاقِه !  اهلِل ِمن  يَنُقضوَن َعهـَد 
ِـَك َلـُهـُم  ئّْ ّّْـْ اهللُ بِه ! اَن يوَصَل َو يُفِسدوَن ِف االَرِض اُول
ّْءُ  � اهلَلُ يَبُسُط ارّلِزَق ِلـَمن يَـشا الَّعـنَةُ َو َلـُهم سوّْءُ ادّلاِر 
ِف  ادلُّنيا  الـَحـياةُ  َما  َو  نيا  ادلُّ بِالـَحـياِة  وحا  َفِ َو  يَقِدُر   َو 
الِخـَرِة  ِااّل َمـتاٌع  � َو يَـقوُل الَّـذيـَن َكَفروا َلوال ازُنَِل 
ّْءُ  َو َيـدى  َعـيَلـِه آيَـٌة ِمن َربِّه ! ’ قُل ِانَّ اهللَ يُـِضلُّ َمن يَـشا
ِاَلـِه َمن اَناَب � اَلَّـذيـَن آَمـنوا  َو تَطـَمـئـِنُّ قُلوُبُم بِِذِك  
اهلِل’  ااَل بِِذِك  اهلِل تَطـَمـئـِنُّ الـُقلوُب � اَلَّـذيـَن آَمـنوا َو 

َعـِمـلُوا الّصاِلـحاِت طوىبّْ َلـُهم َو ُحسُن َمـآٍب �
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حیات طّیبه، حیاتی شایستۀ جانشین الهی )2(
در درس گذشته گفتیم که حیات طّیبه، حیات قلبی انسان و زندگی جدید و اختصاصی 

مؤمنان است که در نتیجٔه ایمان و عمل صالح به  دست می آید.
قرآن تنها این حیات را شایستٔه جانشین خدا در زمین می داند و برای آن آثار و ویژگی هایی 

برمی شمارد که نشان می دهد انسان تنها در بستر این حیات به سر منزل سعادت می رسد.
این ویژگی ها چیست که باعث شده قرآن تنها این نوع زندگی را شایسته عنوان حیات بداند؟

برکاتی دست می یابد که سایر  به چه  قلبی  از حیات  برخورداری  با  انسان مؤمن  به راستی، 
انسان ها خود را از آن محروم ساخته اند؟

٭ ٭ ٭
مهم ترین ویژگی های حیات طّیبه در قرآن

قرآن در جای جای خود با پیوند میان ایمان و عمل صالح، آثار و ویژگی هایی برای این 
پیوند بر می شمارد که همان ویژگی های حیات طّیبه اند. این ویژگی ها عبارت اند از:

1ــ طمأنینه و آرامش درونی
خداوند پس از آنکه انسان را آفرید و در زمین جای داد، او را بدون هدایت رها نکرد و از 
طریق وحی و فرستادن رسوالن الهی، مسیر هدایت به سوی ایمان و اعمال صالح را به او 
نشان داد. قرآن پس از بیان داستان خلقت انسان، بالفاصله از هدایت الهی سخن به میان 

می آورد و می فرماید:
فَاِّما يَأتِيَنَّكُم ِميّن هًُدى َفَن تَِبَع هُداَي فاَل َخٌف َعيَلِهم َو ال ُه يزََحنوَن )بقره/38(

مراد از »خوف«، نگرانی از دست رفتن چیزی در آینده و مراد از »حزن«، اندوه از 
دست دادن چیزی از گذشته است1. 

با پیروی از هدایت الهی، زندگی خود را بر ایمان و عمل صالح  بنا  انسان هایی که 
می کنند، از حیات طّیبه برخوردار می شوند. قرآن یکی از مهم ترین آثار پیروی از این هدایت 

را رهایی از هر گونه خوف و حزن می داند.
به نظر شما، علّت این آرامش چیست؟

مؤمنان که خود را از تعلّقات حیات دنیا رهانیده اند، به چیزی جز خدا دل نمی بندند؛زیرا 
غیر خدا قابل زوال و نابودی است و اگر چیزی از بهره های مادی را از دست بدهند، به خدا 

1ــ تفسیر تسنیم،  ج٣، ص46٠.
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توکّل می کنند و دل به مشّیت او می سپارند؛ لذا هیچ گاه ترسان و اندوهگین نمی شوند. آنها 
از این دنیا که بستر تغییرات دائم و پیوسته است و در آن گرما، سرما، نقص، بیماری، پیری 
با از دست دادن  تا  به آن دلبسته نمی شوند  و مرگ وجود دارد، لّذت بی پایان نمی جویند و 

بهره های آن اندوهگین شوند.
امام صادق  در این باره می فرماید: 

نيا فانِيًَة فَالطَُّمأنينَةُ ِاَلها ِلاذا 1 ِان اكنَِت ادلُّ
اگر دنیا فانی و زودگذر است، پس چرا باید دلبستٔه آن شد )و به آن اطمینان خاطر یافت(؟

1ــ امالی شیخ صدوق، ص7.

تدبــرقرآنــی               

به این آیات دقت کنید و برای پاسخ گویی به سؤاالت زیر در آنها تدبر کنید.
آدرسمتن آیهردیف

الةَ َو آ  تَُوا ازلَّ   اكةَ 1 يَن آَمنوا َو َعِلُوا الّصاِلاِت َو اَقاُموا الصَّ ِانَّ الَّ
ِم َو الَخٌف َعيَلِهم َو ال ُه يزََحنوَن َلُ ارَجُُه ِعنَد َرّبِ

سورٔه بقره،  آیٔه277

يَن َو ُمنِذريَن َفَن آَمَن َو اَصَلَح 2 َو ما ُنِسُل الـُمرَسيلَن  ِااّلُمبَّشِ
فاَل َخٌف َعيَلِهم َو ال ُه يزََحنونَ 

سورٔه انعام، آیٔه 48

يا بيَن  آدََم  ِاّما  يَأتِيَنَّكُم  ُرُسٌل ِمنكُم يَُقّصوَن َعيَلكُم آيايت  3
َفَِن اتَّقٰى  َو اَصَلَح فاَل َخٌف َعيَلِهم َو ال ُه يزََحنوَن

سورٔه اعراف، آیٔه 35

ُّنَا اهللُ  ُثَّ استَقاموا  فاَل َخٌف َعيَلِهم  َو ال ُه  يزََحنوَن4 يَن قالوا َرب سورٔه احقاف، آیٔه13ِانَّ الَّ

1- با دّقت در آیات اّول و دوم و استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن، چگونه می توان 
فهمید که مراد از تبعّیت از هدایت در آیه 38 سورٔه بقره، همان ایمان و انجام عمل 

صالح است تا به دنبال آن حیات طّیبه برای انسان رقم بخورد؟ 
2- در هر یک از این آیات،  چه عواملی برای رسیدن به آرامش مطرح شده است؟ میان 
این عوامل و شرایط تحّقق حیات طّیبه )ایمان و عمل صالح( چه ارتباطی مشاهده می کنید؟
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بر این اساس، مؤمن آرامش را در حیات دنیا نمی داند و با جست وجوی حیات طّیبه، 
آرامش حقیقی را طلب می کند. 

قرآن تنها مسیر رسیدن به آرامش را  »یاد خدا« می داند که تنها در سایٔه حیات طّیبه 
به دست می آید:

يَن آَمنوا َو تَطَمئـِنُّ قُلوُبُم بِِذِك اهلِل  اَ ال بِِذِك اهلِل  تَطَمئـِنُّ الُقلوُب )رعد/28( اَلَّ
عالمه طباطبائی در تفسیر این آیه می نویسد:

»از چینش الفاظ آیه، انحصار آرامش در یاد خدا فهمیده می شود. از آنجا که متعلّق 
«، مقدم آمده، در نتیجه می فهماند که دل ها  فعل، یعنی  »بِِذِك اهلِل«، بر خود فعل، یعنی »تَطَمئـِنُّ

جز به یاد خدا به چیز دیگری اطمینان و آرامش نمی یابد.«1
انسان، دارای فطرت و روح الهی و از این رو عالقه مند و نیازمند به پرستش خدای 
بلکه  دیگر،  عالیق  ردیف  در  عالقه  ای  نه  او  وجود  در  گرایش  و  عالقه  این  است.  متعال 
مهم  ترین و محوری  ترین عالقه در وجود اوست؛ بنابراین، تا هنگامی که به عالیق غریزی و لّذات 
مادی بیش از اندازه توجه کند و این گرایش محوری در وجودش پاسخ نگیرد، به اطمینان و 

آرامش نخواهد رسید. بر همین اساس، دل انسان تنها با یاد اوست که آرامش می  یابد.  
از سوی دیگر، قرآن افرادی را که از هدایت الهی  و یاد خدا روی گردان می شوند، 

از این آرامش محروم می داند:
َو َمن اََعَض َعن ِذكي فَاِنَّ َلهو َمعيَشًة َضناًك ... )طه/124(

به معنای تنگی و فشار در چیزی  به معنای زندگی زمینی و »َضنک«  کلمٔه »عیش« 
است.

این آیه زندگی افرادی را که از ایمان روی گردان اند، در تنگی و فشار توصیف می کند؛ 
 زیرا آنها وقتی با خدا قطع رابطه می کنند، دیگر چیزی غیر دنیا نمی ماند که به آن دل  بسته
و آن را مطلوب خود قرار دهند؛ در نتیجه، همٔه کوشش  خود را در آن منحصر می کنند و فقط 
به اصالح زندگی دنیایی خود می پردازند و روز به روز آن را توسعٔه بیشتری می دهند. اّما آنها 

1ــ تفسیر المیزان، ج11، ص٣56؛ خوب است بدانیم هنگامی که جار و مجرور بر فعل مقّدم شود، معنای انحصار را می رساند.
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هر چه به دست می آورند، آرامشان نمی کند و دل در گرو نداشته  ها دارند. اندوِه آنچه ندارند،  
همواره با آنهاست و این عالوه بر اندوه و اضطرابی است که از روی آوردن نامالیمات و شّر 

حسودان و کید دشمنان احساس می کنند.
این افراد همواره از دو فشار رنج می کشند: فشاری که از جهت نگهداری سرمایه ها  
به آنان وارد می شود و فشار دیگری که از بابت افزودن بر سرمایه هایشان دارند. قرآن از چنین 

حالتی با عنوان »معیشت ضنک« یاد می کند.

فعالیـت کالسـی

جملٔه زیر را بخوانید:  
»فناوری و سبک زندگی مدرن ممکن است آسایشی موّقت برای فرد 

به دنبال آورد،  اما هرگز آرامش به دنبال نخواهد داشت.«
به نظر شما میان آسایش و آرامش چه تفاوتی وجود دارد؟

آیا این جمله را صحیح می دانید؟ چرا؟

البته باید توجه داشته باشیم اینکه گفته می  شود دل  های مؤمنان همواره در اطمینان و 
آرامش است، به معنی آن نیست که سختی  ها و گرفتاری  ها به آن ها روی نمی  آورد بلکه حکایت 
از آن دارد که قلب ایشان با تکیه بر قدرت بی کران الهی و برخورداری از صفاتی چون صبر، 

شکر، توکّل و تسلیم، در اوج سختی  ها امیدوار به رحمت خدا و مطمئن به یاری اوست.
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فعالیـت کالسـی

این حکایت را بخوانید و به پرسش مطرح شده، پاسخ دهید.
»پادشاهی برای هر که بتواند آرامش را به بهترین شکل تصویر کند، جایزه ای 
بزرگ تعیین کرد. نّقاشان بسیاری آثار خود را به قصر فرستادند؛ تصویرهایی از 
جنگل به هنگام غروب، رودهای آرام، کودکانی که در خاک می  دویدند، رنگین 

کمان در آسمان، قطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ و… .
پادشاه تمام این آثار را بررسی کرد اما سرانجام در مرحلٔه نخست، دو اثر را 

برگزید؛
آبی را در خود  اّولی تصویر دریاچٔه آرامی بود که کوه  های عظیم و آسمان 
منعکس کرده بود. ابرهای کوچک و سفید آسمان را پوشانده بود و در گوشٔه 
چپ دریاچه، خانٔه کوچکی قرار داشت که پنجره ه ایش باز بود و دود از دودکش 

آن برمی  خاست.
تصویر دوم هم کوه  ها را نمایش می  داد؛ اّما کوه  هایی ناهموار با قلّه  هایی تیز و 
دندانه  ای شکل. آسمان باالی کوه  ها به طور بی  رحمانه ا ی تاریک و ابرها بستر 
آذرخش و تگرگ و باران سیل  آسا بود. این اثر با آثار دیگری که برای مسابقه 
نگاه  آن  در  دّقت  با  وقتی  اّما  نداشت  هماهنگی ای  هیچ  بودند،  شده  فرستاده 
می شد، در بریدگی صخره ای سخت و تاریک، جوجه پرنده ای دیده می شد که 

در میان غّرش وحشیانٔه طوفان، آرام نشسته بود.
پادشاه، درباریان و همٔه نّقاشان را جمع کرد و در میان حیرت همگان اعالم 

کرد: جایزهٔ بهترین تصویر آرامش، به اثر .... تعلّق می گیرد!«
پادشاه کدام اثر را انتخاب کرده بود؟ به نظر شما علّت این انتخاب چه بود؟

اگر شما داور این مسابقه بودید، کدام تابلو را انتخاب می کردید؟ چرا؟



85

2ــ مسالمت و مدارا میان انسان ها
قرآن کریم در معّرفی صاحبان حیات طّیبه، آنها را با صفت »سالمت قلب« می ستاید؛ 

به عنوان نمونه دربارٔه حضرت ابراهیم  می فرماید:
َّهو بَِقلٍب َسيلمٍ  )صافات/84( ِاذ اجَء َرب

»سلیم« از ریشٔه »سلم« است که در کتاب های لغت، این معنا برای آن بیان شده است:
ديَدةُ يِف الّظاِهِر َو ابلاِطِن ِبَيُث  هَُو ما يُقابُِل اخلُصوَمَة َو هَُو الـُمواِفَقةُ الشَّ

ال يَبقىّْ ِخالٌف يِف ابلنَِي و ِمن َلواِزِم هَّْذا الـَمعنىّْ َمفاهميُ ااِلنِقياِد
لِح َو اّلِضا1  َو الصُّ

یکدیگر  با  برخوردارند،  سلیم  قلب  و  طّیبه  حیات  از  که  افرادی  معنا،  این  براساس 
هیچ گونه خصومتی ندارند و در جامعه ای سرشار از صلح و سالمت و رضا زندگی می کنند. 
در چنین جامعه ای، تعاون، برادری و برابری حاکم می شود و اختالفات و درگیری ها میان 
آن  ثمرات  از  و همگان  می نشیند  بار  به  اجتماعی  می  گردد، عدالت  برطرف  گروه ها  و  افراد 

بهره مند می گردند.
اّما ریشٔه این صلح و صفا و برادری در جامعه چیست؟ چه می شود که قلوب انسان ها 

با یکدیگر مهربان و عاری از هر گونه کینه و دشمنی می شود؟
پاسخ این سؤال با دّقت در این عبارات از امام خمینی  مشخص می شود:

هر چه  را  نفس  و هوای  کنیم  تقویت  را در خود  معنویّت  که  کنیم  باید کوشش  »ما 
می توانیم از خود دور   کنیم. اگر این حل بشود، همه چیز حل می شود. اختالفات به همین 

دلیل روی می دهد. هیچ اختالفی در     عالم واقع نمی شود؛ مگر اینکه مبنایش این است«2.
بر این اساس علّت همه اختالفات، پرداختن به خواهش های نفسانی است. انسان 
با پرداختن به این خواهش ها و فراموشی حقیقت الهی خود، به مرور به جنبه مادی خود تعلّق 
پیدا می کند و از آنجا که موجودی بی نهایت طلب است، همه چیز را برای خود می خواهد و 
١ــ کتاب »التحقیق فی کلمات القرآن الکریم« اثر حسن مصطفوی، جلد5، ص229. »انقیاد« در این عبارت، به معنای اطاعت و 

فرمان برداری است و معنای سایر واژگان روشن است.
»اگر  می فرمایند:  دیگر  در جای  اساس  همین  بر  ایشان  تغییر.  و  تلخیص  اندکی  با  امام خمینی، ج١7، ص530؛  2ــ صحیفٔه 
تمام انبیای عظام جمع بشوند در یک شهری و در یک کشوری، هیچ گاه باهم اختالف نمی کنند« )صحیفٔه امام خمینی، ج١4، 

ص39١(.
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البته این خواسته ها را در عالم ماده جست وجو می کند. اینجاست که اختالف و تزاحم میان 
افراد برای تصاحب مال و مقام بیشتر به وجود می آید؛ در حالی که با رفع این تعلّق و توّجه به 

جنبه های عالی و معنوی خود، امکانی برای بروز اختالف به وجود نمی آید.
می کند؛  رو  به خدا  تنها  و  رها شده  نفسانی  و  مادی  تعلّقات  گونه  هر  از  مؤمن  قلب 

بنابراین از هرگونه کینه و دشمنی و اختالف با سایرین عاری می گردد.

3ــ فزونی علم و آگاهی 
ابزار شناخت حقایق است که در سایٔه  انسان  این آموختیم، قلب  از  چنان که پیش 
تزکیه و تقوا می تواند انسان را به حدی از شایستگی برساند که معارف و حقایق فراوانی را 

درک کند و قدرت تشخیص حق از باطل را به دست آَوَرد:
َـا الَّـذيَن آَمنوا ِان تَتَُّقوا اهللَ َيَعل َلكُم ُفقانًا ... )انفال/29( يا اَ يُّ

ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر تقوا پیشه کنید، خداوند برای شما )بصیرتی ویژه برای( 
تشخیص حق از باطل قرار می دهد.

این معرفت و آگاهی تنها برای قلب سلیم و از طریق ایمان و ممارست بر اعمال صالح 
حاصل می شود و از این رو یکی از مهم ترین آثار حیات طّیبه به شمار می آید. به بیان دیگر، 
دیگران  از  عمیق تر  و  فزون تر  درکی  و  آگاهی  از  برخوردارند،  طّیبه  حیات  از  که  مؤمنانی 
برخوردارند. آن ها مسائل گوناگون را به حّدی می  فهمند که افراد عادی که ایمانشان ضعیف 

است، فاقد این درک هستند.
برای مثال، اگر دّقت کنید افراد عادی به رغم اینکه می دانند گناه بد است،  اّما ممکن 
است مرتکب برخی گناهان شوند؛ در حالی که مؤمنان حقیقی نه تنها می دانند گناه بد است، 

تدبــرقرآنــی               
به این آیات دقت کنید:

ـ  88( يَوَم ال يَنَفُع ماٌل َو ال بَنوَن ×  ِااّل َمن اََت اهللَ بَِقلٍب َسيلمٍ   )شعراء/89  ـ
قیامت، داشتن  نظر شما چرا مالک سعادت در روز  به  آنچه خواندیم،  به  با توجه 

»قلب سلیم« معّرفی شده است؟
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بلکه از آن بدشان می آید؛ گویی بدی گناه را مشاهده می کنند. از این رو، نه تنها به آن رغبتی 
بد  بوی  یا  سم  مضّرات  شما  اینکه  مانند  درست  نمی کنند؛  هم  فکر  آن  به  حّتی  بلکه  ندارند 
لجن زار را به خوبی تشخیص داده و حّتی تصّور نزدیک کردن آنها به دهانتان را نمی  کنید، 
چه رسد به اینکه بخواهید آن ها را ...؛ یا همان گونه که بوی عطر گل های ُرز در یک گلستان 

آن چنان شما را مست می کند که نمی  توانید به چیز دیگری فکر کنید.
این همان بینش و درک معنوی انسان است. همٔه ما در طول زندگی خود، زمان ها و 
حاالت معنوی را تجربه کرده ایم؛ مثالً هنگام توبه در شب قدر یا در خلوت مناجات با خدا 
احساس کرده ایم که واقعاً از بدی ها متنّفریم و هیچ عالقه ای به گناه نداریم. در چنین لحظاتی، 
فقط برایمان مهم بوده است که با خدا باشیم و رضایت و توجه او را با خود داشته باشیم. 
این زمان همان هنگامی است که ایمان حقیقی در ما به وجود آمده و چشم معنوی مان نسبت 
به حقایق بینا شده است. عاشق خدا شده ایم و از هر چه خدا را از ما بگیرد، منزجر بوده ایم، 
اّما متأسفانه پس از مّدتی، این احساس لّذت بخش از بین رفته است و بر اثر غفلت، دوباره 

درک و بینایی معنوی خود را از دست داده  ایم. 
به وجود  انسان  برای  طّیبه  حیات  و  ایمان  سایٔه  در  که  را  درکی  و  بینایی  کریم  قرآن 
می آید، به نوری تشبیه می کند که خداوند بر قلب بندٔه خود می تاباند تا مؤمن به واسطٔه آن مسیر 
سعادت خود را بیابد و حق را از باطل و راه را از چاه تشخیص دهد و سبک زندگی خود 

را بر اساس آن تنظیم کند:
اََو َمن اكَن َميًتا فَاَحيَيناهُ َو َجَعنلا َلهو نوًرا مَييش بِهٰ ِف انلّاِس 

   كََمن َمَثلُـهو ِف الظُُّلاِت َلَس ِباِرٍج ِمهنا ... )انعام/122(
آیا کسی که مرده بود، سپس او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم تا در پرتو آن در 
میان مردم راه برود، همانند کسی است  که گویی )گرفتار( در تاریکی هاست و از آن بیرون  

آمدنی نیست؟ 
آیه،  این  تعبیر  به  طّیبه است.  به حیات  زنده شدن  آیه،  این  « در  فَاَحيَيناهُ   « از  مراد 
مؤمن واقعی از نوری برخوردار است که دیگران فاقد آن هستند و به این سبب در تاریکی ها 

گرفتارند.
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تدبــرقرآنــی               
با توّجه به آنچه در درس قبل خواندید، مراد از مرگ در عبارت »َمن اكَن َميًتا 

فَاَحيَيناهُ « چیست؟

از این معرفت و آگاهی، گاه در روایات با عنوان »حکمت« یاد شده است که از قلب 
انسان می جوشد و به زبان او جاری می شود. رسول خدا   می فرماید:

1

َمن اَخَلَص  هلِل اَربَعنَي َصباًح َظَهَرت يَنابيُع الـِحکَمِة ِمن قبَلِهٰ َعّْ ِلسانِهٰ
هر کس چهل شبانه روز تمام کارهایش برای خدا باشد، چشمه های حکمت از قلب بر 

زبانش جاری می شود.

٭ ٭ ٭

از آنچه گذشت، می توان به ویژگی های حیات طّیبه از نگاه قرآن پی برد. این ویژگی ها 
فراهم  زمین  روی  در  انسان  برای  را  پاکی  بسیار  زندگی  قرآن،  تعبیر  به  و  زندگانی  بهترین 
می آورند و فقط در پرتو چنین حیاتی است که انسان می تواند دوباره به جایگاه حقیقی خود  

و زیباترین سرانجام خویش بازگردد:
يَن آَمنوا َو َعِلُوا الّصاِلاِت طو  يبّْ  َلُ َو ُحسُن َمآٍب   )رعد/29( اَلَّ

آنها که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند، )حیاتی( بسیار پاک و گوارا و جایگاه و 
سرانجامی بسیار نیکو دارند2.

البّته باید توّجه داشت که حیات طّیبه ــ با ویژگی هایی که برای آن بیان شد ــ فقط جنبٔه 
فردی ندارد،  بلکه الگوی کامل آن در جامعه ای ایمانی شکل می گیرد. در درس های بعد، در 

این زمینه بیشتر سخن خواهیم گفت.

١ــ جامع السعادات، ج2، ص77.
آیه معلوم  برای موصوفی که حذف شده و چنان که از سیاق  بر وزن »ُفعلی«. این کلمه صفت است  2ــ »طوبی« مصدر است 
می شود، موصوف آن »حیات« است )مراجعه کنید به: تفسیر المیزان، ج١١، ص356(. در ادبیات عربی می خوانیم هنگامی که 

مصدر، صفت قرار گیرد معنای مبالغه می دهد. در اینجا نیز مراد از »طوبی«، مبالغه در پاک و گوارا بودن زندگی مؤمنان است.
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   اندیشـه وتحقـیـق 

    برای مطالـعـه

 در این درس با سه ویژگی حیات طّیبه ـ حیات انسان های مؤمن و صالح ـ
بیان شده  آیه  این  ویژگی های حیات طّیبه در  از  دیگر  یکی  آشنا شدیم. 

است. دربارهٔ آن تحقیق کنید و نتیجه را در کالس گزارش دهید1.
ُ الَّمحُّْن ُودًّا )مریم/96( يَن آَمنوا َو َعِلُوا الّصاِلـحاِت َسيَجَعُل َلُ ِانَّ الَّ

آرامش قلبی امام خمینی 
قلبی  آرامش  و  اطمینان  امام خمینی   بی نظیر  ویژگی  های  از  یکی 
قرار  تحت تأثیر  را  دشمنان  حّتی  که  بود  حّدی  به  آرامش  این  بود.  ایشان 

می داد. امام دربارٔه واقعٔه دستگیری خود می فرمایند: 
به  به در و در را شکستند. من  »اینها ریختند توی خانه و لگد زدند 
ایشان نهیب زدم که بروید، من خودم می  آیم. لباس ها را پوشیدم. بعد آمدم و 
سوار ماشین شدم. من در صندلی عقب وسط نشسته بودم؛ یک نفر این طرف 
اّما در موقع حرکت  بودند  اینها مسلّح هم  نفر آن طرف و  بود و یک  نشسته 
مشاهده کردم که اینها خیلی عجیب مضطرب اند. کف پای اینها به کف ماشین 
می خورد که خیلی محسوس بود. من نگاهی کردم به صورتشان و گفتم که چرا 
حالتان این جوری شده؟ چرا پاهایتان دارد این جور می شود؟ و اینها گفتند: 
آقا، واقعیتش می ترسیم. من دست گذاشتم روی پاهایشان، گفتم: من هستم، 

ناراحت نباشید. من تا با شما هستم مضطرب نباشید.«2
این چنین است که ایشان در پایان عمر و در وصیت نامٔه خود می فرمایند:

»با دلی  آرام  و قلبی  مطمئن  و روحی  شاد و ضمیری  امیدوار به  فضل  خدا 
از خدمت  خواهران  و برادران  مرّخص  و به  سوی  جایگاه  ابدی  سفر می کنم.«

١ــ برای تحقیق در این باره می توانید به تفسیر نمونه، اثر آیت الله مکارم شیرازی مراجعه کنید.
، ج6، ص34. 2ــ سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی 



... ینیب   جان  هک  کن  باز  دل  چشم 

ینیب جان  هک  کن  باز  دل  ینیبچشم  آن  است  اندیدنی  آنچه 
آری روی  عشق  اقلیم  هب  ینیبگر  گلِسِتان  آافق  همه 
مراد هب  زمین  آن  اهل  همه  ینیبرب  آسمان  دور  گردش 
خواهد همان  دلت  ینیب،  ینیبآنچه  همان  دلت،  خواهد  وا   نچه 
را آنجا  ی  گدا پا  و  ینیببی سر  گران  جهان  ملک  هب  سر 
را قومی  پا  ربهنه  آن،  رد  ینیبهم  ن  فرقَدا فرق  رب  پای 
را جمعی  ربهنه  سر  آن،  رد  ینیبهم  سایبان  رعش  از  سر  رب 
ی

ن
کا�

�ب�ش هک  را  رذه  ره  ینیبدل  میان  رد  آفتاشیب 
دهی عشق  هب  اگر  داری  ینیبرههچ  زیان  جُوی  گر  کافرم 
عشق آتش  هب  اگر  زی  گدا ینیبجان  جان  کیمیای  را  عشق 
ردگذری جهات  مضیق  ینیباز  ل  مکان  ملک  وسعت 
شنوی آن  گوش،  دینشنه  ینیبآنچه  آن  چشم،  اندیده  وا  نچه 
یکی هک  رسانَدَت  جايی  هب  ینیبات  جهانیان  و  جهان  از 
جان و  دل  از  ورز  عشق  یکی  ینیببا  عیان  عین     الیقین  هب  ات 
او جز  نيست  چیه  و  هست  یکی  هوهک  الّ  اهل  ل   ُ   وحده

                                                                             »هاتف اصفهانی«، با تلخیص
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زندگی اجتماعی انسان در قرآن

7درس هفتم



قرائـت آیـات

آیات 213 تا 216 سوره بقره را قرائت کنید.

َو  ُمبَّشِ يـَن  انلَِّبيّـنَي  اهللُ  فَبََعـَث  ـًة واِحـَدًة   اكَن انلّاُس اُمَّ
ُمنِذريـَن  َو ازَنََل َمـَعـُهـُم الـِكتاَب بِالـَحـّقِ لـِيَحكَُم بَيـَن 
الَّـذيـَن  ِاالَّ  فيـِه  اخـتََلـَف  َما  َو  فيـِه’  اخـتََلـفوا  فيَمـا  انلّاِس 
فََهـَدى  بَيـهَنُم’  بَغـًيا  الـبَيِّـناُت  َّْءتُـُم  بَعـِد ما اج ِمن  اوتوهُ 
 ’ بِاِذنِه! الـَحـّقِ  ِمـَن  فيـِه  اخـتََلـفوا  ِلـَما  آَمـنوا   ذيـَن   اهللُ  الَـّ
اَم   � ُمستَقيـٍم  ِصاٍط  ِالّْ  ّْءُ  يَـشا َيـدى   َمن  اهللُ   َو 
الَّـذيـَن  َمـَثـُل  يَأتِكُم  َلـّما  َو  الـَجـنََّة  تَدُخـلُوا  اَن  َحـِسبُت 
زُلـِزلوا  َو  ّْءُ  ا ّ الضَّ َو  ّْءُ  الـبَأسا تُـُم  َمـسَّ قَبِلـكُم  ِمن  َخـَلوا 
 َحـتّىّْ يَـقوَل ارلَّسوُل َو الَّـذيـَن آَمـنوا َمـَعـه و َمـتىّْ نَُص اهلِل’ 
ما  قُل  يُنِفقوَن   ماذا  يَساَلونََك   � رَقيـٌب  اهلِل  نََص  ِانَّ  ااَل   
َو  الـيَـتامىّْ  َو  االرََقبيـَن  َو  فَِللـواِلـَديـِن  َخيـٍر  ِمن  اَنَفقُت 
بيـِل‘ َو ما تَفَعـلوا ِمن َخيـٍر فَِانَّ اهللَ بِه!  الـَمـساكيـِن َو ابِن السَّ
َعـيلـٌم  � كُِتَب َعيَلكُُم الـِقتاُل َو هُـَو ُكهٌ َلـكُم َو َعـىسّْ 
ـبّوا  اَن تَكَرهوا َشيـئًا َو هُـَو َخيـٌر َلـكُم ’َو َعـىسّْ اَن ُتِ

َشيـئًا َو هُـَو َشٌّ َلـكُم َو اهللُ يَعـَلـُم َو اَنُت ال تَعـَلـموَن �
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زندگی اجتماعی انسان در قرآن
به این آیات دقت کنید:

َا انلّاُس ِانّا َخَلقناكُم ِمن َذَكٍ َو اُنيٰث  َو َجَعنلاكُم ُشعوبًا َو قَبائـَِل ... )حجرات/13( يا اَ يُّ
َـَعـَلـهو نََسًبا َو ِصهًرا ...1 )فرقان/54(

َ
ا ف ي َخَلَق ِمَن الاِء بََشً َو هَُو الَّ

َو اهللُ َجَعَل َلكُم ِمن اَنفُِسكُم اَزوااًج َو َجَعَل َلكُم ِمن اَزواِجكُم بَننَي
 َو َحَفَدًة... )نحل/72(

چه وجه مشترکی میان آنها مشاهده می کنید؟

٭ ٭ ٭

جامعه شناسان، درباره ماهیت انسان نظرات مختلفی مطرح می کنند. پرسش اساسی 
پیش روی آنها این است که آیا انسان ذاتاً موجودی فردی است یا اجتماعی؟

این  با  متناسب  پدیده ها و وقایع را  انسان را موجودی فردی می دانند و همٔه  برخی 
نظریه توجیه می کنند. از نظر این افراد، »جامعه« در حقیقت چیز جدیدی جز یکایک افراد 
آن نیست و هدف از تأسیس آن نیز حفظ منافع فرد است. با این نوع نگاه، انساِن توانمند و 

مستعد کسی است که به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود باشد. 
که  می دانند  اجتماعی  موجودی  را  انسان  جامعه شناسان  از  بعضی  دیگر،  از سوی 
بدون  در حقیقت،  او  و  می شود  ظاهر  اجتماعی  زندگی  در  تنها  قابلیت هایش  و  استعدادها 

حضور در اجتماع، امکان ظهور توانمندی هایش را نمی یابد.
به نظر شما کدام یک از این نظرات درست است؟ در یک نگاه کالن، انسان موجودی 

فردی است یا موجودی اجتماعی؟
فکر می کنید پاسخ قرآن به این پرسش چیست؟

َـَعـَلـهو نََسًبا َو ِصهًرا«؛ یعنی: برای او خویشاوندان نََسبی و سببی قرار داد.
َ

1ــ »ف
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1ــ انسان، موجودی اجتماعی
در  که خدا  طبیعی  نیازهای  و  فطری  یعنی عالیق  است؛  اجتماعی  موجودی  انسان 
وجود او قرار داده است، در نهایت منجر به زندگی اجتماعی می شود. تا آنجا که تاریخ و آثار 

باستانی نیز نشان می دهد، انسان همواره به صورت اجتماعی زندگی می کرده است. 
قرآن کریم در آیات خود به این حقیقت اشاره نموده است:

َا انلّاُس ِانّا َخَلقناكُم ِمن َذَكٍ َو اُنيٰث  َو َجَعنلاكُم ُشعوبًا َو قَبائـَِل ... )حجرات/13( يا اَ يُّ

خداوند در این آیه، تقسیم انسان ها به »ُشعوب« و »َقبائل« را به خود نسبت می دهد 
قالب  در  او  زندگی  و  انسان  اجتماعی  هویت  به  خلقت،  موضوع  بیان  از  پس  بالفاصله  و 

گروه های اجتماعی اشاره می کند.
قالب  در  همسرش  با  و  نبوده  انفرادی  صورت  به  نیز  زمین  روی  در  آدم  حضور 
کوچک ترین واحد اجتماعی، یعنی خانواده، اتفاق افتاده است و از این طریق، به مرور زمان، 

نسل او زیاد شده است.
قرآن دربارٔه تداوم نسل انسان از طریق ازدواج می فرماید:

تدبــرقرآنــی               
1ــ به نظر شما، مراد از »َذکَر« و »ُانثٰی« در آیه، ناظر به چه کسانی می تواند باشد؟

حاح« اثر »جوهری« است. معنای  2ــ یکی از کتاب های لغت در زبان عربی، کتاب »َالِصّ
ریشٔه »شعب« در این کتاب )ج1، ص155( این طور آمده است:

ر  با استفاده از این متن، معنای »ُشعوب« و »َقباِئل« را بیان کنید. این کلمات جمع مکسَّ
چه واژگانی هستند؟
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َو اهللُ َجَعَل َلكُم ِمن اَنفُِسكُم اَزوااًج َو َجَعَل َلكُم ِمن اَزواِجكُم بَننَي
 َو َحَفَدًة.... )نحل/72(

خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان 
و نوه هایی به وجود آورد.

خداوند بر اساس حکمت خود، نیاز طبیعی و روانی به ازدواج را در نهاد انسان قرار 
داد تا او برای پاسخگویی به این نیاز، تشکیل خانواده دهد و عالوه بر تداوم نسل و بقای 
خویش روی کرهٔ زمین، واحدهای بزرگ تر اجتماعی مانند فامیل، قبیله و... را به   وجود 

آورد. به این آیه توجه کنید:
َـَعـَلـهو نََسًبا َو ِصهًرا ...  )فرقان/54(

َ
ا ف ي َخَلَق ِمَن الاِء بََشً َو هَُو الَّ

او کسی است که از آب، بشری آفرید و برای او خویشاوند نسبی و سببی قرار داد.

در این آیه نیز بالفاصله پس از اشاره به خلقت انسان، به پیوندهای سببی و نسبی او 
اشاره شده است.

به وجود  ولد  و  زاد  از طریق  انسان ها  میان  در  که  است  پیوندی  »نََسب«  از  منظور 
می آید؛ مانند ارتباط پدر و فرزند یا برادران با یکدیگر، اما مراد از »ِصهر« که در لغت به معنای 
»داماد« است، پیوندهایی است که از طریق ازدواج میان دو طایفه برقرار می شود؛ مانند پیوند 

انسان با نزدیکان همسرش.

تدبــرقرآنــی               
به خدا نسبت داده شده است.  انسان  برای  آیه، قراردادن خویشاوند  این  1ــ در 

به نظر شما، این امر چه نکته ای را به مخاطب گوشزد می کند؟
2ــ به محارمی که از طریق »ِصهر« برای فرد ایجاد می شود، در اصطالح فقه چه 

می گویند؟
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تشکیل اجتماع های بزرگ تر
نیازهای  به مرور زمان  افزایش نسل ها،  یعنی خانواده و  با تشکیل اجتماع کوچک 
انسان به میزانی افزایش یافت که برآورده کردن آنها برای یک فرد یا خانواده به تنهایی ممکن 

نبود و همین عامل انسان ها را به زندگی اجتماعی و بهره مندی از توان یکدیگر سوق داد.
به این آیه دّقت کنید:

نيا َو َرفَعنا بَعَضُهم فَوَق بَعٍض َدَراجٍت  َنُن قََسمنا بَيهَنُم َمعيَشَتُم ِف الَياِة ادلُّ
ًّا... )زخرف/32( ِلَتَِّخَذ بَعُضُهم بَعًضا ُسخِ  ي

ما )وسایل( معاِش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کردیم، و آنها را در پاره ای از 
)مواهب، استعدادها و( درجات بر یکدیگر برتری دادیم تا یکدیگر را به خدمت گیرند.

عالمه طباطبائی در تفسیر آیه می نویسد:
»واو« که در میان دو جمله باال آمده است، حرفی است که معنای »تفسیر« می دهد. 
یعنی جملٔه بعد از آن، به منظور تفسیر جملٔه قبل از آن آمده است1. بنابراین، جملٔه »َرفَعنا 
تبیین  و  تفسیر  منزلٔه  به  ًّا«  ُسخِ  ي بَعًضا  بَعُضُهم  ِلَتَِّخَذ  َدَراجٍت  بَعٍض  فَوَق  بَعَضُهم 

نيا« آمده است2. عبارت »َنُن قََسمنا بَيهَنُم َمعيَشَتُم ِف الَياِة ادلُّ
یعنی، حال که تقسیم معیشت میان انسان ها به دست خداست، او معیشت ایشان را 
به وسیلٔه استخدام یکدیگر تأمین می کند؛ به این صورت که اّوالً در جامعه، افراد برای رفع 
ثانیاً اساس زندگی را تعاون  نیازهایشان یکدیگر را به صورت متقابل به خدمت می گیرند و 
و یاری یکدیگر قرار می دهند. در نتیجه، افراد جامعه هر یک آنچه را دارد با آنچه دیگران 
دارند، معاوضه می کند تا نیازهای خود را برطرف سازد؛ مثالً یک پزشک و معلّم در جامعه، 
به طور متقابل نیاز یکدیگر را رفع می کنند. پزشک فرزند معلّم را درمان می کند و معلّم نیز 

فرزند پزشک را تعلیم می دهد.
در اینجا، پزشک به معلّم و معلّم نیز به پزشک نیازمند است و به طور کلی هر حرفه ای 
از جهتی نیازمند به دیگر حرفه ها و از جهتی رفع کننده نیاز آنهاست. از این رو، جامعه ای از 
1ــ به این »واو« که میان دو عبارت می آید، در اصطالح »واو تفسیری« و به عطفی که میان دو عبارت ایجاد می کند، »عطف 

تفسیری« می گویند.
2ــ المیزان فی تفسیر القرآن، ج 18، ص 100.
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فعالیـت کالسـی

افراد با سالیق و توانمندی های گوناگون شکل می گیرد که در آن، هر دسته از طبقات اجتماع 
از  از سوی دیگر، خود  و  به خدمت رسانی مشغول است  نیاز دیگران  برای رفع  از سویی 

خدمات آنان بهره مند می شود.
آنها را در کنار  ادامٔه حیات،  به  انسان ها  نیاز  آیه،  این  به محتوای  با توجه  بنابراین، 

یکدیگر قرار داد و انسان پی برد که باید اجتماعی مدنی را تشکیل دهد.
اّما آیا زندگی بشر همواره در صلح و دوستی سپری شده و انسان ها با رفع نیازهای 

یکدیگر پیوسته با صلح و صفا در کنار هم زندگی کرده اند؟

که  آیه ای  تفسیر  در  مطّهری  مرتضی  شهید  استاد  از  را  عبارات  این 
گذشت، بخوانید:

و استعدادها یکسان  امکانات  نظر  از  انسان ها  که  این است  آیه  »مفاد 
بودند، هر کس همان را  آفریده شده  اگر چنین  نشده اند؛ که  آفریده  و همانند 
داشت که دیگری دارد و همان را فاقد بود که دیگری فاقد است و طبعًا نیاز 
متقابلی و پیوندی و خدمت متبادلی در کار نبود. خداوند، انسان ها را از نظر 
استعدادها و امکانات جسمی و روحی و عقلی و عاطفی، مختلف و متفاوت 
آفریده است؛ بعضی را در بعضی از مواهب بر بعضی دیگر به درجاتی برتری 
داده است و احیانًا آن بعض دیگر را بر این بعض، در بعضی دیگر از مواهب 
برتری داده است1 و به این وسیله همه را بالّطبع نیازمند به هم و مایل به پیوستن 
به هم قرار داده و به این وسیله زمینٔه زندگی به هم پیوستٔه اجتماعی را فراهم 

نموده است.«2
با توجه به این عبارات و آنچه خواندید، به نظر شما تنها بستر شکوفایی 

استعدادهای هر انسان چه می تواند باشد؟ چرا؟

1ــ البته واضح است که سعی و تالش انسان ها، عاملی مهم در افزایش ظرفیت ها و توانمندی های آنها و در نتیجه، کسب موفقیت 
ایشان در زندگی است.

2ــ مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری، ج 2، ص 335.
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وضع قوانین، ضرورت زندگی اجتماعی
نیز  نیافته بود، اختالف قابل توجهی  تا زمانی که زندگی اجتماعی حالت پیچیده ای 
میان انسان ها به وجود نیامده بود، اّما با رشد جوامع و افزایش تدریجی علم و قدرت، کم کم 

اختالفاتی میان انسان ها پدید آمد.
چنان که پیش از این گفته شد، انسان موجودی بی نهایت طلب است و همین ویژگی در او 

موجب می شود به آنچه دست می یابد قناعت نکرده، همواره بیش از آنچه که دارد را طلب کند.
با رشد علم و قدرت در بشر، او برای رسیدن به سود بیشتر، تعاون اجتماعی را که 
زیربنای تشکیل جامعه بود، زیر پا نهاد و طبقات ضعیف جامعه را برای رسیدن به اغراض 
تدریج فاصله و  به  با گذشت زمان،  امر سبب شد  این  به خدمت گرفت؛ که  و اهداف خود 

اختالف میان طبقات اجتماعی انسان ها بیشتر شود.
در طول تاریخ، هر زمان و هر جا که انسان ستمگری به قدرت رسیده است، شاهد رنج 
و محنتی هستیم که طبقٔه قوی جامعه به طبقات ضعیف تحمیل می کند. قصص قرآنی مربوط 

به جوامع پیشین، از حضرت نوح تا پیامبر اسالم، بهترین گواه این ماجراست.
این اختالفات و فاصلٔه طبقاتی همواره کیان اجتماع را تهدید می کند؛ زیرا هر انسان 
نیرومندی می خواهد از ضعیف بهره کشی کند و طبقه ضعیف هم از روی ضرورت مجبور 
به اطاعت می شود تا خود، روزی به قدرت برسد و انتقام بگیرد. حّتی قدرتمندان نیز به آنچه 

دارند رضایت نمی دهند و همواره در پی تصّرف اموال دیگر قدرتمندان هستند.
اینجا بود که انسان ها به این نتیجه رسیدند که برای دوام اجتماع و در حقیقت دوام 
زندگی شان ناگزیر از تنظیم مقررات و قوانینی هستند تا در پرتو اجرای آنها هر صاحب حّقی 

به حّق خود برسد.
از این رو، اندیشه های انسانی درصدد وضع قوانین مدنی برآمدند اّما آیا به نظر شما، با 

وضع قوانین مدنی مشکل جوامع برطرف شد و نزاع  میان انسان ها از بین رفت؟
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تدبــرقرآنــی               

2ــ سامان بخشیدن به اجتماع، یکی از اهداف بعثت انبیاء
چنانچه می دانیم، هدف اصلی از بعثت انبیاء، تقّرب انسان ها به خداوند و پیاده سازی 

ایمان و توحید در میان جوامع انسانی است.
قرآن برای تحّقق این هدف، قوانین و مقّررات بشری را در ادارٔه جوامع انسانی و 
نیل آنها به سعادت، ناقص می داند؛ از این رو یکی از اهداف بعثت انبیاء را سامان بخشی به 
اوضاع اجتماع و ادارٔه آن بر اساس قوانین الهی معرفی می کند و شریعت را تنها راه رفع 

اختالفات می داند:
يَن َو ُمنِذريَن َو ازَنََل َمَعُهُم  ُمبَّشِ ًة واِحَدًة فَبََعَث اهللُ انلَِّبييـنّ َ اكَن انلّاُس اُمَّ

الِكتاَب بِالَّقِ  ِلَحكَُم بنََي انلّاِس فيَمـا اختََلفوا فيِه ...  )بقره/213(
تدبــرقرآنــی               

ابتدا به این پرسش ها پاسخ دهید و سپس آیٔه باال را ترجمه کنید.
1ــ با توّجه به این عبارات از کتاب راغب اصفهانی )ص28، ذیل ریشٔه »امم«(، معنای واژه 

»ُامَّة« در آیه چیست؟

ریَن َو ُمنِذریَن« چیست؟ فاعل در عبارت »ِلَیحُکَم« کدام است؟ 2ــ نقش نحوی عبارت »ُمَبِشّ

بهترین حالت، چه  اندیشه های بشری چیست و در  آیات، نقص اساسی  این  به  توّجه  با 
چیزی را برای بشر به ارمغان خواهد آورد؟ 

فَاَِعض َعن َمن تََوّلّْ َعن ِذِكنا َو َل ُيِد ِاالَّ الَياةَ ادلُّنيا × ذِٰلَك َمبَلغُُهم
 ِمَن الِعلِم ...1  )نجم/29-30(

  آیا هدف خدا از خلقت انسان این بود؟

1ــ سوره »نجم«، یکی از سوره های چهارگانه قرآن است که سجده واجب دارند.
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کلمٔه »کتاب«، از ریشٔه »کََتب« و به معنای هر چیز نوشتاری است اّما از آنجا که قوانین 
و فرامین دستوری به وسیلٔه کتابت و امضا قطعیت می یافت، از این جهت هر حکم و قانونی 
را هم که پیروی از آن واجب باشد، در لغت عربی »کتاب« نامیده اند. بنابراین، »کتاب« در این 

آیه به معنای قانون الهی یا همان دین و شریعت است. 
برای جامعه سازی و  برنامه را  بهترین قانون و  آفریده است و او، هم  انسان را  خدا 
ساماندهی امور اجتماعی دارد و هم دقیق ترین برنامه را برای انسان سازی و معنویت یکایک 
انسان ها ارائه کرده است. آنچه اندیشه های بشری از آن غفلت کرده اند، ساخته شدن خود 
انسان هاست. بدون معنویت و حیات طّیبٔه انسانی حّتی با بهترین قوانین هم نمی توان وحدت، 
آزادی و عدالت اجتماعی را ایجاد و مستقر نمود و اختالفات و نزاع ها را از میان برداشت. 

همین، تفاوت اصلی برنامٔه انبیاء با اندیشه های بشری و مادی است.
از  انذار، سخن  تبشیر و  آیه آن است که خداوند در کناِر  این  توّجه در  نکتٔه جالب 
حاکمّیِت کتاب و انبیاء الهی به میان می آورد و این به معنای ضرورت برپایی حکومت دینی 
ارشاد، عملی  و  آموزش  با  الهی صرفاً  همٔه احکام  نه  که  فرهنگی است؛ چرا  کار  با  همراه 
می شوند و نه اختالفات به مّجرد موعظه و داوری، بدون ضمانت اجرا رفع می گردند، بلکه 
باید حکومت الهی به دست پیامبران و پیروان مؤمن آنان برپا شود تا بتوان اختالفات را رفع 

کرد و به احکام الهی جامٔه عمل پوشاند. 
بر این اساس، یکی از مهم ترین وظایف انبیاء الهی تشکیل حکومت بوده است تا در 

سایٔه آن، جامعه بر اساس قوانین و مقّررات الهی اداره شود. 

تدبــرقرآنــی               
1ــ با توجه به آیٔه زیر و با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن، مراد از واژه »کتاب« در 

آیه )بقره/213( چیست؟
ينا  بِهٰ  ی اَوَحينا ِاَلَک َو ما َوصَّ َع َلکُم ِمَن ادّليِن ما َوّصّْ بِهٰ نوًح َو الَّ َشَ

ِارباهمیَ َو موىسّْ َو عیىسّْ ...)شوری/13(
2ــ به نظر شما، اگر انبیاء الهی به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی از طریق برپایی حکومت 
نبودند و صرفًا به کار فرهنگی و بشارت و انذار مردم بسنده می کردند، آیا باز هم این همه 

دشمن پیدا می کردند و یا تهدید و تبعید می شدند و به قتل می رسیدند؟
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با  هم زیستی  و  اجتماعی  زندگی  به  نیاز  سو  یک  از  که خداوند  شد  روشن  اینجا  تا 
دیگر مردمان را در انسان قرار داد و از سوی دیگر، َاشکال زندگی انسان را در سه سطح 
خانوادگی، خویشاوندی و اجتماعی گسترش داد. همچنین، برای ساماندهی هر یک از این 
سطوِح ارتباطی، قوانین و آیین هایی تعیین کرد. از اینجا به روشنی »اجتماعی بودن« حیات 

انسان مشخص می گردد.
حال پرسش این است که موضوع فردی یا اجتماعی بودن حیات انسان چه اهمیتی 
یا اجتماعی، چه فایده ای  بر زندگی فردی نهاده شده  دارد؟ اینکه ما بفهمیم سرشت انسان 

برای رشد و سعادت او دارد؟
در پاسخ باید گفت، حال که می دانیم حیات انسان نه در قالب انفرادی بلکه در بستر 

جامعه و ارتباط با دیگر انسان ها رقم می خورد، لذا درخواهیم یافت که:
»اجتماع«، آن بستری است که می تواند جایگاهی برای شکل گیری 

»حیات دنیا« یا »حیات طّیبۀ« انسان قرار گیرد.
انسان تنها در بستر اجتماع و ارتباطات انسانی است که می تواند صاحب حیات طّیبه 
شود و از اثرات آن بهره مند گردد. لذا با سامان بخشیدن به اجتماع در راستای رسیدن به این 
هدف، می توان انسان ها را به سوی حیات طّیبه سوق داد. چنانچه در آیات مشاهده کردیم، 
انبیاء    نیز در طول تاریخ، سامان بخشی به اجتماع و رفع اختالفات اجتماعی بشر را دنبال 

می نمودند.
از همین رو موضوع »اجتماع« در تعالیم اسالمی، به خصوص در قرآن اهمیت فراوان 
دارد و آیات فراوانی به تبیین این موضوع اختصاص یافته است؛ به طوری که از دین اسالم، 

دینی سراسر اجتماعی ساخته است. در درس بعد بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.

   اندیشـه وتحقـیـق 

و  سیاست  از  دین  »جدایی  شعار  قرن ها،  طول  در  روشن فکران  برخی 
مدیریت جامعه« را سر داده اند. با توّجه به آنچه در درس خواندید و با 

استناد به آیات، این تفّکر را بررسی و نقد کنید.
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    برای مطالـعـه

اجتماع در آیینۀ کالم رهبری
یکی از دغدغه های مفسران و قرآن پژوهان معاصر، موضوع »اجتماع« 
در قرآن و ارتباط آن با فرد می باشد. در این خصوص کتاب های بسیاری از 
الّله  آیت  مطّهری1،  مرتضی  شهید  استاد  جمله  از  دانشمندان  و  علما  سوی 

جوادی آملی2، آیت الّله مصباح یزدی3 و... به رشته تحریر درآمده است. 
مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( نیز در سلسله مباحث تفسیری خود، در 
کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن«، مباحث مبسوطی درباره اجتماع 

مطرح نموده اند4.
ایشان در این کتاب، نظام اصول اعتقادی اسالم را ذیل چهار فصل 
فصول،  این  قالب  در  و  کرده  تبیین  »والیت«  و  »نبوت«  »توحید«،  »ایمان«، 

اندیشه اجتماعی اسالم را مبتنی بر آیات قرآن ارائه می نمایند.
در مقّدمه کتاب آمده است:

»طرح اسالم به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و 
یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسان ها، یکی از فوری ترین ضرورت های 
این  فاقد  غالب  به طور  این  از  پیش  اسالمی  تحقیقات  است.  مذهبی  تفّکر 
مسالک  و  مکاتب  با  اسالم  مقایسه  در  رو  این  از  و  بوده  مهم  ویژگی های 
اجتماعی این روزگار، باحثان و جویندگان را چندان که شاید و باید، به نتیجه 

ثمربخش و قضاوت قاطع نرسانیده است....«

1ــ در کتاب »جامعه و تاریخ«
2ــ در کتاب »جامعه در قرآن«

3ــ در کتاب »جامعه و تاریخ از نگاه قرآن«
4ــ مباحث این کتاب، سلسله جلسات مقام معظم رهبری در سال 1353 در شهر مشهد می باشد که در 670 صفحه به همت 

انتشارات مرکز صهبا منتشر شده است.



همچنین در ص384 کتاب، درباره اهمیت موضوع اجتماع در تربیت 
انسان می خوانیم:

»انبیا دو هدف دارند، دو هدف مهم؛ یکی هدف اساسی است: »ساختن 
انسان«، پیراستن انسان از بدی ها، آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها؛ اّما 
»تشکیل جامعه  این است:  دارد  قرار  این هدف  راه  نیمه  در  که  دیگر  هدف 
توحیدی«، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیالتی که با 
قوانین و مقّررات الهی اداره شود. این هدف همٔه انبیاء است. اگرکسی خیال 
کند که انبیای بزرگ الهی این هدف را نداشتند، بایستی بیشتر در قرآن، در 

حدیث و در تاریخ مطالعه کند.« 
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هویت اجتماع از منظر قرآن

8درس هشتم



قرائـت آیـات

آیات 103 تا 108 سوره آل عمران را قرائت کنید.

قوا’ َو اذكُروا  َو اعـتَِصموا ِبَبِل اهلِل َجـميـًعا َو ال تََفرَّ
قُلوبِكُم  بَيـَن  فَاَ لَّـَف  ًّْء  اَعـدا كُنُت  ِاذ  َعـيَلـكُم  اهلِل  نِعـَمـَة 
ِمـَن  ُحفَرةٍ  َشفا  َعـلىّْ  كُنُت  َو  ِاخـوانًا  بِِنعـَمـِته!  فَاَصبَحـُت 
آياتِه!  َلـكُم  اهللُ  يُـبَيِّـُن  ِلـَك  ‘َكذّْ ِمهنا  فَاَنَقَذ كُم  انلّاِر 
يَدوعَن  ــــٌة  اُمَّ ِمنكُم  لـتَكُن  َو   � َتـتَدوَن  َلـَعـلَّـكُم 
َعـِن  يهََنوَن  َو  بِالـَمعـروِف   يَأُمـروَن  َو  الـَخيـــِر  ِاَل 
ّْئَـَك هُـُم الـُمفِلـحوَن � َو ال تَكونوا  ّـْ الـُمنكَِر َو اُول
َّْءهُـُم الـبَيِّـناُت’  قوا َو اخـتََلـفوا ِمن بَعـِد ما اج ذيـَن تََفرَّ اَكلَـّ
ّْئَـَك  َلـُهم َعـذاٌب َعـظيـٌم  �  يَوَم تَبيَـضُّ ُووجهٌ َو  ّـْ َو اُول
ـا الَّـذيـَن اسَودَّت ُووجهُـُهم اَ َكَفرُت  تَسَودُّ ُووجهٌ  فَاَمَّ
 � بَعـَد ايـمانِكُم فَذوقُوا الـَعـذاَب ِبا كُنُت تَكفُروَن 
ُه  اهلِل·  َرحـَمـِة  فَفى  ُووجهُـُهم  ت  ابيَـضَّ ذيـَن  الَـّ ا  اَمَّ َو 
  · فيـها اخِلـدوَن � تِلـَك آياُت اهلِل نَتلوها َعـيَلـَك بِالـَحـّقِ

َو َما اهللُ يُـريـُد ُظلـًما ِللـعاَلـميـَن �
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هویت اجتماع از منظر قرآن

دین اسالم برای به سعادت رساندن انسان و پاک سازی روح او، تکالیف دینی مختلفی 
را تعیین نموده و احکام آن را از طریق پیامبر اسالم و اهل بیت ایشان  بیان کرده است.

٭ ٭ ٭
اسالم، دینی سراسر اجتماعی

تأّمل در تعالیم اسالمی نشان می دهد که اغلب احکام اسالمی نه برای زندگی فردی 
بلکه برای جامعه و زندگی اجتماعی انسان وضع شده اند.

قرآن کریم تحّقق بسیاری از فرمان ها و آموزه های خود را به شکل اجتماعی خواسته 
به ادای  برای هدایت کلّی جامعه، دستور  به معروف و نهی از منکر  به امر  است. سفارش 
عمومی و به جماعِت نماز جمعه به عنوان نماد عبادت اجتماعی اسالم در هر هفته و در وقت 

فعالیـت کالسـی

به نظر شما، مهم ترین تکالیف دینی مسلمانان کدام است؟ آنها را یادداشت 
کنید.

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

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

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

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

به  کدام  یک  و  دارند؟  فردی  جنبٔه  فقط  و  فقط  تکالیف  این  از  کدام یک 
نحوی به جامعه ارتباط پیدا می کنند؟

از این مقایسه، چه نتیجه ای می توان گرفت؟
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فعالیـت کالسـی

با خدای متعال  اینکه نماز اصواًل ارتباط هر انسان  به  با توجه  به نظر شما، 
است، چرا ثواب نماز جماعت قابل مقایسه با نماز فرادی نیست؟

معّین، فرمان به حج، دعوت به جهاد برای حفظ کیان جامعٔه اسالمی، وضع خمس و زکات 
برای رفع نیازهای جامعه و از همه مهم تر، تأکید بر برادری مؤمنان با یکدیگر همگی نمادهایی 
هستند که نشان می دهند قرآن دستورات خود را در بستر جامعه جاری می کند و در اندیشه 

تحّقق آنها در عرصٔه گستردٔه اجتماع است. 
اسالم دربارٔه عبادتی مانند نماز، که خواندن آن حّتی به صورت فرادی، آثار بسیاری 
زندگی  اهمیت  بر  تا  کرده،  سفارش  جماعت  نماز  قالب  در  و  اجتماعی  به صورت  دارد، 

اجتماعی و ارتباط هر چه بیشتر مؤمنان با یکدیگر تأکید نماید.

تدبــرقرآنــی               
به این آیات مراجعه کنید؛ هر یک به کدام قسمت از بند هایی که خواندیم، اشاره می کند؟

قسمتی از بند های باال که در آیه اشاره شده استنشانی آیهردیف

تأکید بر ادای عمومی و به جماعِت نماز جمعهجمعه/19

بقره/2196

صف/34

آل عمران/4104

حجرات/510

حج/641
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تدبــرقرآنــی               

تفسیر یک آیه
اشاره  آن  نتیجٔه  و  یکدیگر در جامعه  با  مؤمنان  ارتباط  به  که  آیاتی  مهم ترین  از  یکی 

می کند، این آیه است:
َُّقوا اهللَ َلَعلَّکُم تُفِلحوَن  يَن آَمنُوا اصِبوا َو صاِبوا َو رابِطوا َو ات َـا الَّ يا اَ  يُّ

)آل عمران/200(

بر  صبر  یعنی  صبر  انواع  شامل  نتیجه،  در  و  آمده  مطلق  صورت  به  آیه  در  »صبر« 
سختی ها، صبر در راه اطاعت خدا و صبر بر ترک گناهان می شود.

عالمه طباطبائی در تفسیر »ُمصابَرة و ُمرابَطة« می نویسد:
»مصابره« عبارت است از اینکه جمعیتی به اتّفاق یکدیگر سختی ها را تحّمل کنند و 
هر یک صبر خود را به صبر دیگری تکیه دهد که در نتیجه، حال افراد تقویت شده و تأثیر 
صبر آنها بیشتر شود. اّما »مرابطه« معنایی اعم از مصابره دارد و به معنای برقراری ارتباط 
میان نیروهای افراد در جمیع شئون زندگی ایشان است؛ چه در حال سختی و چه در حال 

راحتی و خوشی1. 

1ــ با توّجه به معنایی که از »صبر« شناختید و نیز معنای ابواب ثالثی مزید، تفاوت دو 
عبارت »ِاصِبروا« و »صاِبروا« چیست؟

2ــ تفاوت دو مفهوم »ُمصاَبرة و ُمراَبطة« را در قالب یک مثال در کالس توضیح دهید.
، دربارٔه معنای هر یک از اوامر سه گانه در آیه سؤال می کند  3ــ فردی از امام صادق 
و امام این گونه پاسخ می دهند: »ِاصِبوا َعَ االَذٰي فينا« ُقلُت: َو صابِروا؟ قاَل: 

كُم َمَع َوِلِّكُم« قُلُت: َو رابِطوا؟ قَاَل: »اَلـُمقاَم َمَع ِاماِمكُم«2 »َعٰ َعُدّوِ
، چه مصادیقی برای هر یک از این دستورات سه گانه  در این روایت، امام صادق 

بیان کرده اند؟ از آن چه نتیجه ای می گیرید؟

1ــ المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص92 ــ 91.
2ــ البرهان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 732.
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این دستورات سه گانه در آیه، با سفارش به تقوا پایان می پذیرد و به ثمرٔه آنها، یعنی 
فالح و رستگاری، اشاره می شود تا نشان دهد، صبر و مصابره و مرابطه تنها در سایه تقواست 

که می تواند خیر دنیا و سعادت اخروی را به ارمغان آورد. 

رستگاری در بستر زندگی اجتماعی
این همه تأکید اسالم بر اجتماع به سبب آن است که فضائل اخالقی انسان و حیات 
طّیبه تنها در بستر زندگی اجتماعی رقم می خورد. به نظر شما، فردی که در خانه یا بیابان به 
تنهایی زندگی می کند و با دیگر انسان ها برخوردی ندارد، چه تعداد از رفتارهای اخالقی را 
می تواند از خود بروز دهد؟ چنین فردی هرگز نمی تواند انفاق و ایثار کند یا دست افتاده ای 
را بگیرد و یا در برابر اشتباه دوستش، خشم خود را فرو خوَرد. او همچنین، همنشین و 
همکاری ندارد که از حسد یا بخل نسبت به او اجتناب ورزد. زمینه ای وجود ندارد که کسی 

را مسخره کند یا دروغ بگوید و... .
انجام رفتارهای  انسان را رشد می دهد، زمینه ساز  این اجتماع است که  نتیجه،  در 
اخالقی می شود و بستر مواجهه انسان را با بسیاری از امتحانات الهی فراهم می آورد. فردی 
بازدیدهای خویشاوندی شرکت نمی کند،  که از جمع گریزان است، در میهمانی ها و دید و 
یک  و...،  نمی پذیرد  را  مسئولیتی  محلّه  یا  مدرسه  مسجد،  در  نمی دهد،  خانواده  تشکیل 
دین دار کامل نیست و نمی تواند به کمال نهایی خود برسد؛ حّتی اگر بسیار هم اهل نماز و 

روزٔه مستحبی باشد.
گروهی را در نظر بگیرید که در پای کوه ایستاده و از این راضی و شادمان اند که به 
صخره ای برنخورده و در دّره ای سقوط نکرده اند. کوهنوردانی از کنارشان عبور می کنند و 
این گروه آنها را موعظه می کنند که خطر سقوط وجود دارد و اگر می خواهید سقوط نکنید، 

به سمت قلّه نروید! 

تدبــرقرآنــی               
آیا می توانید مصادیقی از صبر، مصابره و مرابطه را بدون رعایت تقوا بیان کنید؟ 

َُّقوا اهللَ« برای این دستورات سه گانه بیان نشود، چه نتایجی حاصل می آید؟  اگر قید »َو ات
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به نظر شما، آیا سقوط نکردن این گروه می تواند برای آنها هنر محسوب شود؟ و گوش 
سپردن به موعظٔه ایشان کاری عاقالنه است؟

َمثَل افرادی که به زندگی غیر اجتماعی و غیر مسئوالنه قناعت کرده اند و خود را از 
همه مسئولیت ها و تعامالت اجتماعی کنار می کشند تا مبادا به خطا یا گناهی گرفتار شوند، 
َمثَل همین افراد ایستاده در پای کوه است. در این میان، قرآن رابطه ای تنگاتنگ میان فرد و 
جامعه قائل بوده و رشد و سقوط هر انسان را در بستر تعامالت اجتماعی او تعریف می کند.

ارتباط فرد و جامعه در قرآن
چنانچه می دانیم، هر انسانی برخوردار از حیات فردی و دارای طاعت و عصیان و 
در نهایت، سرنوشت خاصی است اّما همین انسان ها هنگامی که کنار یکدیگر قرار می گیرند و 
جامعه را تشکیل می دهند، این جماعت و جامعه، هویتی جدید نسبت به هویت تک تک افراد 

پیدا می کند و خواص جدیدی می یابد.
این مطلب کامالً عقلی است و با دقت در عالم طبیعت نیز می توان نمونه هایی از آن 
را مشاهده کرد. هنگامی که به آفریده های گوناگون در جهان می نگریم، درمی یابیم که عالم 
طبیعت از اجزائی تشکیل شده که هر یک برای خود آثار و خواصی دارد. سپس چند جزء 
از این اجزا با هم ترکیب می شوند و  فوایدی اضافه بر فوایدی که در تک تک اجزاست، 
به دست می آید؛ مثالً انسان که یکی از موجودات عالم است، اجزائی دارد که هر یک از آنها 
فوایدی مشخص دارند.  حال اگر این اجزا در کنار هم قرار بگیرند، خواص و فوایدی پیدا 
می کنند که پیش از آن وجود نداشته است؛ برای نمونه، هر یک از انگشتان دست فایده ای 
دارد و وجودش برای بدن الزم است اّما به تنهایی قادر به انجام دادن بسیاری از کارها نیست 
و حّتی نمی تواند دکمه های لباس را ببندد. اّما وقتی این انگشتان در کنار هم قرار می گیرند، 

توان انجام دادن بسیاری از کارها را می یابند. 
و یا اجزای مختلف یک خودرو )فرمان، صندلی ها، باتری، دینام، سیلندرها و...(، 
هر یک به صورت مجزا فایده و عملکرد خاص خود را دارند، اّما وقتی در کنار هم جمع 
می شوند، خاصیت و عملکرد جدیدی پیدا می کنند و یک وسیلٔه نقلیه با قابلیت جابه جایی 

افراد را می سازند؛ در حالی که این قابلیت در تک تک آن اجزا وجود نداشت.
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بر این اساس، اجتماِع اعضا در کنار یکدیگر خواه ناخواه به وجودی دیگر و ایجاد 
افراد دارند؛ و خواص و  هویتی جدید منجر می شود، غیر از وجود و هویتی که تک تک 
آثاری می یابد غیر از خواص و آثاری که تک تک افراد دارند. این مطلب دربارٔه جامعه نیز 

نسبت به تک تک افراد آن صادق است.
افراد  برای  که  و سرنوشتی  کنار وجود و شخصیت  در  کریم  قرآن  به همین جهت، 
این  به  گوناگون  تعابیر  با  و  است  قائل  اجتماع  برای  مستقل  شخصیتی  و  وجود  هست، 

شخصیت اجتماعی اشاره می کند:
1ــ عمر و اجل اّمت ها

قرآن دربارٔه عمر و اجل اّمت ها می فرماید:
ٍة اََجٌل فَاِذا اجَء اََجلُُهم ال يَستَأِخوَن ساَعًة َو ال يَستَقِدموَن )اعراف/34( ُ  مَّ َو ِلکُّلِ ا

در این آیه، سخن از حیات و زندگی جوامع و ملّت هاست که مانند زندگی افراد در 
زمانی مشّخص پایان می پذیرد و تخلّف ناپذیر است؛ این زمان نه پیش افتادنی است و نه پس 
افتادنی. بدیهی است که افراد یک جامعه حیات فردی خود را نه با یکدیگر و در یک لحظه، 
بلکه به صورت تدریجی و در طول سال ها از دست می دهند؛ در حالی که آیه از یک اجل و 

مرگ دفعی سخن به میان آورده است.
مرگ و انقراض اّمت ها اغلب بر اثر انحراف از مسیر حق و عدالت و روی آوردن 
به ظلم و ستم رخ می دهد. هنگامی که ملّت های جهان در چنین مسیرهایی قدم می گذارند، 
سرمایه های هستی خود را یکی پس از دیگری از دست می دهند و سرانجام سقوط می کنند؛ 

مانند تمّدن  های بابل، فَراعنٔه مصر و... 1. 
1ــ تفسیر نمونه، جلد 6، ص 158.

تدبــرقرآنــی               

1ــ در آیه، دو عبارت متضاد با یکدیگر را پیدا کنید. این دو عبارت به چه معناست؟
2ــ فاعل فعل »َیسَتأِخروَن« چیست و مرجع آن در جمله کدام است؟

3ــ به نظر شما عبارت »ساَعًة« به چه معناست؟ 
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2ــ کتاب اّمت ها
ٍة تُديٰع ِايلّْ كِتاِبَا الَوَم تزَُجوَن ما كُنُت تَعَملوَن   )جاثیه/28( ٍة اجثِيًَة ُكُّ اُمَّ َو َتيّْ  ُكَّ اُمَّ

با توّجه به معنای این آیه، نه تنها افراد، هر کدام کتاب و سرنوشتی مخصوص به خود 
دارند، بلکه جوامع نیز از آن جهت که حاصل جمع مردمانی هستند که با فرهنگ، اعتقادات 
و عالیق مشترک با هم زندگی می کنند و ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، کتابی مخصوص 

به خود داشته و در روز قیامت به سوی آن فراخوانده می شوند.

3ــ درک اّمت ها و عمل بر اساس آن

َلُهم ...  )انعام/108( ٍة َعَ  َزيَّنّا ِلکُّلِ اُمَّ

این آیه نیز اشاره می کند که هر جامعه، فهم و شعور واحد و معیارهایی خاص و ذوق 
و ذائقه ا ی منحصر به فرد برای تشخیص زینت ها و زیبایی ها دارد. بسا کارهایی که در دیدٔه 
اّمتی زیبا و در دیدٔه اّمتی دیگر نازیباست. در واقع، این فضای اجتماعی یا همان فرهنگ 
جامعه است که ذائقٔه ادراکی افراد را نسبت به عملی خاص به طور یکسان شکل می دهد و 

آن را مبنای عمل افراد در جامعه قرار می دهد. 
این فهم و درک نسبت به مسائل تا جایی پیش می رود که حّتی جامعه بر اساس فهم و 
شعور خود، آداب و سنت هایی را وضع کرده و بر مبنای آن حقوقی برای خود قرار می دهد 

تدبــرقرآنــی               

1ــ افعال معلوم و مجهول را در این آیه پیدا کنید. فاعل یا نائب فاعل آنها کدام اند؟
2ــ مفّسران در تفسیر کلمٔه »کتاب« دو نظر ارائه داده اند: نامٔه عمل یا کتاب آسمانی 

هر اّمت.
با توجه به سیاق این آیه و آیات پس از آن، از دیدگاه شما کدام نظر دقیق تر است؟
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و حقوقی دیگر را از خود سلب می کند؛ حقوقی که ممکن است هیچ پایه و اساس دینی و 
حّتی اخالقی نداشته باشد، اّما مبنای عمل جامعه قرار می گیرد. قرآن از زبان قوم لوط خطاب 

به پیامبرشان چنین نقل می کند:

 قالوا َلَقد َعمِلَت ما َلـنا يف  بَناتَِک ِمن َحّقٍ ...   )هود/79(

بودنـد،  کرده  وضع  خود  میـان  که  زشتی  و  نادرست  سّنـت  مبنـای  بر  لوط  قـوم 
عمـالًحّق طبیعی ازدواج را از خود سلب نموده بودند. عالمه طباطبائی در تفسیر آیٔه فوق 

می نویسد: 
»بی تردید، هنگامی که انجام عملی در میان مردم سّنت جاریه شد، حق هم برای آنان 
در آن عمل ثابت می شود و وقتی ترک عملی سّنت جاریه شد، حق ارتکاب آن نیز از آن مردم 

سلب می شود«1.

قرآن کریم همچنین برخی جوامع را به سبب اعمال نیک آنها می ستاید؛ اعمالی که به جامعه، 
به عنوان یک واحد کلّی، نسبت داده می شود و از فهم و دانش صحیح آن جامعه حکایت 

می کند:
ِل ... )آل عمران/113( ٌة قائِـَمـٌة يَتلوَن آياِت اهلِل آناَء الَّ   ِمن اَهِل الِکتاِب اُمَّ

از اهل کتاب، جمعیتی هستند که )به حق و ایمان( قیام می کنند و پیوسته در اوقات شب، 
آیات خدا را می خوانند.

1ــ تفسیر المیزان، ج 10، ص 341.

تدبــرقرآنــی               

با توّجه به سیاق آیه، از کجا می توان دریافت که ترک ازدواج در میان قوم لوط به یک 
سّنت جاریه تبدیل شده بود؟
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روح جمعی اجتماع
همٔه آنچه بیان شد، نشان دهندٔه آن است که قرآن نوعی حیات برای جوامع قائل است؛ 
حیاتی که ورای حیات فردی یکایک انسان های عضو اجتماع و مستقل از آنهاست. بر این 
اساس، هر جامعه فهم و اندیشٔه خاصی دارد، عمل و عصیان و نامٔه عمل مخصوص به خود 

دارد و همچنین دارای اجلی معّین است که بر اساس آن، روزی حیاتش به پایان می رسد. 
ترکیبی  در یک جامعه،  می نامیم. روح جمعی  اجتماع«  »روح جمعی  را  این حیات 
از اندیشه ها، عواطف، خواست ها و اراده های افراد آن جامعه است که هویت جدیدی را 
تشکیل می دهد. این روح جمعی بر هویت و سرنوشت تک تک افراد آن جامعه مؤثّـر بوده و 

جهت گیری های کلی و عمومی زندگی آنها را تعیین خواهد کرد.
از نگاه قرآن، تأثیر روح جمعی در سرنوشت افراد جامعه تا آنجاست که گاه کار یک 
ارادٔه اجتماعی  به همٔه جامعه نسبت داده می شود؛ زیرا مردم یک جامعه، عموماً یک  فرد 

واحد دارند که حاصل از روح جمعی آنهاست. 
برای نمونه، قرآن در داستان قوم ثمود، کشتن شتر صالح را ــ که به ظاهر کار یک نفر 

بود ــ به همه آن قوم نسبت می دهد و برای آن عمل، همٔه آنها را مستحّق مجازات می داند:

بَت ثَـمودُ بَِطغواها *  ِاِذ انبََعَث اَشقاها *   كَذَّ
 فَقاَل َلُ َرسوُل اهلِل ناقََة اهلِل  َو ُسقياها *  

م فََسّواها )شمس/11-14( ُـم بَِذنِبِ بوهُ فََعَقروها  فََدمَدَم َعَلِهم َربُّ           فَکَذَّ
قوم »ثمود« بر اثر طغیان، ]پیامبرشان را[ تکذیب کردند؛ آن گاه که شقی ترین آنها به پاخاست، 
و فرستادٔه الهی ]صالح [ به آنان گفت: »ناقٔه خدا و ]نوبت [ آب خوردنش را ]حرمت نهید[«  

ولی آنها او را تکذیب و ناقه را ِپی کردند )و کشتند(؛ از این رو پروردگارشان آنها )و 
سرزمینشان( را به خاطر گناهانشان در هم کوبید و با خاک یکسان کرد.
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بر این اساس، رابطٔه فرد و اجتماع رابطه ای مستحکم و سرنوشت این دو سخت به 
یکدیگر وابسته است. هر یک از ما نیز به خوبی این نکته را تصدیق می کنیم که هر چند در 
زندگی، اختیار و ارادٔه مستقل داریم، اّما به سبب پیوستگی عمیق ما با جامعه و افراد آن،  
سرنوشت ما معموالً نمی تواند امری جدا از سرنوشت جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، باشد.

نظریۀ اندام وارگی اجتماع
افراد، حکمای اسالمی  بر اجتماع و اهمیت آن در سعادت  تأکید اسالم  به  توّجه  با 
دیدگاه خود دربارٔه ساختار جامعه را با عنوان »نظریٔه اندام وارگی اجتماع« مطرح نموده اند؛ 
به این معنا که اجتماعات انسانی و به خصوص جوامع مسلمان و مؤمن، مانند یک بدن واحد 
هستند. همان طور که در بدن انسان هر عضوی باید کار مناسب خود را انجام دهد تا انسان 

تدبــرقرآنــی               

1ــ با توّجه به این آیات، از کجا مشّخص می شود که کشتن شتر صالح کار یک نفر بوده 
است، اما قرآن این عمل را به همٔه قوم نسبت می دهد؟

2ــ این حدیث از امام علی  را بخوانید. 
ا َعَقَر ناقََة َثوَد َرُجٌل واِحٌد  َخُط  َو ِانَّ ا َيَمُع انلّاَس ارّلِضا َو السَّ َـا انلّاُس ِانَّ  اَ یُّ

ضا  ُهُم اهللُ بِالَعذاِب َلـّما َعـّموهُ بِالـّرِ فََعمَّ
ای مردم، همانا آن چیزی که مردم را گرد هم می آورد، خشنودی و خشم )نسبت به 

امور( است. به درستی که ناقٔه ثمود را یک نفر کُشت اّما خداوند عذاب را برای همه 
فرستاد؛ زیرا همه از کار او راضی بودند.

چگونه می توان از این حدیث برای فهم بهتر آیات 11 تا 14 سورٔه شمس کمک گرفت؟
3ــ از آیٔه زیر چگونه می توان وجود یک روح جمعی را برای اجتماع نتیجه گرفت؟

ًة  يَن َظمَلوا ِمنکُم اخصَّ  َو اتَّقوا ِفتنًَة ال تُصيَبَّ الَّ
       َو اعَلـموا اَنَّ اهللَ َشديُد الِعقاِب   )انفال/25(
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بتواند با تهدیدات مقابله کند و به زندگی ادامه دهد، در جامعه نیز هر فرد باید کار خود را به 
درستی انجام دهد تا جامعه بتواند به سعادت برسد. از سوی دیگر، اگر عضوی از اجتماع 
آسیب ببیند یا نتواند وظیفٔه خود را به انجام برساند، این ضرر متوّجه کل جامعه می شود و 
آسیب آن دامن همه را می گیرد. از همین رو، افراد جامعه می بایست به یاری و هم دردی او 

شتافته و ضعف و نقص او را جبران کنند. 
پیامبر اکرم  در توصیف جامعٔه ایمانی و سالم و نوع ارتباط ها در آن فرموده اند: 

ِهم َوتَعاطُِفِهم َمَثُل الـَجَسِد ِاَذا اشتيَكّْ ِمنُه  ِه َوَتاُحِ َمَثُل الـُمؤِمننَی يف تَواّدِ
ِر َواحلُّمٰ َ ُعضٌو تَدايٰع َلهو سائـِرُ اجلََسِد بِالسَّ

مثل مردم با ایمان در دوستی و مهر و محبّت نسبت به یکدیگر، مانند بدن واحدی است که هرگاه 
یکی از اعضای آن بیمار شد، سایر اجزای پیکر با شب بیداری و تب، با آن همدردی می کنند.

فعالیـت کالسـی
1ــ کدام دو بیتی مشهور از سعدی، روایت باال را به زبان شعر بیان می کند؟

2ــ با توجه به مطالب باال نظر خود را دربارٔه این جملٔه مشهور بیان کنید. آیا 
این جمله، صحیح است؟

»با عمل من کاری نداشته باش؛ تو را که در گور من نمی گذارند!«

   اندیشـه وتحقـیـق 
با توجه به آنچه آموختید، به نظر شما چرا در دین اسالم تا این اندازه بر 
امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه تأکید شده است؟ با توجه به 
سیاق آیات امر به معروف و نهی از منکر )آل عمران/104(، آیا قرآن انجام 

دادن این فریضه را به صورت فردی می خواهد یا اجتماعی؟
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    برای مطالـعـه
تغییر ذائقۀ جامعه

فضای  به  توّجه  امروز،  دنیای  در  جامعه شناسان  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی 
محصور و طّراحی شده ای است که جوامع به ناچار و ناخودآگاه در آن زندگی می کنند 
و می پندارند آن گونه زندگی می کنند که خود می خواهند و می پندارند نوع لباس، غذا، 
تفریح و گردش، کتاب و مجاّلت و ده ها جزِء دیگر از زندگی خود را کاماًل به سلیقه 

خود انتخاب می کنند.
اگر چه در این جوامع برای مثال، مد لباس یا شکل آرایش به کسی تحمیل نمی شود 
و انتشار صدها هزار روزنامه و مجّلٔه متنّوع، نمادی از آزادی اندیشه است، اّما با نگاهی 
عمیق می بینیم که به دست و پای عقل و خرد بسیاری از انسان ها زنجیرهایی ضخیم بسته 

شده که میدان عمل آزاد و انتخابگرانه آنها را کاماًل محدود کرده است.
باشد که نصف ثروت جهان در مالکّیت فقط  انسان  تاریخ  بار در  اّولین  برای  شاید 
سیصد خانواده است و نصف دیگر آن، بین بیش از شش میلیارد جمعیت زمین، آن هم 
به صورت ناعادالنه، توزیع شده است. از این رو کاماًل منطقی است که دستگاه های 
فرهنگ ساز جهان در انحصار کسانی باشد که نصف ثروت جهان را در مالکّیت خود 
دارند و با پیچیده ترین روش های تبلیغاتی، فکر و قلب بسیاری از انسان ها و جوامع را 

مسحور می کنند و برای آنها ذائقه سازی می کنند و سلیقه هایشان را شکل می دهند.
امروزه قدرت های تبلیغاتی، نیاز آفرینی می کنند و جوامع را به دنبال نیازهای کاذبی 
می کشانند که خود برایشان ساخته اند. ایجاد این نیازها و تنّوع طلبی کاذب در زندگی 
مادی و مشغول کردن جوامع به این امور، فرصت فکر کردن به امور معنوی و اخالقی 
را از آنها می گیرد و هویت و شخصیتشان را در حد تمایالت و لّذت های مادی پایین 

می آورد.
به راستی، آیا این همه تنّوع و مدهای گوناگون در لباس، آرایش، کاالهای صنعتی 
و خانگی و...، پاسخی به نیاز حقیقی انسان هاست؟ آیا بسیاری از مردم در جوامع 
ارضای  و  اندک  جمعی  ثروت اندوزی  فدای  را  خود  حقیقی  خویشتِن  گوناگون، 

خواهش های نفسانی آن عّده نکرده اند؟
اگر حقیقت این است، پس چاره چیست؟



تقابل جبهه حق و باطل در قرآن
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قرائـت آیـات

آیات 64 تا 70 سوره نساء را قرائت کنید.

ُم  اَنَّ َلو  َو  اهلِل’  بِاِذِن  ِلـيُـطاَع  ِااّل  َرسوٍل  ِمن  اَرَسلـنا  ما  َو 
استَغـَفَر  َو  اهللَ  فَاستَغـَفُروا  ّْءوَك  اج م  اَنفَُسُ َظـَلـموا  ِاذ 
َلـُهـُم ارلَّسوُل َلـَوَجـُدوا اهللَ تَّوابًا َرحيـًما  � فاَل َو َربَِّك 
ـَر  بَيـهَنُم   ثُـمَّ    موَك  فيـمـا  َشَ ال يُؤِمـنوَن  َحـتّىّْ   يُـَحـكِّ

م َحـَراًج ِمـّما قََضيـَت َو يُـَسّلِـموا  ال يَـِجـدوا ف اَنفُِسِ
تَسيلـًما � َو َلو اَنّا َكتَبنا َعـيَلـِهم اَِن اقتُلوا اَنفَُسكُم 
َلو  َو  ِمهنُم’  قيَلـٌل  ِااّل  فََعـلوهُ  ما  ِدياِركُم  ِمن  اخـُروجا  اَِو 
اََشدَّ  َو  َلـُهم  َخيـًرا  َلـاكَن  بِه !  يوَعـظوَن  ما  فََعـلوا  ُم  اَنَّ
 � اَجـًرا َعـظيـًما  َلـُدنّا  ِاًذا َلتَيـناُه ِمن  َو    � تَثـبيـًتا 
َو  اهللَ  يُـِطـِع  َمن  �َو  ُمستَقيـًما  ِصاًطا  َلـَهـَديـناُه  َو 
ِمـَن  َعـيَلـِهم  اهللُ  اَنَعـَم  الَّـذيـَن  َمـَع  ّْئَـَك  ّـْ فَاُول ارلَّسوَل 
َو  الّصاِلـحيـَن’  َو  ِّْء  ـدا َ الشُّ َو  ّديـقيـَن  الّصِ َو  انلَِّبيّـنَي 
َو  اهلِل’  ِمـَن  الـَفضُل  َرفيـًقا�ذِّْلـَك  ّْئَـَك  ّـْ اُول َحـُسَن 

َكفىّْ بِاهلِل َعـيلـًما �
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فعالیـت کالسـی

تقابل جبهۀ حق و باطل در قرآن
با معنای »روح جمعی اجتماع« آشنا شدیم و آموختیم که در یک  در درس گذشته 
محیط اجتماعی، ارادٔه هر فرد از ارادٔه سایر افراد جدا نیست و آنچه جامعه می نامیم، در 

حقیقت یک ارادهٔ بزرگ است که حاصل و برآیند مجموع اراده های اعضای آن می باشد.
از سوی دیگر، می دانیم که سازمان و ساختار هر اجتماعی باید بر اساس یک نظم و 
نظام شکل بگیرد؛ نظامی که یک محور اصلی دارد و با حرکت در جهت این محور، کیان 

جامعه از پراکندگی و اختالف حفظ می شود.
حال سؤال این است که این محور اصلی چیست؟ آن کدام محور است که می تواند به 

ارادٔه انسان ها وحدت بخشد و روح جمعی واحدی را شکل دهد؟

٭ ٭ ٭

محور وحدت در جامعه
محوری که می تواند اراده افراد جامعه را وحدت بخشد و آنها را به یک کّل منسجم 
اعتقادات  و  آیین  پذیرفته اند.  مردم جامعه  که  اعتقاداتی است  و  آیین  فرهنگ،  کند،  تبدیل 
مشترک، اعضای جامعه را به یکدیگر مّتصل می کند؛ روح جمعی را شکل داده و عنوان 

جامعه را بر آنها می نهد. 

این روایت از امام علی  را به خاطر می آورید؟
َخُط ... 1 ا َيَمُع انلّاَس ارّلِضا َو السَّ َـا انلّاُس ِانَّ  اَ یُّ

میان معنای روایت و این گزاره که »فرهنگ، آیین و اعتقادات افراد، 
محور وحدت جامعه است«، چه ارتباطی وجود دارد؟

1ــ نهج البالغه، خطبٔه 192.
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بر  و  باشند  الهی  می تواند  افراد  اعتقادات  و  آیین  فرهنگ،  که  نمود  توّجه  باید  البّته 
مبنای آنها جامعٔه ایمانی و توحیدی شکل بگیرد و یا غیر الهی باشد و جامعه ای طاغوتی را 
شکل دهد. به عبارت دیگر در جامعٔه الهی، محور و هدف حرکت اعضای جامعه در راستای 
توحید و تقّرب به خدا بوده و هویت جمعی بر این مبنا شکل می گیرد. از سوی دیگر، در 
جامعٔه طاغوتی، محور حرکت اعضا، طاغوت و آنچه به جای خدا می پرستند بوده و همین 

امر هویت جمعی آنها را می سازد. 
به این مثال دقت کنید؛

جمعی را در نظر بگیرید که در یک پایانٔه مسافری نشسته اند. بعد از مّدتی، هر یک 
و  هدف  اختالف  اینجا  در  می شود.  اتوبوسی  سوار  دارد،  که  مقصدی  اساس  بر  آنها  از 
مقصد، افراد را از یکدیگر جدا می کند و هر گروه را برای رسیدن به مقصدی معّین کنار هم 
قرار می دهد. از آنجا  که برای هر گروه، فقط رسیدن به مقصد اهمیت دارد، آنچه آنها را به 
مقصد نزدیک می کند، برایشان ارزشمند بوده و هر آنچه آنها را از مقصد دور کند، برایشان 

ضدارزش محسوب می شود.
َمثَل جوامع الهی و غیر الهی نیز همین گونه است؛ در هر یک از این جوامع، انسان ها 
به وحدت می رسند و  الهی( در کنار هم قرار گرفته و  یا غیر  )الهی  با هدفی معین  متناسب 
ارزش های خود را نیز متناسب با رسیدن به این اهداف تعیین می کنند. آنچه آنها را به هدف 

نزدیک کند، برایشان ارزش و آنچه ایشان را از هدف دور کند، ضّد ارزش تلقی می شود.

ائّمۀ نور و ائّمۀ ظلمت
اکنون این سؤال به وجود می آید که یک جامعه، چگونه می تواند بر اساس ارزش های 
الهی حرکت کند و به توحید و تقّرب الهی نائل آید؟ یا از ارزش های الهی فاصله گرفته و به 

جامعه ای طاغوتی تبدیل شود؟
به عبارت دیگر، کدام عنصر اساسی است که می تواند جامعه ای را که هدف توحیدی 

دارد، به هدف و مقصدش برساند و از انحراف آن جلوگیری کند؟
قرآن کریم این عنصر اساسی را با عنوان »امام« معرفی کرده است؛ که در روز قیامت، 
هر گروهی را به امام و مقتدایش می شناسند و فرا می خوانند؛ گویی هویت جامعه، چیزی جز 
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شخصیت رهبر آن نیست:

 يَوَم نَدوعا ُكَّ اُناٍس بِاِماِمِهم  ...  )اسراء/71(
»ُاناس«، جمع »ِانس«،  به معنای گروهی از مردم است و مراد از امام، کسی است که 

مردم رهبری او را در راه حق یا باطل پذیرفته اند. 
بر اساس این آیه، پیوند »رهبر« و »رهرو« در این جهان به طور کامل در جهان آخرت 
مشخص  عذاب اند،  اهل  و  نجات  اهل  که  گروه هایی  اساس،  همین  بر  و  می شود  منعکس 
می شوند. خّط اصلی یک جامعه را رهبر آن جامعه تعیین می کند و سّر ارسال انبیا به عنوان 

رهبران و هادیان جامعه، به همین نکتٔه اساسی بر می گردد.

یکی از مهم ترین واژگانی که قرآن برای اشاره به معنای »رهبری و هدایت افراد« از 
آن استفاده کرده، واژٔه »ولی« است. قرآن از آن عنصری که توده های مردم را بر محور حق 
یا باطل گرد می آورد و به سوی هدف مشخصی )نور یا ظلمت( سوق می دهد، با عنوان »ولی« 

یاد می کند:

 
تدبــرقرآنــی               

بگویید چگونه  قرآن،  به  قرآن  تفسیر  از روش  استفاده  با  و  زیر  آیات  به  مراجعه  با  1ــ 
می توان گفت که مراد از »امام« در آیٔه قبل، شامل امام حق و باطل می شود؟

ًة َيدوَن بِارَِمنا َو اَوَحينا ِاَلِهم ِفعَل اخلرَياِت ...  )انبیاء/73(  َو َجَعنلاُه اَئِـمَّ
ًة يَدوعَن ِاَل انلّاِر...  )قصص/41(  َو َجَعنلاُه  اَئِـمَّ

2ــ امام صادق  در تفسیر آیٔه فوق می فرماید:
ِاذا اكَن يَوَم الِقياَمِة َدعا ُكَّ قَوٍم ِالّْ َمن يَتََولَّـونَهو َو َدعانا ِالّْ َرسوِل اهلِل

این روایت را برای دوستانتان ترجمه کنید.
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تدبــرقرآنــی               

يَن آَمنوا يرُِخُجُهم ِمَن الظُّمُلاِت ِاَل انلّوِر   اهلَلُ َويِلُّ الَّ
يَن كََفروا اَوِلاُؤُهُ الّطاوغُت يرُِخوجَنُم ِمَن انلّوِر ِاَل الظُّمُلاِت َو الَّ

  اُولّْئـَِک احَصاُب انلّاِر ُه فهيا اخدِلوَن  )بقره/257(
معنای ریشٔه »ولی« در لغت »نزدیکی، اتّصال و پیوند میان دو چیز« است؛ به این معنا 
که ولی خود را به افرادی که تحت والیت او قرار می گیرند، نزدیک می کند تا آنها را یاری 

و هدایت کند.

عالمه طباطبائی  با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن و بررسی 
آیاتی که درباره »ولی« آمده است، »والیت« را این گونه تعریف می کنند:

ُل ِمن َمعنَى الِواليَِة يف َمواِرِد اسِتعماِلا هَُو َنٌو ِمَن الُقرِب يوِجُب   فَا لـُمَحصَّ
ِف َو ماِلِکيَِّة اتلَّدبرِي 1 نَوًعا ِمن َحّقِ اتلََّصُّ

یکی از آیات نامداری که سال گذشته با آنها آشنا شدید، آیٔه »والیت« 
)مائده/55( نام داشت. با استفاده از این تعریف، معنای والیت را در آن آیه 

بیان کنید.

1ــ المیزان فی تفسیر القرآن، ج 6، ص 12.

فعالیـت کالسـی

استفاده  دانش آموزان  والدین  به  اشاره  برای  معمواًل  »ولی«  عنوان  از 
می شود. پدر و مادر نسبت به فرزند خود چه ویژگی ها و رفتارهایی دارند 

که از ایشان با عنوان ولی یاد می شود؟
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به عنوان ولی انتخاب  بر این اساس، در رابطٔه نزدیک میان ولی و کسانی که او را 
را  افراد  این  کامل  سرپرستی  ولی،  است،  داوطلبانه  و  عاطفی  رابطه ای  طبیعتاً  و  می کنند 
بر عهده گرفته و محبّت و حمایت خود را شامل حال ایشان می کند. از سوی دیگر، این 
افراد نیز به ولی محبّتی ویژه داشته و اوامر و نواهی او را اطاعت می کنند. بنابراین، وقتی 
می گوییم خداوند ولی بنده اش می باشد، به این معناست که آن چنان به بنده اش نزدیک است 
که سرپرستی و تدبیر امور او را انجام می دهد و او را در زندگی دنیا و آخرت یاری می رساند؛ 
همچنان که وقتی از این سو می گوییم مؤمن ولی خداست، به این معناست که او آن چنان به 
خدا نزدیک است که با شوق و رغبت، همٔه اوامر و نواهی او را اطاعت می کند و تمامی برکات 

معنوی، از قبیل هدایت و توفیق و تأیید را از خداوند دریافت می کند.
بنابراین، مدیریت ارادٔه انسان ها متعلق به ولّی جامعه است؛ کسی که افراد، او را به 
عنوان سرپرست پذیرفته اند و تدبیر امور زندگی فردی و اجتماعی خود را به او سپرده اند. 
زمانی که انسان کسی را )الهی یا غیر الهی( به عنوان »ولی« انتخاب کند و تحت سرپرستی او 

قرار گیرد، به تدریج نظام زندگی اش بر مبنای اراده و خواست او شکل می گیرد.

تدبــرقرآنــی               

در این آیه دقت کنید: 
يَن آَمنوا ال تَتَِّخُذوا الَهوَد َو انلَّصارىّْ اَوِلاَء بَعُضُهم اَوِلاءُ  َـا الَّ يا اَ يُّ

َّهو ِمهنُم ...  )مائده/51( ُ ِمنکُم فَِان بَعٍض َو َمن يَتََولَّ
ای مؤمنان، یهود و نصاری را به عنوان ولی انتخاب نکنید! آنها اولیای یکدیگرند و 

کسانی از شما که آنها را به عنوان ولی بپذیرند، جزء آنها محسوب می شوند.
با توجه به معنای این آیه، به نظر شما چرا می گوییم کسی که تحت والیت دیگری قرار 

می گیرد، به تدریج زندگی اش بر مبنای اراده و خواست او شکل می گیرد؟
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افراد  ارادٔه  آثار شخصی که دارد،  بر  با ولی، عالوه  افراد  یکایک  اتّصال  و  ارتباط 
جامعه را به هم مّتصل می کند و روح جمعی افراد را در جهت واحدی قرار می دهد؛ به نحوی 

که افکار و تمایالت جامعه به شکل محسوسی، متأثّر از ولی و سفارشات او خواهد بود.

تقابل جریان حق و باطل در جهت دادن به جامعه
بار دیگر در آیٔه 257 سورهٔ بقره دقت کنید. در این آیه، خداوند ولّی مؤمنان و طاغوت 

ولّی انسان های غیر مؤمن معرفی شده است:
يَن كََفروا اَوِلاُؤُهُ الّطاوغُت يرُِخوجَنُم ِمَن انلّوِر ِاَل الظُُّلاِت ...  َو الَّ

تدبــرقرآنــی               

و  »طغی«  ریشه  معنای  در   )397 )صفحه  »المفردات«  کتاب  در  اصفهانی  راغب  1ــ 
معنای طاغوت می نویسد:

نظر راغب اصفهانی را در کالس توضیح دهید.
2ــ به نظر شما، چرا کلمٔه »نور« در آیه به صورت مفرد و »ظلمات« به صورت جمع آمده است؟ 

با استفاده از آیٔه زیر و روش تفسیر قرآن به قرآن،پاسخ این پرسش را بیابید.
بَُل فَتََفرََّق بِکُم   ...  )انعام/153( َِّبعوهُ َو ال تَتَِّبعُوا السُّ  َو اَنَّ هٰذا ِصاطي ُمستَقيمـًا فَات

3ــ بعضی مفّسران با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن، معتقدند که مراد از »طاغوت« در 
آیٔه  باال »شیطان« است. با دقت در این آیه، چگونه می توان به این برداشت رسید؟ 

 اَ   لَّـذيَن آَمنوا يُقاتِلوَن يف  َسبيِل اهلِل َو الَّـذيَن كََفروا يُقاتِلوَن يف  َسبيِل الّطاوغِت 
يطاِن اكَن َضعيًفا  )نساء/76( يطاِن    ِانَّ كَيَد الشَّ فَقاتِلوا   اَوِلاَء الشَّ

اگر این نظر را بپذیریم، آیا »طاغوت« شامل انسان ها نمی شود؟
برای پاسخ دادن به این سؤال، می توانید از آیٔه 112 سورٔه انعام کمک بگیرید.
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از آیٔه 257 سورٔه بقره چنین برداشت می شود که در یک جامعه ممکن است دو نوع 
انبیا و  بیاید؛ والیت الهی که از طریق  به وجود  باطل(  یا  تبع دو جریان )حق  به  »والیت« و 
ائمٔه هدی  و صالحین شکل می گیرد، والیت طاغوت که شامل والیت شیطان، کافران و 

ظالمان می شود.
به پرستش خدای متعال دعوت  باشد و  الهی  تابع والیت  حال اگر ولّی یک جامعه، 
کند، شهروندان آن جامعه را به سوی نور و هدایت سیر می دهد؛ اما اگر ولّی جامعه به سمت 
خود یا هر طاغوت دیگری دعوت نماید، شهروندان آن جامعه را به همان سمت، سرپرستی و 

راهبری می کند. و در یک جمله:
»انسان های حاضر در هر جامعه، اغلب به همان جریانی ملحق می شوند که ولیّ 

آن جامعه در آن قرار دارد؛ اگر حق است، حق و اگر باطل است، باطل.«
این دو دعوت کالن، بر پایٔه بینش ها و روش های متفاوتی عملیاتی می شوند. به این 
معنا که اولیای حق و باطل با ایجاد نگرش هایی در افراد تحت والیت خود، زندگی آنها را 

تدبیر و مدیریت می کنند.

کیفیت تعامل اولیای حق و باطل با انسان ها
1ــ هدایت به سوی حیات دنیا یا حیات طّیبه

اولیای باطل، حقیقت انسان را به سطح همین بدن مادی فرو می کاهند و با تأکید بر 
نیازهای مادی و رفاه جسمی و لذت های دنیوی، پیوسته توّجه انسان ها را به این نوع نیازها 
معطوف می دارند و از این طریق، دایرٔه رفتارهای افراد جامعه را به تالش هایی صرفاً برای 
تأمین امیال ماّدی بشر محدود می کنند. طاغوت ها و شیاطین انسانی در هر زمان و در هر 
جامعه ای با ایجاد این نگرش در افراد و با وعدٔه برخورداری از تمّتعات دنیوی و ساخت 

بهشت زمینی، مردم را به بندگی و بردگی خویش می گیرند.
به بیان دیگر، آنها حیات افراد جامعه را تنها در »حیات دنیا« یعنی مرتبٔه پایین تر حیات 
انسان، که مربوط به جسم مادی او و پرداختن به نیازهای مادی اش است، خالصه می کنند و 

از این طریق انسان ها را از مسیر حق گمراه می سازند.
شیطان، خود اّولین کسی بود که انسان را به سطح بدن ماّدی فرو کاست و نتوانست 
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اعماق روحانی و استعدادهای الهی او را دریابد. از همین رو، دربارٔه علّت سجده نکردن 
خود به خدا گفت: 

 قاَل اَنَا َخرٌي ِمنهُ َخَلقتيَن  ِمن ناٍر َو َخَلقتَهو  ِمن طنٍي   )اعراف/12(
قرآن کریم روش اولیای باطل را پرداختن صرف به حیات دنیا و نیازهای مادی انسان 
معرفی می کند. برای مثال، از زبان حضرت موسی  دربارٔه فرعون و اطرافیانش، که والیان 

باطل جامعه بودند، چنین نقل می کند:
نيا  ََّك آ تَيَت ِفوَعَن َو َمَلَهو زينًَة َو اَموااًل يِف احلَياِة ادلُّ َّنا ِان  َو قاَل ُموىسّْ  َرب

َّنا ِلُِضّلوا َعن َسبيـلـَِك ... )یونس/ 88( َرب

تدبــرقرآنــی               

1ــ عبارت » ِلُِضّلوا« از نظر صرفی، چگونه عبارتی است؟ اگر در این عبارت، الم را 
به معنای عاقبت و نتیجه بگیریم، معنای آیه چیست؟

ویژگی  می کند؟ چه  یاد  ویژگی  با چند  را  »ثمود«  قوم  بزرگان  آیه،  این  در  2ــ خداوند 
مشترکی میان آنها و قوم حضرت موسی  می بینید؟

بوا بِِلقاِء اآلِخَ  ِة  يَن كََفروا َو كَذَّ  َو قاَل الـَمَلُ ِمن قَوِمِه الَّ
نيا ما هٰذا ِااّل بََشٌ ِمثلُکُم ...   )مؤمنون/33( َو ارَتَ فناُه يِف احلَياِة ادلُّ

3ــ آیات سورٔه نازعات را یک بار مرور کنید. در آیات 37 تا 39 یکی از مهم ترین آثار و 
لوازم طغیان انسان ها بیان شده است؛ آن کدام است؟

به  هیچ گاه  هستند،  دنیا  حیات  دنبال  به  که صرفًا  افرادی  شد،  گفته  قباًل  که  چنان  4ــ 
آرامش نمی رسند و به گفتٔه قرآن، زندگی شان توأم با فشار و نگرانی است. آیا آیٔه آن را 

به خاطر دارید؟ آن را در کالس بخوانید.
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در مقابل اولیای باطل، اولیای حق با شناساندن خوِد حقیقی انسان به او، خواسته ها و 
مطالبات حقیقی و فطری وی را نمایان می سازند و حیات حقیقی انسان را در کنار بهره مندی 
از تمّتعات مادی، در »حیات طّیبه« خالصه می کنند. در سراسر تاریخ، پرچم داران جبهٔه حق 
یعنی انبیای الهی و ائمٔه هدی  و نیز پیروان ایشان، همواره مردم را به همین نگرش و 
هدف دعوت کرده اند. قرآن کسانی را که فرستادگان الهی را به عنوان ولی پذیرفته و تحت 

والیت الهی ایشان، »ولّی اللّه« شده اند، دارای حیات طّیبه می داند:
يَن آَمنوا َو اکنوا يَتَّقوَن     ااَل ِانَّ اَوِلاَء اهلِل ال َخٌف َعَلِهم َو ال ُه يزََحنوَن * اَ لَّ

نيا َو يِف اآلِخَ   ِة ...  )یونس/62-64( ُ ابلُشیّْ  يِف الـَحياِة ادلُّ َلُ
تدبــرقرآنــی               

قرار  الهی  والیت  تحت  که  انسان هایی  که  کرد  برداشت  آیه  این  از  می توان  چگونه 
به کدام یک از ویژگی های حیات طّیبه  آیه،  گرفته اند، صاحب حیات طّیبه اند؟ در این 

اشاره شده است؟

2ــ تعطیل یا فّعال کردن عقل و اندیشه
قدرت عقل و اندیشه، موهبتی الهی در انسان است که وی می تواند با استفادٔه صحیح از 
آن، مسیر حق را از باطل تشخیص دهد. افراد با تعّقل و اندیشه ورزی، از یک سو نسبت به 
ارزش و منزلت حقیقی خود آگاهی یافته و آن را به بهایی اندک نمی فروشند، و از سوی دیگر، 
سست بودن محتوای دعوت اولیای باطل را تشخیص داده و حاضر به پیروی از آنها نمی شوند. 
بر همین اساس، اولیای باطل همواره با استبداد رأی، به دنبال تعطیل کردن قدرت 
عقل و اندیشه بشر بوده اند. قرآن دربارٔه فرعون در برخورد با قوم و اطرافیانش می فرماید:

ُـم اکنوا قَوًما فاِسقنَی   )زخرف/54(  فَاستََخفَّ قَوَمهو فَاَطاوعهُ  ِانَّ
به  آن است.  آن و سبک شمردن  به  اهانت  معنای  به  به یک چیز،  استخفاف نسبت 
عقیدٔه بسیاری از مفسران، مراد از استخفاف در اینجا سبک شمردن عقل و اندیشه افراد 
است؛ چرا که فرعون با دالیل کامالً واهی و غیر عقالنی، که بی اساس بودن آنها با اندکی 

اندیشیدن آشکار می شد، قومش را به اطاعت از خود واداشته بود. 
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در این آیه دقت کنید. میان معنای آیه و آنچه گذشت چه ارتباطی وجود دارد؟
مَع َو ابلََصَ َو الفُؤاَد  َو ال تَقُف ما َلَس َلَک بِهٰ ِعلٌم ِانَّ السَّ

            ُكُّ اُولّْئـَِک اکَن َعنُه َمسئواًل   )اسراء/36(
از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی نکن؛ زیرا گوش و چشم و دل، همه مسئول اند.

از آنجا که فرعون با تعطیل کردن اندیشه ورزی در قومش، آنها را مطیع خود ساخته و 
از دایرهٔ اطاعت الهی خارج کرده بود، قرآن آنها را با صفت »فاسق« مذّمت می کند.

واقعی  غیر  و  باطل  امور  به  واقعی  امور  به جای  افراد  نیروی عقل،  تعطیل شدن  با 
مشغول می شوند و در دام انواع خرافات و عقاید باطل گرفتار می آیند؛ تا آنجا که برای تقّرب 
به بت ها و خدایان دروغین، حاضر می شوند تمام اموال و احشام خود را به آنها ببخشند و 

حّتی فرزندان خود را به پای آنها قربانی کنند. 

از سوی دیگر، اولیای حق در تمام مراحل دعوت خود، به برانگیختن قدرت عقل 
و اندیشه توجه دارند و حّتی آن را به عنوان یک هدف اساسی دنبال می کنند، امام علی  

دربارٔه هدف بعثت انبیای می فرماید:
...َو يُثريوا َلُ َدفائَِن العُقوِل 1

)خدا انبیای را فرستاد تا(... گنجینه های پنهانی عقل ها را برای انسان ها آشکار )و فعال( سازند.
پیامبر اسالم  نیز به عنوان ولّی حق در جامعه، فّعال کردن عقل و اندیشٔه انسان ها 

را دنبال می نمودند. خدا در قرآن به ایشان چنین سفارش می کند:
 فَاعُف َعهنُم َو استَغِفر َلُ َو شاِورُه يِف االرَِم ...  )آل عمران/159(

مشورت با افراد در امور جامعه، عقل های ایشان را پویا می سازد و هّمت آنها را در 
انجام دادن امور اجتماعی تقویت می کند.

1ــ نهج البالغه، خطبه 1.
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3ــ برخورد بر اساس تحقیر یا تکریم انسان ها
رهبران باطل برای افراد جامعه شرافت و کرامت قائل نیستند و برای رسیدن به اهداف خود، 
بنی اسرائیل  مردم  به  قوم فرعون،  بهره کشی می کنند. حضرت موسی  دربارٔه  ایشان  از 

یادآوری می کند:
َو ِاذ قاَل ُموىسّْ ِلَقوِمِه اذرُكوا نِعَمَة اهلِل َعَلکُم ِاذ اجَناكُم ِمن آِل ِفوَعَن 

وَن اَبناَءكُم  َو يَستَحيوَن نِساَءكُم يَسومونَکُم سوَء الَعذاِب َو يَُذّبِ
 َو يف  ذِٰلکُم بَلٌء ِمن َربِّکُم َعظمیٌ  )ابراهیم/6(

»یَسوُم«، از ریشه »سوم«، به معنای تکلیف و تحمیل کردن یک چیز بر دیگری است 
و اغلب در مورد شر و ظلم به کار می رود. »سوء« نیز به معنای بالی حزن آور و حادثه ای 

مکروه به کار رفته است.
»ِاسِتحیاء« نیز به معنای »طلب حیات« و زنده نگه داشتن است و در این آیه به زنده 

نگه داشتن زنان بنی اسرائیل برای کنیزی و خدمت اشاره می کند.

تدبــرقرآنــی               

1ــ آیٔه )ابراهیم/6( را به صورت »تحت الّلفظی« ترجمه کنید و در اینجا بنویسید.
...............................................................
...............................................................

2ــ به معنای این آیه توجه کنید؛ اشراف قوم نوح، افرادی از قوم خود را که به حضرت 
نوح  ایمان آورده اند، با چه عبارتی خطاب کرده اند؟ 

َّبََعَک  ا ِمثنَلا َو ما َناَك ات يَن كََفروا ِمن قَوِمهٰ ما َناَك ِااّل بََشً  فَقاَل الـَمَلُ الَّ
يَن ُه اَراِذنُلا ...  )هود/27( ِاالَّ الَّ
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از سوی دیگر، رهبران حق، اساس تعامل خود با دیگران را حفظ کرامت آنها قرار 
می دهند و همواره بزرگداشت انسان ها را مّد نظر دارند.

خدا دربارٔه پیامبر  می فرماید:

 َلَقد اجَءكُم َرسوٌل ِمن اَنفُِسکُم َعزيٌ َعَلِه ما َعـِنتُّ 
َحيٌص َعَلکُم بِالـُمؤِمننَی َرئوٌف َرحمیٌ  )توبه/128(

آمد که رنج های شما  یقین، ........................................  به 
بر او سخت است؛ و بر هدایت شما ..........................................

تدبــرقرآنــی               

1ــ ترجمه آیه باال را کامل کنید.
2ــ آیا آیه ای از قرآن را که به موضوع »کرامت انسان« اشاره می کند، به خاطر دارید؟ 

آن را در کالس بخوانید.

اختیار انسان ها در انتخاب »ولی«
هر فرد در جامعه مختار است که در جهت گیری کلّی و سبک زندگی خود به سمت 
یک جبهه رو نماید و به جبهه دیگر پشت کند، اّما نمی تواند در آِن واحد به هر دو جبهه اقبال 

نماید؛ زیرا قرآن می فرماید:
 ...  )احزاب/4(

ٰ
ُجٍل ِمن قبَلنَِی يف  وَجِفه  ما َجَعَل اهللُ رِلَ

و نیز نمی تواند به هر دو جبهه پشت کند و بگوید من هیچ موالیی ندارم؛ زیرا اگر به 
سمت جبهه حق توجه نکند و تحت والیت ولّی حق قرار نگیرد، قطعاً در جبهٔه باطل است و 

تحت والیت باطل قرار می گیرد:
يَن كََفروا اَوِلاُؤُهُ الّطاوغُت ...    )بقره/257(  َو الَّ



134

تدبــرقرآنــی               

1ــ از آیٔه 4 سورٔه احزاب، چگونه می توانیم این گزاره را برداشت کنیم که »نمی توان 
هم زمان به دو جبهه روی آورد«؟

2ــ در آیه ای که خواندیم، نمی فرماید: »کسانی که به طاغوت ایمان بیاورند، طاغوت 
ولّی آنهاست«، بلکه می فرماید: »هر کس به حق ایمان نیاورد و نسبت به آن کفر ورزد، 

طاغوت سرپرستی او را بر عهده می گیرد«. 
به نظر شما، تفاوت این دو عبارت چیست؟

اطاعت از ولی و استقامت برآن، منشأ قدرت اجتماعی
منشأ قدرت هر جامعه، وحدت و یکپارچگی مردمان آن است. بر اساس شواهد تاریخی 
گوناگون، هر اجتماعی که دچار تفرقه و اختالف شده، آسیب دیده و به سوی ضعف و کاستی 

رفته است. از این رو، خداوند مؤمنان را از تفرقه و اختالف به شّدت نهی فرموده است:
 َواَطيعُوا اهللَ َو َرسوَلهو َوال تَناَزوعا فَتَفَشلوا َوتَذَهَب ر  يـحُکُم

 َواصِبوا ِانَّ اهللَ َمَع الّصارِبيَن  )انفال/46(
برای  و  می آیند  گرد هم  که  « جامعه است  »ولِیّ بر حول  افراد جامعه  که  آنجا  از  اما 
رسیدن به هدف اجتماعی مشترک تالش می کنند، می توان »اطاعت از ولی« را منشأ قدرت 

اجتماعی در جامعه دانست.
بر این اساس، اگر ولّی جامعه به هر علّتی آسیب ببیند یا از بین برود، ستون فقرات آن 
اّمت شکسته می شود و افراد، احزاب و گروه های درون آن اجتماع، مانند دانه های تسبیح از 
یکدیگر فاصله می گیرند. لذا در تعالیم اسالم و در قرآن کریم، پیوسته به اطاعت و حمایت از 

ولی و استقامت بر آن سفارش شده است. 
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به نظر شما، چرا در این آیه پس از دعوت به اطاعت از خدا، دعوت به اطاعت از رسول 
خدا  نیز آمده است؛ در حالی که اطاعت از خدا شامل اطاعت از رسول او نیز 

می شود؟ 

   اندیشـه وتحقـیـق 

تفکر اجتماعی خوارج با شعار:   ال ُحکَم  ِااّل هلِل 
چه بود که امیرالمؤمنین  دربارٔه آن فرمودند: 

َكَِمةُ َحّقٍ ُيادُ ِبا باِطٌل  
با توجه به آنچه آموخته اید، چگونه می توان آن را نقد کرد؟

در آیه ای که خواندیم، ابتدا به حمایت و اطاعت از رسول، فرمان داده شده است و 
سپس آحاد جامعه از نزاع و تفرقه نهی شده اند. در واقع، ترتیب عبارات آیه نشان دهندٔه آن 
است که اطاعت از ولی در جامعه، مانع نزاع و درگیری میان احزاب و گروه ها می شود و 
در نهایت، از قدرت و اقتدار آن جامعه محافظت خواهد کرد. سپس آیه، مؤمنان را به صبر 

فرمان می دهد و بر استقامت در پیروی از ولی تأکید می کند.



    برای مطالـعـه
والیت در کالم »ولی«

عبارت  آن  اصلی  معنای  دارد.  ظریفی  و  دقیق  معنای  یک  »والیت، 
مفهوم  که  چیزی  درهم تنیدگی.  و  درهم پیچیدن  پیوند،  پیوستگی،  از  است 
اّتحاد در  باهم حرکت کردن،  بودن،  باهم  دادن،  به دست هم  وحدت، دست 
برای  را  اجتماعی  و  سیاسی  شئون  همٔه  در  وحدت  و  راه  در  اّتحاد  هدف، 

انسان، تداعی می کند...«1.
که  را  و شخصی  می کند  بیان  »والیت«  تعبیر  با  را  »اسالم، حکومت 
در رأس حکومت قرار دارد، به عنوان والی، ولی، موال یعنی اشتقاقات کلمٔه 
نظام  در  که  است  این  آن،  معنای  آن چیست؟  معنای  می کند.  معرفی  والیت 
سیاسی اسالم، آن کسی که در رأس قدرت قرار دارد و آن کسانی که قدرِت 
حکومت بر آنها در اختیار اوست، ارتباط و اّتصال و پیوستگی جدایی ناپذیری 
به هم دارند. این، معنای این قضیه است. این، فلسفٔه سیاسی اسالم را در 
این  نباشد،  طور  این  که  هر حکومتی  می کند.  معنا  ما  برای  مسئلٔه حکومت 
اگر  نیست.  است،  کرده  پیش بینی  اسالم  که  حاکمیتی  یعنی  نیست؛  والیت 
باشند،  نداشته  ارتباطی  با مردم  باشند که  فرض کنیم در رأس قدرت کسانی 
و  ترس  رابطٔه  مردم،  با  آنها  رابطٔه  که  باشند  کسانی  اگر  نیست.  والیت  این 
رعب و خوف باشد نه رابطٔه محّبت و التیام و پیوستگی، این والیت نیست. 
اگر کسانی با کودتا بر سر کار بیایند، این والیت نیست. اگر کسی با وراثت و 
جانشینی َنَسبی، منهای فضایل و کیفّیات حقیقی که در حکومت شرط است 
در رأس کار قرار گیرد، این والیت نیست. والیت آن وقتی است که ارتباط 
والی یا ولی، با مردمی که والیِت بر آنهاست، یک ارتباط نزدیک، صمیمانه و 

محّبت آمیز باشد«2.

1ــ 77/1/27؛ در دیدار با کارگزاران نظام.
2ــ 76/2/6؛ در دیدار با کارگزاران نظام.
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َو العاِقَبــُه لِلُمتَّـقیــن

10درس دهم



قرائـت آیـات

آیات 51 تا 56 سوره مائده را قرائت کنید.

ّْءَ ›  َها الَّـذيـَن آَمـنوا ال تَتَِّخـُذوا الـيَـهوَد َو انلَّصارىّْ اَوِلـيا ُـّ يا اَي
َّهو     ِمهنُم’ فَِان ِمنكُم  يَـتََولَّـُهم  بَعـٍض’    َو    َمن  ّْءُ  اَوِلـيا  بَعـُضُهم 
 ِانَّ اهللَ ال َيـِدي الـَقوَم الّظاِلـميـَن � فََتَى الَّـذيـَن ف قُلوِبِم
ّْئَـَرةٌ ’   َمـَرٌض يُـساِروعَن فيـِهم يَـقولوَن َنـىشّْ اَن تُصيـبَنا دا
ُ  اَن يَـأيِتَ بِالـَفتِح اَو اَمـٍر ِمن ِعنِده!   فَيُصِبحوا َعـلىّْ ما  فََعـىَس اهلل
ِّْء  م ناِدميـَن� َو يَـقوُل الَّـذيـَن آَمـنوا اَهّْـُؤال اََسّوا ف اَنفُِسِ
َلـَمـَعـكُم’َحـِبَطت  ُم  ِانَّ اَيـماِنِم  َجهـَد  بِاهلِل  اَقَسموا  الَّـذيـَن 
َها الَّـذيـَن آَمـنوا َمن َيتَدَّ  ُـّ اَعـمالُـُهم فَاَصبَحوا اخِسيـَن� يا اَي
يُـِحـبّونَهو  َو  ُم  يُـِحـبُّ بَِقوٍم   يَأىِت اهللُ  فََسوَف  ديـِنه!   ِمنكُم َعن 
ةٍ َعـَلى الـاكِفيـَن يُـجاِهـدوَن ف  اَِذلَّـةٍ َعـَلى الـُمؤِمـنيـَن اَِعـزَّ
َسبيـِل اهلِل َو ال يَـخافوَن َلوَمـَة الئَـٍم’ ذِّْلـَك فَضُل اهلِل يُؤتيـِه َمن 
َو  َو َرسولُـه و  كُُم اهللُ  َوِلـيُـّ ا  ِانَّ  � َعـيلـٌم  واِسٌع  َو اهللُ  ّْءُ’  يَـشا
ُه  َو  ازلَّاكةَ  يُؤتوَن  َو  الةَ  الصَّ يُـقيـموَن  الَّـذيـَن  آَمـنُوا  الَّـذيـَن 
فَِانَّ  آَمـنوا   الَّـذيـَن  َو  َرسوَلـهو  َو  اهللَ  يَـتََولَّ  َمن  �َو  راكِعوَن 

ِحَب اهلِل هُـُم الـغاِلـبوَن �
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َو العاِقبَُة ِللُمتَّقین
محور  بر  را  افراد  اراده های  جامعه،  هر  در  »ولی«  گذشت،  قبل  درس  در  چنانچه 
توحید یا طاغوت به یکدیگر پیوند می دهد. هر یک از جبهه های حق یا باطل بر محور ولی یا 

اولیایی شکل می گیرد که آن جبهه را به سمت نور یا ظلمت رهبری می کند. 
تقابل میان دو جبهٔه حق و باطل از ابتدای تاریخ آغاز شده است و بنابر تأکید قرآن، 
سرانجام روزی این مقابله و درگیری به پایان می رسد. در آن روز، جهان شاهد پیروزی و 

غلبٔه نهایی جبهٔه حق و تشکیل حکومت جهانی اسالم خواهد بود:
َو َلَقد كَتَبنا يِف ازلَّبوِر ِمن بَعِد الـّذِ رِك اَنَّ االَرَض يَـِرثُـها ِعباِدَي الّصاِلـحوَن   

)انبیاء/105(

اّما جبهٔه حق چه ویژگی هایی دارد که روزی پیروز نهایی میدان خواهد بود؟ به بیان 
دیگر، جبهٔه حق و جامعٔه اسالمی برای رسیدن به این پیروزی، چه ویژگی ها و شرایطی را 

باید در خود محّقق سازد؟
برای پاسخ دادن به این پرسش، الزم است جبهٔه حق و ویژگی های یک جامعٔه ایمانی 

را توصیف کنیم.
٭ ٭ ٭

ویژگی های جبهه حق
1ــ همبستگی ایمانی برمبنای اخّوت دینی

قرآن کریم، از رابطٔه میان مؤمنان در جامعه، با عنوان »اخّوت« یاد می کند:
يکُم  ...  )حجرات/10( َا الـُمـؤِمنوَن ِاَخةٌ فَاَصِلحوا بنََی اََخَ ِانَّ

این رابطه بر محور توحید شکل گرفته و خداوند است که چنین اخّوت و الفتی را 
میان مؤمنان ایجاد می کند:

فَاَ  لََّف  بنََی قُلو بِکُم فَاَصبَحـُت بِِنعَمِتهٰ  ِاخانًا ... )آل عمران/103(
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با توجه به آنچه دربارٔه معنای »اخّوت« گفته شد، می توان گفت که در مفهوم »اخّوت« 
نیز مانند »والیت«، نوعی پیوند و اتّحاد میان طرفین وجود دارد؛ پیوندی که حاکی از نوعی 
مشابهت و پیوستگی میان دو طرف است. گاه این مشابهت بر اساس رابطٔه نسبی و تولّد از 
یک پدر و مادر است؛ گاه  از نوع مشابهت در قبیله و محّل زندگی است و گاه نیز بر اساس 

یکسانی طرفین در یک دین و آیین است.

تدبــرقرآنــی               

معنای  دربارٔه  ص15،  »المفردات«،  کتاب  در  اصفهانی  راغب  1ــ 
ریشٔه »اخّوت« می نویسد:

نظر او را در کالس توضیح دهید.
2ــ واژٔه »ِانَّما« در این آیه، چه معنایی به جمله می بخشد؟

زیر،  آیٔه  به  مراجعه  و  قرآن«  به  قرآن  »تفسیر  روش  از  استفاده  با  3ــ 
شده  استفاده  دیگری  واژٔه  چه  از  مؤمنان  میان  رابطه  به  اشاره  برای  بگویید 

است؟ با توّجه به آنچه در درس قبل خواندید، این واژه به چه معناست؟
 َو الـُمؤِمنوَن َو الـُمؤِمناُت بَعُضُهم اَوِلاءُ بَعٍض ...    )توبه/71(
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آیٔه »اخّوت«، گذشته از جنبه ِاخباری، متضّمن معنای انشاء نیز هست، یعنی نه تنها 
از برادری میان مؤمنان خبر می دهد بلکه میان مؤمنان از این جهت که دین و آیین واحدی 
دارند، پیوندی را تشریع و قرارداد می کند که آثار اخالقی و اجتماعی به دنبال دارد. مؤمنان 
با قرار گرفتن در این رابطه، از گسستگی و تفرقه خارج می شوند و یک واحد منسجم و 

یک پارچه را شکل می دهند. 
آیت اللّٰه جوادی آملی درباره اخّوت ایمانی میان مؤمنان می فرماید:

»قرآن کریم، افراد اّمت اسالمی را منسجم، هماهنگ و مرتبط با یکدیگر می داند و 
در اشاره به این واقعیت، گاه اخّوت دینی آنان را به همه اعالم می کند و زمانی باالتر از آن 
می فرماید شما اجزای یک واقعیت و یک پیکره هستید و ابعاض یک پیکر از یکدیگر جدا 

نیستند؛ لذا از آنها می خواهد یک جزء، به غیبت جزء دیگر نپردازد. 
قرآن گاه دقیق تر از آن، از اّمت اسالمی به »نفس« تعبیر می کند و می فرماید: خودتان 
را نکشید و نیز از خودتان عیب جویی نکنید. از اینجا معلوم می شود اگر کسی دیگری را 
کشت، مانند خودکشی است و اگر آبروی دیگری را ریخت، به آن می ماند که آبروی خود را 
ریخته است، بلکه اگر دیگری را به ناحق کشت، گویا همه مردم را کشته است؛ چرا که اّمت 

اسالمی به منزله یک نفس هستند.
ماِل  یعنی  باطل نخورید؛  به  میان خود  را  اموالتان  سپس در جای دیگر می فرماید: 
شما به منزلٔه مال دیگری و ماِل دیگری به منزلٔه مال شماست، چون هر کدام از شما عضو 

تدبــرقرآنــی               

مشابهت  نوع  کدام  به  اشاره  برای  قرآنی،  عبارت های  این  از  یک  هر  در  »اخ«  واژٔه  از 
استفاده شده است؟

َو ايَخ  هاروُن هَُو اَفَصُح ِميّن ِلسانًا ...  )قصص/34(
 َو َلَقد اَرَسنلا ِالّْ َثوَد ااَخُه صاِلـًحا ...  )نمل/45(

 َو ال يَغتَب بَعُضکُم بَعًضا اَيُـِحبُّ اََحُدكُم اَن يَأ  ُكَ حَلَم اَخيـِه َميًتا ...  )حجرات/12(
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تدبــرقرآنــی               

نکنید.  مصرف  باطل  به  را  مال  پس  می دهید،  تشکیل  را  اّمت  یک  هم  با  و  پیکره اید  یک 
برای هریک از شما حّد و سهمی است؛ پس به حریم دیگران تجاوز نکنید که گویا به حریم 
خودتان تجاوز شده است. شما و دیگران یک واقعیت منسجم و هماهنگ هستید. به این 
واقعیت هماهنگ خیانت نکنید. این آیه اگر می فرمود که هیچ فردی مال دیگری را نگیرد، 
فقط حرمت غصب فهمیده می شد اّما از این تعبیر دربارٔه »مال«، یا تعبیر »خودتان را نکشید« 
درباره »جان« یا تعبیر »از خودتان عیب جویی نکنید« دربارٔه »آبرو« و تعبیر »بر خودتان سالم 
کنید« دربارٔه »آداب و سنن زندگی«، افزون بر فهم احکامی تکلیفی، دانسته می شود که افراد 

جامعٔه اسالمی، اّمت واحدی را تشکیل می دهند.«1
»این رابطٔه ایمانی در جامعه، چنان منسجم، مّتصل و مستحکم است که حّتی با قتل 
نفس از بین نمی رود. قرآن در آیٔه قصاص، ضمن حفظ حّق قصاص برای اولیاء دم، به آنان 
قتل عمد،  با  این رو حّتی  از  کنند؛  قاتل را عفو  ایمانی،  به سبب اخّوت  که  سفارش کرده 

اخّوت ایمانی بین قاتل و ولّی دم از بین نمی رود.«2

1ــ به این آیات مراجعه کنید: حجرات/12-10 ، نساء/29، مائده/32، بقره/178، نور/61
در تفسیری که از آیت الّله جوادی آملی خواندیم، به کدام قسمت از هر یک از این آیات 

اشاره شده است؟ آنها را در کالس برای دوستانتان بیان کنید.

2ــ در هر یک از این آیات، رابطٔه اّتحاد و اخّوت میان مؤمنان چگونه توصیف شده و به 
چه جنبه هایی از آن اشاره شده است؟

الكُّفاِررَُحاءُبَيَنُم...  )فتح/29( يَنَمَعهواَِشّداءَُعَ ٌدَرسوُلاهلِلَوالَّ ُمـَحمَّ
َوالـُمؤِمنوَنَوالـُمؤِمناُتبَعُضُهماَوِلاءُبَعٍضيَأُموَنبِالـَمرعوِفَويََنوَن

الةََويُؤتوَنازلَّاکةََويُطيعوَناهللََوَرسوَلهو...  )توبه/71( َعِنالـُمنكَِرَويُقيموَنالصَّ

1ــ تفسیر تسنیم، ج 9، ص511 ــ510.
2ــ تفسیر تسنیم، ج 22، ص 549.



فعالیـت کالسـی

 در روایات نیز بر چنین رابطٔه مستحکم ایمانی میان افراد، بسیار تأکید شده است و 
مؤمنان در پیوستگی و انسجام نسبت به یکدیگر به ساختمانی که اجزای آن یکدیگر را نگه 
می دارند یا دو دستی که یکدیگر را شست وشو می دهند، تشبیه شده اند. رسول خدا  در 

دو حدیث می فرمایند:
بَعُضهوبَعًضا 1  اَلـُمؤِمُنِللـُمؤِمِنِبـزَِنَلِةابلُنياِنیَُشدُّ

يِنَمَثُلالََديِنتَغِسُلِاحداهُـَمااالرُخیّْ 2  َمَثُلاالََخَ

1ــ با تفّکر در احادیث فوق، بگویید از این تشبیهات چه نکات تازه ای به دست می آید؟
2ــ این عبارات از امام خمینی  را بخوانید.

ــ  اسالمی  اخّوت  ــ  اخّوتی  یک  اسالمی  دولت های  بین  که  امیدوارم  »من 
همان طوری که قرآن امر فرموده است، پیدا بشود،که اگر این اخّوت اسالمی 
در بین ممالک اسالمی پیدا بشود، یک قدرت عظیمی است که هیچ یک از 

قدرت های دنیا نمی توانند به پای آن باشند.«3 
به نظر شما، اگر مسلمانان همین یک اصل اسالمی را رعایت کنند، چه ثمراتی 

در عرصٔه سیاست و نیز اقتصاد جامعٔه اسالمی به دنبال خواهد داشت؟

2ــ شکل گیری ساختار حکومت بر محور »ولی«
به طور کلی در هر جامعه ای، شکل گیری روابط و جهت گیری های زندگی مردم تابع معادالت 
بارزترین نوع آن، قدرت سیاسی و حاکمّیت مستقر در جامعه  تناسبات قدرت است، که  و 
است. نیروهای نظامی و امنیتی، تصویب قوانین، دستگاه های تبلیغاتی و اجرایی، معادالت 

1ــ بحار االنوار، ج 58، ص150.
2ــ مستدرک الوسائل، ج 9، ص49.

، ج 8، ص 88. 3ــ صحیفٔه امام خمینی 
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اقتصادی و... که در شکل دادن به زندگی مردم نقش فراوانی دارند، همه و همه یا در دست 
حکومت اند یا حکومت به صورت قابل توجهی در آنها مؤثر است. 

از این رو اگر بخواهیم دین خدا حاکم باشد و جهت گیری های زندگی مردم بر اساس 
دستورات الهی شکل بگیرد، باید حکومت به دست اولیای الهی باشد. اصوالً معنای والیت، 
برقراری  و  حکومت  ایجاد  قالب  در  تنها  آنها،  تدبیر  و  انسان ها  امور  سرپرستی  معنای  به 

نظام های اجتماعی تحّقق خواهد یافت. 
چنانچه پیش از این گذشت، هدف از بعثت انبیاء نیز صرفاً کار فرهنگی نبوده و ایشان 
به دنبال تشکیل حکومت در سطح جامعه بوده اند. اگر نگاه مردم جامعه به انبیاء و اولیای 
الهی تنها به عنوان افرادی مقّدس، قابل احترام و اخالقی باشد، هیچ گاه رسالت ایشان کامل 

نمی شود و اهداف عالی دین محّقق نمی گردد.
امام خمینی  در وصیت نامه خود می نویسند:

»آنچه گفته شده و می شود که انبیاء به معنویات کار دارند و حکومت دنیایی مطرود 
اشتباه  کنیم،  چنین  باید  نیز  ما  و  می کردند  احتراز  آن  از  بزرگان  و  اولیاء  و  انبیاء  و  است 
برای  راه  کردن  باز  و  اسالمی  ملّت های  کشیدن  تباهی  به  آن  نتایج  که  است  تأّسف آوری 
استعمارگران خون خوار است. زیرا آنچه مردود است، حکومت های شیطانی و دیکتاتوری 
است...اّما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامٔه عدالت 

اجتماعی، از بزرگ ترین واجبات و اقامٔه آن از واالترین عبادات است.1«
مقام معظم رهبری ) مّدظّله العالی( نیز در همین رابطه تأکید می کنند: 

»انبیاء مظهر اقتدار پروردگار در میان بشر بودند. آنها که نیامدند مردم را فقط نصیحت 
کنند. نصیحت و تبلیغ، بخشی از کار پیغمبران است. پیغمبران همه آمدند تا جامعه ای را بر 
اساس ارزش های الهی به وجود آورند....دین در هیچ زمانی نمی تواند اثر خود را ببخشد، 

مگر اینکه زمامداری، حاکمّیت و اقتدار، در آن وجود داشته باشد«2.

1ــ صحیفٔه نور، جلد 21، صفحه 177.

2ــ 74/2/28، دیدار با کارگزاران نظام.
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مؤمنان در جامعٔه اسالمی باید همواره برای برپایی و تقویت حکومت ولّی الهی تالش 
کنند و با حضور در میدان، انسجـام و اتّحـاد، جبهـٔه حق را در مقابل جبهـٔه باطل قّوت 
بخشند. خالی کردن صحنه و تنها گذاشتن ولّی حق، سبب غلبٔه جبهٔه باطل، تسلّط طاغوت 

بر مردم و در نهایت، گمراهی توده های مردم خواهد شد. 
اهمیت همراهی ولّی حق در مقابل جبهٔه باطل تا آنجاست که حّتی یک فرد مسلمان 
اگر با زندگی در کشوری که تحت والیت طاغوت است و انجام دادن فعالیت های مختلف 
علمی و اجرایی، موجب تقویت جبهٔه باطل و رشد علمی و فرهنگی آن شود، کار مذموم و 
ناپسندی انجام داده است؛ چرا که علم و هنر او می توانست در خدمت حکومت حق و تقویت 

آن قرار گیرد؛ در حالی که نقطٔه مقابل آن را تقویت کرده است. 
دانشمندی را در نظر بگیرید که تحت تسلّط و حکومت طاغوت زندگی می کند. او 
فردی بسیار منظّم، قانون مدار و اهل تحقیق است. اهل نماز و روزه و خمس است و سر هر 
ماه نیز بخشی از درآمدهای خود را به خیریٔه محل کمک می کند. از قضا، وی اختراعاتی 
نیز دارد که در کارخانه های آن کشور به کار گرفته شده است و به قول معروف، چرخ صنعت 
را می چرخاند. او به ظاهر فردی موفّق، شایستٔه تقدیر و در دنیا و آخرت سعادتمند است، اما 
در حقیقت اینطور نیست؛ زیرا او نکته ای مهم و اساسی را فراموش کرده است. در یک 
نگاه اجتماعی و کالن، فعالیت های او به قدرتمندتر شدن حکومت کفر انجامیده و سرمایه های 

والیت طاغوت را افزایش داده است. 

تدبــرقرآنــی               

با توجه به این آیه، چرا می گوییم انبیاء به دنبال تشکیل حکومت در جامعه بوده اند؟
يَن َو ُمنِذريَن َو ازَنََل َمَعُهُم الِكتاَب بِاحلَّقِ  ِلَحكَُم  ُمبَّشِ فَبََعَث اهللُ انلَِّبييـنّ َ

بنََي انلّاِس فيَمـا اختََلفوا فيِه ... )بقره/213(
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در واقع، آن حکومت با بهره مندی از نتایج تحقیقات و تالش های امثال این دانشمند 
است که نیروی نظامی و تسلیحات جنگی تدارک کرده و کشورهای ضعیف را به استضعاف 

می کشد. 
بیندیشد که از ثمرٔه زندگی و تالش او چه گروهی  به این نکته  با بصیرت  باید  انسان 
بهره مند و کدام گروه متضّرر می شود. زندگی و تالش های او در خدمت جریان حق است یا 
تقویت جریان باطل؟! براین اساس، نبرد مؤمنان در مقابل جبهٔه باطل، نبردی جمعی است نه 
فردی. پیش تر از آنکه ببینیم یک فرد چگونه می جنگد، باید ببینیم در کدام اردوگاه و به نفع 

چه کسی شمشیر می زند؟
از این رو یکی از دو رکن اصلی دعوت انبیاء؛ همواره اجتناب از طاغوت بوده است:

ٍة َرسواًل اَِن اعبُُدوا اهللَ َواجتَِنبُوا الّطاوغَت ... )نحل/36( ِ اُمَّ
َو َلَقد بََعثنا یف ُكّ

یکی از آسیب های جامعٔه امروز این است که عّده ای خود را تحـت والیت الهی و 
ولّی حق می دانند؛ حال آنکه اجتناب و برائت الزم را از والیت طاغوت ندارند و این یکی از 

موانع جّدی بر سر راه تحّقق وحدت در جامعه است.
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از آنچه گذشت،  روشن می شود که نجات و سعادت جامعه در گرو همراهی با »ولّی اللّه« 
و بدبختی و ضاللت جامعه در اثر همراهی با والیت طاغوت است. بر این اصل اساسی در 
تعالیم اسالم بسیار تأکید شده و حّتی اعمال و رفتار انسان ها پس از رعایت این اصل مهم 
است که مورد توّجه قرار می گیرد. به این معنا که زندگی، تحت والیت الهی اهمیت دارد و 
انسان ها را به سوی سعادت سوق می دهد؛ هرچند افراِد تحت والیت الهی در اعمال و رفتار 

خود، گاهی تقصیرها و گناهانی هم داشته باشند1.
از سوی دیگر، زندگی تحت والیت طاغوت، انسان ها را از سعادت دور می کند؛ هر 

چند این افراد اهل نیکوکاری و کارهای خوب باشند.

1ــ باید توجه داشت که تبعّیت از هوای نفس و ارتکاب گناهان فردی، بر اثر تکرار و تداوم به تدریج دست فرد را از دست ولی 
خارج می کند و او را در مسیر شقاوت قرار می دهد.

تدبــرقرآنــی               

در معنای این آیه دقت کنید؛
ُم آَمنوا ِبا ازُنَِل ِاَلَک َو ما ازُنَِل ِمن قَبِلَ  يَن زَيُعوَن اَ نَّ اََل َتَ  ِاَل الَّ

ُييدوَن اَن يَتَحاكَموا ِاَل الّطاوغِت َوقَد ارُِموا اَن يَکفُروا بِهٰ 
يطاُن اَن يُِضلَُّهم َضلاًل بَعيًدا  )نساء/60(          َو ُييُد الشَّ

آیا ندیده ای کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی تو و پیش 
از تو نازل گردیده، ایمان آورده اند، )با این حال ( می خواهند داوری 

میان خود را به سوی طاغوت ببرند؛ با آنکه قطعًا فرمان یافته اند که بدان 
کفر ورزند......

در این آیه می خوانیم مؤمنان از پیش فرمان یافته اند تا از طاغوت 
دوری کنند. با بررسی آیات این درس و درس قبل، سه آیه با این مضمون 

را بیابید و در کالس بیان کنید.



149

فعالیـت کالسـی

بیان  مثال  یک  قالب  در  را  مفهوم  این  رهبری)مّدّظله العالی(،  معّظم  مقام 
کرده اند. توضیح دهید که مثال زیر چگونه این مطلب را روشن می کند.

از مشهد  کنید شما  اینکه فرض  به  می کنم  تشیبه  را  مطلب  این  »بنده 
اگر چنانچه  نیشابور؛  مثاًل  معّین  به هدف  برای رسیدن  ماشینی شدید،  سوار 
این ماشین به سوی نیشابور حرکت کند، شما حتمًا به هدف می رسید و اگر 
این ماشین به جای دیگر مثاًل سرخس برود، خب مسّلم است که شما به هدف 
نمی رسید. حاال در آن ماشینی که دارد به طرف نیشابور می رود و شما را به 
هدفتان می رساند، اگر مسافران با ادب، مهربان و خوش رفتار باشند، چه بهتر، 
اگر هم با آداب انسانی و احسان با هم معاشرت نکردند، باالخره به نیشابور و 
هدف می رسند؛ اگرچه در بین راه یک قدری بد کردند، آن بدی ها هم البته یک 
سزایی و آثاری خواهد داشت. آن آثار را هم مجبورند متحّمل بشوند اما به 
هدف می رسند. برخالف ماشینی که باید شما را به نیشابور برساند، اما دارد به 
نقطٔه مقابل نیشابور می رود. اگر چنانچه در این ماشین، همٔه افراد با ادب و با 

احترام با همدیگر رفتار کنند، اما آیا به هدف خواهند رسید؟
در مثال اّول، راننده، یک رانندٔه راه بلد بود، »ِاماٌم ِمَن اللّٰه« بود، آنها 
را به هدف رساند، اگر چه بد اخالق بودند. در مثال دوم، راننده امین نبود، 
مردم  بر خواستٔه  را  کار خودش  داشت،  کاری  در سرخس  بود،  هواپرست 
مقّدم کرده بود، داشت می رفت آنجا؛ اینها مسّلم به هدف نخواهند رسید، اگر 

چه داخل ماشین خیلی هم خوش رفتار باشند«1.

1ـ کتاب »طرح کّلی اندیشٔه اسالمی در قرآن«، ص 615.
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   اندیشـه وتحقـیـق 

تقویت جبهۀ حق، مقّدمه ساز ظهور
مقابل جبهٔه  در  نهایی  پیروزی  برای  که  لوازمی  و  ویژگی های جبهه حق  با  اینجا  تا 
باطل به آن احتیاج دارد، آشنا شدیم. دلیل تأکید فراوان بر موضوع اندیشٔه اجتماعی اسالم 
و بیان ویژگی های جبهٔه حق برای پیروزی در مقابل جبهٔه باطل، این است که تالش برای 
تحّقق این ویژگی ها در جامعٔه دینی، مقّدمه ساز پیروزی نهایی حق در جامعه یا همان »ظهور« 
خواهد بود؛ به این صورت که این نوع اندیشه در درجٔه اّول، موجب اتّحاد و ارتباط مؤمنان 
برای  را  این جوامع  افراد  و در درجٔه دوم،  یکدیگر در سراسر جوامع اسالمی می شود  با 

استحکام بخشی پایه های حکومت اسالمی بر محور »ولّی حق«، به میدان می آورد.
در عرصٔه  باطل  و  تقابل جبهٔه حق  موجب  نوبٔه خود  به  نیز  مؤمنان  آمدن  به صحنه 
بین المللی و تقویت جبهٔه حق در این مبارزه می شود؛که در نهایت، این تقابل  اجتماعی و 
تاریخی با ظهور منجی به نهایت خود می رسد و غلبٔه نهایی حق در کل جهان محّقق می گردد. 
به تعبیر شهید مطهری، ظهور، یک کودتا یا انقالب بدون پشتوانه و سابقه نیست بلکه:
»حلقه ای است از حلقات مبارزٔه اهل حق و اهل باطل، که به پیروزی نهایی اهل حق 

منتهی می  شود«1.
ًة  يَن استُضِعفوا یِف االَرِض َو جَنَعَلُهم اَئِـمَّ  َو ُنيُد اَن َنـُنَّ َعَ الَّ

َو جَنَعَلُهُم الواِرثنَی  )قصص/5( 

داستان آفرینش انسان و سجدٔه مالئک و کفر ابلیس را به یاد بیاورید. 
از این داستان، چگونه می توان این گزاره را نتیجه گرفت که: 

»راز قبولی عبادت و تقّرب انسان به سوی خدا، اطاعت از نمایندٔه الهی 
و خضوع در مقابل ولّی اوست، نه فقط اطاعت از خدا«

1ــ مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 24، ص 438 ــ 437.
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    برای مطالـعـه

َمَثل نماز جماعت
آیا تا به حال درباره عبادتی گروهی مانند »نماز جماعت« فکر کرده اید؟ 
در یک نماز جماعت، عالوه بر اینکه افراد باید شرایط صّحت یک نماز 
فراٰدی را حفظ کنند، احکام و آداب دیگری را نیز باید رعایت نمایند تا نماز 

جماعت به صورت صحیح برپا شود.
در نماز جماعت، مؤمنان در صفوف به هم پیوسته، دوشادوش یکدیگر 
قرار می گیرند و شرط صحت نماز هر فرد، قرار گرفتن او در صف اّتـصال 

مؤمنان است؛ به نحوی که اگر این اّتصال قطع شود، نماز او باطل می شود.
در رأس این جماعت، شخصی عادل و آگاه به احکام، به عنوان »امام 
جماعت« قرار می گیرد که جماعت مؤمنان با نّیت »ُقرَبةً ِاَلی اللّٰه« به او مّتصل  
می شوند و اجزاء نماز را پشت سر و به تبعّیت از او انجام می دهند، تا بدین 
وسیله به خدا تقّرب یابند. اگر نمازگزاری اجزاء نماز را خیلی دیرتر و یا زودتر 
از امام جماعت به جا آورد، نماز او باطل می شود زیرا شرط صّحت اعمال، 
تبعّیت دائم از امام جماعت در لحظه لحظه نماز است. چنین نمازی است که 
آثار فراوان به دنبال دارد و هر چه به تعداد افراد آن افزوده شود، این آثار تجّلی 
بیشتری می یابند؛ به گونه ای که اگر عدد افراد از ده نفر تجاوز کند، ثواب آن 

نماز قابل شمارش نیست!
با دّقت در آنچه گذشت، می توان گفت که َمَثل جامعه اسالمی نیز همین 

گونه است. 
باید  اّواًل  و سعادت،  به رشد  برای رسیدن  در جامعٔه اسالمی  مؤمنان 
بر محور حق و توحید به یکدیگر مّتصل شوند و ید واحدی را شکل دهند. 
و  مّتصل شود  الهی  ولّی  به  »ُقرِب ِاَلی اللّٰه«  با هدف  باید  واحد  ید  این  سپس، 
نظامی شکل گیرد که در رأس آن »ولّی اللّٰه« قرار دارد و او پرچم دار اجرای 
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مبنـای  بر  این حالت، جـامعـه ای  در  است.  در جـامعـه  و خداپرستی  عدل 
ارادهٔ الهی شکل می گیرد و هر چه بر تعداد مؤمنان در این جامعه افزوده شود، 
آثار و برکات بسیاری به دنبال داشته و استقامت، قدرت و استحکام آن به حول 
و قّؤه الهی در مقابل آسیب ها و تهدیدها افزایش می یابد. چنان که در سورٔه 
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