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ى�ها و محروميت�ها مناسـبى�ها و جان�نثاركارانج�ها و فدحمت�هـا و ردر جهان، حجم تحمل ز
تبه�ى آن است، آنچه كه شما ملت شري/ و مجاهد رّـوشمندى و علگى مقصود و ارزحجم بزر

كنيد، واالتريـن و�ده و مىاى آن جان و مال نثار كركنيد و بـر�اى آن بپاخاستيد و دنبال مـىبر
ل و از پس اين جهانشمندترين مقصدى و مقصودى است كه از صدر عالم در ازباالترين و ارز

ضه شده است و خواهد شد؛ و آن مكتب الوهيت به معنى وسيع آن و ايده�ى توحيد باتا ابد عر
اتب غيب وجات و مرفيع آن است كه اساس خلقت و غايت آن در پهناور وجود و در درابعاد ر

شهود است.
 (وصيت�نامه)»هر«امام خمينى 
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پيش از مطالعه�ى كتاب،
انيد.ا بخو اين قسمت رًحتما

، سالم بر شما!ستان عزيزدو
ا به شما تبريك مى�گويـيـم و بـاره�ى پيش�دانشگاهـى رد به دورورو

د و صفحه�اىقى ديگر خورگى ورندا مى�ستاييم. دفتر زديگر همت بلندتان ر
سـطـه بـاه�ى مـتـوده شـد. در دور زيبـاتـر گـشـوِاى نـقـش�آفـريـنـىجـديـد بـر

نامه�هـاى آنگى و مهم�ترين بـرندضوع�هاى دين، هدف زاساسى�ترين مـو
ه�ى خدا، جهان، انسانا دربارد رگاه�هاى خونه ديدآشنا شديم و دانستيم چگو

اده�ىم و ارار دهيم و با عزد قـرنامه�هاى خوانه�ى برگى اخروى، پشتـوندو ز
ا بپيماييم.د به قله�هاى كاميابى و سعادت رمحكم، مسير صعو

ضيح داده�ايم، يادآورىا كه در سال�هاى گذشته تودر اين�جا نكاتى ر
مى�كنيم:
د؛ ايـنكت شما تكميـل مـى�شـو قسمت�هايى از كتـاب بـا مـشـارـ١

تند از:قسمت�ها عبار
آن كريم؛ با اين كارات و آيات شريفه�ى قرخى از عباردن برـ معنا كر

ايش مى�يابد.ك معناى آيات و تفكر در آن�ها افزاى درانايى شما برتو
ا با همكـارىس؛ قسمتى از محتوـ انجام فعاليت�هاى داخل هر در

د.ليد مى�شوشما در انجام فعاليت�هايى مانند تفكر در آيات و تطبيق تو
متمند حرال، پويا و با نشاط نيازّش اين كتاب در فضايى فع آموزـ٢

اين:امى است؛ بنابرنهادن به كالس و صميميت متقابل شما و دبير گر
ا كنيد. اجرًاى هدايت كالس كامالا برنامه�ى دبير رـ بر

ام بگذاريد.د احترستان خوهاى دونظرـ به اظهار
ا با تجزيه و تحليل دقيق، ارزيابى كنيد.د رستان خوات دوـ نظر

ًان كه احتمـااله تحت�تأثير چند نفرى از دانـش�آمـوزـ بيش از انـداز
ها نشان�گود شدن در گفت�وارار نگيريد. شما هم با وبيشتر نظر مى�دهند، قر

اناييد.دن تودهيد كه در فكر كر



م يـاسـط دبـيـر مـحـتــرآن تـوت قــرمـان تـالوسـعـى كـنـيــد در ز ـ٣
شا با دقت گوت رعبارس، هرار آيات درهم�كالسى�هايتان يا هنگام پخش نو

انايىانيد. اين فعاليت بر تواه با آن به�طور دسته�جمعى بخوكنيد. سپس همر
ايد.آن مى�افزائت صحيح و زيباى قرشما در قر
مآن كريم، دبير محـتـرائت قـرانايى شمـا در قـراى تقويـت تـوبرـ ٤

ت،ائت انتخاب كند. در اين�صوراى تمرين قرا برآن راند بخشى از قرمى�تو
ه بر آيات كتاب، از اين بخش نيـزائت، عالوش�يابى مستمر و پايانى قرارز

اهد آمد.به�عمل خو
خالقيـت�هـاىّ نى وصه�ى حضور احسـاسـات دروس عـراين در���ـ ٥

اا اين شما هستيد كه شهامت انديشيـدن و ابـتـكـار رفكرى شماست؛ زيـر
فقيتان موا ارج مى�نهيم و معتقديم كه ميزداريد. ما نيز اين نعمت الهى ر

د.، انديشه، ذوق و ابتكار شما بستگى داران تفكرس، به ميزشما در اين در
اقع،د. درواهد بوفق خواهم كند، مواى انديشيدن فرصتى بركتاب نيز اگر فر

ا با چند بارنه�اى باشند كه مطالب كتاب رس�ها به�گواسته�ايم درگز نخوما هر
فق شويد. پس شمادن به�خاطر بسپاريد تا در امتحان مواندن و حفظ كرخو

دن، تحقيـق وش دهيد كه امكان فهميـدن، فـكـر كـرهم به امتحـانـى ارز
ش�يابىجه به آن�چه گفته شد، ارزد. با تواهم مى�سازايتان فرا برنظر راظهار

د:س در دو بخش انجام مى�گيراين در

ش�يابى مستمر؛ شامل:بخش اول: ارز
ائت صحيح آيات شريفه.قر ـ١
جمه نشدهآنى كه در كتاب ترات و آيات قردن عبارانايى معنا كر توـ٢

است.
س و پاسخ�گويى صحيح بـه انجام دادن فعاليت�هـاى داخـل درـ٣

ال�ها.سؤ
هى.ها و كار گرو�گوكت در گفت�و مشارـ٤
ب و منظم. داشتن دفتر كار خو��ـ٥



هاى ادبى و هنرى.ضه�ى ابتكارش مقاله�هاى تحقيقى و عر نگار��ـ٦

ش�يابى پايانى؛م: ارزبخش دو
موند و شامل آزش�يابى در پايان هر نيم�سال انجام مى�شواين ارز

ختـه�ايـد،اساس آن�چـه آمـوم، برمون، دبيـر مـحـتـركتبـى اسـت. در ايـن آز
مند تفكر و تجزيهال�ها بيشتر نيازنه سؤا طرح مى�كند. اين�گوال�هايى رسؤ

اين شايستها ارزيابى مى�كنند؛ بنابرت تعقل و استنباط شما رو تحليل�اند و قدر
ال�هانه سؤانيد پاسخ�گوى اين�گوا به نحوى مطالعه كنيد كه بتواست كتاب ر

باشيد.

چند نكته�ى مهم
اى مطالعه» و «پيشنهاد» آمده به منظور بازان «بر آن�چه با عنوـ١

ا بدون دغدغه�ىخى نكات مهـم راى شماست تا بـردن فضايى جديد بـركر
ه ببريد. شايستهگى بهرنده و امتحان مطالعه كنيد و از پيام�هاى آن در زنمر

اىاجعه كند و محتواست دبير شما در ضمن تدريس به اين قسمت�هـا مـر
تا به�صـورانـيـد آن�هـا را در كالس طرح نمـايـد. شـمـا نـيـز مـى�تـوآن�هـا ر

جهائه دهيد. توه�ى ديگرى در كالس ارگو» يا هر شيوانس»، «گفت��و«كنفر
اى مطالعه» يا «پيشنهاد» اهميتشان بهداشته باشيم كه قسمت�هاى «بر

دى مهم�تر از متن�هايىارجه كمتر از ساير قسمت�ها نيست، بلكه در موهيچ و
ه�هاىند. اين بخش�ها بيشتر پاسخ�گوى انگيزاست كه اصلى تلقى مى�شو

ا تعميـقد راهند مطالـعـات خـوان است كه مـى�خـواد و خالق دانش�آمـوزآز
لينان و مسئـوبخشند و اطالعات بيشترى كسب كنند. در عين حال، دبير

سعـه�ى اطـالعـاتاى تـواها فـقـط بـرجه كنـنـد كـه ايـن مـحـتـوم تـومحـتـر
اندم مى�توشيابى نيست. دبير محتراى امتحان و ارزان است و بردانش�آموز

نظراى آن�ها دره�ى تشويقى برس از آن�ها استفاده كند و نمـرضيح دردر تو
دى دانشگاه�هامون�هاى وروش�يابى مستمر و پايانـى و آزد. اما در ارزبگير

د.ال طرح شونبايد از اين قسمت�ها سؤ



جمـه�ىجمه�ى آن�ها در كتاب آمده است، نبـايـد تـر آياتى كه تـرـ٢
ددى دانشگاه�ها مورمون وروش�يابى مستمر و پايانـى و آزاين آيه�ها در ارز

د.ال شود. هم�چنين نبايد از معنى كلمه يا لغت سؤار گيرال قرسؤ
)* آن دسته از فـعـالـيـت�هـاى داخـل كـالس كـه بـا عـالمـت ( ـ٣

اى فعاليـت كـالسـى اسـت و نـيـازى بـه دادنمشخص شـده�انـد، فـقـط بـر
ش�يابى پـايـانـى ود. به�همين دلـيـل نـبـايـد در ارزاب�هاى يكسـان نـدارجـو

ند.ار گيرال قرد سؤدى دانشگاه�ها مورمون�هاى وروآز
داشت وايات ضرورى نيست، بلكه بردن عين آيات و رو حفظ كرـ٤

موناى مثال، نبايد در امتحان پايانى و آزد. براستنباط از آن�ها اهميت دار
ه�ى توبهاهيم كه آيه يا حديثى درباران بخودى دانشگاه�ها از دانش�آموزورو

ان، پيام�ها ود و دانش�آموزبنويسند. بلكه بايد آن آيه يا حديث مطـرح شـو
د. هم�چنين، در امتـحـانان از آن به�دست آورا بنويسند كه مـى�تـونكاتـى ر

د كه اين حديث از كدامال شودى دانشگاه�ها نبايد سـؤمون وروپايانى و آز
سطه وه�ى متوشى دورد از هدف�هاى آموزارا اين مو است. زيرãم معصو

پيش�دانشگاهى نيست.

ا در مسيرسخن آخر اين�كه شما در اين كتاب قدم�هـاى ديـگـرى ر
شنايى حقيقت يافتيد، آننه�اى به روا روزمى�داريد. اگر اين كتاب رگى برندز
عه�اى ازا نگه داريد تا در آينده، در كنار كتاب�هاى سال�هاى قبل، مجمـور

 كه در بخش�هايىًصاا در اختيار داشته باشيد. خصوگى اسالمى رنده�ى زشيو
دا نسبتدتان به�جا مانده است. باشد كه فر پايى از فكر بديع خوّداز كتاب، ر

د، احساس سربلندى كنيد.به كار امروز خو
تان بادخدا يار و نگهدار

لفاناى مؤشور

ه تعليم و تربيت دينى:سانى گرو پايگاه اطالع�ر*
http://dini-dept.talif.sch.ir
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يادآورى
ابطه�ى انسان وه�ى خداوند و ره�ى متوسطه، موضوعات زير درباردر دور

ديد:جهان با او مطرح گر
ك و تعالى محبوب و) دانستيم كه خداوند تبار١گى (نددر كتاب دين و ز

چشمه�ى تماما كه سرمقصود آدميان است و انسان در درون خويش او ر
ِكند و مى�جويد. همه�ى صفات ثبوتى و كمالى از آن�زيبايى�هاست، طلب مى

ا بهاست. بايد بكوشيم ايمان خود رّخداوند است و او از هر عيب و نقصى مبر
چه پوياتر، به سويشكتى هرچنين محبوب زيبايى عميق�تر كنيم تا با حر

ا در وجود خود جمعهاى هستى و زيبايى�ها ر�عزيمت نماييم و تمام خوبى
كنيم.

فتيم وگراا فرهان نظم) رهان حكمت (يا بر)، بر٢گى (نددر كتاب دين و ز
اسر منظم و هدفمند، آفريده�ى خداوندى حكيمدانستيم كه اين جهان سر

گشت به سوىحال باز به سوى اوست. انسان نيز درِاست و در سير دائمى
اى اين حضور، ازا برابر اوست، و بايد خود رخداوند متعال و حضور يافتن در بر

د.قبل مهيا ساز
ديم وى خداوند آشنايى پيدا كر)، با هدايت�گر٣گى (نددر كتاب دين و ز

ا به سوى مقصدشان هدايتديديم كه او همه�ى موجودات ـ از جمله انسان ـ ر
مى�كند. هدايت هر موجود، متناسب با ساختار وجودى اوست. از اين�رو، هدايت

د.�گيرىت مان صورسال پيامبرى است و با ارانسان، اختيار
هان،دازيم؛ اين بره�ى وجود خداوند مى�پرى دربارهان ديگركنون به برا

ه�ى پيش�دانشگاهىد و به همين جهت در دورهان حكمت دارسطحى باالتر از بر
طرح شده است.
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جنب وام نشسته�ايد و اين جهان پركنون با خيالى آسوده، در فضايى آرآيا تا
ده�ايد؟ا تماشا كرشت آن رديك و ريز و درابر خود گذاشته، دور و نزا در برجوش ر

شيدها وان با كهكشان�ها، منظومه�ها، خوركر�دست فضايى بىدر دور
گان.سيار

ان،مين با جنگل�ها، درياها، بيابان�ها، جانورديكى، زدر اين نز
گياهان و گل�هاى زيبا.

ام وايتان اتفاق افتاده است كه در اين فضاى آرآيا بر
ى پديده�ها عبور كند و ازانگيز، نگاهتان از سطح ظاهرتأمل�بر

سيد:خود بپر
ا وامدار چه كسى هستند؟اين موجودات، هستى خود ر
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چند پيام از آيات
مند خدا هستند.د نيازد و هستى خوجوقات، از جمله انسان، در وـ همه�ى مخلو١
د به ديگرى محتاج نيست.د بى�نياز  خداست و در هستى خوجوـ تنها و٢
انداده كند، مى�توابسته به خداست، اگر ارقات ود انسان و ساير مخلوجوـ چون و٣

د.ا به�جاى ما بياورقات ديگرى رد و مخلوا ببرما ر
د وا بگيرد او رجواند وابسته به چيزى نيست، كسى منى�توند ود خداوجوـ چون و٤

د غنى و بى�نياز است.دش كند. او در ذات خونابو
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مندى جهان به خدانياز
د.ا از او مى�گيرد ردن خودى حق بوجوترين حق و حقيقت خداست و هر موبر

د اين،جوك مى�كنيم. با وا درش را مى�يابيم و حضورد خدا رجوهريك از ما با متام و
ا بهتى راه�هاى متفاوت مى�كند و ره دعوفت عميق�تر در اين بارا به معرآن كريم ما رقر

د، بهمندى جهان، در هستى خوك نيازاه�ها درما نشان مى�دهد. يكى از اين ر
خداست. استدالل آن به شرح زير است:

ل:ّومقدمه�ى ا
د وجوا پديده�اى مى�يابيم كه، ود رد نظر كنيم، خوگاه به خوهر

امون ما نيزد. اشياى پيرچشمه منى�گيرد او سرهستى�اش از خو
ه�هامين، ستارات، زانات، گياهان، سنگ�ها، فلزنه�اند؛ حيوهمين گو

ده�اند و سپسمانى نبوو كهكشان�ها پديده�هايى هستند كه يك ز
د» متكىان يافت كه «به خوا منى�توپديد آمده�اند. هيچ� پديده�اى ر

انيم انكار كنيم كها منى�تواقعيت رد نباشيم، اين وباشد. در عين حال كه ممكن بو
اكنون هستيم.

م:ومقدمه�ى د
مند به ديگرىدن نيازد بوجواى مودش نباشد، بردش از خوجوهر چيزى كه و

منداى شيرين شدن، نيازدش شيرين نباشد، بر�كه هر چيزى كه خواست؛ همان�طور
به چيزى ديگر است.

ذات نايافته از هستى بخش
كى تواند كه شود هستى بخش

مند نيست كه ذات ودن به ديگرى نيازد بوجواى موتى برصور، فقط دريك چيز
اه نداشته باشد. در ايندن باشد و نيستى در او رد بوجوحقيقتش مساوى با مو

هاردش همود و خونده ندارت، چنين چيزى ديگر پديده نيست و نياز به پديدآورصور
هست.
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نتيجه:
عه�ى پديده�هاى جهان، درمى�يابيم كه ما و مجموجه به اين دو مقدمه، دربا تو

منديم. آن ديگرى كه به ما هستى بخشيده،پديد آمدن و هستى يافنت به ديگرى نياز
تر و برِدجود. اين وده و هستى از او جدا منى�شود بودش مستقل و قائم به خوخو

متعالى «خدا»��ست.
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مندى جهان به خدا در بقانياز
د آمدن» وجوحله�ى «به�وند، منحصر به مردات به خداوجومندى مونياز

 به اوگىنداحل هستى و زمتام مرد؛ بلكه در ���شدن» منى�شو«پديدار
مندند.نياز

دجوابطه�ى وابسته است. رند ودات به خداوجوهستى مو
هاى نور با منبع آنتوابطه�ى پرند مانند رد خداوجوداشنت ما با و

د، اثرىابطه�ى نور با منبع آن قطع شو�كه اگر راست. همان�طور
دد، ديگرابطه�ى جهان با خدا قطع گراز نور باقى منى�ماند، اگر ر

١اهد ماند.اثرى از جهان باقى نخو

انده شده است وند «غنى» خوآن كريم، خداواز اين�رو در قر
چه انسانقات «فقير»؛ و اين نسبت هيچ�گاه تغيير منى�كند. هرانسان�ها و ساير مخلو

ا نسبت بهّد؛ امان غنى�تر و كامل�تر مى�شود، نسبت به ديگردر كسب كماالت پيش رو
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اند رابطه�ى جهان با خداونه رگردن حقيقت به ذهن هستند وديك كراى نزنه مثال�ها برجه داشته باشيم كه اين�گوــ تو١
د.ان از همه�ى جهات مانند شعاع�هاى نور با منبع آن تلقى نمونمى�تو
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١٠٨ــ نهج�البالغه�، خطبه�ى ١

د.چشمه مى�گيرد و همه�ى كماالتش از خدا سرا خوند هم�چنان فقير است. زيرخداو
د بهمندى خوند، فقر و نيازقدر كه به معناى حقيقى كامل�تر شوهم�چنين، انسان�ها هر

ند قوى�تر و بيشترديتشان در پيشگاه خداوگى و عبوك مى�كنند و بندا بهتر درند رخداو
د.مى�شو

مند و محتاج�اند.ند نيازقات نه�تنها در پيدايش، بلكه در بقا نيز به خداودر نتيجه، مخلو
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ند، نور هستىخداو
مايد:آن حكيم مى�فرند، در قرخداو

«ÓK‡	Òyt‡Ô½ ‡—uÔ6‡	« ]‡ «ËULË Ó«ÚÅôÓ—
Ú

÷مين استند نور آسمان�ها و زخداو

٣٥، نور

د، ازمين مشاهده مى�شوشنايى هستى در آسمان�ها و زد و روجواگر اثرى از نور و
دى به نور اوجوشنايى است و هر موست كه حقيقتش عين نور و روند است. اوخداو

دابسته است. هر چيزى پيش از آن كه منايش�دهنده�ى خود او وجوشن و به ورو
د است.باشد، نشان�دهنده�ى خالق خو

مايد: مى�فرãمنان على�مؤامير
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د.گان تجلى كراى آفريددات برجوا كه با آفرينش موسپاس خداى ر
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مايد:و نيز مى�فر
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دم.ا قبل از آن، بعد از آن و با آن مشاهده كرا نديدم مگر اين�كه خدا رهيچ چيزى ر

فت  نور و صفا�� ديددلى كز معر
ل خدا ديدّى كه ديد اوبه هر چيز

ده است:صيr منوا با بيانى زيبا چنين تو نيز اين معنا رهات? اصفهانى
ده از در و ديواريار بى�پر

در تجلى است يا اولى�االبصار
ستان و ببينِچشم بگشا به گل

ل و خارُجلوه�ى آب صاف در گ
نگان رارنگ صد هزز آب بى�ر

٢ارالله و گل نگر در آن گلز

نه سخن مى�گويد:ند اين�گودن خداود بو نيز از مشهوبابا طاهر
ا تو بينمم صحرا بنگربه صحر

م دريا تو بينمبه دريا بنگر
م كوه و در و دشتجا بنگربه هر

٣عنا تو بينمنشان از قامت ر

ترفتى برا ببيند، معراء هر چيزى، خدا رده�ى ظاهر و در وراين�كه انسان در پشت پر
ا هدفى امكان�پذير و درّو عميق است كه در قدم نخست مشكل به�نظر مى�آيد، ام

كت به سوى اين هدف،ا بستر اصلى حرانان؛ زيراى جوص برس است، به�خصودستر
د. كافىد دارجوانان وجوانان و نوپاكى و صفاى فطرى قلب است كه در اغلب جو

ند نيزاه افتيم. به يقين خداوم و تصميم ركى قدم به پيش گذاريم و با عزاست اند
اهد چشانيد.ا به ما خوفت رد و لذت اين معراهد كركمك خو
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ان بابا طاهرــ ديو٣ان هاتr اصفهانى         ــ ديو٤٩٢، ص ١لى محسن فيض كاشانى، ج ��ــ علم�اليقين، مو١
عريان
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     �ا بدان شـه�� بار نيستتو مگو ما ر
١ها دشوار نيستبـا كريمـان كـار

ا درپيشفت رمانى كه انسان با دورى از گناه و اجنام عمل نيك، مسير معرو ز
مى�يابد:د، به�تدريج درگير

اين همه عكس مى و نقش نگارين كه نمود
٢يك فروغ رخ ساقى است كه در جام���افتاد

ان ديد؟ا مى�توآيا خدا ر
ا چشم، يك ساختارممكن است. زيرند با چشم ،غيررؤيت خداو

دارىاند عكس�برد و فقط از اشياى مادى مى�تومادى و جسمانى دار
نه اشياى مادى بلكه فقط آن دسته�اى كهگوكند؛ آن هم نه هر

انايى ديدن همه�ى اشياى، با طيr خاصى باشند. يعنى چشم حتى تومنعكس�كننده�ى نور
دجوسد به وشتگان)، و چه رمادى (مانند  فردات غيرجوسد به مود، چه را هم ندارمادى ر

د. و اينتفاعى ندارض و ارند كه هيچ شكل و تصويرى و هيچ طول و عرمقدس خداو
ا ديد.ان خدا رت نيز با اين چشم مادى منى�تود، در آخرقبيل نديدن اختصاص به دنيا ندار
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rآگاه است.ِو او لطي 
١٠٣ انعام، 

اگـان آفـريـنـنـده ربـه بـيـنـنـد
٣ا نجان دو بيننده رنبينى مر

تبه�اى متعالى است و نه�تنها امكان�پذيرد كه مرد دارجوتبه�اى از ديدن واما مر
سيله�ى «قلب» است.تبه، به�وگى مى�باشد. اين مرندترين هدف�هاى زاست، بلكه از بر
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سىدوــ فر٣ان حافظــ ديو٢   لوىــ مثنوى معنوى، مو١
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˜سول خدا ه�ى اين خبر كه رد، درباران خو به يكى از يارãامام صادق�

د:موا مشاهده مى�كنند، فرگار ردمنان نيز پرورد و مؤا مشاهده كرگار ردپرور
ا با چشم ظاهرش رگاردد خدا بر او و خاندانش باد، هيچ�گاه پرورم، كه دروّ«جد
سم است: ديدن با قلب و ديدن با چشم. كسى كهِا بدان كه ديدن بر دو قّنديد. ام

ا ديدار باست گفته است. اما كسى كه رؤيت رش از رؤيت، ديدار قلبى است، درمنظور
ده است:مو فر˜سول خدا ا رچشم بداند، به خدا و آياتش كفر ورزيده است. زير

 كافر است.»ًد، حقيقتاقاتش شبيه سازا با مخلوكسى كه خدا ر
د و او نيز ازم شنيدم كه ايشان از پدر خو ادامه داد: «من از پدرãسپس امام 

سيده شد: اى، پرãمنين املؤدند: از اميرمود كه فر چنين نقل كرãامام حسين 
ا ديده�اى؟ت رگاردسول خدا، آيا پرورادر ربر

ا ازا كه نديده�ام؟ چشم�ها وى رستش منايم كسى رنه پردند: چگوموو ايشان فر
١لى دل�ها با حقايق ايمان ديده�اند.»طريق مشاهده نديده است، و

ت تـو مى�بينـمم صوربه هر كه مى�نگر
از اين ميـان همه در چشم من تو مى�آيـى

�كننده�ى خدا مى�گويد:جو خطاب به جست��وارىحكيم سبزو

نان دوست دوسته�زه جست��وجوى، نعراى به ر
م ور به دير، كيست جز او، اوست اوستگر به حر

د جمال، غير صفات جاللده ندارپر
نيست بر اين رخ نقاب، نيست بر اين مغز پوست

نان بلبالنه�زل از آن، نعرُان گجامه�در
غنچه بپيچد به خود، خون به دلش تو به توست

گشته گوىيار به كوى دل است، كوى چو سر
بحر �به جوى است و جوى،�اين همه در�جست�وجوست

 عيان٢با همه پنهانيش هست در اعيان
٣نگ و بوستنگيش در همه ز او ربا همه بى�ر
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ارارى، متخلص به اسران حاج مالهادى سبزوــ ديو٣دات     جوــ اعيان: مو٢      ٢٥٦، ص ات بيدار، انتشارــ كفاية�االثر١
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ار مى�دهد تاد خطاب قرا مور�كننده رجونه�اى ديگر آن جست��و به�گوشمس مغربى
ا مشاهده كند:ند در جهان را متاشا و جتلى خداوبا ديده�ى حقيقت�بين، هستى ر

نخست ديده طلب كن، پس آنگهى ديدار
از آن كه يار كند جلوه بر اولواا�البصار

ا كه ديده نباشد، كجا توانى ديدتو ر
ه�ى يار تجلى، جمال چهرِضبه گاه عر

سن وى استُتو،فروغ�حچه جمله�ى پرگرا
١ارّظَولى چو ديده نباشد، كجا شود ن

٢ا كه ديده نباشد چه حاصل از شاهد تو ر

ا كه گوش نباشد چه سود از گفتارتو ر
غبار، نتوانىد پرَُوا كه ديده بتو ر

ه�ى او ديد با وجود غبارصفاى چهر
خش رِسنُاى حى برچه آينه دارگرا

ى هميشه آينه تارولى چه سود كه دار
داىبيا به صيقل توحيد ز آينه بز

نگاردد از زك گرك، كه تا پاغبار شر
دگر نگار تو آيينه�اى طلب دارا

٤ا به پيش او مى�دار، تو�ديده�ى دل ر٣روان

گ نيز به ماند از شاهرمايد خداوآن كريم كه مى�فرهام از قرازى با السعدى شير
دتاهى�هاى خوا به كاهلى�ها و كو، دورى از ديدار جمال حق ر٥ديك�تر استنز

نسبت مى�دهد و مى�گويد:
ديك�تر از من به من استدوست نز

موين عجب�تر كه من از وى دور
چه كنم با كه توان گفت كه دوست

٦مدر كنار من و من مهجور
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١٦ه�ى ق، ��ــ سور٥ان شمس مغربى        ��ــ ديو٤      د، فى�الحال، زوان شوــ رو٣ــ زيبارو        ٢ه�كننده        ــ نظار١
�ــ كليات سعدى٦

Å Å±≤Å Å



ÅÅÅÅ±≥

اد خدا ديده�ى ما رتجلى گه خود كر
اآييد و ببينيد خدا ردر اين ديده در

گان است، بجوييددخدا در دل سوداز
اا و مپوييد سما رمين رمجوييد ز

حمت بگزينيمستيم و به را بپربال ر
اگر دوست پسنديد، پسنديم بال را

د دواييمطبيبان خداييم و به هر در
استيم دوا رد، فرد درَبه جايى كه بو

دن مگريزيدببنديد در مرگ و ز مر
ا دار شفا رِكه ما باز نموديم در

حجاب رخ مقصود، من و ما و شماييد
اشماييد ببينيد من و ما و شما ر

ديوان حكيم صفاى اصفهانى       

ست است:ت جهت ديدار دوحمن جامى نيز طالب ديده�اى نو و متفاوعبدالر

در ديده�ى ديده، ديده�اى مى�بايد
وز خويش طمع بريده�اى مى�بايد

اى كه ببينى او رتو ديده ندار
ور نه همه اوست، ديده�اى مى�بايد
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مهم�ترين اعتقاد دينى و پايه و اساس تمام دين، توحيد است. بدون
ش توحيدى برد. نگراعتقاد به آن، هيچ اعتقاد دينى ديگر، اعتبار ندار

ف وه�ى معارآن سايه افكنده و مانند روحى در پيكرتمام آيات قر
ه، حيات بخشيده است.د و به اين پيكراحكام دين حضور دار

اتبك و مرس بعد، حقيقت توحيد و شرس و دردر اين در
ى ازك عميق�ترار مى�دهيم تا به درد مطالعه قرا مورآن دو ر

توحيد دست پيدا كنيم.
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١٠٠ و ٩٩، ص ٢عه آثار استاد شهيد مطهرى، جم مجموفته از جلد دوگرــ بر١

حيداتب تومعنا و مر
، به معناى «يگانگى و بى3همتايى» است و اعتقاد به آن، يعنى اعتقاد بهحيدتو

د. اين يگانگى و بى3همتايىند يگانه است و شريك و همتايى نداراين كه خداو
دازيم.ضيح هريك مى3پرتيب به تبيين و تود كه به3تراتبى دارمر

د يكتاستند در ذات خوحيد ذاتى اين است كه خداو منظور از توحيد ذاتى:ـ تو١
مند نيست. او تنها مبدأ ودى نيازجوو تنها ذاتى است كه از هيچ جهتى به هيچ مو

د نيامده است. بهجودات همه از او هستند و او از چيزى به وجوخالق جهان است. مو
، جهان نه از اصل3هاى متعدد پديد آمده و نه به اصل3هاى متعدد بازت ديگرعبار

آن كريم اين حقيقت. قر١دددد؛ از يك اصل پديد آمده و به همان نيز باز مى3گرمى3گر
ك انذار مى3دهد؛ از جمله،ايشى به شرا به انسان3ها يادآورى مى3كند و از هر گرگ ربزر

مايد:در اين آيات كه مى3فر
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١٦عد، ر

د و بدين معناست كه دو يا چندار دارحيد ذاتى قرك ذاتى در مقابل توشر
 بخشى از جهان هستند ياِكدام خالقند و هرد دارجوخداى مستقل و بى3نياز و

ا آفريده3اند. اعتقاد، به3طور دسته3جمعى اين جهان راين3كه با همكارى يكديگر
د داشتهجوامع وخى جواى جهان، گاه در ميان بربه خدايان متعدد و چند مبدأ بر

اىاى نور و ظلمت دو خداى جداگانه، و گاهى براد گاهى براست. اين افر
مين، باد و …) چندين خدا در نظران، زناگون طبيعى (مانند بارپديده3هاى گو

ستيدند.فتند و مى3پرمى3گر
د ومحدوا كدام از آن ها راى جهان تصور كنيم، هراگر چند مبدأ و چند خالق بر

ا بايد داشته باشد كه ديگرىا هريك از خدايان كماالتى رده3ايم، زيرض منوفر ناقص
، چند خدا نيستند.ند و ديگرنه همگى عين همديگر مى3شوگرد وا ندارآن كماالت ر

دمند هستند و هريك به خالق كامل و بى3نيازى احتياج دارچنين خدايان ناقصى، نياز
مند نباشد. پسدى است كه نيازجوحالى كه خدا، آن موف منايد. درطرا بركه نياز او ر

آن كريم اعالم مى3كند:اين رو قر، فقط يكى بايد باشد. ازد بى3نيازجوخدا به معناى مو
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٢٦٧ه، بقر

اى جهان، مى3گوييم:ش تنها يك مبدأ بر پس از پذيرحيد افعالى:ـ تو٢
دقات خود آفريده، نياز به هيچ يك از مخلوه3ى جهانى كه خواى ادارند برخداو

اندهاى خويش بى3نياز و مستقل از خدا منى3توقى در كارد. همچنين هيچ مخلوندار
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د. هر فعلى و هر كارى در جهان،د از خدا دارچه داردى هرجوا هر موعمل كند؛ زير
د به اذن وقات ظاهر مى3شوت خداست و همه3ى آثارى كه از مخلوكى به نيرو و قدرّمت
مين و ماه درسبزى زان در سرثر است و بارست. آفتاب در رويش گياهان مؤاده3ى اوار
ند استند، بلكه اين خداود ندارتى از خولى هيچ3كدام آن3ها قدردن شب. وشن3منورو

ده است.قات خويش عنايت كرا به مخلوگذارى رت تأثيركه به آن3ها نيرو بخشيده و قدر
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«ôÅ ÒÐ ‡K‡�UÒyt‡


�« ÚF‡
Ó

K‡v‡
Ò

�« ÚF‡
Ó

E‡‡r‡Oگتبه و بزرند بلندمرمگر به عنايت خداو

ها نيز ازان ما در اجنام كارد ما از خداست، بلكه نيرو و توجواز اين3رو نه3تنها و
ها يادآور شويم كه:ا در منازست. پس شايسته است اين اعتقاد راو
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ð‡tÅÈند و نيروى اوبا يارى خداو
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‡bÔم و مى3نشينممى3خيزبر
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د. اگر كسى تصور كند كهار دارك افعالى» قرحيد افعالى، «شر توِدر مقابل
خى ازند برد مستقل از خدا عمل مى3كنند و خداوهاى خوقات، در افعال و كارمخلو

ك شده است.فتار اين نوع از شرده، گراگذار كرد وقات خوا به مخلوهاى جهان ركار
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د.خى انسان3ها مى3شود انديشه3ى برارك افعالى به3طور مخفى و پنهان وگاهى شر
فع تشنگى و در شفا بخشى، مستقل ازبه3طور مثال، كسى كه فكر كند آب و دارو در ر

ت3هايى مانندك خفى دچار شده است. استفاده از عبارند، به شرند تأثير مى3گذارخداو
ايجهنگ دينى ر«ان3شاءالله»، «اگر خدا كمك كند»، و يا «به اميد خدا»، كه در فر

اده3ى الهى در همه3ى امورت و ارجه به قدرك خفى و تواست، به معناى دورى از شر
است.

حيد افعالىخى از شاخه هاى توبر
خى ازضيح براى ابعاد و شاخه3هايى است كه به تبيين و توحيد افعالى دارتو

دازيم:مهم3ترين آن3ها مى3پر
شان از خداست، مالكقات جهان و آثار چون مخلوحيد در مالكيت:ال&) تو

د.د ندارجوند است و در مالكيت او شريكى واصلى و حقيقى آن3ها نيز فقط خداو
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١٠٩ان، آل3عمر
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اليتند مالك حقيقى جهان است، بر آن و چون خداواليت:حيد در وب) تو
ست. و اگر به كسى اذنف در جهان، حق او و شايسته3ى اونه تصرگود. يعنى هردار

اليت چنيند به ديگرى نيست؛ واليت خواگذارى واليت دهد، اين اذن به معناى وو
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داليت خواليت خداست و آن شخص هيچ استقاللى در واى وكسى فقط مسير و مجر
فى مى3كند، بدين3معنا نيست انسان3ها معرّلىا و ر˜م ند پيامبر اكرد. اگر خداوندار

ده است. يعنىاگذار كرش وا به پيامبرد و آن راليتى بر انسان3ها نداردش ديگر وكه خو
اگذار كند و بخش ديگرا به ديگرى ود راليت خوند بخشى از واين3طور نيست كه خداو

قات است. همه3ى مخلوّلىد. او در همه حال، ود بر عهده بگيرا خور
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Ìستى نيستاى آنان جز او سرپربر
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د شريكايى خومانروا در فرو هيچ3كس ر»
 ،yدنمى3گير٢٦كه

» آن صاحب3اختيارى است كه تدبير امور به دستّب «رحيد در ربوبيت:ج) تو
ش جهان است، به3طور طبيعى، تدبير و پرورّلىند كه تنها مالك و وست. خداواو

ا تدبيرقات جهان رست كه مخلود. اوا نيز در اختيار دارقات رهمه3ى مخلو
ده است، هدايتمواى آن3ها معين فرمى3كند و به سوى آن مقصدى كه بر

د.مى3كند و به پيش مى3بر
اىت الهى، برّـت، بدين3معناست كه انسان در كنار ربوبيّك در ربوبيشر

قات حسابى جداگانه باز كند و فكر كند آن3هاد يا ساير مخلوت خوّربوبي
ا تدبير كنند. گاهى نيز انسان ممكنانند امور رند، مى3تومستقل از خداو

ش كند.اموا فرت الهى رّد كه به كلى ربوبياست تا آن3جا پيش رو
ص انسان ــدات ــ به3خصوجوحيد در ربوبيت، بدان معنا نيست كه موتو

ختانش درحمت مى3كشد و به پرورند؛ باغبانى كه زش و تدبير  ندارت پرورقدر
تّحيد در ربوبيست. بلكه، توختان نتيجه3ى تدبير اوشد اين دراقدام مى3كند، ر

 خدا و حتت تدبير اويند.ِش، همه از آنبدين معناست كه اين باغبان و تدبير
اد رداشته و خوآن كريم خطاب به كسانى كه سر به طغيان بربه همين دليل قر

مايد:مى3فرمستقل از خدا ديده3اند، 
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ان، يعنى كسانى كه در كشت دخالتى نداشته3اند،ا با ديگرد رقتى خوباغبان، و
ا باد رابطه3ى خوقتى را وّدش است. اماعت كار خومقايسه مى3كند، مى3بيند كه اين زر

انش همه از آن خداست ودش و هم نيرو و توسى مى3كند، مى3بيند كه هم خوخدا برر
ختان و گياهان خداست،ش3دهنده اصلى درارع حقيقى و پرورمى3يابد كه زنتيجه، دردر

ار او باشد.گزو بايد شكر
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حيدى» از استاد شهيد مطهرىاى مطالعه3ى بيشتر به «مقدمه3اى بر جهان3بينى توــ بر٢ل     ّــ نهج3البالغه، خطبه3ى او١
٤٩ان، ــ آل3عمر٤      ٦٩ــ نحل، ٣اجعه كنيد.     مر

ند وحيد به اين معناست كه ميان ذات خداو اين قسم از توحيد صفاتى:ـ تو٣
گانگى نيست، و صفاتش عين، و ميان صفاتش با يكديگر جدايى و دوصفات او

حيدتبه3ى توا عالى3ترين مر آن3رãال على حيد كه موذاتش مى3باشد. اين قسم از تو
.٢ضيح آن مى3گذريمفت عميق3ترى است و از تومند معر، نياز١دمى3شمار

الطرح يك سؤ
، يا˜سول خدا ا از رد يا ديگرى راگر كسى شفاى بيمارى خو

ان درارگودن آن بزرانا3بواست كند و عقيده به توخولياى دين درساير او
كفتار شرها، داشته باشد، آيا گراسته، و نيز ديگر نيازاجنام اين خو

شده است؟
د به پيشگاه آنان و طلبدن نياز خوگان، برحلت اين بزر، آيا پس از رف ديگراز طر

؟د يا خيرب مى3شوحيد افعالى محسوهاى مادى و معنوى از آن3ها، خروج از توفع نيازر
گان ساخته نيست.دگ كارى از مرخى، پس از مرا به عقيده3ى برزير

جه داشت:االت به اين نكات بايد تواى پاسخ به اين سؤبر
دها در عالم يادآورى كرناگون ردات گوجوها تأثير داشنت موآن كريم، بار قرـ١

ده كهمواست. به3طور مثال، فر
ده «من ازمو فرãت عيسى .» و نيز از زبان حضر٣دم شفاستاى مر«در عسل بر

ندهند پرم و در آن مى3دمم و آن خاك به اذن خداونده3اى مى3سازايتان از خاك پربر
.»٤دمى3شو
ا از اشيا ونه اثر و فاعليت رگود كه هرتى ندارحيد افعالى ضروراى قبول توبر

ا ازقات، اين اثر و فاعليت ران با قبول اثر و فاعليت مخلوانسان3ها سلب كنيم. مى3تو
ند.ند بدانيم، نه مستقل و بى3نياز از خداوخداو

ات3الله عليهم) درلياى دين (صلو و او˜م انايى پيامبر اكرپس، عقيده به تو
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انايىك است كه اين توجب شرقتى مودن حاجات انسان (مانند شفادادن) وآوربر
ا از خدا و به اذن خدا بدانيم، عينانايى را اگر اين توّد آن3ها بدانيم. اما از خور

ند به آنست كه خداوحيد افعالى است و از اين جهت مانند اثر شفابخشى داروتو
بخشيده است.

دم اختصاص در ميان مر˜م گى و حضور پيامبر اكرندمان زانايى به زاين تو
اند به انسان3ها يارىنده است و مى3توحلت زا روح مطهر ايشان پس از رد، زيرندار

است از جسمخواست 3كنيم، درخو چيزى در˜سول خدا ساند. اكنون اگر ما از ربر
حانى و معنوى ايشان است.ايشان نيست، بلكه از حقيقت رو

اه ـ كهاى شفا بخشى، فقط يك رند برجه كنيم كه خداوبه اين نكته3ى مهم نيز تو
اه3هاى معنوى هماه3هاى مادى، راتر از  رار نداده است، بلكه فرهمان دارو باشد ـ قر

سيله وده3اند، وا پيموگى راحل كمال و بندلياى الهى هم كه مرار داده است. اوقر
دايطى دارگاه او شرند و دعا به درطريق اين شفابخشى هستند. البته طلب شفا از خداو

به هنگام دعا و تقاضاى قلبى است. اخالصكه مهم3ترين آن3ها 
دجه دارف مى3كند و شفا مى3يابد، در همان حال توقتى دارويى مصرحد وانسان مو

ندده است، از اين رو از خداوند به آن دارو عنايت كرا خداوگذارى ركه اين اثر
گان خدا به او احسان مى3كند و نيازىمانى كه بنده3اى از بندارى مى3كند، و زسپاسگز

ندار خداوگزد، هم از آن انسان تشكر مى3كند و هم شكرف مى3سازطرا برهايش راز نياز
د. به همين جهت گفته3اند:مى3شو
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ده است.ا به3جا نياورند رسپاس خداو١

اليا ر و ساير او˜سول خدا ف رها از طردن نيازآوركسى كه شفابخشى و برـ ٢
د، فكر مى3كند كه حقيقت انسان همين بدن خاكى استحلتشان قبول ندارپس از ر

ا از دست مى3دهد و ديگر كارى از او ساختهد راك و شعور خود، ادرقتى مى3ميركه و
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١٤٩٣، ص٢ان الحكمه، محمد محمدى3رى3شهرى، جــ ميز١
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ابسته بهست و حيات بدن هم وحالى كه مى3دانيم كه حقيقت انسان روح اونيست. در
ه بر. عالو١دمان دنيا باخبر استنده است و از حال مرگ زآن است. روح، پس از مر

سانده است، روح او پس ازده و به كمال را پاك كرد راين، انسانى كه در دنيا خو
خىاسطه3ى برند، ود، بلكه از جانب خداواد مى3شوگ، نه3تنها از حصار بدن آزمر

دد.امت3ها به سايرين مى3گرفيض3ها و كر
ااحل كمال راط مستقيم، مردن صر آنان كه با ايمان و عمل صالح و پيموـ٣

امات وسند، پاداش3هايى دريافت مى3كنند كه كرب الهى مى3رمى3پيمايند و به قر
اىامات برچكى از آن است. عده3اى كه منكر اين كره3ى كوقات، جلوعنايات به مخلو

ان باارگود مقدس اين بزرجوتى ميان واه كمال3اند، تفاو و سالكان ر˜پيامبر خدا 
لى و يا انسان3هاى شرور و گنه3كار منى3بينند.  نظام خلقت مبتنى برانسان3هاى معمو

لتى مى3يابدند منزدر پيشگاه خداود، گى پيش روحق است، هر انسانى كه در مسير بند
منندىء قانوانايى جزت3هاى طبيعى است و اين توتر از قدرتى پيدا مى3كند كه برو قدر

،ãسy ت يوانيم كه حضرآن كريم مى3خوالهى و زيبايى نظام جهانى است. در قر
د. وزير سليمان در يكسانند و چشم او بينا شوان داد تا به پدر برادرا به برد راهن خوپير

ه3بر اين،د. عالوالنى منتقل كرا از مسافتى طولقيس (ملكه3ى سبا) رِحلظه، تخت ب
ان نسبت داده است. اين3ها،33نشان3دهنده3ىد پيامبرا به خوات رآن كريم اجنام معجزقر

انايى3هايى در عالم هستىاند به چنين توگى مى تواتب بند مرّآن است كه انسان با طى
»�F سد:بر
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مان حيات در دنيا و بلكه بيش3تر از آن، ازنده3اند و مانند زآن كريم زنه3ى بارز آن شهيدان هستند كه به تعبير قرــ نمو١
م اسالم، صلى3الله عليه و آله و سلم،) و بديهى است كه مقام پيامبر مكر١٥٤ه، آيه ه بقرال اين دنيا باخبر هستند (سوراحو

.٤٥٣، مصباح3الشريعة، ص ãــ امام صادق ٢باالتر از شهيدان است.       
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دگلبانـگ سربلندى بر آسمان توان زتوان نهـادنبر آستـان جانان گـر سر
�حافظ         

ا به يگانگى شناخت و دانست كه تنهاپس از اين كه انسان، خدا ر
وجود مستقل و تنها مبدأ جهان خداست (توحيد ذاتى) و هم�چنين،

ه مى�كند (توحيد افعالى)، اينا اداردانست تنها اوست كه جهان ر
د؟ آيا ميانفتار او دارگى و رندى در زشناخت و اعتقاد، چه تأثير

د و كسى كه معتقد بهد كسى كه اعتقادى به توحيد ندارعملكر
س مى�خواهيم تأثير عملى اينآن است، تفاوتى هست؟ در اين در

ار دهيم.سى قرد بررفتار خود مورگى و رندا در زاعتقاد ر
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٢٢لقمان، 

حيد عملى)حيد در عبادت (توتو
چشمه3ىان تنها مبدأ و آفريننده3ى جهان و تنها سرند به3عنوپس از شناخت خداو

ه3كننده و تنهاست، ادارآگاهى به اين كه او تنها مالك، سرپرخوبى3ها و زيبايى3ها و
د شايسته3ىجوتكيه3گاه و پشتيبان جهان است، اين نتيجه به3دست مى3آيد كه تنها و

دجواقعى انسان3ها خداست. اطاعت از هر مود وستش و اطاعت، يعنى تنها معبوپر
ماناين طبق فرند نباشد، نابجا و غلط است. بنا براساس اطاعت از خداوديگرى اگر بر

حيد عملىمه3ى توت الزامى او و اطاعت جانشينان آن حضرسول گرالهى، اطاعت از ر
ار آنگو و جانشينان بزر˜سول خدا مان الهى از طريق را حكم و فراست. زير

ند ممكنسد و بدون تبعيت و اطاعت از آنان، اطاعت از خداودم مى3رت به مرحضر
د، آن است كه فقطانده مى3شوحيد عملى هم خوحيد در عبادت كه تونيست. پس تو
اىا به قصد اطاعت از او و برد رهاى خوفتارها و رستش كنيم و كارا پرخداى يگانه ر

ضايت او اجنام دهيم.كسب ر

....................................................................
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كدامدى و اجتماعى است كه به تبيين هرعد فرُاى دو بحيد عملى دارتو
دازيم.مى3پر

دىعد فرُال&: ب
ستد و از او اطاعتا بپرد كسى است كه تالش مى3كند فقط خدا رّحانسان مو

ا بهد رنى و تصميم3ها و فعاليت3هاى خوشد كشش3ها و متايالت درومنايد. او مى كو
ند و برنه3اى سامان دهد كه در يك هماهنگى مناسب، سمت و سوى خدايى بگيرگو

ست،، انتخاب شغل، انتخاب دودى در انتخاب همسرگى او باشند. چنين فرمحور بند
اضايت او رد، خدا و رنامه3ريزى3هاى خوعه3ى برش و مجمودش، ورزدر حتصيل، گر

ا حلد رنى خود، تضادهاى دروانى كه در اين جهت پيش مى3رود. او به ميزدر نظر دار
ا چنانت رت و ميل به ثرود مانند ميل جنسى، ميل به قدرايز خومى3كند و اميال و غر

، مانند حقيقت3طلبى،ترايش3هاى براى ظهور گراه برتنظيم و كنترل مى3منايد كه ر
اد او رجوامشى زيبا ود و آردى باز شوامنرستى و احسان و جواهى، نوع3دوعدالت3خو

ستشديت و پرچه در جهت عبواى شخصيتى يگانه و يكپارد. چنين انسانى دارا33گيرفر
خداست.

تبه3ى اول،ك عملى، در مرد. شرار دارك عملى قرحيد عملى، شردر مقابل تو
متبه3ى دود؛ و در مر (آشكار) گفته مى3شوّلىَك جستش غير خداست كه به آن شرپر

د يااى نفس خو، از هوضايت اوند و كسب رآن است كه انسان، به جاى تبعيت از خداو
شامداسته3هاى نفسانى و يا خوسيدن به خواى را برهايش رديگرى اطاعت كند و كار

من هماى يك مسلمان و مؤا كه حتى برك ران اجنام دهد. اين نوع از شرديگر
 (پنهان) مى3گويند.ّك خفىاند رخ دهد، شرمى3تو

استه3هاى متضاد نفسانىك حتت سلطه3ى متايالت و خواز آن3جا كه انسان مشر
دى است چند33شخصيتى با جهت3گيرى3هاى متفرق ود، فرار داران قرد و ديگرخو

دها اوكدام از اين معبوناگون كه هردهاى گواكنده و در خدمت معبوهاى پرسمت3333و سو
اامشش رند و آرد مى3آورجوه3اى پايان3ناپذير به ونش ستيزا به سويى مى3كشند و در درور

سلب مى3كنند.
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عد اجتماعىُب: ب
چه3شدنعد اجتماعى آن است كه به معناى يگانه و يكپارُحيد عملى، ب ديگر توعدُب

ناگوناد گوست. جامعه از افراطاعت همه3جانبه از اوند ونظام اجتماعى در جهت خداو
شند كه دراد بكومان3هاى مختلy تشكيل شده است. اگر اين افرو نهادها و ساز

ا حاكم كنند ومان الهى رد، فراست3ها و متايالت خو، به جاى خود با يكديگرابط خورو
ا منطبق بر احكام الهى و در جهتهنگى رابط فرمناسبات سياسى و اقتصادى و رو

حيد عملى حتقق مى3يابد.عد اجتماعى توُضاى  او تنظيم منايند، بر
د.د دارجو اجتماعى آن تشابه و تناسب وعدُبحيد عملى و دى توعد فرُميان ب
ازن،د، به شخصيتى متودارحيد عملى گام بركه اگر كسى كه در مسير توهمان3طور

كت كند، نه3تنهاحيد حرسد، در جامعه3اى نيز كه در مسير تومتعادل و زيبا مى3ر
هنگى و مناسبات اقتصادى نيز بهابط فرند، بلكه رودم حاكم منى3شوان بر مرستمگر

د وسد و به جامعه3اى زيبا تبديل مى3شوازن، هماهنگى و انسجام مى3رتعادل، تو
اقعيت مى3يابد.عدالت اجتماعى در همه3ى ابعاد آن و

ا دنبال كنند ود راست3ها و متايالت دنيايى خواد جامعه، خواما اگر هريك از افر
ار دهند و اهل ايثار و تعاون وا محور فعاليت3هاى اجتماعى قرد رفقط منافع خو

شد ود و امكان را مى3گيرا فرقه و تضاد جامعه ران نباشند، تفرساندن به ديگر3رخير
ت، قدره در چنين جامعه3اى انسان3هاى ستمگر و مستكبرارد. هموتعالى از بين مى3رو

دا در خدمت اميال خوند و انسان3هاى ديگر را به3دست مى3آوراجتماعى و سياسى ر
انايى ستمگرمانروك اجتماعى است كه با سلطه3 و فرند. اين همان شربه3كار مى3گير

مان3هاى او نيست،ند و فرامع سخنى از حاكميت خداونه جواه است. در اين گوهمر
ست.هاى اوت و دستوربلكه سخن از حاكميت طاغو
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تقسيم بندى نهايى
تب است بدانيم كه يك تفاوك آشنا شديم، خوحيد و شراكنون كه با اقسام تو

د.د دارجوحيد در عبادت وحيد افعالى با توحيد صفاتى و توحيد ذاتى، توميان تو
دّحل، بيانگر نظر و اعتقاد يك انسان موّسه قسم او

ند است؛ به همين دليل همه3ى آن3ها ازه3ى خداودربار
ط بهحيد در عبادت مربوا توّحيد نظرى هستند.امنوع تو

حيدفتار ماست و از اين رو توحيد در اعمال و ره3ى توجلو
 ياعدُ باى دود دارحيد عملى خوعملى نيز ناميده شده است. تو

دى و اجتماعى.دو جنبه است: فر
حيد ذاتى تو

حيد صفاتى تونظرى                         

حيد افعالى توحيداقسام تو
 

د                                             در شخصيت فر
  حيد در عبادت  تو=                                    عملى 

تماعىدر نظام اج                                                              

كك نظرى و شرك نيز به شرمتناسب با همين تقسيم3بندى، شر
ك در صفات وك در ذات، شرك نظرى سه قسم است: شرد. شرعملى تقسيم مى3شو

ك اجتماعى.دى و شرك فرد: شرك عملى نيز دو جنبه دارك در افعال. شرشر

...................................................................
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١٠٢انعام، 

حيددژ مستحكم تو
3ِال اَهyلِكلمه3ى «ال3ا » مهم3ترين شعار اسالم و جامع همه3ى ابعادُهyّالل3َّ

جه به آن در طول روز و تفكر در آن بسيارداشنت و توحيد است. در نظرتو
صيهايان ما تو، پيشوستگارى است. از همين3روجب فالح و رشمند و موارز

ذ يابد ود ما نفوجوار كنيم تا حقيقت آن در وا در طول روز تكرده3اند كه اين كلمه ركر
˜م ده3اند؛ پيامبر اكركر كرگى ذاى آن، پاداش3هاى بزرد و بربا جان ما عجين شو

3ِال اَهyلِده3اند: «بهاى بهشت ال3اموفر ك باالتر وچه انسان به در. از اين رو هر١ است»ُهyّالل3َّ
ند و سرپيچىسد، بيش3تر از گناه در حضور خداوت برايمان قوى3ترى نسبت به اين عبار

ا ازاهنمايى3هاى او دورى مى3كند. به همين جهت اين كلمه دژى است كه انسان راز ر
تساند. اين عباراتب باالترى از زيبايى3ها و كمال3ها مى3رگناه حفظ مى3كند و به مر

نده3ى همه3ى ابعادداراقع، دربرحيد عملى و دروحيد نظرى و تونده3ى توداردربر
د:موفر دمبه مر˜ سول خدا ، رد است. از همين روّحشخصيتى يك انسان مو
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د:موو فر
3الِ اَهyِلال3اا همانند «محتوگان قبل از من كلمه3اى پر«نه من و نه گويند »ُّهyالل3َّ

١نگفته3ايم.»

ا ازّحيد است، امچه اين كلمه جامع همه3ى ابعاد توكه گفته شد، گرهمان3طور
ادهاى ديگرى جز خدا رند و معبوك عملى مى3شوفتار شرآن33جا كه انسان3ها بيش3تر گر

ت3كننده3ى به آنحيد عملى و دعوت بيش از هر چيزى ناظر بر توستند، اين عبارمى3پر
٣د» ناميده است.ا «دژ مستحكم خوند اين كلمه ر خداو٢است.

ك در جهان امروزحيد و شرتو
گى غير دينىندك، محور و روح زگى دينى و شرندحيد، محور و روح زتو

اهيم ببينيم كها شناخته3ايم، مى3خوك رحيد و شراتب و ابعاد تواست.اكنون كه مر
جهد توحيد مورتبه3 از توحيدى است و كدام مره توگى انسان عصر حاضر تا چه اندازندز

فته است.ار گريا غفلت قر
ند كه خالق جهان، خداى يگانه است و همين خدادم دنيا قبول داربا اين كه اغلب مر

گى انسان عصر جديد مى3نگريم،ندقتى به زه مى3كند، با اين حال، وا تدبير و ادارجهان ر
د؛ از جمله اين كه:انى ندارش هم3خودى روبه3رو مى3شويم كه با اين پذيراربا مو

ه مى3دهدگى عصر حاضر كم3تر به انسان ها اجازندان زاولى3هاى فر دل3مشغوـ١
،سبزه3ى شب و مهتاب زيباى آن، دشت3هاى سرستاركه در جهان خلقت، آسمان پر

،3جودهاى در جست3و، روهياهوهاى پره3هاى باعظمت، آبشاره، كوجنگل3هاى انبو
شار از ياد او منايند. انسانا سرد رهاى زيبا و درياهاى پهناور تأمل كنند و قلب خوارگلز

خى ازانه و ميان3تهى شده است. حتى برم هيجان3هاى كاذب، بدون پشتوگرامروز سر
ند. همين امر سبب شده كها نداردن و تفكر در تنهايى رد3بوانايى با خوانسان3ها تو

ه از خدا غافل باشند وارحيد، هموش تو، در عين پذيربسيارى از انسان3هاى امروز
ند در قلب آنان جايگاهى نيافته باشد.خداو
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١٠٦، ص ٢عه3ى آثار استاد شهيد مطهرى، جــ مجمو٢        ١١اب3االعمال و عقاب3االعمال، شيخ صدوق، ص ــ ثو١
3ِال اَهyلِال3اضا (ع)،حديث سلسلة3الذهب: كلمة 33ــ امام ر٣  من عذابى.َِنمَه حصنى فمن دخل حصنى اyّالل3َّ
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حله3ى شناخت ذهنى بها مى3دهد كه از مرد ره3ى خومانى ميوحيد نظرى، زتو
د. يعنى انسان به چشم قلب ببيند كهسد و در قلب تثبيت شوحله3ى ايمان قلبى برمر

ندد و چرخ خلقت با تدبير خداوادث عالم نيز حضور دارچك3ترين حوند در كوخداو
دد.مى3گر
اپن و هندهايى مانند ژستى هم3اكنون نيز در كشورنه3هايى ازبت3پر با اين كه منوـ٢

د.ستش بت3ها در ميان ملت3هاى متمدن جايگاهى نداره پرا، امروزّد، امديده مى3شو
ك وفتار شرك3ورزى نيست .بلكه دنياى امروز گراما اين، به معناى پايان شر

 بت٣٦٠ستان عصر جاهليت ناك3ترى است. اگر بت3پرستى پيچيده3تر و خطربت3پر
ستند.اشيده و مى3پرد تراى خوان بت براره بسيارى از انسان3ها هزستيدند، امروزمى3پر

گار ما چه هستند؟گ روزاستى، بت3هاى بزرر
هنگى و اقتصادى عصر جديد،ايط پيچيده3ى سياسى، فرشناخت اين بت3ها در شر

آن كريم معيار ثابتار داده است. قرش ما قرند بر دوگى است كه خداوليت بزرمسئو
دى و اجتماعىگى فرندها بر زده و تطبيق اين معيارائه منوا به ما ارستى رك و بت3پرشر

دن بهند، روى3آورفنت ارباب3هايى جز خداوار داده است. گردمان قرا بر عهده3ى خور
هديت كسانى جز او و باالخر، عبوستى جز اوش سرپر، پذيرجهتى جز جهت او

ك و، شردادن غير او در اين محورارگى و قرندند از محوريت زدن خداوخارج3كر
خى از انسان3ها درك جديد آن است كه برستى و شرستى است. ريشه3ى بت3پربت3پر

د منى3كنند وارد وگى خوندا در منت زات آن رند، دين و دستورعين قبول داشنت خداو
١ار مى3دهند.ا اصل قرد رمتايالت دنيايى و نفسانى خو

د كه چهجه به اين نكته اهميت دارك جديد، توستى و شردر مسير شناخت بت3پر
ثر باشد،گى بسيار مفيد و مؤندارى در زسيله و ابزان ود و به3عنوبسا چيزى در جاى خو

د و عالقه3ى به آن، جاىار گيرگى قرندد و هدف و محور زدن خارج شواربوا اگر از ابزّام
اانده و او رد ريشه دود فرجوكى خفى در وت شراين صورد، درا بگيرعالقه3مندى به خدا ر

خدايى مى3كشاند.به سمتى غير
نى عصر ما كدام3اند؟ آيا انسان امروزنى و بيروجه به اين نكات، بت3هاى دروبا تو
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٣اهيم، ــ ابر١
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ابط سياسى، بهابط اقتصادى، احكام قضايى و روگى اجتماعى، رونده3ى زدر نحو
شش،دم جهان در انتخاب نوع پوسيعى از مرد؟ آيا بخش وجه دارند توضايت خداور

د به سايت3ها درنوع غذا، نوع تفريح، مشاهده3ى فيلم، مطالعه3ى كتاب، ورو
ه3هاها و اسوجه مى3كنند؟ در انتخاب الگوند توضايت خداواست و رنت، به خواينتر

ند، همان كسانىهايى كه اكنون مطرح3اند و تبليغ مى3شوه3ها و الگو؟ آيا اسوچطور
مانان جهاد،ان علم، قهره3ها، پيشروفى مى3كند؟ آيا اين اسوند معرهستند كه خداو

ابستگى، واى جنات از بند استعمار و وان برمان3هاى متعالى، مبارزاه آران در رفداكار
هايىد؟ يا …؟ تصوير چه الگوا به ياد خدا مى3اندازشان انسان رآنانى هستند كه ديدار

ده است؟ا تزيين كرار اتاق3ها  رديو
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* ÈÅt−O² Ë bOM� ÈdJHL¼ œuš ÊU²ÝËœ UÐ ôUÐ ÈU¼Å‰«RÝ ÈÅÁ—UÐ—œ

ÆbO¼œ ‘—«eÖ ”ö� —œ «— Ê¬

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

...................................................................
±*vJ²/ ÊUNł s¹« t� rO'UÐ t²'«œ œU¹ tÐ Á—«uL¼ t� s¹« È«dÐ ‡‡

«— v¹U¼ Á«— tÇ ¨œdOÖÅv/ œb/ Ë ËdO Ë« “« tE×� d¼ Ë XÝ«bš tÐ

øbOM�Åv/ œUNMAOÄ

≤bOŠuð ÈÅÁbM¼œÅÊUA U/ vŽUL²ł« Ë ÈœdA vÖb“ t� s¹« È«dÐ ‡‡

Ë ÈœdA ÈÅt³Mł Ëœ “« p¹d¼ È«dÐ «— œuš ÈU¼œUNMAOÄ ¨b'UÐ vKLŽ

ÆbOM� ÊUOÐ vŽUL²ł«

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



ÅÅÅÅ≥¥

گىى بنداا نيافريدم مگر برجن و انس ر
٥٦، ذار�يات

اى توحيد عملى و عبوديت است،��ش برصه�ى تالگى عرندز
اىد و برگى خداوند خالص�كرا در بندو چگونه مى�توان خود ر

سيد؟او يگانه شد و به اخالص ر
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ده باشىخالص كر٢، مرُز

«ÓŽkÔ∫ پند مى!دهم، نصيحت مى!كنم

گىاخالص در بند
دار داراى نفس و شيطان قرگى هوند يا بندگى خداواهى بنده بر سر دو رارانسان، همو

اهد از عبادتند از ما مى!خواه است. خداوگى! صحنه!ى انتخاب يكى از اين دو رندو ز
ايشت يك گرند به صورا خداواست رآييم. اين خوگى خدا درشيطان دور شويم و به بند

ا به سوى آنان الهى و كتاب!هاى آسمانى ما رسيله!ى پيامبرار داده و به وت ما قردر فطر
فته!اند و بنده!ىا ناديده گرايش فطرى رده است. انسان!هايى كه اين گراهنمايى منور

فته!اند:ار گرند قرد خطاب خداواى نفس و شيطان شده!اند، بدين سان مورهو
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٦١ و ٦٠يس، 

اى خداست، به!طورى كه متامگى به معناى يگانه!شدن انسان براخالص در بند
ضاىاى رها فقط برگى سمت و سويى الهى پيدا كند و همه!ى كارندجهت!گيرى!هاى ز

اه نداشتهاى نفس و شيطان در آن!ها رد و هوب به او اجنام پذيراو و تقر
انحيد عبادى است و به هر ميزگى معناى ديگرى از تواين، اخالص در بندباشد.!!!!بنابر

جه!اش درامى!تر و درند گرد خداوجه!ى اخالص انسان بيش!تر باشد، مقامش نزكه در
بهشت باالتر است.

جه كنيم كه:تو
ء تشكيل شده است:هر عملى از دو جز

ت، كه به آن هدف يا قصد نيز مى!گوييم.ّ نيل:ّوا
 شكل و ظاهر عمل.م:دو

له!ى روح عمل است كه بهت به منزّني
آن حيات مى!بخشد. شكل عمل

نيز در حكم جسد و كالبد
ت،ّعمل است كه بدون ني

كالبد بى!جانى بيش نيست. در
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ت خالص الهى داشت و هم بايد مطابق با شكلى كه خداّاجنام هر عمل، هم بايد ني
سنُا «حم رط دوسن فاعلى» و شرُا «حل رّط اود. شرمان داده است، اجنام شوفر

ب الهى واى تقرا براند، هم بايد مناز ر كسى كه مناز مى!خوًفعلى» مى!نامند. مثال
سن فعلى بهُد. حند به!جا آورا مطابق با دستور خداوضاى او اجنام دهد و هم آن رر

د خالص است و فقط با خداى خوًسن فاعلى است. يعنى كسى كه قلباُدنباله!ى ح
مان داده كه عملى مانند مناز به شكلند فرا مى!جويد، اگر بداند خداوضايت او رر

لين قدم دراهد داد. و اين اود، او نيز به همان شكل اجنام خوخاصى اجنام شو
ند است.ستى خالصانه با خداودو

....................................................................
*Š t� s¹« UÐ ÔŠ lÐUð vKF� s�Ôv¹Uł —œ XÝ« sJL� ¨XÝ« vKŽU� s�

ŠÔ�« b�UÐ vKF� s�ÒŠ UÔbMÇ d�– UÐ ø«dÇ Æb�U³& Ê¬ Á«dL¼ vKŽU� s�

ÆbOM� t�¹UI� «— Ëœ s¹« ‰U¦�

XÝœÅtÐ «— ’öš« Ë U¹— ÊUO�  ËUHð Ê«uðÅvL& ”UÝ« sOL¼ dÐ U¹¬

øœ—Ë¬

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

....................................................................
¨t¹¬ d¼ —œ t� bO¼œ `O{uð Ë bOM� dJHð ”—œ È«b²Ð«  U¹¬ —œ

ð ’öš« dÐ t&u~Ç Ë  —U³Ž Â«b�QÆXÝ« Áœd� bO�

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

خت اخالصه�هاى درميو
 با اخالصِدذ شيطان در انسان و يأس او از فره!ى اخالص، عدم نفولين ثمراو

انايى شيطان درا محكم مى!كند، توشته!هاى اخالص راست. به تدريج كه انسان ر
د.اند در وى تأثير بگذارجه منى!تود تا جايى كه به هيچ!ودن كم مى!شوسه كرسوو

ليخا، همسرسه!هاى شيطانى زسوانست در مقابل و از آن!جهت توãسk ت يوحضر
د.سيده بوجات باالى اخالص رد كه به درگى كند و پيروز شو، ايستادعزيز مصر

مايد:د مى!فرند در اين مورخداو
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½]‡‡ÅtË� sÚŽ œU³‡½Ó�« U‡ÚL‡Ô5‡Ú‡KÓs‡OB‡Óدگان مخلص ما بوا كه او از بندچر
٢٤سk، يو

امنان با اخالص رانايى فريب مؤده كه توار كرند اقرشيطان نيز در پيشگاه خداو
١د.ندار

گى سالم و به دور ازندانى، زامش روه!ى ديگر اخالص، احساس اطمينان و آرثمر
اب!ها و كسبد، جنات از دغدغه!ها و اضطرگى خونداقعى از زفساد، احساس لذت و

ب از لذت!هاى دنياست.ه!مندى مطلوزيبايى!هاى معنوى در عين بهر
خى ازديت است. برخت اخالص و عبوليه!ى دره!هاى اوآن!چه گفتيم، ميو

ا بپيماييم وگى راه!هاى عالى بندقت كه ره!هاى آن در ذهن ما منى!گنجد، مگر آن وميو
ندانند فرزد: خداومو فر˜م ا بچينيم.پيامبر اكرصk!ناشدنى ره!هاى وآن ميو

نه  ندا مى!دهد:ا اين!گو رãآدم!!!
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.٨٣ و  ص، ٤٠، ــ حجر١
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� Ó‡OÓ‡J‡ÊuÔ١د.كه به هر چيز بگويى «باش»، بشو

ب به پيشگاه كسىب حقيقى و تقرگى، ديدار محبوه�ى اخالص در بندباالترين ميو
ان،است��روست دل�هاى�� رفان، دومنان نهايت آرزوى عارمؤاست كه بنا به تعبير امير

٢د عامليان است.منان و معبولى مؤو

و ديگر ا هر، فاطمه زÅ˜سول خداگى زيبا و پر از جمال رندكافى است به ز
بنه اين همه خوبى و زيبايى و آن مقام قرد نظر بيفكنيم و ببينيم كه چگوايان خوپيشو

ده�اند.گى به�دست آوراه بندا از رب رديكى به محبوو نز
گى كن تا كه سلطانت كنندبند

ها كن تا همه جانت كنندتن ر
همچو سلمان در مسلمانى بكوش
اى مسلمان تا كه سلمانت كنند

اوار تو نيستخوى حيوانى سز
ك اين خو كن كه انسانت كنندتر

مان هم مخواهد، درى درچون ندار
مانت كنندد پيدا كن كه دردر

ى اميدبنده.ى شيطانى و دار
٣ دانت كنند؟كه ستايش همچو يز
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)١٨٣دى، ص دسازى» از استاد مصباح يز (به نقل از كتاب «به سوى خو٢٩١ى، ص ّلِاعى، ابن فهد حّالدُة�َّدــ ع١
هرى، سيدعباس جوائن االشعارــ خز٣ــ دعاى كميل.       ٢
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اى اخالصنامه�ريزى بربر
ان درپيشا مى!تونامه!هاى زير رگى و اخالص، برسيدن به حقيقت بنداى ربر

فت:گر
گى و اخالصد به بنداى ورولين قدم بر اوحيه�ى حق�پذيرى:ـ تقويت رو١

دار تسليم و خاضع است، به!آسانى وّ«حق!پذيرى» است. كسى كه در مقابل حق
، تابع دليلاد حق!!!پذيرا مى!پيمايد. افرفقيت راه موعت رد و به!سرگى مى!شومسير بند

اها كسانى كه رّند. اما يافت، به دنبال آن مى!روقتى عقل آنان حقيقتى رهستند و و
س پيروى و هو'ىد بسته!اند و به جاى پيروى از عقل، از هوا بر خود به حق رورو

نند وند، دست به انكار مى!زا مى!شنوستان رافيان و دواهى اطرخوقتى خيرمى!كنند، و
دا دو ندا به سوى خوجه منى!كنند كه دل راهد.» اينان تومى!گويند «دلم منى!خو

ان فهميد كه دلكى تأمل مى!توس. با اندت مى!كند، ندايى از عقل و ندايى از هودعو
ما به كدام ندا پاسخ مى!دهد؟

سو هو'ى              ! هو               دل             عقل

س پاسخ داده!اند، در روز قيامت با مشاهده!ى حقيقت، دركسانى كه به نداى هو
ده و پشيمان، مى!گويند:ت زان منانده است، حسراى جبراهى برحالى كه ر
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F‡‡d‡Oديمخيان نبودر ميان دوز

١٠ملك، 
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d‡OF∫ انجهنم، آتش!!فروز
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ندفت و ايمان ما به خداوان كه معر به هر ميزند:فت به خداوايش معرـ افز٢
ايشگى نيز افزديت و بنداى عبوه!!ى ما برا عميق!تر بشناسيم، انگيزد و او ربيش!تر شو

آن كريم به تفكر و تعقل در آيات و نشانه!هاى الهى به همينت قرمى!يابد. دعو
آن بهناگون در جاى جا!ى قرت!هاى گوت به صورد است و مى!بينيم كه اين دعومقصو

ا به تفكر در آيات و نشانه!هاى الهىقاتى رم است اواين بر ما الزد. بنابرچشم مى!خور
ت عظيمدر خلقت اختصاص دهيم يا هنگام ديدن هر چيزى سعى كنيم حكمت و قدر

ش نكنيم كه:اموا به ياد آوريم و فرخالق آن ر

آفرينش همه تنبيه خداوند دل است
ارد به خداوند اقرد كه نداردل ندار

اين�همه نقش�عجب بر در و ديوار وجود
١ت نكند نقش بود بر ديوارهر كه فكر

اهد گفت:سد كه خونه ببيند به جايى مى!را اين گوكسى كه جهان ر

از اوستم ّرم از آنم كه جهان خّرن خبه جها
٢عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
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اهد ماند و از نور روىند، هم!چنان نابينا خوا كنار نزده!ى غفلت راما اگر كسى پر
د.اهد بره!اى نخوست بهردو

ات جهانّخسار تو مى�تابد ز ذرمهر ر
هر دو عالم پر ز نور و ديده نابينا چه سود؟

ض نيازند و عر نيايش با خداواسنت از او:ند و كمك خواز و نياز با خداو��ـ ر٣
ند و انسانا كنار مى!زا در قلب تقويت مى!كند، غفلت رند ر، محبت خداوبه پيشگاه او

ه!اىه!مند مى!كند. در ميان مناجات!ها و دعاها، مناز جايگاه ويژا از امدادهاى او بهرر
استه است كه باش داده و از ما خود به ما آموزند خو، عبادتى است كه خداود. منازدار

نه سخن بگوييم. اين عبادت، حداقل پنج نوبت در شبانه!روز اجناماو اين گو
گى ما تقويتندا در زد و حضور او را به ياد خدا مى!اندازم ما رد و به طور مداومى!شو

ãسى!!!ت موا يادآورى مى!كند و خطاب به حضرند، همين هدف رمى!كند. خداو

مايد:مى!فر

Ë
Ó

« Ó�r‡B‡�« ]…ö‡Ó� c‡HÚÈd‡اى ياد من بپا دارا  برنماز ر
١٤طه، 

....................................................................
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ÆbO¹UL& Èe¹—Åt�U&dÐ
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ديت واى تقويت عبوثر براه!هاى بسيار مؤ يكى از رـ ياد معاد و روز حساب:٤
دانه!اى در پيش داريم كهجه به اين حقيقت است كه همه!ى ما حيات جاواخالص، تو
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د. كيست كهد ما تعيين مى!شونگى آن در همين جهان و به!دست خوكيفيت و چگو
اى آنا برد را خوّسته به ياد معاد و زيبايى!هاى بهشت و عذاب!هاى جهنم باشد، امپيو

آماده نكند؟
 و به١ده!ايمدا آماده كراى فرم بنگريم كه چه چيزى برهمه!ى ما بايد به!طور مداو

انان بهشت» يكسان نيستند و فقط يارد يادآورى كنيم كه «ساكنان آتش» با «يارخو
٢بهشت هستند كه جنات مى!يابند.

ندمان كه انسانى مخاطب خداوچه!قدر هيجان!انگيز و شادى!آور است آن ز
د و خداپسند بهسيده، خشنوامش رد: «اى نفس به آرد و به او گفته مى!شوار گيرقر

دم داخلآى، و در بهشت خودم درگان خود، در ميان بندت باز گرگاردسوى پرور
٣.»شو

فىا قرين عمل صالح معر ايمان رًآن كريم غالبا قر:��ـ اهتمام به عمل صالح٥
ا شناخت، پاى درقتى مسير حق و حقيقت رده و اين بدان معناست كه انسان ومنو

د و هيچگاه و با هيچ بهانه!اى، دست از كار و تالش و مجاهدتميدان عمل مى!گذار
د.ا خالص مى!سازدش رجوش مى!دهد و وا پرورد. عمل صالح، انسان رمنى!داربر

ا به او نشان مى!دهد و هدايتش مى!كند.ند نيز ادامه!ى مسير رخداو

ËÓ�«]s‡¹c‡Ó¼Uł Ó‡& «Ëb‡M‡O‡U ما تالش و مجاهده]اهر[كسانى كه در 

كنند
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Ú
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Ú
Ý Ô³‡ÔK‡ÓU‡M‡ا به آنان مى!نمايانيمد راه!هاى خو رًقطعا

ËÓ« Ê]K‡�« Òyt‡
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G‡s‡O‡M‡Óان استكاراه نيكوند همرديد خداوو بى!تر.
٦٩ت، عنكبو

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

٣٠ تا ٢٧، ــ فجر٣        ٢٠، ــ حشر٢ ١٨، ــ حشر١
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شار از استعداد هنرى و لبريز از شوق به زيبايى!ها،انى سرجو
ا در آن بهگ رخانه!اى مى!افتد كه آثار استادى بزرش به نگارگذار

ام نقاشى رخانه، بوشه!اى از نگارمنايش گذاشته!اند. استاد نيز در گو
ند.امشى خاص قلم مى!زده است و با آرگستر

د و به متاشاى چند نقاشىخانه مى!گذاران، قدم به نگارجو
ر مى!كند و بر استاد آفرين مى!گويد.ُا پدش رجواه با شگفتى ومى!ايستد، لذتى همر

انوى ادب برساند و زا به او مى!رد رام خود؛ آربه!تدريج، شيفته!ى هنر  استاد مى!شو
تنى مى!گويد:اضع و فروند و در نهايت تومين مى!زز

چك شما باشم؟د كوه مى!دهيد شاگراستاد، اجاز
ان مى!كند. ازد و نگاهى مشفقانه به جوم مى!گيرامى قلم از بواستاد، به آر

ندم، در تصميم!مى!يابد و مى!گويد: «فرزا دراسخ او رم ران، عزه!ى جوالبه!!الى چهر
د آيا ثابت قدم و پايدار هستى؟»خو

ان، با شورى فزون!تر مى!گويد:« آرى.»جو
ا مى!گويم با جان و دلندم، از همين حلظه آن!چه رنه مى!گويد: «فرزاستاد اين!گو

اهى جز اين نيست.»فقيت است و راه موبپذير و با دقت متام عمل كن! اين تنها ر
، نديم صادق امروز استاد است. زير نظر شيفته!ى آن روزِاند، جوچندى مى!گذر
ا متاشا مى!كند و ازد و زيبايى مى!آفريند. استاد، كار او رم مى!نگاراستاد، نقش بر بو

ش وىا حتسين مى!كند و دستى با مهربانى بر دود. او ردش لذت مى!بركار شاگر
شار از لذت و شادىسد و سرا مى!بود نيز خاضعانه دست استاد رد. شاگرمى!گذار

ضايت!مندانه!ى استاد،د، و نگاه رد، از استاد دارچه دارا مى!داند كه: هرّد. اممى!شو
لذت!بخش!ترين پاداش!هاست.

Å Å¥ ¥Å Å
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مود: فرãããããت داود خداى متعال به حضر
ايم با آناناى آنان، مدارم بردانان از من چگونگى انتظارگر�گر روىااى داود، 
ك از شوق آمدن به سوىـك معصيت�هايشان مى�دانستند، بدون شا به ترو اشتياق مر

.١گسست�ت من از هم مىّدند و بندبند وجودشان از محبمن مى�مر
اتبت و مراجاى پيمودن درى برنامه�ريزس قبل، با بردر در

س حال كسىتوحيد عملى و اخالص آشنا شديم. در اين در
كنوناگى خارج شده و �كنيم كه از مسير بندىسى ما بررر

�جويد.ىا مگشت راه بازر
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دانقالب عليه خو
ان�ها، قدرىك، و حيوانى اندامون ما، گياهان، به ميزدات پيرجودر ميان مو

اكت را تغيير دهند و مسير حرد رنى جهت خوانع بيروابر موانند در بر، مى�توبيش�تر
د و متايالتند كه عليه خوا ندارانايى آن را هيچ كدام از اين�ها توّض كنند. امعو

نى كارى اجنام دهند.درو
د،ا دارجى رانع خارابر موانايى ايستادن در بردى است كه نه�تنها توجوانسان، مو

د سامان دهد.ا عليه خود قيام كند و انقالبى رابر خواند در بربلكه مى�تو

....................................................................
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د؟د و در كجا بايد از آن استفاده كردى دارانايى چه كاربراين تو
ايش به زيبايى�ها و كماالتايش به خدا و محبت به او و گرد ما با گرجوو

ا احساس مى�كنيم ود و خدا رند قلبى ميان خوشته است. همه�ى ما پيومتعالى سر
دن ما بسته است، مى�يابيم. «خدايى» شدن آرزوىا كه او بر گرتى رّشته�ى محبر

ايش و شوق ما به ديدار البته گر١اى ماست.فنت مقصد و مأوام گرما و در كنار او آر
ستگارى و سعادت ما قابل مقايسه نيست. او با لطV وند، با اشتياق او به رخداو

اى ما مهيا ساخته وا برستگارى و كمال رهاى رارد همه�ى ابزمهربانى بى�پايان خو
گ پاسخ مى�دهد. كافى است ما قدمىا با پاداش�هاى بزرت ما رّچك�ترين همكو

داريم تا شتابان به سوى ما آيد. او در انتظار ما و مشتاق مالقاتبه سوى او بر
ماست.
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ناشناسى ما در دعاى شريV افتتاحند به انسان و قدرمهر خداو
گو شده است:نه بازاين�گو

ناشناست و قدرّارى كه بر بنده�ى دون همگوالى بزر«نديدم مو
د، شكيباتر از تو نسبت به من باشد.خو

لى منستى مى�كنى ودامن. تو با من دولى من از تو روى مى�گرانى وا مى�خوتو مر
م؛ گويا من بر تو منتا نثار من مى�كنى و من منى�پذيرت رم، تو مهردشمنى مى�ورز

حمت و احسان بر من دست�كشى و بافايى�ها سبب نشده است تا از را اين بى�وّم. امدار
ل نكنى.»ّمت بر من تفضد و كرجو

آرى:

ل  تا  آخر شام��� ابداز  دم صبح  از
 و مهر بر يك عهد و يك ميثاق بودّدوستى

گر افتاد بر عاشق چه شداسايه�ى معشوق 
١ما بـه او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود 

ناسپاسى
اد رمت خداى خوابطه�اى ميان خالق و مخلوق، گاهى آدمى حرد چنين رجوبا و

ده مى�كند و از مسيرا به گناهانى آلود رد و خومى�شكند، گام در ناسپاسى مى�گذار
ايش مى�يابد و دامنه�ىمت شكنى به تدريج افزد. گاهى نيز حرستگارى دور مى�شور

ايد؛ در اينشى مى�گرت به خامواغ عقل و فطرد كه چرده مى�شوگناه آن چنان گستر
د و آدمى، پشت به خدا، به سويى كه شيطانض مى�شوگى عوندت، جهت الهى زصور

د.مى�دارسه�اش مى��كند، قدم برسوو
حشتناكده و وتكب مى�شد، شخصيت آلوا مرلين گناهان راگر آدمى آن روز كه او

فتارى در چنينارى مى�جست و گرا مى�ديد، به�شدت از آن بيزد رداى خوفر
دفتار آمده و خود محال مى�پنداشت. اما اكنون كه در آن گراى خوا برشتى رنوسر
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جيه» گناهده است. «توش كراموا نيز فرليه رّا بدان عادت داده، آن تنفر اور
ادى ضاللت است.ط در وناك سقوتگاه+هاى خطرو «عادت» به آن، از پر

شان ضعي;، وخى گناهان تأثيرشدت تخريبى گناهان يكسان نيست. بر
حيدا از مسير توعت آدمى رگ به+سرخى شديد و شديدتر است. گناهان بزربر

س+هاى شيطانى مى+كند. دروغ، ظلم بهفتار شيطان و هوعملى و اخالص خارج و گر
ابطام، فسادهاى اخالقى، روش ظلم و پشتيبانى از ظالم، كسب مال حردم، پذيرمر

ه از اين قبيل گناهانك عبادت+هايى چون مناز و روزنامشروع جنسى، تهمت، تر
ا تباه مى+كنند، هم در نسل+هاىد رگى دنيايى فرندخى از اين+ها، هم زهستند. بر

ند.ا در پى دارلى از عذاب+هاى شديد اخروى رند و هم محصوآينده+ى او اثر مى+گذار
تكاب گناهند به انسان+ها، در هنگام ارتر از اين+ها، نگاه خداوجن+آورتلخ+تر و ر

پايى ازّدد اما رده كرد در زير نگاه خداى بينا، دست به گناه آلواست. آيا مى+شو
أت مى+كنيم و چنيننه جرد؟ چگومسارى و خجالت در قلب آدمى ظاهر نشوشر

د مى+دهيم؟!ه+اى به خواجاز
د:مود فران خو به يكى از يارãامام صادق 

ا منى+بينى،ا مى+بينى. پس اگر تو او رف داشته باش كه گويى او رچنان از خدا خو
اا منى+بيند، كفر ورزيده+اى و اگر بدانى كه او تو را مى+بيند. اگر فكر كنى او تو راو تو ر

د به خوِگانترين بينندارا خومى+بيند و در عين حال در مقابل او گناه مى+كنى، او ر
١ار داده+اى!قر
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حقيقت توبه
گشت از گناه است. اين خصلت به انسان امكاناى بازد برخصلت انقالب عليه خو

هبتان منايد. اين موا جبرصت�هاى از دست�داده ردد و فرا باز گرفته راه رمى�دهد ر
حمتى است كه بره�ى رازده و دروگان هديه كرند به بندانبهايى است كه خداوبسيار گر
دگشت و در مورا «توبه» گذاشته است. توبه يعنى بازده و نام آن رگان گشوروى بند

ند است. البته ايندارى از خداومان�برگشنت از گناه به سوى فرگان به معناى بازبند
ت، به معناىد كه در اين صورند هم به�كار مى�رواى خداوآن كريم بركلمه در قر

جه خاص خدا بهش است. اين توگشت وى از عقوبت و عذاب به سوى لطV و آمرزباز
ست.اى بخشيدن اوم و برانسان از روى لطV و كر
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توبه و پاكى
ا از قلب خارجگى�هاست. توبه گناهان ردگى است و توبه، پاكى از آلودگناه، آلو

ايش» يا «تخليه» مى�گويند.ا «پيرشو مى�دهد. اين عمل را شست�ومى�كند و آن ر
مايد:مى�فرã منان مؤامير
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احل توبهمر
نى و قلبى است كهلى دروّو يك كار ظاهرى و لفظى نيست، بلكه حتًفاتوبه صر

احل زيراى مر دارãنى بنابر كالم امام على ل دروّا محو مى�كند. اين حتوآثار گناه ر
١است:

ل: پشيمانى از گذشتهّحله�ى اومر
ت مى�كند و شيرينىه و حسرا دچار اندونى است كه شخص رپشيمانى حالتى درو

قتى شيرينى گناه در جان آدمى باقى است و ازد. تا وا به تلخى تبديل مى�سازگناه ر
ه�ى آن احساس لذت مى�كند، توبه آغاز نشده است.آمده است كه يكى ازخاطر
د. خداىند شفاعت كرگاه خداوائيل، به دردى از بنى�اسراى قبول توبه�ى فران برپيامبر

اى وىمين برگند اگر همه�ى اهل آسمان�ها و زمت سود: «به عزمومتعال به او فر
٢م.»ا نپذيرمانى كه شيرينى گناه در دلش باقى است، توبه�اش رشفاعت كنند، تا ز

 بر كO، دل پر از شوق گناه٣بحه ُتوبه بر لب، س
٤ا خنده مى�آيد �ز� استغفار ما معصيت ر

شش بيايد و ازد خوشن است كه اگر انسان، پس از اجنام گناه، هنوز از گناه خورو
ده ادعاى پشيمانى كرًفااقع هنوز پشيمان نشده و صرآن احساس لذت كند، در و

اه است و انسان توبه�كار با با استغفار همرًالحله�ى توبه معمواست. اين مر
ÓÝ»ت�هايى مانند «عبار

Ú
²‡ÓGÚHd

Ô
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Ó
از مى�كند.ا ابرد ر» پشيمانى خو
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گشت به گناهم: تصميم بر عدم بازحله�ى دومر

د.ك گناه بگيرم در توبه آن است كه شخص تائب، تصميم جدى بر ترقدم دو
م گناه، نه�تنهاار مداو، در حال تكراظهار ندامت ظاهرى و گفنت كلمه�ى استغفار
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ا بى�خاصيت مى�كند. اثر بدتر چنين استغفارى در كالمفته نيست، بلكه استغفار رپذير
ده است:مو آمده كه فرãضا امام ر
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ÈÅدهه كرا مسخرش رگاردمانند كسى است كه پرور
١است.
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دمان حقوق ضايع�شده�ى مرم: جبرحله�ى سومر
اخى از گناهان را برّد، امحله�ى قبل، عادت به گناه از بين مى�روبا اين كه با دو مر
دما كه بر مرد بايد ستمى ران منى�كند. از اين رو فرده، جبرط بوكه به حق�الناس مربو

ضايتان ادا كند و را در حد توان منايد و حقوق مادى يا معنوى آن�ها رده جبركر
د، در حق آنان صدقه دهد وسى ندارد و اگر به آنان دسترا به�دست آورصاحبان حق ر

ايشان دعاى خير منايد.بر
دم بر يكديگردم منحصر در حقوق مادى آن�ها نيست، مرجه كنيم كه حقوق مرتو

ند كه بسيار مهم�تر از حقوق مادى است. اگر با دروغ، غيبت وحقوق معنوى هم دار
ندىمتى فرزتهمت آبروى انسانى ريخته شده، اگر قلب پدر يا مادرى بر اثر بى�حر

اه�كننده، فساد و تباهى در جامعهشكسته شده، اگر با توزيع كتاب يا فيلم گمر
اقعان به دين شده، در واد سبب بدبينى ديگرخى افرفتار ناپسند برش يافته، اگر رگستر

ان حقوقد به جبرجود توبه�كننده� با متام واد ضايع شده است و بايد فرحقوق معنوى افر
د.دازفته بپراز دست ر
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٥٠٤، كتاب�الدعاء، ص ٢ــ كافى، ج ١



ÅÅÅÅµ¥

ان حقوق الهىم: جبرحله�ى چهارمر
گىدم است كه مهم�ترين آن، حق اطاعت و بندند بر مر، حق خداوحق ديگر

اىان كند، برا جبرند رد در پيشگاه خداوتاهى�هاى خوشد كوست. توبه�كننده بايد بكواو
ا به جاك شده را قضا كند و عبادت�هاى تره�هاى از دست�داده رها يا روزمثال، مناز

د.آور
د مهربان است و اگر ببيند كه شخص توبه�كارگان خوند نسبت به بندالبته خداو

اد راران كند، بقيه�ى موا جبرانسته همه�ى گناهان رده و نتوا كرد رحداكثر تالش خو
١ا عفو مى�كند.ان و او رد جبرخو

...................................................................
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توبه�ى اجتماعى
ه�اى در جامعه، توبهد و جلوه�اى در فرد، جلوه دارحيد عملى دو جلو��كه توهمان�طور

د. اما اگردى بوط به توبه�ى فرنه است. آن��چه تاكنون گفته شد، مربونيز اين گو
مندد، نيازند خارج شوحيد و اطاعت از خداوخى از ابعاد از مسير توجامعه�اى در بر

مند توبه است.حيد و اصالح اجتماعى است؛ يعنى نيازگشت به مسير توباز
ند تاد اصالح شواحل ابتدايى خوليه�ى اجتماعى بايد در همان مرّواف�هاى اانحر

جهى به عفاف وفنت، بى�توه�گرشوارى، رند. رباخوگار نشوش نيابند و ماندگستر
دن و ظلم�پذيرى و اطاعت از غير خدا، از جمله�ى اين بيمارى�ها وپاكدامنى، ظلم�كر

اف�هاست.انحر
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سند، دوند و به مقام «عليين» بر� گيرارگ الهى قرلياى بزرديV اواهند در راى كسانى كه بخو برãÅمنانمؤــ امير١
د تاه آب شوام بر تن انسان روييده، با حزن و اندوشتى كه از حرت است از: پنجم: گومايد كه عبارحله�ى ديگر بيان مى�فرمر
ا به بدنحمت و سختى عبادت ر، زد. ششم: انسان توبه�كارست روييده شوشت جديد در زير پوان بچسبد و گوست به استخوپو

د.ا چشانده بوبچشاند، هم�چنان كه شيرينى گناه ر
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ف و� به�معروظيفه�ى امراه اصالح و معاجله�ى جامعه از اين بيمارى�ها اجنام ور
تاهى كنند، گناهان اجتماعى،ظيفه كودم از اجنام اين ونهى از منكر است. اگر مر
دماقع اگر مر� وند. در�مى�گيرا در برند و متام سطوح جامعه رقوى�تر و محكم�تر مى�شو

شند كهابر آن بايستند و بكودهاى گناه حساسيت نشان دهند و در برلين منوابر اودر بر
ند. اماش آن شوانند مانع گستردانند، به�آسانى مى�توضع اعتدال باز گرا به وجامعه ر

 ازِفاسد و به�تدريج انحران جامعه به جايى نرتاهى كنند و اقدامات دلسوزدم كواگر مر
گ و فعاليت�هاىد و تالش�هاى بزراند، اصالح آن مشكل مى�شوحق ريشه بدو

گى جان و مالانه مى�طلبد؛ تا آن�جا كه ممكن است نياز باشد انسان�هاى بزرگرايثار
شى كامل نور هدايتهانند و مانع خاموا از تباهى مطلق برا تقديم كنند تا جامعه رد رخو
ند.شو

دن دست معاويهتاه�كراى كو برãمنان على مان كه امير مؤاى مثال، اگر آن زبر
دند و اگرد، مسلمانان به�طور دسته�جمعى از ايشان حمايت مى�كرمت اقدام كراز حكو

دند و پيروى مى�منوãدم به�طور همه�جانبه از امام حسن پس از شهادت ايشان، مر
فتند،دند و زير بار منى�راض مى�كردم در مقابل نصب يزيد به خالفت اعتراگر مر

 وãم باشد امام حسين�ده منى�شد كه الزاف از اسالم آنقدر عميق و گسترانحر
ا فدا كنند.د ردى اسالم، خوگيرى از نابواى جلوانش، براده و يارخانو

ف شدند و بهاست منحراه رامعى ياد مى�كند كه از رگذشت جوآن كريم از سرقر
ث شدند و سال�هاىگشت آنان مبعواى بازان برديدند. پيامبرده گرگ آلوگناهانى بزر

دند.كى، ايمان نياوره اندا جز گروّدند. امت كراست دعواه را به ردم رالنى، مرطو
سيدند.د راى اعمال خوفتار عذاب شدند و به سزامع گرعاقبت اين جو

 آگاه مى�كندãنس ت يوم حضرگذشت قوا از سرآن كريم ما ر، قراز سوى ديگر
د و آن�گاه كهت كرستى دعوا به سوى يكتاپرگ سال�ها آنان ركه اين پيامبر بزر

استخوند درا از خداواهند آمد، عذاب آنان ردم به سوى حق نخود اين مراحساس كر
گون وگرم در آخرين حلظه�ها دا آن قوّفت. اماى نزول عذاب از شهر بيرون رد و برمنو

١ف شد.طردند و عذاب نيز از آنان برمنقلب شدند و توبه كر
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٩٨نس، ــ يو١
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دن مهلت داريم؟اى توبه�كرمانى برتا چه ز
انى است؟اى توبه چه دورمان برو بهترين ز

منان آغاز مى�كنيم؛مؤكر كالمى از اميرا با ذال رپاسخ اين دو سؤ
د:مود، فراست كرخوعظه�اى درت در پاسخ كسى كه از او موآن حضر

اسطه�ى آرزوىت بسته و به و«از كسانى مباش كه بدون عمل دل به آخر
ّااهدانه سخن گويد، امه�ى دنيا زا به تأخير انداخته است؛ دربارالنى، توبه رطو

١ستان عمل كند…»�هم�چون دنيا�دو

مان توبه است وف زچه متام طول عمر ظرال باال مى�گوييم، گردر پاسخ به دو سؤ
انى است كهاى توبه، دورمان برا بهترين زّ، ام٢د�ان توبه كرگ مى�توتا حلظه�ى مر

جهاحت�تر است. بر اين اساس، بايد به چند نكته توان گذشته رتوبه آسان�تر و جبر
كنيم.
ه�ىنى و دورگوگر و دلّوه�ى انعطاف�پذيرى، حتانى دوره�ى جواز آن�جا كه دور ـ١

ه�ى محافظه�كارىه�ى كم�شدن انعطاف، تثبيت خوى�ها و خصلت�ها و دورپيرى دور
دن آنانى خصلت�هايى در انسان پديد آمد، خارج�كره�ى جواست، اگر در دور

د. خصلت�هاى ناپسندى كه دراهد بوسا خوخصلت�ها در پيرى بسيار سخت و طاقت�فر
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، كتاب ايمان و كفر٤٤٠ ، ص ٢ــ اصول كافى، ج٢ ١٥٠ــ نهج�البالغه، حكمت ١
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ند يا شبيهما پديد مى�آيند، شبيه طناب�هايى هستند كه بر پاى انسان بسته مى�شو
د، آنمان مى�گذرقدر كه زند؛ هرفتار مى�سازد گرا در دام خوهايى هستند كه آدمى رتور

دنه�كردد و پاراده�ى آدمى ضعي�Vتر مى�گرند و ارها محكم�تر مى�شوطناب�ها و تور
د.ديك به محال مى�شوآن�ها بسيار سخت و گاه نز

�ان پيرى، حيله�ىدن در دورانى به اميد توبه�كره�ى جوانى در دورش�گذرخو ـ٢
ا:ناك شيطان است. زيرخطر
اغ داريد كه در پيرىانى است. چند نفر گناه�كار سر، پيرى محصول كشت جوً�الّوا

د مى�بيند كه چنيند بنگرامون خوكس در پيرند؟ هرا متحول سازد رانسته� باشند خوتو
دند.ادى بسيار نادر و محدوافر

صت توبه پيدا كنند؟سيده�اند تا فر، چه تعداد از آدم�هاى گناه�كار به پيرى رًثانيا
شى و لذت اطاعتتر از خوا برگ شيطان اين است كه لذت گناه ر، فريب بزرًثالثا

ند.ا منى�خور، گول اين فريب رشيارك و هوه مى�دهد. آدم�هاى زيرمان الهى جلواز فر
 لذت گناه، باِ�جو مى�كنند، در همان حالاه گناه جست�وا از رشى و لذت رآنان كه خو

ا شيرينند لذت گناه كام آنان رند كه منى�گذارگير مى�شوانى درحى و روانى�هاى رونگر
اد رانى، خوحى و روجن�هاى روفع آن راى را چون از حقيقت مطلب غافلند، برّكند. ام

اجنام به�طور كامل در منجالبگ�تر مى�كنند تا اين كه سرگ� و بزرم گناهان بزرگرسر
اگى رندنامه�ى زند برا خداوّاى بيرون�آمدن منى�يابند. اماهى برند و رفساد غرق مى�شو

ند ودار شوخورده كه هم از لذت�هاى عالى معنوى برنه�اى تنظيم كرمنان به�گواى مؤبر
هانى، از لذت�هاى مادى و طبيعى نيز بهرجن�هاى روهم بى�دغدغه�ى گناه و به دور از ر

ند.ببر
ب در فساد دنيا مى�گويد:گان مغلودلوى به افسرمو

ند و ما ز مى خوش�دل�تريمباده غمگينان خور
رو به محبوسان غم ده ساقيا افيون خويش

ان آنى، ساعتى موزون اينساعتى ميز
١ان خود شو تا شوى موزون خويش�بعد از اين ميز
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ان شمســ ديو١

ÅÅµ∑ÅÅ



ÅÅÅÅµ∏

دار خدايند و هر حلظه ازمانبرط به كسانى است كه مطيع و فر حقيقى، مربوِشىخو
انه باال بگيريم و تسليم اينا مغرورقدر سر رند. هره مى�بره�ى بى�پايان او بهرسفر

، بى�نياز ازنه خداى عزيزتر ساخته�ايم، و گركار�ا  زياند رحقيقت نشويم، فقط خو
اطاعت ناچيز ماست.

حمة�الله عليه مى�گويد:امام خمينى ر
ت قلبى و ظلمت باطنىانى است، كه بار گناهان كمتر و كدور توبه، ايام جوِ«بهار

ّبحص و طمع و ايط توبه سهل�تر و آسان�تر است. انسان در پيرى، حرناقص�تر و شر
جاه و مال و طول آرزويش بيش�تر است، و اين به جتربه ثابت شده است و حديث

ام پيرى به توبه قيامّاند در ايض كنيم كه انسان بتوشريV نبوى شاهد بر آن است. فر
انى و در حال اشتغال بها در سن جود، او رعوسد و اجل موكند، از كجا به پيرى بر

مانى نربايد و به او مهلت دهد؟…نافر
د مكر وس و در حذر باش، و با خداى خو، از كيدهاى شيطان بترپس اى عزيز

گ با كلمه�ى استغفارانى مى�كنم و دم مرت�رحيله مكن كه پنجاه سال يا بيش�تر شهو
ان گذشته مى�كنم؛ اين�ها خيال خام است. اگر در حديث ديدى يا شنيدى كهجبر

گ ياا تا قبل از مشاهده�ى آثار مرده و توبه�ى آن�ها رموحق�تعالى بر اين امت لطV فر
قت توبه از انسانلى هيهات كه در آن ومايد، صحيح است؛ و آن قبول مى�فرِدخو

 برِمگشت و عزد؛ برحمت دارند! مگر توبه لفظ است؟! اقدام به توبه زسرز
د، … چه بسا باشد كه قبل از فكرم داردن، رياضت�هاى علمى و عملى الزگشت�نكربر

ا با بار معصيت��هاى سنگين ودن آن، اجل مهلت ندهد و انسان رتوبه يا عملى كر
قت خدا مى�داند كه انسان بهظلمت بى�پايان گناهان، از اين جهان منتقل منايد. آن و

د …فتارى�ها و بدبختى�ها دچار مى�شوچه گر
ا قوىاده رامحكم و ارم ردتر دامن همت به كمر بزن و عزچه زو، هرپس اى عزيز

انى هستى يا در حيات دنيايى به�سر مى�برى، توبه كنكن و از گناهان، تا در سن جو
هارّ شيطانى و كيدهاى نفس ام١د؛ به تسويالتصت خدا�داد از دستت بروو مگذار فر

٢اعتنا مكن.»
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حمةاللهــ شرح چهل حديث، امام خمينى (ر٢ه دادن          استه و زيبا جلواهى افكندن آردن، به گمرا كرــ تسويل: اغو١
اتخى كلمات و عبار، با ساده�سازى بر٢٧٣عليه)، ص 
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د،ا به تأخير مى+اندازد و توبه را مى+خوره+ى كسى كه فريب شيطان رلوى، دربارمو
ند:ا مى+زمثال زير ر

ُنخُ خوش سِشت درِهمچو آن شخص
ُنه نشاند او خاربدر ميان ر

ن افزون شدىُهر دمى آن خارب
خون شدىخم آن پرپاى خلق از ز
خارلق بدريدى زَجامه)هاى خ

ارار زستى زَخِپاى درويشان ب
َنكم بدو گفت اين بكاجد حِ چون به
م روز))يش منََنكى برگفت آر
دا وعده داددا و فرمدتى فر

 او محكم نهادِخت خارشد در
ژَكمش اى وعده كاى حگفت روز

ژََغس مَپيش آ ))در كار ما واپ
دا، اين بدانگويى كه فر)تو كه مى

مانى كه مى)آيد زكه به هر روز
د جوان)تر مى)شودَ بِختآن در

نده پير و مضطر مى)شودَنَوين ك
خاستنت و برّن در قوُخار))ب
ى و در كاستنن در پيرَكخار

ترن هر روز و هر دم سبزُخار))ب
ار و خشك)ترن هر روز زَكخار

تراو جوان)تر مى)شود تو پير
َرگار خود ببزود با))ش و روز

 دفتر دوم/مثنوى مولوى
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 وّبك، رـس�هاى پيشين سخن از توحيد افعالى بود، گفته شد كه تنها ما�لدر در
اره�ى جهان در كنار او قرمدبر جهان خداست و هيچ يك از مخلوقا�ت در ادار

اده وشوند. همه�ى موجودات، تحت ار�ىند و با او شريك نمنمى�گير
كنند.�ىمديريت خداوند و به اذن او عمل م

سى اين سؤالى خداوند، به بررس به ياردر اين در
خدادها وداخت كه: با توجه به اين كه همه�ى رخواهيم پر

ادهاده و مديريت خداوند است، نقش ارحوادث جهان، تحت ار
ىو اختيار انسان در اين نظام جهانى چيست؟ آيا اين نظام بستر

اى ظهور اختيار انسان است يا مانع آن مى�باشد؟مناسب بر
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٢٠شورى، 
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 À∫ شت، محصولِك½           Ó‡e∫Åœ افز
مى
دهيم ∫ Ô‡RÚ ½         اييم مى

دجدانى و مشهو، حقيقتى واختيار
د، گياه كهاند، آب كه جارى مى
شوتى اساسى ميان آتش كه مى
سوزتفاو

قات،د. هيچ يك از اين مخلود دارجود، با انسان واه مى
روان كه رمى
رويد و حيو
ند و اين فقط انسانفتار  ممكن ندارت انتخاب يك عمل خاص از ميان چندين رقدر

د و از آن
ها يكىار مى
گيراه مختلS قرابر چندين كار و چندين ره در براراست كه همو
مى
گزيند.ا برر

د مى
يابد. حتى كسى كها در خوجدانى است و هر كس آن ر، يك حقيقت واختيار
لوىد. موه مى
برد بهرت اختيار خوا در سخن يا بحث انكار مى
كند، در عمل از قدرآن ر

نه يادآورى مى
كند:ا در قالب يك مثال اين
گواين حقيقت ر

ختفت باالى درآن يكى بر ر
دانه سختا دزمى�فشاند او ميوه ر

نىَصاحب باغ آمد و گفت اى د
كنى؟�مت، بگو چه مىاز خدا شر

گفت: از باغ خدا بنده�ى خدا
دش عطاما كه حق كرد خرمى�خور

ختم بر درَپس ببستش سخت آن د
دش بر پشت و پهلو چوب سختمى�ز

مى بدارگفت:� آخر از خدا شر
ارار زا زشى اين بى�گنه رُمى�ك

 خدا اين بنده�اشِگفت: كز چوب
ند بر پشت ديگر بنده�اشمى�ز
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 اوِ حق و پشت و پهلو، آنِچوب
مان اومن غالم و آلت فر

دم از جبر اى عيارگفت: توبه كر
اختيار است اختيار است اختيار

د مشاهدهه در خوارا هموان آن راو، نشانه
هاى فر اختيارِدنشن بود روجوبا و
مى
كنيم، از جمله:

اىت شبانه
روز تصميم
هايى مى
گيريم و بردر ساعات متفاو ـ تفكر و تأمل:١
دنا با سبك و سنگين كرانب آن راين تصميم
ها ابتدا انديشه مى
كنيم و جو

ا، كدام
يك راه و چند كارديد مى
شويم كه از ميان چند رمى
سنجيم. گاهى نيز دچار تر
مى
گزينيم وا براه
ها رم، يكى از آن رسى
هاى الز، پس از بررانتخاب كنيم. دست آخر

د آن مى
شويم:ارو
دا اين كنم يا آن كنماين كه فر

١خود دليل اختيار است اى صنم

ضايت وفق شويم، احساسى از رد موگاه در كار خو هرسندى پس از كار:ـ خر٢
ضايت نشانه
ى آن است كهد. اين احساس را مى
گيرا فرد ما رجود، وسندى از خوخر

د مى
دانيم.اده و تصميم عاقالنه
ى خود و نتيجه
ى ارا از خوآن كار ر
تكب اشتباه مى
شويم و بر اثر اين اشتباه گاه در كارى مرـ احساس پشيمانى:٣
د. در اين هنگام احساس ندامت و پشيمانى بهد مى
شوارد يا ديگرى زيان وبه خو

ده است.اده و اختيار ما بواغمان مى
آيد و اين بدان معناست كه آن اشتباه، به ارسر
م چيستگر نبودى اختيار اين شر

م چيست؟اين دريغ و خجلت و آزر
ان بدىدى زو آن پشيمانى كه خور

٢ز اختيار خويش گشتى مهتدى

عاند و هم
نو
كلى انسان، خو به
طورا:ليت2پذيرى و نظام پاداش و جزـ مسئو٤
اد مى
داند، و بر همين اساس، عهد
ها و پيمان
نامه
ها رهاى خوا مسئول كارد رخو

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

لوى، دفتر پنجمــ مثنوى معنوى، مو٢     لوىــ مثنوى معنوى، مو١
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اا اجنام ندهد، وى رد رليت خوده است و اگر كسى پيمان
شكنى كند و مسئوار كراستو
فته ازا نيز نشأت گرند. نهادهاى قضايى و نظام پاداش و جزات مى
شمرمستحق مجاز

همين حقيقت است.

دا بياا فرهيچ گويى سنگ ر
ا؟ا سزد رَور نيايى من دهم ب

ند؟ا زكلوخى رهيچ عاقل مر
١هيچ با سنگى عتابى�كس�كند؟��

....................................................................
s¹« “« t�u~Ç t� bO¼œ `O{uð Ë bOA¹bMOÐ ”—œ È«b²Ð«  U¹¬ —œ

ÆœdÐÅvÄ ÊU$�« —œ —UO²š« œułË tÐ Ê«uðÅv'  U¹¬

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

جه ما به اختيارايد آگاهى و توفو
ناپذيرد آن انكارجوشته شده و وت اختيار با ساختار انسان سرچه قدرگر

ت اختيار ازه
مندى از آن است. قدره
ى بهرد، نحواست، اما آن
چه اهميت دار
ادى كه استعداد فكرىت تفكر است؛ چه بسيار افراين جهت، مانند قدر

دد خوجوا در وده و آن استعداد رجه نكرلى بدان توند وخارق
العاده
اى دار
سط داشته
اند، اماادى كه استعدادى متومدفون ساخته
اند. و چه بسيار افر

ده
اند.ا فتح كرگ علم و دانش ره
هاى بزرازسط، دروبا همين استعداد متو
د و كسى كها باور دارا شناخته و آن رد رادى خوميان كسى كه نعمت اختيار و آز

ت بسيار است.د، تفاوفته مى
پنداراج را به تارد ر، و اختيار خوا حقيرد رشخصيت خو
ده و به آن معتقد است، احساس هويت مى
كند، و ازا باور كرد رانسانى كه اختيار خو
د احساسهاى خودار است؛ در قبال كارخوردباورى بااليى براعتماد به نفس و خو

دن امورى هم
چوند و به گرا مى
پذيرد رليت مى
كند، تصميم
هاى اشتباه خومسئو
مى
آيد.ان برد و در صدد جبرشانس و اقبال منى
انداز
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لوى، دفتر پنجمــ مثنوى معنوى، مو١
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انگرهاى ويرپندار
خىب برچوناپذير است، اما در چارد و انكارهر چند اختيار انسان امرى مشهو

د جهانان مثال، كسى كه عقيده دارد. به
عنود ندارجوانديشه
ها امكان تبيين آن و
جه كند،د تومنحصر به همين اشياى مادى است اگر با دقت به نتايج اين عقيده
ى خو

ا از نظر او متامضيح دهد. زيرا تواند اختيار انسان راهد شد كه منى
توجه خومتو
اتى فيزيكى و شيميايى هستند كه بهالت اشياى مادى فقط تغييرات و حتوتغيير
١ند.اده و اختيار باقى منى
گذاراى ارت جبرى رخ مى
دهند و جايى برصور

د وقم مى
خورشت انسان بدون اختيار او رنود سرهم
چنين كسى كه مى
پندار
گى ازندا در زد رد، پويايى و نشاط خوات الهى نداراده
ى انسان جايگاهى در تقديرار

د.ليت بر وى حاكم مى
شوكى و عدم احساس مسئودست مى
دهد و بى
حتر
ا ازگى و نشاط رندك، سازس فلج، حتراج عقيده
ى «جبرى
گرى» مانند ويرورو

گويان واهم مى
كند.
 زورگويان فران و زورگراى جتاوزا برصت رد و فرجامعه مى
گير
فى مى
كنندهبت الهى معرا موده ر به چنگ آورِتت و ثرودم، قدران به حقوق مرگرجتاوز

ت، وهى غرق در نعمت و ثروشت است كه گرونوند اين از تقدير و سرو مدعى مى
شو
، كسانى كه از اين نعمات الهىف ديگرت باشند. از طرّشقعده
اى در محنت و م

اض بهند مخالفت آنان، اعتراض منى
دهند و مى
پندارد حق اعترم شده
اند، به خومحرو
است الهى و تقدير است. تاريخ اسالم نشان داده است كه مسأله جبر و تقديرخو

انانه
ى سياستمدارمت جابراى ادامه
ى حكوه دستاويزى محكم برارنه، هموگوجبر
اهى وادى
خونه آزگوفدارى از مسلك جبر و تبليغ آن، هرده است؛ آن
ها با طروى بوَُما

دم فكر كنندنه
اى كه مردند، به
گوفى مى
كرشت معرنوه با تقدير و سرا مبارزحق
طلبى ر
ه
اى هيچ اثر واست خداست و چنين مبارزه با خوه با ستمگرى چون يزيد، مبارزمبارز

اد در فضاى جبرى
گرى،خى ديگر از افراهد داشت. برنتيجه
اى به
دنبال نخو
ا بهنند و آن رليت
گريزى پيشه مى
كنند. اينان دست به هر كار ناپسندى مى
زمسئو

اختيار نيست.ء استفاده از حالى كه اين عمل، چيزى جز سوند. درحساب جبر مى
گذار
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سيدند ود را به همين نتيجه در انديشه
هاى خوخى از فالسفه
ى مادى
گردهم و بيستم ميالدى برــ در قرن
هاى نوز١
فتندار گرانى نيز در همان سال
ها تحت تأثير آن انديشه
ها قرگان ايرخى از نويسندايى) شدند. برفتار افكار نيهيليستى (پوچ
گرگر

اندند.ا گذرسانه
اى رگى مأيونددند و زچى روى آورو به فلسفه
ى پو
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ادى كسانى است كه فكر مى
كنند اختيار به معناى آزِانگر ديگر از آنپندار وير
اقب و نتايج آن، و حتىجه به عود بدون تواست
هاى خوار دادن خومطلق، محور قر

ضاىاى ار برًفافنت قانون
مندى
هاى حاكم بر جهان خلقت است. اينان، صرناديده گر

كود عمل شده، درارد وس
هاى خوميل و هو
مدت به تخريب شخصيتازتاه
مدت يا در


وخو

رد،
نابسامانى
هاى
اجتماعى

آسيب

گاه

و

طبيعت


به

زساندن

محيط


مى
پرند

ند.دازگى
اهانه بادخوفتارى خوعالقه
مندان به حفظ محيط
زيست معتقدند انسان امروز ر

فتار ناشى از آن است كهديك ساخته است. اين رانه
اى نزا به ويرطبيعت داشته و آن ر
، محور همه
ى امور است و هيچاده
ى اوده است كه ميل و ارانسان امروزى تصور منو

١د.د ندارجواه آن ومانعى بر سر ر

....................................................................
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فايى اختيارمينه2ساز شكوز
ه
مندى ازده كه با بهرموا از آن جهت به ما عطا فراده رت اختيار و ارند، قدرخداو
ا بپيماييم و در آسمان هستىا فتح كنيم و قله
هاى كمال رفت ره
هاى پيشرازآن، درو

ازى و دورى ازمينه
ساز چنين پروتا جايى كه جز خدا منى
داند، به پيش رويم. ز
ك صحيح نظام حاكم بر جهان خلقت است.ست، درهاى نادرپندار

ندى حكيم، عادل و قادر استفت، اعتقاد به خداوسيدن به اين معرلين گام راو
ه مى
كند كها به
طورى تدبير و ادارده است، و آن را خلق كرد جهان ركه با حكمت خو
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د نقد جدىگى عصر جديد است، و مورنداطى، زيربناى فلسفه و انسان شناسى حاكم بر زمانيسم افرــ انسان
محورى و او١
ت» و «فلسفه
ى اخالق» ازانيد به كتاب
هاى «فطرمينه مى
توفته است. در اين زار گردمندان حقيقت
طلب قرگ و دران بزرمتفكر

، «چپاولكتر سيدحسين نصران مسلمان و دنياى متجدد» از دنه
گنون، «جوان دنياى متجدد» از راستاد شهيد مطهرى، «بحر
تضىب» از سيدمرسعه و تمدن غراده و «مبانى توب» از اصغر طاهرزلزل تمدن غرا، «علل تزاندانا شيودانش و طبيعت» از و

اجعه كنيد.آوينى مر
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ب سامان
دهى شده و قانون
مند،چوخدادهاى جهان، در يك چارادث و رهمه
ى حو
چه مابسيار دقيق و حساب شده، و بدون هيچ عيب و نقصانى در جريان است. اگر

ك عميق اهداف حكيمانه
ىد از درد و ناقص خوانسان
ها، به علت دانش محدو
بسيارى از رويدادهاى هستى عاجز هستيم، اما مطمئنيم و اعتقاد داريم كه:

ى مى�روده�اى� كز �جويبارقطر
ى مى�روداز پى انجام كار

ا به انسان اين اطمينان رً
الّو ا،ند حكيم و نظام حكيمانه
ى اوايمان به خداو
د.اه نداراى حافظ و نگاهبانى است كه اشتباه در كار او رمى
بخشد كه جهان دار

جهت بى
پايان آن ناخدا، به هيچ
ود كه به علت علم و قدركشتى جهان ناخدايى دار
ا ازاند آن رد و هيچ
كسى جز او نيز منى
تودى آن منى
رواحتمال غرق شدن و نابو

مايد:د مى
فرند خودى جنات دهد. خداونابو

«
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دند نگه مى
دارهمانا خداو
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÷Óها و ز
امين رآسمان
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b‡ÅÁÈهيچ كسى بعد از او
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ندهدبار آمرزست براو»
٤١، فاطر

د كه با اعتماد به اين قانون
مندى و نظم جهان است كهجه مى
شو انسان متوًثانيا
ا طى كند.ساند و پله
هاى كمال را به فعليت رد راند استعدادهاى خومى
تو



نام ديگر اين قانون
مندى و سامان
بخشى الهى «نظام قضا و قدر» است.
گار است و تصورخى چنين پنداشته
اند كه قضا و قدر الهى با اختيار انسان ناسازبر

قتى به حادثه
اى تعلقاى قانون
مندى و نظم است كه و، چيزى ورمى
كنند تقدير
اهيم ديد بدونحالى كه خوند؛ درهم مى
زا برا لغو و هر نظمى رنى رفت، هر قانوگر

اى كار اختيارىمينه
اى برد و هيچ زار منى
شوقرش قضا و قدر الهى هيچ نظمى برپذير
پديد منى
آيد.

ارى نشستهد در سايه
ى ديوان خو با جمعى از يارãمنان على مؤروزى امير
ار روىاى اين كه ديوار شد. برجه كجى و سستى ديودند. امام، عليه
السالم، متوبو

ارى ديگر نشست. يكى ازخاست و زير سايه
ى ديود، از آن
جا بران نريزايشان و يار
ت گفت:ان به آن حضريار

منين آيا از قضاى الهى مى
گريزى؟املؤــ يا امير
م.»ر الهى پناه مى
برَدَ قد: «از قضاى الهى بهموامام فر

گ انسان تعلقد كه اگر قضاى الهى به مرداشت نابه
جاى آن شخص، چنين بوبر
ارار كج و سست نشسته باشد چه در سايه
ى ديوفته باشد، چه در سايه
ى ديوگر

كت و تغيير مكان وىاين حراهد آمد؛ بنابرگ خواهد شد و مراب خوار خرمستحكم، ديو
فتار و گفتارمنان با رمؤا اميرّاساس دستور عقل، بى
فايده است. امو تصميم
گيرى بر

خت كهان) آموا نشان داد و به آن شخص (و ديگرش صحيح از قضا و قدر رد، نگرخو
مينه
ساز آنك و عمل انسان نيست؛ بلكه عامل و ز، نه
تنها مانع حتراعتقاد به قضا و قدر

دازيم:منان، به تبيين بيشتر قضا و قدر مى
پر
مؤشن
تر شدن بيان اميراى رواست. بر
ه»ر» نيز به معناى «اندازَدَقر» و «ْدَقفنت» است. «ه گر«تقدير» به معناى «انداز

تّدن و حتميساندن، پايان دادن، حكم كرهستند. «قضا» به معناى «به اجنام ر
ه،د، اندازند متعال حدودات جهان، از آن جهت كه خداوجوبخشيدن» است. مو

به تقدير الهى هستند؛ ور َّمقدا تعيين مى
كند، مانى آن
ها رقعيت مكانى و زگى، موويژ
ند،اده
ى الهى حتميت مى
يابند و ايجاد مى
شومان و اراز آن جهت كه با حكم و فر

، نقشه
ى جهان با همه
ىت ديگراجنام يافته به قضاى الهى هستند. به عبار
دن آن نيزا و پياده كره
كارى
ها و قانون
مندى
هايش از آن خداست و اجرريز
سيله
ى خداست. به همين جهت نه در نقشه
ى آن نقص و اشتباهى هست و نه دربه
و

ÅÅ∂∏ÅÅ
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انستيم با اطمينان خاطر كار ود، ما مى
تودن آن. آيا اگر غير از اين بوا و پياده كراجر
ه
اى ببريم؟د بهرفعاليت كنيم و از اختيار خو

شيم، به علت اعتماد به همين تقديرمى
داريم و مى
نود براده
ى خوآبى كه با ار
اتى آفريده كهه
ها و تقديرگى
ها، اندازا با ويژند آب راست. يعنى مى
دانيم كه خداو
ا پر ازا نبيند و جهان رات را كسى كه اين تقديرّد. امسبب سير شدن انسان مى
شو

د؟ه ببرد بهراده و اختيار خواند از ار مى
توًاقعاد، آيا وهرج و مرج بپندار
جه كنيد:آن كريم توبه اين مثال قر
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شده
ى خداىآن،

تعيين
ه
ى


 عليم استعزيز
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Êu×‡Óدشند.و همه در مدارى در گر
٤٠ تا ٣٨يس، 

شيد و جايگاه
هاىكت خورند مسير حرضيح مى
دهند كه خداواى ما تواين آيات بر
دى پيش نيايدخورشيد و ماه برده است، به
طورى كه ميان خورمور فرَّا معين و مقدماه ر

د.ض نشوو جاى شب و روز عو
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ها، ماه
ها وانيم ساعات، روزهمين تقدير بسيار دقيق سبب شده است كه ما بتو
نامه
ريزى و عملده و با اعتماد و اطمينان از دقت و نظم آن، برا تنظيم منوفصل
ها ر

كنيم.
اين مى
گوييم:بنابر

دات ــ كه هم جايگاه و نقشجونقشه
ى جهان خلقت و نظام تعيين شده ميان مو
طا ــ مربودى رجود هر موگى
ها و حدوا در نظام معين مى
كند و هم ويژدى رجوهر مو

ست.ط به قضاى اودات، مربوجودن و خلق آن موآورا دربه تقدير الهى است و به اجر
اده
ى او و قضاى الهى برد و قضا از ارچشمه مى
گيرند سرتقدير از علم و حكمت خداو

آن كريم، حكم ود. از اين
رو قر، اجنام مى
پذيراساس آن تقديرد و برتقدير تكيه دار
مايد:اساس تقدير دانسته و مى
فرا برقى راى خلقت هر مخلوند برمان خداوفر

«


½Ò� U‡Ôq‡]ý Ó‡v
Ú

¡Ìاما هر چيزى ر

šÓK‡ÓI‡ÚÁU‡M‡
Ô

Ð I‡Ób‡
Ó

—Ìه آفريديمبه انداز
٤٩، قمر

اده
ىات الهى است كه با ارد ميان اشياء، يكى از تقديرجوابطه
ى جاذبه
ى مور
سايلى مانندده است والهى ايجاد شده است. شناخت اين تقدير به انسان كمك كر

د. اگر جهانكت كند و از جايى به جايى ديگر رود كه در آسمان حرا بسازاپيما رهو
اارى رانايى ساخنت چنين ابزد، آيا انسان توبدون چنين تقديرى خلق شده بو

داشت؟
سعهت
هاى اختيارى او توّاليّا بيشتر بشناسد، اجنام فعات رچه انسان اين تقديرهر

د.ده مى
شوش در جهان افزوازت پرومى
يابد و بر قدر
ا بهد را به آن شخص، بهتر دريابيم و اعتقاد خومنان رمؤانيم پاسخ اميراكنون مى
تو

ار كج، يك قضاى الهى است. ايناسخ
تر مناييم؛ فرو ريخنت ديوقضا و قدر الهى ر
ه، تقدير و اندازارا اگر ديوّ، يعنى كجى آن است. امارقضا متناسب با تقدير خاص آن ديو

ا كهرگى ديگرى داشته باشد، يعنى اگر مستقيم و محكم باشد، قضاى ديگرى و ويژ
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د. و انسانى كه اين دو تقدير واهد آورار است، به
دنبال خوپايدارى و استقامت ديو
ايش مناسب
ترد و از تقدير و قضايى كه برگير
ا بشناسد، تصميم مىاين دو قضا ر

د.ه مى
براست، بهر
ه
اى بر پديده
هاى آن حاكمنه تقدير و اندازنظر بگيريد كه هيچ
گوا درحال جهانى ر

ًد؟ و آيا اصالد دارجواده و اختيار انسان واى ارنباشد؛ آيا در چنين جهانى جايى بر
جى پيدا كند؟اقعيت خاراند ود و مى
توچنين جهانى معنا دار

....................................................................
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نداده2ى خداواده2ى انسان با ارابطه2ى ارر
اگى و نقشه
ى پديده
ها ره، ويژد، اندازند با حكمت خواين
كه مى
گوييم خداو

ادث جهان و ازد، به اين معناست كه حود محقق مى
سازاده
ى خومعين مى
كند و با ار
ست.ند و مظهرى از قضا و قدر اواده
ى خداوهاى انسان حتت تدبير و ارجمله كار

اد و هم انسان راده
ى الهى معتقد بوان هم به قضا و ارنه مى
تومسأله اين است: چگو
ابستهاده و اختيار وان گفت كه كار انسان، هم به اردى مختار دانست؟ آيا مى
توجومو

ند؟اده
ى خداواست و هم به ار
م است با علت
هايى كه در پيدايش يك پديدهسش الزاى پاسخ به اين پربر

دخالت مى
كنند، آشنا شويم. اين علل، بر دو دسته
اند:
عهت مجمو در پيدايش هر پديده ممكن است چند عامل به
صور:ضىـ علل عر١

عه
اى چوناى رويش يك گل، مجمو برًو با همكارى يكديگر دخالت كنند. مثال
ت دست به دست هم مى
دهند وارباغبان، خاك، آب، نور و حر

انه علل رند. اين
گوا پديد مى
آوركت يكديگر گل ربا مشار
ضى» مى
گويند. در اين مثال، هر عامل به
طور«علل عر

تد كه با نقش ديگرى متفاوعهده دارمستقيم نقشى بر
است.
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نه است كه گاهى تأثير چند عامل در پيدايش يك پديده اين
گولى:ـ علل طو٢
م تأثيرم در عامل سود و آن عامل دو، يك عامل در عامل ديگر اثر مى
گذارًمثال

قتى كه شما قلماى مثال، وا به معلول منتقل كند. برمى
كند تا اثر عامل اول ر
به
دست مى
گيريد و نامه مى
نويسيد، چندين عامل، در طول هم، در اجنام اين كار

ند:دخالت دار
د؛ا مى
نگارد روى صفحه جمالت ركت خواول، قلم كه با حر

د؛مى
آوركت درا به حرم، دست شما كه قلم ردو
د؛كت دست شما مى
شوجب حرم، سيستم عصبى بدن كه موسو

اده
ى شما كه مقدم بر سه علت قبلى است؛م، ارچهار
اده از او پديد مى
آيد.پنجم، نفس يا روح شما كه ار


يك از اين عوا به هرشنت ركار نو


ان نسبت داد؛ بدين
معنا كه اگرامل مى
تو
تيب، علتشنت ممكن منى
شد، اما هر علتى، به
ترد، عمل نوامل نبوهريك از اين عو

كتكت آن ناشى از حرد. قلم مى
نويسد، اما حرا از عامل باالتر مى
گيرد ردن خوبو
د محصول كار سيستم عصبى است. اين كاركت دست به نوبه
ى خودست است. حر

لى»ا «علل طواده هم از نفس شماست. اين علت
ها راده و ارهم ناشى از ار
مى
گويند.

ادهند ارست. خداواست اواده
ى الهى و خواده در انسان به علت ارد اختيار و ارجوو
مانىاده باشد. در فعل اختيارى، تا زاى اردى مختار و دارجوده است كه انسان موكر

د. اما در عين حال، ما،اده نكند، آن فعل اجنام منى
گيركه انسان به اجنام فعلى ار
ند است. يعنىاده
ى خداوابسته به ارند، همگى واده
ى ما و عملى كه از ما سر مى
زار
د.اده
ى خداست و با آن منافات نداراده
ى انسان در طول ارار

...................................................................
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اختيار انسان، يك تقدير الهى
مان فقط تعيينند سخن مى
گوييم، منظورسيله
ى خداوقتى از تقدير جهان به
وو

تريند نيست. اين
ها ساده
ترين و آشكارجومان يك موض، حجم، مكان و زطول، عر
ابط ميانگى
ها، كيفيت
ها و كليه
ى روها هستند. تقدير الهى شامل همه
ى ويژتقدير

شد، تعداد الكترون
هاى هر عنصرجه بجود. اين كه آب در چند دردات مى
شوجومو
دش كند، بدن انسان از چه اعضايىمين گرچه تعداد باشد، ماه در كدام مدار دور ز

ات الهى است. يكى ازد، كار هر عضوى چه باشد، همه و همه از تقديرتشكيل شو
اى اختيار باشد؛ همان
طور كهاى انسان اين است كه او دارات الهى برتقدير

اين هر كارى كه از روىا داده است. بنابردن رگى مايع بو به آب، ويژًمثال
ند، داخل در تقدير الهى است و از آن خارجگى اختيار از انسان سرزويژ

د اجنام دادم كه درا به اختيار خواند بگويد من كارى رد. كسى منى
تومنى
شو
ده كه اين كار با اختيار انسان اجناممور فرّد مقدند، خوا خداود. زيرتقدير الهى نبو

ا «با اختيار اجنامهايش راسته كه انسان كارنه خوند اين
گو، خداود. به تعبير ديگرشو
ايناه بدون آن. بنابراه با اختيار اجنام دهد، خودهد»، نه اين
كه «اجنام دهد»، خو

اراهد فرار كند؛ حتى اگر بخوست، فرگى ذاتى اوء ويژ، كه جزاند از اختياركسى منى
تو
اده
ىاست و ارا با خود، چون همين كار راهد بوكند، باز هم اين يك كار اختيارى خو

د اجنام مى
دهد.خو

ه2ى اختيار انسانداير
د در نظام عالم ببيند و تصورا محصور و محدود رشايد در نگاه اول، انسان خو

اهدف
تر خوست. اما در نگاهى ژرك و پويايى اوكند، كه اين قانون
مندى
ها مانع حتر
ا سامان اختيار انسان و نظام جهان رِتابطه
ى ميان قدرند با چه زيبايى رديد كه خداو

دمينه
ساز عروج و صعود، بلكه زاه او نشو رّنه
اى كه نه تنها اين نظام سدداده، به گو
دد.وى به سوى قله
هاى كمال گر

تاريخ علم نشان مى
دهد كه همين نظام قانون
مند، به انسان امكان داده است تا
ا بجويد وس
ها را بشكافد، اعماق اقيانوا بگشايد، پهنه
ى درياها ره
هاى علم رازدرو
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د.د بسازگى خونداى زنى برناگوهاى گواردد و ابزا در نورفضاى كهكشان
ها ر
ا به اين حقيقت جلب مى
كند:جه ما رشن توآن كريم با بيانى روقر

«ÓK‡�Òyt‡
Ô

�« ]Ý Èc‡
Ó

‡X]d‡
Ó

� ÓJ‡Ôr‡
Ô

�« Ú³‡
Ó

×‡
Ú

d‡
Ó

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

�²‡Ó−‡
Ú

d‡È
Ó

�« ÚH‡ÔK‡Ú‡ïÔt‡O‡' Ð U‡Ó�
Ú

d‡ÅÁÈÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Ë
Ó

� ²‡Ó³‡
Ú

²‡Ó� «uG‡s‡Ú      Ú 'ÓK‡C‡Åt‡ÈÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Ë
Ó

� ÓF‡
Ó

K‡]J‡Ôr‡
Ú
 Ú ðÓJ‡A‡ÔÊËd‡ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Ë
Ó

Ý 
Ó

X‡]d‡
Ó

� ÓJ‡Ôr‡
Ú

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

' U��‡�« v‡
]

 «ËUL‡Ë 
Ó

' U�  v«ÚÅôÓ—
Ú

÷ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ł
Ó

F‡OL‡
Î

� UM‡Út‡
Ô

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

«Ê]– v‡' 
ß
�ï‡ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Ó U‡¹üÌ� I‡Ó‡u
Ú

Â
Ì

¹ 
Ó

²‡ÓH‡ÓJ‡]ÊËd‡ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

١٣ و ١٢جاثيه، 

ّرام و مسختى رصورام انسان نيست؛ فقط درايطى رجه كنيم كه دريا در هر شرتو
ا بشناسد و متناسب با آنگى
ها و قانون
مندى
هاى آن رد كه آدمى ويژانسان مى
شو

س
ها سير كند،اند در درياها و اقيانوهايى مانند كشتى تهيه كند تا بتوارگى
ها، ابزويژ
اهد شد.نه در دريا هالك خوگرو

مه
ى كارخاسته از آن
ها، هم الزات و قانون
مندى
هاى برپس تقدير
ادخى از افرد
كننده
ى آن است. براختيارى انسان و هم جهت
دهنده و محدو

ك قانون
مندى
هاىكنند و بدون در
جه منىشن توبه همين نكته
ى بسيار رو
كنند و
ا دنبال مىد راه خواه
هاى دخلوشبختى، رسيدن به خواى رجهان، بر
نند.قم مى
زا رد ربدبختى خو
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١ه2ى سنت2هانامه2ريزى در دايربر

ابطه
ى آن با قضا و قدر الهىس، با حقيقت اختيار و ردر اين در
آشنا شديم و دانستيم كه قانون
مندى و نظام حاكم بر جهان خلقت،

گيرىكت و پويايى انسان و به
كارمينه
ساز حرجتلى تقدير الهى و ز
خى از قانون
مندى
ها وب است با برد. در اين قسمت، خواده و اختيار او مى
شوار

نامه
ريزى درگى انسان است، آشنا شويم. برندسنت
هاى الهى كه حاكم بر جهان و ز
ا تضمينفقيت ما رد و موار و آسان مى
سازا همواه كمال ره
ى اين قانون
ها، رداير

مايد:د مى
فره
ى سنت
هاى خوند دربارمى
كند. خداو
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نىگوگراى سنت
 خدا
 دگز 

٢  نمى
يابى٤٣، فاطر

قانون2مندى2ها يا سنت2هاى الهى
ده است و همه
ىت» ياد كرّان «سنآن كريم از اين قانون
مندى
ها با عنوقر

فقگى موندده تا با عمل بر طبق اين سنت
ها، زت به شناخت آن
ها منوا دعوانسان
ها ر
مندى داشته باشند.و پيروز
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نامه
ريزى عملى است. به همينش و براى تقويت نگراى اين قسمت، بيشتر برجه نمايند كه محتوم توان محترــ دبير١
ب است كه يك جلسه به تدريس آنانند. لذا خوه بخوا بدون دغدغه
ى نمران اين قسمت رجهت ضرورى است كه دانش
آموز

اختصاص يابد.
داشتهم بر عذابى از يك قوًد؛ مثالا بگيراند اين باشد كه سنتى جاى سنت ديگرى رد از تبديل سنت مى
توــ مقصو٢

اه رم و گرواى يك قواند اين باشد كه سنت تعيين شده برد از تحويل نيز مى
تود؛ و مقصوا بگيرد و نعمت و خير جاى آن رشو
دانند (با استفاده ازگره ديگرى برا كه مستحق آن شده، به گروم ر عذاب فالن قوًدانند؛ مثالگره ديگر برم و گروبه قو

ان).الميزتفسير

ÅÅ∑µÅÅ
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خى از سنت2هاى الهىبر
ابط ظاهرى وط به روخى از سنت
ها مربود. برتى دارسنت
هاى الهى سطوح متفاو

ه
مندى بهترم و بهرمادى ميان پديده
هاست كه شناخت آن
ها سبب پيدايش علو
ط به حيات معنوى انسان
ها وخى از سنت
ها نيز مربودد. برانسان از طبيعت مى
گر

الم غيبا با خويشنت خويش، حيات اجتماعى، عوابطه
ى او رامع بشرى است كه رجو
جه به هر دوگى سعادمتندانه در گرو توندو باالتر از همه، با خدا تنظيم مى
كند. ز

دسته از سنت
هاست. شناخت قانون
مندى
هاى جهان طبيعت فقط به تسلط انسان بر
حالى كه شناخت سنت
هاى معنوى، به تسلط انسان برطبيعت كمك مى
كند، در

 مسلط بر خويش است كهِابطه
اش با خدا نيز مى
اجنامد. انسانخويش و تنظيم ر
ستى وستى استفاده كند و به
جاى نفع
پرانين طبيعى نيز به
دراند از قومى
تو

ا دنبال منايد. آشنايان به سنت
هاى الهى مانندفاه و آسايش همگانى ردمحورى، رخو
اه
ها را مى
شناسند، پيچ و خم كوه
ها رّد به قلدانى هستند كه مسير صعوهنوركو

ارى
ها عبور كنند وار و ناهمواه
هاى همونه از رتشخيص مى
دهند و مى
دانند چگو
ند.ا پشت سر گذاردنه
ها رگر

امل نابسامانى دنياىند از عوآيا غفلت انسان امروز از سنت
هاى معنوى خداو
نى  نيست؟كنو

دازيم:خى از سنت
هاى معنوى مى
پراكنون به تبيين بر

ـ امتحان و ابتالء١
شد و تكامل انسان و عامل ظهور و بروزايند رنگى و فرط به چگواين سنت، مربو

ÅÅ∑∂ÅÅ
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اد رنى خوت و متايل دروّاى اين كه نيست. هر انسان انتخابگرى براستعدادهاى او
ضه در معرارا مشاهده كند، هموگزيده است، آشكارا برنشان دهد و نتيجه
ى آن
چه ر

ااه هدايت الهى رند و رد به خداومايش است. نيز كسى كه ايمان خوامتحان و آز
دد. هر حلظه و هره و امتحان
هاى خاص مى
گرمايش
هاى ويژد آزاراعالم مى
كند، و

اه باشد و پيروزى يا شكست درساعت از عمر ما با ده
ها يا شايد صدها امتحان همر
دد.گى ما مى
گران و عقب
ماندمايش
ها، سبب ساخته شدن و تكامل، يا خسراين آز

اه مى
يابيم و با امتحان جديدترى روبه
روحله
ى باالتر راگر پيروز شويم به مر
د تا بهمايش مى
شوست مانند دانش
آموزى كه در طول هر سال آزمى
شويم. در

مايد:ه مى
فرند در اين باراه يابد. خداوكالس باالتر ر
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Ó
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Ó
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«uپندارآيا مر�
ند؛ها مى
شوند ردم مى
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M‡ÒU‡ديم،همين كه گويند ايمان آور

Ë
Ó

 ¼Ô‡r
Ú

¹ ô 
Ô

H‡Ú²‡ÓÊu‡M‡Óشوو آز
ند؟مايش نمى
٢ت، عنكبو


تر و دشوشد و تكامل بيشتر فربا رSهاى الهى نيز ظري
ند؛تر مى
شوارد، امتحان
صفى نصيب انسانقابل وبه
طورى كه عبور از آن
ها كماالت و زيبايى
هاى غير

جاىد برا از خود ره
ى خوتبه
هاى باال، آثار ويژمى
كند و كمترين غفلت در مر
مايد: مى
فرãند. امام صادق مى
گذار

«½]‡L
Ó

L‡�« U‡
Ô

�R‡s‡Ôمناستى كه مؤبه ر

ÐL‡
Ó

M‡Úe‡�ÓW‡� Ó‡H]‡W�« ÚÊ«e‡OL‡¨ى تربه منز
ستازوله
ى كفه
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t‡ÅÈد،ده شوه ايمانش افزوهر انداز

‡¹“bÓÐ v' 
Ó

zö‡


t‡ÅÈشو
١دامتحانش نيز سنگين
تر مى
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٢١٠، ص ٦٧، ج اراالنوــ بحار١
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ـ امداد الهى٢
ند: دسته�اى به نداى حقيقت پاسخدم دو دسته مى�شوت انبياء، مرابر دعودر بر

گى دنياندند و دسته�اى جلاجت ورزيده و به زا مى�پذيرمثبت مى�دهند و هدايت الهى ر
اه حق ياد، راده و اختيار خوبسنده مى�كنند. سنت الهى اين است كه هر كس با ار

فته، بهد كه در مسيرى كه در پيش گراهم شواى او فرايطى برگزيند، شرا برباطل ر
مى�گزيند،ا براه حق را آشكار كند. در حقيقت، كسى كه رد رشت خود و سرپيش رو

اه باطلا مى�پيمايد. آن كس نيز كه راتب كمال رد و مرگير�ار مىند قرد لط= خداومور
نىجدان) و بيرونى (عقل و وهاى دروها و تبشيرده، پس از انذارا انتخاب كرر

ا از آن لط=�هاى خاصد رد تا خوها مى�شود رايان دين)، به حال خوان و پيشو(پيامبر
طلناك جهنم سقوه�هاى هوّند به درم كند و مطابق با قانون�مندى خداومحرو

ّا. امه�مند از امداد الهى است و هم گناه�كاركار بهراين، هم انسان نيكومى��منايد. بنابر
د و دريغاگذارى او به حال خوند به انسان گناه�كار چيزى جز وه�ى امداد خداونحو

گى انسان در جهتندانين حاكم بر زايط و قودن لط= خاص نيست تا مطابق با شركر
اء اينه�ى اسر سور٢٠ تا ١٨آن كريم در آيات د. قرده، پيش روهدفى كه انتخاب كر

جهد بدان تواى انسان�ها آشكار مى�كند تا در تصميم�گيرى�هاى خوا برسنت الهى ر
،خى انسان�هاى گناه�كارمات دنيوى به برّدن تنعداشته باشند و فكر نكنند كه روى آور

جمه�ى اين آيات چنينند به آن�هاست. تردن آن�ها و لط= خداوب بونشانه�ى خو
است:
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ار مى
دهيم،د در اختيار او قرا زوگذر دنياست، همان رداهان متاع زو«هر كه خو
ا نصيب او كنيم كه بااده كنيم. سپس جهنم راهيم و به هر كه ارالبته آن مقدار كه بخو

ده
اندا طلب كرت رد. و آنان كه حيات آخرد شوارحمت خدا به آن وهش و دورى از رنكو
دانىد قدرمن هستند، سعى و تالش آن
ها مورشيده
اند و مؤان كواى آن به قدر توو بر

ت مدد مى
دهيم و عطاىگاردا از عطاى پروره رفت. ما هر دو گرواهد گرار خوقر
گز از كسى منع نشده است.»ت هرگاردپرور

فيق الهىـ تو٣
ند واه حق گذارت، قدم در رّامداد خاص خداى متعال نسبت به آنان كه با پاكى ني

ار دهند،د قرجهه
ى همت خوا هدف و وگار عالم ردضايت پرورت و رسعادت جهان آخر
اه با سعى و تالشى كه انسان ازد؛ بدين
معنا كه همرفيق الهى» تعبير مى
شوبه «تو

د كه انساناهم مى
سازا چنان فرايط و اسباب رند نيز شرد نشان مى
دهد، خداوخو
سد.آسان
تر به مقصد بر

ا به حتققا نيرو مى
بخشد و آن
ها راده
ى اهل ايمان رفيقات كه اراين قبيل تو
انددى و هم به شكل اجتماعى مى
تود، هم به شكل فرفق مى
دارد مومان
هاى خوآر

كل بر خدا ولى با توات كم، وات و نفرد. چه بسيار امت
هايى كه با جتهيزه
گر شوجلو
آن كريمه با باطل نهادند و پيروز شدند. قرتصميمى محكم، قدم به ميدان مبارز

مايد:مى
فر
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W‡Ì� ÓK‡OK‡ÓW‡Ìكهى اندچه بسيار كه گرو

žÓK‡Ó³‡
Ó

‡XÚ' ¾‡ÓW‡Î� Ód‡O‡¦‡
Ó

…Îغالب آمدندبر سپاهى بسيار ،

ÐU‡–ÚÊK‡�« Òyt‡
است خدابه خو
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K‡�«Òyt‡
Ô
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٢٤٩ه، بقر
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ت و هدايت الهى در ضمن تالش و مجاهدتفيق، نصره
هاى اين تويكى از جلو
د و باا مى
گيرا حمايت مى
كند، دست او رند، انسان تالشگر و مجاهد راست. خداو

د.د به پيش مى
برپشتيبانى خو
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K‡ÓU‡M‡كنيما به ر آنان رًحتما
اه
هاى خويش هدايت مى
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٦٩ت، عنكبو

ا با نظام حاكم بر جهان كه نظامى حقد را، خو حق
گرِدر حقيقت، انسان
نتيجه نظام جهانى به او كمك مى
كند و يك قدمشده و دراست، هماهنگ كر

عده مى
دهد كه بيست نفر ياآن كريم واى مثال، قرصد قدم نتيجه مى
دهد. بر
ار نفر از كفار پيروزا پيشه و شكيبا بر دويست نفر يا هزصد نفر از انسان
هاى تقو

١ند.مى
شو

اجـ امالء و استدر٤
صتند، عمر و فرگزيدند و با حق عناد و دشمنى مى
ورزا براه باطل رآنان كه ر

ار داده
اند؛ به
طورى كه اگر درطه
ور شدن در تاريكى
ها قرسيله
ى غوا وگى در دنيا رندز
در دل آن
ها بتابد، به
تدريج چنين اميدىى ّور حقد داشت كه نجوك اميدى وابتدا اند

حقيقت، مهلت
ها و امكانات، بااهند شد. درفتار خوت ابدى گرفته و به شقاوبر باد ر
ا هره
گر شده و بار گناهان آنان رت بالى الهى جلودشان به
صوراده
ى خواختيار و ار

گىندروز سنگين و سنگين
تر مى
كند. اين سنت، كه از جمله سنت
هاى حاكم بر ز

كار
د.ان است، سنت «امالء» يا «امهال» نام دارگناه
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٦٥ــ انفال، ١
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اى آن
هاستكننده برارحالى كه عذابى خودر
١٧٨ان، آل
عمر

اه با دادن امكانات، يكى پس از ديگرى،اين امالء و امهال، ممكن است همر
ايد و آن
ها با استفاده از هميناهان مى
افزند بر امكانات گمرباشد. يعنى خداو

ند و قدم به قدم از انسانيت فاصلهد بيشتر در فساد فرو مى
روار خوامكانات، و با اصر
ند. چنين حالت تدريجى درديك
تر مى
شوفته، به
تدريج به سوى هالكت ابدى نزگر
هند متعال در اين بارانند. خداواج» مى
خوا سنت «استدركت به سوى عذاب الهى رحر
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و به آن
ها مهلت مى
دهيم
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ار استهمانا تدبير من استو
١٨٣ و ١٨٢اف، اعر
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ات در پاداش و جز222ـ تفاو٥
ابر و كارا چند برفتار مى
كند، كار نيك رگان رد با بندند با فضل خواز آن
جا كه خداو

مايد:ند مى
فرا مى
دهد. خداودش پاداش و جزه
ى خوا فقط به اندازبد ر
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M‡ÓW‡دهر كس كار نيكى بياور
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¾‡ÓW‡دو هر كس كار بدى بياور

'Ó¹ ö‡
Ô

−‡Úe‡È
ß

« ôÒ� 
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¦‡ÚK‡ÓU‡N‡ا نيابدجز مانند آن جز

Ë
Ó

 ¼Ô‡rÚ¹ ô 
Ô

E‡ÚK‡ÓÊu‡L‡Óدو بر آنان ستم نرو
١٦٠انعام، 

شت2هانو22ـ تأثير نيكى2ها يا بدى2ها در سر٦
گى ما به شدت حتت
تأثيرندند كه زايان دين به ما مى
آموزدهاى پيشوهنمور

ثر در طولامل مؤكارى يا گناه از جمله عوسنت
هاى معنوى است. به
طور مثال، نيكو
تاهى آن هستند.عمر يا كو
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مايد: مى
فرãامام صادق 
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نداسطه
ى گناه مى
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 uL‡ÔÐ ‡UÚôÏ‰U‡łى سراز كسانى كه به و
آمداسطه
ند.ند، بيشترشان مى
ميرعمر
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ŠÚÊU�‡گىندز كارىو كسانى كه به سبب نيكو
ند،از داردر
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—UL‡گىنداز كسانى كه به عمر اصلى ز
١ند.مى
كنند، بيشتر

دد، البتهاند سبب بسيارى از خوبى
ها و مانع بسيارى از بالها گردعا نيز مى
تو
ندد و چيزى كه انسان از خداواقعى آن اجنام شوايط وتى كه دعا با شرصوردر
د.است مى
كند، در نهايت به ضرر او متام نشوخودر

اين سنت، يك سنت اجتماعى نيز هست. جامعه
اى كه در مسير خوبى
ها گام
د،ده شود مى
گشايد و جامعه
اى كه به گناه آلوا به روى خوحمت الهى رهاى رد، درداربر

ام كه دچار عذابخى اقوه
ى برآن كريم درباراهد شد. قرفتار خوخى عذاب
ها گربه بر
مايد:شدند، مى
فر
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÷مينكاتى از آسمان و زبر
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فتار ساختما گرپس آنان ر
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٩٦اف، اعر
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چند نكته:
ال، سؤãدى از امام على گشت از جنگ، مراه باز پس از جنگ صفين و در رـ١

د؟فنت به جنگ بنا بر قضا و قدر الهى بود، آيا ركر
ازيرادى سرفتيد و در هيچ وت پاسخ داد: «آرى، از هيچ تپه
اى باال نرآن حضر

نگشتيد، مگر به قضا و قدر الهى.»
اهد شدجن
هاى ما در اين سفر آيا به حساب خدا گذاشته خوسيد: «پس رد پرآن مر

ست از قضا و قدر استداشت نادرو نبايد انتظار پاداشى داشته باشيم؟» (اين همان بر
د.)ه نيز گاه مشاهده مى
شوكه امروز

فنت بهده، اجر رموگ عنايت فرند به شما سه اجر بزرد:
«خداومو، فرãامام، 
اده
ى خويش در آن
جاا به ارفتيد؛ اجر حضور در جبهه، زيرد راده
ى خوا با ارجنگ، زير

گشتيد و در هيچ
يك از ايند بازاده
ى خوا به ارد، زيرگشت از نبرحضور داشتيد؛ اجر باز
ديد.»احل مجبور نبومر

هد، اشارد بوداشت ناصحيح از قضا و قدر كه در ذهن آن مر، به برãسپس امام، 
دىد، گمان كرفتنتان بنابر قضا و قدر الهى بود: «شايد از اين
كه گفتم رمود و فركر

ات،د، پاداش و مجازنه بودم بر اين
گود؟ اگر اعمال مر، جبرى و حتمى بوقضا و قدر
ده و باطل مى
شد.»بيهو

قعيت
هاى سختابر موات باور به تقدير الهى، آسيب
ناپذيرى در بر از ثمرـ٢
د؛گى، ايمن مى
سازندشى
هاى زشى و ناخوابر خوا در بر، انسان رگى است. اين باورندز

د، يعنىقعيت ياد شده حاصل مى
شوناپذيرى از هريك از دو مورّاه تأثو اين مهم، از ر
ط و عدم يأس و نا
اميدى.شحالى مفرعدم خو

اها به همراطى رشايندى افرايد يا خوادث مى
افزاملى كه بر تلخى حويكى از عو
نامه دانسنت، يعنى بدون تقدير و نقشهد، تصادفى پنداشنت (شانس) و خارج از بردار
گى
اند و همگى حتت يكند آن
هاست. اگر بدانيم، حادثه
ها بخشى از زِدنض كرفر
د. اگراهد بوت خواكنش ما در قبال آن
ها متفاوند، وار دارنامه منظم و هدفمند قربر

چه تلخ ببيند، حتتاهد يا يكپارش بخو خوًا به
جاى اين
كه مطلقاگى رندانسان، ز
گىندزشى
هاى شى
ها و ناخوتى به خواكنش متفاوشمند و حكيمانه بداند، ونامه
اى هوبر
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د و نه از بى
تابى
هاىاهد بومستى
ها خبرى خونشان مى
دهد؛ ديگر نه از آن سر
س
كننده.سا و مأيوطاقت
فر

دند و بهان مى
شدند، منافقان شادى مى
كرقتى مسلمانان صدر اسالم دچار بحرو
 چنين˜د سول خوند به مسلمانان از طريق خطاب به ردند. خداوآنان طعنه مى
ز

تعليم داد:
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مت و تالشگى، شادابى، شكست
ناپذيرى، و مقاوندادث زنه به حونگاهى اين
گو
د. حادثه
اى به مصيبت
بارى كربال در عالم رخ ندادها به
دنبال دارو جهاد مضاعS ر

اگان، زيباترين عكس
العمل
ها ر، مصيبت
ديداست. در همين حادثه
ى مصيبت
بار

مندى آفريدند.شار از اميد به آينده و رنشان دادند و صحنه
هايى سر
ضايت

داقعه
ى كربال حدو كه در وãامى امام حسين ا، دختر گرفاطمه
ى صغر

سال داشت، در دربار فر٢٠
د جالد و خون
آشامى به
نام عبيدالله
بن زياد، مثل شير

انى مى
كند و مى
گويد:فه سخنرفيان و حاكم كوشد و عليه كومى
خرو
ا به
خاطر خون
هايى كه از ما ريختيد وديد، نبايد دل
هايتان شما ر«بدون تر

ا آناند، زيراخوشحالى و شادمانى فرديد، به خوت برالى كه از ما به غارامو
گ كه ما ديديم، پيش از آن كه رخ دهد، درفتارى
هاى بزرمصيبت
هاى سخت و گر

ند آسان است، تا اين
كه به
خاطر آن
چهاى خداوده است. و اين، بركتاب الهى ثبت بو
مست نشويد،از دست داده
ايد، تأسS مخوريد و به
خاطر آن
چه به
دست مى
آوريد، سر

د.»ست ندارا دوشى رفروند، هيچ متكبر فخرو خداو

ÅÅ∏∂ÅÅ
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در اين كالم، تأثير شگفت
انگيز ايمان به تقدير الهى در احساس اطمينان و
گ
ترينان كه بزرد، منايان است. اين باور به دخترى جواقع مى
شواعتماد به آن
چه و

ا بخشيدهخاشگرى نسبت به ظالم رامش و پرمت، آرا ديده، نيروى مقاومصيبت
ها ر
است.

١د.»ا مى
بره ر، حزن و اندوده
اند: «باور به تقديرمو فر˜م از اين
رو پيامبر اكر

گىنديكى از مسائل طرح شده اين است كه «اگر خدا از قبل مى
داند من در ز
اند نقشى در آينده
اماده
ى من ديگر منى
توم، تالش و ارم يا منى
شوفق مى
شومو

ند شكست من تقدير شده،داشته باشد. اگر من تالشى هم بكنم، چون در علم خداو
فقيتم باشد، نيازى بهند بر موسيد، و اگر هم علم خداواهد رتالشم به جايى نخو

م».تالش ندار
دن خداى متعال با انسان وداشتى از علم الهى، ناشى از قياس كرچنين بر

هسته در اين بارآن كريم پيوش
گاه
هاى انسان است و قرست، كه از لغزهاى اوكار
هشدار مى
دهد.

اايند رند فقط پايان و نتيجه
ى فرده است كه خداوض بر اين بوداشت، فردر اين بر
تبال كهشناس فوادث آن آگاه نيست. يك كارايند و حود فرپيش
بينى مى
كند و از خو

اا پيش
بينى مى
كند، يا معلمى كه آينده
ى يك دانش
آموز رنتيجه
ى يك مسابقه ر
نند. آنند، دست به اين كار مى
زدى كه داراساس اطالعات محدوند، برحدس مى
ز

معلم منى
داند كه اين دانش
آموز از حلظه
ى بعد تا روز امتحان چه تصميم
هايى
ندا علم خداوّاهد داد. اماه گذشته ادامه خواهد شد يا به رل خوّفت، آيا متحواهد گرخو

ا مى
بيند متام اتفاقات وايند رنه نيست؛ او  همان
طور كه پايان فراين
گو
دا آن فرًا هم مشاهده مى
كند، او مى
بيند كه مثالايند رتصميم
گيرى
هاى طول فر

ايش دهد،ا افزد رد ساعات مطالعه
ى خود تصميم مى
گيردانش
آموز به اختيار خو
. همچنيند كم كند و ده
ها تصميم اختيارى ديگراب خوان خود از ميزتصميم مى
گير

نداهد شد. پس علم خداولى وى خومى
بيند كه اين تصميم
ها در پايان، منجر به قبو
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گى»، عباس پسنديده،ندضايت از زفته از كتاب «رگر. بر١٠٦، ص ١العمال، ج ؛ كنز١٨٧، ص ١ــ مسندالشهاب، ج ١
 به بعد.٢٧٣ص 
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ِامل ديگرايند نيست، بلكه به سلسله
ى تصميم
ها و عومنحصر به نتيجه
ى پايانى فر
اساس علم به متامند، برايند نيز متعلق است. در حقيقت، علم خداوثر در آن فرمؤ
ه
ى نتيجه.ف دربارصرِ ىامل و جزئيات است، نه يك پيش
بينعو

ايط اجناممان و شرند مى
داند فالن كار در فالن زبه بيان ديگر: اين كه خداو
ل اين
كهّاى دو حالت است و هر دو حالت هم صحيح است. حالت اواهد شد، دارخو

تايط خاص به
صورمان خاص و شران در زند مى
داند كارى مانند باريدن بارخداو
ند مى
داند كه كارى مانندم اين است كه خداواهد افتاد. حالت دوجبرى اتفاق خو

ت اختيارىايط خاص از فالن دانش
آموز به
صورمان خاص و شراندن در زس خودر
نه دليلى،ا ممكن مى
دانند و بدون هيچ
گول رّخى فقط حالت اواهد افتاد. براتفاق خو
ا قبول منى
كنند.م رحالت دو

ابطه
ى ما با آنمان، مانند رند با زابطه
ى خداوبيان دقيق
تر اين است كه بدانيم ر
اى ما مطرحار داريم و به همين جهت «قبل» و «بعد» برمان قرنيست؛ ما در داخل ز

مان است. به هميناى زدش ورجومان است، ود آفريننده
ى زند كه خواست. خداو
له
ى يك نقطه است بهاى او به منزمان بر زّلاى او مطرح نيست. كجهت قبل و بعد بر

د، بهاهيم كرند از قبل مى
داند كه در آينده ما چه خوقتى مى
گوييم خداوهمين جهت و
دمانى مى
گذرند زد، سپس بر خداوند در ابتدا از كار ما خبر داراين معنا نيست كه خداو

ارمان قرا در داخل زند رت، خداوا در اين
صورند. زيرو سپس آن كار از ما سر مى
ز
ده
ايم.ض كرمانى فردى زجوداده
ايم و مو
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اى انسان است.ترين حلظات بر دشوار»انتخاب«
ديدها هم بهسد، وسوسه�ها و ترا مى�ر فر»حلظه�ى انتخاب«وقتى 

»ق معنويتبر«ا كه در يك اى ر»جلوه«اغ تو مى�آيند، و آن سر
ند.ديده�اى، از نظر و نگاهت محو مى�ساز

 يكى از همين انتخاب�هاى دشوار است.»چگونه بودن«
گزيدن�هاست.شخصيت تو گاهى در گرو همين تصميم�ها و بر

ِا، با دو دست خود ر»هستى«اين تويى كه خمير مايه�ى 
ى. خويش، شكل مى�دهى و مى�ساز»انتخاب«

يك شب، در خلوت خويش، روبه آينه�ى حقيقت بنشين و
ن. تو كيستى؟ چيستى؟ف بزبا خودت، بى�واسطه و بى�ريا حر

كجايى؟ چه مى�كنى؟ چگونه�اى؟
گى آدم�ها بهى؛ پس ناچار بايد انتخاب كنى. بزرتو مختار

گى انتخاب�هاى آن�هاست. تو مى�خواهى بزرگ باشى يا كوچك؟بزر
ه با توست، تاا هم بدان كه انتخاب تو هموارا اين رّ توست، امِاين ديگر با خود

١ابد، تا هميشه!

ÅÅ∏πÅÅ
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ف و اضافاتكى تصراد محدثى، با اندفته از كتاب «گامى در مسير» از جوگرــ بر١
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گىندبخشى كه پيش رو داريم، آخرين قسمت از مجموعه�ى دين و ز
كنون آخرينال متوسطه آغاز شد و ّاست. اين مجموعه از سال او

�كند. هدف اصلى اين مجموعه آن بود كه دينىا طى محله�ى خود رمر
اكاميابى و خوشبختى ابدى ر�اىنامه�اى برگى و برنداسالم، دين ز

ى نسبت به خدا، جهان وترش متعالى و بربشناسيم. دين اسالم نه�تنها نگر
نامه�اى كامل در نسبت انسان با خدا، خود،انسان به ما مى�دهد، بلكه بر

دى اوگى فرندنامه�اى كه هم زد؛ برگذار�دم و طبيعت در اختيار وى مىمر
ا در بهترين نظم وگى اجتماعى رند�كند و هم زىا به�خوبى تنظيم مر

�كند.ىه مسامان خود ادار
د�خواهيم وارىار داريم، م كتاب قرىكه در بخش پايان كنونا

ى بدانيم وا در تمدن�سازواقعيت تاريخى شويم و نقش اسالم ر
كند،�اى يك تمدن متعالى و مطلوب پيشنهاد مىا كه اسالم برهايى رمعيار

ا ارزيابىها، هم تمدن اسالمى رشناسايى كنيم. آن�گاه از طريق اين معيار
ار دهيم تا بتوانيمسى قرد نقد و بررا مورنماييم و هم تمدن جديد ر

اىى مشخصى داشته باشيم و بدانيم كه برنسبت به اين تمدن موضع�گير
ى كنيم.نامه�ريزآمد و مؤثر در دنياى جديد چگونه برحضور كار
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گند به قلم و آن�چه نويسندنون، سو
١                                                          قلم، 
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، ازگار، در يك سپيده دم ماند˜م اسالم، ّد آمدن پيامبر مكرده قرن از فروپانز
هاى آغازين بعثت، يحيى#بن عفي*، ميهماند. صبح يكى از روزا، مى#گذره حراز كوفر

ا ديدمه#اى شاداب ره#ى كعبه. «ناگاه چهرد و مشغول نظارعباس ـ عموى پيامبر ـ بو
آمد و كناركت دركى بعد، سوى كعبه به حرخته است. اندكه به پهنه#ى آسمان چشم دو

تاه،مانى كونه نقل مى#كند: «پس از زا اين#گوا رآن ايستاد.» يحيى ادامه#ى ماجر
سيد و پشتاه رفت. سپس بانويى از رار گراست او قرپسرى پيش آمد و در سمت ر

خاستند و به سجدهدند، برد، تعظيم كرشان ايستاد. ديدم كه آن دو به پيروى آن مرسر
افتادند.

گفتم: اى عباس، اين كارى است عجيب و شگفت.
ا مى#شناسى؟د رگفت: آرى، كارى است شگفت. و ادامه داد: آن مر

اب دادم: نه، منى#شناسم.جو
سيد:اده#ى من. پرادرزلب و برّاست، پسر عبدالله بن عبداملط محمدـ نامش 

ان كيست؟جومى#دانى آن نو
پاسخ دادم: نه.

ا مى#شناسى؟؟ او را چطورطالب. آن زن راست، و پسر ابو علىـ نامش 
د.اين بار نيز پاسخم منفى بو

اده#ام.ادرزد، همسر برِيلَُواست، دختر خ خديجهـ او 
گار آسمان ودگار من ـ كه پرورداده#ام محمد با من چنين گفته است: «پرورادرزبر

گند كهند سوم).» به خداوارمان داده چنين كنم (و مناز بگزا فرست ـ مرمين هموز
ا جز اين سه تن منى#شناسم كه، هيچ كس رمين پهناورين سرز اِانكران تا امروز از كر

»١بر اين آيين باشد.
افمين#هاى اطرگ، سرز بزرِكمتر از نيم قرن، پس از اين حادثه، نام اين پيام#آور

دمد و بر سر زبان#هاى بخش عظيمى از مرد كرا تسخير خو##ديد، قلب#ها ر###نورا درمكه ر
ه#هاى####منارازامى#ترين نام، از فرمان، جارى گشت. و يك قرن بعد، كه اين گر آن زِمتمدن

دم جهان قلب#هاى مرِشقايى و اروپايى به گوگ آسيايى و آفريهاى بزرمساجد شهر
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٢٥، ص ٣، ج ــ البداية و النهاية، ابن#كثير١
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٢ــ همان، خطبه#ى ٣           ١ــ همان، خطبه#ى ٢           ٨٩ــ  نهج#البالغه، خطبه#ى ١

د؛ متدن اسالمى.قم زا ره رد، متدنى عظيم و باشكوا به هيجان آورسيد و آن#ها رر
ال مهم روبه#رو هستيمگ، با چند سؤاكنون پس از گذشت قرن#ها از آن بعثت بزر

شكافانه است:سى مومند تأمل و برركه نياز
گى#هايى مى#باشد؟اى چه ويژ دار˜د #نظر پيامبر ـ متدن مور١
د نظرهاى موران به معيارـ متدنى كه به نام متدن اسالمى پديد آمد، چه ميز٢

د؟ديك بو نز˜پيامبر 
ابطه با اين متدن چه اقداماتى بايد اجنامليت ما چيست و در ره مسئوـ امروز٣

دهيم؟

ال#هاى فوق، مناسب است به جامعه#ىسى پاسخ سؤپيش از برر
ا كه متدن#سازىايطى رتاه بيندازيم تا شرقبل از اسالم نگاهى كو

اسالم در آن آغاز شد، بهتر بشناسيم:
نه ياد مى#كند: از آن ايام اين#گوãمنان على#مؤامير

انستاد كه مدتى از پيامبرمانى فرا ز، ر˜سول خويش، محمد، ند ر«خداو
فتهاگرا فرفته و فتنه و فساد، جهان رابى عميق فرورپيشين مى#گذشت. ملت#ها در خو

١ جنگ، زبانه مى#كشيد.ِشته#ها از هم گسيخته و آتشد. ربو

تش#هاى متفاواسته#هاى متناقض و رواكنده و خومانه، مذاهب پردم آن زمر
ستشا پرخى نيز غير او رقات مى#دانستند و برا شبيه ساير مخلوخى خدا رداشتند. بر

٢دند.مى#كر

مى#داشتند و از آبشخور اواه او گام بردند و در ردم از شيطان اطاعت مى#كرمر
چمش درآمده و پركت دردم به حرسط اين مرم##هاى شيطان توَلَشيدند. عمى#نو

فت و زير سم#هايشا از طريق آن زير پاهايش مى#كودم رفتنه#هايى كه شيطان، مر
٣د.اشته شده بوافرد، برلگدمال مى#كر

ا داشتيد. در ميان سنگ#هاى سختمان بدترين كيش و آيين ردم در آن زشما مر
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ديد،ار مى#خورشيديد، غذاى ناگوه مى#نوديد، آب تيرگى مى#كرندد زآلوهرهاى زو مار
ا مى#ريختيد و از خويشان مى#بريديد. بت#ها در ميان شما جاى داشتخون يكديگر ر

»١د.فته بواگرا فرو گناه، شما ر
قتى به آن#ها خبر مى#دادنددند و وا ننگ مى#شمردم، داشنت دختر ربسيارى از مر

اد ران خوخى، دختر و حتى بر٢احت مى#شدندند دخترى به آن#ها بخشيده، ناركه خداو
اس او ردرگ زونده مى#گذاشت، مرا زش ر. و اگر پدرى دختر٣دندنده به گور مى#كرز

تتى نداشت. در داخل قبايل، غارمت و عز. زن هيچ حر٤دد مى#شمراى خوسعادتى بر
كزاج داشت. كعبه مرست رو، ربا و داد و ستدهاى نادرده#دارى، قماردى، برال، دزامو

ستشسيد. بسيارى نيز به پر مى#ر٣٦٠ه#ى بت#ها به د و شماربت#هاى مختل* شده بو
دند.گان مشغول بواح و ماه و ستارارو

ه#اى از تهى#دستى، شالق، جهان آن روز آميزه#ى عربستان نيزخارج از شبه جزير
د كشيشان و كاهنان وض#آلومان، انديشه#هاى خشكيده و غرخنت محرودن و سوخور

مان طلوع اسالمان در ز، پادشاه ايرد. خسرو پرويزستى درباريان بوموبدان و جتمل#پر
دمانا آدمى فناناپذير از ميان خدايان و خدايى بسيار جليل در ميان مرد رخو

ان، همه#چيزصد كل  جمعيت آن روز ايرد يك#در در پادشاهى ساسانى حدو٥د.مى#شمر
ليه و اساسىگان از حقوق اوددم چون برصد مر در٩٨ا در اختيار داشتند و بيش از ر

٦دند.م بوخويش محرو

ه مى#شد و مسيحـيتم با استبداد و سلطنـت اداراتورى روامـپر
ادى، انحطاطد. تبعيضات نژمتى ساخته بوا مبناى حكوتـحري* شده ر

النى مدت و پـى#درپـىاخالقى، تشكيالت ادارى پيچيده و جنگ#هاى طو
اف،دم به چهار طبـقه#ى اشرد. مرا به افول كشانده بواتورى راين امپر

گان تقسيم مى#شدند.دسط و براليه#ها، طبقه#ى متوشو
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ف تشيع،ة#المعار#ــ داير٤           ٩ و ٨، ه#ى تكوير#ــ سور٣          ٥٨ه#ى نحل، #ــ سور٢          ٢٦ــ نهج#البالغه، خطبه#ى ١
ــ تاريخ#٦             ٦٤٨شيد ياسمى، ص جمه رمان ساسانيان، كريستن سن، ترانيان در زــ اير##٥              ٢٨١، ص ٥ج####

هاىگ#ترين كشوره#ى ساسانيان يكى از بزران در دورمين اير (سرز١٠ــ١١، صص ٢ندى، ج اوتضى ران، مراجتماعى اير
د.)فت، جمعيت آن هم بسيار زياد بوا دربر مى#گرسيعى رد و قلمرو بسيار وجهان بو
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هاى يك متدن متعالىمعيار
#لىّوش انسان#ها و حتمند تغيير در نگرگذر از عصر جاهليت به عصر اسالم نياز

سالت اين ر˜سول خدا د. ردم بودى و اجتماعى مرگى فرنده#ى زبنيادين در شيو
اد پايه#هاى متدن اسالمى ران صميمى خوا از شهر مكه آغاز و با كمك يارگ ربزر

چنين بنا نهاد:
ه صفا ايستاد ود، در دامنه#ى كوسالت آسمانى خودم به رت مرلين روز دعوـ در او١

نه ندا سر داد:اين#گو
ستگار شويد.ه» نيست، تا رyّدى جز «اللدم بگوييد معبواى مر

ارقر ˜ سول خداسالت رك، آغاز شد و محور ره#ى با شرتيب مبارزبدين تر
مايد:، مى#فر˜ معظم اسالم، ّىآن كريم خطاب به نبفت. در قرگر
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ì دبه#جاى خدا به خدايى نگير
٦٤ان، آل عمر

ده#ى تنگا از محدوحيد، افق نگاه انسان#ها رت به تو در كنار دعو˜م پيامبر اكر
، با حقيقت معاد آشنا ساختا با استدالل#هاى محكم و آشكارد، منكرين راتر بردنيا فر
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د:ند متعال به ايشان امر منوخاست. خداوه برامون آن به مبارزافى پيرو با عقايد خر
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####استا پيشه كند بهتراى آن كه تقوت برو آخر

Ë
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ð ô ÔE‡
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K‡ÓÊu‡L‡ÓD Óö‡O‡²‡Îاهيد ديدما ستم نخوو به قدر نخ هسته#ى خر
٧٧نساء، 

ان ايشان نسبت به جهانان و پيروش يارجب تغيير نگرت موحيد و آخراعتقاد به تو
گى آنان گشت.نده#ى زهستى، و حتول در شيو

....................................................................
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انت و ستمگراليت طاغومت و وا از حكودم رد تا مر  آمده بو˜سول خدا ـ ر٢
ابطانين الهى بنا كند، به#طورى كه روجنات دهد و نظامى اجتماعى بر پايه#ى قو

د و عدل و قسط مبناى اصلىند تنظيم شوات خداودم بر مبناى دستوراجتماعى مر
خت كه اساس جهان بر عدل بنا شده است ودم #آمود. ايشان به مرار گيرابط قررو

ان باالكان و ستمگره# با مشرقتى مبارزاهد داشت. وام نخوگى آدم#ها بدون عدل دوندز
د:موند به ايشان فرفت، خداوگر
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 Óگى#كننه كه مأموريت يافته#اى، ايستادو همان#گو
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س#هاى آنان پيروى مكنو از هو
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و مأمور شدم ميان شما با عدالت عمل كنم
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ì گار شماستدگار ما و پروردخدا پرور
١٥شورى، 

د برپا ساخنت جامعه#اىاى حتقق آن تالش مى#منوت برآن#چه آن حضر
شدا از ظالم بستاند و امكان رد رم به آسانى حق خود كه در آن مظلوعدالت###محور بو

مين در انحصارت#هاى زاهم باشد، نه اين#كه نعمت#ها و ثرواى همه#ى انسان#ها فربر
 حاكم برِفع تبعيض#هاى طبقاتىاى رصتى برد باشد. ايشان از هر فرهى محدوگرو

ابرى وهنگ برارى فرقردم و برگى مرندط به آن از زهنگ مربونظام جاهلى و فر
گذاراه فرود و از هيچ تالشى در اين را مى#منوات در جامعه، كمال استفاده رمساو

د.منى#كر
ادى وه با تبعيض نژ مبارز ˜سول خدااهى ريكى از جنبه#هاى عدالت خو

ص درد كه در همه#ى نقاط جهان، به####خصوافى بوات اشرامتياز
اافى رات اشراج داشت. ايشان همه#ى امتيازگ آن روز رواتورى#هاى بزرامپر

دم ابالغا به مرند رتر ندانست و اين پيام خداوم ديگر برا بر قومى رد و هيچ قولغو كر
د كه:كر
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١٣ات، حجر

، بالل،ذر كسانى چون سلمان، مقداد، ابو˜استين پيامبر خدا ان ردر جمع يار
اداد شده، تهى#دستان و افرگان آزدا مى#بينيم كه از برش سميه ر، عمار و مادرياسر

ا فروريختافيت جاهلى ر پايه#هاى كاخ اشر˜سول خدا فتار ردند. رعادى جامعه بو
امت#ها و فضيلت#هاى انسانى برپا ساخت.ه بر پايه#ى كرو بنايى باشكو

ـ عدالت اقتصادى از ديگر ابعاد عدالت و قسط است كه١
دهموا در آن دانسته و فرت انسان دين#دار و بى#دين رآن#كريم تفاوقر

است:
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مان مى#دهد:نه فرت فقط در دست اغنيا مناند، اين#گودش ثرواى اين كه گرو بر
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ì ان شما …انگرميان تو
٧، حشر

متندىد ثرو، آمد و كنار مر˜ه،yّسول###اللايان به مجلس رز بينوـ روزى يكى ا٢
دى؟ا جمع كرا لباست رد چرمود. پيامبر فرا جمع كرد رس خود لبانشست. آن مر

سد؟تت چيزى به او برسيدى از فقر او چيزى بر دامنت نشيند يا از ثروتر
دمسول خدا، خطا كرمنده و پشيمان از عمل خويش، گفت: اى رمتند، شرد ثرومر

ا به او بخشيدم.د رت خوان آن نيمى از ثرواى جبرو بر
م.لى من حاضر نيستم بپذيرد فقير گفت: وا آن مرّام
ا؟د: چرمو فر˜سول خدا ر
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ضيح ساده#ى داستان به قلم استاد شهيد مطهرى در. تو٢٦٠اءالمسلمين، ص، باب فضل فقر٢ــ اصول كافى، ج ١
 به نقل از٦٥٦، ص١ان الحكمة، جــ ميز٢) آمده است.           ٢٢٩، ص ١٨، ج عه آثاراستان (مجموكتاب داستان ر

٤٢٥، ص ٢سائل الشيعه، جــ و٣           ٤٣٥٨٨العمال، حديث كنز

ا پيدا كنم كه او درتش، همان حالى رسم با داشنت نيمى از ثروپاسخ داد: مى#تر
١د.د احساس كرخو

نى كهچه#هاى مدينه مى#گذشت. پيرزان از كواه با يار همر˜سول خدا ـ ر٣
د. پيرزن به خيال اينا با پيامبر در ميان گذارد رد، جلو آمد تا نياز خوكنارى ايستاده بو

انست سخنان گذشته روبه#رو شده به لكنت افتاد و نتوكه با امير و سلطانى مانند امير
بگويد.

دفتار كرمين نشست و چنان با صميميت با او رپيامبر با مهربانى در كنار او روى ز
د و آن#چه در دل داشت با پيامبر در ميان گذاشت.احتى كركه او احساس ر

د:مودم مى#فر به مر˜سول خدا ـ ر٤
ترين جهاد، سخن حقى است كه انسان در مقابل سلطانى ستمگر بر زبان«بر

٢د.»آور

دى نابينا و از كارمرچه#ها، پير در حال عبور از كوãمنين على املؤ####ـ روزى امير٥
ضاع وىاست. امام، از اودم كمك مى#خوشه#اى نشسته و از مرا ديد كه در گوافتاده ر

ده وانى و صحت بدن كار مى#كردى است مسيحى كه در ايام جوسيد. گفتند مرپر
اكنون از كار افتاده و نابينا شده و گدايى مى#كند.

انايى داشت از او كار كشيديد و اكنون اوقتى تود: «عجب، تا ومو، فرãامام، 
نده است،مت و اجتماع است كه تا زعهده#ى حكواگذاشته#ايد؟ … برد وا به حال خور

٣ستى كند؛ برويد از بيت#املال به او مستمرى بدهيد.»ا سرپراو ر

 در مسجد نشسته˜ان پيامبر سى و جمعى ديگر از يار###ـ روزى سلمان فار٦
د. نوبتشى مى#كرفرود چيزى مى#گفت و فخره#ى اصل و نسب خوكس درباردند. هربو

.د بگوسيد. گفتند: تو نيز از اصل و نسب خوبه سلمان ر
سيله#ىند به#ودم، خداواه بوند بنده#ى خدايم. گمرگفت: «من، سلمان، فرز

،˜ش محمد، سيله#ى پيامبردم، به#وده بورَد. ب، هدايتم كر˜لش، محمد#،سور
ادى#ام بخشيد.آز

ÅÅÅÅ±∞±
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شى از جلسه به ايشان داده شد.ارد شدند و گزار ، و˜سول خدا، در اين ميان ر
د:مود و فردند، منو، رو به آن جمع كه همه از قريش بو˜سول خدا، ر

لقُخدانگيش، و كس، دينش، مراى هرجب افتخار بر موِبَسَدم قريش، ن«اى مر
.»ست، و ريشه #و اصلش، عقل اوو خوى او

گ باـاه جنرين شاه ساسانى، در رـد، آخگردپاه يزـمانده#ى ساد، فرستم فرخ#ز ـ ر٧
اند، در قادسيه با طاليه#داردى جهان#ديده و با جتربه بود. وى كه مرمسلمانان بو

فت و به ارزيابىار بر اسب، روى تپه#اى رد. شب#هنگام، سود كرخورسپاه مسلمانان بر
كات اندد اين كه لشكر مسلمانان از نظر عده و جتهيزجوداخت. با وآن لشكر پر

د آمد و پيكىد. از تپه فرواب عجيبى احساس مى#كردند، در قلب خويش اضطربو
د.ت كره دعوا به مذاكرستاد و وى ر، فرمانده#ى آن لشكرة#بن عبدالله، فرهرَسوى ز

د و بدل شد.مانده آمد و سخنانى ميانشان رفر
د سخن بگوى.ه#ى دين خوسيد: دربارستم پرر

.˜سالت محمد اهى به يگانگى خدا و رپايه#ى آن دو چيز است: گواب داد: جو
ب است، ديگر چه؟د؛ خوستم گفت: اين كه عيبى ندارر
گىگى انسان#ها به سوى بندگان خدا از بنداد ساخنت بنده ادامه داد: آزهرَز
١ند.خداو

ب است، ديگر چه چيزى؟ستم گفت: اين هم خور
اهرادر و خواده شده#اند و همه بردم همه از يك پدر و يك مادر زه گفت: مرهرَز

ند.يكديگر
اهيدا بپذيريم، شما باز خوب است. اگر ما اين#ها رستم گفت: اين نيز خيلى خور

گشت؟
اهيم گذاشت،مين#هاى شما ديگر قدم نخوپاسخ داد: آرى، قسم به خدا به سرز

ت.اى جتارمگر بر
دشيرمان ارتى از زّان، سندم ايردر ميان ما مرا ّاماست مى#گويى، ستم گفت: رر
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اج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله اخرــ١
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ند به طبقه�ىگار نيست. كشاورز و پيشه�ور حق ندارايج شده كه با دين شما سازر
اراف قردي, اشرند. اگر اين طبقات در ردار شوخورات آن برند و از امتيازباالتر رو

اهندخواف به ستيز برد و با اعيان و اشراهند كرتر خوازد درند، پا از گليم خوگير
است.خو

انيم مثلمت�ها هستيم. ما منى�تودم بهتر از ديگر حكواى مره گفت: پس ما برهرَز
عايت كنيم.د همه�ى طبقات را در مورند رشما باشيم. ما عقيده داريم كه بايد امر خداو

١ند.ابرادر و بردم از يك پدر و مادر آفريده شده�اند و همه با هم برهمه�ى مر

....................................................................
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د كه نشانه�هايى بسيارا در جامعه�اى آغاز كرد رت خو دعو˜سول خدا ـ ر٣
شار ازگى�شان سرندك از تعقل و تفكر و دانايى در آن يافت مى�شد. زاند
ت،، غاراب، شكاراى شرا برّدند، امد. شعر مى�سروافات و مظاهر جهل بوخر

ا با آهنختند. شتر سالم ران آتش مى�افرواى آمدن بارانى و بت. برعشق حيو
د يابد. اگردند تا شتر ديگرى كه مريض است بهبوت ديده داغ مى�زارحر

دند تا ديو پنهان شده درا مى�زد، گاو نر رگاو ماده آب منى�خور
دم فقط هفده نفرد. گفته�اند در ميان اين مرشاخ�هاى او خارج شو

 آمد تا اين˜ اسالم ّىشنت مى�دانستند. نباندن و نودند كه خوبو
گى مبتنى بر تفكر و علمندا به�سوى زدم رد كند و مرا نابوآداب جاهلى ر
سالتگر ر نازل شد و آغاز˜سول خدا لين آياتى كه بر رسوق دهد. او
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استان) (به نقل از كتاب داستان ر٣٢١ تا ٣١٩، ص ٢، ج ــ كامل ابن اثير١
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ترى داد و كتاب آسمانيش به دانايان بر ١د.خنت بوآموه�ى دانش و د، درباروى بو
د:اعالم كر
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٩، مرز

دورزى در جاى�جاى اين كتاب آسمانى مشاهده، تعقل، تدبر و خرت به تفكردعو
دورزى وت مكرر اين كتاب به خرآن كريم و دعود. نزول تدريجى آيات قرمى�شو

ف از طر˜سول خدا ف و تشويق�هاى دائمى ردانش از يك طر
ا شكست و يكى ازايى رافه�گرجاهليت و خر ّد، سديگر

ا مشتاق علم ساخت. در حالى كهامع آن روز رجاهل�ترين جو
ان، فقط بخشى از، ايرگترين كشور متمدن آن روزدر بزر

ا نه تنها همه ر˜سول خدا خنت داشتند، ردم حق آمومر
د ود: «طلب علم بر هر مرمود، بلكه فرت به علم�آموزى كردعو
است.»اجب وزن 

د مسجد مدينه شد، چشمش به دوار و˜سول خدا ـ روزى ر١
، و دسته�ى ديگر بهكره افتاد. يك دسته مشغول عبادت و ذگرو

انيد و ازا از نظر گذردند. هر دو دسته رش مشغول بوس و آموزدر
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٥ تا ١ه�ى علق، ــ سور١
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٥٥ش سيدمحمدباقر حجتى، ص جمه#ى منية المريد شهيد ثانى، نگارــ آداب تعليم و تعلم در اسالم، تر١
٥٤ و ٤٨ تا ٤٦##ــ همان، ص ٥ تا ٢

د: «هر دو دسته كار نيكمود و فراهان خويش رو كرسند شد. به همرديدن آن#ها خر
اىا من برّد: «اماه خير و سعادت مى#پيمايند.» سپس جمله#اى اضافه كرمى#كنند و  ر

مّف دسته#اى كه به تعليم و تعلستاده شده#ام.» آن#گاه به طردن فرتعليم و دانا كر
١د و در حلقه#ى آن#ها نشست.كت كراشتغال داشتند حر

ستد: «كسى كه دوموانش فرها به يار در يكى از روز˜م اسالم ّسول مكرـ ر٢
گان علمه#ى كسانى افتد كه از آتش دوزخ در امانند، به جويندد نگاهش به چهرمى#دار

اىدى كه برست، هر شاگرت اوگند به كسى كه جان من در دست قدرد. سوبنگر
فت و آمداى تظاهر و تفاخر)، به خانه#ى عاملى رت و نه برحتصيل علم (نه به قصد شهر

دد. واى او منظور مى#گراب و پاداش عبادت يك#ساله#ى عابد بركند، در هر گامى، ثو
ند.اى او آماده مى#سازاى هر قدمى كه در اين مسير مى#نهد، شهر آبادى در بهشت بربر

٢ش مى#كند …»اى او طلب آمرزمين نيز برد، زاه مى#رومين كه ربر روى ز

جه وان هفتاد درترى عالم بر عابد به ميزد: «فضيلت و برموـ هم##چنين مى#فر٣
ازى است كه اگرجه#ى آن، چنان فاصله#ى دور و درجاتى كه ميان هر درپايه است، در

ا طى كند، هفتاد سال به طول مى#اجنامد تا فقط مسافتاهد آن رارى بخواهواسب ر
٣ا بپيمايد…»گانه رجات هفتادجه از درميان دو در

اد رخنت دانش ـ خانه#ى خواى آمود: «آن#گاه كه جوينده#ى علم ـ برموـ مى#فر٤
دد، سعى او جهاد درمى#گره به خانه#ى خويش بازك مى#گويد تا حلظه#اى كه دوبارتر

٤دد.»ب مى#گراه خدا محسور

ا ازد رستان#هاى بهشت عبور مى#كنيد خود: «آن#گاه كه از بومو###ـ مى#فر٥
ه#مند سازيد.»نعمت#هاى آن بهر

ستان#هاى بهشت چيست؟سول خدا، بوسيدند: اى رپر
ه درارشتگانى است كه هموا فرند ره#ى علمى. خداود: «جلسات بحث و مذاكرموفر

ه. آن#گاه كه بر اهل چنيندش#اند و در جستجوى جلسات بحث و مذاكرسير و گر
٥ند.»ا دربر مى#گيرنند و آنان رامون آنان حلقه مى#زند، پيرد مى#شوارجلساتى و
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٣٥، ص ١ ــ الكافى، ج ٤ و ٣          ٦٠ــ همان، ص ٢         ٥٩ــ همان، ص ١

دا نزدم ردم كسى است كه علم و آگاهى ساير مرد: «دانشمندترين مرمو#ـ مى#فر٦
امايه#ى علمى ردم، كسى است كه بيشترين سرترين مران#قدرد، و گرخويش جمع ساز

مايه#ىترين و كمترين سراد كسى است كه ناچيزش#ترين افرد و كم#ارزبه ك* آور
١خته باشد.»د اندواى خوا برعلمى ر

 نقل مى#كند كه˜م ش علم از پيامبر اكر حديثى مفصل در ارزãضا #ـ امام ر٧
اه باشد، كار نيكخنت دانش با هدف الهى همرقسمتى از آن چنين است: «اگر آمو

ه#ى علمى، تسبيح و تقديسد. علم#آموزى، عبادت است و مذاكر(حسنه) تلقى مى#شو
اه خداست …فتار هماهنگ با علم، جهاد در ر. و عمل و رگاردپرور

دهش كرازا نوشان آنان رستى با دانشمندان#اند و با بال و پرشتگان، شيفته#ى دوفر
٢د و حتيات خويش به آنان تهنيت مى#گويند …»و با درو

خنت علم و دانش به آمو˜م كى از تشويق#هاى مكرر پيامبر اكراين سخنان، اند
ايان ماسط پيشو نيز تو˜سول خدا غيب#ها پس از رد. اين تشويق و ترو تفكر بو

ادامه يافت.
ام به تفكر ودورزى و احتر، كه نهج#البالغه#اش نشان خرãمنان على مؤ##ـ امير٨

خنت ودم! هشيار باشيد كه كمال دين#دارى دانش#آمودند: «اى مرموتعقل است، فر
االتر از كسىلت عالم و دانشمند، ودند: «منزموعمل بر مبناى علم است.» و سپس فر

ا به عبادت سپرىاند و شب#ها ره مى#گذرا به روزها رشش، روزاست كه با كو
سد، شكستى در اسالم پديد مى#آيدا رگ عالم و دانشمندى فر؛ «اگر مر٣د.»مى#ساز

٤ان نيست.»سيله#ى دانشمندى ديگر قابل جبركه جز به و

شنلت علمى و بينش روجه كنيد كه هم بيانگر منزـ به اين داستان زيبا تو٩
ا نشان مى#دهد:فت و تفكر رجه به معر است و هم تو،ا، هرت فاطمه# زحضر
ا چونّد. امال#هايى دارم كه در باب مناز سؤد ايشان آمد و گفت مادرى دارنى نزز

ت فاطمه# م. حضرا مطرح سازال#ها## رستاد تا آن سؤد شما فرا نزبيمار است، مر
اال ديگرى رد و سؤصت مناسب استفاده كرسش آن زن پاسخ داد. زن از اين فربه پر

نه، آن زند. همين#گوموا نيز بيان فر آن رِت پاسخمطرح ساخت. آن حضر
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٧٤م در اسالم، سيد#محمدباقر حجتى، ص ّــ آداب تعليم و تعل١

االت به متام سؤ،ا، هرت زا در ميان مى#گذاشت و حضرسش#هاى متعددى رپر
تسيد. زن از كثر ر١٠د تا تعداد مسأله#ها به عدد موا بيان مى#فرم راب#هاى الزجو
م.احم شما منى#شود و گفت: بيش از اين مزگى كرمندال#ها احساس شرسؤ

د:مود، فر در حالتى كه نشان مى#داد هيچ منتى بر او ندار،صديقه# كبرى، 
د:مواى تشويق وى فرس.» و سپس برت مى#آيد، بپرالى كه به نظر«هر سؤ
ا به باالى بام حملش كشيده، آن را به دودى در مدت يك روز بارى سنگين ر«اگر فر

جه به اينار سكه طال دريافت كند، با توحمه#اى معادل هزاى آن حق##الزكند و در از
د؟»اهد بواى او سخت خود، آيا آن كار برمز

.پاسخ داد: خير
ابر هرد من در برار داده#ام. مزند قرا خادم خداود رم و خوارگزد: «من هم كارموفر

ا پرمين و آسمان راريدهايى كه فاصله##ى ميان زالى كه پاسخ دهم، از مجموع مروسؤ
حمتجن و زسش#هاى تو احساس رار است كه از پراوكند، بيشتر است. پس سز

 و نعمت#هايىمانـ عاله#ى مقام خويش دربارِامىكنم.»##سپس سخنى مفصل از پدر گرن
١د.موسد، نقل فركه در روز قيامت به آن#ها مى#ر

ارج، آهنگاى مقابله با خود، براه سپاهيان خو همرãمنان مؤـ روزى امير١٠
د وى آمد و در حالى كهدان سپاه نزان داشت؛ ناگاه يكى از مركت به سوى نهروحر
ه#شناس است ود ستارمنين، اين مراملؤضه داشت: يا اميرد، عرده بود آورا با خودى رمر

ساند.ض شما برا به عراهد مطلبى رمى#خو
كت نكنيد و بگذاريد چندمنين، در اين ساعت حراملؤه#شناس گفت: اى اميرستار

د.ساعتى بگذر
ا؟سيدند: چر، پرãامام، 

كت در اين ساعت، سبب شكسته#ها نشان مى#دهد كه حرضاع ستارپاسخ داد: او
اهد شد.خو

د و به اوضيح داد كه انسان فقط از خدا بايد كمك بگيره#شناس تواى ستارامام بر
ند، اين امورها برودم هشدار داد كه مبادا دنبال اين چيزاعتماد كند. سپس به مر
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ان هم در آتش است.د و به كفر مى�اجنامد و جاى كافر مى�شو١منجر به كهانت
گويى آن�خالف پيشدند و بركت كران حر در همان ساعت به سوى نهروãامام 

٢دند.گى به دست آورد، پيروزى بزرمر

....................................................................
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جه بهد انسان�هايى تربيت كند كه در عين تو، تالش مى�منو˜سول خدا، ـ ر٤
دگى دنيوى خوندشد و تعالى زاى رگى، برندان هدف اصلى زستگارى اخروى به��عنور

ندادى كه هم از زيبايى�هاى جهان آفرينش و نعمت�هاى خداونيز تالش كنند. افر
ند متعال و پايبندى بهاز و نياز با خداوگى و رند و هم با بندا مى�بره�ى صحيح ربهر

ند. انسان�هايى كهدانه آماده مى�سازستگارى جاوب الهى و راى تقرا برد راخالق، خو
ت وّاى عزه�گيرى منى�كنند و برجه به معنويت و اخالق، از جامعه كناردر عين تو

ار مى�دهند.د قرستگارى خوسيله�اى جهت را نيز وشند و اين ردم مى�كوآسايش مر
ا درگاه متعادل نسبت به نعمت�هاى دنيوى و اخروى رك و تعالى اين ديدند تبارخداو

ده است:مواين آيه چنين بيان فر
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ــ نهج�البالغه،٢ه و مانند آن است.        افه، مانند فال قهوــ كهانت به معنى پيش�گويى و فال�گيرى�هاى مبتنى بر خر١
١٨١، ص ٢سائل الشيعه، ج ؛ و٧٧خطبه�ى 
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دانى از نعمت#هاى حالل، بهگر#ا به جاى روىو در ادامه#ى همين آيه، انسان ر
مايد:صيه مى#كند و مى#فرشت توهاى زدورى از گناهان و كار
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اين، جامعه�ى اسالمى نه تنها با اخالق�ترين و معنوى�ترين جامعه، بلكه بايدبنابر
شه�ى عبادتگاهى پناها كه به گوادى ر افر˜سول خداآبادترين جامعه نيز باشد. ر

دند، سختجه بواده بى�تود و خانوگى خوندده، به زه�گيرى كردم كناردند و از مرمى�بر
ا نيزادى ر، افرف ديگرد منى�دانست. از طرا از خوار مى�داد و آن�ها رهش قرد نكومور

تت و كسب قدردند يا فقط به جمع ثروم� بوگركه فقط به لذت�هاى دنيايى سر
ات معنوىّذده و از لك دنيا بسنده كرد كه به لذت اندستانى مى�شمراپرداختند هومى�پر

مانده�اند.ت بازسعادت جاويد آخر
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اناده، به�عنو، تبيين جايگاه خانو˜م نامه�هاى مهم پيامبر اكر��ـ از ديگر بر٥
شد و تربيت انسان�هاى با فضيلت، حافظ عفاف و پاكدامنى، و مانع اصلىكانون ر

ش�هاى اصيل او ازلت زن و ارزد. احياى منزفساد و نابسامانى�هاى اجتماعى بو
فت. در عصرى كه زن كااليى در كنار سايرنامه به�شمار مى�رعناصر اصلى اين بر

لدد و تودار  نبوخور���جمله حق مالكيت بركاالها تلقى مى�شد، از كمترين حقوق، از
 بهًفاايطى كه زن صرا به دنبال داشت. در شراده رگى آن خانوافكنداده سردختر در خانو

با گفتار و˜ سول خداد، رد تبديل شده بوانى�هاى جنسى مرس�راى هوارى برابز
د اين سخنلت زن و مره�ى يكسانى منزد و دربارفتار خويش انقالبى عظيم پديد آورر

د:ا ابالغ كرالهى ر
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د، استقالل مالىا كسب كرد رلت انسانى خودم به اسالم، زن منزبا گرويدن مر
ناشويى بهابطه�ى زأم شد، رد، حضور زن در جامعه با عفاف و پاكدامنى توبه�دست آور
ادهديد تا خانوارى از زن ملغى گراده اختصاص يافت و استفاده�ى ابزمحيط خانو

دد و محيط جامعه از فساد وت گرّدستى و موشد فضايل اخالقى، دوكانون ر
د.ت زن حفظ شوّزظ مباند و حريم عفاف و عبى�بندوبارى محفو

هنگده است كه فره�ى جاهليت شعرى سروان دوريكى از شاعر
جمه�ى آن چنين است:ا بيان مى�كند. ترحاكم بر جامعه�ى آن روز ر

قتىد، وا نگه داراهد او ر«هر پدرى دخترى داشته باشد كه بخو
د: خانه�اى كهبه ياد اين دختر مى�افتد، بداند كه سه داماد دار

شاندش و بهترينشان قبرد و قبرى كه بپوهرى كه نگاهش دارپنهانش كند، شو
است.»

نش�آميز از آن يادآن كريم با حلنى سرزلق و خويى است كه قرُاين همان خ
مى�كند كه:

Ë
Ó

« 


Ð «–
Ô

A‡Òd‡
Ó

« ÓŠ
Ó

‡bÔ¼Ô‡r
Ú

Ð ‡UÚÅôÔ½Ú¦‡‡v

ß

ده�ى دختر دهندگاه به����يكى از آن�ها مژهر

ÅÅÅÅ±±±



ÅÅÅÅ±±≤

þ Ó‡q] Ë 
Ó

ł
Ú

N‡
Ô

Åt‡Ë     Ú �
Ô

u‡�‡
Ó

œÒÎ«ده#اش سياه مى#شوچهر

Ë 
Ó

 ¼Ô‡u
Ó

� ÓE‡‡r‡O
¶

د.ا فرو مى#خوردر حالى كه خشمش ر
٥٨نحل، 

د بسيارى ازفتار و عمل خو با ر˜هنگ منحط، پيامبر خدا در جامعه#اى با آن فر
اىبر ت فاطمه شان، حضرفتار ايشان با دخترد ساخت. را نابوسنت#هاى جاهلى ر

ايشد كه پسرى برنده است. او پيامبرى بوجامعه#ى آن روز و نيز امروز بسيار آموز
،د. از اين روبو چكترين آن#ها فاطمه د و فقط چهار دختر داشت كه كومنانده بو

ش منايند.دند تا حتقيرا «ابتر» (بى#دنباله) صدا مى#كر ر˜اب، پيامبر خى از اعربر
شسالت تغيير و انقالب در نگردسالش، راه با دختر خر، همرارگوا اين پدر بزرّام

سولفت و پس از رثر» لقب گر«كو ا هرفتند. فاطمه زعهده گرا برانسان#ها ر
ش#ها در جامعه#ى اسالمى شد. قبل چشمه#سار هميشه#جارى خوبى#ها و ارز˜خدا##

ايستاد و پشتيبانى ˜ امى اسالمكنار پيامبر گر ت خديجه ، حضراز او نيز
سولا فداى جهاد رد ر خوِان و شخصيت اجتماعىاوت فرد؛ ثرواى وى بوصميمى بر

د.گترين حتول جهانى ايفا منوا در شكل#گيرى بزرد رد و نقش ممتاز خو كر˜خدا 
ش شده#ىاموش#هاى فرش جهت احياى ارزهاى پيامبر و دخترفتاربه تدريج، ر

 سه˜سول خدا انسانى به بار نشست و فروريخنت سنت#هاى جاهلى آغاز شد. ر
دند. بدينفته بو از دنيا ر˜حلت پيامبر دختر ديگر هم داشت كه هر سه، قبل از ر

 او.ت فاطمه# د: حضرندى كه از پيامبر باقى ماند، يك دختر بوتيب، تنها فرزتر
مغان به ار˜م ش#هايى شد كه پيامبر اكرث و ترويج كننده#ى همه#ى مفاخر و ارزارو

اى آن#ها برãسى و عيسى اهيم و موگ الهى همچون نوح و ابران بزرده و پيامبرآور
دند.ث شده بومبعو

ت دوا يك خلود. اين خانه رو خانه#ى پدر كنار يكديگر بو خانه#ى فاطمه 
ا به يكديگر متصله#ى روبه#روى هم، خانه#ى پدر و دختر رمترى از هم جدا و دو پنجر

گاهد. هرش سالم مى#كرد و به دخترا مى#گشوه رد. هر صبح پدر دريچه#ى پنجرمى#كر
د و با او خداحافظىفت، در مى#زمى#ر قصد سفر داشت، به سوى منزل فاطمه 

ÅÅÅÅ±±≤



ÅÅÅÅ±±≥

˜د كه پيامبر لين كسى بواو مى#گشت، فاطمه گاه نيز كه از سفر برد. هرمى#كر

سيد.ا مى#پراغش مى#آمد و حال او ربه سر
ه#ىسيد و دربارا مى#بوش ره دست دختراراهى داده#اند كه اين پدر هموخان گومور

د:مواو مى#فر
 نان جهان چهار تن#اند: مريم، آسيه، خديجه و فاطمه ـ بهترين ز

د و از خشمش به خشم مى#آيد.ديش خشنوند از خشنوـ خداو
دى من است و خشم فاطمه خشم من.دى فاطمه خشنوـ خشنو

اكس مرده است و هرا آزرد مرارا بيازكه او ره#اى از تن من است، هرـ فاطمه پار
ده است.ا آزرد، خدا راربياز

اه پدردسالى همرت خديجه، در همان خرگذشت حضرپس از در  ا هرت زحضر
شگرازد نوچك خود و با دست#هاى كوا با شكيبايى حتمل كران بعثت رسختى#هاى دور

فتهاگويى و كتك گرام به باد ناسزا در مسجد#احلرد. روزى پدر رد بوار خوگوپدر بزر
د و مى#نگريست. روزى ديگر درك ايستاده بودسال در فاصله#اى انددند، فاطمه خربو

شا بر سرسفندى رد كه مخالفان شكمبه#ى گوفته بوام، پدر به سجده رمسجداحلر
داشت و با دست#هاىا برسانيد، آن را به پدر رد رخو  مان فاطمه انداختند. در اين ز

د و به خانهش منوازا نود، او را پاك كرد سر و روى پدر رچك و مهربان خوكو
داند.گرباز

ده#اند:قم زا ردان، تاريخ رنان، پا###به###پاى مراده، زدر اين خانو
،˜گ پيامبر  حامى بزر، خديجه 
،ãگ على اه پدر و حامى بزر همر، فاطمه 
ا.سان نهضت عاشورادر و پيام#ر در كنار بر، و زينب 
د عقايد وفتار خوامى ايشان با ر و اهل بيت گر˜م د كه پيامبر اكرنه بواين#گو

دند.ا تبيين منوش حقيقى زن ردند و ارزا باطل كرم جاهليت رسور
دند  تاشش اسالمى بواده الگوى متام عيار عفاف، حيا و پودر عين حال، اين خانو

لت زن به معنى بى#بند و بارى، نگاهجه به مقام و منزند كه تومنين بياموزبه ديگر مؤ
اده نيست.لزل ساخنت بنيان خانوانى و متزسر، و يا به معنى هوارى به اوابز
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جبد كه موشى جديد در جامعه بو ايجاد نگر ˜سول خدا�ـ از اقدامات مهم ر٦
افساى قبايل، اشرديد. تا پيش از آن، پادشاهان، رؤابط بين ملت�ها گرل در روّحتو

اساس منافع مادى، زير سلطها بيشتر بران رد با ديگرابط خو روًالگان، معموو بزر
ا در جهت هميندم ردند و مرمين�هاى يكديگر تنظيم مى�كردن قبايل و سرزآوردر

اهداف سوق مى�دادند.
د دومود و فرد اعالم كردوا مر اين ص,�بندى�ها و جبهه�گيرى�ها ر˜سول خدا ر

ند، جبهه�ى حق و جبهه�ى باطل است.ار دار در مقابل يكديگر قرًاقعاجبهه�اى كه و
امت�هاى اخالقى و در يكاهى، كرستى، عدالت�خوجبهه�ى حق، جبهه�ى يكتاپر

ندند.دار خداومانبرفته و فرا پذيراليت الهى رمنان واليت الهى است. مؤكالم، و
تاليت طاغو، وان، مفسدان و به تعبير ديگركان، ستمگرجبهه�ى باطل، جبهه�ى مشر

ا پيروزى دين حق بر همه�ىسول خدا رآن كريم يكى از اهداف رو شيطان است. قر
مايد:اديان باطل بيان مى�كند و مى�فر
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ضه مى�منايد:نه عرا اين�گومنان و كفار رابطه�ى ميان مؤسپس ر
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¡UL ∫حيم، مهربانجمع ر

اهد كه با هم�كيشان از مسلمانان مى�خو˜سول خدا ضع�گيرى، ربنا بر اين مو
اده ازار كنند و مانند اعضاى يك خانوقرادرى برند براسر جهان پيود در سرخو

گان وه كنند و يار ستمديدمان و مفسدان مبارزـيكديگر دفاع منايند، با ظال
مستضعفان باشند.
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هاىفع نيازاى رت و تال��ش يك ملت يا ملت�هايى برّهر تمدنى نتيجه�ى هم
ديكى به توانمندىمادى و معنوى است و عظمت آن تمدن بستگى نز

د. به همين جهتها دارفع مجموعه�ى آن نيازاى رآن ملت�ها بر
ممكن است يك تمدن از جهاتى موفق باشد و از جهاتى ديگر

ش آن، به تدريجفت و گسترناموفق. با ظهور اسالم و پيشر
ه به نام تمدن اسالمى يا تمدنتمدنى پديد آمد كه امروز

هاىخواهيم بدانيم معيار�كنون مى�مسلمانان مشهور است. ا
فتهار گرد���توجه قران در اين تمدن موردنظر اسالم تا چه ميزمور

و تحقق يافته است.
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شاخههاى آنـ علم و١
"" قابل انكار است.شمندى آن غيرجه نياكان ما به انديشه و تفكر و ارزتو
دندگرى و حتقيق بو"شسد. آن"ها اهل پرد آنان بوستى از فضيلت"هاى مهم نزعلم"دو

دخته بو به آنان آمو˜م خنت از دست منى"دادند. پيامبر اكراى آموا برصتى رو هيچ فر
د.سش"هاى مسلمانان بوآن كريم پاسخ به پرال كنند. آيات بسيارى از قركه سؤ

حيد و معاد و احكامد؛ از توه"هاى علم جارى بوسشگرى و حتقيق در همه"ى حوزپر
م و طب.فته تا فيزيك، رياضى، جنودين گر

ا به پانصد شاخهم و دانش بشرى رانستند علونياكان ما در جهان اسالم تو
در كنار هرها . شوق و عالقه"ى آنان به دانش سبب شد كه در بسيارى شهر١سانندبر

اى حتصيل به، دانشجويان اروپايى برگاردر آن روز، ٢سه"اى نيز بنا كنندمسجد، مدر
ستان"هاىاى معاجله به بيماردانشگاه"هاى اسالمى مى"شتافتند و پادشاهان آنان، بر

دند.اجعه مى"كرمسلمانان مر
فان،، فقه، اخالق، عرم مانند تفسيره"هاى مختلS علودانش مسلمين، حوز

ا به"طور متعادل وشكى رم، زيست"""شناسى و پزفلسفه، فيزيك، رياضى، جنو
دندشته"ها ظهور كرگى در هريك از اين رفت و دانشمندان بزرگر"""""بر مىهمه"جانبه در

ند.ت جهانى دارخى شهركه بر
ان يافت، منطق، فلسفه واوسعه"ى فرشته"هايى كه در تاريخ اسالم تواز ر
سطايى مسيحى با تضاداهيم گفت، متدن قرون و خوً. چنانكه بعدا٣دكالم بو

د،د اروپا نشده بوارقتى كه انديشه"هاى مسلمانان ودين و عقل آغاز شد و تا و
تفكر عقلى جايگاه مناسبى نداشت. اما بر اساس تأكيد اسالم بر تعقل و

دند وخاسته از آن روى آوردورزى، مسلمانان به تفكر عقلى و دانش"هاى برخر
اى اين عصرگ"ترين دانشمندان عقل"گردند. از بزرگى به بشريت كرخدمات بزر
در اروپا وامل اصلى حتول انديشه د كه به حق، آثار وى يكى از عوابن"سينا بو
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١٤٢، ص ١االسالم، ج ــ فجر٢           ٢٦٤، ص ٣جى زيدان مسيحى، جــ تاريخ تمدن اسالم، جر١
دنت در آن، مانع به"كار برش مى"دهد و مهارا آموزدن رست انديشيدن و استدالل كراعد درــ"""""منطق، دانشى است كه قو٣

ط بهه"ى بنيادى"ترين مسائل مربوشته"اى است كه در آن، به كمك تفكر عقالنى، دربارد. فلسفه، راستدالل"هاى غلط مى"شو
ا بات رحيد، معاد و نبوف اعتقادى دين مانند توند. كالم، شاخه"اى از دانش دينى است كه معاردازهستى و انسان به مطالعه مى"پر

ا متكلم مى"نامند.سى و اثبات مى"كند و متخصص در آن رهاى عقلى بررمعيار
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د.ب مى"شوجه بيشتر اروپاييان به تفكر عقلى و دانش جتربى محسوتو
م طبيعىف در منطق، رياضيات، علوة"املعاركتاب «شفا»ى ايشان يك داير

و فلسفه است و بخش فلسفى آن هنوز هم از مهم"ترين كتاب"هاى فلسفى
د.ب مى"شوجهان محسو
ه"ى هماهنگى ميان دين و تفكرگ اسالمى دربارف بزرا، فيلسومالصدر

شيد، الهى كه چون خورّقح برِانين اين ديند قوعقلى مى"گويد: «منى"شو
ده بادخشان است، با دانش استداللى يقينى مخالفت داشته باشد، و مرشن و دررو

 و ائمه"ى اطهار˜سول خدا آن و سنت رانينش با كتاب قرآن فلسفه"اى كه قو
١مطابقت نداشته باشد.»

خشان است؛ اگرضع مسلمانان بسيار درط به بهداشت و سالمتى، ودر امور مربو
ا كه هنوز حتى باه در اروپا رضاع همان دورنظر بگيريم و اوا درايط قبل از اسالم رشر

ات ساده"اى مانندنه دستورمى"يابيم كه چگوار دهيم، درجه قردتودند مورحمام آشنا نبو
ت و جناست و نيزه"هاى بهداشتى اسالم مانند طهارضو و غسل و ديگر آموزو

د.ا متحول كر، دنياى اسالم ر٢ماند سالمتى و درايان دين در مورات پيشودستور
ه"هاى زيباى متدن اسالمى آن است كه در طى آن هم"پاى تالش دريكى از جلو

اى تبيينم جتربى، رياضيات، فلسفه و منطق، شاخه"هاى علمى نيز بره"هاى علوحوز
، حديث شناسى، فقه،ايان دين مانند علم تفسيره"ى پيشوآن كريم و سيرف قرمعار

تد مسلمانان گوياى قدرفان و علم اخالق تأسيس شد. دستاوراصول فقه، كالم، عر
اجتهاد و ابتكار علماى دين و هم"چنين گوياى فضاى مناسب مباحثات علمى و

د.شناسى از دانشمندان بوقدر
ه"ى اسالمى عدم اختصاص علم به طبقه ياهنگ علمى دورگى"هاى فريكى از ويژ

سيدند ونان به حضور ايشان مى"ر ز˜سول خدا مان رد. در همان زقشرى خاص بو
يك كالس علمى ت فاطمه دند. حضرا طرح مى"كرد رال"هاى علمى خوسؤ

خى ازدند. بركت مى"كراى علم"آموزى در آن شرنان مدينه برد و زتشكيل داده بو
نان به دانش،جه زند. تواويان حديث به"شمار مى"رو نيز جزو ر˜سول خدا ان رهمسر
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ضا»عه"هايى مانند «طب"الصادق» و «طب"الرات در مجموخى از اين دستورــ بر٢         ٢٠٣، ص ٨ــ االسفار االربعه، ج ١
دآورى شده"اند.گر
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ندانشانا در تعليم و تربيت فرزانايى�شان رتقا بخشيد و توا اراده رجايگاه آنان در خانو
قعيت زيادىه�هاى بعد دنبال نشد و موست، در دورش درد. متأسفانه اين روتقويت كر

ديد.اهم نگرنان فرتقاى علمى زاى اربر

....................................................................
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١دند.شگاه اقدام مى�كرنياكان ما در هر شهرى، ابتدا به ساخنت مسجد و آموز

د كه حتىهنگى در دنياى اسالم پديد آمده بوگان اروپايى مى�گويد: فريكى از نويسند
ان به غذاى كمگردند و گاهى كاراندن بواد تشنه�ى خولى�ترين افرپايين�ترين و معمو

.٢ندد كتاب بخرانند با پول خواى اين�كه بتودند برو جامه�ى كهنه قناعت مى�كر
هاى اسالمى به حدد، در كشوراع نشده بومان صنعت چاپ اختربا اين كه در آن ز

٠٠٠٫٠٠٠٫٤د داشت. دانشگاه بيت�احلكمه در بغداد با جوكافى كتاب و كتابخانه و
ه جلد، كتابخانه�ى سلطنتى قاهر٠٠٠٫٠٠٠٫٣ابلس در شام با جلد، كتابخانه�ى طر

طبه دراحلكمه�ى قر جلد، دار٠٠٠٫٤٠٠اغه با صدخانه�ى مر جلد، ر٠٠٠٫٠٠٠٫١با 
٠٠٠٫٣٠٠الكتب رى با  جلد، دار٠٠٠٫٤٠٠دوباى فعلى در اسپانيا) با اندلس (كور

 �جلد از جمله�ى كتابخانه�هايى هستند كه٠٠٠٫٨٠تضى با و كتابخانه�ى سيدمر
.٣تعداد كتاب�هاى آن�ها ثبت شده است

هاى مختل\ دنياى اسالم،گ در شهرچك و بزرسه�هاى كوه بر مدرعالو
طبه، اسكندريه وه، بغداد، قسطنطنيه، قردانشگاه�هايى مانند دانشگاه قاهر

اى دانشجويان از نقاط مختل\، با بهترين امكانات حتقيق و مطالعه، پذيرجندى�شاپور
شته�هاى مختل\ علمى تدريس مى�شد و امكاناتى از قبيلد. در اين دانشگاه�ها ردنيا بو

اراختيار دانشجويان قرلباس، مسكن، كتاب، بهداشت و حتى كاغذ و قلم مجانى در
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١٧٠ــ عظمت مسلمين در اسپانيا، ص ٢        ٥٥٨ و ٥٥٧انسوى، ص ستاو لوبون فرب، گوــ تمدن اسالم و عر١
٤٢٨؛ و عظمت مسلمين در اسپانيا، ص ٣١٨، ص ٣ــ تاريخ تمدن اسالم، ج ٣
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وىــ" ٢)     ٢٣٠اث اسالم، ص  (به نقل از مير٢٦٧د، ص ، چاپ آكسفورانژاسترمان خلفاى عباسى، جى لو"ــ بغداد در ز١
ــ معلم اول،٣فات يافت.      هجرى در دمشق و٣٣٩لد شد و در سال گ متواسان بزراقع در خراب و هجرى در فار٢٦٠در سال 

ــ تاريخ فلسفه"ى اسالمى،٤م قبل از ميالد مى"زيسته است.       نانى است كه در قرن چهارگ يوف بزر، فيلسوسطولقب ار
لدا متوديك بخار هجرى در نز٣٧٠""ــ وى در سال ٥       ١٧٣، ص ١١انت، ج؛ و تاريخ تمدن ويل دور٢٠٠هانرى كربن، ص 

٢١٤""ــ تاريخ فلسفه"ى اسالمى، هانرى كربن، ص ٦فات يافت.       هجرى در همدان و٤٢٨شد و در سال 

سهاى چهار مدره داشت و دارفت. دانشگاه مستنصريه، ساختمانى بسيار باشكومى"گر
د ماهيانه يك""دينار طال دادهه بر حقوق ماهيانه"ى استادان، به هر شاگرد. عالوبو

انه مقدار معينى نان ودان روزخانه"ى دانشگاه به همه"ى استادان و شاگرمى"شد. آشپز
ستان، هرشك بيمارص داشت و پزستان مخصوشت مى"داد. دانشگاه، حمام و بيمارگو

١شت.ان نسخه مى"نواى بيمارد و برديد مى"كرا بازصبح، دانشگاه ر

هاىخى شهرمت اسالمى و بركز حكوچه بيش"تر در مرچنين دانشگاه"هايى، گر
ه"ىد. انگيزد مسلمانان بوا نشان"دهنده"ى جايگاه علم نزّد داشت، امجوگ وبزر

د كه بسيارى از دانشمندان با حتمل سختى"ها وعلم"طلبى به قدرى قوى بو
سيدند دست ازدند و تا به مقصد منى"را فتح مى"كران، قله"هاى دانش راوت"هاى فرارمر

منى"داشتند.تالش بر
 است كه به٢ابىنصر فاره ابوم عقلى در اين دوره"ى علوگ حوزيكى از دانشمندان بزر

ا مى"دانست ود رنده"ى عصر خو، وى بسيارى از زبان"هاى ز٣معلم ثانى مشهور است
. او٤ده كه چهل و چهار جلد از آن"ها باقى مانده استساله تأليS كرد صد كتاب و رحدو

،٥على"سيناسس فلسفه"ى اسالمى ناميد. شيخ"الرئيس ابوان مؤا به حق مى"تور
 ياد مى"كنند. وى بانابغهى شرقف"ترين دانشمند جهان اسالم است كه از او به معرو

 جلد٢٤٢از و نشيبى داشت، """فرگى سياسى پرندد و ز سال عمر نكر٥٨اين كه بيش از 
جمله فقه، منطق،ه""هاى مختلS، ازشته است. تأليفات او در حوزساله نوكتاب و ر

مانشناسى مى"باشد. انديشه"هاى ابن"سينا در زفان، رياضيات و داروفلسفه، طب، عر
ش يافت و چندى نگذشت كه كتاب"هاى اصلىعت در دنياى اسالم گستردش به سرخو

.٦ديدس اروپا تدريس گرجمه شد و در مداروى به زبان التين تر
دندشته"ها ظهور كرگ ديگرى در اين رت، دانشمندان بزرّه بر اين دو شخصيعالو
اقف به شيخ" اشردى معروند؛ مانند: شيخ شهاب"الدين سهرورت جهانى داركه شهر
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١٥٤ تا ١٤٨ــ همان، ص ٢         ١٥٠ضا حكيمى، ص ــ دانش مسلمين، محمد ر١

"الديناجه نصير هـ.ق)، خو٤٥٠""ــ٥٠٥الى (د غزّ هـ.ق)، امام محم٥٤٩"""ــ"""٥٨٧(
اى هـ.ق)، مالصدر٥٢٠""ــ٥٩٥شد اندلسى( هـ.ق)، ابن ر٥٩٧"""ــ٦٧٢سى (طو

 هـ.ق)،١١٤ــ١٨٨هشام"بن حكم ()، ١٠اخر قرن""" هـ.ق ــ او١٠٥٠ازى (شير
 هـ.ق)،١٨٠ــ٢٦٠، فضل"بن شاذان نيشابورى (ãجسته"ى امام صادق د برشاگر
، شيخ مفيد ã و امام هادىãاد ، امام جوãضا جسته"ى امام رد برشاگر

ّى هـ.ق)، عالمه"ى حل٣٥٥ــ""٤٣٦تضى ( هـ.ق)، سيد"""مر٣٣٦ــ٤١٣(
ازىالدين ر هـ.ق) و فخر٢٦٠ــ٣٣٠احلسن اشعرى ( هـ.ق)، ابو٦٤٨ــ"""٧٢٦(
گ جهان اسالم هستند.جمله متكلمان بزر هـ.ق) نيز از٥٤٣""ــ٦٠٦(

اس رگ رياضى مانند اقليدس و بطلميودر رياضيات،  مسلمانان آثار دانشمندان بزر
انددند. هيچ"كس در تاريخ رياضى منى"توآورى منودند و سپس شروع به نوجمه كرتر

د. اوا ناديده بگير هـ.ق)  ر١٦٦ــ٢٣٦مى (ارزسى خوشخصيت استثنايى محمد"بن مو
اد. وى علم «جبر» رگ بغداد بومعاصر مأمون خليفه"ى عباسى و رئيس كتابخانه"ى بزر

قتىد كه و"""""املقابله» بود. نام كتاب وى «اجلبر وان يك علم مستقل تأسيس كربه"عنو
»Algebraا «اساس نام اين كتاب، علم جبر رفت، اروپائيان براين كتاب به اروپا ر

» يا الگوريسم كه فن محاسبه است، ازAlgorithmناميدند. هم"چنين الگوريتم يا «
جمه"ى كتاب وى به زبان"هاى اروپايى اينفته شده كه پس از ترمى» گرارزنام «اخلو

گ اسالمى، ماننده بر اين، رياضى"دانان بزر. عالو١نام"گذارى پديد آمده است
٥٩٧""ــ""٦٧٢سى (الدين طواجه نصير هـ.ق)، خو٣٦٢ــ٤٤٠نى"(ابوريحان بيرو

 هـ.ق) و غياث"الدين جمشيد كاشانى٣٢٨ــ"""٣٨٨جانى (فاى بوزالوهـ.ق)، ابو
انى در معادله"ىاوات فرايل قرن هشتم) ابتكار(از علماى قرن هفتم و او

ه"ىم، اندازم و چهارم، سوجه"ى دوعت، علم مثلثات، حل معادالت درسر
.٢دقيق عدد پى، و در هندسه"ى حتليلى و هندسه"ى فضايى داشتند

دند كهشكى و دارويى نيز دانشمندان نامدارى ظهور كره"ى پزدر حوز
گ اينازى يكى از دانشمندان بزركرياى رمحمد"بن زند؛ ت جهانى دارشهر
دهشته و نيمى از آن"ها در طب بوساله نو جلد كتاب و ر٢٢٠ه است كه دور
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٢٧٦، ص ٣""ــ تاريخ تمدن اسالم، ج ٣          ١٥٨ــ همان، ص ٢        ١٥٩، ص ١١انت، ج ــ تاريخ تمدن ويل دور١
ــ تاريخ تمدن ويل٦        ٦٣٣انسوى، ص ""لوبون فرستاوب، گوــ تمدن اسالم و عر٥           ١١٦اث اسالم، ص ــ مير٤

١٥٩، ص ١١انت، ج دور

ست و بيش از چهل بارخك، بيانگر دقت علمى اواست. كتاب"هاى وى در آبله و سر
 جلد٢٠ست كه جمه شده است. «احلاوى» كتاب ديگر اوناگون تربه زبان"هاى گو

 ميالدى پنج١٥٤٢مايش است و تنها در سال هش و آزده و محصول يك عمر پژوبو
د.حانى» دارشكى به نام «الطب الروان"پز. وى كتابى نيز در رو١بار در اروپا منتشر شد

مانه"ى دراى اجازشك دار پز٨٥٠م هجرى تنها در شهر بغداد ايل قرن چهاردر او
ده است. نفر بو٦٠٠٠شكى دانشگاه بغداد بالغ بر  و تعداد دانشجويان پز٢دندبو
احى، مامايى،شكى، جرمى، چشم"پزشكى عموشته"هايى مانند پزشكى، شامل رپز
.٣ده استان بونان و اعصاب و روشكى زپز

اناى بيمارستان برانيان شروع به ساخنت بيمارمسلمانان با استفاده از جتربه"ى اير
 هجرى در دمشق ساخته شد كه به٨٨ستان در سال لين بيماردند. اوانى كرجسمى و رو

اى بخش"هاى مختلSستان"ها دارمانى تبديل شد. بيمارگ دراكز بزرتدريج به يكى از مر
دند وشكى بوان"پزنان و روشكى زشكى، پزسازى، دندان پزشكى، دارواحى، چشم"پزجر

دانه"ى جداگانه"اى داشتند.نانه و مر بخش"هاى زًالمعمو
 شناختهشكانامير پزب با نام على سينا تا مدت"ها در شرق و غربو

هنگمى"شد. مهم"ترين كتاب وى در طب، كتاب «قانون» است كه فر
اخر قرنشناسى است. اين كتاب در اروپا در اوشكى و داروجامعى در پز

، و دردهم بيست بار، و در قرن شانزده باردهم ميالدى شانزپانز
. كتاب"هاى٤تب منتشر شده استسال"هاى بعد نيز به"طور مر

جمه شد و تا شش قرن،نده"ى دنيا ترعلى به اكثر زبان"هاى زبو
، ازده است و تا مدتى پيش نيزشكى جهان بواصل و مبناى پز

. در دانشگاه پاريس، دو٥فتانسه به"شمار مى"رسى فركتاب"هاى در
كرياىنگى از دو طبيب دنياى اسالم آويخته"اند: محمد"بن زتصوير ر

تد كه فلج صورلين كسى بو. ابن سينا او٦ازى و شيخ"الرئيس ابن"سينار
ا تشخيص و سكته"ى مغزى ناشى از زيادى خونناشى از سكته"ى مغزى ر
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٦٣٧ب، ص ""ــ تمدن اسالم و عر٣          ٥٢ تا ٤٦نامه"ى اسالم، ص ""ــ كار٢         ٩٤ و ٩٣ــ فالسفه"ى شيعه، ص ١
٦٣٤ب، ص """ــ تمدن اسالم و عر٥           ٦٣٤ب، ص  ــ تمدن اسالم و عر١١٧ف ماك"كاپ، ص اث اسالم، ژوزــ مير٤
اث""ــ"""مير٨        ٥٣نامه"ى اسالم، ص ؛ و كار٦٣٥ب، ص ــ تمدن اسالم و عر٧          ٢٨٤، ص ٢""ــ تاريخ تمدن اسالم، ج٦

١٢٣ف ماك كاپ، ص اسالم، ژوز

د، انتقال بيمارى"ها ازا تبيين كردن سل ريوى رضيح داد. مسرى بوا به خوبى تودر مغز ر
د كهصيS كرنه"اى توا به گوض سنگ مثانه رارا بيان داشت و عوطريق آب و خاك ر

شد. وى روان به آن چيزى اضافه كرشكان گفته"اند مشكل است بتوخى از پزبر
.١فتمان"ها كمك گرنه دراى اين"گوهاى طبى برسعه داد و از داروا تومانى ران"دررو

اعت، انوشك با مهاراحان چشم"پزد. جرشكى بوشته"هاى مهم پزاحى از رجر
شى كه از. حتى داروى بيهو٢دنداحى معاجله مى"كرا با عمل جرگى چشم ردآب""آور

د. آنان با دارويىشيده نبواحان اسالمى پود، بر جرده مى"شواكتشافات جديد شمر
ساله"هاى اود كه راح ماهرى بوالقسيس جر. ابو٣دندش مى"كرا بيهوان رگياهى  بيمار

ها درد. كتاب"هاى وى تا يك قرن پيش باراحى جديد به حساب آورا بايد اساس جرر
احى دندان،اع عمليات، مانند جراحان مسلمان، انو. جر٤اروپا چاپ شده است

ضع حمل ون در هنگام وَاريدن سنگ مثانه و كليه، سزدن و بيرون آورد""كرُرخ
.٥ا اجنام مى"دادندان"ها رشكسته"بندى استخو

سازى در همان محلشكى و دارود كه پزستان"ها اين بوگى"هاى بيماراز ويژ
ستان"ها بسيار. بيمار٦دان مترين عملى داشتندستان تدريس مى"شد و شاگربيمار

ازىكرياى رقتى كه محمدزار داشتند. وا قردند و در مسير جريان ماليم هوسيع بوو
استان انتخاب كند، چند نقطه"ى شهر راى بيمارا براست بهترين نقطه"ى بغداد رخو

د تا تشخيص دهد در كدام نقطه،ان منوشتى آويزد و در هر نقطه، قطعه گوانتخاب كر
ستانه بيمار. در قاهر٧دا بنا منوستان رد و در آن نقطه بيمارتر فاسد مى"شوشت ديرگو
ه"هاى آب، باغچه"هاى پر از گل وارض"هايى با فودند كه در آن حوگى ساخته بوبزر

ايگان حتتد مى"شد، به"طور رارد داشت. هر بيمار فقيرى كه وجوگ وچهار حياط بزر
گى درنداى هزينه"ى زفت و پس از معاجله، پنج سكه"ى طال برار مى"گرمعاجله قر

.٨ددى دريافت مى"كره"ى بهبودور
فت. ازا نيز دربر مى"گرم جتربى ره"هاى علوتالش علمى مسلمانان، ديگر حوز
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اث اسالم،ــ مير٣             ٦١٥ تا ٦١١ب، ص ــ تمدن اسالم و عر٢           ١٦٩ــ عظمت مسلمين در اسپانيا، ص ١ 
٢٩٤ تا ٢٨٨، ص ٣جى زيدان مسيحى، جــ تاريخ تمدن اسالم، جر""٥            ١١٥ــ فالسفه"ى شيعه، ص ٤           ١١٥ص"""

خى ازآن"جا  كه در اين"جا امكان طرح همه"ى آن"ها نيست، به اختصار فقط به بر
ه مى"كنيم:شته"هاى ديگر اشارتالش"هاى دانشمندان در ر

 جلد آن در٥٠شته كه  جلد كتاب نو٢٩٠يكى از دانشمندان به نام ادريسى،
.١ده استگياه"شناسى بو

ازيهيك دانشمند اروپايى مى"گويد: اين كه در كتاب"هاى شيمى مى"نويسند الو
ار سال پيشمايشگاه"هاى هزست نيست … اگر آزسس علم شيمى است، درمؤ

انست قدمى به جلوازيه منى"تود، هيچ"گاه الومسلمانان و اكتشافات مهم آنان نبو
. پيش از آن٣"بن حيان در دست استساله در شيمى از جابرد صد ر. هنوز حدو٢دداربر

نى و پيش از وىا اعالم كند، ابوريحان بيروشيد رمين به دور خوركت زكه گاليله حر
صداى ره"اى براه"هاى تاز. مسلمانان ر٤دندده بواز كرا ابرزى اين عقيده رْسجِسعيد """ابو

""لى كه متدنّاى آن ساختند. نخستين حتوهاى بسيارى براردند و ابزگان پيدا كرستار
ه"شناسىط به ستارمات مربوهود كه مسلمانان به مود آن بواسالمى در اين علم پديد آور

.٥دنددم، از حيث سعد و نحس اعتنايى نكرال مراكب در احوضاع كوو تأثير او
ش"هاى دينىهنگ، اخالق و ارزآرى، چنين است؛ آن"گاه كه ملتى قدر علم، فر

فت و اخالقخت علم و معرد، درجمند شمارا ارا بداند و با جان و دل، آن"ها رد رخو
سد.انبهاى آن به جامعه"ى انسانى مى"رات گرد و ثمرفا مى"شوشكو

آنى نيز بايد گفتف قرم و معاره"ى علودر حوز
آنخنت قرمسلمانان از همان ابتدا، تشنه"ى آمو

دند. به همين دليل، ازف آن بوكريم و تبيين معار
اىد و محتوه"ى معنا و مقصو دربار˜م پيامبر اكر

دآن كريم نيز خودند. ساختار قرال مى"كرآيات سؤ
اد رر در خوّه"ى تعقل و تدبّنه"اى است كه قوبه گو

˜سول خدا د. رامى"داره"ى آيات وا به تفكر دربارد راننده"ى خوش مى"دهد و خوپرور

آن تشويقا به تفكر بيش"تر در آيات قرال"هاى مسلمانان پاسخ مى"داد و آنان ربه سؤ
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ان)، (خدمات متقابل اسالم و اير١٤عه آثار استاد شهيد مطهرى، جــ مجمو٢        ٢٢١االسالم، ص ــ فجر١
٤١٣ص""

ايان و ساير پيشوãت على سط حضر تو˜سول""خدا""ش، پس از رد. اين رومى"كر
فتآن شكل گرما ادامه يافت تا اين كه به تدريج شاخه"اى علمى به نام علم تفسير قر

،دند. عبدالله"بن عباس، سعيد"بن جبيرگى در تاريخ اسالم ظهور كران بزرو مفسر
داهيم قمى، محمد"بن مسعوه"ى ثمالى، على"بن ابرحمزد، مجاهد، ابوعبدالله بن مسعو

سى (صاحب تفسير تبيان)، فضل"بنقندى (صاحب تفسير عياشى)، شيخ طوسمر
سى (صاحب تفسير مجمع"البيان)، طبرى (صاحب تفسير طبرى)،حسن طبر

گى هستند كه دراف)، از جمله"ى صدها مفسر بزرَّشمخشرى (صاحب تفسير كز
دند.فايى متدن اسالمى ظهور كره"ى شكودور

ا از نظرد مسلمانان اهميت زيادى داشت. زيرتدوين و جمع"آورى حديث نيز نز
دده"اند كه در حدود. نقل كرمين منبع هدايت و سعادت بومسلمانان، حديث، دو

خى چندخى يك حديث، برده"اند. بر حديث نقل كر˜سول خدا   نفر از ر١١٤٠٠٠
سولكى با ردكه از كوãمنان على  . امير مؤ١خى ده"ها و صدها حديثحديث و بر

لين تنظيم"كننده"ى كتاب حديثى است كه در آن، سخناند، او بو˜م اسالم ّمكر
د حتويلار خوگوندان بزرا به فرز ثبت شده است. ايشان اين كتاب ر˜م سول اكرر

.٢نددم بياموزا به مرند و احاديث آن رد نگه"دارد خوان سندى مهم، نزداد تا به عنو
اياند كه سخنان پيشود دارجواكنون در ميان ما مسلمانان، صدها كتاب حديثى و

ما در آن"ها جمع"آورى و دسته"بندى شده است. هم"چنين از همان ابتدا، علمى به نام
اقعى ودن حديث"هاى ساختگى از وه"هاى جدا كرحديث"شناسى تأسيس شد كه شيو

ا مشخص مى"كند.د آن"ها ران كاربرابطه"ى احاديث با يكديگر و ميزر
علم فقه از مهم"ترين شاخه"هاى دانش دينى است كه از ابتداى متدن اسالمى

هارد مى"دانستند، هموگى خوندنامه"ى زا برسعه يافت. مسلمانان كه دين رپديد آمد و تو
بچوهاى الهى تنظيم كنند و در چارا مطابق با دستورد رگى خونددند كه زبه دنبال آن بو

دى و اجتماعىانين فرد، قوآن سامان دهند. متخصصان علم فقه با اجتهاد دائمى خو
ه"ىآن كريم و سنت پيامبر و سيراجعه به قرده"ى آن روز با مراى جامعه"ى گسترا برر

ار مى"دادند.دم قردند و در اختيار مرايان دين به"دست مى"آورپيشو
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ه مى"گويد: «من هميشه نسبتف انگليسى در اين بار، نويسنده"ى معرود شاوناربر
ا گذاشته"ام. به نظرام ردن عجيبش نهايت احترنده بواسطه"ى ز به و˜به دين محمد 

ناگون و متغيرافق و تسلط بر حاالت گومن، اسالم تنها مذهبى است كه استعداد تو
١د.»ا داراجهه با قرون مختلS رگى، و موندز

ال"هاى زير پاسخجه به اطالعاتى كه در اين بخش داده شد، به سؤبا تو ال:سؤ
دهيد:
دهت"هايى با قبل از اسالم پيدا كرضاع علمى و فكرى بعد از اسالم چه تفاوـ او١

د؟بو
اىه"ى بيش"ترى بردم امكان و اجازـ در متدن اسالمى، كدام طبقه از مر٢

حتصيل داشتند؟
د؟جه به تفكر و انديشه چه بوـ منشأ اصلى تو٣
ارجه قردتوه مور در اين دور ˜مد"""نظر پيامبر اكرهاى مورـ كدام يك از معيار٤

د؟فته بوگر

د. يكفتار مشكالت و آفت"هايى نيز بوگى علمى در متدن اسالمى، گربالند
د داشت كه با تعقل در دين مخالفتجوه وارا و سطحى"نگر هموگرجريان ظاهر

دن فالسفهاى منزوى"كرد و برا جايز منى"شمرد، اجتهاد و استنباط احكام دين رمى"كر
د.و حكماى اسالمى تالش مى"منو

د كه به جاى حضور فعالفه بوه"هايى از متصوط به گروجريان ديگر مربو
شه"هاى خانقاه"ها به رياضتليت"هاى اجتماعى، در گو""اجتماع و ايفاى مسئودر

انا مى"تود و سستى در جامعه مى"شدند. اين دو جريان ركومينه"ساز رداختند و زمى"پر
د.امل فكرى افول متدن اسالمى در قرن"هاى بعد به"شمار آوراز عو
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گان)، مهدى بازرستى و افكار روز، (به نقل از: خداپرد شاونارــ بر١
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اّامه"ى آهنگر عليه ضحاك (البته اگر آن قيام افسانه نباشد). د، مانند قيام كاو هم اتفاق افتاده بوًــ قيام عليه ظلم، قبال١
جه داشته باشد، حقيقتى است كه درد و جامعه بدان توهنگ سياسى تبديل شوات به يك فرنه قيام"ها و مبارزاين كه اين"گو

ست.قوع پيوه"ى تمدن اسالمى به"ودور

متى و سياسىـ نظام حكو٢
گىندا اساس زات ر عدل و مساو ˜سول خداس قبل، ديديم كه ردر در

د كهخته بودم آمود، به مرفتار و گفتار خوار داده، و با رابط اجتماعى قرسياسى و رو
نه ستمگرى عملمبناى قانون الهى و بدون هيچ"گوهبر مسلمين بايد برحاكم و ر

گون شد؛ حاكمانگرايط د، شر˜م اكرحلت پيامبرتاهى پس از رمان كوا زّكند. ام
ه"ى مى"دانستند، شيو˜سول خدا ا جانشين رد ربنى"اميه و بنى"عباس، كه خو

كامه و مستبد تشكيلدمت"هايى خوفتند و حكوا در پيش گرم ران و روسالطين اير
د آنان جمع شدند، وسان گردم كاهش يافت، چاپلوجه آنان به مردادند. تو

ان بهه عليه ستمگرديدند و يا در مبارزحق"جويان و عدالت"پيشگان منزوى گر
سيدند.شهادت ر

، اهل"بيت˜سول خدا آن كريم، رثر قرش"هاى مؤد اين، به علت آموزجوبا و
دندان ناچار بودم، ستمگرايش آگاهى"هاى مرفاى ايشان، و افزان با وار و يارگوبزر
ا هم زير پاسازى راست حتى اين ظاهراعات كنند. يزيد كه مى"خوا مراهر رخى ظوبر

گ، با تأثير عميقاجه شد. اين قيام بزر مو ãد، با قيام تاريخى امام حسينگذار
سه"اى دائمىد و سپس به مدران كرا ويرمت يزيد و بنى"اميه رد ابتدا پايه"هاى حكوخو

ند.ا بياموزان رس جهاد با ستمگرسه، درتبديل شد تا مسلمانان در آن مدر
ه"ى آگاهان واض و مبارزحاكمان بنى"اميه و بنى"عباس هيچ"گاه از انتقاد، اعتر

دند. در امان نبو ˜أس آنان اهل بيت پيامبرانديشمندان جامعه و در ر
 ميان پادشاهان،ًالات سياسى معمونتيجه" اين"كه: تا قبل از ظهور اسالم، مبارز

هى اما در دوراى فتح قلمروى يكديگر پديد مى"آمد.ساى قبايل برسالطين و رؤ
ليتهاى خويش،دم از حقوق و مسئوايش آگاهىهاى مراسالمى، به علت افز

د معادالتارفت و وارى عدالت شكل مىگرقراى برمت بردم با حكوهى مرمبارز
.١دديده بومتها گرسياسى ميان ملتها و حكو
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جه بهل مهمى كه پس از ظهور اسالم در نظام سياسى و اجتماعى رخ داد، توّحتو
انين  اقتصادى، قضايى وانين، از جمله قوحقوق اقشار مختل\ جامعه و تدوين قو

د كه مبانىآن كريم بو��لى، قرّد. منشأ اصلى چنين حتوسط فقيهان بوسياسى تو
مت دارىه�ى حكود. سيرده بوا مشخص كرانين رليت�ها و قوقى، مسئوحقو

د. عهد�نامه�ىل بوّايان ما، منشأ ديگر اين حتو �و پيشو˜سول��خدا��ر
لين منت�هاى از اوãسالة�احلقوق امام سجاد ، ر به مالك اشترãمنان�مؤامير
سطدى و اجتماعى توانين فرط به حقوق اجتماعى به�شمار مى�آيد. تدوين قومربو

د،ار گيرنى قرّب معيچودى و اجتماعى در چارگى فرندفقيهان سبب مى�شد نظام ز
متى از شكل ابتدايى آن خارجسعه يابد و نظام حكوم قانون و عمل به قانون، تومفهو

انينامع آن روز از قود كه جوايطى بوفته�تر پيدا كند. اين در شرد و حالتى پيشرشو
دند.ه مى�براكز علمى و حتقيقى تنظيم شده باشد، كم�تر بهرسط مرن كه توّمدو
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گ اتفاق افتاد وچك و بزرمت بنى�اميه تا پايان آن، ده�ها قيام كواز ابتداى حكو
اسانى، بنى�اميهمسلم خراض، به كمك ابوبنى�عباس با استفاده از همين فضاى اعتر

م شد بنى�عباس نيزفتند. پس از مدتى كه معلوا به�دست گرت را شكست دادند و قدرر
اض�ها پيروى منى�كنند، بار ديگر مخالفت�ها آغاز شد و اعتر˜سول خدا ش راز رو

ايش يافت.افز
مت ساير ائمه اطهار  و مقاوãگذارى شهادت امام حسين تأثير

مت�هاى ظالمابر حكواسرى در برگ و سرمت منفى بزرت يك جريان مقاوبه�صور
گان علمى جهان اسالم نشان مى�دهدعه�ى انديشمندان و بزرفتار مجموآمد. ردر

ده�اند.ا بوهنگ عاشوره حتت تأثير فركه تا چه انداز
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١١٣، ص ١٩كتر على شريعتى، ج عه آثار دــ مجمو١

اق بهالى عرف ومت بنى"اميه از طراخر حكوحنيفه، رئيس مذهب حنفى، در اوابو
د مى"كند و به"خاطرلى او قاطعانه رد وت مى"شواز عالى"ترين مقام قضايى دعواحر

تاراى وز، خليفه"ى عباسى نيز برمان منصورد. در زهمين عمل شالق مى"خور
د. مالك،ندانى مى"شود و تا آخر عمر زلى منى پذيرد، وانده مى"شواخوگسترى فرداد

دمان بر مراض به خلفا كه با زور و اجبار منى"تورئيس مذهب مالكى، به"خاطر اين اعتر
١ندانى شد.د، زمت كرحكو

د،فته بوهنگ سياسى قوى كه از تعاليم روح"بخش اسالم نشأت گرهمين فر
د.انين مى"كرخى قواعات برسازى و مرا ناچار به ظاهرحكام بنى"اميه و بنى"عباس ر

د شخصيت"هاى انديشمند در جامعه و طرحجودم، وآگاهى سياسى و اجتماعى مر
هاى آن روزا از ديگر كشورمباحث عميق اجتماعى، فضاى سياسى جهان اسالم ر

د. متمايز مى"كرًكامال
، شام،اق، مصران، عرگى مانند ايرمين"هاى بزرانست سرزهنگ قوى تواين فر

سيعى از آفريقا، بخش"هايى از اروپاىعربستان، يمن، آسياى ميانه، بخش"هاى و
ه كند.احد، در چند قرن ادارمت ود و در قالب حكوآورت يك كشور درا به"صورقى رشر

ند داد، عدالتا به اسالم پيوان رمين"هايى مانند ايردم سرزآنچه كه در ابتدا قلب مر
د كه متأسفانه حاكمان بنى""اميه و بنى"عباس مسيرى در جهت خالف آناسالمى بو

مت اجناميددم از حكومت"دارى به تدريج به جدايى مره"ى حكوفتند. اين شيوپيش گر
شه و كنار كشور پهناور اسالمى،ا از دست داد. در گود ركزى اقتدار خومت مرو حكو

دند.گير بودشان دركزى و يا با خومت مردند كه يا با حكوآورمت"هايى محلى سربرحكو
ه"هاىدم مسلمان و كاهش انگيزگى مرماندنتيجه"ى اين نابسامانى"ها، خستگى و در

اى جهاد و دفاع از قلمرو اسالمى شد.آنان بر
جهى به تفكر ومينه"ساز بى"توه"ها، به"تدريج زهمين خستگى"ها و كاهش انگيز

اكز علمى و منزوى"شدن شخصيت"هاىتعقل و هم"چنين بسته"شدن بسيارى از مر
ديد.ادبى، هنرى و علمى گر
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ه"ى بنى عباس و پس از آن،اخر دورايطى و در او در چنين شرگ:دو تهاجم بزر
ب دنياى اسالم و ديگرى به شرق آنان"كننده، يكى به غرسيع و ويردو حمله"ى و

م) به١٠٩٦ هجرى (٤٨٩م به حتريك كليسا از سال اتورى روفت. امپرت گرصور
خى ديگر ازكيه و برقسمت غربى دنياى اسالم، يعنى سوريه، فلسطين، تر

د كهالنى و شديد بود. اين تهاجم آغاز هشت جنگ طوم آورمين"هاى مجاور هجوسرز
م) رخ داد. اين جنگ"ها كه به قصد فتح١٢٧٠هجرى (٦٦٨آخرين آن در سال 
گدار بزرماندهى بى"نظير سره با فرف اروپاييان آغاز شد، باالخربيت"املقدس از طر

ا بسيارى ازّمسلمانان به نام صالح"الدين ايوبى با پيروزى مسلمانان پايان يافت؛ ام
د. از آن"جا كه در اين جنگ"هاا از بين برامكانات مادى و معنوى دنياى اسالم ر

جنگهاى صليبىا دند، اين جنگ"ها رد حمل مى"كراروپاييان صليب با خو
مى"نامند.

كزى دنياىقى و مرالن به بخش شر، حمله"ى مغوانگر ديگرتهاجم وير
ان اجناميد. با اين"جمله ايرسيعى ازف قسمت"هاى ود كه به تصراسالم بو

انيان، مسلمان شدند و آدابسيله"ى اير به وًان بعدا حاكم بر ايرِالنكه مغو
اند كه توسيع و عميق بوانگرى"هاى ابتدايى آنان به"قدرى وا ويرّختند، اممتدن آمو

ص كه بيش"تر اينفت؛ به"خصوالنى از مسلمانان گراى مدتى طوا برجتديد حيات ر
هنگ و دانش در دنياى آن روزكز علم، فرد كه مرهايى بومين"ها و شهرحمالت به سرز

سند،د به هر شهرى كه مى"رهايش گفته بوم مغول، به نيرواى قومانرودند. چنگيز فربو
ااد و بنده رك و بالغ، آزدان، كود و زن، پير و جوند؛ مرا باقى نگذارهيچ كس ر

١بكشند.

ا صادراندن شهر رفت و دستور سوزآمد، باالى منبر را درقتى او به مسجد جامع شهر بخارو
، به جز مسجد جامع كه وى دراندن شهر مشغول شدند. متام شهرانش به سوزد و سربازكر

دنده كرا پارآن"ها ردند. قرا به صحن آورآن رخت. آن"گاه دستور داد صندوق"هاى قرد، سوآن بو
دا باخوانان را كشتند و جونان ركان و زدا آخور چهارپايان ساختند. سپس كوو صندوق"ها ر

د، حمله كنند.قند بوار دهند و به شهر بعدى كه سمرد قران سپر جلوى سپاه خودند تا به"عنوبر
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٢٣٤ه"اى، ص ــ مجمع االنساب، محمدعلى شبانكار١
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ا بيرونف شد، متام اهالى شهر رد، تصره بوقند كه شهرى بسيار باشكوقتى سمرو
هىا كشتند و گرودم ردند، اكثر مران منوا ويردند، بناها رت برا به غارت آن ردند، ثروكر

دند.د براى كار اجبارى با خوا برر
ه، باغ"هاىشار از بناهاى باشكواء"النهر نام داشت و سرم، گل زيباى ماورارزخو

الن، محلهد. مغوفادارى به دين بوت و نعمت، و مشهور به وان، ثروهاى روزيبا، نهر
ادم رخنت شهر هفت روز ادامه داشت. مراندند. سوا سوزبه محله و خانه به خانه آن ر

دمدن آنان، بقيه"ى مرد نياز و به اسيرى براد موردن افردند و پس از جدا كرا بربه صحر
ساندند.ان نفر مى"شدند، به قتل رارا كه هزر

ى"همه هاگترايز هك هكم رهش اب نآ دمآرد .دوب مالسا ناهج ىابيز رهش رگيد ،خلب رهش
دص ىاه"هتسد رد ار مدرم ،دندرك فرصت ار رهش نيا نالوغم .دش"ىم هسياقم دوب ناناملسم
،اهارس"ناوراك ،اه"هناخباتك سپس .دندنارذگ غيت مد زا ار همه و دندنار ارحص هب ىرفن رازه ات
.دندرك ليدبت كاخ زا ىا"هدوت هب ار اهانب ىمامت و اهرصق ،اه"هعلق

النسيله"ى مغود، به وكز دنياى اسالم بوگارى پايتخت مأمون و مرمرو كه روز
شته"اند كه به جزف شد، چهار شبانه"روز تخليه"ى آن به طول اجناميد. نوتصر
ا كشتند. شهر نيز سه روز دردم ردند، همه"ى مرفه و صنعت بوصدنفر كه اهل حرچهار

خت.آتش مى"سو
ابرت آن برّخى از محاله. برّه و چهل و دو محلازد با چهار درو، ابر شهرى بونيشابور

ه"ى آسمان وهرُا به زگان، آن رد. يكى از نويسندسط امروزى بوهاى متوخى از شهربا بر
مت"هاى شديد، شكست، پس از مقاودم شهرد. مرده بوه تشبيه كريا چشم در چهر

ا قتل"عام، حتى سگ"ها و گربه"ها ران شهردم و جاندار، متام مر چنگيزِدند. دامادخور
انند روى آن كشاورزى منايند.ان كنند كه بتوا چنان ويرد. سپس دستور داد شهر ركر

چان،نين، قوهاى ديگر مانند كابل، غزانگرى"ها در بسيارى از شهراين وير
مينات، دامغان، سمنان و آمل اتفاق افتاد و سپس به استان"هاى ديگر سرزهر

.١اسالمى كشيده شد
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٨٧ تا ٨٠، ص ٣اليتى، جان، على اكبر وهنگ و تمدن اسالم و ايرــ پويايى فر١
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ال"هاى زيرجه به اطالعاتى كه در اين قسمت داده شد، به سؤ با توال:سؤ
دهيد:پاسخ 
˜سول خدا د""نظر رهاى مورنى"اميه و بنى"عباس كدام"يك از معيارــ حاكمان ب١

فتند؟ا ناديده گرر
املى سبب شدست حاكمان بنى"اميه و بنى عباس، چه عود نادرد عملكرجوــ با و٢

ا حفظ كند؟د رالنى پويايى خوكه متدن اسالمى تا مدت"هاى طو
متى اين حاكمان چه تأثيرى در متدن اسالمى داشت؟ه"ى حكوــ شيو٣
الن به خوبىانستند در مقابل تهاجم مغوتى مسلمانان مى"توــ در چه صور٤

استقامت كنند؟

هنگ و هنرـ فر٣
ه با نزول كتابى آغاز شد كه از جنبه"ى ادبى و هنرى معجز˜م اكرت پيامبردعو

دد بى"خوا از خوگان صاحب ذوق رندد كه شنود. آيات اين كتاب الهى چنان زيبا بوبو
د.د مى"كرب خومى"ساخت و مجذو

، كه بعدها بخشى از آن در كتابãمنين على "املؤسخنان و نامه"هاى امير
گ"ترين اديبان بهد كه بزرمين اثر هنرى ـ ادبى بودآورى شد، دونهج"البالغه گر

محورد كه هنر و ادب در متدن اسالمى برنه بوداختند. بدين""گواقتباس از آن پر
د،عى كه بعدها پيدا كرمعانى متعالى، اخالق و عدالت پديد آمد و با همه"ى تنو

آن » و «مكان"هاى مذهبى»،فت. «مصحS قر در همين مسير پيش رًماعمو
ايى و قصه"نويسى،، داستان سردند. شعرناگون هنر و ادب بواع گوه"گاه اصلى انوجلو
ق"سازى،ّش"نويسى، نقاشى، معمارى، تذهيب"كارى، خامت"كارى، معرخو

ت كارى و مليله"دوزى از جمله"ى اينّش"بافى، صنايع دستى، منبكتيبه""نويسى، فر
د.ها بوهنر

اقع هنر در دنياى اسالم، پناهگاهى پاك"تر و مقدس"تر و منايشگاهى امن"تردر و
آن و مسجد نداشته است.و سالم"تر از قر
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د.گى مسلمانان بوندگى"هاى مهم هنر اسالمى، حضور آن در منت زاز ويژ
ا درهمين امر سبب مى"شد كه مسلمانان بسيارى از پيام"هاى متعالى اسالم ر

د بيابند و از آن"ها تأثيرقالب"هايى بسيار زيبا و جذاب در مقابل چشمان خو
ند.بپذير

ند دره منعكس"كننده"ى كالم خداوارشنويسى و معمارى، همودو هنر خو
نه سابقه"اى قبل از اسالمشنويسى كه هيچ"گوده است. خوجامعه"ى اسالمى بو

آن كريم است. ايننداشته، بيانگر احساس پاك مسلمانان در قبال آيات زيباى قر
گىندفت و به تزيين اشياى زاتر رآن كريم فرشنت كتاب قرده"ى نوهنر از محدو

گىنداه يافت، به نحوى كه كل محيط ظاهرى زه، تزيين مساجد و خانه"ها رمرروز
ند شد.، جتلى"گاه كالم خداوكت اين هنراسالمى به بر

نه"اى ديگر حامل پيام"هاىسازى نيز به"گوهنر معمارى و شهر
گز به نحوى ساخته نشد كهد. شهر اسالمى هراسالمى بو

بيانگر مخالفت و قهر انسان با طبيعت باشد؛ بلكه به عكس،
ها و عناصر طبيعت بنا شدهه همساز و همسو با نيروارهمو

است.
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خت و، باد، سايه، درها حداكثر استفاده از نوردر ساخنت اين شهر
هاى سنتىده به عمل آمده است. شهرس بوادى كه در دسترمو

بنگ است، مثل شمال آفريقا يا حتى جنواسالمى يا بيش"تر سفيد"ر
ان وهاى ايرمين، مثل شهرنگ خاك و زاسپانيا، و يا به ر

امش است. شهر ثبات و آرّنگ تداعى"كننده"ى حسار آن. اين دو رمين"هاى همجوسرز
جه بهمه"ى توامشى كه الزاب"انگيز نيست. و اين با آراسالمى تهييج"كننده و اضطر
ها،نگ"ها، آجرشار از رد. با اين حال، درون خانه"ها، سرمعنويت است، هماهنگى دار

زيبايى شهر اسالمى ِّكلخت است. گل و درنگ يا حياط"هاى پرنگاركاشى"كارى"هاى ر
تى با هم نداشت و شايدجه درون آن است، نه بيرون آن. بيرون خانه"ها چندان تفاومتو

ابرى شديد كنند.دم نسبت به هم احساس نابرد كه مراين امر مانع از آن بو
افنت آن ردهاى هنر اسالمى دانست و  از بين"را بايد يكى از دستاورشهر اسالمى ر

نتيجه"ى استيالىد كه درگ"ترين مصايبى شمردر خالل قرن گذشته بايد يكى از بزر
ديده است.ب گريبانگير جهان اسالم گراستعمار غر

ه"ى اسالمى تفكيكى ميان هنر و صنعتنكته"ى مهم ديگر اين است كه در دور
ه"ها يا مكاناى ديدن هنر به موزدم برد كه مرده است. به همين جهت، نيازى نبونبو

دند.د مى"يافتند و از آن لذت مى"برگى خونده در زارا هموند، بلكه آن رخاصى برو
ص لباسش اتاق"ها و به"خصوخانه، حياط منزل، فرف آشپزمعمارى خانه"ها، ظرو

د.نان، همه و همه جتلى"گاه هنر اسالمى بودان و زمر
ديك"ترينه"ى لباس كه نزگى، هيچ چيزى به"اندازندط به زدر ميان اسباب مربو

مين"هاىد. مسلمانان در سرزچيز به بدن انسان است، بر روح او تأثير منى"گذار
و  و اهل بيت ايشان ˜م مشق"هاى مستقيم پيامبر اكرجه به سرمختلS، با تو

دانهنى از لباس"هاى زيباى مرناگواع گوگى داشتند، انوجهى كه به متانت، حيا و سادتو
ده است. اين لباس"ها بهه حافظ جنابت آن"ها بوارده"اند كه هموا ابداع كرنانه رو ز

انكات بدن بشر به"عنوافت ظاهر اندام و حرخته شده كه شأن و شراحى و دونحوى طر
ظ مباند و در عين حال به محفوًمين كامالند و خليفه"ى او در روى زمخلوق خداو

نيايش"ها و عبادت"هاى جمعى زيبايى ببخشد.
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، صصان مسلمان و دنياى متجدد» از سيد"حسين نصرط به «ادب و هنر» از كتاب «جوت"هاى مربوــ قسمتى از عبار١
فته شده است.، گر١٦٧ تا ١٦٣

فنتكنار گذاشته شدن لباس"هاى اسالمى، هم"چون از دست"ر
اى جامعيتگ برتى بزرمعمارى و بافت شهرى اسالمى، خسار

د كه مسلمين از ابتداى تاريخ اسالمى درمتدن اسالمى بو
١ده"اند.ش آن زيسته و تنفس كرآغو

جهه"ى اسالمى، به دو اصل توب است بدانيم در هنر دورخو
اند آميخته باهايى كه مى"تو"ى از كارل دورّه"اى شده است: اوويژ
ك"آميز باشد.د و يادآور انديشه"هاى شرك شوشر

ددارى از فسادعايت عفاف و حفظ حريم زن و خوم راصل دو
گرى انسان عريان يا نيمه"عريان يااخالق. در دنياى اسالم نقاشى و تصوير

مندانه"اىد. لباس"هاى بسيار متنوع و هنرد ندارجواخالقى ونده"كارى صحنه"هاى غيرَك
د داشته كه در عين زيبايى، از عفاف آنانجونان واى زدر نقاط مختلS جهان""اسالم بر

ت درا به ندرت"زهاى فسادانگيز و شهوده است. نقاشى"ها و تصويركر"حفاظت مى
د.ها، كتاب"ها و معمارى"ها به چشم مى"خورتابلو

تعبر
فايىه"ى شكوتاهى از متدن اسالمى، در دورش كوارآنچه در صفحات قبل آمد، گز

متى و سياسى» وه"ى «علم و شاخه"هاى آن»، «نظام حكومتدن اسالمى در سه حوز
دا پيموفايى راه شكوعت ره با ظهور اسالم آغاز شد و به سرد. اين دور«ادب و هنر» بو

ا در همين قرن"هاّار داشت. امد قرم تا قرن هفتم هجرى در اوج خوو در قرن"هاى سو
د، دراه بوهايى همرازه"ى صفوى با فرچه در دورفت و گراشيبى پيش گراه سربه تدريج ر

ال اصلى اينسيد. سؤد رجه"ى خوده هجرى به پايين"ترين درده و سيزازقرن"هاى دو
امل به دين اسالممينه"ساز افول متدن اسالمى شد؟ آيا اين عواملى زاست كه چه عو

د ياط به داخل جهان اسالم بوامل مربوفتار مسلمانان؟ اين عوط "مى"شد يا به رمربو
ا بيان كنيد.د رانده"ايد، نظر خوس خوجه به آنچه در اين دو دربيرون آن؟ با تو
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شكى، يكى ازديد، كتاب «قانون» ابن"سينا در پزـ بدون تر١
ده كه چند قرن درگ"ترين كتاب"هاى تخصصى جهان بوبزر

شكى، مانند هرگ دنيا تدريس مى"شده است. پزدانشگاه"هاى بزر
د و دانش"هاى قبلى، جاىعت پيش مى"رو، به سرعلم جتربى ديگر

ا به دانش"هاى نوين مى"دهد. به همين دليل، ممكن است بخش زيادى ازد رخو
گى"هايىاى ويژاين كتاب، دارا ّامشكى مطرح باشد، كتاب قانون فقط در تاريخ پز
گ اسالمى است.گاه عميق اين متفكر بزراست كه نشان دهنده"ى ديد

مان تعريS منى"كند، بلكه به جنبه"ى بهداشتىان علم درا به"عنوشكى راو علم پز
ا «علم شناخنت حاالت بدن آدمى و نگه داشنت آن در بهتريند و آن رجه دارآن تو

اتجه اين كه اين بخش از نظرده است. جالب توحالت از سالمتى» تعريS كر
ده است. يكى از اينب شگفت"انگيز بوان جديد غرهشگراى پژوابن"سينا بر

ه مى"گويد:ان در اين بارهشگرپژو
ش صحيح تغذيه، بخشه بر روستى، عالواى بهداشت و نگه"دارى تندروى بر
كاته"ى حرش اختصاص داده، و دربارا مانند دانشمندان امروزى، به ورزمفصلى ر

ده است و مى"نويسد:مش بحث كرش و نرمختلS ورز
ادار كند و اگر دردم بيش"تر وا به دم و بازادى است كه آدمى ركتى ارش حر«ورز

د. دو نوعاند جانشين معاجلات دارويى شوست باشد، مى"توش درمان معين و با روز
، فعاليتى است كه بهانه"ى آدمى است و ديگرش داريم: يكى فعاليت"هاى روزورز

شش همين است. اين ورزد ما از ورزد و مقصوش اجنام مى"شومنظور خاص ورز
فنت، دويدن، پياده"روىد؛ كشتى گرش ماليم يا تند مى"شود و شامل ورزاقسامى دار

ه، شنا و … ازتاب نيزانى، شمشيربازى، پرنه، قايقرتاب وزاندازى، پرسريع، تير
دن،ان تاب خورش"هاى ماليم، مى"توش"هاى سخت و تند مى"باشند. از ورزورز

د».ا نام برام و … رارى آراسب"سو
ش"هامش"ها پيشنهاد مى"كند كه ورزش"ها و نرخى ديگر از ورزوى پس از شرح بر

د.ص دارش مخصود: «هر اندامى ورزش خاص اكتفا نشومتنوع باشد و به يك ورز
ست ونگ پوست و زيبا شدن راى شادابى پوش برش سينه و اندام"هاى تنفس، ورزورز

دن مناسب كسانى است كه با تب ضعيS شده"اند يا، تاب خورمانند آن. » از نظر او

ÅÅÅÅ±¥∞
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 به بعد٢٥٣م، ص ، ج اول، بخش دوادوووان اسالم، بارون كارــ متفكر١

اى فلج حاصل از سكته"ى مغزى مفيدارى برانند. قايق"سوا مى"گذره"ى نقاهت ردور
است و …»

فنت است.ش، پس از هضم غذا و دستشويى رمان ورزبهترين زوى مى"گويد: «
كى غذا در معده باشد.»بهتر است هنوز اند

شابطه"اش با ورزمانى آن و ردن و جنبه"هاى دره"ى حمام كروى هم"چنين دربار
م قانون، از بهداشته بر اين، در بخش هفتم از كتاب چهارضيح مى"دهد. عالوتو

شمان ريزاه"هاى درها و ره"ى موا دربارزيبايى بحث شده است. وى جزئيات متعددى ر
نگ"هاىضيح داده و از رست سر توسته شدن پوسته"پومو و سفيد شدن مو و پو

اه"هاى حفظده و رجه كرست تومو سخن گفته است. سپس به زيبايى پو
اگى"هاى دست و پا ردك"خورش"ها و لكه"ها و تردن جوايل كرلطافت و ز

١نشان داده است.

نه بحث"ها در ميان مسلمانان و طبيبان مسلمان،دن اين"گوايج بور
دده است. ابن سينا كه خوهنگ اسالمى بونشانه"ى اعتدال حاكم بر فر

ده با اين دقت به جنبه"هاى جسمى وف و حكيم مسلمان بويك فيلسو
عايت آن"هاا به ردم رده و مرجه منوگى دنيايى توندسالمتى و لذت"هاى ز

ده است.تشويق كر
ه، كم و بيش با داستان"هاى علمى تخيلى، مانند داستان"هاى ژول"ورن،ـ امروز٢

ف آشنا هستيم. اين داستان"ها نشانه"ىاك آسيمودل رى و ايز لستر،فرجان كريستو
ده است.سيدن به كشفيات علمى جديد بواى ران براوحيه"ى علمى و اشتهاى فررو
تده"اند. اين داستان"ها تفاومينه"ى چنين كشS"هايى بوخى از همين داستان"ها، زبر

اه"حل"هايى علمى كه هنوزند؛ در اين داستان"ها رزيادى با داستان"هاى افسانه"اى دار
ممكن؛ ماننداه"حل"هاى جادويى و غيرد، نه رجتربه نشده، پيشنهاد مى"شو

د."در داستان"هاى علمى مطرح شده بوًنى كه قبالدريايى"هاى كنوزير
نه داستان"ها"د كه آنان نيز به اين"گوحيه"ى علمى مسلمانان سبب شده بورو

چه سادهحى كه گراپيما باشند. طره"ى هوند و پيشتاز داستان علمى تخيلى درباردازبپر
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نده"ى اين پيام است كه بادارد و در برگير" از علم مكانيك كمك مىًكامالا ّاماست، 
اده خامن»سيد. در داستان «ملك و شاهزاپيما ران به هوسعه"ى علم مكانيك مى"توتو

نده"اىد، صندوق پرا شامل مى"شوار و يك شب» ر كتاب «هز٢٩ تا ٢٢كه قصه"هاى 
د سه متر و پهناىاى آن حدوازد كه درتر و با بال"هاى باز ساخته مى"شوبه شكل كبو

فته است. در آنهايى در آن به"كار رد و چرخ"ها و فنرد چهار متر است. بال دارآن حدو
انيم:ند. در اين كتاب مى"خومى"آوراز درند و به پروا به كار مى"اندازمى"نشينند، آن ر

دند و بهش كرانى فرا با يك قالى ايرسيد، آن ر«روز ششم كه كار صندوق به پايان ر
د. دستگاهآوركت درا به حرنده"ى صندوق در آن نشست، فنرى ردند. چون سازا برصحر

فت.ا شكافت و باال را ردنى هونكرعتى باورمين بلند شد و با سربالفاصله از ز
دانيد، به جانبا بگرخت: «اگر اين پيچ را به شاه چنين آمونده طرز كار آن رساز

د. بااهيد كركت خوداندن آن يك، به جانب چپ حرفت و با گراهيد راست خور
ددن به آن يك، فرو، به سمت باال اوج مى"گيريد و با دست زدن به اين فنردست""ز

اهيد آمد.»خو
 درًا چنين بيان مى"كند: «صندوق كامالد ر، پادشاه احساس خوازبعد از پرو
عت آن از باد بيش"ترد.» سركت مى"كراستم حرنه كه مى"خوگود و هراختيار من بو

اى عبور ازدهاى مختلS داشته است. در يك داستان، براپيما كاربرد. اين هوبو
هاى بلند كاخ استفاده شده و در داستان ديگرى از آن بر سر دشمنان سنگارديو

باريده"اند.
اعى كهه"ى اخترانسوى مى"گويد: «پيش"بينى دربار، نويسنده"ى فرا دوووبارون كار

نه داستان"ها درجه به اين گود. از تود، از اين بهتر منى"شوت بگيربايد در آينده صور
ّلفت و تخيد. از اين"ها، طرز كار انديشه در جستجوى پيشرتاريخ علم نبايد غفلت شو

اهاقعيت آشكار است و مناينده"ى ميل شديد ذهنى آدمى است كه رپيش از و
١ار مى"كند.»ا همواكتشافات آينده ر

ل ظهور اسالم، از پيامبرّو، پنج قرن اص در چهارـ مسلمانان، به خصو٣
اىد و هم برگى اين جهان بايد تالش كرنداى زدند كه هم برخته بو آمو˜م""اكر
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١٨٧ و ١٨٦م، ص ، جلد اول از بخش دوادوووان اسالم، بارون كارــ متفكر١
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َنمت است.»، «ار آخره: دنيا كشتز االخرُعةت. پيام"هايى چون «الدنيا مزرآخر
ت خوبى همگى دنيايى او نامناسب است، آخرند: كسى كه ز"""لهَ له المعادَشالمعا

: چيزى منانده كه فقر به كفر بينجامد»، «آن"چنانًافرُ كَن يكونَ اُكاد الفقرد»، «ندار
تاى آخرد و آن"چنان براهى بوه در دنيا خوارش كه گويى همود بكواى دنياى خوبر

د كه مسلمانان به دنباله"اى شده بود.»، انگيزُراهى مدا خوتالش كن كه گويى فر
گ، كاالهاى مختلS،هاى بزرارهايى با بازب و مناسب باشند و شهرگى خوندز

ند.گى آن روز بسازندم جهت زساختمان"هاى زيبا و ساير امكانات الز
قتى به تدريج با مسلمانان آشنا شدند، اين اخالقسطى، واروپاييان قرون و

جهد. توا هم متحول كرمسلمانان بر آن"ها نيز تأثير گذاشت و حتى ادبيات آن"ها ر
اىدند؛ اين جنگ"ها، برداشته باشيم كه جنگ"هاى صليبى، جنگ"هايى عادى نبو

ت كه بسيارى از مسيحيانت داشت. بدين صوراروپائيان، بيش"تر حالت مهاجر
اهد راده"ى خوب اروپا با خانوه با مسلمانان از غراى مبارزمعتقد، بنا به حكم پاپ بر

افتادند و به شرق آمدند و در مناطقى مانند قسطنطنيه، سوريه و فلسطين ساكن شدند
و مدت زيادى در اين مناطق ماندند و جنگيدند. اين مسيحيان، گاه تا چند نسل در

ائل قرندهم تا او سال (از قرن ياز٢٠٠د ا اين جنگ"ها حدودند. زيراين مناطق بو
دند، بسيارى از آن"ها به اروپا شكست خورًدهم) طول كشيد. در آخر كه كامالسيز

د بهجه داشته باشند، با خوا، بدون اين"كه توهنگ مسلمانان رگشتند و آداب و فرباز
گى دنيا وندجه به زهنگ تود، فراى آن"ها نو بوهنگ كه بردند. بخشى از اين فراروپا بر

د. يكى از آثار حمله"ى مغول و كشتاراستفاده از نعمت"ها و زيبايى"هاى آن بو
ف وايى، تصوشه"گيرى، درون"گرلت، گوگى، عزدحشيانه"ى آنان، شيوع روح افسرو

د جامعه"ى اسالمى شد.ارد كه وارى از دنيا بوبيز
شتهخشد»، نوب مى"دره"ى غرشيد الله بر چهركتابى به نام «خورآلمانى يك خامن 

گوستانش مى"باشد. در اين گفت"وگوى وى با يكى از دواست كه حاوى گفت"و
د زبانارد كه همه"ى آن اصطالحات، از دنياى اسالم وا به كار مى"براصطالحاتى ر

فته شده، «بنان» ياه گرشده است. اصطالحاتى از قبيل: «كافه» كه از قهوآلمانى 
اى»ان"سر""كاروُد، «لفته شده و به معناى موز به كار مى"روگربنان""الموز «بنانه» كه از 

فته شده است، واى آن از شرق گران"سردشان است و كاروط به زبان خو مربوُكه ل
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فتهه"ى مخزن به اروپا راژ«مگزن» كه از مخازن و جمع مخزن است. جالب اين"كه و
ه شدهگشته و مبدل به مغازه به شرق برو تبديل به مگزن شده و كلمه"ى مگزن، دوبار

است.
ه ازنند، يكسرف مى"زحرآلمانى دو ساعته كه اين دو خامن به مكالمه"ى در اين 

ًنه"اى است كه اصالكى استفاده مى"كنند و اين استفاده به گوسى و ترلغات عربى، فار
سوخ اين كلمات در زباندن منى"كنند و اين نشان"دهنده"ى ربو"آلمانى غيراحساس 

.١استآلمانى 
د، ازش كاالى خواى فرود، برفته بوار گرفت قرمانى كه اروپا در آغاز پيشردر ز

د، استفادهليد آن كاال در جهان اسالم بوك"هاى قالبى كه نشان دهنده"ى تومار
ه ديده شده تاط به آن دوردند. حتى صليب"هايى با نشان «الله» مربومى"كر

٢مين اسالمى آمده است!النند كه اين جنس از سرزان بقبوگان به خريدارليد"كنندتو

گذارى متدن اسالمى و نقش آن در حتولاهد نشان""دهنده"ى عمق تأثيراين شو
ده است.سطى به متدن جديد بواروپا از متدن قرون و
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١١٢ و ١١١كتر على شريعتى ص )، د٣١عه آثار ج گى"هاى قرون جديد (مجموــ ويژ٢و١
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ا ر١هجعت سرخ ستارباور كنيم ر
اه ر شگفتى دوبار٢دميعاد دستبر

اباور كنيم رويش سبز جوانه ر
اانه ردخيز غبار كرابهام مر

مد استا كه سرباور كنيم ملـك خدا ر
 است̃̃̃̃˜د ّه به نام محمّباور كنيم سك

* * *
اوى به فتح، فتح نمايان به آسمانر
٣ماناوى به تين و زيت به افسانه�ى زر

در اعتال˜ ˜ ˜ ˜ ˜ اوى بخوان به خواندن احمد ر
ا»بر بام آسمان، شب معنى، شب «حر

گان مه استاوى بخوان كه افسر سيارر
ه است در رãããããاوى بخوان كه مهدى موعود ر

ه ـ على معلمجعت سرخ ستارر
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 است.ãت مهدى ه، حضرــ منظور از ستار١
نمايىــ هنر٢
التين والسماء، والله و الفتح، وآنى اذاجاء نصرت"هاى قره به عبارمان اشارــ كلمات فتح، آسمان، تين، زيت و افسانه"ى ز٣

د. افسانه در اينجا به معنى امر عظيم و شگفت است.العصر دارالزيتون و و
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تط به قبل از ميالد حضرل مربوّده است: متدن اون بوّاروپا شاهد سه متد
م،د. متدن دود بوم قبل از ميالد، در اوج خو كه در قرن"هاى ششم تا چهارãمسيح"""

گىندش مسيحيت در اروپا و آغاز حاكميت كليسا بر زم ميالدى با گستردر قرن چهار
دهم ادامه يافت.دهم و شانزدم، آغاز شد و تا قرن"هاى پانزسياسى و اجتماعى مر

د.ت كليسا در همين قرن"ها شروع شد و هم"چنان ادامه دارم با افول قدرمتدن سو
هايىاجعه به معيارتاهى از متدن اسالمى داده شد و با مرش كوارس قبل گزدر در
فت وديم، به ارزيابى اين متدن و كشE علت"هاى پيشرخته بوه آموآن و سيركه از قر

س، مرورى بر متدن جديد داريم تا ببينيم اين متدن تاداختيم. در اين درافول آن پر
اىاند بستر و فضاى مناسبى برد و آيا مى"توهاى الهى مطابقت داران با معيارچه ميز

كت تكاملى انسان باشد يا نه؟حر

مينه�هاى پيدايش متدن جديدز
ب است به اختصارگى�هاى متدن جديد، خوسى ويژقبل از برر

ا مطالعه كنيم.مينه�هاى پيدايش آن رز
 مشهور است، با'ىسطه"ى قرون وم كه به متدن دورمتدن دو

دن بهستى و روى"آوركنار گذاشنت اعتقادات باستانى و بت"پر
م ميالدى، دين مسيحيت،مسيحيت آغاز شد. در قرن چهار

اسر سرًم شد كه تقريبااتورى روسمى امپردين ر
ا در اختيار داشت. مبلغان مسيحىاروپا ر

ا تأسيسسيعى رتشكيالت تبليغى پيچيده و و
اظيفه"ى تبليغ اعتقادات مسيحى ردند كه وكر
سمىدشان اعتقادات را كه از نظر خوعهده داشت. آنان اعتقادات خاصى ربر

تكبليه مردند كه آدم در بهشت اودند و معتقد بود، تبليغ مى"كرمسيحى بو
ده و هر كسى با گناهايت كرندان آدم نيز سرگناه شده است و اين گناه به فرز

شو داد تالد بايد شست""وا پس از توكى رداين هر كوليه به دنيا مى"آيد. بنابراو
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انا به عنود رگى خوندنيز زãد. همچنين اعتقاد داشتند مسيح""""از آن گناه پاك شو
.١د و به دار آويخته شدان گناهان بشريت، فدا"كرتاو

اجد كه ميان مسيحيان رواف به گناهان در حضور كشيش، آيين ديگرى بواعتر
د. آناندن بوه"اى در كليسا ساخته شد كه محل توبه"كراى اين كار اتاق ويژيافت. بر
اد و عفو ابدى ر، توبه"كننده آمرزيده مى"شواف شفاهى گناه"كاردند كه با اعترمعتقد بو

.٣دگان بوظيفه"ى ديگر كليسا، دادن غسل تعميد به اين توبه"كنندو .٢دبه"دست مى"آور
اسطهدم با خدا، و وصى مرابطه"ى خصونه آيين"ها سبب سست شدن راين"گو

خنت بهشته به فروديد. بسيارى از كشيشان در اين دورفنت كشيشان گرگرارقر
اجدو، ازدند. آيين ديگر بخشش گناه، پول"هاى كالن دريافت كرِضداختند و در عوپر

هر نيست واج، امكان جدايى زن و شودودند كه پس از ازد. آنان معتقد بومسيحى بو
گى وى به نامادد و بايد نام خانو. زن حق مالكيت ندار٤ندشان بايد ابدى باشدپيو

از وايج است. عبادت و رهر تغيير يابد. اين تغيير نام، هنوز هم در اروپا رگى شوادخانو
ص به روز معينى در هفته و در محل كليساست. كشيش"ها حقنياز با خدا مخصو

ستَا امرى دنيايى و پاج ردود مى"ماندند. آنان ازاج نداشتند و تا آخر عمر مجردواز
دند.تلقى مى"كر

. ساير كشيش"ها از٥د و خطا"ناپذير تلقى مى"شدپاپ، عالى"ترين مقام كليسا بو
د.اتورى بوت مالى امپرگ"ترين قدرب مى"شدند. دستگاه كليسا بزرف پاپ منصوطر

،د. از اين"روه مى"كرد ادارا در اختيار داشت و زير نظر خوسه"ها ردانشگاه"ها و مدر
اتورى به"حساب مى"آمد.ت معنوى امپرت مادى، بلكه قدركز قدركليسا، نه تنها مر

عات علمى، ضرورىضوعى، حتى موضوه"ى هر موان كليسا دربارهبرش عقايد رپذير
ك تعليماتاى فهم و درد و مخالفت با آن كفر تلقى مى"شد. تفكر و تعقل فقط بربو
دند وجه مى"كر به عقل و عقالنيت كمتر توًالد. معمود قبول بوان مسيحيت مورهبرر
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د ود مى"شماردوا مرت مسيح رآن كريم كشته شدن حضر (مى"دانيم كه قر١٠٧انتل، ص ليك، جورج بر"ــ آيين كاتو١
. اين مطلبى است كه يكى از١٥٦ا نكشتند و به دار نياويختند، بلكه آنان به اشتباه افتادند ــ نساء، مايد كه:" او راعالم مى"فر

جوع كنيد بهد. رداشت اشتباه شوشيد كه مانع آن بر" آن آگاهى داشت و بسيار كونابا» نيز بررَ، يعنى «بãاريون مسيح حو
١٤٣ــ همان، ص ٤        ١٣٤"ــ همان، ص ٣         ١٣٨ليك، ص "ــ آيين كاتو٢نابا.)           مقدمه"ى كتاب انجيل بر

١٦٩""ــ همان، ص ٥
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از آن�جا كه .١دد و مانع تقويت آن مى�شوگارى نداردند تعقل با ايمان سازمعتقد بو
گان و مانندشيد، ستارمين، خوره�ى زان كليسا نظريات دانشمندان گذشته دربارهبرر

ا مخالفت با دين مسيح مى�پنداشتند ودند، مخالفت با آن نظريات رفته بوا پذيرآن ر
د، امامتند�ترين مالكان بود ثرومانع نشر نظريات جديد مى�شدند. با اين كه كليسا، خو

اهب طبيعى و نعمت�هاى الهى تشويقهد نسبت به موا به دورى از دنيا و زدم رمر
گى شد وندد زدم به كار و فعاليت و بهبوجهى مرد. همين امر سبب بى�تومى�كر
فت كاهش داد.اى پيشرا بره�ها رانگيز

اه داشت؛ اعتقاد بهخى آثار مثبت نيز به همرغم اين نقايص، اين متدن برعلى ر
دم به يك دين الهى معتقد شدند، سبب احتاد ود و مرا در اروپا از بين برستى ربت�پر

ه مذهبى ساختند، كتاب�هايى درچگى اروپا شد، بناهاى عظيم و باشكويك�پار
دند.گى پديد آوردند و آثار هنرى بزرآورش درهنگ به نگاراخالق، معنويت و فر

شاى آموزسه�ها و دانشگاه�هايى برهم�چنين از قرن هشتم ميالدى به بعد مدر
م ساخته�ى كليساسوا آيين�ها، اعتقادات و آداب و رّدند. اماعتقادات دينى تأسيس كر

گى و مشكالت ديگر دست به، فساد در نظام ادارى، عقب�ماندا با فقربه تدريج اروپا ر
هشنفكر كليسا و بسيارى از انديشمندان، به دنبال چاران روهبرخى از رد. برگريبان كر

دند.اه�حل مناسب، به مطالعه و حتقيق دست زسيدن به راى رآمدند و بربر
ه�ى ثبات و استحكام متدند قرن هفتم ميالدى، يعنى در دور، حدوف ديگراز طر

لد شد، و در دو سه قرن، در همسايگى آن، متدن اسالمى متو'ىسطمسيحى قرون و
� افكند.تود پرامون خوسيد و بر محيط�هاى پيرفايى و شادابى رحله�ى شكوبعد به مر

جب جذب آن دسته از انديشمندان ودهاى اين متدن موشن است دستاوررو
اىان براودند. آن�ها با شور و شوق فره� بواه چاران اروپايى شد كه به دنبال رشنفكررو

دند؛ كتاب�هاىدارى منوه�برات متدن اسالمى بهرد از ثمرحتول در جامعه�ى خو
مايش و جتربههش و آزجمه شد، عالقه�ى به پژوعت تردانشمندان مسلمان به سر

ديداقع گرجه ود توهبرى كليسا شروع شد، حقوق و قانون مورايش يافت، نقادى رافز
فت.ار گرد�ورزى در دستور كار قرو خر
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٧٠گان، ص سون و ساير نويسندــ عقل و اعتقاد دينى، مايكل پتر١ 
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انت، چاپ اقبال،"ــ تاريخ تمدن ويل دور٣ ميالدى         ١٤٨٤ــ١٥٤٦ــ ٢ ميالدى           ١٤٧٣ــ١٥٤٣"ــ ١  
٣٩٦، ص ٢٠انت، ج  ــ تاريخ تمدن ويل دور٥        ١٥٦٤فى "ــ متو٤           ٣٩٦، ص ٢٠ج""

ائهمه"ى شمسى اره"شناس لهستانى، تصوير جديدى از منظو، ستار١نيكقتى كپرو
ااجه شد. زيرخد،با مخالفت كليسا موشيد مى"چرمين به دور خورد زد و اعالم كرمنو

اد و آن رفته بوكزى پذيرمين مره"ى زا دربارس ركليسا عقيده"ى بطلميو
مانىـ، كشيش اصالح"طلب آل٢ترد. حتى، لومقدس مى"شمر

ه كارى داده"اند كهه"شناس تازش به سخنان ستاردم گوگفت:"«مر
دش است، نه آسمان"ها يا فلك ومين در گراهد ثابت كند زمى"خو

٣د.»نه سازاروا وم رد به كلى، طرح و اساس جنوانه قصد دارشيد و ماه … اين ديوخور

ه به جمله"اى دربا اشار ٤نِايان اصالح"طلب مسيحى  به نام كالويكى ديگر از پيشو
اند ثابت است و منى"توكتاب مقدس كه روح"القدس مى"گويد «دنيا نيز بر جاى خو

تر از مقاما برنيك رأت كند مقام كپرد»، گفت: «كيست كه جركت آورا به حرآن ر
ابسته بهان وسط هيأت داورها تونيك باراندن كتاب كپرخو ٥روح"القدس بداند؟»

داختند،ر به تأييد همين نظر پرِپلِكليسا ممنوع اعالم شد. بعدها نيز كه گاليله و ك
ات اعدامد از مجازاى جنات جان خوم شدند و برسط كليسا محكوتو

ديدند.د گرفنت نظر خومجبور به""پس گر
حانيانالت، بسيارى از كشيشان و روبا اين كه در اين حتو

ان كليسا در مقابل نظريات جديد،هبرسختى ركت داشتند، اما سرمشار
د"ورزى و علم مخالE استسبب پيدايش اين عقيده شد كه دين با خر

و مانع تعقل، جتربه، قانون و حقوق انسان"هاست. همين امر سبب
سطى، بار ديگر ميان تعقل، جتربه و حقوقشد كه هم"چون قرون و

ه، اينگارى پديد آمد و بر خالف آن دورانسان"ها با دين مسيحيت ناساز
انده شد و متدن جديد اروپا بدون حضور فعالبار انديشه"هاى دينى به حاشيه ر

فت.دين و در مقابل آن شكل گر

ÅÅÅÅ±µ∞
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انان نگاه تمدن جديد به جهان، انسان و دين مى"آيد، نگاه غالب و حاكم است. در همين دورــ آن"چه در اين"جا به"عنو١
انى هم در ايناوده"اند كه نسبت به اين تمدن نگاه انتقادى داشته و كتاب"هاى فرب و ساير نقاط جهان بوگى در غرمتفكرين بزر

شته"اند.ه نوبار

بنيادهاى متدن جديد
د قرن بيست"ويكم شدهارگذاشته و وا پشت سراكنون اروپا قرن بيستم ميالدى ر

د و بسيارى از پيامدهاى مثبت و منفىد چهار قرن از متدن جديد مى"گذراست. حدو
د. شايده"ى آن"ها داورى كرد و دربارشمرا بران آن"ها رآن پديدار شده است؛ مى"تو

ان متدن جديد پيش"بينى اين پيامدها سخت واى معمارد چهار قرن پيش، برحدو
تباط مستقيمد. ما مسلمانان، مانند ساير امت"ها و ملت"ها، با اين متدن ارمشكل بو

قدرانيم بر آن تأثير بگذاريم. هرار مى"گيريم و هم مى"توداريم؛ هم حتت تأثير آن قر
ايش"گذارى ما افزت تأثيرامت نفس ما بيشتر باشد، قدرشيارى و كرامنندى، هوكه تو

اىليت ماست. بره"ى اين متدن، نه تنها حق ما، كه مسئومى"يابد. داورى دربار
گان اينندمى سازش غالب و عموداورى صحيح و منصفانه، ضرورى است ابتدا نگر

ه"هاى اينده"ترين حوزا بشناسيم و سپس به گسترمتدن و بنيادهاى فكرى آنان ر
ار دهيم.سى قرد نقد و بررا مورمتدن نظر كنيم و پيامدهاى آن ر

گاه متدن جديد به جهان، انسان وعات، ديدضوداخنت به بنيادى"ترين مودر پر
.١ا مرور مى"كنيمدين ر

اتب غيبگاه، بيشتر منحصر به همين جهان مادى است. مرجهان، در اين ديد
د. گويىتباطى با جهان طبيعت ندارد، ارد و يا اگر انكار نشوعالم يا انكار مى"شو

ده و بهاى هميشه تنظيم كرا برا آفريده و مانند يك ساعت آن رند اين جهان رخداو
ت وند از جهان طبيعت غايب است و هيچ نظارده است. گويى خداواگذار منود وخو

د.دخالتى در آن ندار
نده"ىدات زجونده"ى طبيعى، مانند ديگر مود زجوگاه، يك موانسان نيز در اين ديد

عد معنوىُهاى طبيعى و مادى. از بلى پيچيده"تر است، با يكسرى نيازشناخته شده، و
د، خبرى نيست.گار مى"سازدب پرورّشتگان و مقرد فرا مسجو، كه او رت الهى اوو فطر

ادى واهد تأمين كند. آزى كه بخوّا در هر حدهاى طبيعى و مادى رد اين نيازاو حق دار
انادى و حق ديگرا فقط آزهاى طبيعى و متايالت مادى ردن نيازآورحق هر كس در بر
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ند،است انسان محور همه چيز است و هيچ"كس، حتى خداود مى"كند و خومحدو
د"كننده"ى او نيست.محدو

تى، با نگاه"هاى متفاوص در اين چند قرن اخيردين در تاريخ متدن جديد، به"خصو
سطى و در تقابلاجه شده است؛ اين نگاه"ها كه متأثر از حاكميت كليسا در قرون ومو

است. يك نگاه غالب و نگاهى منفى"گرًمابا انديشه"هاى دينى آن پديد آمده، عمو
گى هرندچكى از زده اين است كه دين يك امر شخصى است و فقط بخش كوگستر

تباطاى كمترين ارد و داراز و نياز با خداست، دربر مى"گيرط به عبادت و را كه مربود رفر
ماناى درا فقط دارويى برخى دين رگى اجتماعى و سياسى انسان"ها است. برندبا ز

خى نيز هيچند. برامش مى"پنداراى آرسيله"اى برحى عصر جديد و وبيمارى"هاى رو
ار داده و علتافه قرا در كنار امورى مانند جادو و خرجنبه"ى مثبتى در دين نديده و آن ر

امع تلقى مى"كنند.گى جوعقب"ماند

نتايج و پيامدها
فت ونه افكار و انديشه"ها عناصر متدن جديد شكل گرده"ى اين"گودر محدو

د. اين انديشه"ها و افكار در همه"ى عناصر اين متدنگى پديد آورنده"ى نوينى از زشيو
خى از اينا نشان مى"دهد. در اين"جا به برد رد و خوه"هاى مختلفش حضور دارو حوز

ا دنبال مى"كنيم.دازيم و نتايج و پيامدهاى متدن جديد ره"ها مى"پرحوز
ـ علم و شاخه�هاى آن١
ان جديد، جهشى فوق"العاده داشته است؛ به طورى كه دورليد علم در قرون اخيرتو

ان علم ناميد. كشE صنعت چاپ، كشE الكتريسيته، ساخت ماشين،ان دورا مى"تور
اه"اندازى شبكه"هاىه، رار، تلويزيون و ماهواديوتباطى مانند: تلفن، رسائل ارساخت و

فت در، پيشر"داراگيراكسن و معاجله"ى بيمارى"هاى وس و ونت، كشE ويرواينتر
احى"هاى پيچيده، ساختاى جرفته برهاى پيشرارشكى و ساخت ابزمهندسى پز

ه"ىستادن سفينه"هاى فضايى به آسمان و حتقيق دربار، فراپيما و قطارمبيل، هواتو
م جتربى وات آسمانى، نظريات و كشفيات جديد در فيزيك، شيمى و ساير علوكر
ده است.ا متحول كرگى در جهان امروز رنداج منابع طبيعى مانند نفت، زانايى استخرتو

ده در علم، اينفت"هاى گسترد قرن هيجدهم ميالدى به علت همين پيشراز حدو



ÅÅÅÅ±µ≥

فقيت و سعادت ملت"هاست و جامعه"اىمز مواحساس پديد آمد كه علم جتربى تنها ر
ده است.ا به"دست آورشبختى را بپيمايد، كليد خواه ركه اين ر
"خى ازهاى صنعتى پيامدهايى به"دنبال داشته كه به برارفت علم و ساخت ابزپيشر

د:ه مى"شوآن"ها اشار
هاى دقيقارانين طبيعى و ساخنت ابز كشE قوف در طبيعت:انايى تصرال5 ـ تو

ا در آناتى رف كند و تغييراند در طبيعت تصرآمد، سبب شده است كه آدمى بتوو كار
اه"ها راج كند، كوا استخرد، معادن رمين بيرون آورا از اعماق زد. نفت رد آورجوبه"و

گ آب"هانتيك كند، با سدهاى بزر ژِا دست"كارىنل بشكافد، گياهان راى ساخنت توبر
ا به رخ طبيعت بكشد.د رانايى خوت و توا مهار منايد و قدرر

ت، آثار تخريبىخى از انسان"ها و استفاده"ى نابجا از اين قدرص و طمع برالبته حر
جاى گذاشته است و سبب شده كه نظم طبيعى آن بهمين بره"ى زانى بر روى كراوفر

ده، رو بهدات بوجود، منابع معدنى، كه نتيجه"ى ميليون"ها سال فعاليت موهم بخور
 به همّهاى جوكيبى گازدد، تعادل ترده گرس"ها آلود، محيط" درياها و اقيانوپايان گذار

د وناك و زيان"آور ساخته شواد بسيار خطرد، مود، بسيارى از جنگل"ها از بين بروبخور
اى انسان"ها پديددد و ده"ها مسأله"ى جديد بره بيمارى"هاى جديدى شايع گرباالخر

آيد.
گىند امكانات زفاه مادى:اهب طبيعى و ره�مندى بيشتر از موب ـ امكان بهر

دم دره بسيارى از مرده است. امروزانسان"ها با سده"هاى قبل به كلى فرق كر
اش"هاى ده"ها طبقه،گى مى"كنند. آسمان"خرندام زساختمان"هاى محكم و با دو

د"كننده"ى صنعتى، طبخ غذاهاىم" و سرسايل گرده است. ور كرُا پگ رهاى بزرشهر
دشگاه"ها وقى، آب آشاميدنى تصفيه شده، گرمتنوع با اجاق گاز و دستگاه"هاى بر

ت"هاى"دست و مسافرتباط با نقاط دورشنايى برق، امكان ارگ، روشگاه"هاى بزرورز
ا دراهب طبيعت رده و مواحت"تر كرا بسيار رگى رندآسان و سريع از امكاناتى است كه ز
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هاىگ، يخچال"ها و فريزردخانه"هاى بزرار داده است. فقط سراختيار انسان قر
ه"ها و غذاهاىم باعث شد كه انسان"ها ميوازا در نظر بگيريد. همين لوخانگى ر

ند، انتقالا نداره"ها ره كنند و به نقاطى كه آن غذاها و ميوا ذخيرفصل"هاى مختلE ر
ند.ار گيردم قرند، در اختيار مرليد منى"شوه"ها تودهند و در فصلى كه آن غذاها يا ميو

مانى كه ماشين"آالت صنعتى ساخته شد و در خدمت از زه كاال :ليد انبوج ـ تو
هاى طبيعىچه در ابتدا نيازان، گراوليد فره آغاز شد. اين توليد انبوآمد، توليد كاال درتو
د. به همينار بود بيش از نياز طبيعى بازارا در بسيارى از موّد، امفع مى"كرا ردم رمر

دجودم به"وهاى كاذب در مران با استفاده از جاذبه"ى تبليغات، نيازخانه"دارجهت كار
سام" آورنه"اى سرا به گوايى رف"گرا به تنوع"طلبى بكشانند و مصردند تا آنان رآور
دارى از منابعه"بره، بهرليد انبوسند. تود بيشترى بردشان به سوايش دهند تا خوافز

ايش" داد و به تخريب ساختار طبيعى محيط زيست اجناميد وعت افزا به سرطبيعى ر
د و محيط"زيست به شدت آسيبليد شواسر دنيا زباله"هاى زياد توسبب شد كه در سر

دم به كاالهاى متنوع ولى دائمى مرط به دل"مشغوببيند. البته آسيب اصلى مربو
دا به خودد و ذهن و فكر آن"ها رار مى"گرد بازاره ود كه همه روزنى مى"شوناگوگو

ش ود، يعنى پرورهاى خوا از اساسى"ترين نيازمشغول مى"كند و در نتيجه، انسان ر
د.عد معنوى و متعالى خويش، غافل مى"سازُتكامل ب

ان آينده"ى انسان وب و شرق جهان نگره انديشمندان دلسوز در غرامروز
ند كه آيا ايندازال"ها مى"پرسى اين سؤكننده"ى وى هستند و به بررهاى تهديدخطر

استدم است يا تأمين"كننده"ى خواقعى مرهاى وسام"آور پاسخى به نيازتنوع سر
؟ آيا اين شتاب سريع درآمد بيشتراى كسب درگ و صاحبان صنايع بران بزرمايه"دارسر

جهى بهاهى انسان امروز و بى"تودخودن منابع طبيعى نشانه"ى خوف كرمصر
ند،ا دارمين ردن بر روى زگى كرندنسل"هايى كه در سال"هاى متمادى آينده حق ز

نيست؟
امش و آسايشجه به علم جتربى، آرنه توال مهم ديگر اين است كه آيا اين"گوسؤ

دهدم دنيا كمك كرد از مرفاه عده"اى معدوا درپى داشته است يا فقط به رانسان امروز ر
مندى نگه داشته است؟ا هم"چنان در فقر و نيازو اكثريت انسان"ها ر
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متى و سياسىـ نظام حكو٢
جهه"ى جديد، توسطى و شكل"گيرى دورهاى اروپايى از قرون وپس از گذر كشور

ًمالت پديد آمد كه عمومت و دوده"اى به حقوق، قانون، ساختار حكوگستر
د. آگاهى به قانونسطى بوب كليسا در قرون وابر حاكميت نامطلوعكس"العملى در بر

اى متدن جديدايدى برجمه"ى آثار اسالمى اتفاق افتاد، فوو حقوق كه ابتدا با تر
ابطه"ى با يكديگر آشنا شدند و بهلت"ها و در رد در مقابل دودم با حقوق خوداشت. مر

دند.مان"هايى تأسيس كراى صيانت از آن"ها سازداختند و براى آن پرتأسيس قانون بر
ك، حق تعليم و تربيت، حق داشنت شغل، حقوق متقابل زن ود، حق كوگرحق كار

ا به علت نگاهى كه در متدنّسميت شناخته شد. املت به ردم در مقابل دود و حق مرمر
ات فقطانين و مقررمت شد، نظام"هاى سياسى و قوجديد به انسان، دين و حكو

انند به"طور مسالـمت"آميز در كنار يكديگرا داشتند كه انسان"ها بتودغدغه"ى اين ر
هاى طبيعى واهد نيازاند آن"طور كه مى"خوهگذر آن هر انسانى بتوگى كنند تا در رندز

دجوگاه، هيچ قانون الهى ود. مطابق اين ديدده سازآورا برد راسته"هاى نفسانى خوخو
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اى آنان جهت تعيين منايد. اينگى هدايت كند و برنده"ى زا در شيود كه انسان"ها رندار
انين اجتماعىد، زيربناى بيشتر نظام"هاى سياسى و قواليسم» نام دارانديشه كه «ليبر

د، ديگر گامدم در امور خوشت و دخالت مرنوب است. حق تعيين سرنى غرامع كنوجو
اثى رمت"هاى استبدادى و موروخى حكوداشته شد و برد كه در عصر جديد برمثبتى بو

اىارى برلد شد، به ابزاليسم» متوا چون در سايه"ى «ليبرّد؛ اماز صحنه خارج كر
 حاكميتًديد كه عمالان تبديل گرمايه"دارمتندان و سرضاى متايالت مادى قدرار

لت"هاى جديد غربى از يكان دوت و توتيب، قدرا در دست داشتند. بدين"ترملت"ها ر
، در خدمت تأمين منافعف ديگرهاى صنعتى از طرارفت"هاى علمى و ابزف و پيشرطر
د.ا به دنبال آورفت و پيامدهاى زير رار گرمتندان قران و قدرمايه"دارسر

شكل"گيرىايش فاصله�ى ميان انسان�هاى فقير و غنى در جهان: ال5 ـ افز
اينده آنان از يكان و نفع"طلبى فزمايه"دارت سرنظام"هاى سياسى جديد، بر پايه"ى قدر

، به"تدريجسيله"ى ماشين"هاى صنعتى از سوى ديگره كاال به"وليد انبو، و امكان توسو
مايه و صنعت، منابع طبيعى اكثرد. صاحبان سرده خارج كرا از رچك رگان كوكنندليدتو

دند، واج كرد تارت نظامى خوك خريدند و يا با قدرا به بهايى بسيار اندنقاط جهان ر
ختند.مين"ها فرودم همان سرزا با قيمت"هايى بسيار سنگين به مرد ركاالهاى خو

چكى از جهان، روز به روز غنى"تر شد و  بخش اعظم جهان درتيب، بخش كوبدين"تر
فت.فقر و تنگدستى فرو ر
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ت دنيا در مالكيت ميالدى نيمى از متام ثرو٢٠٠٥در سال 
دم، آن همده و نيم ديگر آن در مالكيت بقيه"ى مراده بو خانو٣٠٠

.ابرت بسيار نابربه"صور
هاى غنى (كه فقط، كشور٢٠٠٥در چند سال اخير و تا سال 

هاى فقير داده"اند و باام به كشورد دالر و ميليار١١٠٠د هستند) چند كشور محدو
داختهاى فقير پرسعه"ى كشوراى توا برام"ها رده"اند كه اين وان اعالم كراوتبليغات فر

د بانكىد دالر بابت سو ميليار١٨٠٠"حالى كه در طول اين سال"ها، ده"اند. دركر
٢٠٠٠هاى فقير د، تا همين سال، كشورجوفته"اند، با اين ود باز پس گرام"هاى خوو

ده"اند.هاى غنى بدهكار بود دالر ديگر به كشورميليار

هاىهاى كشوراره كاال و نياز به بازليد انبو توب ـ ظهور پديده�ى استعمار:
اهىسعه"طلبى و فزون"خوحيه"ى توها و نيز رو، احتياج به منابع طبيعى آن كشورديگر

ص در آسياا، به خصوهاى ديگر رمتندان غربى، كشوران و قدرمايه"دارسبب شد كه سر
دن) بسيارى از اينار دهند و به بهانه"ى استعمار (يعنى آباد"""كرو آفريقا هدف قر

ان"قيمت آن"ها، از آثار باستانى وش و گرف كنند و ذخاير با ارزا تصرها ركشور
اى آنند و برد ببرا به كشور خوات و منابع طبيعى و معدنى راهركتاب"هاى خطى تا جو

ند وا از بين ببرهنگ مستقل ملت"ها رند، فرا بر جا گذارمندى رملت"ها فقر و نياز
ارى جهتت بازا به"صورند و آن"ها ردم مسلط سازا بر مرد ردور خوابسته و مزحاكمان و

ند.آورد درف كاالى خومصر
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ه"ىد به"نام «ريشه"ها»، تاريخچه و نحوف خومان معرو، آلكسى هيل، در رست آمريكايى معاصرــ نويسنده"ى سياهپو١
ده است.ا به"خوبى حكايت كرگان در آمريكا ردگى برندز

ه"ى استعماره"ى دورانتس فانون، متفكر آفريقايى، دربارفر
اى نخستين بار به آفريقا آمدند، آنانقتى اروپايى"ها برمى"گويد: و

ندمين دارا پس از مدتى ديديم كه آنان زّمين، اماجنيل داشتند و ما ز
و ما اجنيل!

اخر قرن بيستمد و تا اوت ملت"ها بوت علنى ثروه"ى غاره"ى استعمار كه دوردور
دهمين بوه"ى زگى انسان روى كرندان"هاى زادامه داشت، يكى از سياه"ترين دور

ده شدند و به مالكيته ربوه ميليون"ها آفريقايى از اين قاراست. در ابتداى همين دور
خانه"ها و معادن بهعه"ها، كارده در مزران برآمدند و به عنواروپائيان و آمريكايى"ها در

ده"ها داشتنداى برانين سختى برگاه""هاى آنان قوادار شدند. دادسا وهاى طاقت"فركار
هايىاى رگان برد. بر١دندات مى"كرا مجازچك"ترين خطا، به شدت آنان راى كوو بر
ًادهم ظاهره در قرن نوزان دادند تا اين كه باالخراودند و كشته"هاى فره كرد مبارزخو

ده"دارى لغو شد.قانون بر
دهم آغاز شد واخر قرن نوزان نيز از اوگره با استعماربا بيدارى ملت"ها، مبارز

ااسر آفريقا، آسيا و آمريكاى التين رنهضت"هاى ضد"استعمارى به"تدريج سر
ات، كه گاه چندين دهه به طول مى"اجناميد، قربانيانفت. اين مبارزاگرفر

اير كه متام جمعيت آن به هيجده كشور اجلزًزيادى داشت. مثال
د، يكانسه از كشور خواندن فراى بيرون رسيد، برميليون نفر مى"ر

ميليون نفر قربانى داد.
هاىلت"هاى غربى ناچار شدند به ظاهر از كشوره، دوباالخر

ه"اى ديگرا شيوّا خارج كنند. امد رند و نظاميان خواستعمار شده بيرون برو
فت. در اينفتند كه «استعمار نو» نام گرها در پيش گراى تسلط بر اين كشورا برر

ابستهاد وهنگى، افرسى، تبليغاتى و فرت نظامى، جاسوه"ى جديد، با استفاده از قدرشيو
ناگون از آن"ها حمايتت"هاى گوساندند و به صورت مى"رها به قدرا در كشورد ربه خو

دا در كشور خوت"ها رابسته نيز اهداف سياسى و اقتصادى آن" قدراد ودند. آن افرمى"كر
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د.ها ادامه داردند. اين نوع از استعمار هم اكنون در بسيارى از كشورا در مى"آوربه اجر
هاىه"ى استعمار از كشورتى كه در دورند ثروخى محققان بر اين باوربر

د كه پايه"هاى اصلىگر منتقل شد، آن"قدر زياد بوهاى استعمارده به كشور""""زاستعمار
د.د آورجوا به وت اقتصادى اروپائيان رقدر

دم جهان محصوره، مر امروز نظامى شده و محصور در تسليحات:ِج ـ جهان
امين ره"ى زد روى كرجواند چندين بار متام امكانات مودر سالح"هايى هستند كه مى"تو

هاى جنگى در اغلبد كند. هم"اينك كه شما در حال مطالعه"ى اين صفحه"ايد، ناونابو
ند و آماده"ى جنگ"افروزيند. كالهك"هاى هسته"اىنقاط حساس دنيا حضور دار
هاى اسلحه"،ده است. انبارا نشانه"گيرى كربيشتر مجتمع"هاى انسانى ر

انباشته از پيچيده"ترين سالح"هاى كشتار جمعى است. سالح"هاى
شيميايى و ميكروبى كه به كمك دانش جديد ساخته شده، در مدت

د.ا از بين ببرمين رشت روى زگان ريز و دركى قادر است متام جنبنداند
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هنگ و هنرـ فر٣
سى جدىه"هاى متدن جديد است كه به بررهنگ و هنر يكى از مهم"ترين حوزفر

اانى راواعاتى كه در صنايع اتفاق افتاد، امكانات فرسعه"ى فناورى و اخترد. تونياز دار
گذارى آن شد. پيدايشايش جدى تأثيرار داد كه باعث افزهنگ و هنر قردر اختيار فر

اديواع صنعت سينما، رنامه، اختردها جلد كتاب، مجله و روزليد ميليارصنعت چاپ و تو
نى،اديويى و تلويزيونامه"هاى رليد ميليون"ها فيلم سينمايى و برو تلويزيون و تو

ذ و تغييرص از جهت نفو، به"خصوهنگ و هنرصه"ى فرگى در عرالت بزرمينه"ساز حتوز
د.هنگ"ها بودر فر

گاه غربىگاه غالب نسبت به جهان، انسان و دين يعنى ديدشن است كه آن ديدرو
ه نشان مى"دهد، به"طورى كها در اين حوزد رجديد، بيش از هر جاى ديگرى خو

هنگ وعد مادى انسان، روح فرُاطى بر بان گفت كنار گذاشنت دين و تأكيد افرمى"تو
ا تشكيل داده است. كافى است نگاهى به فيلم"هاى سينمايى وهنر عصر جديد ر

هاى تبليغاتى آن"ها بيندازيم تا دريابيم كه محور اصلى بخشمان"ها و تصويرر
نت، مسائل جنسى و لذت"هاى مادى است. اگرعمده"اى از آن"ها آدم"كشى و خشو

ضع وًد، حتمااى اهميت و جايگاهى در متدن جديد بوعد معنوى و الهى انسان دارُب
مان"ها، و تصاوير تبليغاتى حاكم مى"شد.ليد فيلم"ها، رديگرى در تو

هاى معنوى و متعالى انسان بهند و نيز غفلت از نيازه"اى غفلت از خداودر هيچ دور
گىداسته"هاى مادى نيز به گسترها و خوجه به نيازشدت امروز مشاهده نشده و تو

ناكى استگ آسيب"ها و بيمارى"هاى خطرده است. نتيجه"ى اين غفلت بزرامروز نبو
ه مى"كند.ه بسيار عادى جلوكه امروز

اده درا از دست داده و خانود رايى قبلى خواده كاره كانون خانواگر مى"بينيم امروز
دب منى"شواى عفاف و تعالى اخالقى محسوبسيارى از نقاط جهان، ديگر محيطى بر

نان در بعضى نقاطاى زتاه و بدن"منا برو اگر مى"بينيم بى"حجابى و لباس"هاى كو
فنت لذت"هاى مادى و جنسى وار گرجهان عادى شده است، ناشى از محور قر

نان است.ارى از زاستفاده"ى ابز
سيقى، مجسمه"سازى، مدهاى لباس، موصه"ى سينما، تئاترا در عرد رهنر امروز كه خو

نده"ى چه پيام"هايى است؟ آيادارمان، داستان و شعر نشان مى"دهد، بيشتر دربرايش، رو آر
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گ، فضايل اخالقى، حتكيم بنيانش"هاى بزرجه خدا، معنويت، ارزا متواين هنر انسان ر
انى،س"رستى و هوت"پرنت، شهوادى خشواده، عفاف و پاكدامنى مى"كند يا بيشتر به وخانو
د؟د مى"سازارگى وادابط خانوت"طلبى و سستى روستى، قدرايى و دنيادوف"گرمصر

....................................................................
X5«œdÐ XO%UF6 Ë bO*«u7Ð «— d¹“ ‘—«eÖ ¨‚u6 V%UD� tÐ tłuð UÐ

XO%UF6 ÂU−*« È«dÐ jI6 ‘—«eÖ s¹« È«u²×� ÆbO¼œ ÂU−*« «—

v*U×²�« êO¼ —œ Ë X�O* Ê¬ Êœd  kHŠ tÐ È“UO* Ë XÝ« X5«œdÐ

Æœu5 ÕdÞ ‰«RÝ Ê¬ “« b¹U³*

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

كب ازاده"ى هسته"اى كه مره بر خانوب قديم، مانند همه جاى جهان، عالودر غر
دام و خويشان مى"شد، مورده كه شامل اقواده"ى گسترندان است، خانو، مادر و فرزپدر

ده متالشىاده"ى گسترار داشت. اما در خالل دو نسل گذشته نه"تنها خانوجه قرتو
ه (امت)، به"تدريج از هم گسيخته شدهّد ذر، هم"چون خواده"ى هسته"اى نيزشده، خانو

گ امريكااكز شهرى بزراج"هايى كه در مردوصد همه"ى از در٥٠ه بيش از است. امروز
كان دردد، به طالق مى"اجنامد و بسيارى از كوت مى"گيرو بخش اعظم اروپا صور

د.د ندارجوند كه پدر يا مادر در آن"ها وگ مى"شواده"هايى بزرخانو
دماج يافته است كه بسيارى از مرب روه بى"بندوبارى جنسى آن"چنان در غرامروز

ند. به"ناچار در پى آنا نداره"ى با آن ران اصالح و مبارزسيده"اند كه توبه اين نتيجه ر
ان مثال، در ميانا تغيير دهند. به عنوهاى اخالقى رابط و معيارآمده"اند كه ضوبر

نه ضابطه و معيار مذهبى يا اخالقى كه منشأ الهى داشتهغربيان جديد، ديگر هيچ"گو
ست (كه بيشتراده"هاى تك"سرپرانين حمايت از خانود. تصويب قوباشد، معنا ندار

سالند شده) درابط نامشروع صاحب فرزد كه زن در رواده"اى مى"شوشامل خانو
صد در اين سال بهندان بدون پدر از چهار درجب شد كه آمار فرزدر امريكا، مو١٩٦٠

١سد. بر٢٠٠٥سال صد در در٥٠د  و به حدو١٩٩٠سال صد در در٢٠

هاى اسالمى، با اين"كهدر گذشته"ى نه"چندان دور و هم"اكنون در بسيارى از شهر
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.٧ه"ىمان صدا و سيما، شمارهش"هاى اسالمى سازكز پژوب، مرــ نشريه سياحت غر١
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تباط صميمانه"ى ميانا ارّد، اما از هم جدا مى"كرها، خانه"ها رارگ و ديوحياط"هاى بزر
ها بيانى ازارد آن ديوجود. وناپذير بواقعيتى انكاراد يك محله، وهمسايه"ها و افر

مينه"ىد و در عين حال، زان منتقل مى"كرا به ديگراده و عفاف رلت خانومت و منزحر
اهم مى"ساخت.ا فرام و خويشان و همسايه"ها رتباط سالم اقوار

فته وها و حياط"ها از بين رارگ، آن ديوهاى بزره، با اين"كه در بسيارى از شهرامروز
ديك به""هماده"ها در يك ساختمان چندين طبقه در فاصله"اى بسيار نزبسيارى از خانو

تباط صميمى و سالم ميان همسايگان به حداقل كاهش يافته است.كنند، اما ار"گى مىندز
مند نيزان، هنران گفت، در گذشته، بيشتر صنعتگرمينه"ى هنر نيز مى"تودر ز
ب مى"شد. يعنى هنر در هماندند و هنر بخشى از صنعت محسوبو

ل وّاى جتم برًفاگى جتلى مى"يافت؛ نه صرنددنياز زكاالهاى مور
ه"ها حافظ و نگه"دار هنران گفت: با اين"كه موزشى. لذا مى"توفروفخر

د اينجوا وّديده، اماريث بشرى گرپيشينيان شده و مانع انهدام مو
ه"ىّمرگى روزندء ز، ديگر جزه"ها به معناى اين نيز هست كه هنرموز

ه درا كه امروزامع قديمى كه آن همه اشياى هنرى ردم نيست. جومر
گىندا هنر از زه نداشتند؛ زيردشان موزدند، خوليد مى"كرد آمده، توه"ها گرموز

امار. به قول «آناندا كوگى همان هنرندد و زگى بوندد. هنر همان زه"شان جدا نبوّمرروز
امع سنتى،مند در جوقى، هنرمينه"ى هنر شران در زگ"ترين صاحب"نظرامى»، از بزرسو

امع به نوعد، بلكه هريك از اعضاى اين جوانسان خاصى در كنار ساير انسان"ها نبو
گى"هاى عصر جديد است.گى از ويژنددند. جدايى هنر از زمند بوخاصى هنر

هاىاى هنرجه جدى است، جهت"گيرى، هدف و محتومند تواينك، آن"چه نياز
انىك"هاى رود و محرمعاصر است. بخش اعظم هنر تصويرى جديد غربى بر اصالت فر

سيقىمند است. موهاى الهى كه تعالى"دهنده"ى هنرنقاش مبتنى است، نه بر معيار
ِسيقى موِالنىه"ى طوضع دچار شده است. پس از دورب نيز به همين وامروز غر

ب باه، غرداخت، امروزكالسيك كه بيشتر به مسائل اجتماعى، فلسفى و دينى مى"پر
ال نفسانى نسل جديداجه است كه بيان احوسيقى بسيار عاميانه و مبتذل مويك مو

اهاى افسار گسيخته و اجرًسيقى در چند دهه"ى اخير با ريتم"هايى شديدااست. اين مو
متال» و نظايرِ"وىِاك» يا «هده است. آهنگ"هاى «رفوق"العاده پر سر و صدا ظهور كر
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ه"ى اين نوعد دربارند. حداقل سخنى كه مى"شومى"انگيزا در آدمى برانى رايز حيوآن غر
فته،ند مايه گرسيقى"ها نه از تسليم در مقابل خداوسيقى"ها گفت اين است كه اين مومو

سيقى"هاى انقالبى قرنخى موامش نفس كمك مى"كند، نه مانند برنه به سالمت و آر
گاناكننده و اصالح نظام اجتماعى است و نه اجرده و بيست در خدمت تالش و مبارزنوز

ت اخالقى هستند. تنها فايده"ى آنّفه"هاى معنوى و عسيقى"ها اسوگان اين موو ستار
ااستى؛ چرده"اند! به"ران كسانى است كه به دامن آن"ها پناه برتخريب روح و رو

ه تنزل يافته و مبتذل شده"اند؟خى از انسان"ها در جهان معاصر تا اين اندازه"هاى براسو
د؟اى اين آفريده بوا برند انسان رال كند كه آيا خداود سؤان مسلمان حق دارجو

اك ياسيقى"هايى مانند راد به شنيدن موخى از افره اشتياق شديد برامروز
 بى"قيدى و بى"بندوبارى است، تفريحِشيدن لباس"هايى كه زبان حالهوى"متال، و پو

اناى جوا دانسنت اين نكته برّ آشكار است. امً، كامالبا فيلم"هاى هيجان"انگيز
ند كه از نظر معنوىتباط داراملى ارم است كه اين پديده"ها با مبانى و عومسلمان الز

ه شد.خى از آن مبانى اشارس به برند و در ابتداى اين درگذارتأثير
امع غربى بانى آن، يعنى جوامع كانواقعيت اين است كه متدن جديد و جوو

اى مثال، تا يكى دو نسل قبل، باد. برهاى متعالى دور مى"شوعتى شتابان از معيارسر
اده هم"چنان استحكام نسبى داشتد، بنيان خانواد بوب، آزابط جنسى در غراين"كه رو

گى و هيچ"انگارى، ازندچى و بى"معنايى زم پوش"ها حفظ مى"شد. مفهوو بسيارى از ارز
فنته بر باد رد، و باالخرفنت نقش"هاى سنتى زن و مراده، از دست رهم گسيخنت خانو

ايندهعتى فزجعيت اخالقى و معنوى پدر و مادر در چند دهه"ى اخير سراقتدار و مر
اناننى جو، هيچ نسلى بيش"تر از نسل كنويافته است. شايد در ميان نسل"هاى اخير

شيده است. اين گريز باعث ايجادد نكواى گريز از سنت"هاى اجداد خوغربى بر
دجوم به شكاف بين نسلى شده كه تاكنون به اين نحو در جهان وسوپديده"اى مو

اينده"اىه شمار فزد كه امروزا نيز افزواقعيت رنداشته است. بر اين پديده"ها بايد اين و
ند كه پدر يا مادر در آنگ مى"شواده"ها يا خانه"هايى بزرب، در خانوكان در غرداز كو

ظيفه"ى پدر واند يك تنه وست، چون منى"توحاضر نيست و آن يكى هم كه حاضر
اده"هاىها در خانوها و مادرليتى كه پدر از زير بار مسئوً ايفا كند، غالباًأماا تومادر ر

عهده داشته"اند، شانه خالىانان برش"هاى اخالقى به جواى انتقال دادن ارزاصيل بر
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ا شكل دهند.گى"شان رنددشان زند به"تدريج خوانان ناچارمى"كند و لذا بسيارى از جو
انان به سمتخى جوب رخ داده و برا چنين اتفاقاتى در دهه"هاى اخير در غرچر

ت و به سمت چنين هيجان"هايىسيقى، مد لباس و سر و صورش"هايى در موچنين رو
هنگ جامعه"ى غربى است؟فت در فرده"اند؟ آيا اين قدمى در جهت پيشررو آور
هاى هيجان"انگيزفتارده"اند كه اين ردمند غربى تصريح كران دلسوز و درا متفكرّام

ايى وخاسته از پيامدهاى متدن جديد است كه نابسامانى فكرى، پوچ"گربر
هافتارده است. اين رمغان آورانان به اراى بسيارى از جوا بربى"تكيه"گاهى ر

ستى"ها، تخريبادپراع بى"عدالتى"ها، نژنشان"دهنده"ى تناقضات، شامل انو
ند و خالصهگى ماشينى و بى"معنايى آن، غفلت از خداوندايى زمحيط"زيست، بى"محتو

ست عقلى نسبت به هستى، انسانميت جامعه"ى غربى از يك تفكر عميق و درمحرو
ان"هاى غربى استاى بسيارى از جوگى برندفنت معناى زو خداست. همين از دست ر

ابط جنسى يا استفاده ازاهه"ى لذت"هاى آنى جسمانى از طريق روا به بيركه آن"ها ر
خى يا بر١نت و جنايت كشاندهدان و يا گاهى خشوان"گرص"هاى رواد مخدر و قرمو

٢اداشته است.هنگ"ها و حتى «اديان جديد» وا به جستجوى فلسفه"ها و فرديگر ر

شا بر دوگ و سنگينى رليت بزرانى مسئوان مسلمان ايردر همين"جاست كه جو
ائه"ىساندن پيام جنات"بخش معنويت و عدالت اسالمى و ارليت رد مى"يابد: مسئوخو

ه"ى انسان، جهان و خدا.تفكر عميق انديشمندان اسالمى دربار
دابجه به گرانانى است كه بدون"توان و زيان سنگين، گريبانگير آن جوخسر

حال بلعيدن است، باب به هم پيچيده و درا در غرانان رگى كه اين دسته از جوبزر
فته"اند.ار گرداب قرده و در آستانه"ى آن گرهيجان زياد از آنان دنباله"روى كر

اناى جوص بر، به"خصواى جنات انسان امروزال مهم اين است: ما برا سؤّام
نه؟غربى، چه بايد بكنيم؟ از كجا آغاز كنيم؟ و چگو
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سولحذر داشته"اند. را از آن"ها برايان ما، مسلمانان ره پيشوارنت، دو صفت بسيار ناپسند است كه هموت و خشوــ شهو١
عه"ىد» (مجمونت ندارت و خشوگند كه انسان دشمنى به بدى شهوست سومايد: «به كسى كه جانم در دست او مى"فر˜خدا 

د.»د مى"شونت، عقل نابوت و خشوه"هاى شهومايد: «در ميان انگيز نيز مى"فرã). امام على ١١٥، ص ٢ام، ج ّور
ان مسلمان و دنياىاى مطالعه» تا اين"جا، اقتباس از كتاب «جوــ از ابتداى «بر٢).        ٢١١، ص ١١سائل، ج ك"الو(مستدر

ده و با پيامدهاى تمدن جديد ازگى كرندكتر سيدحسين نصر مى"باشد كه سال"هاى متمادى در آمريكا و اروپا زمتجدد»، تأليE د
ديك آشناست.نز
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هنگى و هنرىضاع فرضيح دهيد كه اوده"ايد، توا مطالعه كرش راراكنون كه گز
نهتباط چگود و اين ارتباط دارهاى متعالى اسالم ارمتدن جديد با كدام"يك از معيار

است؟

خى از بن�بست�هاى متدن جديدبر
ايى و نيست"انگارى (نيهيليسم) از بيمارى"هاى متدنپوچ"گر

د.بسيار مشاهده مى"شوه ّفمرهاى جديد است كه در ميان كشور
دگى خوندانسته"اند به هدف متعالى و مقدسى در زايان نتوپوچ"گر

م نيستد و معلوشنى در پيش ندارند كه جهان، هدف رواين مى"پندارسند، بنابربر
ايى، زياد شدن بيمارى"هاىگى مى"كند. نتيجه"ى اين پوچ"گرنداى چه زانسان بر

انى مشاهدهاوان در فيلم"هاى فرا مى"تونت رنت است. مناد خشوايش خشوانى و افزرو
انتى ره"اى خشود. تاريخ انسان، در هيچ دورار مى"شود بازارد كه هر ساله ساخته و وكر

ه عادىكه اينك در فيلم"ها منايش مى"دهند، نديده است؛ چيزى كه متأسفانه امروز

◊U³ð—« v~
u~Ç

« —UOF�Ë
Ò

‰

ÂËœ —UOF�

ÂuÝ —UOF�

Â—UNÇ —UOF�

r−MÄ —UOF�

rAý —UOF�
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گان خشن"ترين فيلم"هاىليد"كنند، آن است كه تود. شگفت"انگيزتلقى مى"شو
اد،خى افر"تر اين كه برهاى غربى هستند و شگفت"انگيز از كشورًماسينمايى، عمو

گى مخالفين مى"دانند.ا دليل عقب"ماندمخالفت با ساخت اين فيلم"ها ر
ان، تشويق آنان بهمايه"داراى تبليغ كاالهاى سرنان برارى از زاستفاده"ى ابز

نانابط نامشروع ميان زشيدن لباس"هاى نامناسب و حتريك"كننده، عادى شدن روپو
ان كاالى جنسى، روىنان به عنوده"ى زت گسترها، و جتارخى كشوردان در برو مر

قعيتجهى به معنويت است. اگر اليه"ى ظاهرى و سطحى موايج بى"توديگر سكه"ى ر
د و باطن آناسته شده، كنار روش منظر آر، كه بسيار زيبا و خوزن در دنياى امروز

دن گوى سبقت ازت فحشا، در حال ربود"آورى جتاراهيم ديد كه سودد، خوآشكار گر
ت،د اين جتارد. سوا ندار آن دو رِاتا مخاطراد مخدر و اسلحه است، زيرت موجتار

.١د دالر است ميليار٥٢ساالنه 
د كننده"اى است كهناك و نابواد خطردن به موپيامد ديگر اين غفلت، روى آور

ا تقديم مى"كند. انسانگى و اعتياد ردد و پس از آن، افسرقت نشاط" مى"آوربه"طور مو
د «بى"نهايت طلب» است. آن"گاه كه از شادى"هاى معنوى غافل شد ودر ذات خو

د. از لذتى به لذت ديگردانى مى"شوگرفت، دچار سرفقط به دنبال لذت"هاى مادى ر
سد كهساند، تا اين كه به جايى مى"را به نهايت مى"رصه راط در اين عرد و افرپناه مى"بر

لذت"هاى عادى پاسخ"گوى عطش او نيست. چنين شخصى از
ص"هاى هيجان"آوراد مخدر و قراين به بعد، به سوى مو

د.دى مى"گذارد و پا در مسير نابوروى مى"آور
نه فسادها، در ابتدا ازچه اين گومتأسفانه، گر

حمت آنجن و زا رّديده، امهاى غنى آغاز گركشور
ت فحشاهاى ضعيE شده است. جتاردامن"گير كشور

د و با اين"كهت مى"گيرهاى ضعيE به غنى صوراز كشور
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)٦ه"ى ب، شمارسسه"ى تحقيقاتى ريپ"ايز (به نقل از نشريه"ى سياحت غر"ــ مؤ١
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.٣٠جمه"ى الهه هاشمى حائرى، ص گ، ترت. اچ. بورابرفسور را، پروموراشيبى به سوى گوــ در سر١
.٧ه"ى مان صدا و سيما، شمارهش"هاى اسالمى سازكز پژوب، مرــ نشريه"ى سياحت غر٢

ه ميليون"ها نفرا امروزّده، امآوربيمارى ايذر از بى"بند و بارى اخالقى در آمريكا سر بر
ده است.اجه كرگ موا با مردر آفريقا و آسيا ر

هنگ ماد مى"گويد: «فره"ى جامعه"ى خو"بين آمريكايى درباريك نويسنده"ى تيز
مى و تفريح شدهگرفى، و جامعه"ى ما جامعه"اى عالقه"مند به سرهنگ مصريك فر

ف متاشاى تلويزيون، فيلم"هاىا صرقت بيشترى ره واست؛ جامعه"اى كه هر روز
دماست"هاى مران فن"آورى مدرن، خوداگره مى"كند. سوسينمايى، ويدئويى و غير

هاىاراديويى و نونى، رنامه"هاى تلويزيوضه"ى فيلم"هاى سينمايى، برا با عرآمريكا ر
نت هر روز بيش ازننده"ى هيجان"آور و خشوويدئويى كه در اغلب آن"ها صحنه"هاى ز

ار بر اين باشد كه خستگى ودند و چنانچه قرضه كرار عرد به بازپيش ديده مى"شو
دمد بايد هيجان آفريد و به ايجاد شور و هيجان بيشتر در مرف شوطردم بركسالت مر

.»١ددامن ز
اده منشأ عفاف، حيا واده است؛ خانوناك"تر از همه، فروپاشى بنياد خانوخطر

هرىابطه"ى زن و شوده"ى رتنظيم"كننده و كنترل كننده"ى متايالت جنسى در محدو
گار نيست. بهاطى به لذت"هاى مادى و جنسى سازجه افرگى با تواست و اين ويژ

اىان محلى برا فقط به"عنواده رامع غربى، خانواد در جوخى از افرهمين جهت، بر
اده"اند. همين امر سببد در بيرون خانوس"هاى خواهند و به دنبال هواحت مى"خواستر

كاندست و كواده"هاى تك سرپرند و خانودى از هم جدا شود و زن به زوشده تا مر
ك نامشروع به دنيا مى"آيد ود كو١٣٠٠انه د. در آمريكا روزست زياد شوبى"سرپر
.٢ندسقط مى"شوِ ر تاى ديگ١١٠٠

ا همان انديشه"ها،ّجه داشته باشيم كه: اگر فقط نام ما مسلمان باشد، امتو
ا تهديدشت نيز ما رنوش يابد، همان سرش"هاى غربى در ميان ما گستراهداف و نگر

مى"كند.
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گذشت تمدن اسالمى و آنچه در تمدن جديد اتفاقس قبل با سردر دو در
كنيم و در+گى مىندكنون در متن تمدن جديد زاافتاد، آشنا شديم. 

د. هماوانى داركشيم، تمدنى كه كاستى+هاى فر+هواى آن نفس مى
ا در مقابله باحق ما و هم مسئوليت ماست كه سهم خود ر

شتى+ها، اصالح كاستى+ها و تكميل خوبى+ها و محاسن اين تمدنز
س مى+خواهيم بدانيم:ايفا كنيم. در اين در

اى اصالح تمدن جديد، تجديد حيات تمدن اسالمىنامه+ى شما بربر
اى تشكيل تمدن بزرگ جهانى امام عصر (عج) چيست؟گى برو آماد
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٥٦مائده، 

فقدو جتربه�ى مو
ا پشتفق و زيبا رانى مسلمان، دو جتربه.ى بسيار موان ايرشبختانه، ما به.عنوخو

ان ما، يعنىان و مادرار پدرش استوسر داريم، دو جتربه.اى كه بار اصلى آن بر دو
د: آفريدن انقالب اسالمى و پيروزى در دفاع مقدس. اينانان ديروز بوانان و جوجونو

ه.ى تأثير ايمان به غيب در پيروزى.هاىا درباردم جهان ردو جتربه، هم اعتقاد مر
ا نسبتايش داد و هم آنان رمت مبتنى بر دين مبين اسالم افزات مثبت حكومادى و اثر

سيدن به معنويت و عدالت مشتاق.تر واى رد و بربه نظم ستم.پيشه.ى جهانى آگاه.تر كر
ار داد.مى بسيارى از ملت.ها قراست عموا خوش.ها رسيدن به اين ارزتشنه.تر ساخت و ر
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ليت مانى و مسئوقعيت كنومو
ار داريم. در مسيرد و جهان قرمين خوحله.اى حساس از تاريخ سرزاكنون در مر

ان ما كه آنان و مادرليت به ما منتقل شده است. پدرتكاملى اين ملت، مسئو
ان تصميم ما هستند تا ببينند در عصردند، منتظر و نگرا مديريت كرفق رجتربه.هاى مو

ساند و در جهتاهيم رنه به اجنام خوا چگود رد خوجهانى شدن، نقش منحصر به فر
گفت. اين سه هدف بزراهيم رگى كه در مقابل ماست، تا كجا پيش خوسه هدف بزر

ت.اند از:عبار
هاى اصيل دينى.اساس معيارـ جتديد حيات متدن اسالمى بر١
نى.فع كاستى.هاى متدن كنوـ كمك به ر٢
اند پيامبرعوگ بشريت و مواى ظهور منجى بزرـ آماده.سازى جهانى بر٣
الهى.
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نامه�ريزىبر
ان وگ و مقايسه.ى آن.ها با توشايد در نگاهى ابتدايى به اين سه هدف بزر

ند وازى بپندارا يك بلندپروحى رد، كسانى باشند كه چنين طرجوقابليت.هاى مو
ا اين يك تلقى ظاهرى وّ امس تلقى كنند.ا دور از دسترسيدن به آن اهداف رر
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انانجوانان و نوشمند جامعه. و جودم هوامنندى ذاتى انسان، مرسطحى.نگر از تو
كننده و حيات.بخش اسالمه.هاى بيدارپاك.انديش ما و ناشى از عدم آشنايى با آموز

نامه.اى است كهمند برگ و حساس، نيازليت بزرمى.باشد. البته مى.دانيم كه اين مسئو
اى ايفاى نقش در جهانم برت الزتقا دهد و قدرامنندى ارم از توا به آن سطح الزما ر
اگى رمانى به اين عظمت و بزره بر اين، كسى كه آرا به ما ببخشد. عالونى ركنو

ا حتمل مى.كند. ماجن.ها و مشكالتش رد و ردازا هم مى.پرمى.گزيند، هزينه.ى آن ربر
به اين حقيقت معتقديم كه:

ميت.ها،جن.ها و فداكارى.ها و جان.نثارى.ها و محروحمت.ها و ر«حجم حتمل ز
.»١تبه.ى آن است رّشمندى و علود و ارزگى مقصومناسب حجم بزر

ه پيشنهاد مى.كنيم.ا در چهار حوزنامه.هايى رگ، برجه به اهميت اين اقدام بزربا تو
شيد.دن به آن.ها بكواى عمل كرسى كنيد و برا بررنامه.ها راين بر

دىانايى�هاى فرل: تقويت توّوه�ى احوز
اى ايفاى چنين نقش مهمى آمادها برد رلين قدم آن است كه هريك از ما خوّوا

نامه.هاى زيرگى، برسيدن به اين آماداى را به.دست آوريم. برم رامنندى الزكنيم و تو
دد:پيشنهاد مى.گر

اى كسب آگاهى دقيق از متدن اسالمى و متدن جديدـ تالش بر١
دهاى ديروزفقيت.ها و دستاوردا، بدون آگاهى از مواى فرحى براى هر طراجر

امل پيروزى.ها وان است كه عواونده.ى جتربه.هاى فردارميسر نيست. گذشته، دربر
د.ا باال مى.برشن.بينى ما رت و روا به ما نشان مى.دهد و بصيرشكست.ها ر

،ثرش.هاى مؤاقعيت.ها و انتخاب روست وك درشناخت دنياى جديد نيز جهت در
م است.ضرورى و الز

گ اسالمى واى آشنايى دقيق با متدن بزرنامه.اى برپس هريك از ما بايد بر
گى مى.كنيم، تنظيم كنيم.ندايط جهانى كه در آن زشر
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ه عليهyّحمة.اللصيت.نامه.ى امام.خمينى رــ و١
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ادهـ تقويت ايمان و ار٢
ل وّكت.نفس، توّزاسخ به دين، عمند اعتقاد رگ نيازكت در اين اقدام بزرمشار

ت نفسانى است.اده.ى قوى، و طهارم و ارند، شجاعت، پايدارى، عزاعتماد به خداو
مايد:آن كريم به ما داده است، آن.جا كه مى.فرسى است كه قراين در
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ÁÅÈاهد،گانش بخوكس از بندا به هرو آن ر
مى.دهد
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²‡]s‡O‡I‡Óاپيشگان تقوِ از آن]نيك[انجام و سر
است.١٢٨اف، اعر

«Ý‡²Ó‡F‡O‡M‡«u∫ يارى جوييد

ادهم: حتكيم بنيان خانوه�ى دوحوز
ش بسيارى از مشكالت اخالقى واده مانع گستراست از بنيان خانواظبت و حرمو

م استاين الزفتار شده است. بنابرد كه هم.اكنون متدن جديد بدان گرهنگى مى.شوفر
ا بيابيم و در جامعه تبليغ كنيم.اده راست از بنيان خانواه.هاى حرر

...................................................................
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دم: تقويت بنيان�هاى جامعه�ى خوه�ى سوحوز
اكنده ميسر نيست.دى پرگذارى بر آن، با اقدامات فرحضور فعال در جهان و تأثير

ساندن قابليت.ها و استعدادهاىدى و به فعليت ردسازى فره بر خوهريك از ما، عالو
ا به شاخص.هاى متدن متعالى اسالمد رشد جامعه.ى خوم است بكود، الزخو
سيدن بهاى ران تبديل منايد. براى ديگرنه بره و منوديك...كند و به جامعه.اى اسونز

د:اين هدف، اقدامات زير پيشنهاد مى.شو
دان با خودن ديگراه كرـ همر١

ستان،اى دوا برگ و متعالى رسالت بزرشيم اين رل شايسته است بكوّودر قدم ا
ند و يارليت آگاه شود تبيين كنيم تا آنان نيز به اين مسئواد جامعه.ى خوديكان و افرنز

ه.ى سور١٠٤دند. اين عمل ما مصداق اين بخش از آيه.ى و پشتيبان آن گر
مايد:ان است كه مى.فرآل.عمر
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W‡¶دمى پديد آيداز شما بايد مر
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Ú
d‡ìت كنند ...كه به سوى نيكى دعو

١٠٤ان، آل.عمر

ها» در جهان امروزگ.ترين «خير هدف.هاى سه.گانه.ى مطرح شده، از بزرًمسلما
اهد همرت كنيم و با خوا به آن.ها دعودم جامعه رمى.باشند، كه شايسته است ديگر مر

مناييم.
اى پيشگام شدن در علم و فناورىـ تالش بر٢

ا تقويت مى.كند و مانع تسلطفت علمى، پايه.هاى استقالل يك ملت رپيشر
ان، استعداداوشيم با همت بلند و پشتكار فرد. هريك از ما بايد بكوبيگانگان مى.شو

ا بهجه ديگر ملت.ها رسيم كه توت علمى برتبه.اى از قدرا به.كار بگيريم تا به مرد رخو
د جلب كنيم.سوى خو

ا كه مايه.ىكر مى.دهند: «بايد علم رنه تذه اين.گوهبرى در اين بارمقام معظم ر
هدم آن از علم بى.بهرند و دنبال كنند. كشورى كه مراقتدار ملى است، همه جدى بگير
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انا از ديگرد علم راهد يافت. منى.شود دست نخوگز به حقوق خوباشند، هر
است. بايد استعدادهاى يك ملتش و درون.زد. علم، درون جوگدايى كر

.»١دبه.كار افتد تا يك ملت به معناى حقيقى كلمه، عالم بشو
شته.هاى مختل~ان كشور ما، در رفت.هاى اخير دانشمندان جوپيشر

شكى و سلول.هاى بنيادى، فناورى نانو و هسته.اى، صنايع نفت،علمى، مانند پز
م قوى.ترت بلندتر و عزّليه.اى است كه بايد با همشيمى و سدسازى قدم.هاى اوپترو

ا بپيمايد.صه.هاى دانش رادامه يابد و همه.ى عر
ـ استحكام بخشيدن به نظام اسالمى٣

آمداى حضور كارمتى يك كشور مهم.ترين عامل براستحكام و اقتدار نظام حكو
دمى جهان است. يك كشور ضعي~، به.طور طبيعى منزوى مى.شودر ميان افكار عمو

اد راه و همدلى در دنيا منى.يابد. پس شايسته است نظام اسالمى خوو همر
سسانيم كه ملت.هاى ديگر به.طور عينى و ملموفت و تعالى برتبه.اى از پيشربه...مر

ا ببينند. استحكام پايه.هاى اقتصادى و تالشمان.هاى ما ره.ى انديشه.ها و آرثمر
ى، انسجامّسعه.ى عدالت در همه.ى ابعاد، تقويت احتاد مل، تواى كاهش فقربر

،ف و نهى از منكرظيفه.ى مقدس امر به معرومى و عمل به وكت عمواسالمى و مشار
امل استحكام نظام اسالمى است.از مهم.ترين عو

مىت نفس عموـ تقويت عز٤
ا،انيم» رت «ما مى.تود و عبارد ايمان و باور دارانايى خوملتى كه به تو

عتا به سر در لفظ، كه در «عمل» بيان مى.كند، قله.هاى افتخار رًفانه...صر
نده.كننده.ى متدنانيم» زد. ايمان و باور به اين.كه «ما مى.تواهد كرفتح خو

دنه.هاىاه و گذر از گردن راى پيموكه، برگ.ترين نيروى محراسالمى و بزر
دك خوان اندامى اسالم در ياردباورى كه پيامبر گرسخت آن است. آن خو

اىد كه برچك مدينه امتى تربيت شود، سبب شد در شهر كود آورجوبه.و
گان جهان وادى ستم.ديداى آزاصالح جهان قيام كند و از همان ابتدا بر

نامه.ريزى منايد.حيد در متام دنيا برش توگستر
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١٣٨٥دادماه ه)، خرحلت امام.خمينى (رد راسم سالگرانى در مرــ سخنر١



ÅÅÅÅ±∑µ

افهايى كه مسلمانان به حفر خندق در اطر يكى از روزِصبح
انند باند و بتوكان مكه شود مشردند، تا مانع ورومدينه مشغول بو

گىد در مقابل آن.ها بايستند، به سنگ بزرك خوجمعيت اند
د.دن آن سنگ مشكل بودند. شكسنت و بيرون آورخوربر

ار آندند با استفاده از ابزدند و تالش مى.كران پيامبر جمع شده بوهى از يارگرو
فقيتىا موّند، اما بيرون آورا بشكنند و آن رد، سنگ رروز و زور بازوى خو

به.دست نيامد.
د آنان نز˜است. پيامبر خدا د پيامبر آمد و از ايشان كمك خوه نزّجابربن عبدالل

عه.اىفت و جرضو گرفت و وگ انداخت، سپس به.سوى آب رآمد، نگاهى به سنگ بزر
ا درفتار وى جتلى داشت. با اطمينان كلنگ رامش در رشيد. اعتماد و آرا نواز آن ر

د. آن.چنان محكم كوبيد كهد آورد و با بانگ تكبير فروا باال برفت، آن ردست گر
م، برق ديگرىآمد؛ با ضربه.ى دوقه.اى چون شهاب از سنگ برخاست و جرشى برغر
م. با اين سه ضربه.ى پياپى، سنگ سخت از همم، برق سوخشيد و با ضربه.ى سودر

ه شد.ّه.تكّپاشيد و تك
د: «خداى متعال با برقمود و فران كر از ميان خندق رو به يار˜سول خدا ر

ا و با برقمين رب زمين، شام و مغرد و با برق دواى من گشوا برنخستين، كشور يمن ر
اند ركل به خداودباورى و تو.» ايشان خو١داى من فتح كرا برمين رم مشرق زسو

د.د تقويت مى.منوان خونه در ياراين.گو
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٢٤٢، ص ٤شيد، سيدعلى.اكبر حسينى، ج ــ سالم بر خور١
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ثر و فعال در جامعه�ى جهانىم: حضور مؤه�ى چهارحوز
ت انسان.هاست. هر انسان حقيقت.طلب واى فطرپيام اسالم، پيامى بر

د واجهه.ى با اين پيام، جذب آن مى.شوشن.ضميرى كه جوياى حقيقت باشد، در مورو
اى انتقالست برش.هاى درد، انتخاب رود. آنچه اهميت دارار مى.گيرحتت.تأثير قر

ا پيشنهاد مى.كنيم:نامه.هاى زير ر، براين پيام است. به همين منظور
دمندانه�ى ديناى عقالنى و خرـ تأ�كيد بر محتو١

ار باشد. از اين.روقرش تبليغ آن بايد تناسب منطقى و معقول برميان يك پيام و رو
ش.هاى تبليغى زيرند روساند. خداوان رست به ديگرش.هاى نادران با روا منى.توحق ر

مايد:ش مى.دهد و مى.فرامى.اش آموزا به پيامبر گرر
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دمندانه در اسالمد و تأمل خرش.ها، تقويت عقل و خرگيرى اين رومه.ى به.كارالز
دمندانه از دين الهى دفاع كنيم و پاسخگوىانيم معقول و خراست؛ به.طورى كه بتو

گان حقيقت باشيم.سش.هاى جويندپر
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ساندن پياماى رها برارآمدترين ابزـ استفاده از بهترين و كار٢
ها، بهارده است. اين ابزساندن پيام بسيار متنوع و گسترهاى راره ابزامروز
انند حاملند، مى.توار گيرانند در استخدام حق قران كه مى.توهمان ميز

دم كمك كنند.اهى مرپيام.هاى باطل باشند و به گمر
نت) بهترين شاهد اينسانى (اينترشبكه.ى جهانى اطالع.ر

دى حق و باطل درمدعاست. در اين ميدان، كه شايد سخت.ترين هماور
نه باطل.پيشگان به متام اصول وجريان است، مشاهده مى.كنيد كه چگو

عايت منى.منايند.ا ر و مرز اخالقى رّازين اخالقى و انسانى حمله مى.كنند و هيچ حدمو

.................................................................
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صه�ى جهانىترين تعاليم دينى در عر�ترين و بنيادى�ـ طرح عام٣
مين.هاى ديگر هستند،دمانى از سرزحله، مراز آن.جا كه مخاطبان ما در اين مر

ا با آنان طرح كنيم كه پايه و اساس تعاليم دينىب است آن دسته از تعاليم اسالم رخو
حيد،ا احساس مى.كنند. تودم دنيا نياز به آن.ها رم مرند و عموب مى.شومحسو

ه با ستم،گى اخروى، عدالت، مبارزندامت.هاى اخالقى، معاد و زسالت...انبيا، كرر
امش.بخش ازگى سالم و آرنددورزى و زاده، خرلت خانوامت انسان، منزكر
ها در اين بارگاه.ها ردم دنياست كه عالقه.مندند بهترين ديدد نياز مرضوع.هاى مورمو

اهىمى، رضوع.هاى عموه.ى اين موگاه اسالم دربارند و انتخاب منايند. طرح ديدبشنو
اى جذب حق.طلبان است.صت بره با انديشه.هاى باطل و ايجاد فراى مبارزبر

هنگ جهاد و شهادت و صبران و تقويت فره با ستمگرـ مبارز٤
ارى عدل درقره با ظلم و برسالت.هاى اصلى انبيا، مبارزمى.دانيم كه يكى از ر

دم باده است. هر چند كه بسيارى از مرش حق و حقيقت بوابط جهانى و گستررو
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اى حق و حقيقت و عدالت مى.باشند، اماد و پذيرم مى.شوشنيدن سخن حق دلشان نر
هى از اهل باطل هستند كه نه.تنها زير بار حق وه گروارشيار باشيم كه هموبايد هو

ش عدالت،ستى مى.باشند و گستراه حق.جويى و حق.پرند، بلكه سد رحقيقت منى.رو
ت برد نكنند و يوغ اسارا تابع خط و مشى خوند و تا همه را بر هم مى.زمنافع آن.ها ر

ند.ام منى.گيران نيفكنند، آردن ديگرگر
مايد:ديان و مسيحيان مى.فرهى از يهوه.ى گروآن كريم دربارقر
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١٢٠ه، بقر

مايند:ه عليه ـ مى.فرyّحمة.اللامام.خمينى ـ ر
ا اصل و اساس سياستجه كنيم و آن ر«نكته.ى مهمى كه همه.ى ما بايد به آن تو

ان تا كى و تا كجاارار دهيم، اين است كه دشمنان ما و جهان.خود با بيگانگان قرخو
ند. به يقين، آنانا قبول دارادى ما را حتمل مى.كنند و تا چه مرزى استقالل و آزما ر

ش.هاى معنوى و الهى.مان منى.شناسند.مرزى جز عدول از همه هويت.ها و ارز
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ند مگر اين.كه شمامنى.دارگز دست از مقاتله و ستيز با شما برآن..كريم هربه..گفته.ى قر
نيست.ها و آمريكا واهيم صهيواهيم و چه نخو. ما چه بخو١دانندگرا از دين.تان برر

ا لكه.دارافت مكتبى.مان رد تا هويت دينى و شراهند بوشوروى در تعقيبمان خو
٢منايند.»

ات به حق و عدالت رمى.يابيم كه دعواقع.بينانه نگاه كنيم، درتيب، اگر وبدين تر
د واى حتقق سخن حق بايد قيام منود، بلكه برنبايد منحصر به صحبت و شعار كر

د مگر با جهاد ود و اين ميسر منى.شودوا در كل جهان زستى رانع حق و حق.پرمو
اه حق و حقيقت است و حتمل همه.ىاه خدا، كه همان راى شهادت در رگى برآماد

اه.سختى.هاى اين ر

كين در حجائت از مشره در پيام بره» در اين بارامام خمينى «ر
دند:مو فر١٣٦٦سال 

اناران، با خون.بهاى هز« … جتربه انقالب اسالمى در اير
اب شدن منزل.ها و به آتش كشيده شدنشهيد و مجروح و خر

ان و كشته شدن تعداد بسيارى در مبب.گذارى.ها و اسير شدنمن.هاى كشاورزخر
نه تهديد و فشاران گواراق و هزخيمان بعث عرندان انقالب و اسالم به.دست دژفرز

ا دران جتربه.ى پيروزى بر كفر جهانى راقتصادى و جانى به.دست آمده است. ملت اير
ده و با فداكارى واب، به.دست آور در خوِكاندد بر سر كواب شدن منازل خوخر

ده است، و ما به متام جهان جتربه.هايمانا بيمه منود رمجاهدت، انقالب و كشور خو
چك.ترينا بدون كوان ره با ستمگرا صادر مى.كنيم و نتيجه.ى دفاع و مبارزر

 محصول صدور اينًاه حق انتقال مى.دهيم و مسلماان رچشم.داشتى، به مبارز
اىفه.هاى پيروزى و استقالل و پياده شدن احكام اسالم برجتربه.ها، جز شكو

ملت.هاى در بند نيست.
اهندان بخوار... من به متام دنيا با قاطعيت اعالم مى.كنم كه اگر جهان.خو
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دىاهيم ايستاد و تا نابو...مقابل دين ما بايستند، ما در مقابل همه.ى دنياى آنان خودر
گ.ترى كهادى بزراد مى.شويم و يا به آزاهيم نشست؛ يا همه آزمتام آنان از پاى نخو

ضايتنه كه در تنهايى و غربت و بدون كمك و رسيم و همان.گوشهادت است مى.ر
سانديم، وا به پيروزى رمان.ها و تشكيالت جهانى، انقالب رها و سازاحدى از كشور

مانه.تر از انقالب، جنگيديم و بدون كمك حتى يك، مظلونه كه در جنگ نيزهمان.گو
ازاه پر نشيب و فرا شكست داديم، به يارى خدا باقيمانده.ى ران رجى متجاوزكشور خار

د: يا دستاهيم كرد عمل خوظيفه خود و به واهيم پيموا با اتكاء به خدا، تنها خور
ا در شادى پيروزى جهان اسالم در كل گيتى مى.فشاريم و يا همه به حياتيكديگر ر

لى در هرافتمندانه استقبال مى.كنيم وگ شرابدى و شهادت روى مى.آوريم و از مر
١ش منى.كنيم…».اموا هم فرحال پيروزى با ماست و دعا ر

نيست.ها درصه جهانى، اقدامات صهيوگويى در عرنه بارز حق.ستيزى و زورمنو
ه در فلسطين رخ مى.دهد، برفلسطين اشغالى است. فجايع و ظلم.هايى كه امروز

مان.هاى بين.املللى ده.ها قطعنامهشيده نيست و تاكنون سازكسى پو
ده.اند؛ اما آياائيل صادر كرميت جنايات رژيم اسردر محكو

انسته.اند در رويه.هاى ظاملانه.ى اين رژيماين قطعنامه.ها تو
ك تأثيرى داشته باشد؟ آيا در مقابل يكغاصب اند

د؟ه و نصيحت اكتفا كران به مذاكرمتند مى.توجاه.طلب قدر

....................................................................
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ايط سخت وا بايد نسبت به شردم دنيا رصت.ها، مراين، با شناخت دقيق فربنابر
ه، بهحيه.ى جهاد و مبارزدن رونده كرفته.ايم، آگاه كنيم و با زار گرظاملانه.اى كه در آن قر

ته عليه ـ عزّحمة.اللدازيم. با اقتدا به امام خمينى ـ راهان بپرتقويت جبهه.ى عدالت.خو
ا ازس ردباختگى و ترحيه.ى خوا بدان.ها يادآورى كنيم، روامت ذاتى انسان.ها رو كر

متند هدايت كنيم.ه.اى معقول و عزا به سوى استقامت و مبارزداييم و آن.ها رملت.ها بز

حيه.ى حماسه و جهاد وگى و سخنان امام خمينى پر از روندز
شهادت.طلبى است. جالب اين.جاست كه حتى در پيامى كه هنگام

د، نه فقطان صادر كراق به ايرط به تهاجم عرقبول قطعنامه.ى مربو
د اين جهاد مقدس عليه ظلمم خوحيه جهاد، بلكه بر تداوم روبر تداو

نه ظلم وگو محو هر، بلكهفع فقردند و بيان داشتند هدف ما نه فقط رو ستم تأكيد منو
 است:كفر از كل جهان

ائت ما يافت و ديديماه برا از رد رده.ى خواه گم.كر فلسطينى، ر]مبارز[« … آرى، 
له پيروز شد، ونه خون بر شمشير و ايمان بر كفر و فرياد بر گلوه، چگوكه در اين مبارز

١يه.ىّكب دره كوات آشفته گشت و دوبارف از نيل تا فرائيل در تصراب بنى.اسرچطور خو

نهخت و امروز همان.گوافروقيه و ال غربيه.ى ما بركه.ى الشره.ى مبارفلسطين از شجر
ك درش.كشيدن ما با كفر و شراى به.سازاسر جهان برسيعى در سركه فعاليت.هاى و

دن شعله.هاى خشم ملت مسلمانش.كراى خامو بر]فعاليت.هايى[جريان است، 
فت انقالب است…نه از پيشرد و اين تنها يك منوفلسطين نيز به همان.شكل ادامه دار

امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استكبار و استضعاف و جنگ
انى كه و من دست و بازوى همه عزيزد شروع شده استفهين بى�درهنه�ها و مرپابر

د خالصانه.ىسم و سالم و دروفته.اند مى.بوش گرا بر دوه رله.بار مبارزاسر جهان كودر سر
ان همادى و كمال نثار مى.كنم؛ و به ملت عزيز و دالور ايرا به همه.ى غنچه.هاى آزد رخو
ه.ىارده است و شرا به جهان صادر كركات معنويت شما رند آثار و برض مى.كنم خداوعر
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خشان» است.ه.ى در، كه به معناى «ستاره.ى نور سور٣٥ى» در آيه.ى ّكب دره به تعبير «كوــ اشار١
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 انداخته است ….....حشتا به واست ر چپ و رِاناركينه.ى انقالبى.تان جهان.خو
 و ما بايد در جنگافيا و مرز منى�شناسدجنگ ما جنگ عقيده است و جغر

اه اندازيم …ا در جهان به.ران اسالم رگ سربازاعتقادى.مان، بسيج بزر
د بااه خدا مسأله.اى نيست كه بشو آمريكا بايد بدانند كه شهادت در ر١اذناب

گى ود، اوج بندد. مقام شهادت، خود مقايسه شوپيروزى يا شكست در صحنه.هاى نبر
ط بكشانيمه به سقوا تا اين اندازك در عالم معنويت است، نبايد شهادت رسير و سلو

ادهاى ديگر آزمشهر و يا شهرندان اسالم، تنها خرض شهادت فرزكه بگوييم در عو
اهاست و ما هدفمان باالتر از آن است.شدند، متامى اين.ها خياالت باطل ملى.گر

دن اهداف بين.امللل اسالمى در جهاندند ما هدفمان پياده كراها تصور منوملى.گر
هه هست و تا مبارزك و كفر هست، مبارزتا شر سنگى است، ما مى.گوييمفقر و گر

ا نداريم؛ ما تصميم داريم ما بر سر شهر و مملكت با كسى دعوهست، ما هستيم.
آوريم ….....از درارى به اهتزگوامت و بزرفيع كرا بر قلل ر ره»ّالللّإ«ال اله چم پر

ند كه ما شكسته شدنقع دارابستگان آن.ها توان و ومايه.داران و سرارجهان.خو
ه كنيم و هشدار ندهيم؛ و حال آن.كها نظارمان رنهاالن و به چاه.افتادن مظلونو
نيم كه اىاسر جهان صال زليه.ى ما و انقالب اسالمى ماست كه در سرظيفه.ى اوو

د نگاه كنيد كه در كناراف خوگان! بيدار شويد و به اطردفتگان! اى غفلت.زاب.رخو
اب نيست! و نيز فريادخيزيد كه اين.جا جاى خوفته.ايد؛ برگ، منزل گرالنه.هاى گر

 قيام كنيد كه جهان ايمن از صياد نيست …ًكشيم: سريعا
احياىاى د برجوان با متام واحت اعالم مى.كنم كه جمهورى اسالمى ايرمن به صر

دمايه.گذارى مى.كند و دليلى هم ندار سراسر جهانهويت اسالمى مسلمانان در سر
ت نكند و جلوىت در جهان دعوا به پيروى از اصول تصاحب قدركه مسلمانان جهان ر

داى پيشبرد. ما بايد برا نگيرت و پول و فريب رجاه.طلبى و فزون.طلبى صاحبان قدر
دم جهان وتباط با مرنامه.ريزى كنيم، ما بايد در اران برم ايراهداف و منافع ملت محرو

مان باسنگان و محروان و گرگى به مشكالت و مسائل مسلمانان و حمايت از مبارزسيدر
٢د بدانيم.جى خوا از اصول سياست خارد تالش مناييم و اين رجومتام و
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امع غربى وا در جوه انديشمندان دلسوز رمسأله.اى كه امروز
اى آن هستند،ه.انديشى برد مشغول داشته و به فكر چارقى به خوشر

احى شده.اى  است كه آدم.ها به ناچار وفضاى محصور و طر
گى مى.كنندندنه زند آن.گوگى مى.كنند و مى.پندارنددآگاه در آن زناخو

ايش، تفريح ومبيل، آرند كه نوع لباس، غذا، اتواهند و مى.پندارد مى.خوكه خو
د انتخاب به سليقه خوًا كامالگى رنداى ز ديگر از اجزِءه و ده.ها جزّدش، كتاب، مجلگر

مى.كنند.
د، مى.گويند درده مى.شو، كه روز به روز بر تعدادشان افزواين انديشمندان دلسوز

ارديدى جدى قرگى، در هاله.اى از ابهام و ترنده.ى زادى انتخاب شيونى، آزدنياى كنو
ايش بر كسىمبيل و شكل آرچه به.طور مثال، مد لباس، مدل اتوفته است. گرگر

ادىنامه و مجله.ى متنوع، منادى از آزار روزد و انتشار صدها هزحتميل منى.شو
اگى انسان امروز رندفاى زا اگر از اين نگاه ظاهربين بگذريم و ژرّانديشه است، ام

هايىجنيرد بسيارى از انسان.ها، زبكاويم، مى.بينيم كه بر دست و پاى عقل و خر
دهد كر محدوًا كامالانه.ى آن.ها راد و انتخابگرضخيم بسته شده كه ميدان عمل آز

است.
ت جهان در مالكيت فقطلين بار در تاريخ انسان باشد كه نص~ ثروّواى اشايد بر
مين، آن همد جمعيت زاده است و نص~ ديگر آن، بين بيش از شش ميليارسيصد خانو

 منطقى است كه دستگاه.هاىًد. از اين رو كامالت ناعادالنه توزيع مى.شوباز به.صور
ندد دارا در مالكيت خوت جهان رهنگ.ساز جهان در انحصار كسانى باشد كه نص~ ثروفر

ا مسحور مى.كنندش.هاى تبليغاتى، فكر و قلب بسيارى از انسان.ها رو با پيچيده.ترين رو
شيدنب با پوشكار محبواى آن.ها سليقه.آفرينى مى.منايند. حلظه.اى كه يك ورزو بر
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ان نفر از مشتاقانارد و هزحى جديد پشت صفحه.ى تلويزيون ظاهر مى.شولباسى با طر
د و منفعتشن است كه سوغيب مى.كند، روشيدن آن ترمستقيم به پوا به.طور غيرد رخو

ايش مى.دهد.ا افزهى رت چه گروسد و ثرومادى اين كار به چه كسانى مى.ر
هاى كاذبىا به دنبال نيازدم رآفرينى مى.كنند و مرت.هاى تبليغاتى، نيازه قدرامروز

ه، با كمك تبليغات، ذائقه.سازى مى.كنند و سليقه.هاكه آفريده.اند، مى.كشانند. امروز
ه.هاى سليقه.ساز وليدى و جتارى، گروگ توكت.هاى بزرا شكل مى.دهند. در كنار شرر

ادند.د بر افرك آفرينش مدهاى جديد و حتميل سليقه.هاى خوذوق.آفرين در تدار
ائه.ى مد روز و سليقه.سازى كارى ناپسند است؟د: مگر ارممكن است گفته شو
دم نيست؛ بلكه، اين سليقه.سازى.ها به.خاطر خدمت به مرًالّودر پاسخ بايد گفت: ا

دم دنياست.ت مرگ و جمع.آورى ثروان بزرمايه.دارش بيشتر كاالى سربا هدف فرو
دم بهدن مرم...كرگرگى مادى و مشغول و سرند، ايجاد تنوع.طلبى كاذب در زًثانيا

د و هويت وا از آن.ها مى.گيردن در امور معنوى و اخالقى ر...كرصت فكر، فراين امور
د. آرى، اين سليقه.هاا در حد متايالت و لذت.هاى مادى پايين مى.آورشخصيتشان ر

د.و مدها، هدف.هاى حقيرى هستند كه انتخاب آن.ها بر انسان امروز ديكته مى.شو
دن خأل ناشى ازكراى پرد، برگ و متعالى تهى مى.شوگى از هدف.هاى بزرندقتى كه زو

غين باقى منى.ماند.هاى كاذب و اهداف درواهى جز ايجاد نيازبى.هدفى،  ر
ايش، كاالهاى صنعتى ونگى در لباس، غذا، آرنگاراستى، آيا اين همه تنوع و ربه.ر

دم بهانه.ى مرلى روزجه و دل.مشغوهاى حقيقى ماست؟ آيا توخانگى پاسخى به نياز
دم دنيا،جه به نياز حقيقى باز نداشته است؟ آيا بسيارى از مرا از تو، آنان راين امور
اهش.هاىضاى خوك و ارت.اندوزى جمعى اندا فداى ثرود ر حقيقى خوِخويشنت

ده.اند؟نفسانى آن. عده نكر
ه چيست؟اگر حقيقت اين است، پس چار
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شنداى روفر
ًفانى جهان، صرضع كنوسازى متدن اسالمى و اصالح واى احيا و بازتالش ما بر

اىليت.ها نيست؛ مجاهده و قيامى است برظاي~ و مسئوظيفه در كنار ساير ويك و
مان.ها و اهداف انبياى الهى، يعنى تشكيليكى از قديمى.ترين و مقدس.ترين آر

ت مهدى (عج).د الهى، حضرعوهبرى موجامعه.ى عدل جهانى به ر
شايد كسانى در يكى دو قرن گذشته مى.پنداشتند كه بشريت به كمك علم و

ا به.سوىد رگى خوندند، زده است، بى.نياز از تعاليم خداودانشى كه به.دست آور
شن.يكم، روا اكنون، در ابتداى قرن بيست...وّاهد داد، امبهروزى و سعادت سامان خو

، با متامده است. ديديم كه انسان امروزشده كه چنين پندارى ساده.انديشانه بو
گىنده.ى زانى كه در تسهيل شيواود فرده و دستاورفتى كه در علم و فن.آورى كرپيشر

مانده است.د بازهاى خوگ.ترين آرزوسيدن به بزرده، همچنان از ربه.دست آور
ات است و ازمان، به دنبال عدالت و مساوه تشنه.تر از هر زجامعه.ى بشرى، امروز

مانى درمان، از بى.هدفى و بى.آرد و بيش از هر زجن مى.برتبعيض و بى.عدالتى ر
نىامش درواقعى و آرش.بختى و.جوى سعادت، خود و در جست..واب به.سر مى.براضطر
است.

داىش ماست. فره بر دوهايى.بخش اسالم، امروزساندن پيام رليت رمسئو
داى ايفاى نقش منحصر .به .فراسخ ما برم رها، به آگاهى، ايمان، همت و عز.انسان

چك تبديل شدهحالى كه جهان به دهكده.اى كود. درد در جهان امروز بستگى دارخو
ساندناى رفته.اند، تالش ما برار گرتباطات با يكديگر قرديك.ترين ارو آدم.ها در نز

ا دريابند و اميد به آينده پيداصت مى.دهد حقيقت رپيام حق، به انسان.هاى ديگر فر
كنند.

دعوت «مهدى» (عج)، موس به نام مقدس حضراينك كه در انتهاى آخرين در
اريم. در اين پايان زيبا به اميد ديدارا سپاسگزسيده.ايم، خدا ران الهى رگ پيامبربزر

اىند مسألت مى.مناييم و برا از خداوتش رش، ظهور حضرآوررورُدل.انگيز و س
نه دعا مى.كنيم:سالمتى ايشان اين.گو
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١گى در دنياى امروزندخى از احكام زبر

،ند، در دنياى پيچيده.ى امروزاهنمايى خداوعمل به احكام و ر
اجهه.ى باش قابل اعتماد در موگى و رونده.ى مطمئن زتنها شيو

ش.ها و مقدس.ترينها و ارزترين معيارمسأله.هاست. در دنيايى كه بر
ها باطل جلوا حق و حق.ها رند، بسيارى از باطل.ها رحقيقت.ها تخريب مى.شو
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مايد:ا به ما هشدار مى.دهد و مى.فرند همين خطر راهد داشت. خداوخو
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ت از فتاوى حضرًار تقليد است، اما مشخصاگواجع بزرك ميان مر مشترًماچه عموــ احكامى كه در اين.جا آمده، گر١
تد جزيى، تفاوارخى از مواج شده است. از آن.جا كه ممكن است در برهبر معظم انقالب اسالمى، استخره خامنه.اى، رّآيت.الل

ماجعه نمايند. هم.چنين الزد مرجع تقليد خوساله.ى مرد اختالفى، به راراجع معظم در مود داشته باشد، مقلدان ساير مرجوا وفتو
ه، باان، بدون دغدغه.ى نمرا به بيان اين احكام اختصاص دهند تا دانش.آموزامى يك جلسه.ى تدريس ران گراست، دبير

ند.اى اين احكام آشنا شومحتو
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اىكاتى است كه برعه.ى حرش مجمود. ورزاى نشاط و تفريح انجام مى.شوعه. فعاليت.هايى است كه برــ بازى مجمو١
د وشى، آن دسته از بازى.هايى هستند كه هم سبب نشاط و فرح مى.شوسالمتى جسمانى و تقويت اندام.هاست. بازى.هاى ورز

اليبال، دو و ميدانى و بسيارى از بازى.هاى محلى.تبال، وهم به تقويت اندام.ها كمك مى.كند، مانند فو

م است:جه به دو نكته الزخى از احكام ضرورى، توقبل از بيان بر
نداى علت خاصى است. اگر خداوند، دارات خداوـ هريك از احكام و دستور١

ده است.م بواى سعادت ما الز آن كار برًمان داده، حتماا به اجنام كارى فرمهربان ما ر
 آن كار به ضرر ماست.ًده حتماو اگر از كارى منع كر

...................................................................
اج مناييد.ا استخردر اين آيه تفكر كنيد و پيام.هاى آن ر
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...................................................................

قتىص وك نكنيم، به.خصوا درخى از احكام رـ ممكن است ما انسان.ها علت بر٢
دارخالف آن احكام عمل مى.كنند. در اين قبيل موامع امروزى برخى از جوكه ببينيم بر

ند،جه كنيم كه علم ما نسبت به علم و حكمت خداواجعه و تود مرد خوبايد به عقل و خر
اشبختى و سعادت رند است كه خوگى بر پايه.ى علم خداوندبسيار ناچيز است و بناى ز

د.مغان مى.آوربه ار
ش و بازىال_ ـ ورز

اى نشاط، سالمتى و تقويت جسم و كه بر١شىش و بازى.هاى ورزـ بازى، ورز١
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گى بيشترد، مستحب است و اگر به قصد قربت و آمادروح اجنام مى.شو
د.انى داراوظاي~ الهى باشد، پاداش اخروى فراى اجنام وبر

ندش.هاى دسته.جمعى پيش.قدم مى.شوـ كسانى كه در بازى.ها و ورز٢
ند اجتماعى وابطه.ى صميمانه ميان خويشان، پيوو هدفشان تقويت ر

اهند شد.ه.مند خوسالمت اخالقى جامعه.ى اسالمى است، از پاداش اخروى بهر
حى و اجتماعى است و اجنام آن.ها، حتىط.بندى، از امور زيان.آور روـ قمار و شر٣

ام است.كت در مجالس قمار نيز حرام مى.باشد. شرلى، حرش.هاى معمودر بازى.ها و ورز
ار قمار شناخته شده.اند،ان ابزهايى كه در جامعه به.عنوارسايل و ابزـ بازى با و٤

اند اين باشداز مى.توچه به قصد قمار نباشد، جايز نيست. يكى از داليل عدم جواگر
١د.اهم نشومينه.ى پيدايش قمار در جامعه فرشتى قمار در اذهان باقى مباند و زكه ز

ان جايز است و اگرشكاراد به ورزمان.ها، نهادها و افرسط سازه تو..ـ دادن جايز٥
ش و بازى.هاى مفيد رواد جامعه به ورزت بدهند كه افرّا به اين نيايز ركسانى اين جو

ده.اند و از پاداشايش دهند، كار مستحبى كرا افزد رند و سالمتى جسم و جان خوآور
د.اهند بودار خوخوراخروى بر

اد جامعه از فساد واى دور شدن افرشى برش و بازى.هاى ورز..ـ اگر ورز٦
٢اجب كفايىدن امكانات آن واهم كرت يابد، فرنى ضروربى.بندوبارى.هاى دنياى كنو

است.
كتشى شرانى كه در بازى.هاى ورزشكارف باشگاه به ورزداخت حقوق از طرـ پر٧

عده دهد كه درد وان خوشكارمى.كنند، جايز است و اگر مدير يك باشگاه به ورز
د.د، مانعى نداردازه مى.پران جايزت پيروزى در بازى مبلغى به.عنوصور

امار است و حر، مانند بازى با همان ابزترار قمار از طريق كامپيو..ـ بازى با ابز٨
٣مى.باشد.

٤تباطاتهنگ و ارب ـ فر

نى، مستند علمى، تاريخى و اجتماعىليد فيلم.هاى سينمايى و تلويزيوـ تو١
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اجب است و اگراجب كفايى، عملى است كه بر همه وــ و٢           ٢٤٧ تا ٢٤٥ساله.ى اجوبة.االستفتائات، ص ــ ر١
٢٤٧ تا ٢٤٥ساله.ى اجوبة.االستفتائات، ص ــ ر٣د.      داشته مى.شوان برش ديگر كفايت به آن اقدام كنند، از دوّكسانى در حد

٢٦٦ تا ٢٥٩ساله.ى اجوبة.االستفتائات، ص ــ ر٤
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هنگ اسالمى و تربيت دينى باشد، مستحبت اعتالى فرّكه به ني
ان واجب كفايى است و بازيگرايط ضرورى، واست و در شر

كت كنند، از پاداش اخروىمجريان آن.ها، اگر به همين قصد مشار
د.اهند بودار خوخوربر

فهنگ و معارنت به منظور اشاعه.ى فرليد سايت.ها در شبكه.ى اينترـ تو٢
ايطى كهآميز و ابتذال اخالقى، مستحب و در شراسالمى و مقابله با انديشه.هاى كفر

ليدط به توهنگى و ابتذال اخالقى و اعتالى اسالم منوجنات آحاد جامعه از تهاجم فر
اانايى علمى، فنى و مالى آن رادى كه تواجب است و افراين قبيل سايت.ها باشد، و

ند.ت ورزليد آن مبادرند، بايد به تودار
هاىارده، نونتى، فيلم.ها، لوح.هاى فشرليد، توزيع و تبليغ سايت.هاى اينترـ تو٣

هنگ وش فراع آثار هنرى به منظور گسترنامه.ها، كتاب.ها و انوكاست، مجالت، روز
هنگى و ابتذال اخالقى، از مصاديق مهم عمله با تهاجم فرف اسالمى و مبارزمعار

گ است.اى پاداش اخروى بزراجبات كفايى و دارصالح و از و
ده ونتى، فيلم.ها، لوح.هاى فشرليد، توزيع و تبليغ سايت.هاى اينترـ تو٤

ت.انگيز هستند ونده.ى تصاوير يا متون شهودارسانه.ها كه دربرساير ر
ب وسيقى مطرند و يا مشتمل بر مواف و فساد مى.شوجب انحرمو

دده مى.شوگ شمرمناسب با مجالس لهو و گناه باشند، از گناهان بزر
دن واندن، متاشا كرام است. هم.چنين، خوش آن.ها حرو خريد و فرو

ش دادن به آن.ها نيز جايز نيست.گو
نت، از اين جهت كهسانه.ى اينتره.اى و رارهاى دريافت شبكه.هاى ماهوار..ـ ابز٥

تباطنى و ارنامه.هاى مختل~ تلويزيواى دريافت برسيله.اى بر وًفاصر
كار مشترام، حكم ابزند و هم حرنامه.هاى حالل دارهستند، كه هم بر

امام، حراى امور حرش و نگهدارى آن براين، خريد و فروند. بنابرا دارر
اراى امور حالل، جايز است. هم.چنين اگر كسى بداند كه اين ابزو بر

اهمد فرافيان خود و اطراى خوا برام رنامه.هاى حرمينه.ى دريافت برز
د، خريد و نگهدارىا نيز دربر دارمى.كند و گاهى نگهدارى آن مفاسد ديگرى ر
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 بهًفانه كه در قبال بهداشت جسمانى جامعه مسئول است و صرمت اسالمى همان.گوجه كنيم كه حكوب است توــ خو١
اكى.هاى فاسد درء.استفاده، خوراى سوخى از روى ناآگاهى يا برصيه.هاى بهداشتى بسنده نمى.كند، بلكه چون ممكن است برتو

نى مى.كند، در قبال بهداشتد قانوخوراى حفظ بهداشت جامعه تصويب و با متخلفان برام.آورى برانين الزجامعه توزيع كنند، قو
جه به اين.كه متأسفانهاستا، با توصيه.هاى اخالقى بسنده كند. در همين راند به توان جامعه نيز مسئول است و نمى.توروح و رو

امل به اين نوعاد جامعه به.دليل غفلت يا ساير عواستاى مسائل مفسده.آميز مى.باشد و افره در راردهاى ماهواغلب كاربر
اتد، توزيع و استفاده از تجهيز، ورو٢٣٫١١٫١٣٧٣اى اسالمى در مصوبه.اى در استفاده.ها اقدام مى.كنند، مجلس شور

شاد اسالمى، حقهنگ و ارت فرارسمى از وزمان.ها با كسب مجوز رخى از سازه داد برد و فقط اجازا ممنوع كره راردريافت ماهو
ا داشته باشند.كور رات مذاستفاده از تجهيز

امدش مطمئن است كه استفاده.ى حراى كسى كه به خوآن.ها جايز نيست؛ مگر بر
د.ا به.دنبال ندارمنى.كند و نگهدارى آن در خانه، مفسده.اى ر

ان كه مصالح كلىلت جمهورى اسالمى ايرانين دود، قوارالبته در اين قبيل مو
١ا است.م.االجرد و الزلويت دارد، اوا در نظر دارجامعه ر

امش باشد، حرب كه مناسب با مجالس عيش و نوسيقى لهوى و مطر..ـ مو٦
كالسيك. هرسيقى كالسيك باشد يا غيرقى منى.كند كه در مود و فرب مى.شومحسو

ب حسابف جامعه لهوى و مطرسيقى در عرد كه بداند كدام موظيفه دارمسلمانى و
ند،گى.هايى كه دارسيقى.ها به سبب ويژنه مود تا از آن دورى كند. اين.گومى.شو

ده و به سمت بى.بندوبارى و گناهند متعال و فضائل اخالقى دور منوا از خداوانسان ر
سوق مى.دهند.

اىاى اجرلهوى، اگر برسيقى غيراخنت مواى نوسيقى برگيرى آالت موـ به.كار٧
نامه.هاى ديگر باهنگى مفيد و برنامه.هاى فراى براى اجردهاى انقالبى و يا برسرو

م مفاسد ديگرى نباشدط اين.كه مستلزد، به شرهدف عقاليى مباح باشد، اشكال ندار
د.اى امر فوق، فى.نفسه اشكال ندارخنت و ياد دادن برو هم.چنين آمو

دارىسى، و فيلم.بركت در جشن.هاى شادى، مانند جشن عرو...ـ شر٨
متى كه مستلزصورنان، درنان از مجالس زدان و زدان از مجالس مرمر
ام ديگرى نباشد،ب و يا هر عمل حرسيقى مطرش دادن به غنا و موگو

اعايت حجاب كامل رنانى كه ردان از زدارى مرد؛ اما فيلم.براشكال ندار
منى.كنند، جايز نيست.

ده باشدده قيد كرار و لوح فشركننده.ى فيلم، نوليدل~ يا ناشر يا توـ اگر مؤ٩
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٣٠١ و ٣٠٠هبر معظم انقالب اسالمى، ص ساله.ى اجوبة.االستفتائات، رــ ر٢ و ١
٣٠٧ــ همان، ص ٣

ÅÅÅÅ±π≥

م است حقوق صاحبانه.ى صاحبش ممنوع است، الزكه چاپ يا تكثير آن، بدون اجاز
دد.دارى، چاپ و تكثير گرعايت حقوق آنان، نسخه.برد و با راعات شوآن مر

ابط با بيگانگانج ـ رو
اسالمى و استفاده از آن.ها باعثهاى غيرداتى از كشورارـ اگر خريد كاالهاى و١

د و ياگر كه دشمن اسالم و مسلمين هستند، شولت.هاى كافر و استعمارتقويت دو
اسر عالم،مين.هاى اسالمى يا مسلمين در سرم به سرزاى هجوا برت مالى آن.ها رقدر

گيرى و استفاده از آن.هااجب است كه مسلمانان از خريد و به.كارتقويت منايد، و
١اجتناب كنند.

نيستى كه دشمن اسالم ولت غاصب صهيوتى كه به نفع دوـ هر نوع جتار٢
دن و ترويج كاالهاى آنان كه از ساختد كرارام است. ود، حرمسلمين است، متام شو

هاىشگاه.هاى كشورند، جايز نيست. اگر اين قبيل كاال در فرود مى.برش آن سوو فرو
٢ام است.اسالمى باشد، خريد آن.ها بر مسلمانان حر

ليد شده.اند،لت.هاى استعمارى توسط دوشيدن لباس.هايى كه توـ خريد و پو٣
اىاسالمى دشمن باشد و باعث تقويت اقتصاد آنان برهنگ غيرم ترويج فراگر مستلز

د شدن ضرر اقتصادىارد، يا منجر به ومين.هاى اسالمى شواستعمار و استثمار سرز
٣دد، جايز نيست.لت اسالمى گربه دو

مين.هاى ديگرد و به سرزب پيدا مى.شوـ آگاهى از خاستگاه مدهايى كه در غر٤
نده.ى پيامىدارا كه بسيارى از اين مدها دربرد؛ چرد، بسيار اهميت دارمنتقل مى.شو

.كلى، تقليد از مدهايى كهاخالقى است. به.طوره غيرمنفى يا ترويج.دهنده.ى يك گرو
ام است.د، حرا به.دنبال دارهنگ آن.ها رشبيه شدن به دشمنان اسالم و ترويج فر
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 دانش.آموز/معلملّوبخش امان تبليغات اسالمىسازدىمحمدتقى مصباح يزش عقايدـ آموز١
معلم١س درهنگ اسالمىدفتر نشر فرعباس آگاهىمناك النزان گيتون ـ ژژـ آن كه به خدا ايمان٢

داشت و آن كه به خدا
ايمان نداشت

معلم٢و١س درات روزبهانتشارد عابدىمحموسيدمحمدباقر صدرـ اثبات خدا٣

معلممبخش دودىنشر سهرورحمتىه رّانشاء.اللسيدحسين نصرـ اسالم و تنگناهاى٤

انسان متجدد

 دانش.آموز/معلممبخش دواات صدرانتشارتضى مطهرىمرمان..مقتضيات..ز..ـ اسالم..و٥

 دانش.آموز/معلملّوبخش اس.هايىهنگى دركز فرمرائتىمحسن قر..ـ اصول عقايد٦

آناز قر

 دانش.آموز/معلم٩س درهنگىسسه فرمؤاهىحيم گوعبدالرمارى ميجلىـ افسانه.نجات.بخشى علم٧

ات تبيانانتشار

 دانش.آموز/معلملّوبخش اات حكمتانتشارسيدمحمدحسينه.شناسىّ...ـ الل٨

انىحسينى طهر

دانش.آموزلّوبخش استان كتاب قمبواد محدثىجوـ الهى.نامه٩

 دانش.آموز/معلم١٠س درايت فتحسسه رومؤتضى آوينىسيدمرـ امام و حيات باطنى١٠

انسان

 دانش.آموز/معلممبخش دوانف اسالمى ايرانجمن معارعلى خالقى.افكندـ امام.خمينى و١١

بگفتمان غر

 دانش.آموز/معلم٨و٧س درات جاويدانانتشاره منصورىّذبيح.اللجمعى از دانشمندانـ امام صادق (ع) مغز١٢

متفكر جهان شيعه

 دانش.آموز/معلم٦س دراات صدرانتشارتضى مطهرىمرشتنوـ انسان و سر١٣

 دانش.آموز/معلم٧س درهنگى.فرات.علمى.وكز انتشارمرسىجالل.الدين فارـ انقالب تكاملى اسالم١٤

 دانش.آموز/معلممبخش دونشر ساقىكانىدضا داورى اررتوپى و عصر تجددـ او١٥

مخاطبسدرناشرجممترنويسنده             نام كتاب
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مخاطبسدرناشرجممترنويسنده             نام كتاب
 دانش.آموز/معلممبخش دوات حكمتانتشارتنكامبيز گوتين لينگزمارهاى كهن وـ باور١٦

افه.هاى نوينخر

معلم٩س دركبيرات اميرانتشارسيدضياء.الديننه. گنونران دنياى متجددـ بحر١٧

دهشيرى

دانش.آموزلّوبخش اانبنياد شهيد چمرانمصطفى چمرـ بينش و نيايش١٨

 دانش.آموز/معلم٨س دراتكز چاپ و انتشارمراليتىعلى.اكبر و..تمدنهنگ...وـ....پويايى.فر١٩

جهت امور خاراروزاناسالم و اير

معلممبخش دوهشىشى و پژوسسه آموزمؤحسين عبدالمحمدىاتنتگمرى.وموـ تأثير اسالم بر اروپاى٢٠

ه)امام.خمينى (رسطىقرون و

معلم٨س درهنگ اسالمىدفتر نشر فرمحمدحسين ساكتاحمد شبلىش درـ تاريخ آموز٢١

اسالم

معلم٩...و٨س درهنگىات علمى و فرانتشارالقاسم پايندهابوانتويل دورنّدـ تاريخ تم٢٢

معلم٨س دركبيرات اميرانتشاراهر كالمعلى جوجى زيدانُرجـ تاريخ تمدن اسالم٢٣

دانش.آموز٩...و٨س دركت سهامى انتشارشرد حكيمىمحموـ تاريخ تمدن يا داستان٢٤

گى انسانندز

معلم٢و١س دراءكز نشر اسرمرادى.آملىه جوّعبداللاهين اثباتـ تبيين بر٢٥

خدا

معلم٨س درشى اسالميهكتاب.فروسيدهاشم حسينىلوبونستاوگوبـ تمدن اسالم و عر٢٦

دانش.آموز٨س درگزيدهدفتر نشر برفىمحمدتقى صرـ تمدن اسالمى از زبان٢٧

بيگانگان

معلم٨س دركبيرات اميرانتشارتىكاوضا ذعليرآدام متزـ تمدن اسالمى در٢٨

مقرن چهار

معلم٩س درنشر ساقىكانىدضا داورى اررـ تمدن و تفكر غربى٢٩

 دانش.آموز/معلم٦س درفانالعردارحسين انصاريانحمتش رـ توبه آغو٣٠

دانش.آموز٦س درنشر مفيدضا اكبرىمحمدرنىـ توبه انقالب درو٣١

ÅÅÅÅ±πµ
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مخاطبسدرناشرجممترنويسنده             نام كتاب

 دانش.آموز/معلم٥س درسسه نبأمؤسيدمحمد ضياء.آبادى....دعاىحى...ازـ توبه،..شر٣٢

.يكم صحيفه سجاديهسى.و

 دانش.آموز/معلملّوبخش ااات صدرانتشارتضى مطهرىمرحيدـ تو٣٣

 دانش.آموز/معلملّوبخش ااءكز نشر اسرمرادى.آملىه جوّعبداللآنحيد در قرـ تو٣٤

 دانش.آموز/معلممبخش دوكبيرات اميرانتشارعلى.محمد نقوىايىـ..جامعه.شناسى..غربگر٣٥

 دانش.آموز/معلممبخش دوطرح نوتضى اسعدىمرسيدحسين نصران مسلمان وـ جو٣٦

دنياى متجدد

 دانش.آموز/معلم٣و٢.،١س.در اات صدرانتشارتضى مطهرىمرحيدىـ جهان.بينى تو٣٧

 دانش.آموز/معلم٩س دركتاب صبححسين داورىااندا ناشيوو.....طبيعتـ چپاول....دانش.....و٣٨

 دانش.آموز/معلملّوبخش اسسه تنظيم و نشر آثارمؤه)امام....خمينى (رـ چهل حديث٣٩

ه)امام.خمينى (ر

 دانش.آموز/معلم٣س دراءكز نشر اسرمرادى آملىه جوّعبداللـ حكمت عبادات٤٠

معلم٢و١س دراءكز نشر اسرمرادى آملىه جوّعبداللـ حكمت نظرى و٤١

عملى در نهج.البالغه

 دانش.آموز/معلملّوبخش اسهات مدرانتشارنچىحسين سوزـ خدا٤٢

 دانش.آموز/معلم٣و٢.،١س.درنشر بقعه سيدمحمد.حسين حسينى بهشتىآنگاه قرـ خدا از ديد٤٣

 دانش.آموز/معلم٨س دراات صدرانتشارتضى مطهرىمرـ خدمات متقابل اسالم٤٤

انو اير

 دانش.آموز/معلم١٠س درسسه تنظيم و نشر آثارمؤه)امام...خمينى (ردباورى.خودباختگى.وـ.خو٤٥

ه)امام...خمينى (رگاه.....امام...خمينى....ديد.از

 دانش.آموز/معلم٩س دردعوات موانتشارستانىاسماعيل شفيعى سروانش ايرـ داستان ورز٤٦

دانش.آموز٨س درهنگ اسالمىدفتر نشر فرضا حكيمىمحمدرـ دانش مسلمين٤٧

معلم٩س درات حكمتانتشارالهه هاشمى.حائرىگت.اچ.بورابرراشيبى به سوىـ در سر٤٨

امورگو

دانش.آموز٨س دركيهانناصر نادرىاز عصر طاليىـ ر٤٩
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مخاطبسدرناشرجممترنويسنده             نام كتاب

معلملّوبخش ااءهرات الزانتشارعالمه سيدمحمد.حسينحيدىسائل تو..ـ ر٥٠

طباطبايى

 دانش.آموز/معلم٤س دراتى تحقيقاتىسسه انتشارمؤسيد.احمد فهرىگاه.....ديدجب ازُ..ـ ريا و ع٥١

فيض كاشانىامام...خمينى

معلم٩س درات اطالعاتانتشارسيدصادق طباطبايىستمنُنيل پگى در عيش،ند..ـ ز٥٢

شىدن در خو مر

 دانش.آموز/معلم١٠س درستان كتاب قمبوضا حاجتىاحمدرمير..ـ عصر امام...خمينى٥٣

 دانش.آموز/معلم٨س درچاپ تأييدالقاسم فيضىابوف ماك.كاپژوز..ـ عظمت مسلمين در اسپانيا٥٤

 دانش.آموز/معلم٨....و٧س درهنگ اسالمىدفتر نشر فرزين.العابدين قربانىفت اسالم..ـ علل پيشر٥٥

و انحطاط مسلمين

 دانش.آموز/معلم٩س درانهنگى الميزه فرگروادهاصغر طاهرزبلزل تمدن.غر..ـ علل تز٥٦

معلم٦س درهنگ و انديشههشگاه فرپژومحمد سعيدى.مهر..ـ علم پيشين الهى و٥٧

اسالمىاختيار انسان

معلم٨س درمىارزات خوانتشاراماحمد آرسيدحسين نصر..ـ علم و تمدن در اسالم٥٨

معلممدوبخش هنگى طهسسه فرمؤبتول نجفىجان.اف.هاتض..ـ علم و دين از تعار٥٩

تا گفتگو

معلممدوبخش م.انسانى وهشگاه علوپژومهدى گلشنىفت..ـ علم و دين و معر٦٠

هنگىمطالعات فردر آستانه قرن بيست و يكم

دانش.آموزمدوبخش اقنشر روجالل آل.احمدگىد..ـ غربز٦١

 دانش.آموز/معلم١٠س درنشر ساقىتضى آوينىسيدمردايى ديگر..ـ فر٦٢

 دانش.آموز/معلم٨س درهنگ اسالمىدفتر نشر فرهبانىتضى رمرنكهزيگريد هوهنگ اسالم در..ـ فر٦٣

اروپا

 دانش.آموز/معلم٩س درشسروغالمعلى حداد عادلهنگى وهنگ بر..ـ فر٦٤

هنگىهنگى فربر

 دانش.آموز/        معلم٨س          دركبيرات امير          انتشاربعبدالحسين زرين.كونامه اسالم..ـ كار٦٥

ÅÅÅÅ±π∑
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مخاطبسدرناشرجممترنويسنده             نام كتاب

 دانش.آموز/معلم١٠س درلبنُات گانتشارادهاصغر طاهرزلوژى از..ـ گزينش تكنو٦٦

حيدىدريچه.ى بينش تو

 دانش.آموز/معلم٦س دراات صدرانتشارتضى مطهرىمرهاى معنوى..ـ گفتار٦٧

 دانش.آموز/معلم٩س درنشر ساقىتضى آوينىسيدمرسعه و تمدن..ـ مبانى تو٦٨

بغر

 دانش.آموز/معلم٨س درهنگ اسالمىدفتر نشر فراماحمد آرادوووبارون كاران اسالم..ـ متفكر٦٩

 دانش.آموز/معلم٧س درهنگ اسالمىدفتر نشر فرغدىحيم.پور ازحسن راى..ـ محمد پيامبرى بر٧٠

هميشه

 دانش.آموز/معلم٨س درهنگ اسالمىدفتر نشر فرب جعفرىيعقو.تاريخ.بسترـ مسلمانان.در٧١

 دانش.آموز/معلممدوبخش نشر شاهدادعبدالكريم هاشمى.نژكتر و پيره.ى دـ مناظر٧٢

 دانش.آموز/معلم٨س درشناسانجمعى از خاوراث اسالمـ مير٧٣

دانش.آموزمدوبخش ات قديانىانتشارخانىضا اميررـ نشت نشاء٧٤

معلممدوبخش ات دفتر تبليغاتكز انتشارمراقبجهانبخش ثوشى تاريخى برـ نگر٧٥

ه علميه قماسالمى حوزب با اسالمرويارويى غر

 دانش.آموز/معلم٤س دركرسسه نشر و تحقيقات ذمؤمحمدحسن احمدى فقيهاه هدايتـ نيت: ر٧٦

(شرح حديث اخالص از

چهل حديث امام...خمينى)

 دانش.آموز/معلم٩..و٨س درهنگ وهشگاه فرپژواسته.خومحمد آرب نسبتامدارى غرـ و٧٧

انديشه اسالمىبه شرق

 دانش.آموز/معلم٩س درنشر چاپخشعلى شريعتىگى.هاى قرونـ ويژ٧٨

)٣١عه آثار ج جديد (مجمو
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