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 تفکر  و  اندیشه
بخش اّول
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قرائت

آزمون های  و  کتبی  امتحانات  در  نباید هیچ گونه سؤالی  و  قرائت در کالس است  برای  فقط  هر درس  ابتدای  آیات  توجه: 
ورودی دانشگاه ها از این آیات طراحی شود.

َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

ِت َواالَرِض   َواختِ ـالِف ال یِل َوال ن ـهاِر ـو م يف َخلِق الس ِان
ُ عوًدا  قِ یاًما َو ق ـنَي یَذرُكوَن اهللاَ  ذلِالُويِل االَل باِب ا َآلیـٍت 
ِت َواالَرِض  ـو م روَن يف َخلِق السَو یَـتَ ـَفک ِ ـِهم  َوعَ يل ُجنوب

َ ـِقنا َعذاَب ال نّ ـاِر َنَک ف ذا باِطًال ُسبحـ نا ماَخَلقَت ه َرب
ِ منَي  ل


 ـَک َمن تُدِخِل ال نّ  ـاَر  فََقد اَخ َزیـتَ ـه{« َو ما ِللظّـ  ـنا  ِان َرب

 ـنا  َس ِمعنا  ُمناِدیًـا  یُـنادي  ِلالی ماِن   ـنا  ِان ِمن  اَن ـصاٍر   َرب
رَعنّ ـا  َ ـنا َوکَ ـّفِ  ـنا فَاغِفرلَ نا ذُنوب َ ـĤَمنّ ـا‘َرب ِ کُم ف ّ ِ ـَرب اَن آِمنوا ب
َ ـنا  َوَعدت ِ ـنا  ما   ـنا  َو آت  ـنا  َمَع االَب ـراِر    َرب َ ـَوف ـĤتِ ـنا   َو ت َسیِّ
 ـَک الخُتـِلـُف ال میعاَد َمِۀ «  ِان ُرُسكِلَ  َو ال خُت ِزنا یَوَم الِقی عَ يل

ايَّن ال اُضیُع عَ َمَل عاِمٍل ِمنکُم   ـُهم   فَاستَجاَب لَ ُهم َرب
ـنَي هاجَ روا  فَاذل « بَعـُضکُم ِمن بَعـضٍ‘ ِمن َذـَكٍر اَو اُن ـيث
ُ ـِتلوا    َو اُخ روِجا ِمن ِدیاِرمِه  َو  اوذوا يف َسبیيل  َو ق ـتَلوا  َو ق
ٍت جَت ري ِمن  ُهم َجنّ ـ ِهم  َوَالُدِخلَ ن ِ ـĤت َرن َعهنُم َسیِّ َالـَُكّفِ
ً ـا ِمن ِعنِداِهللا‘َواهللاُ ِعنَده{ُحسُن ال ثواِب   ُر ثَواب حَتتِ َهااالَن ه

سوره آل عمران 3 جزء   4
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ترجمه
َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

سورهٔ آل عمران، آیات 190 تا 195

مسلماً در آفرینش آسمان ها و زمین، و در پی یکدیگر آمدن شب و روز، نشانه های 
]قانع کننده[ برای خردمندان است. 190

که  آن گاه  و  نشسته،  و  ایستاده  حال  در  احوال[  همه  ]در  را  خدا  که  همان ها 
]و  می اندیشند  زمین  و  آسمان ها  آفرینش  در  و  می کنند  یاد  خوابیده اند،  پهلو  بر 
می گویند:[ پروردگارا! اینها را بیهوده نیافریده ای! منزهی تو! پس ما را از عذاِب 

آتش دوزخ در امان بدار. 191
پروردگارا! هر که را تو ]به خاطر اعمالش،[ به آتش درآوری، یقیناً او را خوار 

و رسوا ساخته ای! و برای ستمکاران یاورانی نیست. 192
پروردگار  » به  فرا می خواند که:  ایمان  به  ما شنیدیم که دعوتگری  پروردگارا، 
و  ببخش!  را  ما  گناهان  پروردگارا!  آوردیم.  ایمان  ما  بیاورید!« پس  ایمان  خود، 

بدی های ما را بپوشان! و ما را با نیکان ]و در مسیر آنها[ بمیران! 193
پروردگارا!، آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده ای به ما عطا کن، و ما 
را روز رستاخیز رسوا مگردان، زیرا تو هیچ گاه از وعده خود، تخلف نمی کنی. 194
هیچ  عمل  من  که:[  فرمود  ]و  کرد  اجابت  را  آنان  دعای  پروردگارشان  پس، 
عمل کننده ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد. شما همنوع اید، و 
از جنس یکدیگر! آنها که در راه خدا هجرت کردند، و از خانه های خود بیرون 
رانده شدند و در راه من آزار دیده و جنگیده و کشته شده اند، به یقین گناهانشان را 
می بخشم و آنان را در باغ هایی که از زیر ]درختان[ آن، نهرها روان است داخل 

می کنم. ]این[ پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست. 195

توجه: ترجمٔه آیات فقط جهت آشنایی شما دانش آموزان عزیز با مفاهیم آیات می باشد و جزء محتوای آموزشی نیست و در 
امتحانات کتبی و آزمون های ورودی دانشگاه ها سؤالی از آنها داده نخواهد شد.
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هدف زندگی  

موش کین  موش کردین نیست؛ اگر مجهل چزیها را فرا »... در عامل یک چزی است که آن فرا

موش کین، هیچ  موش نکین، تو را باک نیست و اگر مجهل را به اج آری و آن را فرا و آن را فرا

ی کار معنی، تو رفیت و صد کار دیگر  نکرده بایش؛ همچنان که پادشاهی تو را به ده فرستاده برا

ردی. پس  ردی، گویی که هیچ نگزا ی آن رفته بودی نگزا ردی، چون آن کار را که برا گزا

هیچ  پس  رد،  نیم گزا آن  چون  است،  آن  مقصود  و  است،  آمده  کاری  ی  برا عامل  درنی  آدیم 

نکرده باشد.

چندنی  عوض،  در  نیم کمن،  آفریده  آن  ی  برا رما  خدا  که  آن کاری  اگرچه  گویی  تو  اگر 

که  باشد  همچنان  نیافریده اند.  دیگر  کارهای  آن  ی  برا را  آدیم  گومی  یم دمه،  اجنام  دیگر  کار 

ن  ئن مولک از آن بتوا ـ و تهنا در خزا ن بر آن گذاشت ـ هرنشاین که قیمت نتوا تو مششری جوا

آن  در  و  وری  بیا را  زرنی  دیگ  یا  و  کین  گندیده ای  گوشت  ساطور  را  آن  و  بایش  ورده  آ ـ  ـ یافت 

شلغم بپزی و بگویی که من ایهنا را معطل نگذاشته و به کار گرفته ام! اجی افسوس و خنده 

نباشد؟

ی  و برا ی چه تو را خلق کرده  رزش بسیار داده است. پس ببنی که برا حق تعایل نزی تو را ا
چه کار فرستاده است«.1

٭ ٭ ٭

1ــ برگرفته از کتاب »فیه مافیه« مولوی



5

جهان هدفمند
در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آنها خدایی حکیم است؛ 
یعنی خدایی که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. قرآن کریم در آیات گوناگون براین نکته تأکید می کند 

و آفرینش جهان را »حق« می داند. از آن جمله می فرماید:

ماواِت وَ  االَرَض و ما آسمان ها و زمینَو ما َخلَقنَا السَّ

و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم،َو ما بَینَُهما الِعبیَن

آنها را جز به حق خلق نکردیم.1ما َخلَقناُهما ِااّل بِالَحّق ِ

حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدف دار بودن خلقت آنهاست. این آیه به خوبی داللت 
بر این دارد که جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودی بر اساس برنامٔه حساب شده ای به این جهان 

گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.

1ــ سورٔه دخان، آیات 38 و 39
2ــ نهج البالغه، حکمت 370

٭ فیلم های کوتاهی که در برخی درس ها قرار داده شده است،صرفاً جهت یادگیری هر چه بهتر درس می باشد و نباید از محتوای آن در ارزشیابی مستمر 
و پایانی سؤال طراحی شود.

انسان نیز مانند موجودات دیگر، از این قاعدهٔ کلی جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته 
است. و گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است. از این رو، 

حضرت علی  هرگاه که مردم را موعظه می کرد، معموالً سخن خود را با این عبارات آغاز می کرد:
ای مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود وا 

نگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.2
البته میان هدف انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی وجود دارد. تفاوت هایی 
تفاوت ها  این  از  برخی  باز   می گردد.  موجودات  سایر  از  او  تمایز  و  انسان  خاص  ویژگی های  به  که 

عبارت اند از:
1ــ انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد؛ در 
حالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند. مثالً 

٭ فیـلم )١( 

بعد از دیدن این فیلم کوتاه که از سوی سازمان ناسا تهیه شده است، احساس خود را بیان کنید. 
http://quran- dept.talif. تمامی فیلم های که در این کتاب معرفی می شوند، در سایت گروه قرآن و معارف اسالمی به آدرس(

sch.ir در بخش »فیلم های کوتاه« موجود است(.
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دانٔه گندم به صورت طبیعی در جهت رسیدن به هدف نهایی خود یعنی تبدیل شدن به خوشه ای با ده ها 
دانه حرکت می کند و یا نهال کوچک خرما در مسیر رسیدن به نخلی تنومند پیش می رود.

2ــ انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند، مجموعه ای فراوان از 
استعدادهای مادی و معنوی است. به همین دلیل، به دنبال انتخاب هدف هایی است که از طریق آن، 

استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند.
تنها  نه  به خواسته هایش  در دستیابی  او  بی نهایت طلب است و عطش  دارای روحیه ای  انسان  3ــ 
کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد. او به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام 
نمی شود. این انسان بی نهایت طلب، در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است؛ هدف هایی 
به  که  هنگامی  و  دارند  گیاهان هدف های محدودی  و  که حیوانات  تمام نشدنی. درحالی  و  پایان ناپذیر 

سرحّدی از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند؛ چنان که گویی راهشان پایان یافته است.

اختالف در انتخاب هدف
وقتی به دنیای انسان ها می نگریم، با دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛ چنان اختالفی در هدف ها 
وجود دارد که ابتدا سردرگم می شویم که به راستی، کدام انتخاب درست و همسو با میل بی نهایت طلب 

انسان و استعدادهای فراوان مادی و معنوی اوست و کدام یک این گونه نیست؟
کسانی به دنبال پول و ثروت اند، برخی دل به کشف اسرار جهان سپرده اند، برخی به دنبال جاه و مقام اند، 
در  نقش آفرینی  و  هنرمندی  به  گروهی  داده اند،  قرار  زندگی خود  را سرلوحه  به خلق  دسته ای خدمت 

عرصه های هنری می اندیشند، گروهی نیز در آرزوی قهرمانی در ورزش، پیوسته می کوشند و …  .

هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به 
دیگران ارزشمند است و می تواند روحیٔه بی نهایت طلب او را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای 
گوناگونش باشد، می کوشد به دیگران کمک کند. کسی هم که فکر می کند با داشتن شهرت می تواند  
به این نتایج برسد، همٔه زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد. پس این اختالف در 

هدف ها، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد.

فعالیت کالسی

به نظر شما منشأ این اختالف ها در انتخاب هدف چیست؟
.........................................................................
.........................................................................
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تــدّبر

برای رسیدن به معیارهای انتخاب هدف، در ترجمه آیات تدبّر کنید و با تأّمل در آنها و ارتباط 
دادن آنها به یکدیگر، پیام های صفحٔه بعد را تکمیل کنید و آیاتی را که این پیام ها از آنها استخراج 

می شوند، مشخص نمایید.
 آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ــ و به هرکس 
اراده کنیم ــ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در 
آن وارد شود.                                                                                               سورۀ اسراء، آیهٔ 18
داده  پاداش  باشد،  و مؤمن  آن سعی و کوشش کند  برای  و  بطلبد  را  آن کس که سرای آخرت  و 
خواهد شد.                                                                                                     سورۀ اسراء، آیهٔ 19

 بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.
                                                                                                                            سورۀ بقره، آیهٔ 200

و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و 
ما را از عذاب آتش نگاه دار.                                                                         سورۀ بقره، آیهٔ 201
اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.          سورۀ بقره، آیهٔ 202

 آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر 
است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟                                                                            سورۀ قصص، آیهٔ 60

معیارهای انتخاب هدف های اصلی
با نگاهی درست، هدف های خود را  بتوانیم  اینکه  برای  انسان ها،  اندیشٔه  نگاه و  تفاوت   به  با توجه 
انتخاب کنیم، نیازمند معیار و مالک هستیم؛ معیاری که بتوانیم به وسیلٔه آن، هدف های همسو با میل 
بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم. بدین وسیله، هدف های زندگی را به درستی 

برخواهیم گزید و عمر خود را برای رسیدن به آنها صرف خواهیم کرد. 
خدای رحیم و مهربان که از همه به ما مهربان تر و از خوِد ما به نیازهای ما آگاه تر است، در این مورد ما را 
هدایت و راهنمایی کرده و معیار انتخاب هدف را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن را نیز یادآور شده است.
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آیات مرتبط با پیامپیام

 برخی از هدف ها و دل بستگی ها محدود و پایان پذیر هستند و تنها پاسخگوی 
برخی از استعدادهای مادی ما هستند.

به  است  ممکن  برگزیند،  اصلی  هدف  به عنوان  را  هدف ها  این  کسی  اگر   
مقداری از آن برسد.

 اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند  …………… .
 برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوی استعدادهای مادی و 

معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
 اگر کسی این هدف ها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و ………… به هدف 

خود خواهد رسید.
 هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند.

 هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.
نعمت های   از  انسان  بهره مندی  مانع  قرار گرفتن هدف های اخروی،   اصل 

دنیایی نمی شوند.
به هدف های اخروی  مانع رسیدن  اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند،   

می شوند.

…………………

…………………

…………………
…………………

…………………

…………………
…………………
…………………

آیٔه 18 سورهٔ اسراء و آیٔه 200 سورهٔ بقره

نتیجه: برنامه ریزی انسان باید در  برگیرندٔه اهداف اخروی و اهداف ……… باشد و به گونه ای تنظیم شود که اهداف 
……… اصل قرار گیرند و هدف های دنیوی ………  و تابع آنها باشند.

همان طور که با تدبّر در آیات دیدید، اینجا سخن از هدف های اصلی و فرعی است، که هر دو خوب 
می باشند و برای زندگی ما ضروری هستند. مهم این است که هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار 
ندهیم و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند و از رفتن به سوی 
کماالت بازدارند. تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا نه تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب است. 
فقط باید توجه کنیم که برای رسیدن به نعمت های دنیا مرتکب گناه نشویم و آن قدر سرگرم آنها نباشیم 

که از زیبایی های پایدار باز بمانیم.

1ــ به نظر شما چه چیز باعث شد ادواردو آنیلی، فرزند مدیر و مالک کارخانه های اتومبیل سازی فیات، فراری و 
مازراتی و صاحب باشگاه یوونتوس به همٔه این دارایی ها پشت کند؟

2ــ ارتباط این فیلم را با بحث هدف های اصلی و فرعی بیان کنید.

فیـلم )2(
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* بررسی 1
با دقت در حاالت اطرافیان و شنیده هایتان از احوال دیگران، فهرستی از اهداف انسان های 

مختلف تهیه کنید و با توجه به آنچه از فعالیت تدبّر آموختید، آنها را در جدول زیر تفکیک کنید.

اهداف و دل بستگی های اصلیاهداف و دل بستگی های فرعی

1ــ …………………...........……………

2ــ …………………...........……………

3ــ …………………...........……………

4ــ …………………...........……………

5ــ …………………...........……………

6ــ …………………...........……………

7ــ …………………...........……………

8 ــ …………………...........……………

1ــ …………………...........……………

2ــ …………………...........……………

3ــ …………………...........……………

4ــ …………………...........……………

5ــ …………………...........……………

6ــ …………………...........……………

7ــ …………………...........……………

8 ــ …………………...........……………

و  پایانی  امتحانات  در  و  می شوند  استفاده  مستمر  ارزشیابی  برای  فقط  و  هستند  واگرا  فعالیت های  شده اند،  مشخص   )*( عالمت  با  که  فعالیت هایی   -1
آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید از آنها سؤال طرح شود.
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برترین هدف
حتماً این مصرع از شعر زیبای مولوی را شنیده ای که می گوید:

این مصرع را به صورت یک ضرب المثل در جایی که یک چیز، جامع و در بردارندٔه چیزهای دیگر 
است، استفاده می کنند.

برخی هدف های زندگی، نیز این گونه اند؛ یعنی در بردارندٔه هدف های دیگر نیز هستند و رسیدن به آنها 
برابر با دستیابی به سایر اهداف نیز هست. به میزانی که این گونه هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های  

بیشتری را در درون خود جای می دهند.
معموالً آدم های زیرک و هوشمند هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند که به قول معروف »با 

یک تیر چند نشان بزنند«.
حال به نظر شما در میان هدف های اصلی، برترین و کامل ترین هدف کدام است؟ هدفی که رسیدن به 

آن مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز باشد؟
با توجه به دو ویژگی »متنوع بودن استعدادهای انسان« و »بی نهایت طلبی او«، اگر هدفی را که 
انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد، آن هدف، کامل تر است. بنابراین برترین 
هدف اصلی ما آن هدفی است که همٔه استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود و 
نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبا تبدیل کند به طوری که سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی و 

شور و نشاط فرا گیرد.
 آغاز   را ببینید! ایشان رشد و تکامل خود را زیر نظر و با تربیت پیامبر اکرم  امیرالمؤمنین علی 
کرد و جلوه گاه همٔه کماالت و زیبایی ها شد. وقتی به شخصیت ایشان می نگرید، می بینید که ایشان در میدان 
علم و دانش، رشادت و جنگاوری، سخنوری و خطابه، مهربانی و دوستی، پهلوانی و جوانمردی، نیایش و 
 بی نظیر است. راستی ایشان چه چیزی را مقصود و  عبادت، حق طلبی و عدالت، پس از رسول خدا 

هدف خود قرار داده که به همٔه این زیبایی ها دست یافته است؟
٭ ٭ ٭

بعد از دیدن این فیلم کوتاه، به سؤال زیر پاسخ دهید:
خدا ما را خلق کرد تا به کجا برسیم؟

فیـلم )3(
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هرکس اندکی تأمل  کند، می بیند که در ذات خود در جست و جوی سرچشمٔه خوبی ها و زیبایی هاست و 
تا به آن منبع و مبدأ نرسد، آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست. این سرچشمه، همان خداوند است که 
خالق همٔه کماالت و زیبایی هاست؛ او که خود نامحدود است و کماالت و خوبی هایش حد و اندازه ندارد. 

هر کمال و خوبی از او سرچشمه می گیرد و در جهان گسترده می شود. 
پس مقصود و هدف نهایی ما خداوند است. به راستی جز او چه کسی و چه چیزی می تواند برترین و 
اصلی ترین هدف ما باشد؟ چه کسی جز او می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند و زمینه شکوفا 
شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد؟ اگر روح انسان بی نهایت طلب است و 
خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد 

نهایی او باشد.
البته نزدیکی و تقرب به خداوند، نزدیکی مکانی و ظاهری نیست. چه بسا دو نفر در یک مکان در کنار 
هم باشند ولی هیچ نزدیکی به هم احساس نکنند. نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی است، همان طور که 
دوری از او هم بدترین نوع دوری است. خدا سرچشمٔه زیبایی ها و خوبی هاست و انسان ها به میزانی که 

زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند به خدا نزدیک تر می شوند.
افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند و 
هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می دهند، جان ودل خود را به 

خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند.

نـیا  هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهدَمن کاَن ُیـریـُد ثَـواَب الدُّ

نـیا َو اآلِخـَرةِ  ـِهِ ثَـواُب الـدُّ نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.1 َفـِعنـَد الـلّٰ

1ــ سورٔه نساء، آیٔه 134

ارادٔه محکم  و  بزرگ  بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، همت  که  میزان  به همان  این هدف،  البته 
می طلبد؛ همان طور که دستیابی به گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد.

د؟ ر سا�ن
کَ

� سشِ ه  �ک ن  �آ �یا  ر  ه�ت �ب ر  �کَ سشِ  ، د؟ای دوس�ت  سا�ن �تمر  ه  �ک ن  �آ ا  �ی ر،  ه�ت �ب �تمر  ّی  �نو�ب

و؟ �ت ن و گل رد  ا گل�ش �ی ر  �نو�ش �ت ی  و�ی �ت �با�ن  د؟ای  سا�ن ر  �ت ِس 
ر�گ �ن صد  گل،  رد  ر�آ �ب ه  �ک ن  �آ ا  �ی
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بیشتر بدانیم

چرا کاریکاتورها خنده دارند؟
حتماً شما کاریکاتورهای زیادی از اشخاص مختلف دیده اید. 
این است که در  با تصویر واقعی اشخاص  تفاوت کاریکاتور 
ندارد.  وجود  تناسب  شخص  بدن  اعضای  بین  کاریکاتور، 
عضوی بسیار کوچک طراحی می شود و عضوی بیش از اندازه 

بزرگ و همین قیافٔه ناموزون موجب خندهٔ بیننده می شود.
روح و روان انسان مانند جسم او دارای اعضا و بخش های گوناگون است. اعضای روح انسان همان 
استعدادها و تمایالت درونی اوست. ما برای داشتن یک شخصیت کامل، بایستی در تمام استعدادهای 
درونی خویش به صورت متناسب رشد کنیم تا مبادا درون ما به دلیل توجه بیش از حد به یک استعداد 

و غفلت از سایر استعدادهای درونی، حالت کاریکاتوری پیدا کند.
مثالً فرد دانشمندی را درنظر بگیرید که در زمینٔه علمی در عالی ترین مرتبه و جایگاه قرار دارد اما هیچ 

توجهی به دیگران ندارد و از اخالق خوبی برخوردار نیست. آیا این فرد شخصیت کاریکاتوری ندارد؟
متأسفانه بسیاری از انسان ها بیشتر عمر خود را صرف یک استعداد خود می کنند و از سایر استعدادها 
غافل می شوند. عده ای فقط دغدغه کسب علم دارند، عده ای فقط دنبال خوشحال کردن دیگرانند و 

عده ای …

2ــ سورٔه انعام، آیٔه 162 1ــ مولوی، دیوان شمس   

افی
ن ص

سی
ر ح

ر اث
اتو

ریک
کا

تــدّبر

به نظر شما برنامٔه زندگی روزانٔه من و شما چگونه باید باشد تا براساس آیه زیر، تمامی اعمال و 
زندگی ما برای خدا باشد؟

بگو نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ منُقل ِانَّ َصالتی َو ُنُسکی َو َمحیاَی َو َمماتی
ِه َرِبّ العالَمیَن برای خداست که پروردگار جهانیان است2.لِلّٰ

؟ �نسش �ی �ب رد  و  دا�نسش  رد  ی  �با�ش به  � و  �ت ل  ع�ت د؟  1 ای  سا�ن ر  �ن �ن و  ل  صد ع�ت ه  �ن لح هر  به  � ه  �ک ن  �آ ا  �ی

٭ ٭ ٭
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این در حالی است که موفقیت و رستگاری ما تنها از طریق رشد متناسب همٔه استعدادهایمان میسر 
می شود و این امر وقتی تحقق پیدا می کند که ما در طول زندگی خود در مسیری قدم برداریم که در آن 

مسیر بتوانیم همه استعدادهای خود را شکوفا کنیم و نقایص و کاستی هایمان را برطرف کنیم.
و این مسیر همان مسیر قرب به خداست که جامع و دربردارندهٔ همه خوبی ها و کماالت است؛ زیرا خداوند 
خود کامل است و همه خوبی ها را در حد کمال خود دارد و کسی که در مسیر نزدیک شدن به او گام بردارد، 

می تواند رنگ  و بویی خدایی بگیرد و همه استعدادهای خود را به صورت متناسب رشد دهد.

ِه َو َمن َاحَسُن ِمَن اللِّٰه ِصبَغًة َو نَحُن لَهو عابِدوَن ِصبَغَة اللّٰ
رنگ خدایی بپذیرید و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است و ما تنها او را عبادت می کنیم.1

1ــ سورٔه بقره، آیه 138

اندیشه و تحقیق

1ــ شعر »چون که صد آمد، نود هم پیش ماست« چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی دارد؟
2ــ دلیل بیاورید:

    الف( زیرک ترین افراد این جهان، مؤمنان هستند.
    ب( کسی که هدف اصلی زندگی خود را ثروتمند شدن قرار دهد، دچار خسران می شود.

3ــ شخصی می گوید: »الزمٔه تقرب به خدا این است که کارهایی مانند کسب مال و ثروت که از امور 
فرعی هستند، کنار گذاشته شود« با او موافقید یا خیر؟ چرا؟

4ــ حکایت زیر را بخوانید و با توجه به آن به سؤال پاسخ دهید.
» مسافری در سفر خود به یک دو راهی رسید. از پیرمردی که در آنجا نشسته بود پرسید: من از 
کدام یک از این دو راه باید بروم؟ پیرمرد گفت: قصد داری به کجا بروی؟ مسافر جواب داد: نمی دانم! 

پیرمردگفت: وقتی نمی دانی به کجا می خواهی بروی، تفاوتی نمی کند که کدام راه را انتخاب کنی!«

به نظر شما این حکایت، با کدام یک از بخش های درس در ارتباط است؟ چرا؟
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معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

معلمکانون اندیشٔه جوانعبدالّله نصری1ــ فلسفٔه خلقت انسان

دانش آموز / معلمجامیژرژ گاموف2ــ راز آفرینش جهان

دانش آموز / معلمآستان قدس رضویجان هاتون3ــ در جست وجوی خدا

دانش آموزبنیاد شهید چمرانشهید مصطفی چمران4ــ خدا بود و دیگر هیچ

معلمبوستان کتابسید رضا صدر5  ــ نشانه هایی از او

پیشنهاد

با توجه به آیٔه 37 سورٔه سبأ بیان کنید که خداوند چه چیز را عامل ُقرب انسان ها به خود 
می داند؟
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َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

قرائت

سوره اسرا   17 جزء      15
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ترجمه
َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

سورهٔ اسراء، آیات 66 تا 72

پروردگارتان کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد، تا 
از فضل او برای خود بجویید، چرا که او همواره با شما مهربان است.   66

ناپدید  می خوانید  او  جز  را  که  هر  برسد،  شما  به  زیانی  دریا  در  که  وهنگامی 
]وفراموش[ می گردد، اما هنگامی که شما را به خشکی نجات دهد، روی می گردانید 

و انسان، بسیار ناسپاس است! 67
آیا از این ایمن هستید که شما را در کنار خشکی )پس از بیرون شدن از دریا( در 
زمین فرو برد یا بر شما طوفانی از سنگریزه ها بفرستد، سپس حافظ )و یاوری( برای 

خود نیابید؟! 68
یا ]مگر[ ایمن شدید از اینکه بار دیگر شما را به آن ]دریا[ بازگرداند و تندبادی 
شکننده بر شما بفرستد، و شما را به خاطر کفرتان غرق کند، آن گاه کسی را در برابر 

ما دادخواه و فریادرس نیابید. 69
دریا،  و  خشکی  در  را  آنها  و  داشتیم،  گرامی  را  آدم  فرزندان  ما  راستی  به  و 
]برمرکبهای راهوار[ حمل کردیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنها 

را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم، برتری آشکار دادیم. 70
]به یاد آورید[ روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می خوانیم! کسانی که نامه 
عملشان به دست راستشان داده شود، آن را ]با شادی و سرور[ می خوانند و به قدر 

رشته شکاف هسته خرمایی به آنان ستم نمی شود! 71
و هر که در این ]دنیا[ کور ]دل[ باشد در آخرت ]هم[ کور ]دل[ و گمراه تر خواهد 

بود. 72 
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پر پرواز٭ 

در درس پیشین دانستیم که جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان، نزدیکی و تقرب به خداست. 
رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او فقط با گام برداشتن به سوی این هدف میسر می شود. 
اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر، شناخت انسان است؛ یعنی شناخت سرمایه ها، توانایی ها و 
استعدادهای او و چگونگی به کارگیری این سرمایه ها و همچنین شناخت موانِع حرکت انسان در مسیر 

تقرب به خداوند و نحوهٔ مقابله یا اجتناب از این موانع.
به همین دلیل است که خودشناسی سودمندترین دانش ها شمرده شده است.1 

به راستی خداوند متعال چه جایگاهی برای انسان در نظام هستی قائل است؟ 
برای گام برداشتن انسان در مسیر تقرب به خدا، چه توانایی هایی در وجود او قرار داده است؟

و سرانجام اینکه مهم ترین موانع تقرب به خدا و رسیدن انسان به کماالت و زیبایی ها چه چیزهایی 
است؟

٭ این درس با استفاده از کتاب »انسان در قرآن«، اثر استاد شهید مرتضی مطهری، تدوین شده است.
1ــ غررالحکم، تمیمی آمدی، ح 9865



19

سرمایه های انسان
خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره مندی از آنها را در وجود او 
قرار داده است.1 اینها نشان می دهد خداوند متعال انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی 

جایگاه ویژه ای قائل شده است.
همچنین، خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند و به هدف 
خلقت یعنی تقرب به خدا دست یابد، سرمایه هایی در اختیارش قرار داده است. برخی از این سرمایه ها 

عبارت انداز: 
1ــ پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های غلط 

تشخیص دهیم. حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.2  
نام این توانایی چیست؟ ....................................................

1ــ برگرفته از سورٔه لقمان، آیٔه 20
2ــ برگرفته از سورٔه زمر، آیات 17 و 18

تــدّبر

با توجه به ترجمٔه آیات زیر بگویید هر آیه به کدام یک از آثار دیگر بهره گیری انسان از عقل اشاره 
دارد؟

 آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازی می گیرند؛ این به خاطر آن 
است که آنها گروهی هستند که تعقل نمی کنند.                                                 سورۀ مائده، آیۀ 58
.........................................................................
.........................................................................

 و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.
                                                                                                                    سورۀ ملک، آیۀ 10
.........................................................................
.........................................................................
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٢ــ خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. سپس راه 
رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرمایٔه عقل راه رستگاری را برگزینیم و از 

شقاوت دوری کنیم.

ـبیـَل ما راه را به او نشان دادیمِاّنـا َهـَدیـناُه السَّ
یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس1ِاّمـا شاکِـًرا َو ِاّمـا کَـفوًرا

برای این ویژگی، نام مناسب انتخاب کنید: ..........................................

3ــ او سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد. از این رو هرکس 
در خود می نگرد و یا به تماشای جهان می نشیند، خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند. 

 می فرماید: امیرمؤمنان علی 
» هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم«.2

گاهی غفلت ها سبب دوری ما از او و فراموشی یاد او می شود، ولی باز که به خود باز می گردیم، او 
را در کنار خود می یابیم و می گوییم:

برای این ویژگی، نام مناسب انتخاب کنید: ..........................................
4ــ خدای متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در 
وجود ما قرار داد، تا به خیر و نیکی روآوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم. از این روست که همٔه ما فضائلی 

چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.
سوگند به نفس و آن که سامانش بخشیدَو نَـفـس ٍ َو ما َسـّواها

آن گاه بدکاری ها و تقوایش را به او الهام کرد.4َفـاَلـَهـَمـها ُفـجوَرها َو تَـقـواها 

1ــ سورٔه انسان، آیٔه 3
٢ــ علم الیقین، مّل محسن فیض کاشانی، ج 1، ص 49

3ــ گلستان سعدی
4ــ سورٔه شمس، آیات 7 و 8
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1ــ سورٔه قیامت، آیٔه 2

برای این ویژگی، نام مناسب انتخاب کنید: ..........................................

5ــ گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و 
آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت کند و در اندیشٔه جبران آن برآید. قرآن کریم، عامل 

درونی این حالت را »نفس لوامه«، یعنی نفس سرزنشگر، نامیده و به آن سوگند خورده است.

و سوگند به نفس مالمت کننده1َو ال ُاقـِسـُم بِـالـنَّـفـِس الـلَّـّواَمـةِ

نام دیگر این عامل درونی را بنویسید: ..............................................

6ــ عالوه براین سرمایه های بزرگ، خداوند، پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی را همراه با کتاب 
راهنما برای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

سرمایه  و هدف
هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد. اگر کسی سرمایه ای اندک 
بیشتر شود، هدف های  این شخص  هرچه سرمایٔه  ولی  می آورد.  به کاری کوچک روی  باشد،  داشته 

بزرگ تری را می تواند مدنظر قرار دهد و به کارهای ارزشمند تری روآورد. 
انسان سرمایه های عظیم و ارزشمندی همچون عقل، وجدان، راهنمایان الهی و … دارد؛ سرمایه هایی که 
حیوانات و گیاهان از آن برخوردار نیستند. از آنجا که ما بیش از حیوانات سرمایه و استعداد داریم، قطعاً 
هدف و مسیر ما نیز باید متفاوت از آنها باشد. پس چگونه می توانیم به کاری که در حد و اندازهٔ حیوانات 

است، قانع شویم و در همان سطح بمانیم. هدف ما باید به وسعت سرمایه هایمان باشد.
اگر هدف از خلقت ما خوردن، خوابیدن و شهوت رانی در این دنیای چند روزه بود، آیا به سرمایه هایی 
همچون عقل و وجدان و پیامبران نیاز داشتیم؟! عقلی که با دوراندیشی، ما را از خوشی های زودگذر 
منع می کند و وجدانی که با محکمه اش، ما را از راحت طلبی باز   می دارد. اگر بنا بر خوردن و خوابیدن 
باشد، حیوانات از ما خوش تر زندگی می کنند! چون نه عقل دارند که مانع آنان باشد و نه وجدانی که گاه 

و بیگاه آنان را سرزنش کند.
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بیشتر بدانیم

در جست وجوی گنج
شخصی سال ها در جست وجوی گنج بود. روزها زمین را می کاوید و شب ها به زاری از خدا می خواست 
تا در یافتن گنج به او کمک کند تا سر و سامانی به زندگی خویش دهد. تا اینکه یک شب، هاتفی در عالم 
خواب به او گفت: »من از طرف خدا مأمورم تو را در یافتن گنج کمک کنم. تیر و کمانت را بردار و به فلن 

تپه برو و در نقطه ای که می گویم، تیر را در کمان قرار ده. تیر هرجا که افتاد، گنج همان جاست«!
مرد با طلوع خورشید تیروکمان خود را برداشت و به تپه ای که نشانی آن را در خواب گرفته بود رفت. 
اما هاتف نگفته بود تیر را به کدام سمت پرتاب کند. از همین رو، تیر را به جهت های مختلف پرتاب می کرد 
و هرجا تیر می افتاد، به کندن آن مشغول می شد. ولی هیچ خبری از گنج نبود. اندوهگین به گوشٔه مسجدی 

درآمد و گریه و ناله آغاز کرد که خدایا آخر این چه راهنمایی ای بود که به من کردی؟ 
مرد  آمد.  به خوابش  دیگر  بار  هاتف  آن  تا سرانجام  بود  الهی  درگاه  به  دعا  و  گریه  کارش  مدت ها 
شکوه کنان به وی گفت: حرف تو غلط از کار درآمد. من نقطه ای را که گفتی پیدا کردم، تیر را به کمان 

کردم و به قوت کشیدم اما … 
هاتف گفت: تو آن گونه که من گفتم، عمل نکردی. گفتم تیر را به کمان بگذار، هرجا افتاد همان جا گنج 

است، نگفتم به قوت بکش. 
مرد گفت راست می گویی. 

فردا به همان نقطه رفت؛ تیر را به کمان گذاشت. تا تیر را رها کرد؛ پیش پای خودش افتاد. آن گاه بود که 
فهمید منظور هاتف این بوده که گنجی که سال ها به دنبال آن بوده است در درون خودش می باشد.

1ــ مولوی، مثنوی معنوی، دفتر ششم
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موانع رسیدن به هدف
خدای متعال، عالوه بر اینکه عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده، عوامل سقوط و گناه و دورماندن 

از هدف را نیز به ما معرفی کرده است.
را  انسان ها  عاملی درونی،  که  می کند  یادآوری  ما  به  او  1ــ 
برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند 
که  میل سرکشی  بازمی دارد.1  وجدان  و  عقل  از  پیروی  از  و 
فرامی خواند،  گناه  به  را  و وی  می کند  انسان طغیان  درون  در 
»نفس اّماره«، یعنی فرمان دهنده به بدی ها نامیده می شود. این 
عامل درونی همان است که حضرت علی  درباره اش فرموده 

است:

درون  در  که  است  نفسی  همان  تو،  دشمن  »دشمن ترین 
توست«.2

2ــ همچنین، خداوند از عاملی بیرونی خبر می دهد که خود را برتر از آدمیان می پندارد و سوگند یاد 
کرده است که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد.3 کار او وسوسه کردن و فریب 
دادن است و جز این، راه نفوذ دیگری در ما ندارد. این خود ما هستیم که به او اجازٔه وسوسه می دهیم 

یا راه فریب را بر او می بندیم.
همین دشمن، در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمانده است، به اهل جهنم می گوید:

»خداوند به شما وعدٔه حق داد؛ اما من به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم. البته من بر شما 
تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز 

خود را سرزنش کنید نه مرا. نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید«.4

نام این دشمن چیست؟ .........................................................

1ــ سورٔه یوسف، آیٔه 53
َک نَفُسَك الَّتی بَیَن َجنـبَیَك 2ــ )الَمَحّجة البیضاء، فیض کاشانی، ج 5، ص 6(: َاعدٰی َعُدوّ ِ

3ــ سورٔه ص، آیٔه 82
4ــ سورٔه ابراهیم، آیٔه 22
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پاسخ سؤاالت شما

چرا خدا شیطان را آفرید تا انسان ها را گمراه کند؟
در ابتدا باید بدانیم که خداوند شیطان را شیطان نیافرید! به این دلیل که او هزاران سال هم نشین 
فرشتگان بود و خدا را عبادت می کرد اما در نهایت بنای طغیان و سرکشی گذاشت و مسیر انحراف 
را برگزید. پس خداوند از همان اول موجودی به عنوان شیطان با درونی پلید و شیطانی نیافریده 
بود بلکه این خود او بود که از اطاعت خدا اجتناب کرد و راه دیگری برگزید. همچنان که خداوند، 
که  آفرید  انسانی  بلکه خداوند  بود،  نکرده  با صفت فرعونی و ستمگری خلق  را  ابتدا فرعون  از 

شایستگی رشد و کمال داشت اما خودش با میل واختیار خود، راه غلط را برگزید.

تــدّبر

با توجه به ترجمه آیات زیر بگویید شیطان از چه راه هایی انسان را فریب می دهد؟
 شیطان می خواهد به وسیلٔه شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از 
یاد خدا و نماز باز دارد.                                                                                 سورۀ مائده، آیۀ 91

 و شیطان، هر کاری را که ]گناهکاران[ می کردند، در نظرشان زینت داد.
سورۀ انعام، آیۀ 43

 کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را 
در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طوالنی فریفته است.

سورۀ محّمد، آیۀ 25

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

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

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

.........................................................................
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انسان  تنها  شیطان  بلکه  نمی کند،  گناه  به  مجبور  و  وادار  را  هیچ کس  شیطان  اینکه  دوم  نکته 
کند.  ناامید  را  او  و  بدهد  نه  پاسخ  دعوت شیطان  به  می تواند  انسان  و  می کند  گناه  به  دعوت  را 
نکته آخر اینکه، علت گناه انسان فقط و فقط شیطان نیست. اگر شیطان هم نبود، نفس اماره نیز 
انسان را به گناه تشویق می کرد. انسان در کنار ویژگی های فطری که او را به سمت خیر راهنمایی 
می کنند، دارای غرائز حیوانی نیز هست واگر زمام خود را به این غرائز دهد، جز به مسائل حیوانی 
نمی اندیشد. شیطان در این میان فقط به کمک نفس اماره می آید و انسان را به غرق شدن در این 

غرائز دعوت می کند، اما در پذیرش این دعوت، هیچ اجباری نیست.

اندیشه و تحقیق

1ــ آیا وجود شیطان، مانع اختیار و ارادهٔ ما در تصمیم گیری ها می شود؟
2ــ چه رابطه ای میان »توانایی ها و سرمایه ها« و »هدف« وجود دارد؟

3ــ خداوند شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه او را طرد کرد، چون فرمان خدا را برای سجدهٔ بر 
انسان اطاعت نکرد. حال دیدگاه و احساس خود را نسبت به انسان هایی که حاضر نیستند در برابر خدا سجده 

کنند و بندگی شیطان را می پذیرند، بیان کنید.
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دانش آموز / معلممؤسسه امام خمینی محمدتقی مصباح یزدی3ــ به سوی او
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قرائت

ا  ِمن  طنٍي    ـَک  ِلل مَ   ِايّن  اخلٌِق  �رََشً ِاذ  قاَل  َرب
ِجدـنَي  ـه{  َو نَفَخُت فیِه ِمن رويح فََقعوا َله{ س ُ یـت ـِاذا َسو َ ف
َ ـَسَجَد ال مَ   لُكُهم اَج َمـعوَن   ِاّال ِاب ـليَس   ف
 ـِفریَن قاَل یـِاب ـليُس ما َمنَعََک اَن  استَک رَبَ َواكَن ِمَن الک
«  اَستَکرَبَت  اَم کُنَت ِمَن العال نَي  ـَیَدي ِ ِ ما َخَلقُت ب تَسُجَد ل
َ ـ ا َخرٌي ِمنُه   َخَلقتَ ـين ِمن ناٍر    َوَخَلقتَ ـه{ ِمن طنٍي  قاَل اَن
 ـَک َرجميٌ   َو  ِان  َعلَ یَک  َلعنَ ـيت  َ ـِان َ ـاخ رُج ِمهنا  ف  قاَل ف

ِايل  یَوِم ادّلـنِي قاَل  َرّبِ  فَ ـاَن ـِظرين  ِايل  یَوِم  یُب َعثوَن 
 ـَک  ِمَن ال ُمن ـَظرـنَي   ِايل یَوِم الَوقِت ال َمعلوِم قاَل فَ ـِا ن
ِ ـَک  َالُغـ ِویَـن ـ ُهم  اَج َمـعـنَي ِاّال ِعب ا َد َك ت ـز ِ َ ـبِ ـع قاَل ف

َ ـال ـَحــق  َوال ـَحـق  اَقوُل  ِمن ُهُم ال ُمخـَلـصنَي  قاَل ف
َ ـبِ ـعَ ـَک ِمن ُهم اَج َمعنَي  ن ت َم  ِمن ـَک َو مِ م َجَهن َالَمَالَن
َ  ـا ِمَن ال ُمتَ ـلَكِّف نَي ُ ل م ا اَسئَئلُـکُم َعلَ ی ِه ِمن اَج ٍر َوما اَن ق
َ ـعَد حنٍي  َ ـبَ  ـاَه{  ب َو لَ تَعلَ ُمن ن ـلَ منَي ِان هَُو ِاّال ذِک ـٌر ِللـع

��  23              سوره ص  38
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ترجمه
َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

سورهٔ ص، آیات 71 تا 88

آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از ِگل خواهم آفرید.71
پس چون او را ]کامالً[ درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم سجده کنان 

برای او ]به خاک[ بیفتید.72
پس همه فرشتگان یکسره سجده کردند.73

به غیر از ابلیس ]که[ تکبر نمود و از کافران بود.74
فرمود: ای ابلیس، چه چیز تو را از سجده کردن در برابر آنچه من با دستان خود 

آفریده ام منع کرد؟ آیا بزرگی فروختی یا مقامی ارجمند داشتی؟ 75
گفت: من از او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از ِگل آفریده ای. 76

فرمود: پس از آن ]مقام[ بیرون شو که تو رانده ای. 77
و تا روز جزا لعنت من بر تو باد. 78

گفت: پروردگارا پس مرا تا روزی که برانگیخته می شوند مهلت ده. 79
فرمود: در حقیقت تو از مهلت یافتگانی. 80

تا روز معین معلوم. 81
]شیطان[ گفت: پس به عزت تو سوگند که همگی را از راه به در می برم.82

مگر آن بندگان خالص تو را.83
فرمود: حق ]از من[ است و حق را می گویم: 84

هر آینه جهنم را از تو و از هر کس از آنان که تو را پیروی کنند، از همگی شان 
خواهیم انباشت. 85

بگو مزدی بر این ]رسالت[ از شما طلب نمی کنم و من از کسانی نیستم که چیزی 
از خود بسازم. 86

این ]قرآن[ جز پندی برای جهانیان نیست. 87
و قطعاً پس از چندی خبر آن را خواهید دانست. 88
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خوِد حقیقی

1

در درس قبل دانستیم که انسان سرمایه هایی دارد که او را از سایر موجودات جدا می کند و 
حرکت او به سوی کمال را متمایز می سازد. در این درس می خواهیم بدانیم که:

آیا این سرمایه ها مربوط به همین بُعد مادی و جسمانی اوست یا حقیقتی برتر و فراتر از این جسم 
نیز دارد؟

1ــ عطار نیشابوری، منطق الطیر
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جسم و روح
بُعد جسمانی و روحانی تشکیل  به دست می آید که وجود انسان از دو  آیات قرآن کریم  تدبّر در  از 
شده است؛ بُعد جسمانی و مادی انسان، مانند سایر اجسام و مواد، تجزیه و تحلیل می پذیرد و سرانجام 

فرسوده و متالشی می گردد و به مکان و زمان نیازمند و محدود است.
بُعد روحانی و غیرجسمانی انسان تجزیه و تحلیل نمی پذیرد، متالشی نمی شود و بعد از  در مقابل، 

مرگ بدن، باقی می ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد.
دانشمندان نشانه ها و دالیلی بر وجود این بُعد ذکر کرده اند که به دو مورد آن در اینجا بسنده می کنیم.

الف( ثابت بودن »خود«: هرکس درک روشنی از »خود« دارد و در اثبات وجوِد چیزی که از آن 
تعبیر به »من« می کند به هیچ گونه استداللی احتیاج ندارد. با آنکه در طول زندگی، شکل و قیافه و اعضا 
و اندام های بدن در حال تغییر است و جسم امروز من با جسم زمان نوزادی بسیار متفاوت است، اما 
به یاد می آورم که در فالن سال به  همان کسی هستم که سال ها پیش در فالن روز متولد شدم. وقتی 
بنده ای از بندگان خدا خدمتی کرده ام، احساس خوشحالی می کنم و وقتی به خاطر می آورم که در فالن 
زمان مرتکب خطایی شده ام، خود را مالمت می کنم و از خدا می خواهم به من کمک نماید تا گذشته ام 
را جبران کنم. اینها می رساند که رفتار گذشته ام را از خود می دانم و از هم اکنون برای آینده ام نقشه 

دارم و برنامه ریزی می کنم. 
بنابراین، هرکس این را در درون خود می یابد که گرچه در طول زندگی حاالت گوناگون پیدا می کند 

اّما یک محور ثابت دارد که به پشتوانٔه آن می گوید: گذشته آن گونه بودم و اکنون این گونه هستم.
حال باید دید که این حقیقت ثابت، وابسته به جسم و کالبد مادی ما است؟

می دانیم که بدن انسان مدام در حال تجزیه و تحلیل و بازسازی است. سلول های کهنه می میرند و 
سلول های جدید جای آنها را می گیرند. به گونه ای که گفته اند با گذشت حدود هفت سال، تمام عناصر 

بدن، عوض می شود.
به  و  بارها عوض شده  باید در دوران عمر  باشد،  او  به جسم  وابسته  انسان  »مِن«  یا  اگر شخصیت 
شخص دیگری تبدیل شده باشد. در صورتی که چنین نیست. هرکس این را در خود می یابد که کس 
دیگری جایگزین او نشده و او همواره خودش بوده است؛ و اگر کارهایی، خوب یا بد، در طول سالیان 
گذشته انجام داده، همٔه این کارها را به همین »خود« نسبت می دهد و »خود« را عامل آن کارها می داند.
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قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد نیز بر پایٔه پذیرش همین »مِن« ثابت، بنا شده اند. اگر از 
شخصی که بیست سال قبل کتابی نوشته یا یک قانون علمی را کشف کرده یا خدماتی به جامعه عرضه 
نموده است، اکنون تجلیل می کنیم و یا اگر کسی را که بیست سال قبل، به جنایتی دست زده و اکنون 
دستگیر شده است، محاکمه و مجازات می کنیم، بدان جهت است که آنان را همان انسان بیست سال 

قبل می دانیم، گرچه سنی از آنان گذشته و ظاهرشان تغییر کرده است.
عالوه بر این، دیده ایم که برخی انسان ها قسمت هایی از بدن خود را در حادثه ای از دست می دهند، 
اما نه خودشان و نه دیگران، هیچ گاه احساس نمی کنند که قدری از هویت و »مِن« او کم شده باشد و این 

نشان می دهد که ثبات هویت و »خوِد« ما ناشی از ثبات اندام های ما نیست.

بررسی

چرا نمی توان این خوِد ثابت را از ویژگی های بُعد جسمانی دانست؟
......................................................................
......................................................................
......................................................................

ب( خواب و رؤیا: هرکدام از ما هنگام خواب، رؤیاهایی را مشاهده می کنیم. این رؤیاها انواع 
مختلفی دارند؛ برخی، از حوادث و اتفاقات روزانٔه ما سرچشمه می گیرند. برخی کابوسند و صحنه هایی 

آشفته و بی اساس دارند، و…
مکانی  نشان دهندٔه  یا  می دهند،  آینده  رویدادهای  یا  گذشته  از حوادث  از خواب ها، خبر  برخی  اما 
هستند که هرگز در بیداری آنجا را ندیده ایم و بعدها که به آنجا می رویم، آنچه را در خواب دیده بودیم، 

در خارج مشاهده می کنیم.
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گاه این رؤیاها به گونه ای است که شخص کوچک ترین سابقٔه ذهنی دربارٔه آنها ندارد، به طوری که 
بعد از بیدار شدن آن را باور نکرده و به خواب خود اعتنا نمی کند، اما بعد از گذشِت مدت زمانی، همان 

رؤیا با تمام جزئیات به وقوع می پیوندد و شخص را به شگفتی وا می دارد.
انسان در این قبیل خواب ها که به آن »رؤیای صادقه« می گویند، از ظرف زمان و مکان خود خارج 
می شود و به زمانی در گذشته یا در آینده می رود، درحالی که جسم او در رختخواب است و چشم و 

گوش او چیزی نمی بیند و نمی شنود.
نمونه هایی از رؤیاهای صادقه را قرآن کریم در ماجرای حضرت یوسف  ذکر نموده است1 که خود 

دلیلی است بر اصالت رؤیاهای راستین از دیدگاه قرآن.

بررسی

چرا نمی توانیم رؤیاهای صادقه را به بُعد مادی و جسمانی خود نسبت دهیم؟ 
مگر بُعد جسمانی ما چه ویژگی هایی دارد که نمی تواند منشأ این قبیل خواب ها باشد؟

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

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

1ــ سورٔه یوسف، آیات 4 و 5 و آیٔه 36

به »روح« تعبیر  بُعد دیگری داریم که در فرهنگ دینی، از آن  بُعد جسمانی،  نتیجه آن که ما غیر از 
کماالت  به دنبال  می دهد،  »تصمیم گیری«  و  »انتخاب«  توانایی  ما  به  که  است  بُعد  همین  است.  شده 
نامحدود است و توانایی درک واقعیات و تفکر و اندیشه به ما می بخشد. همین بُعد است که فضیلت ها 
به فضیلت ها آراسته شد، مقرب درگاه خدا و مسجود  اگر  و رذیلت های اخالقی را کسب می کند و 

تا اعماق جهنم سقوط می کند. به رذیلت ها تن داد،  فرشتگان می شود و اگر 
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1ــ منظور از خود حقیقی چیست؟ این خود چه ویژگی هایی دارد؟
2ــ خود حقیقی چگونه با موضوع قضاوت قاضی در دادگاه ارتباط پیدا می کند؟

3ــ به نظر شما افزایش بی رویٔه تعداد باشگاه های زیبایی اندام و یا آرایشگاه ها و سالن های زیبایی در 
جامعٔه امروز، نشان از فراموشی چه حقیقتی دارد؟

اندیشه و تحقیق

پیشنهاد

بررسی کنید که چرا انسان با اینکه می داند روح منشأ کسب فضایل و خوبی هاست اّما 
بیشتر به جسم خود توجه می کند؟

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

دانش آموز / معلمکانون اندیشٔه جوانمحمد شجاعی1ــ بازگشت به هستی

معلممدرسهحسین سوزنچی2ــ آفتاب اندیشه )ج 2 و3(

دانش آموز / معلمکانون اندیشٔه جوانمحمد شجاعی3ــ خواب و نشان های آن
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قرائت

فَ ـاَق بََل بَعـُضُهم عَ يل بَعـٍض یَـتَساَءلوَن   قاَل  ق ائِ ـٌل ِمهنُم 
قنَي    ـَک لَ ِمَن ال ُمـَصّدِ َ رـنٌي یَـقوُل  اَِء ن ِايّن اكَن يل ق
قاَل َهل اَن مُت ّ ـا لَ َمدینوَن ً  ـا َوِعظاًما   اَِء ن ُ راب اَِء ذا ِمتنا َوُکنّ ا ت
َ  ـاِهللا ِان  قاَل ت هُ يف َسواِء ال جَـحمِي َ ـَرا َ ـاطـَلَع   ف ف ُمطـِلعوَن
َو َلوالنِعَمُۀ  َريّب َلکُنُت ِمَن ال ُمح ـرَضیَن کِدَت َلرُتدیِن

بنَي ُمَعذ ِ ِ َمیِّت نَي ِاّالَموتَ ـتَ ـنَ ـا االويل  َو ما حَنُن ب َ ما  حَنُن  ب اَف
لِ ِمثِل ه ذافَل یَعَمِل العِملوَن ُ ذا لَ ُهَوالفَوُزالَعظمي ه ِان
ّ ـا َجَعل ن ها ِفت نًَۀ قّوِم ِان ـُزًال اَم َش جَ َرةُ ال ز ُ لَِک َخرٌي ن اَذ
طَلعُها ا َش جَ َرةٌ خَت ـُرُج يف اَصِل ال َجـحمِي لِ منَي ِاهن ـ لِ لظّ 
َ م الئِئوَن   لِكوَن ِمهنا    ف  ـهُم َال َ ـِان ـطنِي ف ی ـه{ ُر ءو ُس الش  ن اَكَ

ً  ـا ِمن حَ ممٍي    ِان  لَ هُم َعلَ هيا  لََشوب ُ ـطوَن  مُث ِمن َها ال ب
ّ نَي ب ـاَءمُه ض ا ل  هُم اَلفَوا ا يَل ال جَـحـمِي ِان   ِان مَ رِجعَهُم َالِ مُث
ـ ـِرهِ م  هُيَر ع وَن   َو لَ ـَقد  َض ل  قَب ـَلـُهم ث َ ـُهم  عَ ـيل  ا  ف
َ  ـان ـظُر  ف َولَ قَد اَرسَ ل نا فهِيم ُمنِذریَن ل نَي اـَكرَثُ االَو

اِّالِعباَد اِهللا ال ُمخلَصنَي کَیَف اكَن عاقِبَۀُ ال ُمنَذریَن

سوره صافّات  37 23  ��
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ترجمه
َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

سورهٔ صافات، آیات 50 تا 74

پس برخی ]بهشتیان[ به برخی روی نموده و از همدیگر پرس وجو می کنند. 50
گوینده ای از آنان می گوید راستی من ]در دنیا[ همنشینی داشتم.51

]که به من[ می گفت آیا واقعاً تو از باور کنندگانی. 52
]به اینکه[ وقتی مردیم و خاک و ]مشتی[ استخوان شدیم آیا واقعاً جزا داده می شویم. 53

]فرد بهشتی[ می گوید آیا شما اطالع دارید ]آن همنشین کجاست[؟ 54
پس اطالع می یابد و او را در میان آتش می بیند. 55

]و به او[ می گوید به خدا سوگند چیزی نمانده بود که تو مرا به هالکت اندازی. 56
و اگر رحمت پروردگارم نبود هر آینه من ]نیز[ از احضارشدگان ]در آتش[ بودم.57

]و از روی شوق می گوید[ آیا دیگر روی مرگ نمی بینیم؟ 58
جز همان مرگ نخستین خود و ما هرگز عذاب نخواهیم شد. 59

راستی که این همان کامیابی بزرگ است. 60
برای چنین ]پاداشی[ باید کوشندگان بکوشند. 61
آیا این برای پذیرایی بهتر است یا درخت زقوم؟ 62

ما آن را برای ستمگران وسیله عذاب قرار دادیم. 63
آن درختی است که از قعر آتش سوزان می روید. 64

میوه اش گویی چون سرهای شیاطین است. 65
پس ]اهل جهنم[ حتماً از آن می خورند و شکم ها را از آن پر می کنند. 66

و سپس از روی آن ]خوراک[، آبی بی نهایت سوزنده می نوشند. 67
آنگاه بازگشتشان بی گمان به سوی دوزخ است. 68

آنها پدران خود را گمراه یافتند. 69
پس ایشان به دنبال آنها می شتابند. 70

و قطعاً پیش از آنها بیشتر پیشینیان به گمراهی افتادند. 71
و حال آنکه مسلماً در میانشان هشداردهندگانی فرستادیم. 72

پس ببین فرجام هشدارداده شدگان چگونه بود. 73
به جز بندگان مخلص خدا. 74



38

پنجره ای به روشنایی

در درس قبل، به معرفی برخی از مهم ترین سرمایه های انسان برای رسیدن به هدف خلقت پرداختیم. 
ما برای استفاده از این سرمایه ها فرصت محدودی داریم. فرصتی که با مرگ انسان پایان می یابد. 

هر انسانی که پا به عرصٔه وجود می گذارد، در یکی از مراحل زندگی، مرگ به سراغش خواهد آمد 
و پروندهٔ زندگی او را در این دنیا خواهد بست؛ بنابراین انسان را از مرگ گریزی نیست.

چیستی مرگ و آیندهٔ انسان پس از آن، از پرسش های فراگیری است که در طول تاریخ، ذهن عموم 
انسان ها را به خود مشغول کرده است و آنان کوشیده اند تا به این پرسش های اساسی و سرنوشت ساز 

پاسخ دهند:
چه سرانجامی در انتظار انسان است؟

آیا دفتر زندگی وی با مرگ بسته می شود؟ یا پس از آن زندگی به شکل دیگری ادامه می یابد؟ 
در این درس، عالوه بر شناخت اصلی ترین دیدگاه ها در پاسخ به پرسش های باال، به پیامدهای اعتقاد 

به هریک از آنها در زندگی می پردازیم.
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 دو دیدگاه
هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو می بندد و پروندٔه زندگی چندین ساله اش با مرگ بسته می شود، 
چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ آیا یکباره راهی دیار فنا و نیستی می شود؟ اگر چنین است، پس داستان 
زندگی انسان پایانی اندوهناک دارد. اما اگر بعد از مرگ، جهان دیگری در کار است و آدمی با مرگ 

نیست و نابود نمی شود، در آنجا چه سرنوشتی خواهد داشت؟
دربارهٔ زندگی پس از مرگ دو دیدگاه وجود دارد:

1ــ اعتقاد به معاد
دقت در آیات مربوط به آفرینش انسان، نشان می دهد که انسان دارای دو بُعد جسمانی و روحانی 
است.1 بُعد جسمانی مانند سایر اجسام و مواد، دائم در حال تجزیه و تحلیل است و سرانجام فرسوده 
و متالشی می شود. در مقابل، بُعد روحانی و غیرجسمانی انسان، تجزیه و تحلیل نمی پذیرد، متالشی 

نمی شود و بعد از مرگ بدن، باقی می ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد.
پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند؛ بلکه آن را غروبی برای جسم 
و تن انسان و طلوعی درخشان تر برای روح انسان می دانند یا پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک 
مرحلٔه هستی )دنیا( به هستِی باالتر )آخرت( منتقل می کند. در این دیدگاه دنیا تنها بخش کوچکی از 

زندگی انسان است و زندگی واقعی و ابدی پس از این دنیا آغاز می شود.
رسول خدا  در این باره می فرماید:

برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، 
منتقل می شوید.2

از ایشان پرسیدند: باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟
فرمود: آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.3

در این دیدگاه، زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذرا بوده است و زندگی حقیقی در جهان دیگر 
آغاز می شود. آن گونه که پیامبر  می فرماید:

که َالـّناُس نِـیاٌم، َفـِاذا ماتـوا، ِانـتَـبَـهـوا هنگامی  درخوابند،  دنیا[  این  ]در  مردم 
بمیرند، بیدار می شوند.4

1ــ سورٔه ص، آیات 71 و 72
2ــ تصحیح االعتقاد، شیخ مفید، ص 47

3ــ المحجة البیضاء، فیض کاشانی، ص 242
4ــ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، وّرام بن ابی فراس، جلد 1، ص 150
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1ــ سورٔه عنکبوت، آیٔه 64
2ـ سورٔه مائده، آیٔه 69

قرآن نیز این گونه بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند:

نـیا این زندگی دنیا،َو ما ٰهـِذِه الـَحـیاُةالـدُّ
جز سرگرمی و بازی نیستِااّل لَهـٌو َو لَـِعـبٌ 

َة و سرای آخرت،َو ِانَّ الـّداَر اآلِخـَرَ
زندگی حقیقی است لَـِهـَی الـَحـَیـواُن

اگر می دانستند.1لَو کانـوا َیـعـلَـموَن

آثار اعتقاد به معاد
1ــ با این دیدگاه، پنجرٔه امید و روشنایی به روی انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزٔه فعالیت 

و کار، زندگی را فرا می گیرد. 
قرآن کریم می فرماید:

ِه َو الـَیوِم اآلِخـرِ  َمن آَمـَن بِـاللّٰ
َو َعـِمـَل صالِـًحا 
َفـالَخوف ٌ َعـلَیِهم 
َو ال ُهم َیحـَزنوَن2 

آن جهان  در  او  نیک  ازکارهای  یک  هیچ  می داند  انسان  که  است  دلیل  این  به  نشاط  و  این شور 
بی   پاداش نمی ماند؛ زیرا هر خدمتی را که به محرومی می کند، هر غمی را که از دل غمگینی پاک می کند 
و هر باری را که از دوش انسانی برمی دارد، در پیشگاه خداوند دارای اجر و مزد است.حتی اگر در 
ناامید و  تقدیر و تشکری از سوی دیگران صورت نگیرد،  برابر کارهایش  یا در  کاری موفق نشود و 
دلسرد نمی شود، زیرا می داند که خداوند او و تالش هایش را می بیند و نیز اطمینان دارد که اگر در این 
مسیر ظلمی به او بشود و نتواند داد خود را از ظالمان بستاند، قطعاً در جهان دیگری خداوند آنها را به 

سزای اعمالشان خواهد رساند.
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1ــ بحاراألنوار، مجلسی، ج 44، ص 381
2ــ معانی األخبار، شیخ صدوق، ص 288

چنین انسانی دارای انرژی فوق العاده و همتی خستگی ناپذیر می شود و از کار خود لذت می برد. او 
با تالش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هرچه بیشتر 

در این راه گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود.
2ــ انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادٔه فداکاری در راه خدا است. خداپرستان حقیقی 
به آن دل نمی سپرند؛ از این رو، مرگ را  گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند؛ اما 
ناگوار نمی دانند. آنان معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به دنیا 
می بینند یا با کوله باری از گناه با آن مواجه می شوند. نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که 
آنان آرزوی مرگ می کنند، بلکه آنان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا بتوانند در این جهان با تالش 
در راه خدا و خدمت به انسان ها، زمینٔه رشد خود را فراهم آورند تا بتوانند با اندوخته ای کامل تر خدا 

را مالقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند. 
از طرف دیگر، همین عامل سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر 
شود و شجاعت به مرحلٔه عالی آن برسد و آن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد، و 
فداکاری در راه خدا ضروری باشد، انسان ها به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود راه آزادی 
انسان ها را هموار کنند؛ از این رو، آن گاه که امام حسین  در دوراهی ذلت و شهادت قرار گرفت، 

شهادت را برگزید و فرمود:
من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.1

امام حسین  خطاب به یاران خود نیز فرمود:
مرگ چیزی نیست مگر پلی که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت و بهشت های پهناور 
و نعمت های جاوید عبور می دهد. پس کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان به قصر منتقل شود؟2
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بیشتر بدانیم

٢ــ انکار معاد
گروهی وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند و با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن جسم 
او، پروندٔه او را برای همیشه می بندند. در این دیدگاه، مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی 

زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود و حیات او پایان می یابد و رهسپار نیستی می گردد.

نیا ]کافران[ گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی َو قالوا ما ِهَی ِااّل  َحیاُتنَا الدُّ
ما نیست 

همواره ]گروهی از ما[ می میریم و ]گروهی[ زنده می شویمنَموُت َو نَحیٰی
هـُر  و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند.َو ما ُیهـلِکُـنا ِاالَّ الـدَّ

َو ما لَـُهم بِـٰذلِـَك ِمن ِعلـٍم 
ِان ُهم ِااّل َیـظُـّنوَن

البته این سخن را از روی علم نمی گویند 
بلکه فقط ظن و خیال آنان است.1

1ــ سورٔه جاثیه، آیٔه 24

ز عاشقانه پروا
اینک  یم دارد.  وا ز     پروا به  را  روحم  و  ورد  یم آ در  ه  لرز به  رما  قلب  تو،  عشق  که  خدایـی  ای 

ن.  سطٔه یب یلاقت بودمن و به جرم گناهامن نسوزا ز    به سوی تو را برگزیده ام. بال هامی را به وا پروا

یب کسان،  یار  ای  باد.  او  فدای  روحم  که  تو  رسول  مالقات  به  و  بیامی  تو  مالقات  به  مه  یم خوا خدایا 

ای دریابندهٔ از خود یب خود شدگان. به خودت قسم که در انی جهان دیگر نیم گنجم و منتظر 

نا امیدم.  و  تهنا  و  یب کس  تو  بدون  جهان  انی  در  که  سوگند  خودت  به  هسمت.  تو  فرمان  رسیدن 

همه چزیم تویـی، امیدم تویـی، هسیت ام تویـی، عشقم تویـی. اینک کوهل بار پر از گناه خویش 

مه انی  را بر دوش یم گریم و در انتظارم تا دعوت خدامی را بلیک گومی. مبادا دعومت نکین! یم خوا

ز  روحم از انی قفس بریون آید و به سوی تو پروا قلب شکافته شود و پیکرم متالیش گردد تا 

ز عاشقان است. شهادت اوج امیان است. کند. شهادت   سرمایٔه   ماست.  شهادت پروا

برگزیده ای از دست نوشته های شهید سیدمحمود افتخاری 
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آثار انکار معاد
از پیامدهای مهم این نگرش برای انسانی که بی نهایت طلب است و میل به  جاودانگی دارد، این است 
که می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد و خود را به هرکاری سرگرم سازد تا 

آیندهٔ تلخی را که در انتظار دارد، فراموش کند.
روشن است که این شیوه، عاقبتی جز فرو رفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد داشت. اما گروهی 
دیگر که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون برانند، همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش 
می شود؛ در نتیجه به یأس و ناامیدی دچار می شوند و شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهند؛ از 
دیگران کناره می گیرند و به انواع بیماری های روحی دچار می شوند. گاهی نیز برای تسکین خود و فرار 

از ناراحتی، در راه هایی قدم می گذارند که روز به روز بر سرگردانی و یأس آنان می افزاید.
البته این آثار و پیامدها، گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و 
باور قلبی تبدیل نشده است، می گیرد. این افراد به دلیل فرو رفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف 
خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونه ای است که 

تفاوتی با منکران معاد ندارد.

فعالیت کالسی

انتخاب  آیا گروهی که راه بی توجهی و غفلت از مرگ را پیش می گیرند، شیؤه درستی را  1ــ 
کرده اند؟ چرا؟

از  ناشی  که  رفتارهایی  و  اعمال  از  برخی  خود،  پیرامون  اتفاقات  و  جریانات  در  دقت  با  2ــ 
فراموشی و غفلت از آخرت است را بیان کنید.
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پاسخ سؤاالت شما

غفلت از زندگی پس از مرگ چه آثار و نتایجی در دنیای امروز داشته است؟
امروزه در میان برخی جوامع، به ویژه در برخی جوامع صنعتی، اعتقاد به زندگی در جهان دیگر، 
این غفلت و کم توجهی،  بدان توجه می شود.  از آن غافل مانده اند و کمتر  یا  ضعیف شده است 
آثار و نتایج خطرناکی در زندگی آنان دارد؛ به طوری که خیرخواهان و دلسوزان آن جوامع را به 

چاره اندیشی واداشته است. 
روان گردان،  قرص های  الکلی،  مشروبات  مصرف  باالی  آمار  به  می توان  آثار  این  جملٔه  از 
موادمخدر صنعتی و داروهای ضد افسردگی اشاره کرد که می توان آنها را از آثار بی توجهی به 

آخرت دانست. 
جرج گوما1، پژوهشگر آمریکایی حوزٔه روان شناسی می گوید: »مصرف داروهای ضد  روان پریشی 
مدتی است که در آمریکا از داروهای درمان کلسترول که پرمصرف ترین دارو در آمریکاست، سبقت 

گرفته است«.2 
مارسیا انجل3، سردبیر اسبق مجلٔه پزشکی نیوانگلند نیز بر این باور است که استفاده از داروهای 

روان گردان ــ اعم از ضد افسردگی و ضدروان پریشی ــ به حد انفجار رسیده است.4
این درحالی است که امکانات برای تفریح، سرگرمی و شادی، بیش از نیاز افراد در این کشورها 
وجود دارد و مردم در اوقات فراغت انواع و اقسام سرگرمی ها و تفریحات را در اختیار دارند. 
این وضعیت به کشورهای مسلمان نیز سرایت کرده است؛ به گونه ای که آن بخش از جوامع مسلمان 
که اعتقاد دینی در آنها ضعیف شده است و سبک زندگی جوامع صنعتی را انتخاب کرده اند، بیشتر 

به این گونه مواد روی می آورند. 
از دیگر آثار غفلت از آخرت در دورهٔ جدید، حرص و آز در مصرف برای لذت بردن از زندگی دنیایی 
و فراموش کردن یاد مرگ است.کمپانی های بزرگ محصوالت غذایی که هر روز سبک جدیدی از 
محصوالت غذایی را عرضه می کنند و یا انواع مدل های لباس، گوشی های همراه و اتومبیل که هر روز 

به بازار می آیند، همه برای پاسخ گویی به مصرف گرایی شدید این قبیل انسان هاست. 
Greg Guma ــ1

2ـ این مطلب در مقالٔه ایشان با عنوان "Mind Games: Cyberspace and Psychiatric Drugs" ذکر شده است.
Marcia Angell ــ3
the epidemic of mental illness: why", The New York Review of books, June 23, 2011" ــ4
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حجم مصرف از ذخایر و منابع زمین در صدسال اخیر برابر با تمام طول عمر بشر بوده است. 
قرآن کریم، سرنوشت چنین کسانی را که مرگ و زندگی برتر را فراموش کرده اند، این گونه ترسیم 

می کند:
»آنان که دین خود را به سرگرمی و بازی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفت. پس امروز آنان 

را از یاد ببریم.همان طور که آنان دیدار امروزشان را از یاد بردند و آیات ما را انکار می کردند«.1

1ــ چرا برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند، در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که 
گویی آخرتی در پیش نیست؟

2ــ آیا توجه به آخرت، لزوماً بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد؟
3ــ چرا منکرین معاد، مرگ را باعث نابودی آدمی می دانند؟ شما چه پاسخی به آنها می دهید؟

اندیشه و تحقیق

1ــ سورٔه اعراف، آیٔه 51
2ــ مطالعٔه کتاب هایی مانند »مجموعهٔ قصه فرماندهان« از حوزٔه هنری سازمان تبلیغات اسالمی و »خدا بود و دیگر هیچ نبود« اثر دکتر مصطفی چمران، برای 
آشنایی با شهدای دفاع مقدس توصیه می شود. همچنین مطالعٔه کتاب های » شبیه خودش «، » دیدار پس از غروب «، » مدافعان حرم « و » خداحافظ ساالر « 

برای آشنایی با شهدای مدافع حرم پیشنهاد می شود.

پیشنهاد

به آثار و زندگی یکی از شهدای دفاع مقدس و یا مدافعان حرم مراجعه کنید و ببینید که 
آنان دربارٔه زندگی و مرگ چگونه می اندیشیدند. انگیزه شهادت طلبی آنها چه بوده است؟2
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تىـُه اهللاُ  ال ُمكَلص ِّ ـه   اَن  ا هـميَ يف َر ب ِاب ر  جي  اح اَ مَل ت َـَر  ِايَل اذل
َ  ـا   ايُح؛  ُ ـمیُت  «  قاَل  اَن ي  حُي ی ؛  َو ی اذل َ ِاذ  قاَل  ِاب ره ـميُ  َر ىّبِ
مِس ِمَن ال َمرِشِق  ـ الش ِ َ ـِان اهللاَ  یَـأيت ب ه ميُ  ف َو اُمیُت ‘ قاَل ِاب ر
ي کََفَر ’ َواهللاُ الهَيِدي الَقوَم َت اذل فَ ـأِت هِبا ِمَن ال َمغ ِرِب  فهَُبِ
َ  ـٌۀ يلَع عُ روهِشا« َ ـٍۀ َويِهَ اخِوی عَ يل رَقی ي مَ ر اَو  اَكذل الظلِ منَي
َ ـُه اهللاُ  ِمائَـَۀ عاٍم   َ ـاَمات ـِذِه اهللاُ  بَعـَد َموتِ ـها « ف حُي ی؛  ه  قاَل  ايَّن
َ ـعـَض  یَوٍم « َ وًما  اَو ب َ ـَعـَثـه{‘ قاَل  ـمَك لَ ِبثَت « قاَل  لَ ِبثُت  ی ثُـم  ب

ِ ـَک  َ ـان ـظُر  ِايل  َطـعاِمَک  َو رَشاب َ ـل  لَ ِبثَت  ِمائَـَۀ  عاٍم   ف قاَل  ب
َ ـًۀ  ل ِل نّ ـاِس« ی لَ م َیـتََسن ـه « َوان ـظُر  ِايل حِ ماِرَك  َو لِ نَجـَعـكَلَ  ا
َ کسوها حَلًما‘ ُ ـنِش ُزها   مُث  ن َوان ـظُر   ِايَل الِعـظاِم  ـَكیَف ن
ِ يَشءٍ قَدی ٌر

َ َله{  قاَل  اَعَلُم  اـَن اهللاَ عَ يل لُكّ ـبَ ـ ني َ َ ـلَ ّما ت ف
ُ  ـؤِمن« ‘  قاَل اََومَل ت ه ميُ َرّبِ اَِرين کَیَف حُت ِی ال َمويتَو ِاذ قاَل ِاب ر

َ ـخُذ اَربَ ـَعـًۀ ِمَن الطريِ  َ ـيل  َولِکن لِ َیطَمِئن  قَل يب‘ قاَل  ف قاَل ب
ِ  َجبٍَل  ِمن ُهـن زُجًءا

َ ـرُصهُن  ِالَ یَک   ثُـم اجـَعل  عَ يل  لُكّ ف
مُث ادُعُهن  یَـأتینَ ـَک َسعیً ا ‘َواعَلم اَن اهللاَ  عَ زی ٌز َحکميٌ 

َ ـَقره  2 سوره ب 3  ��
قرائت
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َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

ترجمه
سورهٔ بقره، آیات 258 تا 260

آن مغرور  به  ]و  بود  پادشاهی داده  او  به  از ]حال[ آن کس که چون خدا  آیا 
شده بود و[ با ابراهیم دربارٔه پروردگارش چون و چرا می کرد، خبر نیافتی؟ آنگاه 
ابراهیم گفت: پروردگار من همان کسی است که زنده می کند و می میراند.  که 
خداوند  گفت:  ابراهیم  می میرانم.  و  می کنم  زنده  ]هم[  من  گفت:  ]نمرود[ 
خورشید را از مشرق برمی آورد، تو آن را از مغرب برآور. پس آن کس که کفر 

ورزیده بود، مبهوت ماند و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند. 258

بود، عبور کرد؛  ریخته  فرو  یکسر  بام هایش  که  به شهری  که  آن کس  یا چون 
]و   با  خود[ گفت: چگونه خداوند ]اهل[ این ]ویران کده[ را پس از مرگشان زنده 
می کند؟ پس خداوند، او را ]به مدت[ صد سال میراند. آنگاه او را برانگیخت، ]و 
به او[ گفت: چه مدت در اینجا بوده ای؟ گفت: یک روز یا بخشی از یک روز. 
]خداوند[ گفت: ]نه[ بلکه صد سال در اینجا بودی؛ به خوراک و نوشیدنی خود 
بنگر ]که طعم و رنگ آن[ تغییر نکرده است، و به درازگوش خود نگاه کن. و ]این 
اتفاق برای این است که[ تو را ]برای اثبات معاد[ نشانه ای برای مردم قرار دهیم. 
و به ]این[ استخوان ها بنگر، چگونه آنها را به هم پیوند می دهیم؛ سپس گوشت بر 
آن می پوشانیم. پس هنگامی که ]چگونگی زنده ساختن مرده توسط خداوند[ بر او 

آشکار شد، گفت: می دانم که خداوند بر هر کاری تواناست.259

و ]یاد کن[ آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگارا، به من نشان بده چگونه مردگان 
را زنده می کنی؟ ]خداوند[ فرمود: مگر ایمان نیاورده ای؟ ]ابراهیم[ گفت: چرا، 
پرنده  چهار  پس،  فرمود:  گیرد.]خداوند[  آرام  دلم  تا  ببینم[  ]می خواهم  ولی 
برگیر، و آنها را پیش خود، ریز ریز گردان؛ سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را 
قرار ده؛ آنگاه آنها را فرا خوان، شتابان به سوی تو می آیند، و بدان که خداوند 

توانا و حکیم است.260
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آیندۀ روشن

در درس قبل با دیدگاه پیامبران و مؤمنان دربارهٔ مرگ و آیندهٔ انسان آشنا شدیم. پیامبران الهی، 
مرگ را گذرگاهی به سوی حیات برتر در جهان آخرت می دانند و ایمان به زندگی در جهان دیگر را، 

در کنار توحید و یکتاپرستی سرلوحٔه دعوت خود قرار داده اند. 
در مقابِل دعوت پیامبران برای ایمان به جهان آخرت، گروهی به آن ایمان آورده و گروهی آن را بعید 

دانسته و انکار  کرده اند.
پیامبران الهی، نه تنها امکاِن وجود جهان دیگر را اثبات می کردند، بلکه با استدالل های مختلف 

وجود آن را ضروری می دانستند. 
به راستی پیامبران الهی، با چه دالیلی امکان معاد را اثبات می کردند؟

با چه استدالل هایی ضرورت معاد را تبیین می نمودند؟
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 اهمیت و ضرورت بحث از معاد
قبل از اینکه به بحث دربارهٔ جهان پس از مرگ بپردازیم، بهتر است به این سؤال پاسخ دهیم که ضرورت 
بحث از معاد چیست؟ آیا بهتر نیست به موضوعاتی بپردازیم که برای زندگی ما مفید باشد؟ برای اثبات 

اهمیت و ضرورت تأمل در موضوع معاد، تنها به یک دلیل بسنده می کنیم:

دفع خطر احتمالی
نگاهی کوتاه به زندگی روزمرهٔ انسان ها نشان می دهد که انسان در مواقعی که احتمال خطر یا خسارتی در 
میان باشد، سعی می کند جلوی خسارت احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است پیش آید، بگریزد. در 
چنین شرایطی حتی اگر شخصی دیوانه یا دروغ گو، که در شرایط عادی گفتٔه او برای ما اعتباری ندارد، به ما 
خبری بدهد؛ مثالً خبر از وجود سم در غذای ما دهد، این اعالم خطر را نادیده نمی گیریم و احتیاط می کنیم. 
همٔه ما در این گونه موارد از یک قانون عقلی پیروی می کنیم که می گوید: »دفع خطر احتمالی، الزم است«.
حال اگر با خبری مواجه شویم که نه تنها احتمالی نیست، بلکه از قطعی ترین خبرهاست، با آن چگونه 

برخورد می کنیم؟ آن هم خبری که دربارهٔ زندگی جاودانی ماست.
پیامبران عاقل ترین و راست گوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند. به عنوان مثال پیامبر اکرم  را حتی 
مشرکین و کافرین نیز به عنوان فردی امین و راستگو باور داشتند. پیامبران با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر و 
نسبت به آن هشدار داده اند. همٔه آنان پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و آن را الزمٔه ایمان به 
خدا دانسته اند. در قرآن کریم نیز بعد از یکتاپرستی، دربارهٔ هیچ موضوعی به اندازهٔ معاد سخن گفته نشده است.

اگر به فرض در اثبات معاد، هیچ دلیلی جز همین خبر پیامبران نداشته باشیم، تکلیف ما در برابر این خبر 
چیست؟ ما که برای فرار از خطرهای کوچک احتمالی، سخن هر کسی را می پذیریم، چگونه می توانیم 

وقتی که پای سعادت یا شقاوت ابدی ما در میان است، با بی توّجهی از کنار این خبر بگذریم؟
بنابراین، سخن گفتن از معاد، در حقیقت سخن گفتن از زندگی است، زیرا معاد بخشی از زندگی آیندٔه 

ماست، زندگی ای که برخالف زندگانی دنیا که کوتاه و گذراست، جاوید و ابدی خواهد بود.
قرآن کریم با تأکید فراوان اعالم می کند:

ُه ال ِاٰلـَه ِااّل ُهـَو خداوند که هیچ خدایی جز او نیستَاللّٰ
قطعاً شما را در روز قیامت جمع می کندلَـَیجـَمـَعـنَّـکُم ِالٰی َیـوِم الـِقـیاَمـةِ

شکی در آن نیستال َریـَب فیـِه
ِه َحـدیـًثا و چه کسی راستگوتر از خداست؟1َو َمن َاصـَدُق ِمـَن اللّٰ

1ــ سورٔه نساء، آیٔه 87
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٭ ٭ ٭
با توجه به اهمیت بحث معاد، قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با دلیل و 
برهان آن را ثابت کرده است. دالیل قرآن در این زمینه را می توان به دو دستٔه اصلی تقسیم کرد. دستٔه 
اول دالیلی هستند که »امکان« معاد را ثابت می کنند و آن را امری ممکن و شدنی نشان می دهند و دسته 

دیگر، دالیلی هستند که »ضرورت« معاد را به اثبات می رسانند و تحقق آن را الزم می دانند.

الف( دالیلی که بر امکان معاد داللت دارند:
یکی از دالیلی که سبب می شود عده ای معاد را انکار کنند، این است که چنان واقعٔه بزرگ و با عظمتی 
را با قدرت محدود خود می سنجند و هنگامی که تحقق آن را با قدرت بشری ناممکن می بینند، به انکار آن 
می پردازند. حال آنکه بعید بودن چیزی برای انسان هرگز دلیل بر غیرممکن بودن آن نیست. از این رو، 
قرآن یکی از انگیزه های انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی می کند و دالیل و شواهد زیادی می آورد 

تا نشان دهد معاد امری ممکن و شدنی است و خداوند بر انجام آن تواناست؛ مانند:
1ــ آفرینش نخستیِن انسان: در برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را به پیدایش نخستین 
انسان جلب می کند و توانایی خود در آفرینش وی را تذکر می دهد. در این آیات بیان می شود که همان گونه که 

خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق کند، می تواند بار دیگر نیز او را زنده کند. 

1ــ عطار نیشابوری، اسرارنامه

فعالیت کالسی

برخی از افرادی که پایبندی چندانی به رعایت احکام دین ندارند، می گویند: »ما به وجود این 
مجازات هایی که گفته می شود در قیامت و جهنم هست، اعتقادی نداریم«.

شما به این گونه افراد چه پاسخی می دهید؟
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»و برای ما مثلی زد، درحالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این 
استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید و او به هر 

خلقتی داناست«.1
2ــ بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان: قرآن برای اینکه قدرت خدا را به صورت محسوس تری 
در این زمینه نشان دهد، ماجراهایی را نقل می کند که در آنها به ارادٔه خداوند مردگانی زنده شده اند. از 

آن جمله می توان به ماجرای ُعَزیر نبی   اشاره کرد:
ُعَزیر  یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود. او در سفری از کنار روستای ویرانی عبور می کرد. استخوان های 
متالشی و پوسیدهٔ ساکنان آن روستا از البه الی خرابه ها پیدا بود. با دیدن این استخوان ها این سؤال در ذهن 
عزیر  شکل گرفت که به راستی خداوند چگونه اینها را پس از مرگ زنده می کند؟  خداوند، جان وی را 

در همان دم گرفت و بعد از گذشت صد سال دوباره او را زنده کرد. سپس خطاب به او گفت: 
ای عزیر، چه مدت در این بیابان توقف کرده ای؟ 

عزیر گفت: یک روز یا نصف روز. 
خداوند فرمود: تو صد سال است که اینجا هستی. به االغی که سوارش بودی و غذایی که همراه داشتی، 
نگاه کن و ببین چگونه االغ پوسیده و متالشی شده؛ اما غذایت پس از صدسال سالم مانده و فاسد نشده است 
و اینک ببین که خداوند چگونه اعضای پوسیده و متالشی شدهٔ االغ را دوباره جمع آوری و زنده می کند. 

عزیر  به چشم خود زنده شدن االغ را دید و گفت: می دانم که خدا بر هر کاری توانا است 2.

1ــ سورٔه یس، آیات 78 و 79
2ــ سورٔه بقره، آیٔه 259

تــدّبر

خداوند در آیات سوم و چهارم قیامت، خطاب به کسانی که به انکار معاد می پردازند، می گوید: »نه تنها 
استخوان های آنها را به حالت اول درمی آوریم، بلکه سرانگشتان آنها را نیز همان گونه که بوده، مجددًا 

خلق می کنیم«.
به نظر شما چرا خداوند در این آیات برای اثبات قدرت الهی به خلق سرانگشتان اشاره می کند؟
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در  زندگی  و  مرگ  نظام  به  اشاره  3ــ 
طبیعت: در برخی آیات قرآن، زندگی بعد از مرگ 
به عنوان یک جریان رایج در جهان طبیعت معرفی 
نگاه  معاد  به  ناباوری  با  که  کسانی  از  و  است  شده 
همیشگِی  جریان  مطالعٔه  به  تا  می خواهد  می کنند 
مرگ و زندگی در طبیعت بپردازند تا مسئلٔه معاد را 
بهتر درک کنند. فرارسیدن بهار، رستاخیز طبیعت 

است که نمونه ای از رستاخیز عظیم نیز هست.
»خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن 

زمین مرده را بدان ]وسیله[ پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است«.1
ب( دالیلی که بر ضرورت معاد داللت دارند:

قرآن نه تنها معاد را امری ممکن می داند، بلکه وقوع آن را نیز امری ضروری و واقع نشدن آن را امری 
محال و ناروا معرفی می کند. دالیلی که قرآن در بحث ضرورت معاد بیان کرده است، عبارت اند از:

1ــ معاد الزمهٔ حکمت الهی: خداوند حکیم است و الزمٔه حکمت خدا این است که هیچ کاری از 
کارهای او بیهوده و عبث نباشد. اگر خداوند تمایالت و گرایش هایی را در درون انسان قرار داده، امکانات 
پاسخگویی به آن تمایالت و نیازها را نیز در عالم خارج قرارداده است؛  به طور مثال، در مقابل احساس 
تشنگی و گرسنگی، آب و غذا را آفریده است تا بتوانیم به وسیلٔه آن تشنگی و گرسنگی خود را برطرف کنیم.
حال اگر به وجود آدمی توجه کنیم، می بینیم که خداوند انسان را به گونه ای آفریده که گرایش به بقا و 
جاودانگی دارد و از نابودی گریزان است و بسیاری از کارها را برای حفظ بقای خود انجام می دهد. 

همچنین هر انسانی خواستار همٔه کماالت و زیبایی هاست و این خواستن هیچ حدی ندارد. 
اما دنیا و عمر محدود انسان ها پاسخ گوی این گونه خواسته ها نیست؛ بنابراین باید جای دیگری باشد 
که انسان به خواسته هایش برسد. اگر بعد از این دنیا، زندگی ای نباشد، در این صورت باید گفت خداوند 
گرایش به زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده است و سپس او را در حالی که مشتاق حیات ابدی 

است، نابود می کند! آیا این کار با حکمت خداوند سازگار است؟!
عالوه بر این، اگر بناست با این همه استعدادها و سرمایه های مختلفی که خداوند در وجود ما قرار 
داده است، خاک شویم و معادی هم نباشد، این سؤال مطرح می شود که دلیل آفریدن این استعدادها و 

1ــ سورٔه فاطر، آیٔه 9
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سرمایه ها در درون ما چه بوده است؟ ما که از همان ابتدا خاک بودیم، پس دلیل این آمدن و رفتن چه 
بود؟ آیا بر این اساس، آفرینش انسان و جهان، بی هدف و عبث نخواهد بود؟

َاَفـَحـِسبـُتم اَ  نَّـما َخـلَقـناکُم َعـبَـًثـا َو اَ  نَّـکُم ِالَیـنا ال ُترَجـعوَن1

2ــ معاد الزمهٔ عدل الهی: عدل یکی از صفات الهی است. خداوند عادل است و نیکوکاران را 
با بدکاران برابر قرار نمی دهد؛ از این رو، خداوند وعده داده است که هرکس را به آنچه استحقاق دارد 

برساند و حق کسی را ضایع نکند.
اما زندگی انسان در دنیا به گونه ای است که امکان تحقق این وعده را نمی دهد؛ زیرا:

الف( در این عالم همه به پاداش یا کیفر تمام اعمال خود نمی رسند. به عنوان نمونه، چه بسیار افرادی که 
کارهای نیک فراوانی دارند و به جمع زیادی از انسان ها خدمت کرده اند و نیز چه بسیار کسانی که در دوران 
عمر خود از هیچ جنایت و خیانتی فروگذار نمی کنند، اما قبل از آنکه به پاداش و یا سزای اعمال خود برسند، 

چشم از جهان فرو می بندند.
ب( این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد. به عنوان نمونه، چگونه می توان پاداش 
بسیاری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا را در این دنیا داد؟ و یا چگونه می توان در این جهان کسی 
را که به هزاران نفر ستم روا داشته و یا صدها نفر را قتل عام کرده است، کیفر داد؟ به عنوان مثال اعدام 
کسی چون صدام و حامیان وی به هیچ عنوان با جرم شهید کردن صد ها هزار انسان بی گناه، و معلول و 

شیمیایی کردن هزاران جانباز برابری نمی کند.
اگر جهان دیگری نباشد، که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم را بستاند، بر نظام 

عادالنٔه خداوند ایراد وارد می شود.

آیا ما آنها را که ایمان آوردهَام نَجـَعـُل الَّـذیـَن آَمـنوا

و کارهای شایسته انجام داده اندَو َعـِمـلُوا الـّصالِـحاِت

با مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟کَالـُمفـِسـدیـَن ِفی االَ رِض

آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران  قرار َام نَجـَعـُل الـُمـتَّـقیـَن کَالـُفـّجاِر
خواهیم داد؟2

1ــ سورٔه مؤمنون، آیٔه 115
2ــ سورٔه ص، آیٔه 28
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تــدّبر

با اندیشه در ترجمٔه آیات زیر، برخی دیگر از دالیل انکار معاد را بیان کنید.

 آنان )دوزخیان( پیش از این )در عالم دنیا( مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار 
می کردند و می گفتند: »هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟!«

ـ  ٤٥ سورۀ واقعه،  آیات ٤7ـ

 وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان ها که روز جزا را انکار می کنند. تنها کسی آن را انکار 
می کند که متجاوز و گناهکار است.

سورۀ مطّففین،  آیات ١٢ــ١٠

 )انسان در وجود معاد شک ندارد( بلکه ]علت انکارش این است که[ او می خواهد بدون ترس 
از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند.

سورۀ قیامت،  آیۀ ٥

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

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

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

پاسخ سؤاالت شما

کی رفته و کی برگشته؟!
برای برخی هر قدر هم از دالیل عقلی اثبات معاد، آیات قرآن و سخنان پیشوایان دین در 
خصوص جهان آخرت گفته شود، می گویند: »چه کسی از آن جهان برگشته که خبر آورده باشد؟« 

به این گونه افراد چه باید گفت؟
همراه  لزوم  و  جاده  خطرات  دربارٔه  پلیس  توصیٔه  به  مسافرت،  هنگام  رانندگان  برخی  پاسخ: 
نیازشان  که احتمال می دهند در جاده مورد  را  توجه می کنند و وسایلی  داشتن وسایل ضروری 
باشد، همراه خود بر می دارند )مانند زنجیر چرخ، جک، چرخ اضافه، چراغ سیار و...(. بعضی 
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از رانندگان نیز بی اعتنا به توصیه های پلیس و گاه با تمسخر  آنها به جاده می زنند. در هرصورت 
یا نیازی به این وسایل پیش می آید یا پیش نمی آید. اگر نیازی نبود  )که البته با توجه به علم و آگاهی 
پلیس راهنمایی و رانندگی و توصیه ها و هشدارهای آنان قطعاً نیاز خواهد شد(، راننده ای که این 
وسایل را همراه داشته است، ضرری نکرده است؛ اما اگر به آن وسایل نیاز شد، کسی که آنها را 

برنداشته است،  در وسط جاده چه خواهد کرد؟
شرط عقل آن است که انسان نسبت به حوادث، حتی اگر احتمال کمی برای رخ دادن آن وجود 

داشته باشد، پیش بینی الزم را بکند، چه رسد به حوادثی که یقینی باشند. 
پیامبران از حساب و کتاب پس از مرگ در قیامت خبرهایی داده اند و بر این اساس برنامه و 
دستوراتی نیز برای عبور آسان و موفق از این جهان در اختیار ما گذاشته اند. گروهی این خبرها 
با خدا گفت وگو  دقایقی  در شبانه روز  پذیرفته اند  که  منکر شده اند. کسانی  گروهی  و  پذیرفته  را 
می کنند؛ نماز می خوانند؛ در سال یک ماه روزه می گیرند؛ از انجام برخی کارها که ضررش به خود 
انسان برمی گردد )مانند نوشیدن مشروبات الکلی، خوردن گوشت خوک و مصرف مواد مخدر( 
خودداری می کنند. حال بر فرض که قیامت و حساب و کتابی در کار نباشد، این افراد ضرری 
نکرده اند و چیزی را از دست نداده اند؛ اما اگر حساب و کتابی باشد ) که با دالیلی که ذکر شد، 
حتمی است( افرادی که به سخن خدا و پیام انبیا توجه نکردند، چه خواهند کرد؟ آنها زندگانی ابدی 

و جاوید در آخرت را به هفتاد سال عمر دنیوی فروخته اند.
پس عاقل کسی است که حتی اگر یقین به قیامت ندارد، خود را آمادٔه آخرت کند و هشدارهای 

انبیا را جدی بگیرد.
ـ  که  امـام رضا  در گفت و گو بـا یکی از منکران معاد به او فرمـود: »اگر نظر شما درست باشدـ 
چنین نیست ــ در این صورت ما و شما یکسان و برابریم؛ و نماز، روزه، عقیده و ایمان ما ضرر و 
زیانی به ما نمی رساند. ولی اگر حق با ما باشد ــ که چنین هست ــ در این صورت ما رستگار و 

سعادتمند می شویم؛ اما شما زیان کار شده، هالک خواهید شد«.1

1ــ احتجاج، طبرسی، ج2، ص 171
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بیشتر بدانیم
نصیحتی از حضرت علی 

آگاه باشید! هم اکنون در روزگار آرزوهایید که 
مرگ را در پی دارد؛ پس هرکس در ایام آرزوها، 
انجام  نیکو  عمل  مرگ،  رسیدن  فرا  از  پیش 
بهره مند خواهد شد، و مرگ او را زیانی  دهد، 
آرزوها،  روزهای  در  که  کس  آن  و  نمی رساند 
پیش از فرا رسیدن مرگ کوتاهی کند، زیان کار و 

مرگ او زیان بار است.
برای  ناراحتی  به هنگام ترس و  همان گونه که 

خدا عمل می کنید، در روزگار خوشی و کامیابی نیز عمل کنید.
آگاه باشید! هرگز چیزی مانند بهشت ندیدم که خواستاران آن در خواب غفلت باشند و نه چیزی مانند آتش 

جهنم که فراریان آن چنین در خواب فرو رفته باشند!
نهج البالغه، خطبه 28

1ــ تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش و مجازات نباشند، ذکر کنید.
2ــ اگر در بحث وجود معاد، دلیلی جز خبر پیامبران نداشتید، آیا آن را می پذیرفتید؟ به چه دلیل؟

3ــ رابطٔه میان »آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان« و »ضرورت معاد« را 
توضیح دهید.
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