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پیش از مطالعۀ کتاب،
حتمًا این قسمت را بخوانید.

سخنی با دبیران 
دوستان عزیز، سالم بر شما 

١ــ برای ُانس بیشتر دانش آموزان با قرائت قرآن کریم، آیاتی از قرآن کریم در ابتدای هر درس آمده 
است. در هنگام تدریس، ١٠ دقیقه ابتدای کالس به قرائت اختصاص دارد. از آنجا که آموزش صحیح 
قرائت در دوره های تحصیلی گذشته انجام شده و قواعد قرائت صحیح، آموزش داده شده است، انتظار 
می رود که دانش آموزان بتوانند این قواعد را مراعات کنند و آیات را صحیح بخوانند. به همین جهت باید از 
دانش آموزان بخواهیم که آیات هر درس را روز قبل مرور و تمرین کنند و در فرصت کوتاه کالس، متن تمرین 
شده را بخوانند. از این قسمت در آزمون ها اعم از آزمون های کتبی در نظام آموزشی آموزش و پرورش و 

آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید سؤالی طرح شود. 
٢ــ این درس وقتی نتیجه بخش و ثمردهنده خواهد بود که عرصٔه حضور، فعالیت و خالقیت های 
فکری دانش آموزان باشد و به آنها شهامت اندیشیدن و ابتکار بدهد. میزان موفقیت ما در تدریس به میزان 
که  باشد  به گونه ای  نباید  ما  ارزشیابی  و  تدریس  روش  دارد.  بستگی  دانش آموزان  اندیشه ورزی  و  تفکر 
دانش آموزان مجبور باشند کتاب را چندبار بخوانند و حفظ کنند. آن امتحان و آن ارزشیابی با اهداف این 
درس هماهنگ است که امکان تحقیق، اظهارنظر و فکر کردن را برای دانش آموزان فراهم کند. با توجه به 

نکات فوق، ارزشیابی این درس در دو بخش انجام می گیرد. 
بخش اّول: ارزشیابی مستمر؛ شامل: 

١ــ قرائت صحیح آیات شریفه: 4 نمره 
٢ــ انجام فعالیت های داخل درس و پرسش از متن: ٧ نمره

٣ــ مشارکت در کار گروهی و گفت وگوها: ٥ نمره 
4ــ پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق:4 نمره 



توجه: انجام پیشنهادها، نگارش مقاالت تحقیقی و انجام کارهای هنری و ادبی تا دو نمره به 
معدل نمرهٔ مستمر اضافه می کند. 

بخش دوم: ارزشیابی پایانی؛
این ارزشیابی در پایان هر نیم سال انجام می گیرد که شامل دو بخش است: ١ــ آزمون کتبی 
٢ــ قرائت آیات. در آزمون کتبی، سؤال ها باید براساس رویکرد کلی محتوای آموزشی؛ یعنی فهمیدن، 
نه حفظ کردن، استوار باشد. باید محورهای کلیدی و اصلی محتوای کتاب، محور آزمون باشد و از 

نکات حاشیه ای و فرعی نباید برای طرح سؤال استفاده شود. 
آزمون کتبی ١٦ نمره دارد. 4 نمره از ارزشیابی پایانی به قرائت صحیح دانش آموزان اختصاص 

دارد.
توجه: 

پایانی  ارزشیابی مستمر  در  و صرفاً  در کالس است  قرائت  برای  هر درس  ابتدای  آیات  ١ــ 
و  کتبی  امتحانات  در  سؤالی  هیچ گونه  نباید  و  می شود  پرسیده  دانش آموزان  از  شفاهی  به صورت 

آزمون های ورودی دانشگاه ها از این آیات طراحی شود. 
٢ــ قسمت های بیشتر بدانیم که جداگانه مشخص شده و با رنگ مخصوص متمایز شده است،  
) ( فقط برای توسعٔه اطالعات و کسب نمرٔه تشویقی است و در 

امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید از این قسمت ها سؤال طرح شود. 
در  فقط  و  هستند  واگرا  فعالیت های  شده اند،  )*( مشخص  با عالمت  که  فعالیت هایی  ٣ــ 
زمان تدریس و ارزشیابی مستمر از آنها استفاده می شود و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی 

دانشگاه ها نباید سؤالی از آنها طرح شود. 
4ــ تمام قسمت هایی که تحت عنوان »پیشنهاد« و »پاورقی ها« در کتاب آمده است، صرفاً جهت 
توسعه اطالعات می باشد و در ارزشیابی پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید مورد سؤال قرار گیرد. 
٥ ــ آیاتی که در درس ها ترجمه نشده اند آیاتی هستند که در سال های پیشین معنا و مفهوم آنها 

به دانش آموزان آموزش داده شده است.



طرحی برای زندگی

سخنی با دانش آموزان
١ــ »چگونه زیستن« یک انتخاب است. برخی آن را کم اهمیت، برخی مهم و برخی آن را 
بسیار مهم می دانند. کسانی که کمتر به این انتخاب اهمیت می دهند، کمتر هم دربارٔه آن می اندیشند 

و هرطور که پیش آید، زندگی می کنند. 
اما آنان که به »چگونه زیستن« خود اهمیت می دهند و دربارٔه آن تفکر می کنند، برای خود و 
وجود خود ارزش قائل اند و به این حقیقت توجه دارند که زندگی در این جهان یک بار رخ می دهد 
و دیگر تکرار نمی شود؛ و سرنوشت ما، هرچه که باشد، به همین زندگی تکرارنشدنی گره خورده 
است. از این رو، بی اعتنایی و بی توجهی به این حقیقت از اهمیت آن نمی کاهد و نتایج آن، سرانجام 

ما را متوجه ارزش این زندگی خواهد کرد. 
که  است  دلیل  همین  به  شاید  است.  »زندگی«  در  تفکر  برای  زمان  بهترین  نوجوانی،  ٢ــ 
بسیاری از نوجوانان در همین دوران به سؤال هایی می رسند که نقش اساسی در تصمیم گیری آنها 
دارد؛ زیرا هنوز دل مشغولی ها و مسئولیت های وی چندان زیاد نشده است که فرصت فکر کردن 
در این باره را از وی بگیرند. عالوه بر این، نوجوان و جوان، اهل تصمیم های بزرگ و قدم های 
بلند است. البته هر تصمیم بزرگ و هر اقدام شجاعانه ای نیازمند دقت، کاردانی و زیرکی است. 

وگرنه فرصت تکرارنشدنی این زندگی، از دست خواهد رفت. 
نهاد؛ چشم انداز راه را دید و  بر زمین استوار قدم  باید  بلند،  برداشتن قدم های  برای  ٣ــ 

مسیر رسیدن به آن چشم انداز را با اطمینان انتخاب کرد. 
راه،  انتهای  تا  ابتدا  از  که  است  نقشه ای  و  طرح  یک  نیازمند  حرکت  دیگر،  عبارت  به 
مسیرهای عبور، پیچ و خم ها، گردنه های پرخطر و چگونگی گذر از آنها را ترسیم کند تا با اجرای 

آن، بتوانیم به سالمت به سر منزل مقصود برسیم. 



4ــ با توجه به آنچه گفته شد، ترسیم نقشٔه زندگی و طراحی حرکت، نیازمند پاسخ به این 
سؤال ها است: 

الف( برای چه به این جهان آمده ایم و هدف از خلقت ما چیست؟ 
ب( برای رسیدن به هدف خلقت، چه ابزارها و سرمایه هایی نیاز داریم؟ 

ج( به کجا می رویم و چه سرنوشتی در پیش داریم؟
امیرالمؤمنین  فرمود: »خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده است، و کجا 

قرار دارد و به کجا می رود«1.
پس از این سؤال ها به این سؤال می رسیم: 

از چه راهی باید برویم و چگونه زندگی کنیم؟ 
اگر به این سؤال ها به صورت منطقی و با دلیل پاسخ دهیم، طرح هرکس برای زندگی به دست 

می آید و پس از آن می داند که »چگونه باید زندگی کند.«
٥  ــ خوشبختانه در کتاب آسمانی ما قرآن کریم دربارٔه این سؤال ها آیات بسیاری آمده است 

که با تفکر و تدبر در آنها می توانیم به بهترین پاسخ ها برسیم. خداوند، در قرآن می فرماید: 
ذیـَن یَعـَمـلوَن الّصاِلـحاِت  ُر الـُمؤِمـنیـَن الَـّ ِانَّ ٰهـَذا الـُقرآَن یَـهـدی ِللَّـتی ِهـَی َاقـَوُم َو یُـبَـّشـِ

َانَّ لَـُهم َاجـًرا کَـبیـًرا«2
همانا این قرآن به بهترین راه ها هدایت می کند و مؤمنان را که عمل صالح انجام می دهند، 

مژده می دهد که پاداش بزرگی در پیش دارند. 
نکته های  و  آموخته ایم  مطالبی  سؤال ها،  این  از  هریک  دربارٔه  گذشته  سال های  در  ٦ــ 
به دورٔه دوم متوسطه رسیده ایم و شاهد رشد عقالنی شما  اکنون که  آورده ایم.  به دست  فراوانی 
هستیم، شایسته است که در سطحی باالتر و با روشی منطقی تر به این سؤال ها بپردازیم و هرسال، 

بخشی از »طرح زندگی« را کامل کنیم. 

١ــ اعالم الدین فی صفات المؤمنین، ابو الحسن دیلمی، مؤسسٔه آل البیت، ص ٣44
٢ــ سورٔه اسراء، ٩
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بخش اول
 تفکر و اندیشه
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قرائت

٭ آیات ابتدای هر درس صرفًا برای قرائت در کالس است و نباید هیچ گونه سؤالی در امتحانات کتبی و آزمون های ورودی دانشگاه ها 
از این آیات طراحی شود.
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هدف آفر   

یا خودروی  كند  استفاده  كمد  به عنوان  آن  از  و  کند  تهیه  باال  قیمت  با  را  یخچالی  اگر كسی 
گران قیمتی را در گوشه ای از حیاط به گلخانه تبدیل کند، در مورد او چه فكری می کنید؟

حتمًا تعّجب می کنید و در عقل و خرد چنین فردی شک خواهید كرد؛ زیرا این وسایل با آن     همه 
امكانات و هزینه، برای هدف خاصی ساخته شده اند و به كارگیری آنها در كارهای دیگر، هدر دادن و 

اتالف سرمایه است. 
٭ ٭ ٭

آیا تاکنون اندیشیده اید که ما »انسان ها« برای چه آفریده شده ایم و »هدف« از زندگی ما در این 
جهان چیست؟

به پاسخ این سؤال، بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا این خطر وجود دارد كه در  یافتن  دست 
به اشتباه صرف كارهایی بكنیم كه برای آنها خلق نشده ایم و  صورت ندانستن هدف، زندگی خود را 
سرمایه ای را از دست  دهیم كه نه ارزش آن قابل مقایسه با یخچال و خودرو است و نه امكان به دست 

آوردن مجدد آن وجود دارد.

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

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

ماواِت َواالَرَض و ما آسمان ها و زمینَو ما َخـلَقـَنا  السَّ

و آنچه بین آنها ست رابه بازیچه نیافریدیم،َو ما بَیـَنـُهـما الِعـبیـَن

آنها را جز به حق خلق نکردیم.ما َخـلَقـناهُـما ِااّل ِبـالـَحـِقّ

دخان، 38 و 39

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

جهان گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.
انسان نیز مانند موجودات دیگر، از این قاعدٔه کلی جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود 
داشته است. هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده 
شده است. البته در چگونگی رسیدن به هدف، میان انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، 

تفاوت هایی وجود دارد. 
اولین تفاوت آن است که انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و 
به سوی آن گام بردارد؛ درحالی که گیاهان به صورت  طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف 

خود حرکت می کنند.
دوم آن که انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش 
نه تنها 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 
که پایان نیابد و تمام نشود. در حالی که حیوانات و گیاهان هدف های محدودی دارند و هنگامی که به 

سر  حّدی از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند؛ چنان که گویی راهشان پایان یافته است.
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اختالف در انتخاب هدف
با دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛ چنان اختالفی در  به دنیای انسان ها می نگریم،  وقتی 
میل  با  همسو  و  درست  انتخاب  کدام  به راستی،  که  می شویم  سردرگم  ابتدا  که  دارد  وجود  هدف ها 

نیست؟ این گونه  کدام یک  و  است  انسان  بی نهایت طلب 
کسانی به دنبال پول و ثروت اند، برخی دل به کشف اسرار جهان سپرده اند، برخی به دنبال جاه و 
مقامند، دسته ای خدمت  به خلق را سرلوحه زندگی خود قرار داده اند، گروهی به هنرمندی و نقش آفرینی 

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

به نظر شما منشأ این اختالف ها در انتخاب هدف چیست؟
فعالیت کالسی

هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اگر کسی چنین بیندیشد که کمک 
به دیگران ارزشمند است، می کوشد به دیگران کمک کند. کسی هم که فکر می کند داشتن شهرت مهم 
است، همٔه زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد. اگر کسی مقاصد کوچک در نظرش 
مهم جلوه کند، به سوی همان مقاصد می رود و گمان می کند این  هدف ها می توانند میل بی نهایت طلب 
درونش را آرام کنند. کسی هم که  کماالت و خوبی های متعالی و بزرگ را شناخته، به آنها دل می بندد 

و برای رسیدن به آنها می کوشد. پس این اختالف، ریشه در نوع اندیشٔه انسان دارد.
بنابراین، برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها باید ارزش هدف ها را مشخص کنیم و 
متناسب با ارزشی که دارند، به آنها رتبه دهیم. این چنین، هدف های زندگی به هدف های اصلی و فرعی 
تقسیم می شوند. هدف ها و دل بستگی های پایان پذیر مثل مال و ثروت، هدف های فرعی به شمار می آیند 
و هدف های پایان ناپذیر و همیشگی مانند خیرخواهی نسبت به دیگران، هدف اصلی محسوب می شوند.
البته، هر دوی این اهداف خوب اند و برای زندگی ما ضروری اند. مهم این است که هدف فرعی 
را به جای هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف اصلی 

شود.
حال سؤال این است که در میان هدف ها، برترین، کامل ترین و ارزشمند ترین هدف کدام است؟
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برترین هدف
و  خوبی ها  سرچشمٔه  جست و جوی  در  خود  درون  در  که  می بیند  تامل  کند،  اندکی  هرکس 
زیبایی هاست و تا به آن نرسد، آرام و قرار ندارد. 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. 
به راستی چه هدفی می تواند با  ارزش تر از انتخاب خداوند به عنوان غایت و مقصد زندگی باشد؟ چه 

کسی جز او می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند؟
اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته است 
که تنها خدا و بندگی او را به عنوان هدف نهایی خود انتخاب کند؛ هدفی که خداوند نیز آفرینش جن و 

انسان را به همان خاطر می داند.

وَ ما َخـلَقـُت الـِجـنَّ وَ ااِلنـَس ِااّل ِلـَیـعـبُـدوِن     جّن و انسان را نیافریدم مگر اینکه مرا 
                    عبادت کنند.

ذاریات، ٥٦

البته منظور از اینکه هدف اصلی انسان در زندگی باید عبادت و بندگی خداوند باشد، فقط انجام 
برخی اعمال عبادی نیست. درست است که نماز و روزه و … عبادت اند و عبادات با ارزشی نیز هستند؛ 
اما براساس تعالیم دین اسالم، هر حرکت و عملی نیز، که برای کسب رضایت خداوند و براساس معیارهای 
دینی صورت گیرد، عبادت است. از خدمت به محرومان گرفته تا آشپزی در آشپزخانه، از طلب علم و دانش 
گرفته تا خواندن سطری از کتاب، از سکوت و دم فروبستن گرفته تا فریاد کشیدن، همه و همه اگر برای جلب 

رضای خدا باشد، عبادت محسوب می شود.
شاید کامل ترین تعبیر دربارٔه »زندگی به خاطر خدا« تعبیر خود خداوند باشد که می فرماید:

* بررسی١

چند نمونه از اهداف فرعی )پایان پذیر( و چند نمونه از اهداف اصلی )پایان ناپذیر( را با کمک 
دوستان خود بیان کنید.

١ــ فعالیت هایی که با عالمت )*( مشخص شده اند، فعالیت های واگرا هستند و فقط برای ارزشیابی مستمر استفاده می شوند و در 
امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید از آنها سؤال طرح شود.
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اگر تو مقصد من نباشی2 
هر روزم در این دنیا، یک دور پیچیدِن پیله است اطراف زندگی؛ اگر تو مقصودم نباشی، این 
پیله، از جنس ابریشم نیست؛ از میله های آهنی داغ شده، در کورٔه آرزوهای طول و دراز من است. 
اگر تو در نظرم نباشی، هر لحظه ام در این عالم، یک پلّه سقوط است به عمق سیاه چاهی که با 

کلنگ غفلت من، هر روز عمیق تر از دیروز می شود. 
تو را که فراموش می کنم، با هر بار نفس کشیدنم، از خودم هم بیگانه می شوم. من بدون تو، 
چه معنایی دارم؟ بی تو حضور من در این دنیا، بی معناترین اتّفاق هستی است. وقتی تو در ثانیه های 

زندگی من حضور نداری، سال های زندگی من، پوچ می شود. 
با تو که هستم، همٔه حادثه ها معنا دارد. پشت برگٔه هر حادثه ای، نقشٔه راه رسیدن به تو را 

کشیده اند. 
وقتی به تو فکر می کنم و دغدغه ام رسیدن به تو می شود، دیگر نقشه ای برای زندگی ندارم. تو 
راه را به من نشان می دهی و من، آن را طی می کنم. همین، بهتر است. دیگر بس است راه بُن بست 

را هزار بار رفتن و برگشتن. 
اگر تو مقصد من باشی، وارد راه بی انتهایی خواهم شد که در قدم به قدم آن، خودت حضور 

ُقل ِانَّ َصالتی و نُـُسـکی َو َمحـیاَی َو َمـماتی ِللِّٰه َرِبّ الـعالَـمیـَن،
بگو نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان است.

انعام، 162

و  پیروزی ها  و  شکست ها  ناراحتی ها،  و  خوشحالی ها  باشد،  خدا  زندگی  مقصد  و  هدف  اگر 
بسیاری دیگر از مفاهیم کلیدی زندگی، تعریف جدید پیدا می کند. شکست، دور شدن از خدا و پیروزی، 
نزدیک شدن به خدا معنا می شود. در آن صورت، چیزی ما را خوشحال می کند که ما را به خدا برساند 

و چیزی ما را آزرده می کند که از خدا دور سازد.
همین بندگی است که باعث می شود انسان شایستٔه دریافت لطف و رحمت ویژٔه خداوند شود و 

به زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت برسد.١

١ــ سوره نحل ، 97
2ــ نوشته هایی که در این بخش رنگی قرار گرفته است، »بیشتر بدانیم« محسوب می شود و در امتحانات مستمر و پایانی و آزمون های 

ورودی دانشگاه ها نباید سؤالی از آنها طراحی شود.
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منم آشنات  که  آن جا،  مرو  منم نگفتمت  حیات  چشمٔه  فنا،  سراب  این  در 
زمن  سال  صدهزار  روی  خشم  به  منموگر  منتهات  که  آیی  من  به  عاقبت  به 
نقش جهان مشو راضی به  که  منم نگفتمت  رضات  سراپردٔه  بند  نقش  که 
ماهی یکی  تو  و  بحر  منم  که  منمنگفتمت  با صفات  دریای  که  به خشک  مرو 
منمنگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو پات  و  پّر  و  پرواز  قدرت  که  بیا 

کنند  سرد  و  زنند  ره  را  تو  که  منمنگفتمت  هوات  گرمی  و  تپش  و  آتش  که 
منم نگفتمت که صفت های زشت در تو نهند  صفات  سرچشمٔه  که  کنی  گم  که 
وگر خدا صفتی، دان که کدخدات منم1 اگر چراغ دلی، دان که راه خانه کجاست 

یک تیر و چند نشان 
برخی انسان ها به هدفی باالتر از لذت های مادی و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند. اینان به تعبیر 
قرآن کسانی هستند که به حیات دنیوی راضی شده و به آن آرام گرفته اند٢. اینان مصداق همان کسانی اند 

که بهترین و با  ارزش ترین دارایی و سرمایٔه خود را صرف کارهای کم ارزش می کنند. 
نیز  را  دیگر  هدف های  که  هستند  به گونه ای  هدف ها  از  برخی  که  می دانند  زیرک،  افراد  اما 
دربردارند و رسیدن به آنها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست و به میزانی که هدف ما برتر و 
جامع تر باشد، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند. این افراد با انتخاب عبادت و بندگی 
خدا به عنوان هدف، با یک تیر چند نشان می زنند؛ هم از بهره های مادی زندگی استفاده درست می کنند 
و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به 
خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند. اینان چون کوهنوردی هستند 
که در مسیر نزدیک شدن به قله، هم تندرستی خود را تأمین می کنند، هم از مناظر زیبای طبیعت لذت 

می برند و هم استقامت خود را افزایش می دهند. 

2ــ سورٔه یونس،7   ١ــ مولوی، دیوان شمس 

معنابخِش  است.  پیروزی محض  بودن،  تو  با  بی معناست.  من،  زندگی  در  دیگر شکست  داری. 
زندگی من! مرا بپذیر! 
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١ــ تفاوت هایی که در چگونگی رسیدن انسان به هدف، با موجوداتی همچون حیوان و گیاه 
وجود دارد، بیان کنید. 

٢ــ علت انتخاب هدف های مختلف در بین انسان ها چیست؟

اندیشه و تحقیق

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

نـیا َو اآلِخـَرِة  نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. فَـِعنـَد اللِّٰهِ ثَـواُب الـدُّ

نساء، ١٣٤

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

قمـر سازد؟ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ کـه  آن  یـا  بـهتر،  قمـر  خـوبی 
سازد؟ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟ تر  نرگِس  گل، صد  برآرد  که  آن  یـا 
یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟1ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟

٭   ٭   ٭  

١ــ مولوی، دیوان شمس، غزلیات
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قرائت
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در درس پیشین دانستیم که قرآن کریم هدف خلقت انسان را، عبودیت بیان کرده است. 
رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او جز با گام برداشتن به سوی این هدف میسر نمی شود. 
اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر، شناخت انسان است؛ یعنی شناخت سرمایه ها، توانایی ها و 

استعدادهای او و همچنین شناخت موانِع حرکت انسان در مسیر عبودیت.
به همین دلیل است که خودشناسی سودمندترین دانش ها شمرده شده است.١ 
به راستی خداوند متعال چه جایگاهی برای انسان در نظام هستی قائل است؟ 
برای رسیدن انسان به هدفش چه توانایی هایی در وجود او قرار داده است؟

و سرانجام اینکه مهم ترین موانع بندگی انسان و رسیدن انسان به کماالت و زیبایی ها چه چیزهایی است؟
برای یافتن پاسخ پرسش های فوق، به قرآن کریم مراجعه می کنیم تا پاسخ را از کالم خالق خویش 

دریابیم.

٭ این درس با استفاده از کتاب »انسان در قرآن«، اثر استاد شهید مرتضی مطهری، تدوین شده است.
١ــ غررالحکم، ح 9865

رپ  رپواز  ٭ 
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سرمایه های انسان
خداوند با دادن نعمت های مادی و معنوی به انسان، او را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و 
بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است.  آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی 
بهره مندی از آنها را در وجود او قرار داده است. همٔه اینها نشان می دهد خداوند متعال برای انسان در 

نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.
خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند و به هدف خلقت 
دست یابد، سرمایه هایی در اختیارش قرار داده است. شناخت انسان و سرمایه هایش، در گام نخست و 

بهره گیری از آنها در گام بعد، عامل بسیار مهمی برای حرکت به سوی هدف است. 
١ــ پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های 
غلط و خوب را از بد تشخیص دهیم. حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.١ درست را از 

نادرست و حق را از باطل تشخیص دهیم. 
نام این توانایی چیست؟ ....................................................

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 خود راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.

ـبیـَل ما راه را به او نشان دادیمِانّـا َهـَدیـناُه السَّ

یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاسِاّمـا شاِکـًرا و ِاّمـا کَـفوًرا

انسان، ٣  
برای این ویژگی، نام مناسب انتخاب کنید: ......................................

٣ــ خدای متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن 
را در 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 و تقوایش را به او الهام کرد.فَـاَلـَهـَمـها فُـجوَرها َو تَـقـواها 
شمس، ٧ و ٨   

١ــ سورٔه زمر، 17 و 18
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سرمایه هایی در مسیر هدف
هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد. اگر کسی سرمایه ای 
اندک داشته باشد، به کاری کوچک روی می آورد. ولی هرچه بر این سرمایه افزون گردد، هدف های 
و  انسان سرمایه های عظیم  روآورد.  بزرگ تری  به کارهای  و  قرار  دهد  مدنظر  می تواند  را  بزرگ تری 
را  آن  گیاهان  و  که حیوانات  دارد؛ سرمایه هایی  الهی  راهنمایان  و  ارزشمندی همچون عقل، وجدان 
ندارند. 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 اندازٔه حیوانات است، قانع شویم و در همان سطح 

بمانیم. هدف ما باید به وسعت سرمایه هایمان باشد.
به  آیا  بود،  روزه  دنیای چند  این  در  و خوش بودن  ما خوردن، خوابیدن  از خلقت  هدف  اگر 
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 هایش، 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.

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

٤ــ 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 کنندهوال ُاقـِسـُم ِبـالـنَّـفـِس الـلَّـّواَمـِة

قیامت، ٢
نام دیگر این عامل درونی را بنویسید:.………………………

٥ ــ 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.
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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 فالن 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؟ 
مدت ها کارش گریه و دعا به درگاه الهی بود تا سرانجام آن هاتف بار دیگر به خوابش آمد. 
مرد 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 …

گنج نزدیک و تو دور انداخته١ای کمان و تیرها بر ساخته

١ــ مولوی، مثنوی معنوی، دفتر ششم
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او معموالً از راه های زیر ما را فریب می دهد:
١ــ غافل کردن از خدا و یاد او.٦

٢ــ زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه.7
٣ــ سرگرم کردن به آرزوهای سراب گونٔه دنیایی.٨

٤ــ ایجاد کینه و دشمنی میان مردم.9
نام این دشمن چیست؟ .....................................................

١ــ سورٔه یوسف، ٥٣  
َک نَفُسَك الَّتی بَیَن َجنـبَیَك )الَمَحّجة البیضاء، فیض کاشانی، ج ٥، ص ٦( ٢ــ َاعدٰی َعُدوّ ِ

٥ ــ سورٔه ابراهیم، ٢٢ ٤ــ سورهٔ نحل، 9٨ تا ١٠٠   ٣ــ سورٔه ص، ٨٢  
٨   ــ سورٔه محمد، ٢٥ 7ــ سورهٔ انعام، ٤٣    ٦ــ سورٔه مجادله، ١9 و سورٔه مائده، 9١ 

9ــ سورٔه مائده، 9١

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.
به لذت های زودگذر  برای رسیدن  انسان ها را  یادآوری می کند که عاملی درونی،  ما  به  او  ١ــ 
دنیایی، به گناه دعوت می کند و از پیروی از عقل و وجدان بازمی دارد١. میل سرکشی که در درون انسان 
طغیان می کند و وی را به گناه فرامی خواند، »نفس اّماره«؛ یعنی فرمان دهنده به بدی ها نامیده می شود. 

این عامل درونی همان است که حضرت علی  درباره اش فرموده است:
»دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست« 2.

٢ــ همچنین، خداوند از عاملی بیرونی خبر می دهد که خود را برتر از آدمیان می پندارد و سوگند 
یاد کرده 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.4 این خود ما هستیم که به او اجازٔه وسوسه می دهیم 

یا راه فریب را بر او می بندیم.
به اهل جهنم می گوید:  باقی نمانده است،  همین دشمن، در روز قیامت که فرصتی برای توبه 
»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«.5
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١ــ المراقبات، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، ص ٣٨
٢ــ االحتجاج، طبرسی، ج ٢، ص ٢9٨

راز رانده شدن شیطان
می دانی چرا خداوند شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه او را طرد کرد؟

چون فرمان خدا را برای سجدهٔ بر انسان اطاعت نکرد.
اما بی وفایی برخی آدمیان را بنگر که در برابر خدا سجده نمی کنند و حلقٔه بندگی شیطان به 

گردن می آویزند!
می فرماید: خداوند به چنین انسان هایی خطاب می کند: رسول خدا 

من به خاطر تو شیطان را طرد کردم؛ اما تو او را دوست خود گرفتی و به اطاعت او درآمدی؟1
می دانی راه  شکست چنین دشمنی چیست؟

امام عصر )عج( می فرماید:
هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی  مالد.2

٭  ٭  ٭
اندیشه و تحقیق

1ــ سرمایه های انسان که او را بر موجودات دیگر برتری می دهد، کدام اند؟ 
2ــ آیا وجود شیطان مانع اختیار و ارادٔه ما در تصمیم گیری ها می شود؟

تصویری طراحی کنید که انسان را میان دو دعوت نشان دهد: دعوت پیامبران 
الهی و دعوت شیطان وسوسه گر.

  پیشنهاد
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قرائت
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پنجره ای هب روشنایی

خلقت  هدف  به  رسیدن  برای  انسان  سرمایه های  مهم ترین  از  برخی  معرفی  به  قبل،  درس  در 
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.
تاریخ،  طول  در  که  است  فراگیری  پرسش های  از  آن،  از  پس  انسان  آیندٔه  و  مرگ  چیستی 
اساسی و  پرسش های  این  به  تا  آنان کوشیده اند  و  به خود مشغول کرده است  را  انسان ها  ذهن عموم 

سرنوشت ساز پاسخ دهند:
چه سرانجامی در انتظار انسان است؟

آیا واقعاً پس از امروز، فردایی در کار است؟ و اگر فردایی وجود دارد، چگونه است؟ 
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؟
انسان ها، معموالً در برخورد با مرگ دو دیدگاه دارند:

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 تغییر و دگرگونی 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.
از همین رو، 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. 
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 گذراست و زندگی حقیقی در جهان دیگر 
معنا می یابد. آن گونه که پیامبر می فرماید:

ذا ماتُـوا، ِانـَتـبَـهـوا مردم ]در این دنیا[ درخوابند، هنگامی که بمیرند، الـّناُس ِنـیاٌم، فَـاِ
بیدار می شوند.٤

١ــ سورٔه ص، 7١ و 7٢
٢ــ تصحیح االعتقاد، شیخ مفید، ص ٤7

٣ــ المحجة البیضاء، فیض کاشانی، ص ٢٤٢
٤ــ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ورام بن ابی فراس، ج ١، ص ١٥٠
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پیامدهای اعتقاد به معاد
1ــ با این دیدگاه، زندگی از بن بست بیرون می آید و 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:

َمن آَمـَن ِبـاللِّٰه َو الـَیوِم اآلِخـِر 
َو َعـِمـَل صاِلـًحا 

فَـالَخوف ٌ َعـلَیِهم 
َوالهُم یَحـَزنونَ 

مائده، ٦٩
چنین انسانی دارای انرژی فوق العاده و همت خستگی ناپذیر است 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. 
انسان معتقد به معاد می داندکه هیچ یک ازکارهای نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند. حتی 
اگر آن کارها به چشم کسی نیاید 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.
2ــ انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادٔه فداکاری در راه خدا است. خداپرستان 

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

این زندگی دنیا، نـیا  َو ما ٰهـِذِه الـَحـیاُةالـدُّ
جز سرگرمی و بازی نیست ِااّل لَهـٌو َو لَـِعـب ٌ 

و سرای آخرت، ةَ  َو ِانَّ الـّداَر اآلِخـَرَ
زندگی حقیقی است.  لَـِهـَی الـَحـَیـوانُ 

اگر می دانستند. لَو کانوا یَـعـلَـمونَ 
عنکبوت، ٦٤
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حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند؛ اما به آن دل نمی سپرند؛ از این رو، مرگ 
را 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، 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.١

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

به قصر منتقل شود؟ ٢

١ــ بحاراالنوار، ج ٤٤، ص ٣٨١
٢ــ معانی األخبار، ص ٢٨٨

زیبا همچون مرگ!
ای خدایی که عشق تو، قلب مرا به لرزه درمی آورد و روحم را به پرواز وامی دارد. اینک 
پرواز به سوی تو را برگزیده ام. بال هایم را به واسطٔه بی لیاقت بودنم و به جرم گناهانم نسوزان. خدایا 
باد. ای یار بی کسان، ای  بیایم و به مالقات رسول تو که روحم فدای او  می خواهم به مالقات تو 
دریابندٔه از خود بی خودشدگان. به خودت قسم که در این جهان دیگر نمی گنجم و منتظر رسیدن 
نا امیدم. همه چیزم  تنها و  تو بی کس و  این جهان بدون  به خودت سوگند که در  فرمان تو هستم. 
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٢ــ انکار معاد
گروهی وجود دنیای پس از مرگ را انکار می کنند؛ این دسته که برای انسان حقیقتی جز جسم و 
تن او قائل نیستند، با فرا رسیدن مرگ انسان و نابودی جسم او، پروندهٔ 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.
نـیا     َو قالوا ما ِهـَی ِااّل  َحـیاتُـَنـا الـدُّ

 نَـموُت َو نَحـیا
هـُر     َو ما یُهـِلـکُـنا ِاالَّ الـدَّ

َو ما لَـُهم ِبـٰذِلـَك ِمن ِعلـٍم 
ِان هُم ِااّل یَـظُـّنونَ   

جاثیه،24
پیامدهای انکار معاد: از پیامدهای مهم این نگرش برای انسانی که گرایش به جاودانگی دارد، 
ناامیدی دچار  و  یأس  به  نتیجه  بی ارزش می شود؛ در  برایش  نیز  این است که همین زندگی چندروزه 
می شود و شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد؛ از دیگران کناره می گیرد و به انواع بیماری های 
روحی دچار می شود. گاهی نیز برای تسکین خود و فرار از ناراحتی، در راه هایی قدم می گذارد که روز 

به روز بر سرگردانی و یأس او می افزاید.
گروهی نیز می کوشند که راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند و خود را به هرکاری 

سرگرم می سازند تا آیندهٔ تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند. 

همین  جز  حیاتی  و  زندگی  گفتند:  ]کافران[ 
زندگی و حیات دنیایی ما نیست 

]گروهی[  و  می میریم  ما[  از  ]گروهی  همواره 
زنده می شویم 

می کند.  نابود  روزگار  گذشت  فقط  را  ما  و 
البته این سخن را از روی علم نمی گویند بلکه 

فقط ظن و خیال آنان است.

تویی، امیدم تویی، هستی ام تویی، عشقم تویی. اینک کوله بار پرگناه خویش را بر دوش می گیرم و 
در انتظارم تا دعوت خدایم را لبیک گویم. مبادا دعوتم نکنی! می خواهم این قلب شکافته شود و 
پیکرم متالشی گردد تا روحم از این قفس بیرون آید و به سوی تو پرواز کند. شهادت سرمایٔه ماست. 

شهادت پرواز عاشقان است. شهادت اوج ایمان است.
(برگزیده ای از دست نوشته های شهید سیدمحمود افتخاری)
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آیا گروهی که راه بی توجهی و غفلت از مرگ را پیش می گیرند، شیؤه درستی را انتخاب کرده اند؟ چرا؟

 * فعالیت کالسی

آثار و نتایج غفلت از زندگی پس از مرگ در میان برخی جوامع امروزی
در جهان  زندگی  به  اعتقاد  برخی جوامع صنعتی،  در  به ویژه  برخی جوامع،  میان  در  امروزه 
دیگر، ضعیف شده یا از آن غافل مانده اند و کمتر بدان توجه می شود. این غفلت و کم توجهی، 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 گوما، پژوهشگر امریکایی حوزٔه روان شناسی می گوید: »مصرف داروهای روان گردان و 
ضدافسردگی مدتی است که در امریکا از داروهای کنترل کنندٔه کلسترول خون )که پرمصرف ترین دارو 

در آمریکاست( سبقت گرفته است«1. 
مارسیا انجل، سردبیر اسبق مجلٔه پزشکی نیوانگلند نیز در این باره چنین می گوید: »استفاده از 

داروهای روان گردان ــ اعم از افسردگی و ضدروان پریشی ــ به حد انفجار رسیده است«2.
این درحالی است که امکانات برای تفریح، سرگرمی و شادی، بیش از نیاز افراد در این کشورها 

١ - WWW. alternet. org/ story/ 151315
٢ - http: / English. alJazeera. net / indepth/ opinion/ 2011/  01/20117313948379987. htmL

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.
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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 و سبک زندگی جوامع صنعتی را انتخاب کرده اند، بیشتر به این گونه 

مواد    مخدر روی می آورند. 
از دیگر آثار غفلت از آخرت در دورهٔ جدید، حرص و آز در مصرف برای لذت بردن از زندگی 
دنیایی 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. 
حجم مصرف از ذخایر و منابع زمین در صدسال اخیر برابر با تمام طول عمر بشر بوده است. 
با وجود این، یک نگرانی درونی، این گونه انسان ها را رنج می دهد و آن نگرانی از آینده است. آنها با 

خود می گویند: سرانجام پس از مرگ چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا نابود می شویم؟ آیا ……
این گونه  برتر را فراموش کرده اند،  قرآن کریم، سرنوشت چنین کسانی را که مرگ و زندگی 

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 را انکار می کردند«1.

١ــ سورٔه اعراف، 51
2ــ مطالعٔه کتاب هایی مانند »مجموعٔه قصه فرماندهان« از حوزٔه هنری سازمان تبلیغات اسالمی و »خدا بود دیگر هیچ نبود« اثر دکتر 

مصطفی چمران، توصیه می شود. 

را  آن  فکری  لحاظ  از  و  دارند  قبول  را  آخرت  می گویند  اینکه  با  افراد  از  برخی  چرا  1ــ 
پذیرفته اند، تالش چندانی برای آن جهان نمی کنند و 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؟

اندیشه و تحقیق

به آثار و زندگی یکی از شهدای دفاع مقدس مراجعه کنید و ببینید که آنان دربارٔه 
زندگی و مرگ چگونه می اندیشیدند. انگیزه شهادت طلبی آنها چه بوده است؟ 2

  پیشنهاد
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قرائت
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آیندۀ روشن

در درس قبل با دیدگاه پیامبران و مؤمنان دربارٔه مرگ و آیندٔه 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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دفع خطر احتمالی
نگاهی کوتاه به زندگی روزمرٔه 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 دروغگو، که در شرایط عادی گفتٔه او 
برایمان اعتباری ندارد، به ما خبری بدهد؛ مثالً خبر از وجود سمی 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 از قطعی ترین خبرهاست، با آن چگونه برخورد می کنیم؟ آن هم 

خبری که دربارٔه زندگی جاودانی ماست.
پیامبران عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند. آنان با قاطعیت کامل از وقوع 
را  آخرت  به  ایمان  به خدا،  ایمان  از  آنان پس  همٔه  داده اند.  آن هشدار  به  نسبت  و  داده اند  معاد خبر 
مطرح کرده اند و آن را الزمٔه ایمان به خدا دانسته اند. در قرآن کریم نیز بعد از یکتاپرستی، دربارٔه 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؟
قرآن کریم با تأکید فراوان اعالم می کند:

خداوند کسی است که هیچ خدایی جز او نیست ُه ال ِالٰـَه ِااّل هُـوَ  َالـلٰـّ
او قطعاً شما را در روز قیامت جمع می کند لَـَیجـَمـَعـنَّـکُم ِالٰی یَـوِم الـِقـیاَمـِة 

که شکی در ]وقوع[ آن نیست ال َریـَب فیـِه 
و چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است؟ َو َمن َاصـَدُق ِمـَن اللِّٰه َحـدیـثًا 
نساء، 87

٭ ٭ ٭
ثابت  را  آن  برهان  و  دلیل  با  بارها  بلکه  نکرده،  قناعت  آخرت  از  دادن  خبر  به  تنها  کریم  قرآن 
اول  دستٔه  کرد.  تقسیم  اصلی  دستٔه  دو  به  می توان  را  زمینه  این  در  قرآن  استدالل های  است.  کرده 
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استدالل هایی هستند که »امکان« معاد را ثابت می کنند و آن را از حالت امری بعید و غیر ممکن خارج 
می سازند و دسته دیگر، استدالل هایی هستند که »ضرورت« معاد را به اثبات می رسانند.

الف) استدالل هایی که بر امکان معاد داللت دارند:
یکی از دالیلی که سبب می شود عده ای دست به انکار معاد بزنند، این است که چنان واقعٔه بزرگ 
آن  انکار  به  بعید می یابند،  بسیار  امری  را  آن  با قدرت محدود خود می سنجند و چون  را  با عظمتی  و 
می پردازند. حال آن که 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:
١ــ اشاره به پیدایش نخستین انسان: در برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را 
به پیدایش نخستین انسان جلب می کند و توانایی خود در آفرینش آن 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. 
»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«١.
٢ــ اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان: قرآن برای این که 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 پوسیدٔه ساکنان آن روستا از البه الی خرابه ها پیدا بود. با دیدن این استخوان ها 
زنده  از مرگ  را پس  اینها  به راستی خداوند چگونه  که  در ذهن عزیر  شکل گرفت  این سؤال 
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 خوابیده 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 

١ــ سورٔه یٰس، 7٨ و 79
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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؟

٣ــ اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت: در برخی آیات قرآن، زندگی بعد از مرگ به 
عنوان یک جریان رایج در جهان طبیعت معرفی شده است و از کسانی که با ناباوری به معاد نگاه می کنند 
می خواهد تا به مطالعٔه جریان همیشگی تبدیل زندگی به مرگ و بالعکس، در طبیعت بپردازند تا این مسئله 

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 چنین است«٢.
ب) استدالل هایی 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. از جمله دالیلی که قرآن برای ضرورت معاد بر آنها تأکید کرده 

است، عبارت اند از:
١ــ حکمت الهی: حکیم کسی است که کارهایش هدفمند است و به نتایج صحیح و درست 
منتهی می شود. بنابراین، خدایی که حکیم است، کار بیهوده نمی  کند؛ زیرا کار عبث و بیهوده از جهل و 
نادانی سرچشمه می گیرد. خداوند حکیم هر موجودی را برای هدف شایسته ای خلق می کند و امکانات 
رسیدن به آن هدف را هم به او عطا می کند. اگر خداوند تمایالت و گرایش هایی را در موجودات قرار 

فعالیت کالسی

١ــ سورٔه بقره، 259                 2ــ سورٔه فاطر، 9

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 ١. 
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داده، پاسخ مناسب آن را هم پیش بینی کرده است؛ به طور مثال، در مقابل احساس تشنگی و گرسنگی 
حیوانات، آب و غذا را آفریده تا بتوانند تشنگی و گرسنگی خود را برطرف کنند.

حال اگر به وجود آدمی توجه کنیم، می بینیم که هر انسانی گرایش به بقا و جاودانگی دارد و از 
نابودی گریزان است و بسیاری از کارهای خود 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 
خداوندگرایش به زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده و سپس او را در حالی که مشتاق حیات 

ابدی است، نابود می کند! آیا این کار با حکمت خداوند سازگار است؟!
وجود  در  که خداوند  مختلفی  سرمایه های  و  استعدادها  همه  این  با  بناست  اگر  این،  بر  عالوه 
این  آفریدن  دلیل  که  می شود  مطرح  این سؤال  نباشد،  هم  معادی  و  شویم  است، خاک  داده  قرار  ما 
استعدادها و 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؟
کُم ِالَیـنا ال تُرَجـعوَن َـّ ما َخـَلقـناُکم َعـَبـًثـا َو اَ  ن َاَفـَحـِسبـُتم اَ  نَـّ

مؤمنون، 115
عدل  بر  را  و جهان  است  عادل  است. خداوند  الهی  از صفات  یکی  عدل  الهی:  عدل  ٢ــ 

استوار ساخته است. 
زندگی انسان ها نیز داخل این نظام عادالنه قرار دارد؛ 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( پاداش بسیاری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در دنیا امکان پذیر نیست.همچنین 
پاداش کسی که کارهای نیک فراوانی دارد و به جمع زیادی از انسان ها خدمت کرده است، با توجه به 

عمر محدودی که دارد، میسر نیست.
ب( مجازات بسیاری از کسانی که به دیگران ستم کرده اند، در این دنیا عملی نیست. برای مثال، 
مجازات کسی که افرادی را به قتل رسانده یا مانع رشد استعدادهای بسیاری از انسان ها شده است، 
در این جهان ممکن نیست و اگر جهان دیگری نباشد، که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق 
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مظلوم را بستاند، بر نظام عادالنٔه خداوند ایراد وارد می شود.

آیا ما آنها را که ایمان آورده ذیـَن آَمـنوا  َام نَجـَعـُل الَـّ
و کارهای شایسته انجام داده اند َو َعـِمـلُوا الـّصاِلـحاِت 

با تباهکاران یکسان قرار خواهیم داد؟ کَالـُمفـِسـدیـَن ِفی اال َرِض 
آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران  َام نَجـَعـُل الـُمـتَّـقیـَن َکالـُفـّجاِر 

قرار خواهیم داد؟  
 ص، 27 و 28

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 دنیا برگشته که خبر 

آورده باشد؟« به این گونه افراد چه باید گفت؟
پاسخ: برخی رانندگان هنگام مسافرت، به توصیٔه پلیس دربارٔه خطرات جاده و لزوم همراه 
نیازشان  مورد  جاده  در  می دهند  احتمال  که  را  وسایلی  و  می کنند  توجه  ضروری  وسایل  داشتن 
باشد، همراه خود بر می دارند )مانند زنجیر چرخ، جک، چرخ اضافه، چراغ سیار و...(. بعضی 
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 
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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 را 
پذیرفته و گروهی منکر شده اند. کسانی که پذیرفته اند در شبانه روز دقایقی با خدا گفت وگو 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 
افراد ضرری نکرده اند و  این  نباشد،  بر فرض که قیامت و حساب و کتابی در کار  می کنند. حال 
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.
امـام رضا  در گفت و گو بـا یکی از منکران معاد به او فرمـود: »اگر نظر شما درست باشد 
ــ که 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«١ .

١ــ تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش 
و مجازات نباشند، ذکر کنید.

٢ــ دو نمونه از استدالل هایی که به بحث امکان معاد می پردازند، بیان کنید.

اندیشه و تحقیق

در آیات ٤٥ تا ٤٨ واقعه، ٥ قیامت و ١١ و ١٢ ُمطّففین تأمل کنید و ببینید چه 
زمینه ها و انگیزه هایی سبب انکار معاد می شود.

  پیشنهاد

١ــ احتجاج طبرسی، ج2، ص 171
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قرائت
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عد لگاه�ب �ز م�ز

زمانی که مجاهدی در راه خدا به شهادت می رسد یا مادری پس از تربیت فرزندان شایسته، چشم 
از دنیا فرو می بندد یا پدری پس از سال ها تالش و کوشش در بستر بیماری جان می سپرد و به طور کلی 

وقتی انسان ها می میرند، چه اتفاقی برایشان می افتد؟
آیا ارتباطشان کامالً با دنیا قطع می شود؟

آیا به صورت مستقیم وارد جهان آخرت می شوند؟
یا آنکه

مرحله ای دیگر را پیش رو خواهند داشت؟
اگر چنین است، آن مرحله چه نام دارد؟ چه ویژگی هایی دارد؟ و چه رابطه ای میان دنیا و آن 

مرحله وجود دارد؟
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عالم برزخ
قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ، به نام »برزخ« خبر می دهد. برزخ در لغت به معنای فاصله 
و حایل میان دو چیز است. عالم برزخ میان زندگی دنیایی و حیات ُاخروی قرار گرفته است و آدمیان، 
پس از مرگ وارد آن می شوند و تا قیامت در آنجا می مانند و در صورتی که نیکوکار باشند، از لذت های 

آن برخوردار و اگر بدکار و شقی باشند، از رنج ها و دردهای آن متألم می گردند.

آنگاه که مرگ یکی از آنها فرا رسد َحـّتٰى ِاذا جاَء َاَحـَدهُـُم الـَموُت 
می گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید قاَل َرِبّ ارِجـعوِن   

باشد که عمل صالح انجام دهم؛ لَـَعـلّى َاعـَمـُل صاِلـًحا  
آنچه را در گذشته ترک کرده ام فیـما تَـَرکـُت     

هرگز! این سخنی است که او می گوید ها کـِلـَمـٌة هُـَو قاِئـلُـها    َـّ کَـاّل  ِان
و پیش روی آنها برزخ و فاصله ای است َو ِمن َوراِئـِهم َبرَزٌخ  

تا روزی که برانگیخته می شوند. ِالىٰ  یَوِم یُبـَعـثوَن   
مؤمنون،99 و 100

عالم برزخ دارای ویژگی های زیر است:
1ــ پس از مرگ، گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود؛ اما فرشتگان حقیقت وجود 
می نمایند.  دریافت  کمال  و  تمام  به طور  را  آن  یعنی  می کنند؛١  »توّفی«  است،  روح  همان  که  را  انسان 

بنابراین، اگرچه بدن حیات خود را از دست می دهد؛ اما روح همچنان به فعالیتش ادامه می دهد.
2ــ در عالم برزخ، انسان با فرشتگان گفت وگو می کند و پاسخشان را می شنود.٢ همچنین اموری 
را درک و مشاهده می کند که درک آنها در دنیا ممکن نبود؛ به طور مثال، اعمالی را که در دنیا انجام داده 

است، مشاهده می کند.
3ــ ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ نیز همچنان برقرار است؛ بدین معنا که پروندٔه 

برخی اعمال انسان  با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می گردد.

٢ــ سورٔه نحل، ٣٢ ١ــ سورٔه نساء، ٩٧  
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در آن روز به انسان خبر داده می شود ُؤا ااِلنـساُن یَوَمـِئـٍذ     یُـَنـبَـّ
به آنچه پیش]از مرگ[ فرستاده و آنچه پس]از  ـَر                َم َو َاخَّ ِبـما َقـدَّ

مرگ[ فرستاده است.      
قیامت،13
همان گونه که قرآن کریم می فرماید، آثار و نتایج برخی از اعمال، محدود به دوران زندگی انسان 
است و با مرگ، پروندٔه این اعمال بسته می شود )آثار ماتقدم(؛ اعمالی مانند نماز و روزه؛ اما بسیاری 
از اعمال آثارشان حتی بعد از حیات ما نیز باقی می ماند )آثار ما تأخر(؛ یعنی حتی با مرگ انسان نیز 
یا کتابخانه ای هدیه  به عنوان مثال اگر کسی کتابی را به کسی  پرونده آن عمل هم چنان گشوده است. 
دهد، یا مطلب مفیدی را به دیگران آموزش دهد، تا وقتی که آن کتاب توسط دیگران خوانده می شود و 
آموزش های وی به دیگران منتقل می شود یا از آن استفاده می شود، در پرونده عمل او پاداش می نویسند 
و بر حسنات او می افزایند، گرچه خود فرد از دنیا رفته باشد. در مقابل، کسی که  راه و رسم غلط و 
مخالف فرمان الهی را از خود برجای می گذارد، تا وقتی آثار این راه و رسم غلط در فرد یا جامعه باقی 

است، گناه در دفتر اعمال وی ثبت می شود و روز به روز بر عذاب وی افزوده می شود.
 مدسازی های غلط، تولید و نشر مطالب نامناسب و غیر اخالقی، ایجاد یا تقویت آداب و رسوم 
غلط در امر ازدواج، ایجاد انحرافات فکری و اخالقی در دیگران، نمونه هایی از اعمال ناشایستی است که 

موجب سنگین شدن پروندهٔ گناهان فرد، حتی پس از مرگ وی می شود.
رسول خدا  می فرماید: هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد، تا وقتی که 
در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند، بدون 
تا وقتی که  بین مردم مرسوم کند،  اینکه از اجر انجام دهندٔه آن کم کنند و هرکس سنت زشتی را در 

مردمی بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز می گذارند، بدون اینکه از گناه عامل آن، کم کنند1.
عالوه بر این، اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند، در وضعیت آنان در 

عالم برزخ مؤثر است؛ اعمالی مانند طلب مغفرت، دعای خیر و انفاق برای آنان.

١ــ الدّر المنثور، ج ٥، ص ٢٦٠

نمونه هایی از اعمال را ذکر کنید که دارای آثار طوالنی خوب یا بد هستند و بعد از 
مرگ انسان ادامه می یابند.

* فعالیت کالسی
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دومینویی به امتداد جهان آخرت
آیا تاکنون به سرگرمی دومینو دقت کرده اید؟

هزاران قطعه، در برنامه ای از قبل تنظیم شده، انرژی خود را به قطعات دیگر منتقل می کنند و 
در چند ثانیه پدیده ای جذاب، و لذت بخش به وجود می آورند. اما برخی دومینوها از قطعات و اجسام 
مادی و در فضای مادی، شکل نمی گیرند و قطعه هایشان محدود به هزاران و صدها هزار نمی شود. این 
دومینوها زمانی بیش از ثانیه ها و دقیقه ها و حتی سال ها برای کامل شدنشان طی می کنند و حتی ممکن 
است به آن سوی حیات انسان کشیده شوند و مهم تر از همه اینکه سرگرمی نیستند! چون هم ممکن است 

به فاجعه ای هولناک تبدیل شوند و هم ممکن است آینده ای درخشان را در پی داشته باشند!
جالب است که تک تک من و شما در این دومینو، شرکت داریم.

دومینویی که آن را »forward« یا »copy and paste« می نامند و با »send« نقش ما در آن 
پایان می یابد.

هر چند نقش پایان می یابد؛ اما آثارش آغاز می شود؛ آثاری که برای همیشه پایدار است؛ حتی 
برای پس از ما.

برزخ در کالم پیشوایان
برای آشنایی بیشتر با برزخ و احوال برزخیان، از سخنان پیشوایان دین بهره می بریم:

١ــ در جنگ بدر، وقتی بزرگان لشکر کفار کشته شدند و سپاه اسالم پیروز شد، رسول خدا آن 
کشتگان را این گونه خطاب قرار داد: »آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما نیز 

آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟«
اصحاب گفتند: »ای رسول خدا، چگونه با آنان سخن می گویی؛ در حالی که مرده اند؟«

فرمود: »قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند، و فقط 
نمی توانند پاسخ دهند«1.

٢ــ حضرت علی  در راه بازگشت از جنگ صفین به قبرستانی رسیدند. در این هنگام رو 
به قبرها کردند و فرمودند: »... ای آرمیدگان در خاک، ای اهل غربت و تنهایی، ای فرورفتگان در 

١ــ المحجة البیضاء، فیض کاشانی، ج8، ص 296
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وحشت، شما در رفتن بر ما پیشی گرفتید و ما از پی شما می آییم و به شما ملحق می شویم؛ اما خانه هایی 
که از خود به جا گذاشتید، پس از شما در آن مسکن گزیدند؛ همسرانتان ازدواج کردند و اموالتان میان 

وارثان تقسیم شد. اینها خبرهایی بود که ما داشتیم، شما چه خبری برای ما دارید؟«
سپس آن حضرت به یاران خود نگاه کردند و فرمودند: »اگر به آنان اجازٔه سخن گفتن داده می شد، 

خبر می دادند و می گفتند: یقیناً بهترین توشه برای ابدیت تقواست«1.
3ــ شخصی از امام کاظم  دربارهٔ وضع مؤمنان پس از مرگ پرسید: »آیا مؤمن به دیدار خانوادٔه 

خویش می آید؟«
فرمود: آری.

پرسید: چقدر؟
فرمود: »برحسب مقدار فضیلت هایش. برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر سه 

روز و کمترین آنان هر جمعه«2.
او ظاهر  بر  قبر می گذارند، شخصی  در  را  مرده ای  »هنگامی که  فرمود:  امام صادق   4ــ 
می شود و به او می گوید: ما )در دنیا( سه چیز بودیم: رزق تو که با پایان یافتن مهلت زندگی ات در دنیا 
قطع شد ]و اینک همراه تو نیست[، خانواده ات که تو را رها کردند و بازگشتند و من که عمل تو هستم و 

با تو می مانم. آگاه باش که من در میان این سه، در نزد تو از همه بی ارزش تر و سبک تر بودم«3.

با تفکر در گفته های معصومین  به سؤال های زیر پاسخ دهید.
1ــ دورهٔ برزخ دورهٔ بی خبری است یا دورهٔ هوشیاری و آگاهی؟ از کدام حدیث 

برای جواب خود استفاده می کنید؟
پاسخ: ....................................................
..........................................................
2ــ چه چیزی است که از دنیا با انسان به برزخ می رود و از او جدا نمی گردد؟

پاسخ: .............................................

پیام احادیث

1ــ نهج البالغه، ترجمه عالمه جعفری، حکمت 130
2ــ اصول کافی،کلینی، ج 3، ص 231

3ــ اصول کافی، ج 3، ص 2٤0 
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1ــ منظوراز کلمٔه »تَـَوفّی« در قرآن کریم، چیست و برای اشاره به کدام بُعد از 
وجود انسان استفاده شده است؟ 

2ــ  دو مورد از ویژگی های عالم برزخ را بیان کنید.

یادگار  به  خود  از  خیری  آثار  که  بوده اند  نیکوکاری  انسان های  شما  شهر  در 
گذاشته اند که نتیجٔه آنها همچنان در پروندٔه اعمال شان ثبت می شود. دربارٔه آنها تحقیق 

کنید و کارهای خیر آنها را گزارش نمایید.

اندیشه و تحقیق

  پیشنهاد

منظور از فشار قبر و عذاب های داخل قبر چیست؟ آیا منظور تنگ شدن قبر خاکی و 
عذاب جسم بی جان انسان است؟

در روایات هر جا که سخن از عذاب قبر به میان آمده است، منظور قبرهای دنیوی نیست؛ 
بلکه در این روایات قبر کنایه از عالم برزخ است و فشار قبر فشاری است که به روح انسان، به علت 
قطع تعلق از دنیا و ورود به عالم برزخ  وارد می شود. توضیح این که، با مرگ انسان و جدا شدن 
روح از بدن، انسان به عالم برزخ وارد می شود؛ عالمی که دارای ویژگی ها و معیارهای دنیا نیست و از 
این رو انسان با محیطی ناشناخته و متفاوت با دنیا مواجه می شود. انسان هایی که در زندگی دنیوی 
موفق به ترک تعلق به دنیا نشده اند و اسیر دنیا و تعلقات آن بوده اند و انس با دنیا  و دلبستگی شدید به 
آن هنوز در قلب و روح آنها وجود دارد، با ورود به این دنیای جدید و از دست دادن دلبستگی های 
دنیوی، دچار ترس و وحشت می شوند و همچنین به دلیل گناهانی که انجام داده اند، در عذاب و 
فشار روحی قرار می گیرند. هرچه انس و تعلق انسان به دنیا بیشتر باشد، این فشارها و وحشت ها 

بیشتر خواهد بود و هرچه تعلق کمتر باشد، این ترس و فشار کمتر می شود.
پس این عذاب و فشار قبر به معنای تنگ شدن قبر خاکی نیست؛ بلکه منظور در فشار و 

عذاب بودن روح انسان است. 
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قرائت
سوره واقعه، 56
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واقعهٔ زبرگ

هر کس مشغول کاری و سرگرم به چیزی؛
کودکان آرمیده در آغوش مادران، مادران در اندیشٔه آرزوهای مادرانٔه خویش، و پدران در پی 

کسب و کار و...
همه در تکاپو؛ کشاورز به امید محصول تازه، تاجر به امید سود بیشتر، دانشمند در پی کشفی 

جدید و...
همه در حال و هوای خویش اند؛ کودک، جوان، پیر؛ که ناگهان اتفاق می افتد؛ 

آنچه وعده اش داده شده بود،
آنچه وقوعش حتمی و زمانش نامعلوم بود و ما آن را دور می پنداشتیم.

قیامت اتفاق می افتد تا آغازی باشد بر حیات ابدی انسان.
روزی که هر مادر شیردهی، طفل شیرخوار خود را فراموش می کند. مردم از هیبت آن روز 

همچون افراد مست به نظر می رسند؛ درحالی که مست نیستند ولیکن عذاب خدا سخت است.1
اما این واقعه با چه حوادثی همراه است؟ چه مراحلی دارد؟

1ــ سورٔه حج، 1 و 2
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پایان این جهان با برپایی قیامت همراه است. این رخداد بزرگ که در آیاتی از قرآن کریم ترسیم 
شده، در دو مرحله انجام می گیرد که در هر مرحله وقایع خاصی رخ می دهد.

الف( مرحلۀ اّول قیامت
در این مرحله که با پایان یافتن دنیا آغاز می شود، حوادث زیر اتفاق می افتد:

1ــ شنیده شدن صدایی مهیب:  صـدایی مهیب و سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد١. 
و این اتفاق چنـان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند.

٢ــ مرگ اهل آسمان ها و زمین: همٔه اهل آسمان ها و زمین، جز آنها که خداوند خواسته 
است، می میرند٢ و بساط حیات انسان و دیگر موجودات برچیده می شود.

3ــ تغییر در ساختار زمین و آسمان ها: تحولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد. 
خورشید درهم می پیچد و بی نور و تاریک می شود٣. آن همه ستاره ای که در آسمان می درخشید، همه 
به یک باره تیره می شوند،٤ زمین به شدت به لرزه در می آید٥ و خرد می شود٦، کوه ها در هم کوبیده شده٧ 
و متالشی می شوند و همچون ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده می گردند٨. دریاها با آن همه وسعت و 
عظمت به هم متصل می شوند٩ و از درون آنها آتش زبانه می کشد10. این تغییرات چنان گسترده و عمیق 

است که آسمان ها و زمین به آسمان ها و زمینی دیگر تبدیل می شوند.11

ب( مرحلۀ دوم قیامت
در این مرحله وقایعی رخ می دهد تا انسان ها آمادهٔ دریافت پاداش و کیفر شوند.

مجدد  حیات  و  می پیچد  عالم  در  سهمناکی  بانگ  دیگر  بار  انسان ها:  همۀ  شدن  زنده  1ــ 
با این صدا، همٔه مردگان دوباره زنده می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر  انسان ها آغاز می شود12. 

١ــ سورٔه زمر، 68
٢ــ بنابر روایات، پیامبران الهی و امامان بزرگوار از این قضیه استثنا شده اند. )انسان از آغاز تا انجام، عالمه طباطبایی، ص ٩٣(

٣ــ سورٔه تکویر، ١
٤ــ سورٔه تکویر،  ٢
٥ ــ سورٔه واقعه،  ٤
٦ ــ سورٔه فجر،  ٢١
٧ــ سورٔه حاقه،  ١٤

٨ ــ سورٔه واقعه،  5 و 6
٩ــ سورٔه انفطار،  ٣
١٠ــ سورٔه تکویر، ٦

11ــ سورٔه ابراهیم، 48
12ــ سورٔه زمر، 68
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می گردند. در این هنگام انسان های گناهکار به دنبال راه فراری می گردند؛  دل های آنان سخت هراسان 
و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده  است1.

2ــ کنار رفتن پرده از حقایق عالم: در آن روز با تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند پرده ها 
کنار می رود و اسرار و حقایق عالم آشکار می شود2 و واقعیت همه چیز از جمله اعمال و رفتار و نیات 

انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق افتاده است، آشکار می شود.
٣ــ برپا شدن دادگاه عدل الهی: با آماده شدن صحنٔه قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می شود 
حتی  عملی  اگر  و  می شود  سنجیده  پروردگار  عدل  ترازوی  در  انسان ها  نیت های  و  افکار  اعمال،  و 
معیار  امامان  و  پیامبران  اعمال  نیز رسیدگی خواهد شد3.  آن  به حساب  باشد،  ناچیز  ذره ای  به اندازه 
و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد؛ زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا به آن دستور داده 
افزون تری خواهد  ارزش  باشد،  نزدیک تر  آنان  و روش  راه  به  انسان ها  هرچه عمل  این رو  از  است؛ 

داشت.
٤ــ حضور شاهدان و گواهان: براساس آیات و روایات، در این روز شاهدان و گواهانی بر 

اعمال و رفتار انسان ها در پیشگاه خداوند شهادت می دهند.برخی از این شاهدان عبارت اند از:
الف( پیامبران و امامان: ایشان همان گونه که در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان ها بوده اند، در 
روز قیامت نیز شاهدان دادگاه عدل الهی اند و چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و 
از هر خطایی مصون و محفوظ اند، بهترین گواهان قیامت اند. رسول خدا  نیز شاهد و ناظر بر همٔه 

پیامبران و امت هاست4.
ب( فرشتگان الهی: فرشتگان در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آنها بوده اند و تمامی اعمال 

آنها را ثبت و ضبط کرده اند.
بی گمان برای شما نگهبانانی هستند،  َو ِانَّ َعـلَیـکُم لَـحاِفـظیـنَ 

نویسندگانی گرانقدر،  ِکـراًمـا کاِتـبیـنَ 
می دانند آنچه را که انجام می دهید. یَـعـلَـموَن ما تَـفـَعـلون 

انفطار، 10ــ12

١ــ سورٔه نازعات، ٨ و ٩
٢ــ سورٔه زمر، ٦٨

٣ــ سورٔه انبیاء، ٤٧
٤ــ سورٔه نساء، ٤١
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ج( اعضای بدن انسان: برخی آیات و روایات از شهادت اعضای بدن انسان یاد می کنند. بدکاران 
در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر 
دهان آنها مهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه 
صاحب خود شهادت می دهند1. بدکاران از مشاهدهٔ گواهی اعضای خویش به شگفت می آیند و خطاب 

به اعضای بدن خود با لحنی سرزنش آمیز می گویند که چرا علیه ما شهادت می دهید؟

آنها  به پوست خود می گویند:َو قالوا ِلـُجـلوِدِهم

چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ِلـَم َشـِهدتُم َعـلَیـنا

گویند: ما را خدایی به سخن آوردقالوا َانـطَـَقـَنا اللُّٰه

ذی َانـطَـَق کُـلَّ َشیٍء که هر چیزی را به سخن آورد.الَـّ

فصلت، ٢١
٥ ــ دادن نامۀ اعمال: نامٔه عمل نیکوکاران را به دست راست و نامٔه عمل بدکاران را به دست 
چپ آنها می دهند2. نامٔه عمل انسان با نامه های ثبت شده در دنیا تفاوتی اساسی دارد. نامه های این دنیا، 
صرفاً گزارشی از عمل است که به صورت کلمات و نوشته درآمده است؛ اما نامٔه عمل انسان به گونه ای 
است که خود عمل و حقیقت آن را دربردارد. از این رو، تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند و 
انسان عین اعمال خود را می بیند. کارهای خوب با صورت های بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یابند 

و کارهای بد با صورت های بسیار زشت و وحشت زا و آزاردهنده، مجسم می شوند.

١ــ سورٔه یٰس، ٦٥
٢ــ سورٔه  حاقه، ٢٦ــ ١٩

پناه من باش
حضرت علی  در مناجات خود در مسجد کوفه این گونه با خدا دربارهٔ روز قیامت سخن می گوید: 

ُهـمَّ ِانّی َاسـئَـلُـَك االَماَن یَوَم الیَـنـَفـُع ماٌل وَ  ال بَـنوَن  ِااّل َمن َاتَی اللَّٰه ِبـَقلـٍب َسـلیـٍم  َاللٰـّ
خدایا پناه من باش در روزی که نه مال به درد انسان می خورد نه فرزند و تنها آوردن قلبی پاک 
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به نزد خداست که انسان را فایده می بخشد.
سوِل  الـرَّ َمـَع  َخذُت  اتَـّ ی  ـِ لَیـَتـن یا  یَـقوُل  یَـَدیـِه  َعـلٰی  یَـَعضُّ الـظّاِلـُم  یَوَم  االَماَن  َاسئَـلُـَك  َو 

َسـبیـاًل 
خدایا پناه من باش روزی که گناهکار دست حسرت به دندان می گزد و می گوید ای کاش با 

رسول خدا همراه می شدم.
الـَمرُء ِمن َأخیـِه َو َأبـیِه َو صاِحـِبهی َو بَـنـیِه ... َو َاسـئَـلُـَك االَماَن یَوَم یَـفـرُّ

خدایا پناهم باشدر روزی که انسان حتی از برادر، پدر، دوست و فرزند خود فرار می کند.
َو  ِبـبَـنیـِه  یَوِمـِئـٍذ  َعـذاِب  ِمن  یَـفـَتـدی  لَو  الـُمجـِرُم  یَـَودُّ  یَـوَم  َاسـئَـلُـَك االَماَن  َو   ...

تی تُـؤویـِه َو َمـن ِفی االَرِض َجـمیـًعا ثُـمَّ یُـنـجیِه  صاِحـبَـِتـهی َو َاخیـِه َو فَـصیـلَـِتـِه الَـّ
خدایا به من پناه ده در روزی که انسان های گناهکار حاضرند فرزند، دوست، برادر و خویشان 

بلکه تمام مردم زمین به جای آنها عذاب شوند تا خود نجات یابند.

وقتی خداوند شاهد اعمال انسان است، دیگر چه نیازی به حضور شاهدان دیگر دارد؟
درست است که خداوند برای حسابرسی به اعمال انسان نیاز به هیچ شاهدی ندارد؛ اما باز هم 
به دلیل لطف و عنایتی که به بندگانش دارد، شاهدانی را بر اعمال انسان می گمارد تا شاید انسان با توجه 
به این مسئله که تک تک اعمالش زیر نظر ناظران و گواهان بسیار است، از ارتکاب گناه خودداری 
کند، زیرا این خصلت انسان است که هر چه حضور ناظران و شاهدان را بیشتر احساس کند، در 
رفتار خود دقت بیشتری می کند. حال اگر انسان بداند که هر عملی که انجام می دهد، عالوه بر آنکه 
خدا شاهد اوست، پیامبر، امامان، مالئک و ... نیز ناظر بر اعمال اویند، انگیزه پرهیز از گناه در دلش 

قوی تر می شود و این موضوع وی را به حفظ هرچه بیشتر حریم و حدود الهی وا می دارد.
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1ــ اعمال ما چه شاهدان دیگری در قیامت، دارد؟
2ــ برخی از وقایعی که در مرحلٔه دوم قیامت رخ می دهد، بیان کنید. 

اندیشه و تحقیق

خود را تا چه اندازه برای قیامت آماده کرده ایم؟ کارهای خود را محاسبه و ارزیابی کنیم؛ اگر 
موفقیم، شکرگزار خداوند باشیم و بدون آنکه مغرور شویم، بر تالش خود بیفزاییم و اگر کمتر احساس 

موفقیت می کنیم، تصمیم بگیریم گذشته را جبران کنیم و برای موفقیت از خداوند کمک بخواهیم.

* اندکی درنگ
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قرائت
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فرجام کار

در درس گذشته خواندیم که هنگام وقوع قیامت، چه حوادثی اتفاق می افتد و دادگاه عدل الهی، 
چگونه تشکیل می شود. 

در این درس می خواهیم با بهره مندی از قرآن کریم و سخنان معصومان، سرانجام و سرنوشت 
انسان را تا جایگاه ابدی دنبال کنیم و دریابیم:

1ــ زندگی نیکوکاران و گناهکاران در آخرت، چگونه است؟
٢ــ چه رابطه ای میان اعمال ما و نوع پاداش و جزای آخرت، وجود دارد؟
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1ــ جایگاه نیکوکاران
اینجا بهشت است! جایی که پس از پایان حسابرسی، نیکوکاران و رستگاران را به سوی آن 
راهنمایی می کنند؛ بهشت آمادٔه استقبال و پذیرایی از آنهاست و چون بهشتیان سر رسند، درهای آن را 
به روی خود گشوده می بینند. بهشت هشت در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می شوند.1 یک در 
مخصوص پیامبران و صدیقان، یک در مخصوص شهیدان و درهای دیگر برای گروه های دیگر است.2 
به بهشتیان سالم می کنند و می گویند:  و   3 آنان می آیند  به سوی  برای استقبال  از هر دری فرشتگان 
خوش آمدید؛ وارد بهشت شوید و برای همیشه در آن زندگی کنید.4 رستگاران می گویند خدای را 
سپاس که به وعدٔه خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد5. هریک از بهشتیان در درجه ای خاص 

از بهشت قرار می گیرند. 
هرچه دل هایشان تمنا کند و دیدگانشان را خوش آید، آماده می بینند6. خدا را سپاس می گویند 
که حزن و اندوه را از آنان زدوده و از رنج و درماندگی، دور کرده است7. عالوه بر این، باالترین نعمت  
بهشت، یعنی رسیدن به مقام خشنودی خدارا برای خود می یابند و از این رستگاری بزرگ مسرورند8.

برای  بهشت  مترنم اند9.  منزهی«  و  پاک  تو  »خدایا!  جملٔه  به  و  هم صحبت اند  خدا  با  بهشتیان 
ترسی، عجزی،  و  اندوهی، غصه ای، خوف  نقصانی،  هیچ  است10.  )دارالسالم(  آنان سرای سالمتی 
نعمت های  نیست.  آنجا  در  رنجی  و  ناراحتی  هیچ  خالصه،  و  هالکتی،  و  مرگ  جهلی،  بیماری ای، 
دائمی آن هیچ گاه خستگی و سستی و مالمت نمی آورد. در آنجا انسان همیشه تازه و شاداب و سرحال 
پیامبران،  آنجا،  در  انسان  هم نشینان  و  دوستان  می کند.  تازگی  و  طراوت  احساس  همواره  و  است 

راستگویان، شهیدان و نیکوکاران اند و آنان چه نیکو هم نشینانی هستند.11

١ــ کنزالعمال، به نقل از امام باقر )ع(، ج14، ص451
٢ــ خصال، شیخ صدوق، باب هشتاد، ص407

٣ــ سورٔه رعد، ٢٣ 
٤ــ سورٔه زمر، 73
٥ــ سورٔه زمر، 74

٦ــ سورٔه زخرف، 71
٧ــ سورٔه فاطر، 34 و 35

٨ــ سورٔه توبه، 72
٩ــ سورٔه یونس، 10

١٠ــ سورٔه انعام، 127
١١ــ سورٔه نساء، 69
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زنان و مردان بهشتی در زیباترین و جوان ترین صورت و قیافه در بهشت به سر می برند. زندگی 
آنان سرشار از عشق، لذت و سرور است.همسران بهشتی خوش رفتار و زیبارو، جوان و شاداب، پاک 

و طاهر، خوش و خرم، پیوسته عاشق و خرسند از همسر خود هستند.1و2

جایی که در آن مالل و دلزدگی نیست
موجب  بهشت  در  ابد  تا  کردن  زندگی  آیا  که  آید  پیش  برخی  برای  سؤال  این  است  ممکن 
خستگی و دلزدگی بهشتیان نخواهد شد؟ منشأ این سؤال مقایسٔه لذت های بهشتی با لذت های دنیوی 
است و اینکه لذت های دنیوی پس از مدتی تکراری و خسته کننده می شوند. خوب است بدانیم علت 
اینکه لذت های دنیا بعد از مدتی تکراری و خسته کننده می شوند این است که اوالً دامنه لذات مادی 
محدود است و در برابر روح بی نهایت طلب و بلند پرواز انسان نمی تواند برای مدت طوالنی ارزش 
خود را حفظ کند. برای همین حتی ثروتمندترین افراد نیز پس از مدتی از زندگی یکنواخت خود 
خسته می شوند. اما نعمت ها و لذات بهشتی پایان ناپذیر است و بدون هیچ حدی در اختیار بهشتیان 
است. ثانیاً از آنجا که روح انسان متعلق به خداست و تنها با او آرام می گیرد، مدام در تالش برای 
رسیدن به اوست و از همین رو هیچ هدف یا لذتی نمی تواند برای همیشه او را به خود مشغول سازد. 
از این رو، آنان که از خدا دور افتاده اند، مدام از این هدف به آن هدف و از این لذت به آن لذت دیگر 
روی می آورند تا مگر آرام و قرار گیرند، اما چون گمگشته خود را در هیچ یک نمی یابند، نمی توانند 
با آن سرگرم کنند. در بهشت اما، انسان خواستٔه حقیقی و گمگشتٔه درونی  برای همیشه خود را 
خویش که همان لقای پروردگار است، می یابد و با او آرام می گیرد و دیگر به هیچ رو خواستار تغییر 
این وضعیت و دگرگونی در آن نیست؛ زیرا در نهایت آرامش به سر می برد و روح بی نهایت طلب او 

از مواهب پایان ناپذیر بهشت برخوردار است. قرآن کریم می فرماید:
خاِلـدیـَن فیـها ال یَبـغوَن َعنـها ِحـَواًل       در آن ]بهشت ابدی[ جاویدان اند و خـواستار  

       هیچ  گونه دگرگونی نیستند3.       

1  ــ سورٔه واقعه، 22 تا 24 و 35 تا 37؛  سورٔه  الرحمن، 70 تا 77    
2ــ برای اطالع بیشتر از ویژگی های بهشت به جلد 10 معادشناسی از عالمه حسینی تهرانی و کتاب »معاد« استاد قرائتی مراجعه کنید.

٣ــ سورٔه کهف،  108
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3ــ سورٔه همزه، 4 تا 7   2ــ سورٔه فرقان، 13   1ــ سورٔه زمر، 71  
6  ــ سورهٔ فرقان، 28و29  5  ــ سورٔه احزاب، 66   4ــ سورٔه مدثر، 46 و43  

9ــ سورٔه فاطر، 37   8  ــ سورهٔ مؤمنون، 106و 107   7ــ سورٔه انعام، 31 
12ــ سورٔه ابراهیم، 22   11ــ سورٔه احزاب، 67  10ــ سورٔه انعام، 28  

13ــ سورٔه غافر، 49و  50  

2ــ جایگاه دوزخیان
پس از پایان محاکمه، دوزخیان گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند1 و درحالی که در غل  و  

زنجیر بسته شده اند، در جایگاهی تنگ افکنده می شوند.2
آتش جهنم، بسیار سخت و سوزاننده است. این آتش حاصل عمل خود انسان هاست و برای 

همین، از درون جان آنها شعله می کشد.3 
در این حال، نالٔه حسرت دوزخیان بلند می شود و می گویند: ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از 
محرومان دستگیری نمی کردیم؛ همراه بدکاران در معصیت خدا فرو رفتیم و روز رستاخیز را تکذیب 
فالن شخص  کاش  ای  می کردیم.5  اطاعت  را  او  پیامبر  و  می بردیم  فرمان  را  کاش خدا  ای  کردیم.4 
را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از یاد خدا بازداشت.6 دریغ بر ما، به خاطر آن 

کوتاهی هایی که در دنیاکردیم! 7
آنان به خداوند می گویند: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم. ما را از 

اینجا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم.8 
پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا به اندازٔه کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست 

به راه راست آید؟9 ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید.10
آنان گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند: شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی 
بر  اما من  به شما وعدٔه دروغ دادم؛  به شما وعدٔه راست داد و من  ما شدند.11 شیطان می گوید خدا 
شما تسلطی نداشتم. من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا پذیرفتید. مرا مالمت نکنید، خود را 
مالمت کنید.12 به نگهبانان جهنم رو می آورند تا آنها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند؛ ولی فرشتگان 
می گویند: مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟ آنان می گویند: بلی! فرشتگان نیز تقاضای 

آنها را نمی پذیرند و درخواستشان را بی جا می دانند.13
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رابطۀ میان عمل و پاداش و کیفر
از سؤال های قابل توجه این است که رابطٔه اعمال دنیایی با جزا و پاداش اخروی چگونه است؟ 

رابطٔه میان عمل و جزای آن، سه گونه  است:

1ــ قراردادی:گاهی پاداش و کیفر براساس مجموعه ای از قراردادها تعیین می شود؛ مانند 
برابر آن کار دریافت  اینکه اگر کارگر در طول روز، کار معینی را انجام دهد، دستمزد مشخصی در 
نقدی  پرداخت جریمٔه  به  قوانین و مقررات  با  اگر کسی مرتکب جرمی شود، مطابق  می کند. همچنین 
پاداش ها و کیفرها، یک رابطٔه  یا زندان و نظایر آن محکوم می شود. رابطٔه میان آن کارها و این گونه 
قراردادی است و انسان ها می توانند با وضع قوانین جدید این رابطه ها را تغییر دهند؛ برای مثال، اگر 
کیفر جرمی زندان است، آن را به پرداخت جریمٔه نقدی تبدیل کنند. آنچه در اینجا اهمیت دارد، تناسب 

میان جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد.

و  است  عمل  خود  طبیعی  محصول  کیفر  و  پاداش  گاهی  عمل:  خود  طبیعی  نتیجه  2ــ 
با آگاهی کامل از آن  با آن هماهنگ کنند و  باید خود را  بلکه  انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، 
اگر کسی سیگار بکشد و  برنامه زندگی خود را تنظیم و سعادت زندگی خویش را تأمین کنند؛ مثالً 
بهداشت را رعایت نکند، به امراض گوناگونی مبتال می شود. همچنین اگر کسی اهل مطالعه و تحقیق 
باشد، به طور طبیعی به علم و آگاهی دست می یابد یا اگر روزانه ورزش کند، به سالمت و تندرستی 

خود کمک کرده است. 

3ــ تجسم خود عمل: نوع دیگری از رابطٔه میان عمل و پاداش و کیفر وجود دارد که عمیق تر 

* بررسی
گناه  سوی  به  را  شما  است  ممکن  زمینه هایی  چه  ببینید  خود،  دربارٔه  تفکر  با 

بکشاند. آنها را بیابید و برنامه ای برای از بین بردن آن زمینه ها تنظیم کنید.
آن دسته از زمینه ها را که قابل طرح در کالس هستند، با دیگران در میان بگذارید 

و دربارٔه آنها گفت وگو کنید.



79

و کامل تر از دو نوع قبلی است. همان طور که در بحث از نامٔه عمل دیدیم، آنچه انسان با خود به قیامت 
می برد، باطن اعمالی است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست. هر عملی یک جنبٔه ظاهری و یک 
جنبٔه باطنی دارد. جنبٔه ظاهری بعد از عمل از بین می رود؛ اما جنبٔه باطنی هرگز از بین نمی رود و در 
روح هر انسانی باقی می ماند. بنابراین، هر عملی که ما در زندگی دنیوی انجام می دهیم، حقیقت و باطن 
آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور مجسم می شود و انسان خود را 
در میان باطن اعمال خود می بیند. پس آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، 
عین عمل ماست. به عنوان مثال، کسی که مال یتیمی را به ناحق می خورد،اگر باطن و چهرٔه واقعی عمل 
او در همین دنیا برمال شود، همگان خواهند دید که او در حال خوردن آتش است؛ اما در دنیا این آتش 
آشکار نمی شود و هنگامی که او وارد جهان آخرت می شود و پرده ها کنار می رود، حقیقت و باطن عمل 

عیان می گردد و آتش از درون او زبانه می کشد.

ذیـَن یَـأکُـلوَن       کسانی که می خورند ِانَّ الَـّ
َامـواَل الـَیـتامىٰ  ظُلـًما      اموال یتیمان را از روی ظلم

ما یَـأکُـلُـوَن فى بُـطوِنـِهم ناًرا           جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند َـّ ِان
َو َسـَیـصـلَوَن َسـعیـًرا      و به زودی در آتشی فروزان درآیند. 

نساء، 10
رسول خدا  در ضمن نصایحی که به یکی از یاران خود می کرد، فرمود:

تو دفن می شود ...  با  و  نمی گردد  تو جدا  از  هرگز  که  بود  هم نشینی خواهد  ناچار  تو  »برای 
آنگاه آن هم نشین در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت کن، هم نشینی 
که انتخاب می کنی، نیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، مایٔه انس تو خواهد بود و در غیر این صورت، 

موجب وحشت تو می شود. آن هم نشین، کردار توست«.1
بنابراین در عرصٔه قیامت، تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده نمی شود؛ 

بلکه خود عمل نمایان می شود و هر کس عین عمل خود را می بیند.

1ــ معانی األخبار، ج1، ص233
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چهار رفیق
دوست  همه  از  بیشتر  را  چهارم  رفیق  آنها،  میان  از  صمیمی داشت.  رفیق  چهار  تاجری 
داشت. تاجر با خرید هدایای فراوان، دوستی خود را به او ابراز می کرد و با احترام بسیار با وی 

رفتار می نمود. او بهترین هر چیز را برای این دوست خود کنار می گذاشت. 
به داشتن چنین رفیقی افتخار  تاجر، رفیق سومش را هم دوست داشت؛ چنان که همه جا 
می کرد و همواره وی را به دیگران نشان می داد؛ اما ترسی همواره بر دل تاجر بود که مبادا او ترکش 

کند و به سراغ رفاقت با دیگران برود.
رفیق دوم تاجر  خیلی قابل اعتماد و صبور بود. تاجر هرگاه با مشکلی روبه رو می شد به سراغ 

او می رفت و او هم به تاجر اعتمادبه  نفس می داد و موجب دلگرمی او می شد.
رفیق اول تاجر، فردی بسیار وفادار بود. اما مرد تاجر به ندرت به او توجه می کرد و پاسخ 

محبت های بی دریغ او را می داد.
روزی، تاجر به شدت بیمار شد و دریافت که رفتنی است. زندگی مرفه و اشرافی خود را از 
جلوی چشمانش گذراند و با خود گفت: اگر چه در این دنیا چهار دوست صمیمی دارم؛ اما اگر 

بمیرم تنهای تنها خواهم شد. 
از این رو، رفقایش را به نزد خود فراخواند. ابتدا روبه رفیق چهارم خود کرد و گفت: من 
در این دنیا بیش از حد تو را دوست داشتم و برای تو بهترین ها را فراهم کردم؛ حاال که من در حال 

مرگ هستم، آیا با من می آیی و مرا در این سفر همراهی می کنی؟ 
رفیق چهارم گفت: به هیچ وجه، و راه خود را گرفت و رفت.

با دلی شکسته درخواستش را با رفیق سومش در میان گذاشت؛ اما او هم بالفاصله گفت: 
نه، نمی توانم. تصمیم دارم پس از مرگت با کس دیگری طرح رفاقت بریزم.

تاجر رو به رفیق دومش کرد و مصرانه گفت: من هرگاه کمک خواسته ام، تو یاورم بوده ای. 
آیا این بار هم مرا یاری می کنی؟

رفیق دوم با ناراحتی گفت: این بار نمی توانم؛ اما برای تو هر هفته خیرات می دهم و طلب 
آمرزش می کنم. 
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حرف های رفیق دوم مانند صاعقه، قلب رنجور تاجر را درید و ویران کرد.
ناگاه ندایی شنید: من با تو می آیم، من تو را همراهی می کنم، هر جا که بروی با توام.

تاجر گریست؛ این صدای رفیق اولش بود که تکیده و رنجور در گوشه ای نشسته بود. تاجر 
با شرمساری دست نحیف او را گرفت و گفت: حاال می فهمم که باید در تمام این مدت، قدر تو را 

می دانستم و همٔه دارایی ام را به پای تو می گذاشتم.
٭٭٭

این داستان واقعی زندگی همٔه ما انسان هاست:
رفیق چهارم ما، جسم ما است که همه چیز را برای زیبایی و تغذیه او صرف می کنیم؛ اما پس 

از مرگ، خیلی زود ما را ترک می کند.
رفیق سوممان، ثروت و اموال ماست. وقتی ما می میریم، بالفاصله به دیگران می رسد. 

رفیق دوم  ما، خانواده، فرزندان و دوستان ما هستند که به رغم نزدیکی و همراهی با ما در زمان 
حیات، پس از مرگ فقط تا قبر ما می توانند بیایند.

و رفیق اول ما، که ما آن را فراموش کرده ایم و در پی کسب ثروت و رفاه و لذایذ جسمانی، 
نیست  او کسی  این سفر، همراهی می کند.  در  را  ما  که  اوست  و فقط  نبوده ایم  به فکرش  هیچ گاه 

جز...

فقطیکبار
فقط یک بار به دنیا می آیی، 

فقط یک بار خداوند زندگی را به تو هدیه می کند؛
اما، در سرایی دیگر همواره خواهی بود؛

اگر این فرصِت یک باره را از دست دهی،    
چه خواهی کرد؟    
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1ــ آیا در مجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است، ظلم، امکان پذیر و قابل تصور است؟ 
چرا؟

در  را  تفاوت ها  آن  دارد؟  وجود  برزخ  و  دنیا  با  آخرت  ویژگی های  میان  تفاوت هایی  چه  2ــ 
جدولی مانند جدول زیر تنظیم کنید.

آخرتبرزخدنیاشماره
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.........................

اندیشه و تحقیق

نـیا َمزَرَعـة اآلِخـَرِة«. 3ــ رسول خدا  فرمود: »الدُّ
یک کشاورز ماهر برای اینکه زراعت پرمحصولی داشته باشد، پنج شرط را رعایت می کند:

1ــ زمین مناسب انتخاب می کند.
2ــ بذر سالم تهیه می کند.

3ــ زمین را به موقع آبیاری و از کودهای مناسب استفاده می کند.
4ــ زمین را از علف های هرز، پاک می کند.

5  ــ مواظب است که آفات و حیوانات به کشت او ضرر نرسانند.
برای کشت محصول آخرت است، چهار شرط دیگر  بهترین و مناسب ترین زمین  اگر »دل« 

کدام اند؟
1ــ.........................................................
2ــ ........................................................
ـ     ........................................................ 3ـ
4ــ ........................................................



83

بخش دوم

قدم در راه

خدایا می دانم که بهترین توشۀ مسافر کوی تو عزم و 
اراده ای است که با آن خواستار تو شده باشد1.

امام کاظم

١ــ مفاتیح الجنان، دعای روز ٢٧ ماه رجب
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قرائت
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آهنگ سفر

انسان ها  ابدی  سرنوشت  که  دانستیم  و  شدیم  آشنا  آخرت  جهان  در  انسان  آیندٔه  با  که  اکنون 
براساس رفتار آنان در دنیا تعیین می شود، الزم است برای این سفر عظیم آماده شویم و قدم در مسیری 
بگذاریم که موفقیت آن حتمی باشد و سربلند و پیروز به دیدار پروردگار برسیم، نه حسرت زده و پشیمان. 
هدف از خلقت انسان عبادت و بندگی خدا و رسیدن به مقام قرب اوست. در حقیقت، او محبوب، 
مقصود و هدف اصلی زندگی ماست. هر کس این هدف را دریابد و زندگی خود را در مسیر این هدف 
قرار دهد، در دنیا زندگی لذت بخش و مطمئن و در آخرت رستگاری و خوشبختی ابدی را به دست 

خواهد آورد. 
البته برای رسیدن به چنین هدف بزرگ و برتری، الزم است برنامه ریزی کنیم و قدم در راهی 
بگذاریم که پایان و سرانجامی این گونه زیبا داشته باشد و در راهی قرار نگیریم که خود را گرفتار آتش 

دوزخ کرده باشیم.
پس الزم است بدانیم:

برای آنکه در برنامه ریزی موفق شویم، چه اقدامات و کارهایی باید انجام دهیم؟
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انسان هایی را كه دارای عزم قوی هستند، با انسان هایی كه عزم و ارادٔه ضعیف دارند، مقایسه 
كنید و فرق آنها را با یكدیگر بنویسید.

برای گام گذاشتن در مسیر بندگی و اطاعت خدا و همچنین برای ثابت قدم ماندن در این  راه، 
شایسته است اقدامات زیر را انجام دهیم:

١ــ تصمیم و عزم برای حركت: عزم به معنای اراده و قصد است. آدمی با اراده و عزم، آنچه 
را كه انتخاب كرده است، عملی می سازد. البته عزم و ارادٔه انسان ها متفاوت است. هرقدر عزم قوی تر 
باشد، رسیدن به هدف آسان تر است. استواری بر هدف، شكیبایی و تحمل سختی ها برای رسیدن به آن 
هدف، از آثار عزم قوی است. كارهای بزرگ عزم های بزرگ می خواهد. آنان كه عزم و ارادٔه ضعیفی 
می کند.  وادار  به عقب نشینی  را  آنان  راه  و مشکالت  نمی آورند  تاب  تندباد حوادث،  برابر  در  دارند، 
اما آنان كه عزم قوی دارند، سرنوشت را به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت به سوی هدف قدم 

برمی دارند. داستان زندگی پیامبران و بزرگان دین، گواه این مدعاست.

دارای عزم ضعیفدارای عزم قوی

.1

 .2

 .3

 .4

.1

 .2

 .3

.4

2ــ عهد بستن با خدا: كسی كه راه سعادت را که همان بندگی خداست، شناخته و می خواهد 
در این مسیر  قدم بگذارد، با خدای خود پیمان می بندد كه  آنچه را خداوند برای رسیدن به این هدف 

مشخص كرده است، انجام دهد و خداوند را خشنود سازد.
چقدر زیباست كه خداوند، راه سعادت ما را قرین رضایت خود ساخته است؛ یعنی وقتی خدا 
از ما راضی خواهد بود كه ما در مسیر سعادت و خوشبختی خود گام برداریم؛ و آنگاه از ما ناخشنود 

خواهد بود كه به خود ظلم کنیم و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم.

* مقایسه
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دربارهٔ عهد با خدا خوب است دو پیشنهاد زیر را انجام دهیم: 
اول: برای عهد بستن، بهترین زمان ها را انتخاب کنیم. بعد از نماز، شب های قدر و شب یا روز 

جمعه زمان های خوبی برای عهد بستن با خدا هستند. 
دوم: عهد و پیمان خود را در زمان های معینی، مانند آخر هر هفته، آخر هر ماه یا شب های قدر 

هر سال، تكرار كنیم تا استحکام بیشتر پیدا کند و به فراموشی سپرده نشود.
3ــ مراقبت: باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد، رضایت خدا را در پی دارد و 
شكستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال می آورد؛ عهدی كه ابتدا بسته می شود، مانند نوزادی 

است كه باید از او »مراقبت« شود تا با عهدشكنی، آسیب نبیند. 
امام علی  می فرماید:گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و 

كارها می شود.1
برخیزد  از خواب  آفتاب  از طلوع  قبل  نیم ساعت  روز  هر  كه  می بندد  مثال، كسی عهد  به طور 
باید مراقب باشد كه كارهای دیگر، او را به خود  و پس از نماز صبح، یک صفحه قرآن بخواند. او 
مشغول نكند و این تصمیم خود را فراموش نكند و نیز عواملی را كه سبب سستی در اجرای این تصمیم 

می شود، از سر راه بردارد.

١ــ غررالحكم و دررالكلم، ج4، ص626

4ــ محاسبه و ارزیابی: بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداری 
به عهد، به دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود. بعد از محاسبه اگر معلوم شود 
كه در انجام عهد خود موفق بوده ایم، خوب است خدا را سپاس بگوییم و شكرگزار او باشیم؛ زیرا 

می دانیم كه او بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان هاست. 
اما اگر معلوم شود كه سستی ورزیده ایم، خود را سرزنش كنیم و مورد عتاب قرار دهیم و 

* بررسی
چه عواملی می تواند مانع اجرای تصمیم شود؟ برخی از آنها را نام ببرید:

1ــ 
2ــ 
3ــ
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از خداوند طلب بخشش كنیم و با تصمیم قوی تر، دوباره با خداوند عهد ببندیم و وارد عمل شویم. 
یادمان باشد كه یک حسابرسی بزرگ در قیامت در پیش داریم و اگر خودمان در اینجا به حساب 

خود نرسیم، در قیامت به طور جدی اعمال ما را محاسبه خواهند كرد. 
شما  حساب  به  اینكه  از  قبل  كنید،  رسیدگی  خود  حساب  »به  فرمود:  اكرم   پیامبر 

برسند«.1
بهتر است هر شب كارهای روز خود را ارزیابی كنیم و در پایان هفته نیز به حساب آن هفته، 
بهترین زمان های  از  یكی  را مرور کنیم؛  برنامٔه سال خود  بار  رسیدگی كنیم. همچنین، سالی یک 
محاسبٔه ساالنه، شب های قدر ماه مبارک رمضان است تا بتوانیم براساس آن، تصمیم های بهتری 

برای آینده بگیریم. 
از امیرالمؤمنین علی  پرسیدند:

زیرک ترین انسان کیست؟
فرمود: کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.

پرسیدند: چگونه؟
فرمود: چون صبح تا شب به کار و زندگی پرداخت، در شب به خود برگردد و بگوید:

ای نفس! امروز روزی بود که بر تو گذشت و دیگر باز نمی گردد. خدا دربارٔه این روز از تو 
خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی؟ آیا به یاد او و سپاس از او بودی؟ آیا گره 

از کار فروبستٔه مؤمنی گشودی؟ آیا گرد غم از چهره  ای زدودی؟ آیا ...؟2

١ــ وسائل الشیعه، ج16، ص99
٢ــ بحاراألنوار، ج70، ص69

نامه ای برای نجات
در زمان حیات مرحوم عالمه طباطبایی )ره(، نویسندٔه تفسیرالمیزان، جوانی دربارٔه مشکالت 

خود نامه ای به ایشان می نویسد و می گوید:
… جوانی هستم ٢٢ ساله؛ در محیط و شرایطی زندگی می کنم که هوای نفس و آمال بر من 
تسلط فراوان دارند و مرا اسیر خود ساخته اند و سبب بازماندن من از حرکت به سوی اللّه شده اند. 
درخواستی که از شما دارم این است که بفرمایید به چه اعمالی دست بزنم تا بر نفس مسلط شوم… 

نصیحت نمی خواهم، بلکه دستورات عملی برای پیروزی، الزم دارم.
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اگر در مسیر زندگی، سؤال هایی در زمینه های مختلف برای ما پیش آمد، به كسانی كه توانایی 
پاسخ گویی دارند، مانند دبیران دینی و قرآن، امام جماعت محل و مراكز مطمئن علمی مراجعه كنیم و سؤال 

خود را با آنها در میان بگذاریم.
برخی از این مراکز علمی عبارت اند از:

1ــ معاونت آموزش و تبلیغ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
 www.Porseman.org  
www.Tebyan.net 2 ــ مؤسسٔه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان 
 www.hawzeh.net 3ــ پایگاه اینترنتی حوزه 
 www.eporsesh.com 4ــ پایگاه جامع پاسخ گویی به سؤاالت و شبهات دینی 
 www. Porsemanequran.com 5ــ مركز فرهنگ و معارف قرآن 

6ــ واحد پاسخ گویی به سؤاالت دفتر تبلیغات اسالمی حوزٔه علمیه قم 
 www.Pasokhgoo.ir  

7ــ مركز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزٔه علمیه قم
 www. andishe  qom.com  
 www.behdokht.ir  8  ــ پاسخ به سؤاالت شرعی بانوان 
www.Islamquest.net 9ــ 
www.erfan.ir 10ــ 
 www.Javab.ir 11 ــ 

عالمه طباطبایی، به این جوان این گونه پاسخ می گویند:
برای موفق شدن و رسیدن به منظوری که مرقوم داشته اید، الزم است همتی برآورده و توبه 
نموده، به مراقبه و محاسبه بپردازید. به این نحو که هر روز، طرف صبح که از خواب بیدار می شوید، 
قصد جدی کنید که هر عملی پیش آید، رضای خدا را مراعات خواهم کرد… و همین حال را تا شب، 
وقت خواب ادامه دهید. وقت خواب، چهار ــ پنج دقیقه ای به کارهایی که در روز انجام داده اید، 
فکر کرده؛ یکی یکی از نظر بگذرانید، هرکدام مطابق رضای خدا انجام یافته، شکر کنید و هرکدام 
تخلف شده، استغفار کنید و این رویه را هر روز ادامه دهید. این روش اگرچه در بادی حال ]ابتدای 

کار[، سخت و در ذائقٔه نفس تلخ می باشد، ولی کلید نجات و رستگاری است…  .١

١ــ نامه های عرفانی، علی محمدی، ص 187
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پیامبر و اهل بیت ایشان، برترین اسوه ها
برای حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگوهایی که راه را با موفقیت طی کرده و به مقصد 
رسیده اند، بسیار ضروری است. زیرا وجود این الگوها، اوالً به ما ثابت می کند که این راه موفقیت آمیز 
است؛ ثانیاً می توان از تجربٔه آنان استفاده نمود و مانند آنان عمل کرد و از همه مهم تر اینکه می توان از 
آنان کمک گرفت و با دنباله روی از آنان سریع تر به هدف رسید. از این رو قرآن كریم، پیامبر  را به 

عنوان الگو معرفی می كند و می فرماید:
»رسول خدا برای شما نیكوترین اسوه است«.1

و پیامبر نیز همواره از اهل بیت به عنوان انسان هایی برتر که مسیر زندگی را با موفقیت پیموده اند 
و پیروی از آنان موجب رستگاری و نجات انسان می شود، یاد کرده و ما را به الگو گرفتن از آنان دعوت 

کرده است.
ممكن است این سؤال به ذهن بیاید كه چگونه می شود انسان های بزرگی را كه حدود 1400 سال 

قبل زندگی كرده اند، اسوه قرار داد؟
پاسخ این است كه اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموری كه به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی 
تغییر می كنند، نیست. وسایل حمل و نقل، وسایل خانه، امكانات شهری، شكل و جنس پارچه ها و 

لباس ها از این قبیل اند. 
اسوه بودن در اموری است كه همواره برای بشر خوب و با    ارزش بوده اند و با گذشت زمان، حتی 
درک بهتری از آنها نیز به دست آمده است. به طور مثال، امام حسین  از پدر گرامی خود نقل می كند 
كه رسول خدا  در منزل، اوقات خود را سه قسمت می كرد. قسمتی برای عبادت، قسمتی برای اهل 
خانه و قسمتی برای رسیدگی به كارهای شخصی. سپس آن قسمتی را كه به خود اختصاص داده بود، میان 

خود و مردم تقسیم می كرد و مردم را به حضور می پذیرفت و به كارهایشان رسیدگی می كرد.2
برنامه ریزی و تقسیم زمان، درس و الگویی همیشگی است که از این حدیث به دست می آید. 

پیامبر یک انسان معصوم است؛ چگونه می توان  آید كه  این سؤال پیش  همچنین ممكن است 
ایشان را اسوه قرار داد و مثل او عمل كرد؟

پاسخ این است كه ما او را اسؤه كامل خود قرار می دهیم؛ چون می دانیم كه هر كاری كه انجام 
داده، درست بوده و مطابق دستور خداوند بوده است. اما اسوه قرار دادن ایشان به این معنا نیست كه 
ما عین او باشیم و در همان حد عمل كنیم، بلكه بدین معناست كه در حد توان از ایشان پیروی كنیم و 

خود را به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم.
١ــ سورٔه احزاب، 21

٢ــ نگاهی دوباره به سیمای پیامبر، ص34
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اینگونه یاری ام کنید
قسمتی از نامٔه امیرالمؤمنین به عثمان بن حنیف، فرماندار امام در بصره:

آگاه باش برای هر پیروی کننده ای، امام و پیشوایی است که باید از او تبعیت کند و از علم او 
کسب نور کند. هشیار باش، امام شما از دنیایش به دو لباس کهنه و از خوراکش به دو قرص نان 
کفایت کرده است. اما شما قطعاً توانایی این قناعت را ندارید؛ ولی با پرهیزکاری و کوشش ]در راه 

خدا[ و عفت و درستکاری مرا یاری کنید.١

دفتر برنامه ریزی 
یک دفتر شخصی تهیه كنید و برنامه های زندگی خود را به طور منظم در آن یادداشت نمایید. 

این دفتر می تواند شامل دو قسمت باشد:
1ــ عهدهای كلی و اساسی كه برای تمام زندگی بسته می شود. 2ــ برنامه ها و عهدهای روزانه 

یا هفتگی.
بهتر است هر یک از این  دو قسمت دارای بخش های معین باشد كه بتوانید به راحتی آنها 
را پیگیری كنید و در آن اصالحات الزم را به عمل آورید. به طور مثال، برای برنامه های روزانه یا 

هفتگی می توانید مانند جدول  عمل كنید. 

١ــ نهج البالغه، نامٔه ٤٥

تاریخ:مورد عهد:

مراقبت: نكاتی كه در طول عمل به این عهد، باید رعایت كنیم:

1ــ ....................................................................

2ــ ....................................................................

محاسبه: 

راه های كسب موفقیت بیشترعوامل شكستعوامل موفقیتمیزان موفقیتزمان



93

1ــ چرا در میان موجودات، فقط انسان ممكن است زمان هرز رفته و تلف شده 
داشته باشد؟

2ــ مقصود از اینكه رسول خدا  برای مسلمانان اسوه است، چیست؟

اندیشه و تحقیق
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قرائت
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دوستی با خدا

»بارالها! خوب می دانم هر کس لذت دوستی ات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند و آن 
کس با تو انس گیرد، لحظه ای از تو روی گردان نشود، 

بارالها! ای آرمان دل مشتاقان و ای نهایت آرزوی عاشقان!
دوست داشتنت را از خودت خواهانم1«.

٭٭٭
به راستی دوستی با خدا چه آثاری دارد که پیشوایان دین و پیروان ایشان مشتاق آن بوده اند؟ 

چگونه می توان دل را به این آذین آراست؟

1ــ برگرفته از دعای مناجات المحبین امام سجاد 
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نقش محبت
محبت و دوستی سرچشمه بسیاری از تصمیم ها و کارهای انسان است. فعالیت هایی که آدمی در 
طول زندگی انجام می دهد ریشه در دلبستگی ها و محبت های او دارد و همین محبت هاست که به زندگی 
آدمی جهت می دهد. به هر میزان که  محبت شدیدتر باشد، تأثیر آن نیز در زندگی عمیق تر و گسترده تر است؛ 
مثالً کسی که دوستدار ثروت است، سمت و سوی همه کارهای خود را رسیدن به ثروت قرار می دهد. 
کسی که شیفتٔه مد است، دل مشغولی شب و روز او دست یافتن به آخرین مدهاست و کسی که محبوب و 
معشوق خود را دانشمند یا هنرمندی قرار می دهد، ظاهر و حتی سبک زندگی خود را شبیه وی می سازد.

چقدر می ارزیم؟!
دربارٔه  تا  بودند  شده  اروپایی جمع  کشورهای  از  یکی  در  دنیا  برتر  اندیشمندان  از  عده ای 

موضوع »معیار ارزش واقعی انسان« بحث و تبادل نظر کنند.
معیار  از موجودات،  بسیاری  ارزش  برای سنجش  ما  که  بود  این  بحث   انتخاب  این  دلیل 
خاصی داریم؛ مثالً معیار ارزش طال به عیار آن است؛ معیار ارزش درخت میوه به کیفیت محصول 

آن و معیار ارزش مزرعه، میزان حاصلخیزی آن است؛ اما معیار ارزش انسان چیست؟!
هر کدام از جامعه شناسان در  این باره حرف هایی زدند و معیارهای خاصی ارائه دادند. وقتی 
نوبت به من رسید، به جایگاه رفتم و گفتم: اگر می خواهید بدانید یک انسان چقدر ارزش دارد، 
ببینید به چه چیزی عالقه دارد و به چه چیزی عشق می ورزد. کسی که عشقش یک آپارتمان است، 
در واقع ارزشش به مقدار همان آپارتمان است. کسی که عشقش ماشین است، ارزشش به همان 
تمام شدن  با  به اندازٔه خداست.  ارزشش  متعال است،  اما کسی که عشقش خداوند  میزان است، 
حرفم تمامی جامعه شناسان حاضر در جلسه برای چند دقیقه بلند شدند و برایم دست زدند. وقتی 
تشویق آنها تمام شد، گفتم: عزیزان!  این کالم من نبود. بلکه از شخصی به نام علی  است. 

ایشان می فرماید:  
ارزش هر انسانی به اندازٔه چیزی است که دوست می دارد.1

وقتی  این کالم را گفتم دوباره به نشانٔه احترام به شخصیت حضرت علی  از جا بلند شدند 
و  با تعجب نام ایشان را بر زبان جاری می کردند.٢

تا درهـوس لـقمٔه نـانی، نـانی  تا درطـلب گـوهر کانی، کانی   
هرچیز که درجستن آنی، آنی3 این نکتٔه رمز اگر بدانی، دانی  

٢ــ خاطره ای از عالمه محمدتقی جعفری 1ــ نهج البالغه، حکمت ٨1   
3ــ مولوی، دیوان شمس، رباعیات
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: هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود.1  پیامبر اکرم 
با توجه به حدیث باال بگویید چرا در روز قیامت  انسان با همان هایی که در دنیا 
آنها را محبوب خود قرار داده است، همراه و هم نشین می شود و به سرانجام همان ها 

دچار خواهد شد؟

فعالیت کالسی

محبت به خدا
اگر انسان دل به سرچشمٔه کماالت و زیبایی ها سپارد، و قلب خود را جایگاه او کند، زندگی اش 
رنگ و بوی دیگری می یابد و هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شود، محبت وی نیز به خدا بیشتر 
می شود. عشق و محبت الهی افسردگی،  ترس و یأس را از بین می برد و به انسان نشاط، شجاعت و 
قدرت می بخشد. محبت الهی تنبل را چاالک و زرنگ، بخیل را بخشنده، کم طاقت و ناشکیبا را صبور 
و شکیبا می کند و سرانجام آدمی را از خودخواهی به  ایثار و از خودگذشتگی می رساند. عشق به خدا 
چون اکسیری است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی را به وی عطا می کند.این همه تحول 

به این دلیل است که قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی یابد.
امام صادق  می فرماید: قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.2

از همین رو، قرآن کریم یکی از ویژگی های مؤمنان را، دوستی و محبت شدید آنان نسبت به خدا 
می داند:

و بعضی از مردم همتایانی را به جای  َو ِمـَن الّنـاِس َمن یَـتَّـِخـَذ ِمن دوِن اللِّٰه َانـداًدا 
خدا می گیرند  

آنان را دوست می دارند مانند دوستی  یُـِحـبّونَـُهم کَـُحـِبّ اللِّٰه  
خدا  

اما کسانی که ایمان آورده اند به خدا  ِه   ذیـَن آَمـنوا َاَشـدُّ ُحـبًّا ِللٰـّ َوالَـّ
محبت بیشتری دارند.  

بقره، ١٦٥
1ــ کافی، ج٢، ص 1٢6   

٢ــ بحاراألنوار، ج67، ص٢5
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عاشقانه ای با خدا
من عشق را آموخته  بودم؛ اما به چه چیز عشق ورزیدن را نه؛ به دنیا عشق ورزیدم، به مال 
و منال عشق ورزیدم، به مدرسه عشق ورزیدم، به دانشگاه عشق ورزیدم. اما همه اینها بعد از مدت 
کمی جای خود را به عشق حقیقی و اصیل داد؛ یعنی عشق به تو. فهمیدم عشق به تو پایدار است و 

دیگر عشق ها، عشق های دروغین است… پس به عشق تو دل بستم. 
بعد از چندی که به تو عشق ورزیدم به یکباره به خود آمدم. دیدم که من کوچک تر از آنم که 
عاشق تو شوم و تو بزرگ تر از آنی که معشوق من قرار بگیری. فهمیدم در این مدت که فکر می کردم 
عاشق تو هستم اشتباه می کردم. این تو بودی که عاشق من بودی و مرا ]به سوی خود[ می کشاندی. 
اگر من عاشق تو بودم، باید یکسره به دنبال تو می آمدم. ولیکن وقتی توجه می کنم می بینم گاهی 
اوقات در دام شیطان افتاده ام؛ ولی باز به راه مستقیم آمده ام. حال می فهمم این تو بودی که عاشق 
بنده ات بودی و هرگاه او صید شیطان می شد، تو دام شیطان را پاره کردی. هر شب به انتظار او ]بنده ات[ 

می نشستی تا بلکه یک شب او را ببینی. حاال می فهمم که تو عاشق صادق بنده ات هستی.
بخش هایی از دست نوشته های شهید ناصرالدین باغانی که در 19 سالگی در عملیات کربالی 5 به شهادت رسید.

راه های افزایش محبت به خدا 
شاید می پرسید با انجام چه کارهایی می توانیم محبت خدا را در دل خود بیشتر کنیم؟ برخی از 

این کارها عبارت اند از: 
1ــ پیروی از خداوند: به میزانی که انسان به دستورات کسی احترام بگذارد و فرمان های 
او را انجام دهد، محبت و دل بستگی به او را در وجود خود بیشتر می کند؛ به خصوص وقتی که این 

دستورها از جانب خدا باشد که بهترین و مفیدترین راهنمایی ها را به انسان کرده است.
برخی می گویند: اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد،  
آنچه اهمیت دارد، درون و باطن انسان است، نه ظاهر او. اما  این توجیه، با کالم خداوند سازگار نیست.
با خدا اعالم  پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی  به دستوراتش را که توسط  خداوند، عمل 
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می کند:

بگو اگر خدا را دوست دارید ُقل ِان کُنـُتم تُـِحـبّونَ اللّٰهَ 
از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد ِبـعونی یُحـِببـکُـمُ اللُّٰه   فَاتَـّ

و گناهانتان را ببخشد. َو یَغـِفر لَـکُم ُذنوبَـکُم 
آل عمران، ٣١

امام صادق  فرمودند:
َه َمن َعصاه؛ کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد1. ما َاَحبَّ اللّٰ

خداوند در خواسته هایش فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد. او خیرخواهانه به ما هشدار 
می دهد و ما را به کارهایی که به نفع ماست، راهنمایی می کند. حتی اگر احساس کنیم برخی خواسته های 

خداوند سخت است، باید مطمئن باشیم که  این دستور برای رستگاری ما ضروری است. 

3ــ کافی، ج ٢، ص 11٢ ٢ــ کافی، ج ٢، ص ٤35   1ــ امالی، شیخ صدوق، ص 369 
6 ــ کافی، ج 6، ص 440 ٤ــ نهج الفصاحة، حدیث 756                      5ــ نهج الفصاحة، حدیث 800 

اگر ما کسی را دوست داشته باشیم، تالش می کنیم هر آنچه را او دوست دارد 
انجام دهیم تا عالقٔه خود را به او نشان دهیم و خود را بیشتر به او نزدیک کنیم. با توجه 
به احادیث زیر بگویید برای  اینکه رابطٔه دوستی خود را با خدا بیشتر کنیم، چه کارهایی 

را باید انجام دهیم.
خداوند، بندهٔ گناهکار توبه کننده را دوست دارد٢. 

خداوند، انسان با حیاِى بردباِر با عّفتى را که پاکدامنى مى ورزد، دوست دارد3. 
خداوند، رسیدگی به دلسوختگان و درماندگان را دوست دارد٤. 

خداوند، کسی که جوانی اش را در اطاعت او بگذراند، دوست دارد5.
خداوند، زیبایى و آراستگى را دوست دارد6.

فعالیت کالسی
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2ــ دوستی با دوستان خدا: اگر می خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت 
کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند و خداوند محبت و دوستی آنان را به ما توصیه کرده، در دل 
جای دهیم و هر میزان که  این عالقه بیشتر و قوی تر باشد، محبت ما نیز به خدا فزون تر می شود. انبیا و 
اولیای الهی و مجاهدان راه حق و آنان که در مسیر بندگی خدا حرکت کردند، دوستان خداوند هستند 
و برترین  این دوستان، رسول خدا  و اهل بیت  ایشان  می باشند که با تمام وجود به خدا عشق 
ورزیدند و زندگی خود را در اطاعت کامل خداوند سپری کردند. دوستی با آنان، همان دوستی با خداوند و 

محبت به آنان در مسیر محبت به خداوند است.
3ــ بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان: عاشق روشنایی، از تاریکی می گریزد و آن کس که به 
دوستی با خدا افتخار می کند، با هرچه ضد خداست، مقابله می نماید. او دوستدار حق و دشمن باطل است.
عاشقان خدا پرچمدار مبارزه با ستم و ستمگران بوده اند. همٔه پیامبران، از حضرت نوح  و 
حضرت ابراهیم  تا پیامبر اسالم  زندگی خود را در مبارزه با ستم و پلیدی گذراندند و پرچم 
مبارزه را از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد؛ اّما زشتی  و ستم را 

در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند.
از  این  رو، »جهاد در راه خدا« در برنامٔه تمام پیامبران الهی بوده و بیشتر آنان در حال مبارزه 
با ستمگران به شهادت رسیده اند. امروزه نیز مشاهده می کنیم که مستکبران و ستمگران برای رسیدن 
به منافع دنیایی خود، حقوق ملت ها را زیر پا می گذارند و آنان را از حقوقشان محروم می کنند. رنج و 
محرومیت مردم فلسطین، یمن، سوریه، عراق، بحرین و… نمونٔه آشکاری از رفتار مستکبران است که 

جز با مبارزه، برطرف نخواهد شد.
درنتیجه، دینداری، با دوستی خدا آغاز می شود و برائت و بیزاری از دشمنان خدا را به دنبال 
می آورد. اگر کسی بخواهد قلبش را خانٔه خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن بیرون کند. 
جملٔه »ال اله اال اللّٰه« که پایه و اساس بنای اسالم است، مرکب از یک »نه« و یک »آری« است: »نه« 

به هرچه غیرخدایی است و »آری« به خدای یگانه.1 
پس دینداری بر دو پایه استوار است: تولّی )دوستی با خدا و دوستان او( و تبّری )بیزاری از 

باطل و پیروان او(. هرچه دوستی با خدا عمیق تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق تر است. 
امام خمینی )ره( برمبنای همین تحلیل، به مسلمانان جهان  این گونه سفارش می کنند: 

»باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی 
نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند«.2

1ــ سیری در نهج البالغه، شهید مطهری، ص ٢٨5
٢ــ پیام امام خمینی )رحمة الّله علیه( به مناسبت حج 1٤٠7 هـ.ق )1366 ش(
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  ورود بیگانگان ممنوع!
برخی وقتی به زیبایی دوستی با خدا پی می برند، آرزوی راه یافتن محبت او به قلب خود را 
دارند؛ اما در رسیدن به  این خواسته با یک مشکل مواجه می شوند و آن اینکه محبت کسانی را به 
دل راه داده اند که خدای مهربان از آن راضی نیست و آن را به صالح انسان نمی داند؛ حال می پرسند 

چگونه می توانیم محبت آنها را از دل خارج کنیم؟
برای بیرون راندن  این محبت ها از دل، توجه به منشأ شکل گیری آنها ضروری است. با توجه 
به روایات، منشأ اصلی گرفتار شدن به  این گونه محبت ها، غفلت از خدا و یاد اوست. یکی از یاران 
امام صادق  از آن حضرت دربارٔه عشق های باطل پرسید. ایشان فرمود: دل هایی که از یاد خدا 

خالی شده باشد، خداوند محبت غیر خودش را به  این دل ها می چشاند.1
بنابراین، گام اول برای بیرون کردن محبت غیرخدا، رو آوردن به یاد و ذکر خداست. انجام 
به  نماز و روزه، حضور در مکان های مقدسی همچون مسجد و زیارتگاه ها، توجه  واجباتی مانند 
خواندن  قرآن و نیز دعاهایی همچون دعای کمیل، دعای ابوحمزٔه ثمالی، دعاهای صحیفه سجادیه، 
زندگانی  مطالعٔه  و  بیت  اهل  به  توسل  مجالس  اعتکاف،  مانند  دینی  مراسم  و  مجالس  در  حضور 

1ــ شیخ صدوق، علل الشرایع، ص140

* بررسی
با بررسی دنیای امروز، بزرگ ترین دشمنان خدا و متجاوزان به حقوق انسان ها را 
معرفی کنید و سپس راه های مؤثر برای مقابله با آنان را که همٔه ستمدیدگان جهان بتوانند 

انجام دهند، پیشنهاد دهید.
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انسان هایی که عشق به خدا را در دل پرورانده اند )همچون کتاب های زندگانی شهدا( به تقویت یاد 
خدا کمک فراوانی می کند.

زیاد شدن  راه های  اصلی ترین  از  یکی  که  چرا  است؛  باطل  تخیالت  با  مبارزه  گام،  دومین 
عشق های باطل، غرق شدن در تخیالت است.پس هر چیزی که یادآور خاطرات  این عشق است، 
باید از خود دور کرد. هدیه، نامه، پیامک، ایمیل، عکس و… نمونه هایی از  این دسته اند که باید آنها 

را از بین برد.
سومین گام، افزایش روابط محبت آمیز با خانواده است. بسیاری از افرادی که گرفتار  عشق های 
با اعضای خانوادهٔ خود چنین ارتباط محبت آمیزی ندارند. در دین اسالم توصیه  کاذب می شوند، 
زیادی به محبت کردن به اعضای خانواده شده است.هر چه ارتباط و محبت ما نسبت به پدر و مادر و یا 

خواهر و برادر زیاد شود، انسان احساس نیاز کمتری به محبت های نامشروع پیدا می کند.
چهارمین گام، قطع ارتباط با طرف مقابل است. البته این قطع ارتباط اگر همراه با توجه به سه 

گام قبلی نباشد، تأثیری نخواهد داشت. 
پس از انجام این مراحل، انسان احساس می کند قلبش بیش از گذشته از عشق به خدا لبریز 

شده و آرامشی الهی سراسر زندگی او را در بر گرفته است.

داری ما  اغیار خالی کن چو عزم کوی  از  داریره  ما  روی  قصد  چو  مفکن  ما  غیر  بر  نظر 
پروانه بسیارند بسوزان خویش را چون او اگر خود بوی ما داریمن آن شمعم که در مجلس مرا 
بگشاید کار  چون  را  تو  هرجایی  معشوقان  داریز  ما  سوی  غیر  به  رغبت  اگر  باد  حرامت 
سرافرازی الف  را  تو  باشد  زمان  آن  که در میدان جانبازان سرت را گوی ما داریمسلم 
کن منور  ما  نور  به  را  خود  باطن  اگرچه ظاهر خود را به جست وجوی ما داریدرون 

٭ ٭ ٭
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1ــ برای تقویت دوستی خود با خداوند، از چه راه هایی می توان کمک گرفت؟
2ــ برای تقویت بیزاری از باطل و بی تفاوت نبودن در مقابل باطل  صفتان چه می توان کرد؟

3ــ چگونه می توان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدی ها صادق هستیم؟

1ــ در زندگی پیامبران و امامان  و مجاهدان راه خدا تحقیق کنید و نمونه هایی 
از اشتیاق آنها به حق و مبارزه شان با زشتی و باطل را نشان دهید.

2ــ امام خمینی ــ رحمه اللّٰه علیه ــ که از پیروان راستین پیامبر اکرم  بود، 
زندگی خود را در مبارزه با ستم و باطل گذراند. آیا می توانید نمونه هایی از  این مبارزه ها 

را بیان کنید؟

اندیشه و تحقیق

  پیشنهاد
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قرائت
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 یاری از نماز و روزه

با خداست. جامعٔه اسالمی و فرد  نماز، ستون خیمٔه دین و نشانٔه وفاداری ما به عهد خویش 
مسلمان با نماز شناخته می شود؛ در جامعه و خانواده ای که نماز راه نیافته، گویا اسالم وارد نشده است.
در کنار نماز، روزه قرار دارد. جوامع اسالمی در سراسر جهان با آمدن ماه رمضان حال و هوای 

معنوی پیدا می کنند و رفتار مردمش عوض می شود.
در سال های قبل با برخی از احکام این دو عبادت آشنا شدیم؛ اما با توجه به اهمیت و جایگاه این 
دو واجب دینی در برنامٔه زندگی فرد مسلمان، ابعاد دیگری از این دو عبادت را طرح می کنیم و به پاسخ 

سؤال های زیر می پردازیم:
1ــ چرا در هر روز، پنج بار به نماز می ایستیم؟

2ــ حکمت روزه چیست؟ چرا یک فرد مسلمان باید روزه بگیرد؟
3ــ احکام دیگر روزه کدام اند؟
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وظایف  و  احکام  دربردارندٔه  که  کرده  تنظیم  برنامه ای  انسان ها  ما  زندگی  برای  مهربان  خدای 
گوناگونی در ارتباط با خدا، خود، خانواده، جامعه و خلقت است. با عمل به این برنامه و احکام و 
دستورات آن، انسان می تواند در مسیر عبودیت خدا گام بردارد و به رستگاری در دنیا و آخرت برسد. 
اگرچه تمامی این احکام و دستورات در جهت مصلحت ما است؛ اما انسان دوست دارد حکمت و 
علت احکام الهی را بداند و با معرفت بیشتر دستورات الهی را انجام دهد. از این رو، خدای متعال 
برخی از فایده های مهم ترین احکام خود را از طریق آیات قرآن کریم و سخنان معصومان به اطالع ما 

رسانده است. 
نماز  فایدٔه  دو  می شود.  متذکر  را  روزه  و  نماز  فایده های  مهم ترین  خداوند  آیات،  این  در 

عبارت اند   از: 1ــ یاد خدا، 2ــ دوری از گناه.
مهم ترین فایدهٔ روزه نیز عبارت است از: تقوا.

در این درس به فایدٔه دوم نماز که با فایدٔه روزه؛ یعنی تقوا ارتباط دارد، می پردازیم و این دو را 
با هم بررسی می کنیم. 

راستی تقوا چیست؟ چرا قرآن کریم همواره مردم را دعوت به تقوا می کند؟

تقوا
برای اینکه حقیقت تقوا را دریابیم، ابتدا مثالی را که امیر مؤمنان علی  بیان فرموده است، 
ذکر می کنیم. ایشان می فرماید: »َمثَل ا نسان های بی تقوا َمثَل سوارکارانی است که سوار بر اسب های 
چموش و سرکشی شده اند که لجام را پاره کرده و اختیار را از دست سوارکار گرفته اند؛ به باال و پایین 
می پرند و عاقبت، سوارکار را در آتش می افکنند. اما َمثَل آدم های باتقوا، َمثَل سوارکارانی است که 
بر اسب های رام سوار شده اند و لجام اسب را در اختیار دارند و راه می پیمایند تا اینکه وارد بهشت 

شوند«.1
تفاوت اصلی میان این دو سوارکار که یکی به هالکت می رسد و دیگری به رستگاری، در چموشی 

و سرکشی و لجام گسیختگی اسب یکی از آنها، و راهوار و مطیع بودن اسب دیگری است. 
این لجام گسیختگی و سرکشی در انسان بی تقوا و رهواری و مطیع بودن در انسان باتقوا به چه 

معناست؟
را  و خود  است  تقوا خودنگهدار  با  انسان  است.  »نگهداری«  و  معنای »حفاظت«  به  »تقوا« 

١ــ نهج البالغه، خطبٔه ١٦
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نماز و بازدارندگی از گناه
انسانی که پنج بار در طول روز نماز به پا می دارد، یاد خدا را در دل خود زنده می کند و حضور او 
را در جای جای زندگی احساس می کند. توجه به حضور خدا در زندگی و نظارت او بر اعمال، موجب 

می شود تا انسان دست به هر کاری نزند و از گناهان دوری کند. خداوند در قرآن کریم می فرماید:
و نماز را برپا دار، ـالَة   ... َو َاِقـِم الصَّ

که نماز از کار زشت و ناپسند باز  ـالَة تَنـهٰی َعـِن الـَفحـشاِء َو الـُمنـَکـِر   ِانَّ الصَّ
می دارد  

و قطعاً یاد خدا باالتر است،  َو لَـِذکـُر اللِّٰه َاکـبَـُر  
و خدا می داند چه می  کنید. ُه یَعـلَـُم ما تَصـَنـعونَ  َو اللٰـّ

عنکبوت، ٤٥
با این حال، برخی می گویند: »ما نماز می خوانیم اما تأثیر آن را کمتر در خود مشاهده می کنیم و 
معموالً دست از رفتارهای قبلی برنمی داریم. پس چگونه نماز بازدازندٔه انسان از زشتی ها و منکرات 

است؟«
شایسته است دقت کنیم که تأثیر نماز به تداوم و  به میزان دقت و توجه ما بستگی دارد. چنان که 
نحوه و  به  و  نیست  موفقیت همه یکسان  بخواند، موفق می شود، طبیعتاً  اگر گفته شود هرکس درس 
کیفیت درس خواندن آنها بستگی دارد. بنابراین اگر نمازهای روزانٔه خود را ترک نکنیم و دقت و توجه 
خود را در نماز افزایش دهیم، از آن تأثیر خواهیم پذیرفت. نمی توان انتظار داشت خواندن چند رکعت 

از گناه حفاظت می کند؛ یعنی بر خودش مسلط است و زمام و لجام نفس خود را در اختیار دارد و 
نمی گذارد نفس با سرکشی او را در دره های هولناک گناه بیندازد. انسان باتقوا، می کوشد روزبه  روز 
بر توانمندی خود بیفزاید تا اگر در شرایط گناه و معصیت قرار گرفت، آن قوت و نیرو او را حفظ کند 

و از آلودگی نگه دارد.
اکنون این سؤال پیش می آید که چگونه تقوا را در خود به وجود آوریم که بتوانیم در مواقع خطر 

بر خود مسلط باشیم و از گناه دوری کنیم؟
قرآن کریم راه های متعددی برای کسب تقوا به ما نشان داده که در این درس به دو مورد مهم از 

آنها، یعنی »نماز« و »روزه« اشاره می کنیم.
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نماز شتابزده و بدون رعایت آداب، تأثیر چندانی در ما داشته باشد. اگر تالش کنیم روزبه  روز نماز را با 
کیفیت بهتر و رعایت آداب آن انجام دهیم، به زودی تأثیر آن را خواهیم دید.

هرکدام از ما می توانیم این مورد را در میان اطرافیان و بستگان مشاهده کنیم و دریابیم افرادی 
که به نمازشان توجه بیشتری دارند، در مقایسه با کسانی که نماز نمی خوانند، یا نماز خود را شتابزده و 

بدون رعایت آداب می خوانند، از منکرات بیشتری دوری می کنند. 
اگر به زندانیان و خالفکاران جامعه نگاه کنیم، می بینیم که چنین مجرمانی کمتر از میان افراد 
نمازخوان هستند. همین موضوع نشان می دهد که نماز تأثیر خود را گذاشته و هرقدر با توجه و دقت 

بیشتر انجام شود، تأثیر آن بیشتر هم خواهد شد.
اگر نماز را کوچک نشماریم و نسبت به آنچه در نماز می گوییم و انجام می دهیم درک صحیح 

داشته باشیم، نه تنها از گناهان که حتی از برخی مکروهات هم به تدریج دور خواهیم شد. از این رو:
اگر در انجام به موقع نماز بکوشیم، بی نظمی را از زندگی خود دور خواهیم کرد.

اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاکیزه به نماز بایستیم، آلودگی های ظاهری ما کمتر خواهد شد.
اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم، کمتر به کسب درآمد از راه حرام 

متمایل خواهیم شد.
اگر هنگام گفتن تکبیر به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم، به آنچه در مقابل خداوند 

قرار دارد، توجه نخواهیم کرد.
اگر در رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم، در مقابل مستکبران خضوع و 

خشوع نخواهیم کرد.
ـراَط الـُمسـَتقـیَم« را صادقامه از خداوند بخواهیم، به راه های انحرافی  اگر عبارت »ِاهـِدنَا الِصّ

دل نخواهیم بست.
اگر عبارت »َغیِر الـَمغـضوِب َعـلَیـِهم َواَلالـّضالـیـَن« را با توجه بگوییم، خود را در زمرٔه کسانی 

که خدا بر آنها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند، قرار نخواهیم داد.
بنابراین؛ با تکرار درست آنچه در نماز می گوییم و انجام می دهیم به تدریج چنان تسلطی بر خود 

می یابیم که می توانیم در برابر منکرات بایستیم و از انجامشان خودداری کنیم.
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منکراتعبارات و اعمال نماز

1ــ خواندن سورٔه توحید
2ــ درود بر پیامبر در تشهد

3ــ دعای قنوت
4ــ حضور در نماز جماعت

5  ــ گفتن عبارت »ِاّیاَک َنعُبُد«
6  ــ گفتن عبارت »ِاّیاَک َنسَتعیْن«

1ــ ………………………………………………
2ــ ……………………………………………… 
3ــ ………………………………………………
4ــ ……………………………………………… 
5  ــ ………………………………………………
6ــ ………………………………………………

مگر خدا به نماز ما نیاز دارد؟ پس برای چه باید نماز بخوانیم؟
خدا به نماز ما هیچ نیازی ندارد؛ بلکه این ما هستیم که به نماز محتاجیم. در حقیقت دستور 
خدا برای برپاداشتن نماز تنها به نفع خود ماست و خداوند با امر به نماز خواندن خواهان رشد بندگان 

خود است.اما چرا ما به نماز محتاجیم؟
کمتر کسی  است  که  در اثنای  کار روزانه ، لباسش ، دست  و صورتش ، سر و پایش ، و گاهی  

همهٔ  پیکرش ، کثیف  نشود و به  تنظیف  روزانهٔ  آنها نیازمند نگردد. 
روح  ما نیز در میدان  زندگی  روزانه  به  همین  اندازه  یا بیشتر در معرض  آلودگی  هاست؛ آلودگی  
به شهوت ها ، هوس ها ، خودخواهی ها و چشم  و هم چشمی ها، حسد و کینه  و انتقام  و صدها آلودگی  

دیگر.
این  آلودگی ها روح  را تیره  می کند و ما را از راه  راست  زندگی ، راه  عبودیت و بندگی خدا 

منحرف  می سازد و به  دام  شیطان  و وسوسه های  شیطانی  می افکند.
بنابراین ، باید همان طور که  لباس  و تن  خود را می شوییم  و پاکیزه  می کنیم ، دل  و جان  خود را 
هم  شست وشو دهیم  و پاکیزه  کنیم ؛ خود را به  خدا، سرچشمهٔ  پاکی  و کمال ، نزدیک  سازیم و روح  

آلوده  را در چشمه  صاف  و زالل  الهی  شست وشو دهیم . 

* بررسی

فهم و درک درست اعمال زیر، انسان را در برابر چه گناهانی حفظ خواهد کرد؟
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حضرت علی  در خطبه 1٩٩ نهج البالغه می فرماید: رسول خدا نماز را به چشمٔه آبی 
تشبیه کرده است که در برابر خانٔه کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز، پنج مرتبه خود را در 

آن شست و شو دهد؛ پس هرگز آلودگی در بدن او باقی نمی ماند. 

دو رکعت عشق
ایام عملیات قدس بود که در اورژانس، رزمنده ای را آوردند که هر دو دست او قطع شده 

٢ــ جامع السعادات، ج2، ص234 1ــ اصول کافی، ج ٤، ص 50    
3ــ بحاراالنوار، ج82، ص198

٤ــ در انجام عباداتی مانند نماز، دو دسته شرط وجود دارد: یکی شرط صحت و دیگری شرط کمال. مثالً اگر کسی واجبات نماز را 
درست انجام دهد، نمازش صحیح است؛ یعنی شرایط صحت را دارد. اما برای اینکه این نماز در او اثر داشته باشد و او را از گناهان باز دارد 
باید شرایط دیگری را هم رعایت کند که به آن شرط کمال می گویند، مثل اینکه با دقت و توجه نماز بخواند. مقصود از قبول شدن یا قبول نشدن 

در این احادیث، همان داشتن یا نداشتن شرط کمال است.

اعمالی که تأثیر نماز را از بین می برند:
توجه کنیم که برخی کارها نیز خاصیت نماز را از بین می برند. باید بکوشیم آن کارها را از 

زندگی خود بیرون کنیم؛ مانند:
1ــ ناراحت کردن پدر و مادر

امام صادق  فرمود: »فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند ــ هرچند 
والدین در حق او کوتاهی و ظلم کرده باشند ــ نمازش از سوی خدا پذیرفته نیست«.1

2ــ غیبت کردن
و  نماز  روز  چهل  تا  کند،  را  مسلمانی  غیبت  »هرکس  فرمود:  ابوذر  به  اکرم   پیامبر 

روزه اش قبول نمی شود؛ مگر اینکه فرد غیبت شده، او را ببخشد«.2
از این رو است که امام صادق  می فرماید: »هرکس می خواهد بداند آیا نمازش پذیرفته 
شده یا نه، باید ببیند که نماز، او را از گناه و زشتی باز داشته است یا نه. به هر مقدار که نمازش سبب 

دوری او از گناه و منکر شود، این نماز قبول شده است«.3 و ٤
نتیجه اینکه: اگر نماز، ما را از گناه و زشتی باز ندارد، معلوم می شود که عیب و نقصی در 

نماز خواندن ما هست. باید جست وجو کنیم تا آن عیب را بیابیم و برطرف کنیم. 
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روزه و تقویت تقوا
میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف های بزرگ، به میزان تسلط او بر خویش، خودنگهداری 

و »تقوا« بستگی دارد و هرقدر هدف بزرگ تر باشد، تقوای بیشتری می طلبد.
روان شناسان، کارهایی را برای تقویت اراده و تسلط بر خود پیشنهاد می کنند تا افراد بتوانند به 
موفقیت در برنامه هایی مانند درس، ورزش، کسب و کار و مانند آن برسند. خداوند، انسان را به عملی 
راهنمایی می کند که اگر آن را به درستی انجام دهد، چنان تسلطی بر خود پیدا می کند که می تواند موانع 
درونی را کنار بزند و گام های موفقیت به سوی برترین هدف های زندگی را به خوبی بردارد. این عمل، 

»روزه« است.
روزه، مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش های دل است.

کسی که یک ماه گرسنگی روزانه را تحمل کند و در عین حال که میل به آب و غذا دارد، به سوی 
آن نرود؛ کسی که یک ماه چشم خود را از گناه حفظ کند؛ زبان خود را از دروغ و غیبت نگه دارد؛ 
گوش خود را از شنیدن بدی ها بازدارد؛ خوش رفتاری با مردم را تمرین کند؛ و از حجاب و پوشش 
خود به خوبی مراقبت کند؛ بکوشد به دیگران ستم نکند و مردم را از خود نرنجاند و مواظب باشد غذای 
به تسلطی بر خود  سحری و افطاری او از درآمد پاک و حالل باشد، چنین کسی، پس از یک ماه، 
می رسد که قبل از ماه رمضان آن تسلط را نداشته است و اگر هر سال یک ماه این عمل را تکرار کند، 
سال به سال باتقواتر می شود. چنین فردی کم کم به جایی می رسد که احساس می کند که هر کاری را که 

خداوند دستور داده است، می تواند به آسانی انجام دهد و احساس سختی نمی کند.
ای کسانی که ایمان آورده اید، ذیـَن آَمـنوا   َها الَـّ ُـّ یا َای

روزه برشما مقرر شده است ـیاُم   کُـِتـَب َعـلَیـکُـمُ الـِصّ

بود. وقتى او را براى اتاق عمل آماده می کردند، ایشان را روى برانکارد گذاشتند تا به اتاق عمل 
ببرند. مسئول تعاون آمد تا از این رزمنده سؤاالتى کند. ولى چشمانش را بسته بود و جواب نمی داد. 
همگى فکر کردیم شاید شهید شده باشد. به دنبال آن بودیم که مقدمات کار را جهت آزمایش ضربان 
قلب و احتماالً انتقال وى به سردخانه آماده کنیم. ناگهان دیدیم که چشمانش را باز کرد و با متانت 
به اتاق عمل بروم  برادر! ببخشید که جواب شما را ندادم؛ چون فکر می کردم اگر  خاصی گفت: 
شاید وقت زیادى طول بکشد؛ نمازم قضا می شود. آن موقع که شما سؤال کردید مشغول خواندن 

نماز بودم.
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فعالیت کالسی

همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند، مقرر  ذیـَن ِمن َقبـِلـکُم  کَـما کُـِتـب َعـلَی الَـّ
شده بود  

باشد که تقوا پیشه کنید. لَـَعـلَّـکُم تَـتَّـقونَ 
بقره، ١٨٣

احکام روزه
نُه چیز روزه را باطل می کند که برخی از آنها عبارت اند از: خوردن و آشامیدن، دروغ  1ــ 
بستن بر خدا و پیامبر و جانشینان پیامبر علیهم السالم، رساندن غبار غلیظ به حلق، فرو بردن تمام سر در 

آب، باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح.

تکمیل
با مراجعه به رسالٔه توضیح المسائل، عبارت های زیر را تکمیل کنید.

اگر روزه دار سهوًا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش …………………… 1

اگر روزه دار، چیزی را که الی دندانش مانده …………………… روزه اش باطل می شود.2

روزه دار …………………… غبار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و مانند آنها را به حلقش برساند.٣

اگر روزه دار، استفراغ عمدی نماید، ……………………4

2ــ کسی که غسل بر او واجب است، اگر عمدًا تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه اش تیمم 
است، عمدًا تیمم نکند، نمی تواند روزه بگیرد. البته اگر سهل انگاری کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، 

بررسی

تشنگی  و  گرسنگی  جز  که  روزه داری  بسا  »چه  می فرماید:  خدا   رسول 
چیزی نصیب او نمی شود«.

مقصود پیامبر گرامی از این سخن چیست؟
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می تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح است؛ اما در مورد غسل نکردن، معصیت کرده است. 
3ــ اگر کسی به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف 
شود و تا رمضان آینده عمدًا قضای روزه را نگیرد، باید هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز یک ُمّد 

)تقریباً 750 گرم( گندم و جو و مانند آنها به فقیر بدهد.
4ــ اگر کسی روزٔه ماه رمضان را عمدًا نگیرد، باید هم قضای آن را به جا آورد و هم »کفاره« 
بدهد؛ یعنی برای هر روز، دو ماه روزه بگیرد )که یک ماه آن باید پشت سرهم باشد( یا به شصت فقیر طعام 

بدهد )به هر فقیر یک ُمّد( و این کار باید تا قبل از رمضان آینده انجام شود.
5  ــ اگر کسی به چیز حرامی روزٔه خود را باطل کند؛ مثالً دروغی را به خدا نسبت دهد، کفارٔه 
جمع بر او واجب می شود. یعنی باید هر دو کفارٔه یاد شده را انجام بدهد. البته اگر هر دو برایش ممکن 

نباشد، می تواند هرکدام را که ممکن است، انجام دهد. 

وظیفۀ شخص مسافر: کسی که سفر می رود، اگر شرط های زیر را داشته باشد، باید نمازش را 
شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد:

الف( رفتن او بیشتر از 4 فرسخ شرعی )حدود 22/5 کیلومتر( و مجموعٔه رفت و برگشت او 
بیشتر از 8 فرسخ باشد.

ب( بخواهد کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده، بماند. پس کسی که می خواهد ده روز و بیشتر 
در محلی که سفر کرده است، بماند، باید نمازش را کامل بخواند و روزه اش را هم بگیرد.

ج( برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد. مثالً اگر به قصد ستم به مظلوم یا همکاری با یک ظالم 
در ظلم او سفر کند، باید روزه اش را بگیرد. اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفری برود که آن سفر بر او 

واجب نبوده است، باید نماز را تمام بخواند و روزه اش را بگیرد.
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دربارٔه مسائل زیر به توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجعه کنید و پاسخ آن 
را به دست آورید.

اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد، در چه صورتی باید 1
روزه بگیرد و در چه صورتی نباید روزه بگیرد؟

…………………………………………………………………………………………

اگر مسافری که صبح حرکت کرده است، بعد از ظهر به وطن یا به جایی که می خواهد ده روز بماند برسد، 2
وظیفه اش چیست؟

………………………………………………………………………………………

اگر کسی که روزه است، بعدازظهر مسافرت کند، وظیفه اش نسبت به روزٔه آن روز چیست؟3
…………………………………………………………………………………………

اگر کسی که روزه گرفته، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود، وظیفه اش 4
چیست؟

…………………………………………………………………………………………

دربارٔه آثار و فواید بهداشتی روزه تحقیق کنید و نتیجٔه آن را در کالس گزارش 
نمایید. برای این تحقیق می توانید به کتاب های زیر مراجعه کنید:

1ــ اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، دکتر پاک نژاد
2ــ فلسفٔه روزه برای جوانان، اسداللّٰه محمدی نیا

3ــ اهمیت پزشکی روزه در سالمت انسان، حبیب اللّٰه جعفری
4ــ اهمیت روزه از نظر علم روز، احمد صبور اردوبادی

  پیشنهاد

اندیشه و تحقیق
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قرائت
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هرگاه دنبال آرامشی فراگیرم و محتاج محیطی امن و سازنده، در طبیعت خداوند گام می گذارم و دل 
به نغمه های خوش آهنگ آن می سپارم تا پایانی باشد بر ناخوشایندی  و خستگی های زندگی روزمره و امیدی 

برای آغازی دوباره، پرتالش، هیجان انگیز و سرشار از انرژی.
در طبیعت، به هر سو نگاه می کنم و به هرچه می نگرم، زندگی و زیبایی هایش جلوه گر است؛ بوته های 

سرسبز آن طراوت و شادابی را فریاد می زنند و گل های رنگارنگش عشق و زیبایی را.
کوه هایش استواری را به تصویر می کشند و رودها و چشمه هایش پویایی و حرکت را …

با خود می اندیشم آیا من هم می توانم؟
آیا می توانم در اجتماع چون برگ های بهاری پرطراوت، چون گل زیبا، چون کوه استوار و مانند 

رود پویا باشم؟ 
آیا می توانم با حضورم آرامش و امنیت را برای دیگران به ارمغان آورم؟ و سرانجام با خود می اندیشم  

چگونه حضوری در اجتماع می تواند این ثمرات را به دنبال آورد؟

فضیلت آراستگی
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آراستگی، سیرۀ پیشوایان دین
آراستگی به معنای »مرتب و منظم کردن خود و بهتر کردن وضع ظاهری یا باطنی« است. هر 
یابد.  حضور  جامعه،  در  مرتب  وضعی  با  می کوشد  و  دارد  عالقه  آراستگی  به  طبیعی  به طور  انسانی 

دیگران نیز کار او را تحسین می کنند و هم نشینی با او را دوست دارند و از بودن با او لذت می برند.
زیبایی های  به  آراسته  و  می کردند  تالش  باطنی خود  آراستگی  در  هم  ما  پیشوایان  این رو،  از   
اخالقی همچون ادب، سخاوت، حسن خلق و … بودند و هم به آراستگی ظاهری خود توجه داشتند و 

مؤمنان را نیز به رعایت آن دعوت می کردند و آراستگی را از اخالق مؤمنان می دانستند.1
با ایشان را داشت، آن  به طور مثال، هنگامی که کسی در خانٔه پیامبر را می زد و قصد مالقات 
حضرت ابتدا به آینه نگاه می کرد و موهای خود را شانه می زد و لباس خود را مرتب تر می کرد؛ و می فرمود:

خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستان خود می رود، آماده و آراسته باشد.2
پیامبر همواره خود را معطر می کرد و سپس در جمع حاضر می شد یا به نماز می ایستاد.

روزی یکی از مدعیان زهد و پرهیز از دنیا، امام صادق  را دید که لباس زیبایی پوشیده 
است. وی به امام گفت: جّد شما این گونه لباس ها را نمی پوشید. 

امام  فرمود: در آن زمان مردم در سختی بودند، اما امروز ما در شرایط بهتری هستیم و 
عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.3

همچنین ایشان می فرمود: خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود، و 
خود را ژولیده نشان دادن، بدش می آید.4

و نیز می فرمود:
دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است.5
در کنار این توصیه ها و سفارش هایی که به عموم مردان و زنان مسلمان می شد، پیشوایان دین 
به هریک از گروه مردان و زنان نیز سفارش های جداگانه ای می کردند؛ به عنوان نمونه پیامبر  به 
مردان می فرمود: سبیل و موهای بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید؛ زیرا این کار بر زیبایی 

١ــ  غررالحکم و ُدررالکلم، ج ١، ص ٣٠٧
2ــ  وسائل الشیعه، ج١، ص 2٧8

٣ــ  کافی، ج ٦، ص ٤٤2
٤ــ  امالی، شیخ صدوق، ج١، ص 2٧5

5ــ   ثواب االعمال، ص 362
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شما می افزاید.1 پیامبر با وجود آنکه مردان را به کوتاه کردن ناخن سفارش می کرد اما به زنان توصیه 
می کرد ناخن های خود را مقداری بلند بگذارند چون برای آنان زیباتر است2.

به  اندک   مدتی  در  مسلمانان  که  شد  سبب  ما  دیگر  پیشوایان  و  خدا   رسول  شیؤه  این 
آراسته ترین و پاکیزه ترین ملت ها تبدیل شوند و الگو و سرمشق ملت های دیگر قرار گیرند. آراستگی، 
اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها ندارد؛ بلکه شامل زمان حضور در خانواده، و 
از آن مهمتر، زمان عبادت نیز می شود. استفاده از عطر، شانه زدن موها، پوشیدن لباس روشن و تمیز و 
پاک بودن تمامی بدن، از توصیه های مهم آنان هنگام عبادت است. تکرار دائمی نماز در شبانه روز، این 

آراستگی و پاکی را در طول روز حفظ می کند و زندگی را پاک و باصفا می سازد.

مقبولیت
یکی از نیازهای انسان، نیاز به مقبولیت در جمع خانواده، همساالن و جامعه است. ما دوست 
داریم دیگران ما را فرد مفید و شایسته ای بدانند و تحسین کنند. این نیاز، در دورٔه جوانی و نوجوانی 
نمود بیشتری دارد و سبب می شود که نوجوان و جوان بیشتر به خود بپردازد و توانایی ها و استعدادهای 
با نشان دادن  خود را کشف و شکوفا کند و در معرض دید دیگران قرار دهد. جوانی که می کوشد 
استعداد خود در یک رشتٔه ورزشی یا خلق اثر هنری یا کار مؤثر در کارگاه صنعتی، تحسین دیگران 
را برانگیزد، از این قبیل است. به غیر از این افراد، هرکس در جامعه تالش می کند در هر جایگاهی که 

قراردارد، برای خود مقبولیت کسب کند. 
البته اندک افرادی نیز وجود دارند که به این نیاز طبیعی، پاسخ های درستی نمی دهند و با پوشیدن 
لباس های نامناسب یا به کار بردن کالم زشت و ناپسند یا با گذاشتن سیگاری بر لب، می خواهند وجود خود 
را برای دیگران اثبات کنند. این قبیل اعمال نشانٔه ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود از راه درست و 

سازنده است. 

١ــ  قرب االسناد، ص ٦٧
2ــ  کافی، ج ٦، ص ٤٩١؛ وسایل الشیعه، ج ١، ص ٤٣5

عفاف
تندروی ها و کندروی ها کنترل  برابر  به وسیلٔه آن خود را در  انسان است که  عفاف حالتی در 
می کند تا بتواند در مسیر اعتدال و میانه روی پیش رود و از آن خارج نشود؛ یعنی در برآورده کردن 
هریک از عالیق و نیازهای درونی به گونه ای عمل نمی کند که یا به طور کامل غرق در آن شود و از دیگر 
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عفاف، آراستگی و مقبولیت
یکی از جلوه های عفاف، مربوط به آراستگی و مقبولیت است. برخی انسان ها در آراستگی و 
ابراز وجود و مقبولیت، دچار تندروی می شوند؛ به گونه ای که در آراسته کردن خود، زیاده روی می کنند 

و به خودنمایی می رسند. قرآن کریم این حالت را »تبّرج« می نامد و آن را کاری جاهالنه می شمرد.1
همان دینی که ما را به آراستگی توصیه می کند، از خودنمایی و افراط در آراستگی پرهیز می دهد، 
زیرا زیاده روی در آراستگی و توجه بیش از حد به آن باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول 

شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد. 
انسان عفیف، چه مرد و چه زن، خود را کنترل می کند و آراستگی خود را در حد متعادل نگه می دارد 
و به »تبّرج« دچار نمی شود. انسان عفیف زیبایی ظاهری خود را وسیلٔه خودنمایی و جلب توجه دیگران 
قرار نمی دهد و اجازه نمی دهد که به شخصیت انسانی او اهانت شود. او حیا می کند که برخی افراد به خاطر 
اموری سطحی و کوچک، زبان به تحسین و تمجید او بگشایند. او در وجود خود، استعداد و ارزش های 

برتر و واالتری می یابد که می تواند تحسین و احترام واقعی دیگران را برانگیزد. 
با  را  اما خود  نیست؛  نزد همساالن و جامعه گریزان  مقبولیت  از  انسان عفیف،  همچنین یک 
ارزش تر از آن می داند که بخواهد این مقبولیت را از راه جلب توجه ظاهری به دست آورد و خود را در 

حّد ابزاری برای هوس رانی دیگران پایین آورد.
نوع  می شود،  مستحکم  و  قوی  انسان  روح  در  عفاف  رشته های  که  میزان  همان  به  بنابراین، 
آراستگی و پوشش او باوقارتر می شود و به همان میزان نیز که رشته های عفاف انسان ضعیف و گسسته 

می شود، آراستگی و پوشش او سبک تر و جنبٔه خودنمایی به خود می گیرد.
امام علی  می فرماید:

»مبادا خود را برای جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می شوی با انجام گناه 
به جنگ خدا بروی«.2

١ــ سورٔه احزاب، ٣٣
2ــ بحاراألنوار، ج71، ص 363

نیازها غافل شود یا به طور کل آن را کنار گذارد و به کوتاهی و تفریط دچار شود؛ بلکه در حدمطلوب و 
صحیح به برآورده کردن همٔه نیازها توجه دارد.
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و امام صادق  نیز می فرماید:
لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانٔه سستی و ضعف دین است.1

با فضیلتی، اعم از زن و مرد است، اما وجود آن در زنان و  گرچه عفاف، خصلت هر انسان 
دختران ارزش بیشتری دارد. خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت زیبایی آراسته است. زن، مظهر 
جمال خلقت است و این زیبایی، هم مربوط به باطن و هم مربوط به ظاهر اوست. احساسات لطیف زن 
که بیانگر زیبایی های درونی وی است، با زیبایی ظاهر او عجین شده است و همین نعمت پشتوانٔه مهمی 

برای ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده است. 
از سوی دیگر، زن کانون عفاف خانواده است و همواره ندایی درونی او را به پاکی و پاکدامنی فرا 
می خواند. گویا روح بزرگ او نمی پسندد که بازیچٔه خواسته های پست و حقیر ناپاکان شود. از این رو 
می کوشد آراستگی او در جامعه به گونه ای باشد که گوهر زیبای وجودش از نگاه نااهالن دور بماند و روح 
بلندش تحقیر نشود. او درمی یابد که دریافت هر نعمتی از جانب خدا، مسئولیتی را نیز به همراه می آورد؛ 
همان طور که اگر کسی به نعمت علم زیبنده شد، نباید علمش را ابزار دست قدرتمندان ستم پیشه کند، نعمت 
زیبایی نیز نباید در خدمت هوس رانان قرار گیرد. همان گونه که اگر انسان از علم خود به درستی استفاده 
نکند، به جای رستگاری، شقاوت نصیبش می شود، عرضٔه نابه جای زیبایی، به جای گرمی بخشیدن به 

کانون خانواده، عفت و حیا را از بین می برد و این  دو گوهر مقدس را از او می گیرد.

1ــ بحاراألنوار، ج79، ص 299

* بررسی

با توجه به شکل پوشش های موجود در جامعه برای پسران و دختران، بگویید که 
کدام یک از آنها عفت و عزت افراد را بیشتر تضمین می کند؟

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

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

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

...........................................................
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١ــ چه تفاوتی میان آراستگی و خودنمایی ظاهری است؟
2ــ چگونه با خودنمایی عفت آدمی لکه دار می شود؟

اندیشه و تحقیق

١ــ پیرامون ما افرادی هستند که با استفاده از خالقیت های خود تحسین دیگران 
برانگیخته اند و در زمینه های گوناگون هنری، ورزشی، علمی، اجتماعی و اخالقی  را 
به فردی مؤثر در جامعه تبدیل شده اند. آنچه دربارٔه عوامل این موفقیت می دانید، بیان 

کنید.
2ــ با خود بیندیشید و ببینید که تا چه اندازه کوشش کرده اید آراستگی همراه با 
عفاف داشته باشید. آیا موانع درونی در مقابل این کوشش وجود داشته است؟ آنها را 

برای خود مشخص کنید و برای برداشتن آن موانع، راه حل مناسب تنظیم نمایید.

  پیشنهاد
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قرائت
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زیبایی پوشیدگی

دنیای ما انسان ها، دنیای عجیبی است.
با »کالمی« شوق حرکت در وجودمان جوانه می زند و با »لبخندی« روح امید از دست رفته به 

زندگی ما، دمیده می شود.
گاه با »سکوتی« معنای زندگیمان تغییر می یابد و با »فریادی« روش آن.

»کالم«، »لبخند«، »سکوت« و »فریاد«، جلوه هایی آشکار از رفتارهای انسانی است که بر مسیر 
زندگی دیگران و چگونگی آن، اثرگذار است.

اما همیشه این گونه نیست؛ چه بسا بدون گفتار یا رفتاری، مسیر زندگی دیگران و چگونگی آن 
را تحت تأثیر قرار دهیم. آرامش و روان کسانی را برهم زنیم، قلوب پاکی را متزلزل کنیم، به تعهد و 
عشق همسرانی خدشه وارد کنیم و کانون گرم خانواده هایی را متأثر سازیم و این همه در حالی باشد که 

از وقوع این امور بی خبر باشیم. 
شاید بپرسید: واقعاً چنین چیزی ممکن است؟ این چه کاری است که این عواقب رابه دنبال 

دارد؟
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آیا در قرآن كریم دربارۀ عفاف و حجاب، دستور خاصی وجود دارد؟
خدای متعال در قرآن كریم، هم برای مردان و هم برای زنان، وظایف خاص و روشنی تعیین كرده 

است كه عبارت اند از:
الف( وظیفٔه مردان است كه چشم خود را كنترل كنند و از نگاه به زنان نامحرم خودداری کنند 

و دامان خود را از گناه نگه دارند.
ب( زنان نیز مانند مردان وظیفه دارند كه از نگاه به نامحرم خودداری كنند و دامان خود را از 

گناه حفظ نمایند.
ج( استفاده از زینت و زیورآالت نباید به گونه ای باشد كه توجه نامحرمان را به خود جلب كند.

د( زنان باید حجاب خود را به گونه ای تنظیم كنند كه عالوه بر موی سر، گریبان و گردن آنها را 
هم بپوشاند.1

عالوه بر قرآن كریم، پیشوایان ما، حدود حجاب را مشخص کرده اند و ما را به رعایت عفاف 
دعوت کرده اند.

امام كاظم  در جواب برادرش كه پرسید: »دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز  مثالً 
است؟«

فرمود: »چهره و دست تا مچ«.2
یكی از یاران امام صادق  به نام فضیل بن یسار می گوید از ایشان پرسیدم: آیا ساعد زن از 

قسمت هایی است كه باید از نامحرم پوشیده شود؟
باید  باال  به  مچ  از  آشكار شود. همچنین  نباید  می گیرد،  قرار  زیر روسری  آنچه  فرمود: »بلی، 

پوشیده شود«.3
همچنین از قرآن كریم به دست می آوریم که: این گونه پوشش سبب می شود كه زن به عفاف و 
پاكی شناخته شود و افراد بی بند   و  بار كه اسیر هوی و هوس خود هستند، به خود اجازٔه تعرض به او 

را ندهند:
َها النَّـِبـیُّ                 ای پیامبر،   ُـّ یا َای

ُقل اِلَزواِجـَك َو بَـناِتـَك َو ِنـساِء الـُمؤِمـنیـَن به زنان و دخترانت و به زنان مؤمن بگو
یُدنیـَن َعلَیِهنَّ ِمن َجـالبیـِبـِهـنَّ                پوشش های خود را به خود نزدیک تر کنند

2ــ قرب االسناد، ص ١٠2       ٣ــ اصول کافی، ج 5، ص 52١؛ وسائل الشیعه، ج٣، ص 25 ١ــ سورٔه نور، 30 و31 
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این برای آنکه به ]عفاف[ شناخته شوند  ٰذِلَك َادنٰی َان یُعـَرفْـنَ 
و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است. فَـال یُـؤَذیـَن 

احزاب، ٥٩

آیا اسالم نحوه و شكل پوشش را معین كرده است؟
شده  تشكیل  مختلفی  رسوم  و  آداب  با  و  گوناگون  ملل  و  اقوام  از  اسالمی  امت  كه  می دانیم 
است كه هركدام پوشش و لباس مخصوص خود را دارند. حتی ممكن است در كشوری، مثل كشور 
عزیزمان ایران، اقوام مختلفی زندگی كنند كه هركدام از آنها پوشش خاصی برای خود برگزیده باشند.

اقوام است.  و  آداب و رسوم ملت ها  تابع  تا حدود زیادی  نوع پوشش،  و  بنابراین، چگونگی 
و  وقار  كه  بپوشند  لباسی  را موظف كرده است،  مردان  و گوناگونی،  تنوع  این  پذیرش  اسالم، ضمن 
احترام آنان حفظ شود و با ارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد. بنابراین، پوشیدن لباسی كه آنان 

را نزد مردم انگشت نما كند یا وسیلٔه جلب زنان نامحرم قرار گیرد، حرام است.
زنان نیز موظف اند كه دو شرط زیر را رعایت كنند:

1ــ تمام بدن خود را، به جز صورت و دست ها تا مچ، از نامحرم بپوشانند.
2ــ پوشش آنان نباید چسبان و تحریک كننده باشد.

این وظیفٔه الهی، مانند هر عمل دیگری، هرچه كامل تر و دقیق تر انجام شود، نزد خدا با  ارزش تر 
و آثار و ثمرات فردی و اجتماعی آن افزون تر است و فرد را به رشد و كمال معنوی باالتری می رساند. 
از این رو، استفاده از »چادر« كه دو شرط قبل را به طور كامل دارد و سبب حفظ هرچه بیشتر كرامت 

و منزلت زن می گردد و توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند، اولویت دارد.

آیا حجاب زنان، موجب سلب آزادی و كاهش حضور آنان در جامعه می شود؟
اوالً خداوند دستور حجاب را برای زمان حضور زن در اجتماع و مواجهه وی با نامحرمان قرار 
داده است نه برای داخل خانه؛ زیرا حجاب چگونگی پوشش زن را هنگام حضور در اجتماع مشخص 
می کند. این حکم نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود، بلکه سبب می شود تا حضوری مطمئن و 
همراه با امنیت داشته باشند و از نگاه نا اهالنی که در جامعه حضور دارند، ایمن باشند. تجربٔه کشور ما 
به خوبی نشان می دهد که قانون حجاب نه تنها سبب کاهش حضور زنان در دانشگاه ها و مراکز علمی و 

اجتماعی نشده بلکه حضور آنان چند برابر هم شده است. 
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دین  پیشوایان  و سیرٔه  قرآن  نگاه  با  آنان  آزادی  زنان و سلب  ادعای خانه نشین کردن  آنکه  دوم 
مرد،  چه  و  زن  چه  همگان،  که  معبدی  در  را  مریم   حضرت  عفت  کریم  قرآن  است.  ناسازگار 
به  آب دادن  و  در حال چوپانی  را  دختران حضرت شعیب   می ستاید؛ عفت  می آیند،  پرستش  به 
گوسفندان در جمع مردان، مثال می زند. تاریخ نیز خبر از حضور حضرت فاطمه  و سایر زنان 

مسلمان در جبهه های جنگ برای پرستاری و کمک به مجروحان می دهد.
پس قانون حجاب، قانونی برای سلب آزادی زنان در جامعه نیست؛ بلکه کمک می کند تا جامعه 
به جای آنکه ارزش زن رادر ظاهر و قیافٔه وی خالصه کند، به شخصیت، استعدادها و کرامت ذاتی وی 
توجه کند. این امر موجب می شود سالمت اخالقی جامعه باال رود؛ حریم و حرمت زنان حفظ شود و 

آرامش روانی وی افزایش یابد.

آیا حجاب اختصاص به ما مسلمانان دارد؟ 
ادیان الهی، كه در اصل و حقیقت، یک دین هستند، همواره بر پوشش تأكید كرده اند و آن را 
الزمٔه دینداری شمرده اند. مطابق با آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود را 
می پوشاندند و به حجاب پایبند بودند.1 در آیین مسیحیت نیز پوشش اهمیت زیادی داشته  است و زنان 
معتقد به حضرت مسیح  می كوشند مانند حضرت مریم  موی خود را بپوشانند و با حجاب 
وارد جامعه شوند. نقاشان مسیحی، به خصوص نقاشان قدیم تر، تصویر حضرت مریم  را با پوشش 
و حجاب كامل می كشیدند. همچنین از گذشته تا زمان حاضر، زنان راهبه و قدیس یكی از كامل ترین 
حجاب ها را انتخاب كرده اند. این امر نشان می دهد كه از نظر آنان، داشتن حجاب، به دینداری نزدیک تر 

و در پیشگاه خدا پسندیده تر است.
و  شرک  در  اروپا  فلسطین،  در  مسیح   حضرت  ظهور  زمان  در  كه  باشیم  داشته  توجه 
بت پرستی به سر می برد. مردم گرفتار آداب و رسوم مشركانه بودند و زنان آنها معموالً موی خود را 
نمی پوشاندند. اما با آمدن مسیحیت به اروپا و گسترش تعالیم دین مسیح  پوشیدن موی سر نیز در 

میان زنان گسترش یافت. 
در دوران  اخیر پایبندی به تعالیم دینی كمتر شد و آن بخش از دستورات و سنت های حضرت 
موسی  و حضرت عیسی  هم كه باقی مانده، مورد غفلت قرار گرفته و به آنها عمل نمی شود. 
به  بازگشتی  بلكه  ندارد؛  اندیشٔه مسیحیت حقیقی  در  تنها جایگاهی  نه  زنان غرب  بی حجابی  بنابراین، 

1ــ تاریخ تمدن ویل دورانت، ج 12، ص 30
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سنت های مشركانٔه قبل از حضرت مسیح  محسوب می شود.
محل های  در  كامل  پوشش  با  بودند،  زرتشت  آیین  پیرو  عموماً  كه  اسالم  از  قبل  ایرانی  زنان 
عمومی رفت و آمد می كردند. پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از 
مورخان غربی بر این باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست1. 
در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده و كمتر قوم 
و ملتی است كه زنان آن پوشش مناسبی نداشته باشند. تفاوت ها مربوط به چگونگی و حدود آن بوده 

است.
٭ ٭ ٭

چه لذتی دارد …
چه لذتی دارد وقتی در خیابان و کوچه راه می روی و صد قافله دل آلوده همراه تو نیست.

چه لذتی دارد وقتی در نابودی تعهد و عشق بین همسران سهیم نباشی و گرمای خانه ها را سرد 
نکنی.

چه لذتی دارد وقتی از سر پاکی و غیرت و مردانگی، بانوان و دختران سرزمینت را ناموس خود 
بدانی و سرمایٔه پاکی و نجابتشان را قربانی هوس های خود نکنی.

چه لذتی دارد که مردانگی را، نه فقط در پرورش اندام و قوت بازو، بلکه در توان خویشتن داری 
در مقابل وسوسه های شیطانی معنا کنی. 

چه لذتی دارد که بدانی دنیا راهی است به سوی خدا و در این راه نباید با نگاهت، با حرفت و با 
نوع پوششت، سنگ راهی باشی و دلی را از حرکت در این مسیر بازداری.

به زندگی بی پایان آخرت داشته  نبینی و نگاهی هم  چه لذتی دارد که فقط زندگی کوتاه دنیا را 
باشی.

چه لذتی دارد وقتی در آلوده شدن چشم و قلب دیگران نقش نداشته باشی و بخشی از گناهان 
آنان را پای نامه اعمال خود ننویسی.

چه لذتی دارد وقتی هدف خلقت خویش را فراموش نکنی و عمر گران بهای خود را پای میز 
آرایش و دوختن و پوشیدن و نمایش دادن و به چشم ها نشستن، به پایان نرسانی. 

چه لذتی دارد وقتی رضایت خدا را به رضایت انسان های هوس ران ترجیح می دهی.
چه لذتی دارد وقتی طعمٔه قالب شیطان برای دام انداختن دیگران نیستی.

چه لذتی دارد عفیف بودن!

1ــ ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ٢، ص 7٨
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1ــ برای حضور سالم و عزتمند در جامعه، چه پیشنهادهایی برای مردان و زنان دارید؟
2ــ با اینكه پوشش بدن و حتی موی سر در دین حضرت مسیح  یک امر پسندیده است، 

برخی جوامع مسیحی نسبت به این موضوع بی توجه اند. به نظر شما، علت آن چیست؟

1ــ برای زن: ............................................................

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

2ــ برای مرد: ............................................................

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

........................................................ خانواده:  برای  3ــ 

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

4ــ برای جامعه: ..........................................................

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

اندیشه و تحقیق

 وضع جامعٔه اطراف خود را بررسی كنید و ببینید:
1ــ رفتار پسران و مردان در جامعه چگونه باید باشد تا سالمت اخالقی جامعه حفظ شود؟

2ــ حفظ حرمت دختران و زنان تا چه میزان به وضع پوشش آنان بستگی دارد؟
3ــ با دوستان خود مشورت كنید و ببینید كه رعایت پوشش اسالمی توسط زن در هریک از 

موارد زیر چه ثمراتی دارد.

  پیشنهاد
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1
 ٢

3
٤
5

6
7
٨
٩

10
11
1٢
13

1٤

15
16

   17
18

19
20

٢1
٢٢

٢3
٢٤
٢5
٢6

قرآن کریم 
آفتاب در حجاب

آفرینش جهان
آینه هاى ناگهان

احكام روابط زن و مرد و 
مسائل اجتماعى

الفباى زندگى
المراقبات

انس با قرآن كریم
اولین دانشگاه و آخرین 

پیامبر
این گونه باشیم

بازگشت به هستى
براى ریحانه
به سوى او

به سوى خودسازى

تجسم عمل و شفاعت
تصمیم هاى بزرگ اخالقى
پرسش هاى امروز جوانان

جاذبه و دافعه حضرت 
على )ع(

آسیب شناسی شخصیت زن
آداب  الصلوة

جوان در چشم و دل پیامبر
جوان در كالم نور

جوان و آرامش
حجاب

حقوق زن
خدا بود و دیگر هیچ نبود

ترجمه و تفسیر محسن قرائتی
سیدمهدى شجاعى

ژرژگاموف
قیصر امین پور

سیدمسعود معصومى

جواد محّدثى
میرزا جواد آقا ملكى تبریزى

مسعود وكیل
سید رضا پاک نژاد

جواد محّدثى
محمد  شجاعى
محمود اكبرى

استادمحّمد تقى مصباح یزدى

استاد محّمد تقى مصباح یزدى

محمد شجاعى
محمد باقر پورامینى

استاد شهید مطهرى

محمد رضا کوهی
امام خمینی

محمدباقر پورامینى
مرتضى روحانى

محمد سبحانى نیا
مهدى مهریزى

حمید كریمى
شهید دكتر مصطفى چمران

مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن 

كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان

نشر افق
بوستان كتاب

بوستان كتاب 
رسالت قلم

انتشارات مدرسه
كتابفروشى اسالمیه

بوستان كتاب
كانون اندیشٔه جوان

انتشارات گلستان ادب
انتشارات مؤسسه آموزشى 
و پژوهشى امام خمینى)ره(

انتشارات مؤسسه آموزشى 
و پژوهشى امام خمینى)ره( 

 كانون اندیشٔه جوان
كانون اندیشٔه جوان

انتشارات مدرسه
انتشارات صدرا

انتشارات پارسایان
مؤسسٔه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی
كانون اندیشٔه جوان
مؤسسه آموزشى و 

پژوهشى امام خمینى )ره( 
بوستان كتاب

كانون اندیشٔه جوان
كانون اندیشٔه جوان
بنیاد شهید چمران

ــ
عفاف/حضرت زینب

خداشناسی
شعر

حجاب و عفاف

برنامٔه زندگی
برنامٔه زندگی
آموزش قرآن
برنامٔه زندگی

برنامٔه زندگی
معاد

حجاب و عفاف
انسان  شناسی

انسان  شناسی 1 و ٢

معاد
برنامٔه زندگی

حجاب و عفاف
حب و بغض درراه 

خدا
حجاب

نماز

انسان شناسی
انسان شناسی

انسان شناسی
حجاب و عفاف
حجاب و عفاف

خداشناسی

تمام درس ها
12

1
9

1٢

٨
٨

تمامى درس ها
11 و 12

8
3 تا 7

11 و 12 
1 و 2

3 تا 7
8

11 و 12
9

11 و 1٢
10

٢ و ٨
2

8
11 و 1٢
11 و 1٢

1

دانش آموز/ معلم
دانش آموز

دانش آموز / معلم
دانش آموز

دانش آموز / معلم

دانش آموز 
معلم

دانش آموز 
دانش آموز / معلم

دانش آموز
دانش آموز / معلم

دانش آموز
دانش آموز / معلم

دانش آموز/ معلم

دانش آموز/ معلم
دانش آموز 
دانش آموز

دانش آموز/ معلم

دانش آموز
دانش آموز

دانش آموز

دانش آموز
دانش آموز
دانش آموز
دانش آموز

کتاب شناسی
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 27
28
29

30
31
32

33

3٤

35
36

37
3٨
3٩

٤٠

٤1
٤٢

٤3
٤٤
٤5
٤6
٤7

٤٨

دانستنى هایى از قرآن
در جستجوى خدا

در كمین گل سرخ )زندگى 
شهید صیاد شیرازى(

دنیایى كه مى بینم
راز آفرینش انسان

راز نماز

رقصى چنین میانه میدانم 
آرزوست

زنان صدر اسالم

زندگى بر روى زمین
سالم بر خورشید )زندگى 

پیامبر اسالم(
سیب و عطش

سیرٔه نبوى
سیماى روزانه فرد مسلمان

شجرٔه طوبى )سیرٔه حضرت 
فاطمه(

عروج روح
فرهنگ برهنگى و برهنگى 

فرهنگى
فلسفٔه خلقت انسان

قیام قیامت
گامى در مسیر

مجموعٔه آثار )جلد 21ــ زن(
آفتاب اندیشه )پرسش ها و 

پاسخ هاى مذهبى ج 1 و 3(
مجموعه چهره هاى درخشان

مصطفى اسرار
جان هاتون/ بتول نجفى

محسن مؤمنى

آلبرت اینشتین
كرسى موریسن

استاد قرائـتی

شهید دكتر مصطفى چمران

سیدمحمدبحرالعلوم /
محمد على امینى
دونالد ام. سیلور

سیدعلى اكبر حسینى

دكتر محمد رضا سنگرى
مصطفى دلشاد تهرانى

محراب صادق نیا

محمد سعید بهمن پور

محمد شجاعى
غالمعلى حداد عادل

دكتر عبدالّله نصرى
محمد شجاعى
جواد محدثى

دكتر على شریعتى
حسین سوزنچى

جمعى از نویسندگان

نشر قو
انتشارات آستان قدس

سورٔه مهر

مرکز فرهنگی درس هایی 
از قرآن

بنیاد شهید چمران

انتشارات حكمت

انتشارات مدرسه
انتشارات اطالعات

خورشید باران
انتشارات وزارت ارشاد

مركز پژوهش هاى 
اسالمى صدا و سیما

سورٔه مهر

كانون اندیشٔه جوان

كانون اندیشٔه جوان
كانون اندیشٔه جوان

بوستان كتاب

انتشارات 
مدرسه 

انتشارات 
مدرسه 

خداشناسی
الگوی زندگی

خداشناسی
خداشناسی

نماز

الگوی زندگی

عفاف و حجاب

خداشناسی
الگوی زندگی

الگوی زندگی
الگوی زندگی

برنامه ریزی

الگوی زندگی

معاد
حجاب و عفاف

انسان شناسی
معاد

برنامه ریزی
حجاب و عفاف

خداشناسی و 
معاد

الگوی زندگی

تمام درس ها
 1
3

1
 1
10

3

11 و 1٢

1
٨

٨
٨
٨

٨

3 تا 7
11 و 1٢

1
3 تا 7

٨
11 و 1٢

3 تا 7

٨

دانش آموز / معلم
دانش آموز/ معلم

دانش آموز 

دانش آموز / معلم
دانش آموز / معلم

دانش آموز

دانش آموز

دانش آموز / معلم

دانش آموز / معلم
دانش آموز

دانش آموز
دانش آموز / معلم

دانش آموز

دانش آموز

دانش آموز / معلم
دانش آموز / معلم

دانش آموز / معلم
دانش آموز
دانش آموز

دانش آموز / معلم
معلم

دانش آموز
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 49

50

51

5٢
53

54

55

56
57
58
59
60
61

62
63

64
65

مجموعه قصه فرماندهان

محمد )ص( پیامبرى براى همیشه

مدیریت زمان

مسأله حجاب
معاد یا بازگشت به سوى خدا )2 

جلد(
مقدمه اى بر جهان بینى اسالمى 

)انسان در قرآن(
مقدمه اى بر جهان بینى اسالمى 

)زندگى جاوید یا حیات اخروى(
مواقف حشر
نامه هاى بلوغ
نشانه هاى او

نظام حقوق زن در اسالم
نظام شخصیت زن در اسالم

  نظم و انضباط

نهج البالغه
نهج البالغه و شناخت

نهضت امام خمینى
واژه نامٔه قرآن

جمعى از نویسندگان

حسن رحیم پور ازغدى

محمد جواد حاج على اكبرى

استاد شهید مطهرى
محمد شجاعى

استاد شهید مطهرى

استاد شهید مطهرى

محمد شجاعى
على صفایى حائرى

سید رضا صدر
استاد شهید مطهرى
زیبایى نژاد و سجانى

ترجمٔه على شیروانى
دكتر سید محمد مهدى 

جعفرى
سید حمید روحانى

مصطفى اسرار

حوزهٔ هنرى سازمان
 تبلیغات اسالمى

دفتر نشر فرهنگ 
اسالمى

اتحادیه انجمن هاى 
اسالمى دانش آموزان

انتشارات صدرا
شركت سهامى انتشار

انتشارات صدرا

انتشارات صدرا

كانون اندیشٔه جوان
انتشارات لیلة القدر

بوستان كتاب
انتشارات صدرا

نصایح
مركز پژوهش هاى 

اسالمى صدا وسیما
انتشارات دارالعلم

مؤسسه فرهنگى اهل 
قلم

انتشارات چوگان

الگوی زندگی

الگوی زندگی

برنامه ریزی

حجاب و عفاف
معاد

انسان شناسی

معاد

معاد
برنامه ریزی
خدا شناسی

حجاب و عفاف
حجاب و عفاف

برنامه ریزی

الگوی زندگی
الگوی زندگی

الگوی زندگی
قرآن  شناسی

3 و ٨

٨

٨

11 و 12
3 تا 7

2

3 تا 7

3 تا 7
8
1

11 و 12
11 و 12

8

تمام درس ها
تمام درس ها

8
تمام درس ها

دانش آموز 

دانش آموز/معلم

دانش آموز 

دانش آموز / معلم
دانش آموز/ معلم

دانش آموز / معلم

دانش آموز / معلم

دانش آموز/ معلم
دانش آموز 

دانش آموز/ معلم
دانش آموز / معلم 
دانش آموز / معلم 
دانش آموز/ معلم 

دانش آموز/معلم
دانش آموز/معلم

دانش آموز/معلم
دانش آموز
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ب های آموزشی دین و زندگی )1( پایۀ دهم
ت کتا

فهرس

ف
ردی

عنوان مجموعه
ب

عنوان کتا
پدیدآورنده

شر
محل ن

ناشر
سال

1
رازهای زندگی )104 داستان کوتاه(

مرتضی نظری
تهران

مؤسسه فرهنگی 
ت

منادی تربی
1394

2
ش 

مجموعه آموز
و ترجمه و معارف 

صحیفه سجادیه
درسنامه صحیفه سجادیه جلد 1

حمید محمدی
تهران

دارالعلم
1394

3
گ یاسین

زن
ابوالفضل هدایتی فخر 

داوود
قم

مؤسسه بوستان کتاب
1393

4
البالغه )جلد اول و دوم( دانشنامه نهج 

سید جمال الدین 
دین پرور

تهران
مؤسسه فرهنگی 

مدرسه برهان
1394

5
ت اهلل 

ث عالمه شهید آی
چهل حدی

ت 
مرتضی مطهری؛ شرح چهل روای
اعتقادی، اخالقی و اجتماعی

محمدمهدی رضایی
قم

جمال
1394
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