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پیش از مطالعۀ کتاب، 
حتمًا اىن قسمت را بخوانید.

دوستان عزىز، سالم بر شما!
بلندتان را  ورود به دورٔه پىش دانشگاهى را به شما تبریک مى گویىم و بار دیگر همت 
مى ستایىم. دفتر زندگى ورقى دیگر خورد و صفحه اى جدید براى نقش آفرینِى زیباتر گشوده 
شد. در دورٔه متوسطه با اساسى ترین موضوع هاى دین، هدف زندگى و مهم ترین برنامه هاى آن 
آشنا شدیم و دانستىم چگونه دیدگاه هاى خود را دربارٔه خدا، جهان، انسان و زندگى اخروى، 
پشتوانٔه برنامه هاى خود قرار دهىم و با عزم و ارادٔه محکم، مسىر صعود به قله هاى کامىابى و 

سعادت را بپىمایىم.
در این جا نکاتى را که در سال هاى گذشته توضىح داده ایم، یادآورى مى کنىم:

1ــ قسمت هایى از کتاب با مشارکت شما تکمىل مى شود؛ این قسمت ها عبارتند از:
ــ معنا کردن برخى از عبارات و آیات شریفٔه قرآن کریم؛ با این کار توانایى شما براى 

درک معناى آیات و تفکر در آنها افزایش مى یابد.
انجام  در  شما  همکارى  با  محتوا  از  قسمتى  درس؛  هر  داخل  فعالىت هاى  انجام  ــ 

فعالىت هایى مانند تفکر در آیات و تطبىق تولىد مى شود.
2ــ آموزش این کتاب در فضایى فّعال، پویا و با نشاط نىازمند حرمت نهادن به کالس 

و صمىمىت متقابل شما و دبىر گرامى است؛ بنابراین:
ــ برنامٔه دبىر را براى هدایت کالس کامالً اجرا کنىد.

ــ به اظهارنظرهاى دوستان خود احترام بگذارید.
ــ نظرات دوستان خود را با تجزیه و تحلىل دقىق، ارزیابى کنىد.

ــ بىش از اندازه تحت تأثىر چند نفرى از دانش آموزان که احتماالً بىشتر نظر مى دهند، 
قرار نگىرید. شما هم با وارد شدن در گفت و گوها نشان دهىد که در فکر کردن توانایىد.

3ــ سعى کنىد در زمان تالوت قرآن توسط دبىر محترم یا هم کالسى هایتان یا هنگام پخش 



نوار آیات درس، هرعبارت را با دقت گوش کنىد. سپس همراه با آن به طور دسته جمعى بخوانىد. 
این فعالىت بر توانایى شما در قرائت صحىح و زیباى قرآن مى افزاید.

4ــ براى تقویت توانایى شما در قرائت قرآن کریم، دبىر محترم مى تواند بخشى از قرآن 
را براى تمرین قرائت انتخاب کند. در این صورت، ارزش یابى مستمر و پایانى قرائت، عالوه بر 

آیات کتاب، از این بخش نىز به عمل خواهد آمد.
5     ــ این درس عرصٔه حضور احساسات درونى و خاّلقىت هاى فکرى شماست؛ زیرا 
این شما هستىد که شهامت اندیشىدن و ابتکار را دارید. ما نىز این نعمت الهى را ارج مى نهىم و 
معتقدیم که مىزان موفقىت شما در این درس، به مىزان تفکر، اندیشه، ذوق و ابتکار شما بستگى 
دارد. کتاب نىز اگر فرصتى براى اندیشىدن فراهم کند، موفق خواهد بود. در واقع، ما هرگز 
نخواسته ایم درس ها به گونه اى باشند که مطالب کتاب را با چند بار خواندن و حفظ کردن به خاطر 
بسپارید تا در امتحان موفق شوید. پس شما هم به امتحانى ارزش دهىد که امکان فهمىدن، فکر 
کردن، تحقىق و اظهارنظر را برایتان فراهم مى سازد. با توجه به آنچه گفته شد، ارزش یابى این 

درس در دو بخش انجام مى گىرد:

بخش اول: ارزش ىابى مستمر؛ شامل:
1ــ قرائت صحىح آیات شریفه؛ 4 نمره.

2ــ توانایى معنا کردن عبارات و آیات قرآنى که در کتاب ترجمه نشده است؛ 3 نمره.
3ــ انجام دادن فعالىت هاى داخل درس و پاسخ گویى صحىح به سؤال ها؛ 10 نمره.

4ــ مشارکت در گفت و گوها و کار گروهى، 3 نمره.

توجه: انجام پىشنهادها، نگارش مقاله هاى تحقىقى و عرضٔه ابتکارهاى 
ادبى و هنرى تا دو نمره به معدل نمرهٔ مستمر اضافه می کند.

بخش دوم: ارزش ىابى پاىانى
این ارزش یابى در پایان هر نىم سال انجام مى شود؛ آزمون نىم سال اّول شامل قرائت و 
آزمون کتبى است و آزمون نىم سال دوم فقط شامل آزمون کتبی است. در این آزمون، دبىر 



محترم، براساس آنچه آموخته اید، سؤال هایى را طرح مى کند. این گونه سؤال ها بىشتر نىازمند تفکر 
و تجزیه و تحلىل اند و قدرت تعقل و استنباط شما را ارزیابى مى کنند؛ بنابراین شایسته است کتاب 

را به نحوى مطالعه کنىد که بتوانىد پاسخ گوى این گونه سؤال ها باشىد.

چند نکتۀ مهم
1ــ آنچه با عنوان »براى مطالعه«، »پىشنهاد« و »یادآوری« آمده و در پاورقی ذکر شده 
است، به منظور باز کردن فضایى جدید براى شماست تا برخى نکات مهم را بدون دغدغٔه نمره 
و امتحان مطالعه کنىد و از پىام هاى آن در زندگى بهره ببرید. شایسته است دبىر شما در ضمن 
تدریس به این قسمت ها مراجعه کند و محتواى آنها را در کالس طرح نماید. شما نىز مى توانىد 
آنها را به صورت »کنفرانس«، »گفت  وگو« یا هر شىؤه دیگرى در کالس ارائه دهىد. توجه داشته 
باشىم که قسمت هاى »براى مطالعه« یا »پىشنهاد« اهمىتشان به هىچ وجه کمتر از سایر قسمت ها 
نىست، بلکه در مواردى مهم تر از متن هایى است که اصلى تلقى مى شوند. این بخش ها بىشتر 
پاسخ گوى انگىزه هاى آزاد و خالق دانش آموزان است که مى خواهند مطالعات خود را تعمىق 
بخشند و اطالعات بىشترى کسب کنند. در عىن حال، دبىران و مسئولىن محترم توجه کنند که 
این محتواها فقط براى توسعٔه اطالعات دانش آموزان است و براى امتحان و ارزش یابى نىست. 
دبىر محترم مى تواند در توضىح درس از آنها استفاده کند و نمرٔه تشویقى براى آنها درنظر بگىرد. 
اما در ارزش یابى مستمر و پایانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها نباید از این قسمت ها سؤال 

طرح شود.
2ــ آیاتى که ترجمٔه آنها در کتاب آمده است، نباید ترجمٔه این آیه ها در ارزش یابى مستمر 
و پایانى و آزمون ورودى دانشگاه ها مورد سؤال قرار گىرد. همچنىن نباید از معنى کلمه یا لغت 

سؤال شود.
3ــ آن دسته از فعالىت هاى داخل کالس که با عالمت )٭( مشخص شده اند، فقط براى 
فعالىت کالسى است و نىازى به دادن جواب هاى یکسان ندارد. به همىن دلىل نباید در ارزش یابى 

پایانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها مورد سؤال قرار گىرند.
4ــ حفظ کردن عىن آیات و روایات ضرورى نىست، بلکه برداشت و استنباط از آنها 
اهمىت دارد. براى مثال، نباید در امتحان پایانى و آزمون ورودى دانشگاه ها از دانش آموزان 



بخواهىم که آیه یا حدیثى دربارهٔ توبه بنویسند. بلکه باید آن آیه یا حدیث مطرح شود و دانش آموزان، 
پىام ها و نکاتى را بنویسند که مى توان از آن به دست آورد. همچنىن، در امتحان پایانى و آزمون 
ورودى دانشگاه ها نباید سؤال شود که این حدیث از کدام معصوم  است. زیرا این موارد 

از هدف هاى آموزشى دورٔه متوسطه و پىش دانشگاهى نىست.

سخن آخر این که شما در این کتاب قدم هاى دیگرى را در مسىر زندگى برمى دارید. اگر 
این کتاب را روزنه اى به روشنایى حقىقت یافتىد، آن را نگه دارید تا در آینده، در کنار کتاب هاى 
سال هاى قبل، مجموعه اى از شىؤه زندگى اسالمى را در اختىار داشته باشىد. خصوصاً که در 
بخش هایى از کتاب، رّد پایى از فکر بدیع خودتان به جا مانده است. باشد که فردا نسبت به کار 

امروز خود، احساس سربلندى کنىد.
خدا ىار و نگهدارتان باد   
شورای مؤلفان  

٭پایگاه اطالع رسانی گروه تعلىم و تربىت دینی:

 http://dini-dept.talif.sch.ir



مرحلۀ اوّل
اندیشه 
و قلب



ىادآوری
در پاىه های اوّل تا سوم، موضوعات زىر دربارۀ خداوند و رابطۀ انسان و جهان با او 

مطرح گردىد:

تعالى محبوب و مقصود  و  تبارک  و زندگى )1( دانستىم که خداوند  در کتاب دىن 

آدمىان است و انسان در درون خوىش او را که سرچشمۀ متام زىباىى هاست، طلب مى کند و 

مى جوىد. همۀ صفات ثبوتى و کمالى از آِن خداوند است و او از هر عىب و نقصى مبّراست. 

باىد بکوشىم امىان خود را به چننى محبوب زىباىى عمىق تر کنىم تا با حرکتى هرچه پوىاتر، 

به سوىش عزمىت مناىىم و متام خوبى هاى هستى و زىباىى ها را در وجود خود جمع کنىم. 

در کتاب دىن و زندگى )2(، برهان حکمت )ىا برهان نظم( را فرا گرفتىم و دانستىم 

به  آفرىدۀ خداوندى حکىم است و در سىر دائمىِ  اىن جهان سراسر منظم و هدفمند،  که 

برابر  در  ىافنت  حضور  و  متعال  خداوند  سوى  به  بازگشت  درحال  نىز  انسان  اوست.  سوى 

اوست، و باىد خود را براى اىن حضور، از قبل مهىا سازد.

دىدمى  و  پىدا کردمى  آشناىى  با هداىت گرى خداوند   ،)3( زندگى  و  دىن  کتاب  در 

که او همۀ موجودات ــ از جمله انسان ــ را به سوى مقصدشان هداىت مى کند. هداىت هر 

با  و  است  اختىارى  انسان،  هداىت  اىن رو،  از  اوست.  وجودى  ساختار  با  متناسب  موجود، 

ارسال پىامبران صورت مى گىرد.

اکنون به برهان دىگرى دربارۀ وجود خداوند مى پردازمى؛ اىن برهان، سطحى باالتر از 

برهان حکمت دارد و به همنى جهت در اىن سال طرح شده است.
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نشسته اید  آرام  فضایی  در  آسوده،  خیالی  با  تاکنون  آیا 
و این جهان پرجنب و جوش را در برابر خود گذاشته، دور و 
نزدیک و ریز و درشت آن را متاشا کرده اید؟ در دوردست فضایی 

بی کران با کهکشان ها، منظومه ها، خورشیدها و سیارگان.
در این نزدیکی، زمنی با جنگل ها، دریاها، بیابان ها، جانوران، گیاهان و گل های زیبا.

آیا برایتان اتفاق افتاده است که در این فضای تأمل برانگیز، نگاهتان از سطح ظاهری پدیده ها 
عبور کند و از خود بپرسید:

این موجودات، هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟

درس اوّل
هستی بخش
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در آیات درس بیندیشید و مشخص کنید که هر پیام مربوط به کدام آیه است.

1ـ	همة	مخلوقات،	از	جمله	انسان،	در	وجود	و	هستی	خود	نیازمند	خدا	هستند.	
سوره……/	آیه……

2ـ	تنها	وجود	بی	نیاز	خداست.	او	در	هستی	خود	به	دیگری	محتاج	نیست.	
سوره……/	آیه……

3ـ	چون	وجود	مخلوقات	وابسته	به	خداست،	اوست	که	می	تواند	آنها	را	ببرد	یا	نگه	
																		سوره……/	آیه…… دارد.																			
4ـ	چون	وجود	خداوند	وابسته	به	چیزی	نیست،	کسی	نمی	تواند	وجود	او	را	بگیرد	و	
نابودش	کند.	او	در	ذات	خود	غنی	و	بی	نیاز	است.																																					سوره……/	آیه……

…………………………………… َهـا	الـّنـاُس	 ُـّ ىا	َاى
…………………………………… ِه	 َانۡـُتـُم	الۡـُفـَقـراُء	ِالَـى	الـلّٰـّ
…………………………………… 	الۡـَحـمىـدُ	 ُه	هُـَو	الۡـَغـِنـىُّ َو	الـلّٰـّ

…………………………………… ِاۡن	ىَـَشـۡأ	ىُـۡذِهـبۡـکُـمۡ	
…………………………………… َو	ىَـۡأِت	ِبـَخـۡلـٍق	َجـدىـٍد	
…………………………………… ِه	ِبـَعـزىـٍز	 َك	َعـلَـى	الـلّٰـّ ـِ َو	ما	ٰذل

فاطر،	15	تا	17

…………………………………… ُه	نوُر	الـّسـماواِت	َو	ااۡلَۡرِض	 الـلٰـّ
نور،	٣5

ـ  :	مى	آورد	… َىـۡأِت بِ اۡلـَحـمىـد :	ستوده 
َعـزىز  :	در	اىنجا	به	معنی	سخت	و	دشوار ُىۡذِهـۡبـکُـۡم :	شما	را	می	برد 
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نیازمندی جهان به خدا در پیدایش
با	تمام	وجود	خدا	را	مى	ىابىم	و	حضورش	را	درک	مى	کنىم	به	همىن	جهت	در	 هر	ىک	از	ما	
سختی	ها	و	مشکالت	به	او	پناه	می	برىم	و	از	او	کمک	می	طلبىم1.	با	وجود	اىن،	قرآن	کرىم	ما	را	به	معرفت	
عمىق	تر	در	اىن	باره	دعوت	مى	کند	و	راه	هاى	متفاوتى	را	به	ما	نشان	مى	دهد.	ىکى	از	اىن	راه	ها	نىازمندى	

جهان،	در	پىداىش	خود،	به	خداست2.	استدالل	آن	به	شرح	زىر	است:

مقدمۀ اّول :	هرگاه	به	خود	نظر	کنىم،	درمی	ىابىم	که	پدىده	ای	هستىم	که	وجود	
نىز	همىن	گونه	اند؛	حىوانات،	 پىرامون	ما	 و	هستى	ما	از	خود	ما	نىست.	اشىاى	
که	 هستند	 پدىده	هاىى	 کهکشان	ها	 و	 ستاره	ها	 زمىن،	 جمادات،	 گىاهان،	
وجودشان	از	خودشان	نىست،	ىعنی	ىک	زمانى	نبوده	اند	و	سپس	پدىد	
آمده	اند.	به	عبارت	دىگر:	انسان	و	موجودات	جهان	پدىده	هاىی	هستند	

که	در	وجود	به	خودشان	متکی	نىستند.

مقدمۀ دوم :	هر	پدىده	ای	که	وجودش	از	خودش	نباشد،	براى	موجود	شدن	نىازمند	به	دىگرى	
است؛	همان	طور	که	هر	چىزى	که	خودش	شىرىن	نباشد،	براى	شىرىن	شدن،	نىازمند	به	چىز	دىگری	است	

که	خودش	شىرىن	باشد.

ذات نایافته از هستی بخش  
کی تواند که شود هستی بخش

ىک	موجود،	فقط	درصورتى	براى	موجود	بودن	به	دىگرى	نىازمند	نىست	که	ذات	و	حقىقتش	
مساوى	با	موجود	بودن	باشد	و	نىستى	در	او	راه	نداشته	باشد.	در	اىن	صورت،	چنىن	چىزى	دىگر	

پدىده	نىست	و	نىاز	به	پدىدآورنده	ندارد	و	خودش	همواره	هست.
نتیجه : با	توجه	به	اىن	دو	مقدمه،	درمى	ىابىم	که	ما	و	مجموعٔه	پدىده	هاى	جهان،	در	پدىد	آمدن	و	
هستى	ىافتن	به	آفرىننده	ای	نىازمندىم	که	سرچشمٔه	هستی	است	و	هستى	از	او	جدا	نمى	شود.	اىن	وجوِد	

برتر	و	متعالى	»خدا«		ست.

1ــ	سورٔه	ىونس،	22
2ــ	ىکی	دىگر	از	اىن	راه	ها،	برهان	حکمت	است	که	در	سال	دوم	با	آن	آشنا	شدىد.
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سطر	 یک	 از	 بیشتر	 هرکدام	 که	 کنید	 خالصه	 به	گونه	ای	 را	 نتیجه	 و	 مقدمه	 دو	 این	
نباشد:

مقدمه اوّل : ما	و	این	جهان	...................................................
مقدمه دوم :	موجوداتی	که	...................................................
نتیجه :	پس	.................................................................

نیازمندی جهان به خدا در بقا
نىازمندى	موجودات	به	خداوند،	منحصر	به	مرحلٔه	پىداىش	نمى	شود؛	بلکه	برای	بقا	و	ادامه	نىز	
به	او	نىازمندند.	ما	همواره	دىده	اىم	که	در	مصنوعات	انسانی،	رابطٔه	چندانی	مىان	بقای	ىک	مصنوع	با	
سازندٔه	آن	وجود	ندارد؛	مثالً	ىک	معمار	خانه	ای	را	می	سازد،	اّما	آن	خانه	بدون	هىچ	ارتباطی	با	معمار	
و	حتی	پس	از	مرگ	او	تا	سالىان	طوالنی	باقی	می	ماند.	به	همىن	جهت	ممکن	است	برخی	گمان	کنند	که	
ىک	معلول	در	بقای	خود	نىازی	به	علت	ندارد.	اّما	اگر	خوب	توّجه	کنىم	درمی	ىابىم	که	معمار	علت	اصلی	
ساختمان	نىست	و	به	ساختمان	و	اجزای	آن	وجود	نبخشىده	است.	وظىفٔه	او	فقط	جابه	جاىی	اجزاء	و	

قراردادن	آنها	در	جای	خود	بوده	است.	اّما	رابطٔه	خدا	با	مخلوقات	اىن	گونه	نىست.	
وجود	 با	 ما	 وجود	 رابطٔه	 است.	 وابسته	 خداوند	 به	 موجودات	 هستى	
خداوند	مانند	رابطٔه	پرتوهاى	نور	با	منبع	آن	است.	همان	طور	که	اگر	خورشىد	
نىز	هستی	بخشی	نکند،	 نورافشانی	نکند	دىگر	پرتو	نوری	نىست،	اگر	خداوند	

دىگر	موجودی	در	جهان	باقى	نخواهد	ماند1.
از	اىن	رو	در	قرآن	کرىم،	خداوند	»غنى«	خوانده	شده	است	و	انسان	ها	و	

ساىر	مخلوقات	»فقىر«	و	نىازمند	به	او؛	و	اىن	نسبت	هىچ	گاه	تغىىر	نمى	کند.	هرچه	انسان	
کماالتی	نظىر	علم	و	قدرت	کسب	کند،	باز	هم	نسبت	به	خداوند	فقىر	است.	زىرا	خود	و	همٔه	آنچه	به	دست	
آورده،	از	خدا	سرچشمه	مى	گىرد.	همچنىن،	انسان	ها	هرقدر	که	به	معناى	حقىقى	کامل	تر	شوند،	فقر	
و	نىازمندى	خود	به	خداوند	را	بهتر	درک	مى	کنند	و	بندگى	و	عبودىتشان	در	پىشگاه	خداوند	قوى	تر	و	
بىشتر	مى	شود.	به	همىن	جهت	پىامبران،	امامان	و	اولىای	الهی	بىش	از	دىگران	با	پروردگار	جهان	راز	و	

نىاز	می	کنند	و	از	او	کمک	می	خواهند	و	در	مشکالت	به	او	پناه	می	برند.
1ــ	توجه	داشته	باشىم	که	اىن	گونه	مثال	ها	براى	نزدىک	کردن	حقىقت	به	ذهن	هستند	وگرنه	رابطٔه	جهان	با	خداوند	را	نمى	توان	از	همٔه	

جهات	مانند	شعاع	هاى	نور	با	منبع	آن	دانست.
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و	 کنید	 مقایسه	 آن	 سازندة	 و	 ساعت	 رابطة	 با	 را	 خدا	 با	 جهان	 رابطة	
شباهت	ها	و	تفاوت	های	آن	ها	را	بنویسید.

نظم	دهندة	 فقط	 و	 نیست	 ساعت	 اجزاء	 بخش	 هستی	 ساز،	 ساعت	 1ـ	
	خداوند	هم	هستی	بخش	است	و	هم	نظم	دهنده. اجزاء	است.	اما	ّ

2ـ		..........................................................................
3ـ	..........................................................................

خداوند، نور هستى
خداوند،	در	قرآن	کرىم،	خودش	را	نور	آسمان	ها	و	زمىن	معرفی	می	کند.	نور	بودن	خدا	به	چه	

معناست؟
نور،	آن	چىزی	است	که	خودش	پىدا	و	آشکار	است	و	سبب	پىداىی	و	آشکارشدن	چىزهای	دىگر	
می	شود.	همىن	نور	معمولی	را	درنظر	بگىرىم.	نور	ىک	چراغ	در	اتاق،	هم	خودش	روشن	است	و	هم	

سبب	روشن	و	آشکار	شدن	اشىای	داخل	اتاق	می	شود.	
نور	بودن	خداوند	بسىار	برتر	و	باالتر	است.	او	نور	هستی	است.	ىعنی	تمام	موجودات،	وجود	
خود	را	از	او	می	گىرند	و	به	سبب	او	پىدا	و	آشکار	می	شوند	و	وجودشان	به	وجود	او	وابسته	است.	به	

همىن	جهت	هر	چىزی	در	اىن	جهان،	بىانگر	وجود	خالق	و	آىه	ای	از	آىات	الهی	محسوب	می	شود.
	می	فرماىد: امىر	مؤمنان	علی	

1	
ٰ
	ِبـَخـۡلـِقـه

ٰ
ِه	الۡـُمـَتـَجـلّی	ِلـَخـۡلـِقـه الۡـَحـۡمـُدِلـلٰـّ

سپاس	خدای	را	که	با	آفرىنش	موجودات	برای	آفرىدگان	تجلی	کرد.
و	نىز	می	فرماىد:

َه	َقـبۡـلَـه	و	َو	بَـۡعـَده	و	َو	َمـَعـه	و2 ما	َرَاىۡـُت	َشـۡىـئًـا	ِااّل	َو	َرَاىۡـُت	الـلٰـّ
هىچ	چىزی	را	ندىدم	مگر	اىن	که	خدا	را	قبل	از	آن،	بعد	از	آن	و	با	آن	مشاهده	کردم.

دلی کز معرفت نور و صفا دید
به هر چیزی که دید اوّل خدا دید

2ــ	علم	الىقىن،	مولی	محسن	فىض	کاشانی،	ج	1،	ص	49 	 	 1ــ	نهج	البالغه،	خطبٔه	108	



بابا طاهر	نىز	از	مشهود	بودن	خداوند	اىن	گونه	سخن	می	گوىد:
به صحرا بنگرم صحرا تو بینم

به دریا بنگرم دریا تو بینم
به هرجا بنگرم کوه و در و دشت

نشان از قامت رعنا تو بینم١
اىن	که	انسان	در	پشت	پردٔه	ظاهر	و	در	وراء	هر	چىزی،	خدا	را	ببىند،	معرفتی	برتر	و	عمىق	است	
که	در	قدم	نخست	مشکل	به	نظر	می	آىد،	اّما	هدفی	امکان	پذىر	و	قابل	دسترسی	است،	به	خصوص	برای	
جوانان؛	زىرا	بستر	اصلی	حرکت	به	سوی	اىن	هدف،	پاکی	و	صفای	قلب	است	که	در	اغلب	جوانان	و	
نوجوانان	وجود	دارد.	کافی	است	قدم	به	پىش	گذارىم	و	با	عزم	و	تصمىم	راه	افتىم.	به	ىقىن	خداوند	نىز	

کمک	خواهد	کرد	و	لذت	اىن	معرفت	را	به	ما	خواهد	چشانىد.
چرا نمی توانىم به ذات خدا پی ببرىم و بدانىم که او چىست و چگونه است؟

در	پاسخ	می	گوىىم:	موضوعاتی	که	ما	می	خواهىم	دربارٔه	آنها	تحقىق	کنىم	و	به	تفکر	بپردازىم،	دو	
دسته	اند:	برخی	از	آنها	در	داىرٔه	شناخت	ما	قرار	می	گىرند،	مانند:	گىاهان،	حىوان	ها،	ستارگان،	بهشت	
و	جهنم	که	خصوصىات	و	چىستی	هر	کدام	را	می	توانىم	از	راه	و	روش	وىژٔه	هر	کدام	بشناسىم	و	بدانىم	
که	آنها	چگونه	وجودی	دارند.	اىنها	همه	موجودات	محدودی	هستند	که	ذهن	ما	می	تواند	بر	آنها	احاطه	
پىدا	کند	و	چگونگی	شان	را	درىابد.	در	حقىقت	ذهن	ما	گنجاىش	فهم	چىستی	آنها	را	دارد.	اىنها	همه	

امور	محدود	هستند.
برخی	دىگر	از	آنها	فراتر	از	تواناىی	دستگاه	اندىشٔه	ما	هستند	و	ذهن	ما	نمی	تواند	بر	آنها	احاطه	پىدا	

کند.	زىرا	الزمٔه	شناخت	هر	چىزی	احاطه	و	دسترسی	به	آنهاست.
مثالً	ما	هر	عدد	ىا	خطی	را	تصّور	کنىم،	محدود	است.	خط	و	عدد	نامحدود	را	نمی	توانىم	تصور	
به	 نمی	گنجد	و	ذهن	 ما	 نامحدود	است،	در	ظرف	ذهن	 نامحدود	دارد	و	چون	 نىز	حقىقتی	 کنىم.	خدا	
حقىقت	خداوند	احاطه	پىدا	نمی	کند.	از	اىن	رو	نمی	توانىم	بگوىىم	که	چىست.	هر	چىستی	که	برای	او	
فرض	کنىم،	او	را	در	حد	تصورات	ذهنی	خود	پاىىن	آورده	و	محدود	کرده	اىم.	از	اىن	جهت	است	که	

پىامبر	اکرم	فرموده	است:	
در	همه	چىز	تفکر	کنىد شـیء		 تـفـّکـروا	فـی	کـّل	ِ

ولی	در	ذات	خدا	تفکر	نکنىد.										 ِه2	 و	ال	تـفـّکـروا	فـی	ذاِت	الـلٰـّ

9
	1ــ	دىوان	بابا	طاهر																										2ــ	کنزالعّمال،	5704
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البته	دىن	اسالم	ما	را	به	تفکر	در	نعمت	ها	و	نشانه	های	خداوند	برای	شناخت	صفات	الهی	تشوىق	
حدودی	 تا	 مخلوقاتش	 شناخت	 راه	 از	 خداوند،	 وىژگی	های	 و	 صفات	 شناخت	 که	 چرا	 است،	 کرده	

امکان	پذىر	است.

آىا	خدا	را	می	توان	دىد؟
ساختار	 ىک	 چشم،	 زىرا	 است.	 غىرممکن	 چشم،	 با	 خداوند	 رؤىت	
از	اشىای	مادی	می	تواند	عکس	برداری	کند؛		 مادی	و	جسمانی	دارد	و	فقط	
آن	هم	اشىاىی	که	طىف	نوری	قابل	درک	برای	چشم	را	منعکس	کنند.	زىرا	
چشم	ما	نور	مادون	قرمز	و	ماوراء	بنفش	را	درک	نمی	کند	بنابراىن	چشم	حتی	تواناىی	دىدن	همٔه	
به	 )مانند	فرشتگان(،	و	چه	رسد	 به	موجودات	غىرمادی	 ندارد،	چه	رسد	 را	هم	 مادی	 اشىای	
وجود	مقدس	خداوند	که	هىچ	شکل	و	تصوىری	و	هىچ	طول	و	عرض	و	ارتفاعی	ندارد.	و	اىن	

قبىل	ندىدن	اختصاص	به	دنىا	ندارد،	در	آخرت	نىز	با	اىن	چشم	مادی	نمی	توان	خدا	را	دىد.1

چشم	ها	او	را	درنمى	ىابند ال	تُـۡدِركُـُه	ااۡلَ	بۡـصارُ	
و	اوست	كه	دىدگان	را	درمى	ىابد َو	هُـَو	ىُـۡدِرُك	ااۡلَ	بۡـصارَ	

و	او	لطىِف	آگاه	است. َو	هُـَو	الـلَّـطـىـُف	الۡـَخـبىـرُ	
انعام،	103

اما	مرتبه	اى	از	دىدن	وجود	دارد	كه	مرتبه	اى	متعالى	است	و	نه	تنها	امكان	پذىر	است،	بلكه	
از	برترىن	هدف	هاى	زندگى	مى	باشد.	اىن	مرتبه،	دىدن	به	وسىلٔه	»قلب«	است.

	پروردگار	را	 	به	ىكى	از	ىاران	خود،	دربارٔه	اىن	خبر	كه	رسول	خدا	 امام	صادق	
مشاهده	كرد	و	مؤمنان	نىز	پروردگار	را	مشاهده	مى	كنند،	فرمود:

»جّدم،	كه	درود	خدا	بر	او	و	خاندانش	باد،	هىچ	گاه	پروردگارش	را	با	چشم	ظاهر	ندىد.	
اّما	بدان	كه	دىدن	بر	دو	ِقسم	است:	دىدن	با	قلب	و	دىدن	با	چشم.	كسى	كه	منظورش	از	رؤىت،	
دىدار	قلبى	است،	درست	گفته	است.	اما	كسى	كه	رؤىت	را	دىدار	با	چشم	بداند،	به	خدا	و	آىاتش	

1ــ	فردوسی	شاعر	فارسی	گوی	نىز	چنىن	سروده	است:
به بینندگان آفریننده را

نبینی مرجنان دو بیننده را

10



11

	فرموده	است:	كسى	كه	خدا	را	با	مخلوقاتش	شبىه	 كفر	ورزىده	است.	زىرا	رسول	خدا	
سازد،	حقىقتاً	كافر	است.«

	ادامه	داد:	»من	از	پدرم	شنىدم	كه	اىشان	از	پدر	خود	و	او	نىز	از	امام	 سپس	امام	
،	پرسىده	شد:	اى	برادر	رسول	 	چنىن	نقل	كرد	كه	فرمودند:	از	امىرالمؤمنىن	 حسىن	

خدا،	آىا	پروردگارت	را	دىده	اى؟
و	اىشان	فرمودند:	چگونه	پرستش	نماىم	كسى	را	كه	ندىده	ام؟	چشم	ها	وى	را	از	طرىق	

مشاهده	ندىده		اند،	ولى	دل	ها	با	حقاىق	اىمان	دىده	اند.«1
به هر که می نگرم صورت تـو می بینـم

از این میـان همه در چشم من تو می آیـی
شمس مغربى	به	گونه	اى	دىگر	آن	جست	وجو	كننده	را	مورد	خطاب	قرار	مى	دهد	تا		با	

دىدٔه	حقىقت	بىن،	هستى	را	تماشا	و	تجلى	خداوند	در	جهان	را	مشاهده	كند:
نخست دیده طلب کن، پس آنگهی دیدار

از آن که یار کند جلوه بر اولواا البصار
تو را که دیده نباشد، کجا توانی دید
به گاه عرضِ جتلی، جمال چهرۀ یار

اگرچه جملۀ پرتو،فروغ حُسن وی است
ولی چو دیده نباشد، کجا شود نَظّار2

تو را که دیده نباشد چه حاصل از شاهد ٣
تو را که گوش نباشد چه سود از گفتار

تو را که دیده بُوَد پرغبار، نتوانی
صفای چهرۀ او دید با وجود غبار

اگرچه آینه داری برای حُسنِ رخش
ولی چه سود که داری همیشه آینه تار

بیا به صیقل توحید ز آینه بزدای
غبار شرک، که تا پاک گردد از زنگار

اگر نگار تو آیینه ای طلب دارد
روان4، تو دیدۀ دل را به پیش او می دار5

٣ــ	زىبارو 	 2ــ	نظاره	کننده	 	 1ــ	كفاىة	االثر،	انتشارات	بىدار،	ص	256	
5	ــ	دىوان	شمس	مغربی 	 	 4ــ	روان	شو،	زود،	فی	الحال	

11
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ما	 به	 نىز	 شاهرگ	 از	 مى	فرماىد	خداوند	 كه	 كرىم	 قرآن	 از	 الهام	 با	 سعدى شىرازى	
نزدىک	تر	است1،	دورى	از	دىدار	جمال	حق	را	به	كاهلى	ها	و	كوتاهى	هاى	خود	نسبت	مى	دهد	

و	مى	گوىد:
دوست نزدیک تر از من به من است

وین عجب تر که من از وی دورم
چه کنم با که توان گفت که دوست

در کنار من و من مهجورم2

جتلی گه خود کرد خدا دیدۀ ما را
در این دیده درآیید و ببینید خدا را

خدا در دل سودازدگان است، بجویید
مجویید زمنی را و مپویید سما را

بال را بپرستیم و به رحمت بگزینیم
اگر دوست پسندید، پسندمی بال را
طبیبان خداییم و به هر درد دواییم

به جایی که بوَد درد، فرستیم دوا را
ببندید در مرگ و ز مردن مگریزید

که ما باز منودمی درِ دار شفا را
حجاب رخ مقصود، من و ما و شمایید

شمایید ببینید من و ما و شما را
  دیوان حکیم صفای اصفهانی

2ــ	کلىات	سعدی	 	 	 1ــ	سورٔه	ق،	16	



1٣

1ـ	در	آیة	25	سورة	روم	تفکر	کنید	و	ببینید	که	چه	چیزی	را	آیه	و	نشانة	خداوند	معرفی	کرده	
است.	دلیل	آن	را	هم	توضیح	دهید.

2ـ	به	آیة	22	و	23	سورة	یونس	مراجعه	کنید	و	براساس	آن	آیات	به	سؤال	های	زیر	پاسخ	
دهید.

الف(	برخی	انسان	ها	در	چه	لحظاتی	بیشتر	به	یاد	خدا	می	افتند؟
ب(	توجه	به	خدا	در	چنین	لحظاتی	گویای	چیست؟
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توحید  دین،  متام  اساس  و  پایه  و  دینی  اعتقاد  مهم ترین 
است. بدون اعتقاد به آن، هیچ اعتقاد دینی دیگر، اعتبار ندارد. 
آیات قرآن سایه افکنده و مانند روحی  نگرش توحیدی بر متام 
در پیکرۀ معارف و احکام دین حضور دارد و به این پیکره، حیات 

بخشیده است.
قرار  مطالعه  مورد  را  آن  مراتب  و  توحید  حقیقت  بعد،  درس  و  درس  این  در 

می دهیم تا به سؤال های زیر پاسخ دهیم:
١ــ توحید چیست و یگانگی خدا به چه معناست؟

2ــ آیا توحید اقسام و شاخه هایی دارد؟
٣ــ اعتقاد به توحید چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعی ما دارد؟

درس دوم
یگانۀ بی همتا
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……………………………………… 	َشیٍء		 ُه	خاِلـُق	کُـِلّ ُقـِل	الـلّٰـّ
	……………………………………… و	هُـَو	الـواِحُد	الـَقـّهـارُ	

رعد	16

……………………………………… ُه	َاَحدٌ	 ُقـۡل	هُـَو	الـلّٰـّ
توحىد	1

……………………………………… َو	لَۡم	ىَـُكۡن	لَـه	و	كُـُفـًوا	َاَحـدٌ	
توحىد	4

……………………………………… ماواِت	و	ما	ِفی	ااۡلَۡرِض		 ِه	ما	ِفی	السَّ َو	ِلـلٰـّ
……………………………………… ِه	تُرَجـُع	ااۡلُموُر1	 َو	ِالَی	الـلٰـّ

آل	عمران	109

……………………………………… 	ِمـۡن2	َوِلـّىٍ	
ٰ
…	ما	لَـُهـۡم	ِمـۡن	دوِنـه	

……………………………………… 		َاَحـًدا	
ٰ
َو	ال	ىُـۡشـِرُك	فى	ُحـۡكـِمـه

  كهف،	26	

آىا	به	آنچه	مى	كارىد	توجه	كرده	اىد؟	 َافَـَرَاىۡـُتـۡم	ما	تَـۡحـُرثونَ	

آىا	شما	آن	را	زراعت	مى	كنىد؟ َا	َانۡـُتـۡم	تَـۡزَرعونَـه		و	
ىا	ماىىم	كه	زراعت	مى	كنىم؟ َاۡم	نَـۡحـُن	الـّزاِرعونَ	

واقعه	63	و	64

									ُحکۡم:	فرمانرواىی 	 :	جز	او	
ٰ
ِمن دونِـه

1ــ	قسمت	اول	آىٔه	109	آل	عمران	مربوط	به	توحىد	در	مالکىت	و	قسمت	دوم	دربارٔه	معاد	است.
2ــ	معموالً	»ِمن«	در	جملٔه	منفی	و	سؤالی	»هىچ«	معنا	می	شود.
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با تفکر در آیات، مشخص کنید که کدام پیام از کدام آیه گرفته شده است.

1ـ	خداوند	یگانه	است	و	شریک	و	همتایی	ندارد	)اصل	توحید(
سوره……/	آیه……،	سوره……/	آیه……،		سوره……/	آیه……

2ـ		خداوند،	تنها	خالق	و	هستی	بخش	جهان	است.
سوره……/	قسمت	اول	آیه……

	خداوند	 ٣ـ	همة	مخلوقات	در	کارهای	خود	نیازمند	و	وابسته	به	خداوند	هستند،	اما	ّ
در	ادارة	جهان	به	آنها	نیازی	ندارد.																																																																																						سوره……/	آیه……

٤ـ	فرمانروای	جهان	خداست	و	هیچ	کس	در	فرمانروایی	شریک	او	نیست.	
سوره……/	آیه……

٥ـ	چون	خداوند	خالق	جهان	است،	مالک	آن	نیز	می	باشد.																						سوره……/	آیه……

اکنون	به	تبىىن	پىام	های	آىات	می	پردازىم	تا	آنها	را	بهتر	و	عمىق	تر	درک	کنىم:

برخی از مراتب توحید1
توحید :	در	کاربرد	دىنی،	ىعنى	اعتقاد	به	اىن	كه	خداوند	ىگانه	است	و	شرىک	و	همتاىى	ندارد.	اىن	
ىگانگى	و	بى	همتاىى	مراتبى	دارد	كه	به	تبىىن	و	توضىح	برخی	از	آنها	مى	پردازىم.						پىام	شماره	........
1ــ توحید در خالقیت :	منظور	از	توحىد	در	خالقىت	اىن	است	که	او	تنها	مبدأ	و	خالق	جهان	
است.	موجودات	همه	از	او	هستند	و	در	کار	آفرىنش	شرىک	و	همتاىی	ندارد.	به	عبارت	دىگر،	جهان	از	
اصل	هاى	متعدد	پدىد	نىامده	است.	قرآن	كرىم	اىن	حقىقت	بزرگ	را	به	انسان	ها	ىادآورى	مى	كند	و	از	هر	
															پىام	شماره	........ 	 	 	 گراىشى	به	شرک	انذار	مى	دهد.	
از	 بخشى	 هركدام	خالِق	 و	 دارند	 ىا	چند	خدا	وجود	 دو	 کنىم	 که	تصور	 اىن	
جهان	هستند	ىا	با	همكارى	ىكدىگر،	اىن	جهان	را	آفرىده	اند	در	واقع	هر	کدام	از	آنها	
را	محدود	و	ناقص	فرض	نموده	اىم،	زىرا	هر	ىک	از	خداىان	باىد	کماالتی	را	دارا	باشد	
که	دىگری	آن	کماالت	را	ندارد	وگرنه	عىن	همدىگر	می	شوند	و	دىگر	چند	خدا	نىستند.	
احتىاج	 بی	نىازی	 و	 کامل	 خالق	 به	 ىک	 هر	 و	 هستند	 نىازمند	 ناقصی،	 چنىن	خداىان	
دارد	که	نىاز	او	را	برطرف	نماىد.	اعتقاد	به	خداىان	متعدد	و	چند	مبدأ	براى	جهان،	
1ــ	مباحث	درس	اّول	و	دوم	دربارٔه	توحىد،	برگرفته	از	مجموعه	آثار	استاد	شهىد	مطهری،	ج	2،	ص	99	تا	107	و	119	تا	1٣7	

می	باشد.
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گاه در میان برخى جوامع وجود داشته و دارد. اىن افراد گاهى براى خیر و شر دو خداى جداگانه، 
و گاهى براى پدىده هاى گوناگون طبیعى )مانند باران، زمین، خورشید، باد و …( چندىن خدا در نظر 

مى گرفتند. 
نیز  آن ها  و حقیقی  اصلی  مالک  از خداست،  مخلوقات جهان  : چون  مالکیت  در  توحید  ٢ــ 
خداوند است و در اىن مالکیت کسی شرىک او نیست.                      پیام شماره ........

٣ــ توحید در والیت : والىت به معنی سرپرستی و حق تصرف داشتن است. از آنجا که خداوند 
شاىستٔه  و  او  جهان، حق  در  تصرف  هرگونه  ىعنی  دارد.  نیز  والىت  آن  بر  است،  جهان  حقیقی  مالک 
اوست. و اگر او به کسی اذن دهد، آن شخص نیز می تواند در محدودٔه اجازهٔ خداوند در اشیاىی تصرف 
نماىد. چنین اذنی به معنی واگذاری والىت خداوند به دىگری نیست. بلکه بدىن معناست که آن شخص، 
مسیر و مجرای والىت الهی قرار گرفته و از خودش استقاللی ندارد. اگر خداوند پیامبر اکرم  را 
ولّی انسان ها معرفی می کند، بدىن معنا نیست که خودش دىگر والىتی ندارد ىا بخشی از والىت خود را به 

پیامبر واگذار کرده است؛ بلکه پیامبر واسطه و رسانندٔه والىت و فرمان های خداوند به مردم است. 
                                                                         پیام شماره ........

٤ــ توحید در ربوبیت : خداوند رّب العالمین است، ىعنی صاحب اختیارى است كه تدبیر همٔه 
امور هستی به دست اوست. خداوند كه تنها خالق تمام جهان است، به طور طبیعى، تدبیر و پرورش همٔه 
مخلوقات را نیز در اختیار دارد. اوست كه جهان را اداره مى كند و به سوى آن مقصدى كه براىش معین 

فرموده، هداىت مى نماىد و به پیش مى برد.
اگر کسی در كنار ربوبیت الهى، براى خود ىا ساىر مخلوقات حسابى جداگانه 
تدبیر كند گرفتار  امور را  از خداوند،  باز كند و گمان كند غیرخدا می تواند مستقل 

شرک شده است.
ــ  انسان  به خصوص  ــ  موجودات  كه  نیست  معنا  بدان  ربوبیت،  در  توحید 
قدرت تدبیر  ندارند؛ باغبانى كه زحمت مى كشد و به پرورش درختان اقدام مى كند، 
رشد اىن درختان نتیجٔه تدبیر اوست. بلكه، توحید در ربوبیت بدىن معناست كه اىن 

باغبان و تدبیرش، همه از آِن خدا و تحت تدبیر اوىند. 
باغبان، وقتى خود را با دىگران، ىعنى كسانى كه در كشت دخالتى نداشته اند، 
مقاىسه مى كند، مى بیند كه اىن زراعت كار خودش است. اّما وقتى رابطٔه خود را با 
خدا بررسى مى كند، مى بیند كه هم خودش و هم نیرو و توانش از آن خداست و هم 
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درخت و گیاه براساس استعدادی که خداوند در آن قرار داده است رشد کرده و محصول داده است. 
درنتیجه، درمى ىابد كه زارع حقیقى و پرورش دهندٔه اصلى درختان و گیاهان خداست، و باىد شكرگزار 

او باشد.                                             پیام شمارٔه ........
برخی انسان ها توحید در خالقیت را قبول دارند، اما گرفتار شرک در ربوبیت می شوند؛ ىعنی در 
کنار ربوبیت الهی برای انسان های دىگر ىا ساىر مخلوقات حساب جداگانه ای باز می کنند و گمان  می کنند 
که آن انسان ها ىا آن مخلوقات مستقل از خداوند می توانند در امور جهان دخالت کنند و مثالً بیماری 

را شفا بخشند ىا مشکلی را رفع کنند.

طرح ىک سؤال
، ىا ساىر اولیاى دىن درخواست كند و عقیده به  اگر كسى شفاى بیمار  را از رسول خدا 
توانا بودن آن بزرگواران در انجام اىن خواسته، و نیز دىگر نیازها، داشته باشد، آىا گرفتار شرک شده 

است؟
جواب آن است که همان گونه که درخواست از پزشک برای درمان بیمار با توحید منافاتی ندارد، 
به واسطٔه  ندارد. زىرا پزشک  با  توحید  نیز منافاتی  بیماران  برای شفای  الهی  اولیای  از  درخواست 

اسباب مادی و آنان به واسطٔه اسباب غیرمادی اىن کار را انجام می دهند. 
اصوالً عقیده به تواناىى پیامبر اكرم  و اولیاى دىن )صلوات الله علیهم( در برآوردن حاجات 
انسان )مانند شفادادن( وقتى موجب شرک است كه اىن تواناىى را از خود آن ها بدانیم. اّما اگر اىن 
تواناىى را از خدا و به اذن خدا بدانیم، عین توحید است و از اىن جهت مانند اثر شفابخشى داروست 

كه خداوند به آن بخشیده است.
از  اىشان پس  ندارد، زىرا روح مطهر  اكرم  اختصاص  پیامبر  به زمان حیات  تواناىى  اىن 
چیزى  خدا   رسول  از  ما  اگر  اكنون  برساند1.  ىارى  انسان ها  به  مى تواند  و  است  زنده  رحلت 

درخواست  كنیم، درخواست از جسم اىشان نیست، بلكه از حقیقت روحانى و معنوى اىشان است.

1ــ نمونٔه بارز آن شهیدان هستند که به تعبیر قرآن کرىم زنده اند و مانند زمان حیات در دنیا و بلکه بیشتر از آن، از احوال اىن دنیا با خبر 
هستند )بقره،154( و معلوم است که مقام پیامبر مکرم اسالم  باالتر از شهیدان است.
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برای	توضىح	بىشتر	به	نکات	زىر	توجه	کنىد:
1ــ	قرآن	کرىم،	بارها	تأثىر	داشتن	موجودات	گوناگون	را	در	عالم	ىادآوری	

کرده	است.	به	طور	مثال،	فرموده	که
	 عىسی	 حضرت	 زبان	 از	 نىز	 و	 شفاست1.«	 مردم	 برای	 عسل	 »در	
فرموده	»من	از	براىتان	از	خاک	پرنده	ای	می	سازم	و	در	آن	می	دمم	و	آن	خاک	به	

اذن	خداوند	پرنده	می	شود2.«
برای	قبول	توحىد	در	ربوبىت	ضرورتی	ندارد	که	هرگونه	اثر	را	از	اشىا	و	ىا	انسان	ها	سلب	کنىم.	

می	توان	با	قبول	اثر	مخلوقات،	اىن	اثر	را	از	خداوند	بدانىم،	نه	مستقل	و	بی	نىاز	از	خداوند.
به	اىن	نکتٔه	مهم	توجه	کنىم	که	خداوند	برای	شفابخشی،	فقط	ىک	راه	ــ	که	همان	دارو	باشد	ــ	
قرار	نداده	است،	بلکه	فراتر	از	راه	های	مادی،	راه	های	معنوی	هم	قرار	داده	است.	اولىای	الهی	هم	که	
مراحل	کمال	و	بندگی	را	پىموده	اند،	وسىله	و	طرىق	اىن	شفابخشی	هستند.	البته	طلب	شفا	از	خداوند	و	

دعا	به	درگاه	او	شراىطی	دارد	که	مهم	ترىن	آن	ها	اخالص	به	هنگام	دعا	و	تقاضای	قلبی	است.
اىن	 که	 دارد	 توجه	 حال	 همان	 در	 می	ىابد،	 شفا	 و	 می	کند	 مصرف	 داروىی	 وقتی	 موحد	 انسان	
اثرگذاری	را	خداوند	به	آن	دارو	عناىت	کرده	است،	از	اىن	رو	از	خداوند	سپاسگزاری	می	کند،	و	زمانی	
که	بنده	ای	از	بندگان	خدا	به	او	احسان	می	کند	و	نىازی	از	نىازهاىش	را	برطرف	می	سازد،	هم	از	آن	انسان	

تشکر	می	کند	و	هم	شکرگزار	خداوند	می	شود.	به	همىن	جهت	گفته	اند:

کسی	که	از	مخلوق	تشکر	نکند	 َمـۡن	لَـۡم	ىَـۡشـکُـِر	الۡـَمـۡخـلوَق	
سپاس	خداوند	را	به	جا	نىاورده	است. لَـۡم	ىَـۡشـکُـِر	الۡـخاِلـَق3	

از	 را	پس	 اولىا	 و	ساىر	 	 از	طرف	رسول	خدا	 نىازها	 برآوردن	 و	 که	شفابخشی	 2ــ	کسی	
رحلتشان	قبول	ندارد،	فکر	می	کند	که	حقىقت	انسان	همىن	بدن	خاکی	است	که	وقتی	می	مىرد،	ادراک	
و	شعور	خود	را	از	دست	می	دهد	و	دىگر	کاری	از	او	ساخته	نىست.	درحالی	که	می	دانىم	که	حقىقت	
انسان	روح	اوست	و	حىات	بدن	هم	وابسته	به	آن	است.	روح،	پس	از	مرگ	زنده	است	و	از	حال	مردمان	

دنىا	باخبر	است.

1ــ	نحل،	69
2ــ	آل	عمران،	49

٣ــ	مىزان	الحکمه،	محمد	محمدی	ری	شهری،	ج2،	ص	149٣
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٣ــ	آنان	که	با	اىمان	و	عمل	صالح	و	پىمودن	صراط	مستقىم،	مراحل	کمال	را	می	پىماىند	و	به	قرب	
به	مخلوقات،	جلؤه	کوچکی	از	آن	 الهی	می	رسند،	پاداش	هاىی	درىافت	می	کنند	که	کرامات	و	عناىات	
	و	سالکان	راه	کمال	اند،	تفاوتی	مىان	وجود	 است.	عده	ای	که	منکر	اىن	کرامات	برای	پىامبر	خدا	
خلقت	 نظام	 نمی	بىنند.	 گنه	کار	 و	 شرور	 انسان	های	 ىا	 و	 معمولی	 انسان	های	 با	 بزرگواران	 اىن	 مقدس	
مبتنی		بر	حق	است،	هر	انسانی	که	در	مسىر	بندگی	پىش	رود،	در	پىشگاه	خداوند	منزلتی	می	ىابد	و	قدرتی	
پىدا	می	کند	که	برتر	از	قدرت	های	طبىعی	است	و	اىن	تواناىی	جزء	قانونمندی	الهی	و	زىباىی	نظام	جهانی	
،	پىراهن	خود	را	به	برادران	داد	تا	به	پدر	برسانند	 است.	در	قرآن	کرىم	می	خوانىم	که	حضرت	ىوسف	
و	چشم	او	بىنا	شود.	وزىر	سلىمان	در	ىک	لحظه،	تخت	ِبلقىس	)ملکٔه	سبا(	را	از	مسافتی	طوالنی	منتقل	
کرد.	عالوه	بر	اىن،	قرآن	کرىم	انجام	معجزات	را	به	خود	پىامبران	نسبت	داده	است.	اىن	ها،	نشان	دهندٔه	
َُّة	 الُعبوِدى با	طّی	مراتب	بندگی	می	تواند	به	چنىن	تواناىی	هاىی	در	عالم	هستی	برسد:	 آن	است	که	انسان	

بوِبىَُّة1. َجۡوَهَرةٌ	کُۡنُهَها	الرُّ

٭	به	آیة	22	سورة	انبیاء	مراجعه	کنید	و	توضیح	دهید	که	این	آیة	شریفه	دربارة	چه	
موضوعی	است	و	چگونه	برای	اثبات	این	موضوع	استدالل	کرده	است.	برای	تحقیق	و	

بررسی	کامل	تر	می	توانید	به	کتاب	های	زیر	مراجعه	کنید.
١ـ	توحید	در	قرآن،	عبداهلل	جوادی	آملی،نشر	اسراء
٢ـ	خدا	از	دیدگاه	قرآن،	شهید	بهشتی،	نشر	بقعه

3ـ	خدا،	حسین	سوزنچی،	انتشارات	مدرسه

،	مصباح	الشرىعة،	ص	45٣. 1ــ	امام	صادق	
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نهـادن توان  سر  گـر  جانان  آستـان  زدبر  توان  آسمان  بر  گلبانـگ سربلندی 
	 حافظ 	 	 	 	

پس از این که انسان، خدا را به یگانگی شناخت و دانست که تنها 
وجود مستقل و تنها مبدأ جهان خداست و همچننی، دانست تنها اوست که 
جهان را اداره می کند، این شناخت و اعتقاد، چه تأثیری در زندگی و رفتار او دارد؟ آیا میان عملکرد کسی که 
اعتقادی به توحید ندارد و کسی که معتقد به آن است، تفاوتی هست؟ در این درس می خواهیم تأثیر عملی 

این اعتقاد را در زندگی و رفتار خود مورد بررسی قرار دهیم.

درس سوم
حقیقت بندگی
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……………………………………… ُكـمۡ  ُـّ َه َربّى َو َرب ِانَّ الـلّٰـّ
……………………………………… فَـاۡعـبُـدوهُ  
……………………………………… ٰهـذا ِصراٌط ُمـۡسـَتـقىـمٌ 

 آل عمران، 51

اىنان دانشمندان و راهبان خود را  َخـذوا َاۡحـباَرهُـۡم َو ُرۡهـبانَـُهـۡم   ِاتَـّ
به جای خداوند به پروردگاری گرفتند ِه  ا ِمـۡن دوِن الـلّٰـّ ـً َاۡرباب

و همچنىن مسىح پسر مرىم را؛ وَ الۡـَمـسىـَح ابۡـَن َمـۡرىَـمَ 
درحالى كه مأمور نبودند وَ ما ُاِمـروا   

……………………………………… ـًها واِحـًدا  ـٰ ِاّل  ِلـَىـۡعـبُـدوا ِال
……………………………………… ـَه ِاّل  هُـَو   ـٰ ل ِال
……………………………………… ُسـبۡـحانَـه و َعـّمـا ىُـۡشـِر کونَ 

 توبه، 31

……………………………………… ـٍة َرسولً  وَ  لَـَقـۡد بَـَعـۡثـنا فى كُـِلّ  ُامَّ
……………………………………… هَ  َاِن اۡعـبُـُدوا الـلٰـّ
……………………………………… وَ اۡجـَتـِنـبُـوا الـطّـاغوتَ 

 نحل، 36

هركس خود را تسلىم خدا كند  ِه  وَ َمن ىُـۡسـِلـۡم َوۡجـَهـه و ِالَـى الـلٰـّ
و نىکوکار باشد َو هُـَو ُمـۡحـِسـنٌ 

قطعاً به رىسمان استوارى چنگ زده فَـَقـِد ۡاسـَتـۡمـَسَك ِبـالۡـُعـۡرَوِة الۡـُوثۡـقیٰ 
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و	سرانجام	کارها	به	سوی	خداست. ِه	عاِقـبَـُة	ااۡل	ُمورِ	 َو	ِالَـى	الـلّٰـّ
لقمان،	22

……………………………………… 	الۡـعالَـمىـنَ	 ِه	َرِبّ الۡـَحۡمـُد	ِلـلٰـّ
فاتحه،	2

……………………………………… ِاىّـاَك	نَـۡعـبُـُد	َو	ِاىّـاَك	نَۡسـَتـعىـنُ	
فاتحه،	5

توحید در عبادت
پس	از	شناخت	خداوند	به	عنوان	تنها	خالق	و	آفرىنندٔه	جهان	و	تنها	سرچشمٔه	خوبى	ها	و	زىباىى	ها	
وآگاهى	به	اىن	كه	او	تنها	مالک،	سرپرست،	اداره	كننده	و	تنها	تكىه	گاه	و	پشتىبان	جهان	است،	در	می	ىابىم	

كه	تنها	وجود	شاىستٔه	پرستش	و	عبادت،	ىعنى	تنها	معبود	واقعى	انسان	ها	خداست.	
هم	چنىن	اطاعت	از	خداوند	نىز	الزمٔه	عبودىت	و	بندگی	اوست	و	اطاعت	از	هر	شخص	دىگرى	
اگر	براساس	اطاعت	از	خداوند	نباشد،	نابجا	و	غلط	است.	بنابراىن	اطاعت	از	رسول	گرامى	او	و	اطاعت	
	 جانشىنان	آن	حضرت	الزمٔه	توحىد	در	عبادت	است	زىرا	حكم	و	فرمان	الهى	از	طرىق	رسول	خدا	
و	جانشىنان	بزرگوار	آن	حضرت	به	مردم	مى	رسد	و	بدون	تبعىت	و	اطاعت	از	آنان،	اطاعت	از	خداوند	
ممكن	نىست.	پس	توحىد	در	عبادت	آن	است	كه	فقط	خداى	ىگانه	را	پرستش	كنىم،	تسلىم	فرمان	های	او	

باشىم	و	كارهاى	خود	را	فقط	به	قصد	اطاعت	از	او	و	براى	كسب	رضاىت	او	انجام	دهىم.

چه	 كه	 دهید	 توضیح	 آمده	 ابتدای	درس	 در	 كه	 آل	عمران،	 آیة	51	سورة	 به	 توجه	 با	
رابطه	ای	میان	توحید	در	ربوبیت	و	توحید	در	عبادت	وجود	دارد.	

قسمت	 کدام	 و	 ربوبیت	 در	 توحید	 بیانگر	 آیه	 قسمت	 کدام	 کنید	 مشخص	 همچنین	
بیانگر	توحید	در	عبادت	است.

توحىد	در	عبادت	داراى	دو	بُعد	فردى	و	اجتماعى	است	كه	به	تبىىن	هركدام	مى	پردازىم.

)1(
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الف( بُعد فردی : انسان	موّحد	كسى	است	كه	فقط	خدا	را	بپرستد	و	از	او	اطاعت	نماىد.	او	
مى	كوشد	كشش	ها	و	تماىالت	درونى	و	تصمىم	ها	و	فعالىت	هاى	خود	را	به	گونه	اى	سامان	دهد	كه	در	
ىک	هماهنگى	مناسب،	سمت	و	سوى	خداىى	بگىرند	و	بر	محور	بندگى	او	باشند.	چنىن	فردى	در	انتخاب	
همسر،	انتخاب	شغل،	انتخاب	دوست،	در	تحصىل،	گردش،	ورزش	و	مجموعٔه	برنامه	رىزى	هاى	خود،	
به	مىزانى	كه	در	اىن	جهت	پىش	مى	رود،	امىال	و	غراىز	خود	 او	 خدا	و	رضاىت	او	را	در	نظر	دارد.	
به	ثروت	را	تنظىم	و	كنترل	مى	نماىد	و	گراىش	هاى	برتر،	مانند	 به	قدرت	و	مىل	 مانند	مىل	جنسى،	مىل	
حقىقت	طلبى،	عدالت	خواهى،	نوع	دوستى	و	احسان	و	جوانمردى	در	رفتار	او	ظهور	بىشتری	می	ىابد.	

چنىن	انسانى	داراى	شخصىتى	ىگانه	و	ىكپارچه	در	جهت	عبودىت	و	پرستش	خدا	می	شود.
در	مقابل،	انسان	مشرک	به	جاى	تبعىت	از	خداوند	و	كسب	رضاىت	او،	از	هواى	نفس	خود	ىا	
دىگران	اطاعت	می	كند	و	كارهاىش	را	براى	رسىدن	به	خواسته	هاى	نفسانى	و	ىا	خوشامد	دىگران	انجام	

می	دهد.		
قرار	 دىگران	 و	 خود	 نفسانى	 خواسته	هاى	 و	 تماىالت	 سلطٔه	 تحت	 مشرک	 انسان	 كه	 آن	جا	 از	
دارد،	فردى	است	چند			شخصىتى	با	جهت	گىرى	هاى	متفرق	و	سمت				و	سوهاى	پراكنده	و	در	خدمت	

معبودهاى	گوناگون	كه	هركدام	او	را	به	سوىى	مى	كشند	و	آرامشش	را	سلب	مى	كنند.	

٭	خداوند	در	آیة	29	سورة	زمر	برای	انسانی	كه	درون	خود	گرفتار	شرک	است	مثالی	
می	زند.	در	این	آیه	تفكر	كنید	و	وجه	مشابهت	را	توضیح	دهید.

بُعد	اجتماعى	آن	است	كه	به	معناى	ىگانه	و	 بُعد	دىگر	توحىد	در	عبادت،	 ب(  بُعد اجتماعى :	
ىكپارچه	شدن	نظام	اجتماعى	در	جهت	خداوند	و	اطاعت	همه	جانبه	از	اوست.	جامعه	از	افراد	گوناگون	
و	نهادها	و	سازمان	هاى	مختلف	تشكىل	شده	است.	اگر	اىن	افراد	بكوشند	كه	در	روابط	خود	با	ىكدىگر،	
به	جاى	خواست	ها	و	تماىالت	خود،	فرمان	الهى	را	حاكم	كنند	و	از	پذىرش	فرمان	طاغوت	ها	و	ظالمان	
و	ستمگران	سرباز	زنند	و	مناسبات	سىاسى	و	اقتصادى	و	روابط	فرهنگى	را	منطبق	بر	احكام	الهى	و	در	

جهت	رضاى		او	تنظىم	نماىند،	بُعد	اجتماعى	توحىد	عبادی	تحقق	مى	ىابد.
مىان	بُعد	فردى	و	اجتماعى	توحىد	تشابه	و	تناسب	وجود	دارد.	همان	طورکه	اگر	كسى	در	مسىر	
توحىد	عملى	گام	بردارد،	به	شخصىتى	متوازن،	متعادل	و	زىبا	مى	رسد،	در	جامعه	اى	نىز	كه	در	مسىر	

)2(
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مناسبات	 و	 فرهنگى	 روابط	 بلكه	 نمى	شوند،	 حاكم	 مردم	 بر	 ستمگران	 نه	تنها	 می	كند،	 حركت	 توحىد	
اقتصادى	نىز	به	تعادل،	توازن،	هماهنگى	و	انسجام	مى	رسد	و	به	جامعه	اى	زىبا	تبدىل	مى	شود	و	عدالت	

اجتماعى	در	همٔه	ابعاد	آن	واقعىت	مى	ىابد.
در	مقابل،	اگر	هر	ىک	از	افراد	جامعه،	خواست	ها	و	تماىالت	دنىاىى	خود	را	دنبال	كنند	و	فقط	
به	دىگران	 تعاون	و	خىر	رساندن	 اىثار	و	 فعالىت	هاى	اجتماعى	قرار	دهند	و	اهل	 منافع	خود	را	محور	
نباشند،	تفرقه	و	تضاد	جامعه	را	فرا	مى	گىرد	و	امكان	رشد	و	تعالى	از	بىن	مى	رود.	همواره	در	چنىن	
جامعه	اى	انسان	هاى	ستمگر	و	مستكبر،	قدرت	اجتماعى	و	سىاسى	را	به	دست	مى	آورند	و	انسان	هاى	
و	 از	حاكمىت	خداوند	 گونه	جوامع	سخنى	 اىن	 در	 مى	گىرند.1	 به	كار	 امىال	خود	 در	خدمت	 را	 دىگر	

فرمان	هاى	او	نىست،	بلكه	سخن	از	حاكمىت	طاغوت	و	دستورهاى	اوست.2	

در آیات ابتدای درس تفکر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.

1ـ	آیة	31	سورة	توبه	مردم	را	به	عبادت	چه	کسی	دعوت	می	نماید؟	
.............................................................................

2ـ	بنا	بر	آیة	36	سورة	نحل،	چه	چیزی	الزمة	توحید	در	عبادت	است؟	
.............................................................................

3ـ	تسلیم	در	برابر	خداوند	مربوط	به	کدام	قسم	از	توحید	است؟											
.............................................................................

4ـ	عبارت	»الحمد	هلل«	بیانگر	کدام	قسم	توحید	است؟																				
.............................................................................

	العالمین«	بیانگر	کدام	قسم	توحید	است؟															 5		ـ	عبارت	»رِبّ
.............................................................................

ك	نستعین«	بیانگر	کدام	قسم	توحید	است؟ ك	نعبد	و	ایا	ّ 6		ـ	عبارت	»ایا	ّ
.............................................................................
7ـ	آیه	٣١	سورة	توبه	بیانگر	کدام	توحید	است؟																																																																																																																												
.............................................................................

	
1ــ	مجموعه	آثار	استاد	شهىد	مطهری،	ج	2،	صص،	110	ــ	117

2ــ	آىاتی	که	در	ابتدای	درس	آمده	هم	می	تواند	بر	توحىد	فردی	داللت	داشته	باشد	و	هم	توحىد	اجتماعی.	بنابراىن	الزم	نىست	که	اىن	
آىات	از	جهت	توحىد	فردی	و	اجتماعی	از	ىکدىگر	تفکىک	شوند.

)٣(
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دژ مستحكم خداوند
همٔه	 و	جامع	 اسالم	 مهم	ترىن	شعار	 و	 توحىد	 کلمٔه	 ُه«،	 	الـلٰـّ ِاالَّ »ال	ِالٰـَه	 كلمٔه	
ابعاد	و	اقسام	توحىد	و	نفی	هرگونه	شرک	است.	توجه	به	اىن	شعار	و	تفكر	در	آن	
بسىار	ارزشمند	و	موجب	فالح	و	رستگارى	است.	از	همىن	رو،	پىشواىان	ما	توصىه	
كرده	اند	كه	اىن	كلمه	را	در	طول	روز	تكرار	كنىم	تا	حقىقت	آن	در	وجود	ما	نفوذ	ىابد	و	
هر	 اىن	عبارت،	 نماز	است،	 به	 که	دعوت	مسلمانان	 اذان	 ندای	 ما	عجىن	شود.	در	 با	جان	
	 پىامبر	اكرم	 بزرگى	ذكر	كرده	اند؛	 پاداش	هاى	 براى	آن،	 	و	 بار	تکرار	می	شود	 روز	چندىن	
ُه	است«1.	هرچه	انسان	به	درک	باالتر	و	اىمان	قوى	ترى	نسبت	به	 	الـلٰـّ فرموده	اند:	»بهاى	بهشت	ال	ِالٰـَه	ِاالَّ
اىن	عبارت	برسد،	بىشتر	از	گناه	در	حضور	خداوند	و	سرپىچى	از	راهنماىى	هاى	او	دورى	مى	كند.	به	همىن	
جهت	اىن	كلمه	دژى	است	كه	انسان	را	از	گناه	حفظ	مى	كند	و	به	مراتب	باالترى	از	زىباىى	ها	و	كمال	ها	

مى	رساند	اولىن	سخن	رسول	خدا	در	دعوت	مردم	به	اسالم	اىن	بود	که:

………………………………………	 هُ	 		الـلٰـّ قولوا	ال			ِالٰـَه	ِاالَّ
……………………………………… 	 تُـۡفـِلـحوا2	

همچنىن	اىشان	دربارٔه	اىن	کلمه	فرمود:
ُه«	نگفته	اىم.«3 	الـلٰـّ »نه	من	و	نه	گوىندگان	قبل	از	من	كلمه	اى	پرمحتوا	همانند	»ال	ِالٰـَه	ِاالَّ

)ال	 معبود	 نفی	 ىکی	 ىافته،	 تشکىل	 دو	بخش	 از	 کلمه	است،	 در	حّد	ىک	 که	 کوتاه	 عبارت	 اىن	
اله(،	مانند	بت	های	ساختگی	و	طاغوت	ها	و	دىگری	)اال	اللّه(	اثبات	خدا	به	عنوان	تنها	کسی	که	سزاوار	
پرستش	و	اطاعت	است؛	از	اىن	رو	پىامبر	فرمود:	اىن	کلمه	دژی	است	که	انسان	را	از	شرک	در	عقىده	و	

عمل	حفظ	می	کند.	به	همىن	جهت	خداوند	اىن	كلمه	را	»دژ	مستحكم	خود«	نامىده	است:4

1ــ	ثواب	االعمال	و	عقاب	االعمال،	شىخ	صدوق،	ص	9
2ــ	بحاراالنوار،	ج	18،	ص	202

٣ــ	ثواب	االعمال	و	عقاب	االعمال،	شىخ	صدوق،	ص	11
	در	سفر	به	خراسان،	به	نىشابور	رسىد،	مردم	 4ــ	چنان	که	در	درس	هشتم	دىن	و	زندگی	)٣(	خواندىم،	هنگامی	که	امام	رضا	
	 شهر	به	استقبال	اىشان	آمدند	و	درخواست		کردند	که	برای	آنان	صحبت	کند.	آن	بزرگوار،	اىن	حدىث	را	از	قول	پدرگرامىش	امام	کاظم	
	معصوم	 	نقل	کرده	اند.	و	چون	همٔه	نقل	کنندگان	حدىث	تا	پىامبر	اکرم	 و	اىشان	نىز	از	قول	اجداد	طاهرىنش	و	آنان	نىز	از	پىامبر	اکرم	

بوده	اند،	به	حدىث	»سلسلة	الذهب«	)زنجىرٔه	طالىی(	مشهور	شده	است.
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کلمٔه	»معبودی	جز	اللّٰه	نىست« هُ	 	الـلٰـّ کَـِلـَمـُة	ال	ِالٰـَه	ِاالَّ
دژ	مستحکم	من	است ِحۡصـنی	

پس	هر	کس	داخل	دژ	من	شود فَـَمـۡن	َدَخـَل	ِحۡصـنی	
از	عذاب	من	در	امان	است1. َاِمـَن	ِمـۡن	َعـذابی	

توحید و شرک در جهان امروز
توحىد،	محور	و	روح	زندگى	دىنى	و	شرک،	محور	و	روح	زندگى	ضد	دىنى	است.	اكنون	كه	
مراتب	و	ابعاد	توحىد	و	شرک	را	شناخته	اىم،	مى	خواهىم	ببىنىم	كه	زندگى	انسان	عصر	حاضر	تا	چه	اندازه	

توحىدى	است	و	كدام	مرتبه		از	توحىد	مورد	غفلت	قرار	گرفته	است.
اغلب	مردم	دنىا	قبول	دارند	كه	خالق	جهان،	خداى	ىگانه	است	و	همىن	خدا	جهان	را	تدبىر	و	اداره	
مى	كند،	با	اىن	حال،	وقتى	به	زندگى	انسان	عصر	جدىد	مى	نگرىم،	با	مواردى	روبه	رو	مى	شوىم	كه	با	اىن	پذىرش	

هم	خوانى	ندارد؛	از	جمله	اىن	كه:
1ــ	بسىاری	از	انسان	ها	چنان	به	امور	دنىوی	سرگرم	شده	اند	که	خدا	را	فراموش	کرده	و	خداوند	
در	قلب	آنها	جاىگاهی	ندارد.	زرق	و	برق	و	زىنت	دنىا	و	لذات	و	شهوات	چنان	در	دلشان	فزونی	ىافته	که	
جاىی	برای	خلوت	انس	با	خدا	و	درک	معنوىت	نىاىش	با	پروردگار	باقی	نگذارده	است.	گوىی	هوٰی	و	
هوس	و	آنچه	و	آن	کس	که	آنان	را	به	هوس	هاىشان	می	رساند،	بُت	و	معبودشان	شده	و	آنها	را	می	پرستند،	
به	گونه	ای	که	از	ابزارهای	جدىد،	مانند	سىنما،	تلوىزىون،	ماهواره	و	اىنترنت	و	ساىر	رسانه	ها	برای	رسىدن	

به	اىن	لذات	دنىاىی	بهره		می	برند	و	ىکسره	از	خدا	و	آخرت	غافل	شده	اند.
معرفت	به	خداوند،	زمانى	مىؤه	خود	را	مى	دهد	كه	از	مرحلٔه	شناخت	ذهنى	به	مرحلٔه	اىمان	قلبى	
برسد	و	در	قلب	تثبىت	شود.	ىعنى	انسان	به	چشم	قلب	ببىند	كه	خداوند	در	كوچک	ترىن	حوادث	عالم	
نىز	حضور	دارد	و	چرخ	خلقت	با	تدبىر	خداوند	مى	گردد	و	اىن	بت	ها	مانع	رسىدن	انسان	به	اىمان	است.	
2ــ با	اىن	كه	نمونه	هاىى	از	پرستش	بت	های	سنگی	و	چوبی	هم	اكنون	نىز	در	كشورهاىى	مانند	
اّما	دنىاى	امروز	گرفتار	شرک	و	بت	پرستى	پىچىده	تر	و	خطرناک	ترى	شده	 ژاپن	و	هند	دىده	مى	شود،	
انسان	ها	هزاران	بت	 از	 است.	اگر	بت	پرستان	عصر	جاهلىت	360	بت	مى	پرستىدند،	امروزه	بسىارى	

براى	خود	تراشىده	و	مى	پرستند.	راستى،	بت	هاى	بزرگ	روزگار	ما	چه	هستند؟

1ــ	بحاراالنوار،	ج	49،	ص	126
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قرآن	كرىم	معىار	ثابت	شرک	و	بت	پرستى	را	به	ما	ارائه	نموده	و	تطبىق	اىن	معىارها	بر	زندگى	فردى	
و	اجتماعى	را	بر	عهدٔه	خودمان	قرار	داده	است.	اطاعت	از	ارباب	هاىى	جز	خداوند،	بندگی	كسانى	جز	
او	و	خارج	كردن	دىن	خداوند	از	برنامه	های	زندگى	و	تقلىد	از	کسانی	که	در	جهت	مخالف	دىن	حرکت	
می	کنند،	شرک	و	بت	پرستى	است.	رىشٔه	بت	پرستى	و	شرک	جدىد	آن	است	كه	برخى	از	انسان	ها	در	
عىن	قبول	داشتن	خداوند،	دىن	و	دستورات	آن	را	در	متن	زندگى	خود	وارد	نمى	كنند	و	تماىالت	دنىاىى	

و	نفسانى	خود	را	اصل	قرار	مى	دهند.1
نحؤه	 در	 امروز	 انسان	 آىا	 كدام	اند؟	 ما	 بىرونى	عصر	 و	 درونى	 بت	هاى	 نكات،	 اىن	 به	 توجه	 با	
زندگى	اجتماعى،	روابط	اقتصادى،	احكام	قضاىى	و	روابط	سىاسى،	به	رضاىت	خداوند	توجه	دارد	
ىاتابع	قدرت	های	استکباری	است؟	آىا	بخش	وسىعى	از	مردم	جهان	در	انتخاب	نوع	پوشش،	نوع	غذا،	
نوع	تفرىح،	مشاهدٔه	فىلم،	مطالعٔه	كتاب،	ورود	به	ساىت	ها	در	اىنترنت،	به	خواست	و	رضاىت	خداوند	
توجه	مى	كنند؟	در	انتخاب	الگوها	و	اسوه	ها	چطور؟	آىا	اسوه	ها	و	الگوهاىى	كه	اكنون	مطرح	اند	و	تبلىغ	
مى	شوند،	همان	كسانى	هستند	كه	خداوند	معرفى	مى	كند؟	آىا	اىن	اسوه	ها،	پىشروان	علم،	قهرمانان	جهاد،	
فداكاران	در	راه	آرمان	هاى	متعالى،	مبارزان	براى	نجات	از	بند	استعمار	و	وابستگى،	و	آنانى	هستند	
كه	دىدارشان	انسان	را	به	ىاد	خدا	مى	اندازد؟	ىا	…؟	تصوىر	چه	الگوهاىى	دىوار	اتاق	ها	را	تزىىن	كرده	

است؟

٭		دربارة	سؤال	های	باال	با	دوستان	خود	همفكری	كنید	و	نتیجة	آن	را	در	كالس	گزارش	
دهید.

1ـ	در	عصر	ما	کدام	نوع	از	شرک	بیشتر	شایع	شده	است؟	نمونه	هایی	از	آن	را	بیان	
کنید.

2ـ	چرا	نظام	های	سیاسی	حاکم	بر	جهان	بیشتر	شرک	آلود	هستند؟

1ــ	ابراهىم،	٣
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٭	1ـ	برای	این	كه	همواره	به	یاد	داشته	باشیم	كه	این	جهان	متكی	به	خداست	و	هر	
لحظه	از	او	نیرو	و	مدد	می	گیرد،	چه	راه	هایی	را	پیشنهاد	می	كنید؟

باشد،	 عبادت	 در	 توحید	 نشان	دهندة	 ما	 اجتماعی	 و	 فردی	 زندگی	 كه	 این	 برای	 2ـ	
پیشنهادهای	خود	را	برای	هر	یک	از	دو	جنبة	فردی	و	اجتماعی	بیان	كنید.
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جن و انس را نیافریدم مگر برای بندگی من 
                                 ذار یات، 56

دانستیم که زندگی عرصۀ عبادت و بندگی خداست تا با 
پرستش او مسیر رسیدن به سعادت و کمال را بپیماییم و به سرچشمۀ 

زیبایی ها برسیم.
در این درس می خواهیم بدانیم: چگونه می توانیم خداوند را خالصانه عبادت کنیم و نه تنها 

نماز بلکه سایر فعالیت های زندگی را برای خدا و در جهت رضایت او انجام دهیم؟ 
به عبارت دیگر: چگونه می توانیم در بندگی خود انسانی با اخالص باشیم؟

درس چهارم
در مسیر 

اخالص
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ما َاِعـظُـُكـۡم ِبـواِحـَدٍة   ………………………………… َـّ 1ـ ُقـۡل ِان
………………………………… ِه   َاۡن تَـقوموا ِلـلّٰـّ
………………………………… َمـۡثـنٰى َو فُـرادٰى  
………………………………… ـروا   ثُـمَّ تَـَتـَفـكَّ

سبأ، 46

………………………………… 2ـ ِانّـا َانۡـَزلۡـنا ِالَـۡىـَك الۡـِكـتاَب ِبـالۡـَحـّق ِ 
………………………………… َه    فَـاۡعـبُـِد الـلّٰـّ
………………………………… ُمۡخـِلـًصا لَـُه الـّدىـنَ  

ُزمر، 2
 

………………………………… َالَۡم َاۡعـَهـۡد ِالَـۡىـُكۡم ىا بَـنى آَدمَ 
………………………………… ۡىـطانَ  َاۡن ال تَـۡعـبُـُدوا الـشَّ
………………………………… ه و لَـُكـۡم َعـُدوٌّ ُمـبىـنٌ  َـّ ِان
………………………………… َو َاِن اۡعـبُـدونى  
 ………………………………… ٰهـذا ِصـراٌط ُمۡسـَتـقىـمٌ 

ىس، 60 و 61

اىن گونه بازگرداندىم … كَـٰذِلـَك ِلـَنـۡصِرَف 
از او بدى و زشت كارى را َعـۡنـُه الّسـوَء َو الۡـَفۡحـشاءَ 

چرا كه او از بندگان مخلص ما بود ـه و ِمـۡن ِعـباِدنَـا الۡـُمـۡخـلَـصىـنَ  َـّ ِان
ىوسف، 24
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كسانى كه درراه ما تالش و مجاهده كنند ذىـَن جاَهـدوا فىـنا  وَ  الَـّ
قطعاً راه هاى خود را به آنان مى نماىانىم لَـَنـۡهـِدىَـنَّـُهـۡم ُسـبُـلَـنا 

و بى تردىد خداوند همراه نىكوكاران است. َه لَـَمـَع الۡـُمۡحـِسـنىـنَ  َو ِانَّ الـلّٰـّ
عنكبوت، 69

اگر مى شنىدىم ىا تعقل مى كردىم ... لَـۡو كُـّنـا نَـۡسـَمـُع َاو نَـۡعـِقـُل 
در مىان دوزخىان نبودىم  ـعىـِر  ما كُـّنـا فى َاۡصـحاِب الـسَّ

ملك، 10

 ………………………………… ـالَة ِلـِذكۡـرى  َو َاِقـِم الـصَّ
طه، 14

َتـقوموا: قىام کنىد   َاِعـظُـکُم: پند مى دهم شما را     
َالَـۡم َاۡعـَهـۡد: آىا عهد نکرده بودم  ُمـۡخـلِـًصا: درحالی که خالص کرده باشی 

اخالص در بندگى
انسان، همواره بر سر دو راهى بندگى خداوند ىا بندگى هواى نفس و شىطان قرار دارد و زندگى  
صحنٔه انتخاب ىكى از اىن دو راه است. خداوند از ما مى خواهد از عبادت شىطان دور شوىم و به بندگى 
خدا درآىىم. خداوند، گراىش به پرستش خود را در خلقت ما قرار داده و به وسىلٔه پىامبران الهى و كتاب هاى 
آسمانى ما را به سوى آن راهنماىى نموده است. انسان هاىى كه اىن گراىش فطرى را نادىده گرفته اند و بندٔه 

هواى نفس و شىطان شده اند، از اىن گراىش غافل شده وسرگرم امور زود گذر دنىا گردىده اند.

خداوند، در قرآن کریم، چنین بندگانی را مورد سؤال قرار می دهد و از آنها بازخواست 
می کند؛ آیة مربوط به آن را مشخص کنید و دو پیام در این باره استخراج نمایید.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

)1(
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اخالص در بندگى و پرستش به اىن معناست كه تمام جهت گىرى هاى زندگى انسان سمت و سوىى 
الهى پىدا كند و همٔه كارها فقط براى رضاى او و تقرب به او انجام پذىرد و هواى نفس و شىطان در آن ها 
راه نداشته باشد.    بنابراىن، اخالص در بندگى معناى دىگرى از توحىد عبادى است و به هر مىزان كه درجٔه 

اخالص انسان بىشتر باشد، مقامش نزد خداوند گرامى تر و درجه اش در بهشت باالتر است.
توجه كنىم كه:

هر عملى از دو جزء تشكىل شده است:
اّول : نّىت، كه به آن هدف ىا قصد نىز مى گوىىم.

دوم : شكل و ظاهر عمل.
و  است   عمل  روح  منزلٔه  به  نّىت  و  قصد 
روح  آن  كالبد  و  جسد  حكم  در  نىز  عمل  شكل 
می باشد. بنابراىن، عمل بدون نّىت، كالبد بى جانى 
بىش نىست. از اىن رو پىامبر اکرم  فرموده 

است: 
نىت مؤمن، برتر از عمل اوست1.    

ٰ
ِنـىَّـُة الـُمـؤِمـِن َخىـٌر ِمن َعـَمـِلـه

 در انجام هر عمل، هم باىد نّىت درونی و قلبی انسان الهی باشد و هم باىد مطابق با شىوه ای كه 
خدا فرمان داده است، انجام شود. شرط اّول را »ُحسن فاعلى« و شرط دوم را »ُحسن فعلى« مى نامند. 
مثالً كسى كه نماز مى خواند، هم باىد نماز را براى تقرب الهى و رضاى او انجام دهد و هم آن را مطابق 
با دستور خداوند به جا آورد. حسن فاعلی به طور طبىعی حسن فعلی را به دنبال می آورد. ىعنى كسى كه 
قلباً با خداى خود خالص است و فقط رضاىت او را مى جوىد، اگر بداند خداوند فرمان داده كه عملى 

مانند نماز باىد به شكل خاصى انجام شود، او نىز به همان شكل انجام خواهد داد. 

فاعلی همراه آن نباشد. با  حسن ُ فعلی باشد اما ّ ٭ چگونه ممكن است در جایی  حسن ُ
ذكر چند مثال این دو را مقایسه كنید.

آیا بر همین اساس نمی توان تفاوت میان ریا و اخالص را به دست آورد؟

1ــ اصول کافی، ج ٢، 84
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در آیات ابتدای درس تفكر كنید و مشخص کنید كدام آیه بر اخالص تأكید كرده است. 
پیام آن آیات را در این باره بنویسید.

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

برنامه ریزی برای اخالص
براى رسىدن به حقىقت بندگى و اخالص، برنامه هاى زىر را مى توان درپىش گرفت:

١ــ تقویت روحىۀ حق پذیری : اولىن قدم براى ورود به بندگى و اخالص »حق پذىرى« است. 
كسى كه در مقابل حّق تسلىم و خاضع است، به آسانى وارد مسىر بندگى مى شود و به سرعت راه موفقىت 
را مى پىماىد. افراد حق   پذىر، تابع دلىل هستند و وقتى عقل آنان حقىقتى را ىافت، به دنبال آن مى روند. 
اّما كسانى كه راه ورود به حق را بر خود بسته اند و به جاى پىروى از عقل، از هوٰی و هوس پىروى 
مى كنند، وقتى خىرخواهى اطرافىان و دوستان را مى شنوند، دست به انكار مى زنند و مى گوىند »دلم 
نمى خواهد.« اىنان توجه نمى كنند كه دل را دو ندا به سوى خود دعوت مى كند، نداىى از عقل و نداىى 

از هوس. با اندكى تأمل مى توان فهمىد كه دل ما به كدام ندا پاسخ مى دهد؟ 

١ـ نمودار باال، انسان ها را به دو دسته تقسیم می کند. آن دو دسته را مشخص کنید.
..............................................................................
..............................................................................

٢ـ آیة ١٠ سورة ملک مربوط به کدام دسته است؟ پیام آن آیه را هم بنویسید.
..............................................................................
.............................................................................

   

دل

؟
هوٰی و هوس عقل

٭ روحیة حق پذیری خود را هنگام مشورت یا بحث و نظر با دیگران، ارزیابی کنید. برای 
این کار، خود را چند روز زیر نظر بگیرید و ببینید که وقتی دوستان شما نظری را مطرح 

می کنند، آیا به نظر آنها گوش می دهید یا از ابتدا تصمیم دارید که آن را رد کنید.

)2(
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2ــ افزایش معرفت به خداوند : به هر مىزان كه معرفت و اىمان ما به خداوند بىشتر شود و او را 
عمىق تر بشناسىم، انگىزهٔ ما براى پرستش و بندگى نىز افزاىش مى ىابد. دعوت قرآن كرىم به تفكر و تعقل 
در آىات و نشانه هاى الهى به همىن مقصود است. بنابراىن بر ما الزم است اوقاتى را به تفكر در آىات و 
نشانه هاى الهى در خلقت اختصاص دهىم و هنگام دىدن هرىک از مخلوقات پىرامون خود سعى كنىم 

حكمت و قدرت عظىم خالق آن را به ىاد آورىم و فراموش نكنىم كه:

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است 
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار1

اما اگر كسى پردٔه غفلت را كنار نزند، هم چنان نابىنا خواهد ماند و از نور روى دوست بهره اى 
نخواهد برد.

مهر رخسار تو می تابد ز ذرّات جهان 
هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود؟

3  ــ راز و نىاز با خداوند و كمک خواستن از او : نىاىش با خداوند و عرض نىاز به پىشگاه او، 
محبت خداوند را در قلب تقوىت مى كند، غفلت را كنار مى زند و انسان را از امدادهاى او بهره مند مى كند. 
در مىان مناجات ها و دعاها، نماز جاىگاه وىژه اى دارد. نماز، عبادتى است كه خداوند خود به ما آموزش 
داده و از ما خواسته است كه با او اىن گونه سخن بگوىىم. اىن عبادت، حداقل پنج نوبت در شبانه  روز انجام 

مى شود و به طور مداوم ما را به ىاد خدا مى اندازد و حضور او را در زندگى ما تقوىت مى كند.

در آیۀ 1٤ سورۀ طه تفکر کنید و به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

١ـ قرآن کریم ما را به انجام چه عملی دعوت می کند؟
.............................................................................

٢ـ هدف از این عمل چیست؟
.............................................................................

1ــ دىوان سعدی

)3(
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٭  چه قدر از شبانه روز را به گفت  و  گوی صمیمانه با خداوند اختصاص می دهید؟ برای 
این کار آیا برنامه ای دارید؟ آیا نماز را به گونه ای می خوانید که تأثیر آن را، هرچند 

به طور موقت، بر روی خود بیابید؟
با این سؤال ها خود را ارزیابی کنید و براساس آن تصمیم بگیرید و برنامه ریزی نمایید .

4ــ یاد معاد و روز حساب : ىكى از راه هاى بسىار مؤثر براى تقوىت عبودىت و اخالص، توجه 
به اىن حقىقت است كه همٔه ما حىات جاودانه اى در پىش دارىم كه كىفىت و چگونگى آن در همىن جهان 
و به  دست خود ما تعىىن مى شود. كىست كه پىوسته به ىاد معاد و زىباىى هاى بهشت و عذاب هاى جهنم 

باشد، اّما خود را براى آن آماده نكند؟ 
همٔه ما باىد به طور مداوم بنگرىم كه چه چىزى براى فردا آماده كرده اىم1 و به خود ىادآورى كنىم كه 

»ساكنان آتش« با »ىاران بهشت« ىكسان نىستند و فقط ىاران بهشت هستند كه نجات مى ىابند.2
چه قدر هىجان انگىز و شادى   آور است آن زمان كه انسانى مخاطب خداوند قرار گىرد و به او گفته 
شود: »اى نفس به آرامش رسىده، خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت باز گرد، در مىان بندگان 

خودم درآى، و در بهشت خودم داخل شو.«3
5    ــ انجام عمل صالح : قرآن كرىم غالباً عمل صالح را بعد از اىمان معرفى نموده است. زىرا 
وقتی انسان مسىر حق و حقىقت را شناخت و به آن اىمان آورد، پاى در مىدان عمل مى گذارد و از كار و 
تالش و مجاهدت باز نمی اىستد. عمل صالح، انسان را پرورش مى دهد و وجودش را خالص مى سازد. 

خداوند نىز ادامٔه مسىر را به او نشان مى دهد و او را بىشتر هداىت مى كند.

کدام یک از آیات ابتدای درس به این موضوع اشاره کرده است؟ پیام آن چیست؟
.............................................................................

1ــ حشر، 18
2ــ حشر، 20 

3ــ فجر، 2٧ تا 30
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مىوه های درخت اخالص
اولىن ثمرٔه اخالص، عدم نفوذ شىطان در انسان و ىأس او از فرِد با اخالص است. به تدرىج كه 
انسان رشته هاى اخالص را محكم مى كند، تواناىى شىطان در وسوسه كردن كم مى شود تا جاىى كه به 

هىچ وجه نمى تواند در وى تأثىر بگذارد. 

عبارت زیر را تکمیل کنید و مشخص نمایید که این عبارت از کدام آیه گرفته شده 
است.                             سوره……/ آیه……

خداوند حضرت یوسف را از ......................... حفظ کرد. 
زیرا آن حضرت .....................................................

همان طور که شىطان برای کشاندن حضرت ىوسف  به گناه و فساد، دام گسترده بود، امروزه 
نىز دام های گوناگونی پهن کرده است تا هوس انسان ها را تحرىک کند و به گناه سوقشان دهد و آنان را 
از بهشت جاوىدان محروم کند. فىلم ها، ساىت ها، شبکه های تلوىزىونی و گروه ها و دسته های منحرف 
اجتماعی از جملٔه اىن دام هاست که مقاومت در برابر آنها نىازمند روی  آوردن به پىشگاه خداوند و پذىرش 
خالصانٔه فرمان های اوست. اما کسی که در چنىن دام هاىی گرفتار شود، هم زندگی پاک و با نشاط دنىا 
را از دست خواهد داد و هم حىات سرشار از شادکامی آخرت را. شىطان، خود اقرار کرده که تواناىی 

فرىب مؤمنان با اخالص را ندارد1.
ثمرٔه دىگر اخالص در پرستش، دستىابی به معرفت و اندىشه های محکم و استوار است. وقتی 
حکمت، که همان دانش متىن و محکم است، در اختىار انسان قرار گرفت، سبب می شود که فرد بتواند 

آگاهانه و درست تصمىم بگىرد و دچار سرگردانی نشود.
پىامبر اکرم  می فرماىد:

هرکس بتواند چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمه های حکمت و 
معرفت از دل و زبانش جاری خواهد شد.2

1ــ حجر، 40 و ۤص، 83
2ــ بحار االنوار، ج 6٧، ص 243
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ثمرٔه دىگر اخالص، احساس اطمىنان و آرامش روانى، زندگى سالم و به دور از فساد، احساس 
لذت واقعى از زندگى خود، نجات از دغدغه ها و اضطراب ها و كسب زىباىى هاى معنوى در عىن بهره مندى 

مطلوب از لذت هاى دنىاست.
آن چه گفتىم، مىوه هاى اولىٔه درخت اخالص و عبودىت است. برخى از مىوه هاى آن در ذهن 
ما نمى گنجد، مگر آن وقت كه راه هاى عالى بندگى را بپىماىىم و آن مىوه هاى وصف ناشدنى را بچىنىم.

پىامبر  اكرم   فرمود: خداوند فرزندان آدم     را اىن گونه  ندا مى دهد:

اى فرزندان آدم، ىا بَـنى آَدمَ 
من بى نىازى هستم كه نىازمند نمى شوم َانَـا َغـِنـىٌّ  ال َافۡـَتـِقـرُ 

مرا در آن چه به تو امر كرده ام اطاعت كن َاِطـۡعـنى فى ما َاَمـۡرتُـَك 
تا تو را آن چنان بى نىاز كنم كه نىازمند نشوى َاۡجـَعـۡلـَك َغـِنـىًّـا ال َتـۡفـَتـِقـرُ 

اى فرزند آدم، ـَنى آَدمَ  ىا ب
من زنده اى هستم كه نمى مىرم َانَـا َحـىٌّ   ال َاموُت 

مرا در آن چه  به تو امر كرده ام اطاعت كن َاِطـۡعـنى فى ما َاَمـۡرتُـَك 
تا تو را زندگى اى بخشم كه نمىرى َاۡجـَعـۡلـَك َحـىًّـا ال َتـموُت 

اى فرزند آدم، ـَنى آَدم  ىا ب
من به هر چه مى گوىم »باش«، مى شود ۡىِء كُـۡن فَـَىـكونُ  َانَـا َاقوُل ِلـلـشَّ

مرا در آن چه به تو امر كرده ام اطاعت كن َاِطـۡعـنى فى ما َاَمـۡرتُـَك 
تا تو را چنان قرار دهم َاۡجـَعـۡلـَك  

كه به هر چىز بگوىى »باش«، بشود.1 ۡىِء كُـۡن فَـَىـكونُ  تَـقوُل ِلـلـشَّ

باالترىن مىؤه اخالص در بندگى، دىدار محبوب حقىقى و تقرب به پىشگاه كسى است كه بنا به 
تعبىر امىرمؤمنان نهاىت آرزوى عارفان، دوست دل هاى   صادقان، ولّى مؤمنان و معبود عالمىان است.2

ةُ الّداعى، ابن فهد ِحلّى، ص 291 )به نقل از كتاب »به سوى خودسازى« از استاد مصباح ىزدى، ص 183( 1ــ عَدّ
2ــ دعای کمىل
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، فاطمه زهرا  كافى است به زندگى زىبا و پر از جمال رسول خدا   ، امىر المؤمنىن 
و دىگر پىشواىان خود نظر بىفكنىم و ببىنىم كه چگونه اىن همه خوبى و زىباىى و آن مقام قرب و نزدىكى 

به محبوب را از راه بندگى به دست آورده اند.

بندگی کن تا که سلطانت کنند
تن رها کن تا همه جانت کنند

همچو سلمان در مسلمانی بکوش
ای مسلمان تا که سلمانت کنند
خوی حیوانی سزاوار تو نیست

ترک این خو کن که انسانت کنند
چون نداری درد، درمان هم مخواه

درد پیدا کن که درمانت کنند
بندۀ شیطانی و داری امید

که ستایش همچو یزدانت کنند؟ 1

١ـ اخالص در عبادت با توحید عبادی چه رابطه ای دارد؟ آیا می تواند به یک معنا باشد؟ 
توضیح دهید.

و عمل برقرار باشد؟ ٢ـ از نظر اخالص و ریا چند رابطه می تواند میان نیت ّ
٣ـ نمونه هایی از حق پذیری یا ایستادگی در برابر حق را که در جامعة پیرامون خود 

تجربه کرده اید، ذکر کنید و عامل آنها را توضیح دهید.
٤ـ از نظر شما، در میان برنامه های پیشنهاد شده برای رسیدن به اخالص، کدام یک 

اهمیت بیشتری دارد؟ چرا؟
       

1ــ خزائن االشعار، سىد عباس جوهری
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٭   با استفاده از روش های پیشنهاد شده در كتاب و روش های ابتكاری خود، برنامه ای برای 

ل برای  برنامه    ریزی  تقویت اخالص تنظیم كنید و در تنظیم آن از الگویی كه در كتاب سال او ّ
داده شده، كمک بگیرید. این برنامه نیازمند مراقبت جدی و محاسبة  دائمی شماست.

تاریخ:

برنامه ها:  1ــ ..............................................................

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

                 3ــ ..............................................................

نکاتی که برای هر برنامه در طول روز باید رعایت شود:

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

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

                3ــ ..............................................................

میزان موفقیت:

عوامل شکستعوامل موفقیت

پیشنهادها برای روز بعد:
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خالقیت،  در  توحید  از  سخن  که  پیشین  درس های  در 
مدبر  و  ربّ  ما لـک،  تنها  که  شد  گفته  بود،  عبادت  و  ربوبیت 
جهان خداست و هیچ یک از مخلوقا ت در ادارۀ جهان در کنار او 
قرار نمی گیرند و با او شریک نمی شوند. همۀ موجودات، تحت اراده 

و مدیریت خداوند و به اذن او عمل می کنند.
در این درس به یاری خداوند، به بررسی این سؤال خواهیم پرداخت که: با توجه به این که 
همۀ رخدادها و حوادث جهان، تحت اراده و مدیریت خداوند است، نقش اراده و اختیار انسان در این 
نظام جهانی چیست؟ آیا این نظام بستری مناسب برای ظهور اختیار انسان است یا مانع آن می باشد؟

درس پنجم
قدرت پرواز
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…………………………………… ـبىـَل  ِانّـا َهـَدىۡـناُه الـسَّ
…………………………………… ِاّمـا شاِكـًرا َو ِاّمـا كَـفوًرا 

انسان، 3 

به راستى آمده است نزد شما َقـۡد جاَءكُـمۡ 
رهنمودهاىى از پروردگارتان؛ ُكـمۡ  بَـصاِئـُر ِمـۡن َربّـِ

پس هر كه بىنا گشت به سود خودش،  
ٰ
فَـَمـۡن َابۡـَصـَر فَـِلـَنـۡفـِسـه 

و هر كس كورى پىشه كرد به زىان خودش است َو َمـۡن َعـِمـَى فَـَعـلَـۡىـها 
و من بر شما نگهبان نىستم َو ما َانَـا َعـلَـۡىـُكـۡم ِبـَحـفىـٍظ 

انعام، 104

همانا خداوند نگه مى دارد َه ىُـۡمـِسـُك  ِانَّ الـلٰـّ
آسمان ها و زمىن را ـماواِت َو ااۡلَ ۡرَض  الـسَّ

از منحرف شدن َاۡن تَـزوال 
و اگر منحرف شوند َو لَـِئـۡن زالَـتا 

نگه نمى دارد آن دو را ِاۡن َاۡمـَسـَكـُهـما 
هىچ كسى بعد از او  

ٰ
ِمـۡن َاَحـٍد ِمـۡن بَـۡعـِده

اوست بردبار آمرزنده ه و كاَن َحـلىـًما َغـفوًرا  َـّ ِان
فاطر، 41

…………………………………… ِانّـا كُـلَّ َشۡى ٍء 
…………………………………… َخـلَـۡقـناُه ِبـَقـَدٍر 

قمر، 49
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اوست که زنده کند و بمىراند ذی ىُـۡحـىی َو ىُـمىـُت  هُـَو الَـّ
و چون به کاری حکم کند ذا َقـضٰی َاۡمـًرا  فَـاِ

پس به آن می گوىد ما ىَـقوُل لَـه و  َـّ ن فَـاِ
باش، پس می باشد کُـۡن فَـَىـکونُ 

غافر، 68

…………………………………… ـَر لَـُكـُم الۡـبَـۡحـرَ  ذى َسـخَّ ُه الَـّ َالـلٰـّ
……………………………………  

ٰ
ِلـَتـۡجـِرَى الۡـُفـۡلـُك فىـِه ِبـاَۡمـِره

……………………………………  
ٰ
َو ِلـَتـبۡـَتـغوا ِمـۡن فَـۡضـِلـه

…………………………………… َو لَـَعـلَّـُكـۡم تَـۡشـُكـرونَ 
جاثىه، 12

نه خورشىد را سزد ـۡمـُس ىَـۡنـبَـغى لَـها  اَل الـشَّ
كه به ماه رسد َاۡن تُـۡدِرَك الۡـَقـَمـرَ 

و نه شب بر روز پىشى جوىد َو اَل الـلَّـۡىـُل ساِبـُق الـنَّـهاِر 
و همه در مدارى در گردشند. َو كُـلٌّ    فى فَـلَـٍك ىَـۡسـبَـحونَ 

ىس، 40

کَـفور: ناسپاس                  َقـَدر: اندازه      
ـَر: مسّخر کرد، رام کرد    لِـتَـۡجـِرَی: تا حرکت کند َسـخَّ

لِـتَـۡبـتَـغوا: تا بجوىىد
 

اختىار، حقىقتى وجدانى و مشهود
تفاوتى اساسى مىان آتش كه مى سوزاند، آب كه جارى مى شود، گىاه كه مى روىد و حىوان كه 
راه مى رود، با انسان وجود دارد. هىچ ىک از اىن مخلوقات، قدرت انتخاب ىک عمل خاص از مىان 
برابر چندىن كار و چندىن راه  چندىن رفتار ممكن را ندارند و اىن فقط انسان است كه همواره در 
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مختلف قرار مى گىرد و از آن ها ىكى را برمى گزىند.
بر انجام و ترک  به معنای تواناىی  انتخاب و گزىنش ناشی از اختىار است. اختىار که  تواناىی 
ىک کار است، ىک حقىقت وجدانى است و هر كس آن را در خود مى ىابد و می بىند که شبانه روز در 
حال تصمىم گرفتن برای انجام ىک کار ىا ترک آن است. حتى كسى كه آن را در سخن ىا بحث انكار 
مى كند، در عمل از قدرت اختىار خود بهره مى برد. مولوى اىن حقىقت را در قالب ىك مثال اىن گونه 

ىادآورى مى كند:
آن یکی بر رفت باالی درخت

می فشاند او میوه را دزدانه سخت
صاحب باغ آمد و گفت ای دَنی

از خدا شرمت، بگو چه می کنی؟
گفت: از باغ خدا بندۀ خدا

می خورد خرما که حق کردش عطا
پس ببستش سخت آن دَم بر درخت

می زدش بر پشت و پهلو چوب سخت
گفت:  آخر از خدا شرمی بدار
می کُشی این بی گنه را زار زار

گفت: کز چوبِ خدا این بنده اش
می زند بر پشت دیگر بنده اش
چوبِ حق و پشت و پهلو، آنِ او

من غالم و آلت فرمان او
گفت: توبه کردم از جبر ای عیار
اختیار است اختیار است اختیار1

از  مى كنىم،  مشاهده  در خود  همواره  را  آن  فراوان  نشانه هاى  اختىار،  بودِن  روشن  وجود  با 
جمله:

1ــ تفكر و تصمىم : در ساعات متفاوت شبانه روز تصمىم هاىى مى گىرىم و براى اىن تصمىم ها 
ابتدا اندىشه مى كنىم و جوانب آن را با سبک و سنگىن كردن مى سنجىم. گاهى نىز دچار تردىد مى شوىم 
كه از مىان چند راه و چند كار، كدام  ىک را انتخاب كنىم. دست آخر، پس از بررسى هاى الزم، ىكى از 

1ــ مثنوی معنوی، مولوی
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آن راه ها را برمى گزىنىم:
این	كه	فردا	این	كنم	یا	آن	كنم	

خود	دلیل	اختیار	است	ای	صنم1

یا پشیمانی : هرگاه در كار خود موفق شوىم، احساسى از رضاىت و  2ــ احساس رضایت 
خرسندى از خود، وجود ما را فرا مى گىرد. اىن احساس رضاىت نشانٔه آن است كه آن كار را از خود 
و نتىجٔه اراده و تصمىم عاقالنٔه خود مى دانىم. گاه نىز در كارى مرتكب اشتباه مى شوىم و بر اثر اىن اشتباه 
به خود ىا دىگرى زىان وارد مى شود. در اىن هنگام احساس ندامت و پشىمانى به سراغمان مى آىد و اىن 

بدان معناست كه آن اشتباه، به اراده و اختىار ما بوده است.
گر	نبودی	اختیار	این	شرم	چیست	
این	دریغ	و	خجلت	و	آزرم	چیست؟
و	آن	پشیمانی	كه	خوردی	زان	بدی	

ز	اختیار	خویش	گشتی	مهتدی2

3ــ مسئولیت پذیری : هرکدام از ما خودمان را مسئول کارهاىی می دانىم که انجام می دهىم. به 
همىن جهت است که اگر کار ما درست و نىکوبود موردتشوىق قرار می گىرىم و اگر کار زشت و نادرست 
از ما سر زند تنبىه و کىفر می شوىم. عهدها و پىمان ها نىز بر همىن اساس استوار شده اند و اگر کسی 

پىمان شکنی کند و مسئولىت خود را انجام ندهد، وی را مستحق مجازات می شمرند.
هیچ	گویی	سنگ	را	فردا	بیا	
ور	نیایی	من	دهم	َبد	را	سزا؟
هیچ	عاقل	مركلوخی	را	زند؟	

هیچ	با	سنگی	عتابی	كس	كند؟3

در آیات ابتدای درس بیندیشید و توضیح دهید   کدام آیات بیانگر اختیار انسان است 
و چگونه از آنها می توان به وجود اختیار در انسان پی برد.

1ــ مثنوی معنوی، مولوی
2 و ٣ــ همان مثنوی معنوی، مولوی، دفتر پنجم

)1(
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فواىد توجه ما به اختىار
گرچه قدرت اختىار با ساختار انسان سرشته شده و وجود آن انكارناپذىر 

اختىار  قدرت  آن است.  از  بهره مندى  نحؤه  دارد،  اهمىت  آن چه  اما  است، 
از اىن جهت، مانند قدرت تفكر است؛ چه بسىار افرادى كه ضرىب هوشی و 
استعداد فکری خارق العاده اى دارند ولى بدان توجه نكرده و آن را در وجود 

خود مدفون ساخته اند. و چه بسىار افرادى كه از هوش متوسطی برخوردار 
بوده اند اما دروازه هاى بزرگ علم و دانش را فتح كرده اند.

مىان كسى كه نعمت اختىار و آزادى خود را شناخته و آن را باور دارد و كسى كه شخصىت 
خود را حقىر، و اختىار خود را به تاراج رفته مى پندارد، تفاوت بسىار است. انسانى كه اختىار خود را 
باور كرده و به آن معتقد است، احساس هوىت مى كند، و از خودباورى باالىى برخوردار است؛ در قبال 
كارهاى خود احساس مسئولىت مى كند، تصمىم هاى اشتباه خود را مى پذىرد و در صدد جبران برمى آىد.

پندارهای وىرانگر
هر چند اختىار انسان امرى مشهود و انكار ناپذىر است، اما برخى اندىشه های باطل سبب رواج 
جبرگراىی می شوند. مثالً کسی که بپندارد که انسان مانند ساىر اشىای مادی است، جاىی برای اراده 

واختىار باقی نمی گذارد.1
و جامعه  فرد  از  را  نشاط  و  تحرک، سازندگى  فلج،  وىروس  مانند  عقىدٔه  »جبرى گرى«  رواج 
مى گىرد و فرصت را براى زورگوىان فراهم مى كند.  زورگوىان و تجاوزگران به حقوق مردم، قدرت و 
ثروِت به چنگ آورده را موهبت الهى معرفى مى كنند و مدعى مى شوند اىن از تقدىر و سرنوشت است 
كه گروهى غرق در نعمت و ثروت، و عده اى در محنت و مشّقت باشند. از طرف دىگر، كسانى كه از 
اىن نعمات الهى محروم شده اند، به خود حق اعتراض نمى دهند و مى پندارند مخالفت آنان، اعتراض به 

خواست الهى و تقدىر است.2
افکار  گرفتار  و  رسىدند  اندىشه های خود  در  نتىجه  همىن  به  مادی گرا  فالسفٔه  از  برخی  مىالدی  بىستم  و  نوزدهم  قرن های  در  1ــ 
نىهىلىستی )پوچ گراىی( شدند. برخی از نوىسندگان اىرانی نىز در همان سال ها تحت تأثىر آن اندىشه ها قرار گرفتند و به فلسفٔه پوچی روی آوردند 

و زندگی مأىوسانه ای را گذراندند.
2ــ وقتی که بنی امىه قدرت را به دست گرفتند و حاکم مسلمانان شدند و به چپاول و غارت اموال مسلمانان پرداختند و قوانىن اسالم را 
زىر پا گذاشتند، برای اىنکه زمىنٔه اعتراض و قىام مردم را از بىن ببرند، عقىدٔه جبری گری را بىن مردم رواج دادند و هرگونه حق طلبی را مبارزه با 

تقدىر و سرنوشت معرفی می کردند، به گونه ای که مردم فکر کنند مبارزه با ستمگری مانند ىزىد، مبارزه با خواست و تقدىر الهی است.
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پندار وىرانگر دىگر از آِن كسانى است كه فكر مى كنند اختىار به معناى آزادى مطلق، محور 
قرار دادن خواست هاى خود بدون توجه به عواقب و نتاىج آن، و حتى نادىده گرفتن قانون مندى هاى 
حاكم بر جهان خلقت است. اىنان، اختىار را براى ارضاى مىل و هوس هاى خود می خواهند و 
توجه نمی کنند که چنىن برداشتی از اختىار، نتاىج زىانباری برای آنها و جامعه و محىط زندگی آنان 

خواهد داشت.1

٭ با بررسی عملكرد برخی جوامع و برخی آدم ها، نمونه هایی از این خود محوری و توجه 
افراطی به اراده و خواست انسان را نشان دهید.

زمىنه ساز شكوفایى اختىار
خداوند، قدرت اختىار و اراده را از آن جهت به ما عطا فرموده كه با بهره مندى از آن، دروازه هاى 
پىشرفت را فتح كنىم و قله هاى كمال را بپىماىىم و در آسمان هستى تا جاىى كه جز خدا نمى داند، به پىش 
روىم. زمىنه ساز چنىن پروازى و دورى از پندارهاى نادرست، درک صحىح نظام حاكم بر جهان خلقت 

است که در اىنجا به شرح مختصر آن می پردازىم:
١ــ اعتقاد به خداوند حکىم : مهمترىن گام برای رسىدن به اىن معرفت، اعتقاد به خداوندى 
حكىم، عادل و قادر است كه با حكمت خود جهان را خلق كرده، و آن را تدبىر و اداره مى كند  به طوری 
كه همٔه حوادث و رخدادهاى جهان، در ىک چارچوب سامان دهى شده و قانون مند اتفاق می افتد و اگرچه 
ما، به علت دانش محدود و ناقص خود از درک عمىق اهداف حكىمانٔه بسىارى از روىدادهاى جهان 

خلقت عاجز هستىم، اما مطمئنىم و اعتقاد دارىم كه هر حادثه ای دارای هدفی معىن می باشد.

قطره ای  کز  جویباری می رود 
از پی انجام کاری می رود

اىمان به خداوند حكىم و نظام حكىمانٔه او، همچنىن اىن اطمىنان را به انسان مى بخشد كه جهان 

1ــ انسان محوری و اومانىسم افراطی، زىربنای فلسفه و انسان شناسی حاکم بر زندگی عصر جدىد است و مورد نقد جدی متفکران 
به کتاب های »فطرت« و »فلسفٔه اخالق« از استاد شهىد مطهری،  بزرگ و دردمندان حقىقت طلب قرار گرفته است. در اىن زمىنه می توانىد 
»بحران دنىای متجدد« از رنه گنون، »جوان مسلمان و دنىای متجدد« از دکتر سىد حسىن نصر، »چپاول دانش و طبىعت« از واندانا شىوا، »علل 

تزلزل تمدن غرب« از اصغر طاهرزاده و »مبانی توسعه و تمدن غرب« از سىد مرتضی آوىنی مراجعه کنىد.
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داراى حافظ و نگاهبانى است كه اشتباه در كار او راه ندارد. كشتى جهان ناخداىى دارد كه به علت 
علم و قدرت بى پاىان آن ناخدا، به هىچ وجه احتمال غرق شدن و نابودى آن نمى رود و هىچ كسى جز او 

نىز نمى تواند آن را از نابودى نجات دهد. 

کدام یک از آیات درس به حقیقت ذکر شده اشاره دارد؟ پیام آن آیات را بنویسید.

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

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

٢ــ قانو نمند بودن جهان : زندگی در ىک جهان قانون مند، اىن امکان را به ما می دهد که با 
شناخت و استفاده از قوانىن جهان نىازهای خود را برطرف کنىم، استعدادهای خود را به فعلىت برسانىم 

و پله های کمال را بپىماىىم. نام دىگر اىن قانون مندی و نظم و سامان، »قضا و قدر الهی« است.

قضا و قدر و اختىار انسان
»تقدىر« به معناى »اندازه  گرفتن« است. »َقۡدر« و »َقَدر« نىز به معناى »اندازه« هستند. »قضا« به 
معناى »به انجام رساندن، پاىان دادن، حكم كردن و حتمّىت بخشىدن« است. موجودات جهان، از آن 
ر به  جهت كه خداوند متعال حدود، اندازه، وىژگى، موقعىت مكانى و زمانى آنها را تعىىن مى كند، مقدَّ
تقدىر الهى هستند؛ و از آن جهت كه با حكم و فرمان و ارادٔه الهى اىجاد مى شوند، مربوط به قضاى 
الهى هستند. به عبارت دىگر، نقشٔه جهان با همٔه رىزه كارى ها و قانون مندى هاىش از آن خداست و اجرا 
و پىاده كردن آن نىز به وسىلٔه خداست. به همىن جهت نه در نقشٔه آن نقص و اشتباهى هست و نه در 
اجرا و پىاده كردن آن. آىا اگر غىر از اىن بود، ما مى توانستىم با اطمىنان خاطر كار و فعالىت كنىم و از 

اختىار خود بهره اى ببرىم؟
آبى كه با ارادٔه خود مى نوشىم، به علت اعتماد به همىن تقدىر است. ىعنى مى دانىم كه خداوند 
آب را با وىژگى ها، اندازه ها و تقدىرها آفرىده كه سبب رفع تشنگی انسان مى شود. اّما كسى كه اىن 
اختىار خود  و  اراده  از  مى تواند  واقعاً  آىا  بپندارد،  مرج  و  از هرج  پر  را  و جهان  نبىند  را  تقدىرها 

بهره ببرد؟

)2(



در آیات ٤٩ سورة قمر، 68 سورة غافر و ٤٠ سورة یس تفکر کنید و به سؤاالت زیر 
پاسخ دهید:

١ـ آیا چیزی در جهان هست که دارای خصوصیات و ویژگی معین ّ نباشد؟ 
سوره……/ آیه……

.............................................................................
٢ـ پدیده های جهان به حکم و ارادة کیست؟                                                سوره……/ آیه……
.............................................................................

3ـ آیا موجودات جهان از قانون مندی خود خارج می شوند؟                 سوره……/ آیه……
............................................................................. 

4ـ پاسخ سؤال های فوق چه تأثیری در زندگی انسان دارد؟           
.............................................................................

برخى چنىن پنداشته اند كه قضا و قدر الهى با اختىار انسان ناسازگار است و تصور مى كنند   
تقدىر، چىزى وراى قانون مندى و نظم است كه وقتى به حادثه اى تعلق گرفت، هر قانونى را لغو و هر 
نظمى را برهم مى زند؛ درحالى كه خواهىم دىد بدون پذىرش قضا و قدر الهى هىچ نظمى برقرار نمى شود 

و هىچ زمىنه اى براى كار اختىارى پدىد نمى آىد.
 ، روزى امىرمؤمنان على  با جمعى از ىاران خود در ساىٔه دىوارى نشسته بودند. امام 
متوجه كجى و سستى دىوار شد. براى اىن كه دىوار روى اىشان و ىاران نرىزد، از آن جا برخاست و زىر 

ساىٔه دىوارى دىگر نشست. ىكى از ىاران به آن حضرت گفت:
ــ ىا امىرالمؤمنىن آىا از قضاى الهى مى گرىزى؟

امام فرمود: »از قضاى الهى به َقَدر الهى پناه مى برم.«
برداشت نابه جاى آن شخص، چنىن بود كه اگر قضاى الهى به مرگ انسان تعلق گرفته باشد، چه 
در ساىٔه دىوار كج و سست نشسته باشد چه در ساىٔه دىوار مستحكم، دىوار خراب خواهد شد و مرگ 
خواهد آمد؛ بنابراىن حركت و تغىىر مكان وى و تصمىم گىرى براساس دستور عقل، بى فاىده است. اّما 
امىرمؤمنان با رفتار و گفتار خود، نگرش صحىح از قضا و قدر را نشان داد و به آن شخص )و دىگران( 
آموخت كه اعتقاد به قضا و قدر، نه تنها مانع تحرک و عمل انسان نىست؛ بلكه عامل و زمىنه  ساز آن است. 
زىرا فرو   رىختن دىوار كج، ىک قانون و قضاى الهى است. اىن قضا متناسب با شراىط و تقدىر خاص 

49

)3(



50

آن دىوار، ىعنى كجى آن است. اّما اگر دىوار، وىژگى دىگرى داشته باشد، ىعنى اگر محكم باشد، قانون و 
قضاى دىگرى را به دنبال خواهد آورد و انسانى كه اىن دو تقدىر و اىن دو قضا را بشناسد، تصمىم مى گىرد 

و دست به انتخاب مناسب تر می زند.
حال جهانى را درنظر بگىرىد كه هىچ گونه تقدىر و اندازه اى بر پدىده هاى آن حاكم نباشد؛ آىا در 
چنىن جهانى جاىى براى اراده و اختىار انسان وجود دارد؟ و آىا اصالً چنىن جهانى معنا دارد و مى تواند 

واقعىت خارجى پىدا كند؟

رابطۀ ارادۀ انسان با ارادۀ خداوند
اىنكه مى گوىىم خداوند با حكمت خود، اندازه، وىژگى و نقشٔه پدىده ها را معىن مى كند و با ارادٔه 
خود محقق مى سازد، به اىن معناست كه حوادث جهان و از جمله كارهاى انسان تحت تدبىر و ارادٔه 
خداوند و مظهرى از قضا و قدر اوست. مسأله اىن است: چگونه مى توان هم به قضا و ارادٔه الهى 
معتقد بود و هم انسان را موجودى مختار دانست؟ آىا مى توان گفت كه كار انسان، هم به اراده و اختىار 

او وابسته است و هم به ارادٔه خداوند؟
براى پاسخ به اىن پرسش الزم است با علت هاىى كه در پىداىش ىک پدىده دخالت دارند، آشنا 

شوىم. اىن علل، بر دو دسته اند:
1ــ علل عرضى : در پىداىش هر پدىده ممكن است چند عامل به صورت مجموعه و با همكارى 
ىكدىگر دخالت كنند. مثالً براى روىش ىک گل، مجموعه اى چون باغبان، خاک، آب، نور و حرارت 

را  ىكدىگر گل  با مشاركت  و  به دست هم مى دهند  دست 
پدىد مى آورند. اىن گونه علل را »علل عرضى« مى گوىند. 
در اىن مثال، هر عامل به طور مستقىم نقشى برعهده دارد 

كه با نقش دىگرى متفاوت است.
2ـ علل طولى : گاهى تأثىر چند عامل در پىداىش ىک پدىده اىن گونه است كه مثالً، ىک عامل 
در عامل دىگر اثر مى گذارد و آن عامل دوم در عامل سوم تأثىر مى كند تا اثر عامل اول را به معلول منتقل 
كند. براى مثال، وقتى كه شما قلم به دست مى گىرىد و نامه مى نوىسىد، چندىن عامل، در طول هم، در 

انجام اىن كار دخالت دارند:
اول، قلم كه با حركت خود روى صفحه جمالت را مى نگارد؛

دوم، دست شما كه قلم را به حركت درمى آورد؛
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سوم، ساختار عصبى بدن كه موجب حركت دست شما مى شود؛
چهارم، ارادٔه شما كه مقدم بر سه علت قبلى است؛
پنجم، نفس ىا روح شما كه اراده از او پدىد مى آىد.

كار نوشتن را به هر    ىک از اىن عوامل مى توان نسبت داد؛ بدىن معنا كه اگر هرىک از اىن عوامل نبود، 
عمل نوشتن ممكن نمى شد، اما هر علتى، به ترتىب، علت بودن خود را از عامل باالتر مى گىرد. قلم مى نوىسد، 
اما حركت آن ناشى از حركت دست است. حركت دست به نوبٔه خود محصول كار سىستم عصبى است. 

اىن كار هم ناشى از اراده و اراده هم از نفس شماست. اىن علت ها را »علل طولى« مى گوىند.
وجود اختىار و اراده در انسان به علت ارادٔه الهى و خواست اوست. خداوند اراده كرده است 
كه انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد. در فعل اختىارى، تا زمانى كه انسان به انجام فعلى 
اراده نكند، آن فعل انجام نمى گىرد. اما در عىن حال، وجود ما، ارادٔه ما و عملى كه از ما سر مى زند، 
همگى وابسته به ارادٔه خداوند است. ىعنى ارادٔه انسان در طول ارادٔه خداست و با آن منافات ندارد.

٭ با این كه قضای الهی و اختیار، هر دو، چه در موفقیت ها و چه در شكست های انسان نقش 
دارند، چرا برخی انسان ها می كوشند شكست های خود را به قضا و قدر نسبت دهند؟
.............................................................................

اختىار انسان، ىک تقدىر الهى 
وقتى از تقدىر جهان به    وسىلٔه خداوند سخن مى گوىىم، منظورمان فقط تعىىن طول، عرض، حجم، مكان 
و زمان ىک موجود نىست. اىن ها ساده ترىن و آشكارترىن تقدىرها هستند. تقدىر الهى شامل همٔه وىژگى ها، 

كىفىت ها و كلىٔه روابط مىان موجودات مى شود. اىن كه آب در چند درجه بجوشد، تعداد 
الكترون هاى هر عنصر چه تعداد باشد، ماه در كدام مدار دور زمىن گردش كند، بدن انسان 
از چه اعضاىى تشكىل شود، كار هر عضوى چه باشد، همه و همه از تقدىرات الهى است. 
ىكى از تقدىرات الهى براى انسان اىن است، كه او داراى اختىار باشد؛ همان طور كه مثالً 
به آب، وىژگى ماىع بودن را داده است، به انسان نىز وىژگی مختاربودن را عطا کرده است.

به تعبىر دىگر، خداوند اىن گونه خواسته كه انسان كارهاىش را »با اختىار انجام دهد« و كسى 
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نمى تواند از اختىار، كه وىژگى ذاتى اوست، فرار كند؛ حتى اگر بخواهد فرار كند، باز هم اىن ىک كار 
اختىارى خواهد بود، چون همىن كار را با خواست و ارادٔه خود انجام مى دهد.

محدودۀ اختىار انسان
شاىد در نگاه اول، انسان تصور كند، كه اىن قانون مندى ها مانع تحرک و پوىاىى اوست. اما 
در نگاهى ژرف تر خواهد دىد كه خداوند با چه زىباىى رابطٔه مىان قدرِت اختىار انسان و نظام جهان را 
سامان داده، به گونه اى كه نه تنها اىن نظام سّد راه او نشود، بلكه زمىنه ساز عروج و صعود وى به سوى 

قله هاى كمال گردد.
تارىخ علم نشان مى دهد كه همىن نظام قانون مند، به انسان امكان داده است تا دروازه هاى علم 
را بگشاىد، پهنٔه درىاها را بشكافد، اعماق اقىانوس ها را بجوىد و فضاى كهكشان ها را در نوردد و 

ابزارهاى گوناگونى براى زندگى خود بسازد.
توجه كنىم كه ما در چارچوب قوانىن حاکم بر هستی حق انتخاب دارىم و مثالً آسمان و درىا 
در هر شراىطى رام انسان نىست؛ فقط درصورتى رام و مسّخر انسان مى شوند كه آدمى وىژگى ها و 
قانون مندى هاى آنها را بشناسد و متناسب با آن وىژگى ها، ابزارهاىى مانند هواپىما و  كشتى تهىه كند تا 

بتواند در آسمان ها و درىاها سىر كند.
و  جهت دهنده  هم  و  انسان  اختىارى  كار  الزمٔه  هم  قانون مندى ها  و  تقدىرات  پس 
محدود كنندٔه آن است. برخى از افراد به همىن نكتٔه بسىار روشن توجه نمى كنند و بدون 
درک قانون مندى هاى جهان، براى رسىدن به خوشبختى، راه هاى دلخواه خود را دنبال 

مى كنند و بدبختى خود را رقم مى زنند.

در آیة ١٢ سورة  جاثیه تفکر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:
١ـ مقصود از رام و مسّخر بودن آسمان ها و دریاها چیست؟

.............................................................................
٢ـ چرا کشتی ها می توانند در دریاها حرکت کنند؟

.............................................................................
٣ـ چرا انسان می تواند با اختیار خود به جستجوی در دریا بپردازد؟

.............................................................................
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چند نکته
 ، 1ــ پس از جنگ صفىن و در راه بازگشت از جنگ، مردى از امام على 

سؤال کرد، آىا رفتن به جنگ بنا بر قضا و قدر الهى بود؟
آن حضرت پاسخ داد: »آرى، از هىچ تپه اى باال نرفتىد و در هىچ وادى سرازىر 

نگشتىد، مگر به قضا و قدر الهى.«
آن مرد پرسىد: »پس رنج هاى ما در اىن سفر آىا به حساب خدا گذاشته خواهد شد و نباىد انتظار 
مشاهده  گاه  نىز  امروزه  که  است  قدر  و  قضا  از  نادرست  برداشت  همان  )اىن  باشىم؟«  داشته  پاداشى 

مى شود.(
، فرمود: »خداوند به شما سه اجر بزرگ عناىت فرموده، اجر رفتن به جنگ، زىرا با  امام 
ارادٔه خود رفتىد؛ اجر حضور در جبهه، زىرا به ارادٔه خوىش در آن جا حضور داشتىد؛ اجر بازگشت 

از نبرد، زىرا به ارادٔه خود بازگشتىد و در هىچ ىک از اىن مراحل مجبور نبودىد.«
، به برداشت ناصحىح از قضا و قدر که در ذهن آن مرد بود، اشاره کرد و فرمود:  سپس امام 
»شاىد از اىن که گفتم رفتنتان بنابر قضا و قدر الهى بود، گمان کردى قضا و قدر، جبرى و حتمى بود؟ 

اگر اعمال مردم بر اىن گونه بود، پاداش و مجازات، بىهوده و باطل مى شد.«1
2ــ ىکى از مسائل طرح شده اىن است که »اگر خدا از قبل سرنوشت و آىندٔه مرا مى داند  تالش 
و ارادٔه من دىگر نمى تواند نقشى در آىنده ام داشته باشد. اگر من تالشى بکنم، چون در علم خداوند 
شکست من آمده، تالشم به جاىى نخواهد رسىد، و اگر هم علم خداوند بر موفقىتم باشد، نىازى به تالش 

ندارم«.
چنىن برداشتى از علم الهى، ناشى از قىاس کردن خداى متعال با انسان و کارهاى اوست، که از 

لغزش گاه هاى انسان است و قرآن کرىم پىوسته در اىن باره هشدار مى دهد.
در اىن برداشت، فرض بر اىن بوده است که خداوند فقط پاىان و نتىجٔه فراىند را می داند و از 
خود فراىند و حوادث آن آگاه نىست. ىک کارشناس فوتبال که نتىجٔه ىک مسابقه را می داند، ىا معلمى 
کار  اىن  به  دارند، دست  که  اطالعات محدودى  براساس  مى زند،  را حدس  دانش آموز  آىندٔه ىک  که 
مى زنند. آن معلم نمى داند که اىن دانش آموز از لحظٔه بعد تا روز امتحان چه تصمىم هاىى خواهد گرفت، 
آىا متحّول خواهد شد ىا به راه گذشته ادامه خواهد داد. اّما علم خداوند اىن گونه نىست؛ او  همان طور 

1ــ اصول کافی، ج1، ص 216
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که پاىان فراىند را مى بىند تمام اتفاقات و تصمىم گىرى هاى طول فراىند را هم مشاهده مى کند، او مى داند 
که مثالً فردا آن دانش آموز به اختىار خود تصمىم مى گىرد ساعات مطالعٔه خود را افزاىش دهد، تصمىم 
مى گىرد از مىزان خواب خود کم کند و ده ها تصمىم اختىارى دىگر. همچنىن مى بىند که اىن تصمىم ها 
در پاىان، منجر به قبولى وى خواهد شد. پس علم خداوند منحصر به نتىجٔه پاىانى فراىند نىست، بلکه به 
سلسلٔه تصمىم ها و عوامل دىگِر مؤثر در آن فراىند نىز متعلق است. در حقىقت، علم خداوند، براساس 

علم به تمام عوامل و جزئىات است، نه ىک پىش بىنى ِصرف دربارٔه نتىجه.
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در درس قبل، با حقیقت اختیار و رابطۀ آن با قضا و قدر 
الهی آشنا شدیم و دانستیم که قانون مندی و نظام حاکم بر جهان 
خلقت، تجلی تقدیر الهی و زمینه ساز حرکت و پویایی انسان و به 

کارگیری اراده و اختیار او می شود. در این درس می خواهیم با برخی 
از قانون ها و سنت های الهی که در زندگی انسان تأثیر بیشتری دارند، آشنا شویم تا با توجه به آنها 

برنامه ریزی کنیم و راه موفقیت را هموارتر سازیم. 

درس ششم
سنت های خداوند
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…………………………………… َقـۡد	َخـلَـۡت	ِمـۡن	َقـبۡـِلـکُـۡم	ُسـَنـٌن		
…………………………………… فَـسیـروا	ِفـی	االَۡرِض	فَـۡانـظُـروا	
…………………………………… بیـَن		 کَـۡیـَف	کاَن	عاِقـبَـُة	الۡـُمـَکـِذّ

آل	عمران	١٣٧

آیا	مردم	می	پندارند	رها	می	شوند؛	 َاَحـِسـَب	الـّنـاُس	َاۡن	یُـۡتـَرکوا	
همین	که	گویند	ایمان	آوردیم، َاۡن	یَـقولوا	آَمـّنـا	

و	آزمایش	نمی	شوند؟ َو	هُـۡم	الیُـۡفـَتـنونَ	
عنکبوت	٢

کمک	می	کنیم	هم	به	اینان	)نیکوکاران(	 	ٰهـُؤالِء		 	نُـِمـدُّ کُـّل	ً
هم	به	آنان	)بدکاران(	از	عطای	پروردگارت َو	ٰهـُؤالِء	ِمـۡن	َعـطاِء	َرِبّـَك	

و	عطای	پروردگارت	منعی	ندارد َو	ما	کاَن	َعـطاُء	َرِبّـَك	َمحـظوًرا		
اسراء	٢٠

آنان	که		کفر	پیشه	کرده	اند	تصور	نکنند ذیـَن	کَـَفـروا	 	الَـّ َوال	یَـۡحـَسـبَـنَّ
اگر	به	آنان	مهلت	)بدکارى(	مى	دهیم ما	نُـۡمـلى	لَـُهـمۡ	 َـّ اَ	ن

به	نفع	آنهاست َخـۡیـرٌ		اِلَ	نۡـُفـِسـِهـمۡ	
فقط	به	این	خاطر	به	آنان	مهلت	مى	دهیم ما	نُـۡمـلى	لَـُهـمۡ	 َـّ ِان

که	بر	گناهان	خود	بیفزایند ِلـَیـۡزدادوا	ِاثۡـًما	
درحالى	که	عذابى	خوارکننده	براى	آنهاست َو	لَـُهـۡم	َعـذاٌب	ُمـهیـنٌ	

آل	عمران	178

و	کسانى	که	آیات	ما	را	انکار	کردند بوا	ِبـآیاِتـنا	 ذیـَن	کَـذَّ َوالَـّ
به	تدریج	گرفتار	عذابشان	خواهیم	کرد َسـَنـۡسـَتـۡدِرُجـُهـمۡ	
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از آن راه که نمى دانند ِمـۡن َحـۡىـُث الىَـۡعـلَـمونَ 
و به آنها مهلت مى دهم َو ُاۡمـلى لَـُهـۡم  

همانا تدبىر من استوار است  کَـۡىـدى َمـتىـنٌ  ِانَّ
اعراف 182 و 183

…………………………………… َمـۡن جاَء ِبـالۡـَحـَسـَنـِة 
…………………………………… فَـلَـه و َعـۡشـُر َامـثاِلـها 
…………………………………… ـِىّـئَـِة  َو َمـۡن جاَء ِبـالـسَّ
…………………………………… فَـال ىُـۡجـزٰى ِااّل ِمـۡثـلَـها 
…………………………………… َو هُـۡم ال ىُـظۡـلَـمونَ 

انعام 160

اگر مردم شهرها اىمان آورده  َاۡهـَل الۡـُقـرٰى آَمـنوا  َو لَـۡو َانَّ
و به تقوا گراىىده بودند، َقوا  وَ  اتَـّ
همانا براىشان مى گشودىم لَـَفـَتـۡحـنا َعـلَـۡىـِهـمۡ 
برکاتى از آسمان و زمىن ـماِء َو ااۡلَۡرِض  بَـَرکاٍت ِمـَن الـسَّ

ولى تکذىب کردند، پس آنان را گرفتار ساختم بوا فَـاََخـۡذناهُـمۡ  ِکـۡن کَـذَّ ـٰ َول
به کىفر آن چه کسب کردند ِبـما کانوا َىـۡکـِسـبونَ 

اعراف 96

…………………………………… ذىـَن جاَهـدوا فىـنا   والَـّ
…………………………………… َلـَنـۡهـِدَىـنَّـُهـۡم ُسـُبـَلـنا  
……………………………………  الـلّٰـَه َلـَمـَع الۡـُمۡحـِسـنىـنَ  و ِانَّ

عنکبوت ٦٩

ُسـنَن: سنت ها       َخـلَت: گذشت 
لَـنَهـِدَیـنَّـُهم: حتماً آنان را هداىت می کنىم      سیـروا: جستجو کنىد، بگردىد

ُیجـزٰی: جزا داده شود      جاءَ بِـ: آورد ، بىاورد
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با تفکر در آیات، پیام های زیر را تکمیل کنید. 

١ـ حیات فردی و اجتماعی انسان دارای ………… است. 
سوره……/ آیه……

٢ـ با مطالعه زندگی …… می توان این ……… به دست آورد. 
سوره……/ آیه……

٣ـ هرکس ادعای ایمان کند، ………… قرار می گیرد.              سوره……/ آیه……
٤ـ خداوند به کافران مهلت می دهد و آنان از این مهلت ………

 سوره……/ آیه……
٥ـ برخی انسان ها به تدریج گرفتار ……… می شوند.            سوره……/ آیه……

٦ـ مطابق با ……… الهی ، میان پاداش و کیفر ……… وجود  دارد . 
سوره……/ آیه……

٧ـ مطابق با ……… الهی ، رفتار خوب یا بد  انسان ها ………… تأثیر دارد.
 سوره……/ آیه……

٨ ـ رحمت واسعة الهی به همة افراد جامعه، چه نیکوکار و چه بدکار،…… 
سوره……/ آیه……

٩ـ خداوند کسانی را که در راه او قدم بردارند، به طور خاص… می کند. 
سوره……/ آیه……

سنت های الهی 
براساس	تقدیر	الهی،	جهان	خلقت	دارای	قانون	مندی	است	و	پدیده	های	جهان	در	دایرٔه	قوانین	
خاصی	حرکت	می	کنند	و	مسیر	تکاملی	را	می	پیمایند	یا	بر	یکدیگر	تأثیر	می	گذارند.	این	قوانین،	اختصاص	
به	پدیده	های	طبیعی	ندارد	و	زندگی	فردی	و	اجتماعی	انسان	ها	را	هم	دربر	می	گیرد.	قرآن	کریم	از	این	
قوانین	با	عنوان	»سنت	های	الهی«	یاد	کرده	و	انسان	ها	را	به	شناخت	آنها،	به	خصوص	سنت	های	مربوط	
																	پیام	شمارٔه	........ 		 	 	 به	زندگی	انسان	ها	دعوت	نموده	است.		
شناخت	قوانین	جهان	خلقت	سبب	آشنایی	ما	با	نشانه	های	الهی	و	درک	عظمت	خالق	آنها	و	نیز	
بهره	مندی	از	طبیعت	می	شود.	اّما	شناخت	قوانین	حاکم	بر	زندگی	انسان	ها،	موجب	تنظیم	درست	رابطٔه	
انسان	با	خود،	دیگران،	جهان	خلقت	و	خداوند	می	گردد	و	راه	رسیدن	به	کمال	را	هموار	می	کند.	برخی	
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از	این	سّنت	ها	عبارتند	از:	
1ــ امتحان و ابتالء : این	سنت،	مربوط	به	چگونگى	و	فـرایند	رشد	و	تکامل	انسان	و	عامل	
ظهور	و	بروز	استعدادهاى	اوست.	هر	انسان	انتخابگرى	براى	این	که	نّیت	و	تمایل	درونى	خود	را	
نشان	دهد	و	نتیجٔه	آنچه	را	برگزیده	است،	آشکارا	مشاهده	کند،	همواره	در	معرض	امتحـان	و	آزمایش	
است.	نیز	کسى	که	ایمان	خود	به	خداوند	و	راه	هدایت	الهى	را	اعلم	مى	کند،	وارد	آزمایش	هاى	ویژه	
و	امتحان	هـاى	خاص	مى	گردد.	همٔه	انسان	ها	در	طول	عمر	خـود	در	معرض	آزمایش	اند	و	پیروزى	
یا	شکست	در	این	آزمایش	هـا،	سبب	جـدا	شدن	انسان	های	خوب	از	بد	و	ساخته	شدن	و	تکامل،	یا	
خسران	و	عقب	ماندگـى	آنها	مــى	گـردد.	اگــر	پیروز	شویم	بـــه	مرحلٔه	باالتر	راه	مى	یابیم	و	با	امتحان	
جدیدترى	روبـه	رو	مى	شویم.	درست	مانند	دانش	آمـوزى	کـه	در	طول	هر	سال	آزمایش	مى	شود	تا	به	
														پیام	شمارٔه	........ 	 	 	 	 کلس	باالتر	راه	یابد.			

	مى	فرماید: امام	صادق	

به	راستى	که	مؤمن َمـا	الـُمـؤِمـنُ	 َـّ ِان
به	منزلٔه	کفٔه	ترازوست ـِة	الۡـمیـزاِن	 ِبـَمـۡنـِزلَـِة	کَـفَّ

هر	اندازه	ایمانش	افزوده	شود، 	
ٰ
کُـلَّـما	زیـَد	فى	ایـماِنـه

امتحانش	نیز	سنگین	تر	مى	شود1 	
ٰ
زیـَد	فى	بَـلِئـه

٭ کسی که می داند حوادث زندگی برای ابتالء و امتحان و برای رشد و تکامل انسان 
است، در مواجهه با این حوادث چگونه برخورد می کند؟

1ـ  ..........................................................................
2ـ ..........................................................................
3ـ  ..........................................................................

2ــ امداد الهى :	در	برابر	دعوت	انبیاء،	مردم	دو	دسته	مى	شوند:	دسته	اى	به	نداى	حقیقت	پاسخ	
مثبت	مى	دهند	و	هدایت	الهى	را	مى	پذیرند	و	دسته	اى	لجاجت	ورزیده	و	در	مقابل	حق	می	ایستند.	سنت	
الهى	این	است	که	هر	کس	با	اراده	و	اختیار	خود،	راه	حق	یا	باطل	را	برگزیند،	شرایطى	براى	او	فراهم	شود	

1ــ	بحاراالنوار،	ج	6٧،	ص	٢١٠
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که	در	مسیرى	که	انتخاب	کرده،	به	پیش	رود	و	سرشت	خود	را	آشکار	کند.	یعنی	خداوند	برای	هر	دو	گروه	
امکانات	و	لوازم	رسیدن	به	خواسته	ها	و	هدف	هایشان	را	فراهم	می	کند.	در	حقیقت،	کسى	که	راه	حق	را	
برمى	گزیند،	مورد	لطف	خداوند	قرار	مى	گیرد	و	مراتب	کمال	را	مى	پیماید	و	افرادی	که	فقط	خواهان	دنیا	
هستند	و	برای	آن	می	دوند،	آن	را	به	دست	می	آورند.	البته	اینان	عواقب	زیانبار	این	تصمیم	را	در	آخرت	
مشاهده	خواهند	کرد.1	بنابراین	روی	آوردن	دنیا	و	لذت	های	دنیایی	به	برخی	انسان	های	گناه	کار	نشانٔه	لطف	
خداوند	به	آنان	نیست.	زیرا	از	نعمت	بی	پایان	الهی	محروم	مانده	اند.																									پیام	شمارٔه	........
3ــ توفىق الهى :	امداد	خاص	خداى	متعال	نسبت	به	آنان	که	با	نّیت	پاک،	قدم	در	راه	حق	
گذارند	و	سعادت	جهان	آخرت	و	رضایت	پروردگار	را	هدف	خود	قرار	دهند،	»توفیق	الهى«	نام	دارد.	
یعنی	همراه	با	سعى	و	تلشى	که	انسان	از	خود	نشان	مى	دهد،	خداوند	نیز	شرایط	و	اسباب	را	چنان	فراهم	

مى	سازد	که	وی	بتواند	آسان	تر	به	مقصد	برسد.
یکى	از	جلوه	هاى	این	توفیق،	نصرت	و	هدایت	الهى	به	دنبال	تلش	و	مجاهدت	است.	خداوند،	

انسان	تلشگر	و	مجاهد	را	حمایت	مى	کند،	دست	او	را	مى	گیرد	و	با	پشتیبانى	خود	به	پیش	مى	برد.
																پیام	شمارٔه	........
در	حقیقت،	انساِن	حق	گرا،	خود	را	با	نظام	حاکم	بر	جهان	که	نظامى	حق	است،	هماهنگ	کرده	و	
درنتیجه	نظام	خلقت	به	او	کمک	مى	کند	و	یک	قدمش	به	اندازهٔ	ده	ها	قدم	نتیجه	مى	دهد.	براى	مثال،	قرآن	کریم	
وعده	مى	دهد	که	بیست	نفر	یا	صد	نفر	انسان		تقواپیشه	و	شکیبا	بر	دویست	نفر	یا	هزار	نفر	از	کفار	پیروز	مى	شوند.2
و	دشمنى	مى	ورزند،	 عناد	 با	حق	 و	 گزینند	 برمی	 را	 اطل	 ب راه	 که	 آنان	  : استدراج  و  امالء  4ــ 
خداوند	به	آنها	مهلت	و	فرصت	زندگی	می	دهد	ولی	آنها	این	فرصت	را	وسیلٔه	غوطه	ور	شدن	در	تاریکى	ها	
بتابد،	 آنها	 نور	حّقى	در	دل	 که	 امیدى	وجود	داشت	 اندک	 تدا	 اب در	 اگر	 که	 به	طورى	 قرار	می	دهند؛	
به	تدریج	چنین	امیدى	بر	باد	رفته	و	به	شقاوت	ابدى	گرفتار	خواهند	شد.	درحقیقت،	مهلت	ها	و	امکانات،	
با	اختیار	و	ارادٔه	خودشان	به	صورت	بلی	الهی	جلوه	گر	شده	و	باعث	می	شود	که	بار	گناهان	آنان	هر	
روز	سنگین	و	سنگین	تر	شود.	این	سنت،	که	از	جمله	سنت	هاى	حاکم	بر	زندگى	گناه		کاران	است،	سنت	
																پیام	شمارٔه	........ 	 	 	 	 »املء«	یا	»امهال«3	نام	دارد.			
گاهی	خداوند	علوه	بر	مهلت	دادن،	بر	امکانات	گمراهان	مى	افزاید	و	آنها	با	استفاده	از	همین	
امکانات،	و	با	اصرار	خود	بیشتر	در	فساد	فرو	مى	روند	و	قدم	به	قدم	از	انسانیت	فاصله	گرفته،	و	به	تدریج	

2ــ	انفال،	65 	 	 1ــ	اسراء،	١8	تا	٢٠	
3ــ	املء	و	امهال	به	معنای	مهلت	دادن	است.
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به	سوى	هلکت	ابدى	نزدیک	تر	مى	شوند.	چنین	حالت	تدریجى	در	حرکت	به	سوى	عذاب	الهى	را	سنت	
															پیام	شمارٔه	........ 			 	 	 	 »استدراج«	مى	خوانند.				

به  امکانات  آوردن  روی  ندارند،  آشنایی  الهی  سنت های  با  که  مردم  از  برخی  	 ٭	

گناه کاران را چگونه تحلیل می کنند؟ و دچار چه حالتی می شوند؟ 
.............................................................................
.............................................................................

اما درک درست این موضوع، ما را به سوی چه تحلیلی هدایت می کند؟ 
.............................................................................
.............................................................................

  

5   ــ تفاوت در پاداش و کىفر : با	آنکه	براساس	عدل،	خداوند	باید	به	همٔه	بندگان	براساس	میزان	
اعمالشان	پاداش	یا	جزا	دهد،	اما	از	آن	جا	که	خداوند	با	فضل	خود	با	بندگان	رفتار	مى	کند،	کار	نیک	را	چند	
					پیام	شمارٔه	......		 	 	 برابر	و	کار	بد	را	فقط	به	اندازهٔ	خودش	پاداش	و	جزا	مى	دهد.		
6ــ تأثىر نىکى  ىا بدی  در سرنوشت  :	رهنمودهاى	پیشوایان	دین	به	ما	مى	آموزند	که	زندگى	ما	
به	شدت	تحت	تأثیر	رفتارهای	ماست.	به	طور	مثال،	نیکوکارى	یا	گناه	از	جمله	عوامل	مؤثر	در	طول	عمر	

یا	کوتاهى	آن	هستند.
	مى	فرماید: امام	صادق	

کسانى	که	به	واسطٔه	گناه	مى	میرند نوِب	 َمـۡن	یَـموُت	ِبـالـذُّ
از	کسانى	که	به	واسطٔه	سرآمد	 ـۡن	یَـموُت	ِبـا�جاِل	 َاکۡـثَـُر	ِمـمَّ
عمرشان	مى	میرند،	بیشترند. 	

و	کسانى	که	به	سبب	نیکوکارى	زندگى َو	َمـۡن	یَـعیـُش	ِبـااِۡلۡحـساِن	
دراز	دارند، 	

از	کسانى	که	به	عمر	اصلى	زندگى	 ـۡن	یَـعیـُش	ِبـااۡلَ	ۡعـماِر	 َاکۡـثَـُر	ِمـمَّ
مى	کنند،	بیشترند.1 	

1ــ	بحاراالنوار،	ج	5،	ص	١٤٠
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دعا	نیز	مى	تواند	سبب	بسیارى	از	خوبى	ها	و	مانع	بسیارى	از	بلها	گردد،	البته	درصورتى	که	دعا	
با	شرایط	واقعى	آن	انجام	شود	و	چیزى	که	انسان	از	خداوند	درخواست	مى	کند،	در	نهایت	به	ضرر	او	

تمام	نشود.
این	سنت،	یک	سنت	اجتماعى	نیز	هست.	جامعه	اى	که	در	مسیر	خوبى	ها	گام	بردارد،	درهاى	
به	برخى	عذاب	ها	گرفتار	 آلوده	شود،	 به	گناه	 به	روى	خود	مى	گشاید	و	جامعه	اى	که	 رحمت	الهى	را	
	پیام	شمارٔه	........ 	 	 	 	 	 	 خواهد	شد.		

برای  است  الزم  شدیم،  آشنا  خداوند  سنت های  مهم ترین  از  برخی  با  که  اکنون  ٭	
زیر  سؤال های  به  آنها  از  مطلوب  بهره مندی  و  سنت ها  این  بستر  در  درست  حرکت 

پاسخ دهیم و مطابق با پاسخ های خود برنامه ریزی کنیم.
انجام  باید  اقداماتی  چه  آییم  بیرون  موفق  ابتالء  و  امتحان  سنت  از  این که  برای  ١ـ 

دهیم؟
الف( ........................................................................
ب( ..........................................................................
ج( ...........................................................................

الهی  توفیق  از  بهره مند  و  شود  ما  نصیب  الهی  امداد  مثبت  شکل  این که  برای  ٢ـ 
گردیم چه برنامه هایی را پیشنهاد می دهید؟

الف( ........................................................................
ب( ..........................................................................
ج( ...........................................................................

٣ـ چگونه تشخیص دهیم گرفتار امالء و استدراج نشده ایم؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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»انتخاب«	دشوارترین	لحظات	براى	انسان	است.
تو	 سراغ	 به	 هم	 تردیدها	 و	 وسوسه	ها	 مى	رسد،	 فرا	 انتخاب«	 »لحظٔه	 وقتى	
مى	آیند،	و	آن	»جلوه«اى	را	که	در	یک	»برق	معنویت«	دیده	اى،	از	نظر	و	نگاهت	

محو	مى	سازند.
»چگونه	بودن«	یکى	از	همین	انتخاب	هاى	دشوار	است.

شخصیت	تو	در	گرو	همین	تصمیم	ها	و	برگزیدن	هاست.	این	تویى	که	خمیر	مایٔه	»هستى«	
خود	را،	با	دو	دسِت»انتخاب«	خویش،	شکل	مى	دهى	و	مى	سازى.	

یک	شب،	در	خلوت	خویش،	روبه	آینٔه	حقیقت	بنشین	و	با	خودت،	بى	واسطه	و	بى	ریا	
حرف	بزن.	تو	کیستى؟	چیستى؟	کجایى؟	چه	مى	کنى؟	چگونه	اى؟

تو	مختارى؛	پس	ناچار	باید	انتخاب	کنى.	بزرگى	آدم	ها	به	بزرگى	انتخاب	هاى	آنهاست.	
تو	مى	خواهى	بزرگ	باشى	یا	کوچک؟

این	دیگر	با	خوِد	توست،	اّما	این	را	هم	بدان	که	انتخاب	تو	همواره	با	توست،	تا	ابد،	تا	
همیشه!1	

1ــ	برگرفته	از	کتاب	»گامی	در	مسیر«	از	جواد	محدثی،	با	اندکی	تصرف	و	اضافات
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خدای متعال به حضرت داود  فرمود:
ای داود، اگر روی گردانان از من چگونگی انتظارم برای 
ترک معصیت هایشان  به  مرا  اشتیاق  و  آنان  با  مدارایم  آنان، 
جان  من  سوی  به  آمدن  شوق  از  شـک  بدون  می دانستند، 

می دادند و بندبند وجودشان از محبّت من از هم می گسست.1
پیمودن  و  قبلی  های  پیمان  تکمیل  برای  همواره  جدید  های  تصمیم 
آثار  ادامۀ راه نیست. بلکه گاه برای بازگشت از مسیری است که چندی به غلط پیموده شده و 
زیانباری برجای گذاشته است. این گونه تصمیم ها »توبه« نام دارد. در این درس می خواهیم بدانیم 

توبه چیست؟ و بازگشت حقیقی چه ویژگی هایی دارد؟ 
1ــ میزان الحکمه، ج ٤، محمد محمدی ری شهری، ص ٢٧٩٧

درس هفتم
بازگشت
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عبد یا آزاد
صدای ساز و آواز بلند بود. هرکس که از نزدیک آن خانٔه با شکوه می گذشت، می توانست حدس 
یاپی نوشیده  پ بود و جام شراب  بزند که در درون خانه چه خبر است! بساط عیش و میگساری پهن 

می شد. 
زنی که در آن خانه خدمت می کرد، بیرون آمد تا زباله ها را در کناری بریزد. در همین لحظه مردی 

که آثار عبادت از چهره اش نمایان بود، از آنجا می گذشت. از آن زن پرسید: 
صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ 

زن گفت: آزاد. صاحب چنین خانه ای که بنده نیست. 
را  مالک و صاحب خود  بود حرمت  بنده می  اگر  آزاد است.  که  معلوم است  مرد گفت:  آن 

نگه می داشت و این بساط را پهن نمی کرد. 
رد و بدل شدن این سخنان موجب شد که خدمتکار مکث زیادتری در بیرون خانه بکند. هنگامی 

که برگشت، اربابش پرسید: »چرا دیر آمدی؟«
خدمتکار ماجرا را تعریف کرد و گفت: »مردی با چنین وضع و هیئتی می گذشت و چنان پرسشی 

کرد و من چنین پاسخی دادم.«
شنیدن ماجرا او را چند لحظه در اندیشه فروبرد. جملٔه »اگر بنده می بود، حرمت مالک و صاحب 
خود را نگه می داشت« چون تیری بر قلبش نشست و او را تکان داد. یکباره از جابرخاست وبه خود 
مهلت کفش پوشیدن نداد. با پای برهنه به دنبال گویندهٔ سخن رفت. دوید تا خود را به وی رساند. به 
دست امام هفتم حضرت موسی   توبه کرد و تا زنده بود به پیمان خویش وفادار ماند. ُبۡشربن حارث 

که تا آن روز در زمرٔه اشراف زادگان و عّیاشان بود، در ِسلک مردان پرهیزگار و خداپرست درآمد.1

انقالب علىه خود
در میان موجودات پیرامون ما، گیاهان، به میزانى اندک، و حیوان ها، قدرى بیشتر، مى توانند 
در برابر موانع بیرونى جهت خود را تغییر دهند و مسیر حرکت را عوض کنند. اّما هیچ کدام از این ها 

توانایى آن را ندارند که علیه خود و تمایالت درونى کارى انجام دهند.
انسان، تنها موجودى است که هم می تواند با گناه به خود ستم کند و هم علیه خواسته های زشت 

خود قیام کند و انقالب نماید.
1ــ داستان راستان، استاد شهید مرتضی مطهری، داستان ٤٤
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و  لوامه«  »نفس  و  بدی«  به  امارة  »نفس  دربارة  قبل  سال های  در  آنچه  به  توجه  با 
»خوددانی« و »خودعالی« آموخته اید، به سؤال های زیر پاسخ دهید: 

١ـ کدام یک از آیات ابتدای درس دربارة ظلم به خود می باشد؟ 
.............................................................................

٢ـ چگونه انسان به خود ظلم می کند؟
 .............................................................................

٣ـ انقالب علیه خود چگونه است؟ کدام خود علیه کدام خود انقالب می کند؟ 
.............................................................................
.............................................................................

توانایى	انقلب	علیه	خود	چه	کاربردى	دارد	و	در	کجا	باید	از	آن	استفاده	کرد؟
وجود	ما	با	گرایش	به	خدا	و	محبت	به	او	و	گرایش	به	زیبایى	ها	و	کماالت	متعالى	سرشته	است.	
همٔه	ما	پیوند	قلبى	میان	خود	و	خدا	را	احساس	مى	کنیم	و	رشتٔه	محّبتى	را	که	او	بر	گردن	ما	بسته	است،	
مى	یابیم.	»خدایى«	شدن	آرزوى	ما	و	در	کنار	او	آرام	گرفتن	مقصد	و	مأواى	ماست.1	البته	گرایش	و	
با	لطف	و	 او	 نیست.	 قابل	مقایسه	 ما	 به	رستگارى	و	سعادت	 او	 با	اشتیاق	 به	دیدار	خداوند،	 ما	 شوق	
مهربانى	بى	پایان	خود	همٔه	ابزارهاى	رستگارى	و	کمال	را	براى	ما	مهیا	ساخته	و	کوچک	ترین	هّمت	ما	
را	با	پاداش	هاى	بزرگ	پاسخ	مى	دهد.	کافى	است	ما	قدمى	به	سوى	او	برداریم	تا	شتابان	به	سوى	ما	آید.	

او	در	انتظار	ما	و	مشتاق	ملقات	ماست.

ناسپاسى
با	وجود	چنین	رابطه	اى	میان	خالق	و	مخلوق،	گاهى	آدمى	حرمت	خداى	خود	را	مى	شکند،	گام	
در	مسیر	ناسپاسى	مى	گذارد	و	خود	را	به	گناهان	آلوده	مى	کند	و	از	مسیر	رستگارى	دور	مى	شود.	گاهى	
نیز	حرمت	شکنى	به	تدریج	افزایش	مى	یابد	و	دامنٔه	گناه	آنچنان	گسترده	مى	شود	که	چراغ	عقل	و	فطرت	به	
خاموشى	مى	گراید؛	در	این	صورت،	جهت	الهى	زندگى	عوض	مى	شود	و	آدمى،	پشت	به	خدا،	به	سویى	

که	شیطان	وسوسه	اش	مى		کند،	قدم	برمى	دارد.		

1ــ	فی	َمقَعِد	ِصدٍق	ِعنَد	َملیٍک	ُمقَتِدٍر	ــ	قمر،	55
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اگر	انسان	هنگامی	که	اولین	گناهان	را	مرتکب	مى	شود،	شخصیت	
آلوده	و	وحشتناک	فرداى	خود	را		ببیند،	به	شدت	از	آن	بیزارى	می	جوید	
و	دوری	می	کند.	اما	پس	از	آن	که	در	آن	گرفتار	آمد	و	خود	را	بدان	عادت	
داد،	آن	تنفر	اّولیه	را	نیز	فراموش	می	کند.	»توجیه«	گناه	و	»عادت«	به	آن،	

از	پرتگاه	هاى	خطرناک	سقوط	در	وادى	ضللت	است.	
میزان	تأثیر	گناهان	یکسان	نیست.	برخى	گناهان	تأثیرشان	ضعیف،	و	

برخى	شدید	و	شدیدتر	است.	گناهان	بزرگ	به	سرعت	آدمى	را	از	مسیر	توحید	و	
اخلص	خارج	و	گرفتار	شیطان	و	هوس	هاى	شیطانى	مى	کند.	دروغ،	ظلم	به	مردم،	

پذیرش	ظلم	و	پشتیبانى	از	ظالم،	کسب	مال	حرام،	فسادهاى	اخلقى،	شراب	خواری،	روابط	نامشروع	
جنسى،	تهمت،	ترک	عبادت	هایى	چون	نماز	و	روزه	از	این	قبیل	گناهان	هستند.	برخى	از	این	ها،	هم	
زندگى	دنیایى	فرد	را	تباه	مى	کنند،	هم	در	نسل	هاى	آیندٔه	او	اثر	مى	گذارند	و	هم	عذاب	هاى	شدید	اخروى	

را	در	پى	دارند.	
آیا	 به	انسان	ها،	در	هنگام	ارتکاب	گناه	است.	 تلخ	تر	و	رنج	آورتر،	غفلت	از	نگاه	خداوند	 نکتٔه	
مى	شود	در	زیر	نگاه	خداى	بینا،	دست	به	گناه	آلوده	کرد	اما	رّدپایى	از	شرمسارى	و	خجالت	در	قلب	

آدمى	ظاهر	نشود؟	چگونه	جرأت	مى	کنیم	و	چنین	اجازه	اى	به	خود	مى	دهیم؟!	
	به	یکى	از	یاران	خود	فرمود: امام	صادق	

چنان	از	خدا	خوف	داشته	باش	که	گویى	او	را	مى	بینى.	پس	اگر	تو	او	را	نمى	بینى،	او	تو	را	
مى	بیند.	اگر	فکر	کنى	او	تو	را	نمى	بیند،	کفر	ورزیده	اى	و	اگر	بدانى	که	او	تو	را	مى	بیند	و	در	عین	حال	

در	مقابل	او	گناه	مى	کنى،	او	را	خوارترین	بینندگاِن	به	خود	قرار	داده	اى!1

٭ حالت خود را هنگام نافرمانی ها و خطاهایی که گاهی مرتکب می شوید، بررسی کنید 
و ببینید:

1ـ به کدام خطا عادت کرده اید و علت آن چیست؟
2ـ آیا به آثار سوِء آن خطا آشنا هستید و می دانید چه اثری بر جای می گذارد؟

3ـ هنگام انجام آن خطا، چه حالتی در پیشگاه خداوند دارید؟

1ــ	اصول	کافی،	ج٢،	ص	6٧
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حقىقت توبه
توانایی	انقلب	علیه	خود	که	حاصل	پشیمانی	از	گذشته	است،	به	انسان	امکان	مى	دهد	راه	رفته	
را	باز	گردد	و	فرصت	هاى	از	دست	داده	را	جبران	نماید.	این	موهبت	بسیار	گرانبهایى	است	که	خداوند	
به	بندگان	هدیه	کرده	و	دروازٔه	رحمتى	است	که	بر	روى	بندگان	گشوده	و	نام	آن	را	»توبه«	گذاشته	است.	
توبه	یعنى	بازگشت	و	در	مورد	بندگان	به	معناى	بازگشتن	از	گناه	به	سوى	فرمان	بردارى	از	خداوند	است.	
البته	این	کلمه	در	قرآن	کریم	براى	خداوند	هم	به	کار	مى	رود	که	در	این	صورت،	به	معناى	بازگشت	لطف	

و	آمرزش	الهی	به	انسان	توبه	کار	است.	

در آیة ٣٩ سورة مائده تفکر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید: 
١ـ در این آیه چه نامی به گناه داده شده است؟ 

.............................................................................
٢ـ چرا خداوند این نام را به گناه داده است؟ 

 .................................... .............. ...........................
٣ـ برای رسیدن به مرحلة آمرزش، چه مراحلی باید طی شود؟ 

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

توبه و پاکى
گناه،	آلودگى	است	و	توبه،	پاک	شدن	از	آلودگى	هاست.	توبه	گناهان	را	از	قلب	خارج	مى	کند	و	

آن	را	شست	وشو	مى	دهد.	این	عمل	را	»پیرایش«	یا	»تخلیه«	مى	گویند.
	مى	فرماید: امیرمؤمنان	

توبه	دل	ها	را	پاک	مى	کند ـُر	الۡـُقـلوَب	 ـۡوبَـُة	تُـطَـِهّ التَّ
و	گناهان	را	مى	شوید1 نوَب	 َو	تَـۡغـِسـُل	الـذُّ

	مى	فرماید: به	همین	دلیل	است	که	رسول	خدا	
کسى	که	از	گناه	توبه	کرده نۡـِب	 الـّتـاِئـُب	ِمـَن	الـذَّ

مانند	کسى	است	که	گناه	نکرده	است٢. کَـَمـۡن	ال	َذنۡـَب		لَـه	و	
٢ــ	همان،	ص	١٢6 	 1ــ	مستدرک	الوسائل،	میرزانوری،	ج	١٢،	ص	١٢٩	

)1(
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توبه	نه	تنها	گناه	را	پاک	مى	کند،	بلکه	به	کمک	ایمان	و	عمل	صالح،	گناهان	را	به	حسنات	تبدیل	
مى	سازد.	

در آیات ابتدای درس تفکر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:
١ـ کدام یک از این آیات دربارة تبدیل گناهان به نیکی هاست؟ 

.............................................................................
٢ـ با چه شرایطی این تبدیل صورت می گیرد؟ 

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

مراحل توبه
توبه	صرفاً	یک	کار	ظاهرى	و	لفظى	نیست،	بلکه	تحّولى	درونى	و	قلبى	است	که	آثار	گناه	را	محو	

	داراى	مراحل	زیر	است:1 مى	کند.	این	تحّول	درونى	بنابر	کلم	امام	على	
و	 اندوه	 را	دچار	 که	شخص	 پشیمانى	حالتى	درونى	است	 از گذشته  پشىمانى   : اّول  مرحلۀ 
حسرت	مى	کند	و	شیرینى	گناه	را	به	تلخى	تبدیل	مى	سازد.	تا	وقتى	شیرینى	گناه	در	جان	آدمى	باقى	است	
و	از	خاطرٔه	آن	احساس	لذت	مى	کند،	توبه	آغاز	نشده	است.آمده	است	که	یکى	از	پیامبران	براى	قبول	
توبٔه	فردى	از	بنى	اسرائیل،	به	درگاه	خداوند	شفاعت	کرد.	خداى	متعال	به	او	فرمود:	»به	عزتم	سوگند	
اگر	همٔه	اهل	آسمان	ها	و	زمین	براى	وى	شفاعت	کنند،	تا	زمانى	که	شیرینى	گناه	در	دلش	باقى	است،	

توبه	اش	را	نپذیرم.«٢
توبه بر لب، سُبحه٣ بر کف، دل پر از شوق گناه

معصیت را خنده می آید  ز  استغفار ما ٤

روشن	است	که	اگر	انسان،	پس	از	انجام	توبه،	هنوز	از	گناه	خود	خوشش	بیاید	و	از	آن	احساس	
لذت	کند،	در	واقع	هنوز	پشیمان	نشده	و	صرفاً	ادعاى	پشیمانى	کرده	است.	این	مرحلٔه	توبه	معموالً	
َه«	پشیمانى	خود	را	ابراز	 با	استغفار	همراه	است	و	انسان	توبه	کار	با	عبارت	هایى	مانند	»َاۡسـَتۡغـِفـُر	الـلٰـّ

مى	کند.

٢ــ	کنزالعمال،	ح	١٠١٧٤ 	 	 1ــ	نهج	البلغه،	حکمت	٤١٧	
٤ــ	صائب	تبریزی 	 	 ٣ــ	ُسبحه:	تسبیح	

)2(
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٭	برای رسیدن به حالت پشیمانِی پس از گناه، ابتدا پیش نهادهای خود را مطرح کنید 
و سپس پیش نهادهای مؤثرتر را انتخاب نمایید.

مرحلۀ دوم : تصمىم بر تکرار نکردن گناه قدم	دوم	در	توبه	آن	است	که	شخص	تائب،	تصمیم	
جدى	بر	ترک	گناه	بگیرد.	اظهار	ندامت	ظاهرى	و	گفتن	کلمٔه	استغفار،	در	حال	تکرار	مداوم	گناه،	نه	تنها	

پذیرفته	نیست،	بلکه	استغفار	را	بى	خاصیت	مى	کند.	اثر	بدتر	چنین	استغفارى	در	کلم	امام	رضا	
آمده	که	فرموده	است:

کسى	که	از	گناه	استغفار	کند نۡـِب	 َالۡـُمۡسـَتـۡغـِفـرُ		ِمـَن	الـذَّ
و	در	عین	حال،	انجامش	دهد وَ	یَـۡفـَعـلُـه	و	

مانند	کسى	است	که	پروردگارش	را	مسخره	 	
ٰ
ه ّـِ 	ِبـَر	ب

ِ
کَـالـُمۡسـَتـۡهـِزٔی

کرده	است.1 	

چه  بینجامد،  گناه  ترک  بر  محکم  ارادة  و  تصمیم  به  پشیمانی،  حالت  اینکه  برای  ٭	

راه حل هایی را پیش نهاد می دهید؟

مرحلۀ سوم : جبران حقوق مردم	با	این	که	با	دو	مرحلٔه	قبل،	عادت	به	گناه	از	بین	مى	رود،	اّما	
برخى	از	گناهان	را	که	به	حق	الناس	مربوط	بوده،	جبران	نمى	کند.	از	این	رو	فرد	باید	ستمى	را	که	بر	
مردم	کرده	جبران	نماید	و	حقوق	مادى	یا	معنوى	آنها	را	در	حد	توان	ادا	کند	و	رضایت	صاحبان	حق	را	

به	دست	آورد	و	اگر	به	آنان	دسترسى	ندارد،	در	حق	آنان	صدقه	دهد	و	برایشان	دعاى	خیر	نماید.
توجه	کنیم	که	حقوق	مردم	منحصر	در	حقوق	مادى	آنها	نیست،	مردم	بر	یکدیگر	حقوق	معنوى	هم	
دارند	که	بسیار	مهم	تر	از	حقوق	مادى	است.	اگر	با	دروغ،	غیبت	و	تهمت	آبروى	انسانى	ریخته	شده،	اگر	قلب	
پدر	یا	مادرى	بر	اثر	بى	حرمتى	فرزندى	شکسته	شده،	اگر	با	توزیع	کتاب	یا	فیلم	گمراه	کننده،	فساد	و	تباهى	در	
جامعه	گسترش	یافته،	اگر	رفتار	ناپسند	برخى	افراد	سبب	بدبینى	دیگران	به	دین	شده،	در	واقع	حقوق	معنوى	

افراد	ضایع	شده	است	و	باید	فرد	توبه	کننده		با	تمام	وجود	به	جبران	حقوق	از	دست	رفته	بپردازد.
1ــ	کافی،	ج	٢،	کتاب	الدعاء،	ص	5٠٤
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مرحلۀ چهارم : جبران حقوق الهى	حق	دیگر،	حق	خداوند	بر	مردم	است	که	مهم	ترین	آن،	حق	
اطاعت	و	بندگى	اوست.	توبه	کننده	باید	بکوشد	کوتاهى	هاى	خود	در	پیشگاه	خداوند	را	جبران	کند،	براى	

مثال،	نمازها	یا	روزه	هاى	از	دست	داده	را	قضا	نماید	و	عبادت	هاى	ترک	شده	را	به	جا	آورد.
البته	خداوند	نسبت	به	بندگان	خود	مهربان	است	و	اگر	ببیند	که	شخص	توبه	کار	حداکثر	تلش	

خود	را	کرده	و	نتوانسته	همٔه	گناهان	را	جبران	کند،	بقیٔه	موارد	را	خود	جبران	و	او	را	عفو	مى	کند.1

رفتار و اخالق خود را ارزیابی کنید و ببینید به کدام یک از حقوق خداوند و مردم  ٭	

کمتر توجه کرده اید. آنها را یادداشت کنید و برای جبران آن برنامه ریزی نمایید.

توبۀ اجتماعى
همان	طور		که	توحید	عبادی	دو	جلوه	دارد،	جلوه	اى	در	فرد	و	جلوه	اى	در	جامعه،	توبه	نیز	این	
گونه	است.	آن		چه	تاکنون	گفته	شد،	مربوط	به	توبٔه	فردى	بود.	اما	اگر	جامعه	اى	در	برخى	از	ابعاد	از	
توحید	و	اصلح	اجتماعى	 به	مسیر	 بازگشت	 نیازمند	 از	خداوند	خارج	شود،	 توحید	و	اطاعت	 مسیر	

است؛	یعنى	نیازمند	توبه	است.	
انحراف	هاى	اّولیٔه	اجتماعى	باید	در	همان	مراحل	ابتدایى	خود	اصلح	شوند	تا	گسترش	نیابند	
و	ماندگار	نشوند.	رباخوارى،	رشوه	گرفتن،	بى	توجهى	به	عفاف	و	پاکدامنى،	ظلم	کردن	و	ظلم	پذیرى	و	

اطاعت	از	غیر	خدا،	از	جملٔه	این	بیمارى	ها	و	انحراف	هاست.
راه	اصلح	و	معالجٔه	جامعه	از	این	بیمارى	ها	انجام	دادن	وظیفٔه	امر		به	معروف	و	نهى	از	منکر	
است.	اگر	مردم	در	انجام	این	وظیفه	کوتاهى	کنند،	گناهان	اجتماعى،	قوى	تر	و	محکم	تر	مى	شوند	و	تمام	
سطوح	جامعه	را	در	بر	مى	گیرند.	در		واقع	اگر	مردم	در	برابر	اولین	نمودهاى	گناه	حساسیت	نشان	دهند	و	
در	برابر	آن	بایستند	و	بکوشند	که	جامعه	را	به	وضع	اعتدال	باز	گردانند،	به	آسانى	مى	توانند	مانع	گسترش	
آن	شوند.	اما	اگر	مردم	کوتاهى	کنند	و	اقدامات	دلسوزان	جامعه	به	جایى	نرسد	و	به	تدریج	انحراِف	از	حق	
ریشه	بدواند،	اصلح	آن	مشکل	مى	شود	و	تلش	هاى	بزرگ	و	فعالیت	هاى	ایثارگرانه	مى	طلبد؛	تا	آن	جا	

	برای	کسانی	که	بخواهند	در	ردیف	اولیای	بزرگ	الهی	قرار	گیرند	و	به	مقام	»علیین«	برسند.	دو	مرحلٔه	دیگر	بیان	 1ــ	امیرمؤمنان		
می	فرماید	که	عبارت	است	از:	پنجم:	گوشتی	که	از	حرام	بر	تن	انسان	روییده،	با	حزن	و	اندوه	آب	شود	تا	پوست	به	استخوان	بچسبد	و	گوشت	
جدید	در	زیر	پوست	روییده	شود.	ششم:	انسان	توبه	کار،	زحمت	و	سختی	عبادت	را	به	بدن	بچشاند،	هم	چنان	که	شیرینی	گناه	را	چشانده	بود.	
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که	ممکن	است	نیاز	باشد	انسان	هاى	بزرگى	جان	و	مال	خود	را	تقدیم	کنند	تا	جامعه	را	از	تباهى	مطلق	
برهانند	و	مانع	خاموشى	کامل	نور	هدایت	شوند.

	براى	کوتاه	کردن	دست	معاویه	از	حکومت	اقدام	 براى	مثال،	اگر	آن	زمان	که	امیر	مؤمنان	على			
کرد،	مسلمانان	به	طور	دسته	جمعى	از	ایشان	حمایت	مى	کردند	و	اگر	پس	از	شهادت	ایشان،	مردم	به	طور	
	پیروى	مى	نمودند	و	اگر	مردم	در	مقابل	نصب	یزید	به	خلفت	اعتراض	مى	کردند	 همه	جانبه	از	امام	حسن		
	و	 بار	نمى	رفتند،	انحراف	از	اسلم	آنقدر	عمیق	و	گسترده	نمى	شد	که	الزم	باشد	امام	حسین		 و	زیر	

خانواده	و	یارانش،	براى	جلوگیرى	از	نابودى	اسلم،	خود	را	فدا	کنند.

تا چه زمانى برای توبه کردن مهلت دارىم؟ 
پاسخ	این	سؤال	را	با	ذکر	کلمى	از	امیرمؤمنان	آغاز	مى	کنیم؛	آن	حضرت	در	پاسخ	کسى	که	از	

او	موعظه	اى	درخواست	کرد،	فرمود:
»از	کسانى	مباش	که	بدون	عمل	دل	به	آخرت	بسته	و	به	واسطٔه	آرزوى	طوالنى،	توبه	را	به	تأخیر	

انداخته	است؛	دربارٔه	دنیا	زاهدانه	سخن	گوید،	اّما	هم	چون	دنیا	دوستان	عمل	کند…«	1
در	پاسخ	به	سؤال	باال	مى	گوییم،	گرچه	تمام	طول	عمر	ظرف	زمان	توبه	است	و	تا	لحظٔه	مرگ	
مى	توان	توبه	کرد		2،	اّما	بهترین	زمان	براى	توبه،	دورانى	است	که	توبه	آسان	تر	و	جبران	گذشته	راحت	تر	

است.	بر	این	اساس،	باید	به	چند	نکته	توجه	کنیم.
1ــ	از	آن	جا	که	دورٔه	جوانى	دورٔه	انعطاف	پذیرى،	تحّول	و	دگرگونى	و	دورٔه	پیرى	دورٔه	کم	شدن	
آمد،	 پدید	 انسان	 در	 جوانى	خصلت	هایى	 دورٔه	 در	 اگر	 است،	 و	خصلت	ها	 خوى	ها	 تثبیت	 انعطاف،	
خارج	کردن	آن	خصلت	ها	در	پیرى	بسیار	سخت	و	طاقت	فرسا	خواهد	بود.	خصلت	هاى	ناپسندى	که	
در	ما	پدید	مى	آیند،	شبیه	طناب	هایى	هستند	که	بر	پاى	انسان	بسته	مى	شوند	یا	شبیه	تورهایى	هستند	که	
آدمى	را	در	دام	خود	گرفتار	مى	سازند؛	هرقدر	که	زمان	مى	گذرد،	آن	طناب	ها	و	تورها	محکم	تر	مى	شوند	

و	ارادٔه	آدمى	ضعیف	تر	مى	گردد	و	پاره	کردن	آنها	بسیار	سخت	و	گاه	نزدیک	به	محال	مى	شود.
٢ــ خوش	گذرانى	در	دورٔه	جوانى	به	امید	توبه	کردن	در	دور	ان	پیرى،	حیلٔه	خطرناک	شیطان	

است.	زیرا:
اوّ الً،	پیرى	محصول	کشت	جوانى	است.	چند	نفر	گناه	کار	سراغ	دارید	که	در	پیرى	توانسته		باشند	

1ــ	نهج	البلغه،	حکمت	١5٠
2ــ	اصول	کافی،	ج٢،	ص	٤٤٠،	کتاب	ایمان	و	کفر
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خود	را	متحول	سازند؟	هرکس	در	پیرامون	خود	بنگرد	مى	بیند	که	چنین	افرادى	بسیار	نادر	و	محدودند.
ثانیًا،	چه	تعداد	از	آدم	هاى	گناه	کار	به	پیرى	رسیده	اند	تا	فرصت	توبه	پیدا	کنند؟

ثالثًا،	فریب	بزرگ	شیطان	این	است	که	لذت	گناه	را	برتر	از	خوشى	و	لذت	اطاعت	از	فرمان	الهى	
آنان	که	خوشى	و	لذت	را	از	 جلوه	مى	دهد.	آدم	هاى	زیرک	و	هوشیار،	گول	این	فریب	را	نمى	خورند.	
راه	گناه	جست	و	جو	مى	کنند،	در	همان	حاِل	لذت	گناه،	با	نگرانى	هاى	روحى	و	روانى	درگیر	مى	شوند	که	
نمى	گذارند	لذت	گناه	کام	آنان	را	شیرین	کند.	اّما	چون	از	حقیقت	مطلب	غافلند،	براى	رفع	آن	رنج	هاى	
به	طور	کامل	در	 این	که	سرانجام	 تا	 بزرگ	تر	مى	کنند	 بزرگ		و	 روحى	و	روانى،	خود	را	سرگرم	گناهان	
منجلب	فساد	غرق	مى	شوند	و	راهى	براى	بیرون	آمدن	نمى	یابند.	اّما	خداوند	برنامٔه	زندگى	را	براى	مؤمنان	
به	گونه	اى	تنظیم	کرده	که	هم	از	لذت	هاى	عالى	معنوى	برخوردار	شوند	و	هم	بى	دغدغٔه	گناه	و	به	دور	از	

رنج	هاى	روانى،	از	لذت	هاى	مادى	و	طبیعى	نیز	بهره	ببرند.	

امام خمینى رحمة الله علیه مى گوید:
و	 قلبى	 کدورت	 و	 کمتر	 گناهان	 بار	 که	 است،	 ایام	جوانى	 توبه،	 »بهاِر	
ظلمت	باطنى	ناقص	تر	و	شرایط	توبه	سهل	تر	و	آسان	تر	است.	انسان	در	پیرى،	
حرص	و	طمع	و	حّب	جاه	و	مال	و	طول	آرزویش	بیشتر	است،	و	این	به	تجربه	
ثابت	شده	است	و	حدیث	شریف	نبوى	شاهد	بر	آن	است.	فرض	کنیم	که	انسان	بتواند	در	ایّام	
پیرى	به	توبه	قیام	کند،	از	کجا	به	پیرى	برسد	و	اجل	موعود،	او	را	در	سن	جوانى	و	در	حال	

اشتغال	به	نافرمانى	نرباید	و	به	او	مهلت	دهد؟…
پس	اى	عزیز،	از	کیدهاى	شیطان	بترس	و	در	حذر	باش،	و	با	خداى	خود	مکر	و	حیله	مکن	
که	پنجاه	سال	یا	بیشتر	شهوت	رانى	مى	کنم	و	دم	مرگ	با	کلمٔه	استغفار	جبران	گذشته	مى	کنم؛	این	ها	
خیال	خام	است.	اگر	در	حدیث	دیدى	یا	شنیدى	که	حق	تعالى	بر	این	امت	لطف	فرموده	و	توبٔه	آنها	
تا	قبل	از	مشاهدٔه	آثار	مرگ	یا	خوِد	آن	قبول	مى	فرماید،	صحیح	است؛	ولى	هیهات	که	در	آن	 را	
بر	 عزِم	 و	 برگشت	 دارد؛	 توبه	زحمت	 به	 اقدام	 لفظ	است؟!	 توبه	 مگر	 انسان	سرزند!	 از	 توبه	 وقت	
برگشت	نکردن،	ریاضت	هاى	علمى	و	عملى	الزم	دارد،	…	چه	بسا	باشد	که	قبل	از	فکر	توبه	یا	عملى	
کردن	آن،	اجل	مهلت	ندهد	و	انسان	را	با	بار	معصیت		هاى	سنگین	و	ظلمت	بى	پایان	گناهان،	از	این	
جهان	منتقل	نماید.	آن	وقت	خدا	مى	داند	که	انسان	به	چه	گرفتارى	ها	و	بدبختى	ها	دچار	مى	شود	…
پس	اى	عزیز،	هرچه	زودتر	دامن	همت	به	کمر	بزن	و	عزم	رامحکم	و	اراده	را	قوى	کن	و	
٧5
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از	گناهان،	تا	در	سن	جوانى	هستى	یا	در	حیات	دنیایى	به	سر	مى	برى،	توبه	کن	و	مگذار	فرصت	
خدا	داد	از	دستت	برود؛	به	تسویلت	1	شیطانى	و	کیدهاى	نفس	اّماره	اعتنا	مکن.«	2

مولوى،	دربارٔه	کسى	که	فریب	شیطان	را	مى	خورد	و	توبه	را	به	تأخیر	مى	اندازد،	مثال	
زیر	را	مى	زند:

همچو آن شخصِ درشتِ خوش سُخُن 
در میان ره نشاند او خاربُن

هر دمی آن خاربُن افزون شدی
پای خلق از زخم آن پرخون شدی 

جامه های خَلق بدریدی زخار
پای درویشان بِخَستی زار زار 

چون به ِجد حاکم بدو گفت این بکَن
گفت آری برکَنَم روز  یش من 

مدتی فردا و فردا وعده داد
شد درخت خارِ او محکم نهاد 

گفت روزی حاکمش ای وعده کَژ 
پیش آ   در کار ما واپَس مَغَژ

تو که می گویی که فردا، این بدان 
که به هر روزی که می آید زمان 
آن درختِ بَد جوان تر می شود 

وین کَنَنده پیر و مضطر می شود 
خار  بُن در قوّت و برخاستن 
خارکَن در پیری و در کاستن

خار  بُن هر روز و هر دم سبزتر 
خارکَن هر روز زار و خشک تر
او جوان تر می شود تو پیرتر
زود با  ش و روزگار خود ببَر

                             مثنوی مولوی/ دفتر دوم

1ــ	تسویل:	اغوا	کردن،	به	گمراهی	افکندن،	آراسته	و	زیبا	جلوه	دادن	
2ــ	شرح	چهل	حدیث،	امام	خمینی	)رحمة	الله	علیه(،	ص	٢٧٣،	با	ساده	سازی	برخی	کلمات	و	عبارات

٧6
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بازگشت  بر  عالوه  توبه،  هنگام  در  که  ببینید  و  کنید  نگاه  مائده  سورة   ٣٩ آیة  به  ١ـ 
انسان گناهکار چه بازگشت دیگری مطرح شده است و آن بازگشت نتیجة چیست؟ 

شده  ذکر  خداوند  برای  صفت  دو  آمده  درس  ابتدای  در  که  ای  آیه  سه  هر  در  ٢ـ 
است. آن دو صفت کدامند؟ چه رابطه ای میان آن دو صفت و توبه وجود دارد؟ 

٣ـ مهم ترین ناسپاسی از خداوند چیست؟ و چه موقع انسان دست به چنین ناسپاسی 
می زند؟ 

چه  باید  نرود،  گناه  سمت  به  انسان  اینکه  برای   ، صادق   امام  سخن  ر  بناب ٤ـ 
دیدگاهی دربارة خدا داشته باشد؟ 

٥ـ بنابر سخن امیرمؤمنان، چه چیزی قلب ها را پاک می کند و گناهان را می شوید؟ 
٦ـ بنابر سخن رسول خدا  شخص توبه کننده مانند چه کسی است؟ 

چه  صورت،  این  غیر  ر  د است؟  کافی  ه  گذشت از  پشیمانی  کردن  توبه  برای  آیا  ٧ـ 
کارهای دیگری باید انجام شود؟ 

٭١ـ آیات ٥٠ تا ٦٠ و ٨٤ تا ٩٥ سورة هود را مطالعه کنید و ببینید که چه عاملی باعث 

شد قوم عاد و قوم مدین گرفتار عذاب شوند. 
٢ـ مناجات التائبین را در کتاب »مفاتیح الجنان« بخوانید و به سؤال های زیر پاسخ 

دهید: 
الف( گناه چه آثاری در وجود انسان باقی می گذارد؟ 

ب( چه اموری است که جز خداوند، دیگری توان انجام آن را ندارد؟ 
بسته  او  بر  را  عذرآوردن  راه  که  اده  د قرار  کار  گناه  پای  پیش  راهی  چه  خداوند  ج( 

است؟ 



مرحلۀ سوم
در مسیر
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انسان مسلمان، تالش برای  از برنامه های یک  بخشی 
ساختن جامعه ای با معیارهای اسالمی است. از این رو الزم است 
ابتدا معیارهای یک جامعۀ اسالمی را که قرآن کریم، پیامبر   اکرم و 
امامان بزرگوار )صلوات الله علیهم( به ما معرفی کرده اند، بشناسیم و برای 

تحقق هرچه بهتر آنها در جامعه، برنامه ریزی و تالش کنیم.
بنابراین، در این درس می خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که: جامعه و تمدن مورد نظر 

اسالم دارای چه ویژگی هایی است؟

درس هشتم
پایه های استوار
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…………………………………… ِه. َمـۡن.آَمـَن.ِبـالـلٰـّ
…………………………………… َو.اۡلـَیـۡوِم.ا�ِخـِر.
…………………………………… َو.َعـِمـَل.صاِلـًحا.
…………………………………… فَـلَـُهـۡم.َاۡجـُرهُـۡم.ِعـۡنـَد.َرِبّـِهـمۡ.
…………………………………… َو.ال.َخـۡوٌف.َعـلَـۡیـِهـمۡ.
…………………………………… َو.ال.هُـۡم.یَـۡحـَزنونَ.

بقره.62

…………………………………… ذیـَن.آَمـنوا. َهـا.الَـّ ُـّ یا.َای
…………………………………… هَ. َاطیـُعـوا....الـلّٰـّ
…………………………………… سوَل. َو.َاطیـُعـوا...الـرَّ
.…………………………………… َو.ُاوِلـی.ااۡلَۡمـِر.ِمـۡنـکُـمۡ.

نساء.59

بنابراین.به.دعوت.بپرداز فَـِلـٰذِلـَك.فَـاۡدُع..
و.همان.گونه.كه.مأموریت.یافته.اى،.ایستادگى.كن وَ..اۡسـَتـِقـۡم.كَـما.ُاِمـۡرَت.

و.از.هوس.هاى.آنان.پیروى.مكن ـِبـۡع.َاۡهـواَءهُـمۡ. وَ..ال.تَـتَّ
و.بگو.ایمان.آوردم َو.ُقـۡل.آَمـۡنـُت..

به.هر.كتابى.كه.خدا.نازل.كرده.است ُه.ِمـۡن.ِكـتاٍب. ِبـما.َانۡـَزَل.الـلٰـّ
و.مأمور.شدم.میان.شما.با.عدالت.عمل.كنم َو.ُاِمـۡرُت.اِلَ.ۡعـِدَل.بَـۡیـَنـُكـمُ.
خدا.پروردگار.ما.و.پروردگار.شماست ُكـۡم.. ُـّ نا.َو.َرب ُـّ ُه...َرب الـلٰـّ

شورى.15
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…………………………………… ُقـۡل.َهـۡل.یَـۡسـَتـِوى..
…………………………………… ذیـَن.یَـۡعـلَـموَن.. الَـّ
…………………………………… ذیـَن.ال.یَـۡعـلَـمونَ. َو.الَـّ
…………………………………… ُر.ُاولُـوا.ااۡلَ..لۡـباِب... ما.یَـَتـَذكَـّ َـّ ِان

زمر.9

…………………………………… ِه. ـدٌ.َرسوُل.الـلٰـّ ُمَحـمَّ
…………………………………… ذیـَن.َمـَعـه.و. .َو.الَـّ
…………………………………… .َاِشـّداُء.َعـلَی.الۡـُكـّفـاِر.
.…………………………………… .ُرَحـماُء.بَـۡیـَنـُهـمۡ.

فتح.29

بگو.چه.كسى.حرام.كرده.زیورهایى.را ِه.. َم.زیـَنـَة.الـلٰـّ ُقـۡل.َمـۡن.َحـرَّ
كه.خدا.براى.بندگانش.پدید.آورده ..

ٰ
تى.َاۡخـَرَج.ِلـِعـباِده الَـّ

و.روزى.هاى.پاكیزه.را ۡزِق.. وَ..الـطَّـِیّـباِت.ِمـَن.الـِرّ
بگو.این.ها.براى.كسانى.است.كه.ایمان.دارند ُقـۡل.ِهـَى.ِلـلَّـذیـَن.آَمـنوا..

در.زندگى.دنیا نۡـیا. ِفـى.الۡـَحـیاِة.الـدُّ
و.روز.قیامت.خاص.آنان.مى.باشد خاِلـَصـًة.یَـۡوَم.الۡـِقـیاَمـِة..

این.گونه.آیات.را.به.روشنى.بیان.مى.كنیم ـُل.ا�یاِت.. .كَـٰذِلـَك.نُـَفـِصّ
براى.كسانى.كه.مى.دانند ِلـَقـۡوٍم.یَـۡعـلَـمونَ.

اعراف.32

بگو.پروردگارم.تنها.زشت.كارى.ها. َى.الۡـَفـواِحـَش.. َم.َربّـِ ما.َحـرَّ َـّ ُقـۡل.ِان
را.حرام.كرده.است .

چه.آشكار.و.چه.پنهان ما.ظَـَهـَر.ِمـۡنـها.َو.ما.بَـطَـنَ.
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و.گناه.و.تجاوز.به.ناحق.را .. وَ..ااِۡل.ثۡـَم.وَ..الۡـبَـۡغـَى.ِبـَغـۡیـِر..الۡـَحـِقّ
و.اینكه.چیزى.را.شریک.خدا.سازید ِه.. َو.َاۡن.تُـۡشـِركوا.ِبـالـلٰـّ

كه.دلیلى.براى.آن.نازل.نكرده .ُسـۡلـطانًـا..
ٰ
ۡل.ِبـه ما.لَـۡم.یُـَنـِزّ

و.اینكه.به.خدا.نسبت.دهید ِه.. َو.َاۡن.تَـقولوا.َعـلَى.الـلٰـّ
چیزى.را.كه.نمى.دانید ما.ال.تَـۡعـلَـمونَ.

اعراف.33

.…………………………………… ..
ٰ
َو.ِمـۡن.آیاِتـه

.…………………………………… َاۡن.َخـلَـَق.لَـکُـۡم..

.…………………………………… ِمـۡن.َانۡـُفـِسـکُـۡم.َاۡزواًجا..
…………………………………… ِلـَتـۡسـکُـنوا.ِالَـۡیـها.
…………………………………… َو.َجـَعـَل.بَـۡیـَنـکُـمۡ.
.…………………………………… ًة.َو.َرۡحـَمـةً. َمـَودَّ
…………………………………… .فی.ٰذِلـَك.. ِانَّ
.…………………………………… َ�یاٍت.ِلـَقـوٍم.یَـَتـَفـکَّـرونَ.

روم.21

در آیات شریفۀ درس تفکر کنید و با تکمیل جمالت، مهم ترین »معیارهای جامعه 

و تمدّن اسالمی« را به دست آورید:

با  و  می شود.  بنا   …… ایمان  و  اعتقاد  پایة  بر  اسالمی  تمدن  و  جامعه  اوّل:  معیار 

…… در مراتب مختلف آن مبارزه می کند.                                                  سوره……/ آیه……
معیار دوم: مردم در جامعة اسالمی به حقیقت …… ایمان دارند و اعمال و رفتار 

خود در دنیا را برای رسیدن به سعادت …… تنظیم می کنند.
سوره……/ آیه……
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معیار سوم: مسلمانان، در برنامه های فردی و اجتماعی خود تابع فرمان های  ……، 

…… و …… می باشند و …… عمل نمی کنند.                             سوره……/ آیه……
معیار چهارم: در جامعة اسالمی، …… جایگاه ممتازی دارد و کانون رشد انسان های با 

فضیلت و محل ……، …… و رحمت می باشد.                                  سوره……/ آیه……
معیار پنجم: مردم جامعة اسالمی با مؤمنان، که جبهة حق را تشکیل می دهند،  …… 

هستند و با ستمگران و دشمنان حق که جبهة باطل را می سازند، …… می ورزند.
                                                                                                                                          سوره……/ آیه……
معیار ششم: مردم جامعة اسالمی در عین حال که برای آخرت تالش  می کنند    ،………  

……البته این نعمت را در جهت فساد و گناه ………           سوره……/ آیه……
معیار هفتم: در جامعه و تمدن اسالمی تعقل و خرد ورزی یک ارزش بزرگ محسوب 

می شود و ………… احترام و منزلت واالیی دارند.                 سوره……/ آیه……
معیار هشتم: تنظیم روابط اجتماعی و تدوین قوانین بر پایة عدل صورت می گیرد و 

با ………… به شدت مبارزه می شود.                                                      سوره……/ آیه……

تالش و جهاد در جهت معیارها
پانزده قرن از فرود آمدن پىامبر مكّرم اسالم    ، در ىک سپىده دم ماندگار، از فراز كوه حرا، 
مى گذرد. صبح ىكى از روزهاى آغازىن بعثت، ىحىى بن عفىف، مىهمان عباس ــ عموى پىامبر ــ بود 

و مشغول نظارٔه كعبه. 
به پهنٔه آسمان چشم دوخته است. اندكى بعد، سوى كعبه  »ناگاه چهره اى شاداب را دىدم كه 
به حركت درآمد و كنار آن اىستاد.« ىحىى ادامٔه ماجرا را اىن گونه نقل مى كند: »پس از زمانى كوتاه، 
پسرى پىش آمد و در سمت راست او قرار گرفت. سپس بانوىى از راه رسىد و پشت سرشان اىستاد. 

دىدم كه آن دو به پىروى آن مرد، تعظىم كردند، برخاستند و به سجده افتادند.
گفتم: اى عباس، اىن كارى است عجىب و شگفت.

گفت: آرى، كارى است شگفت. و ادامه داد: آن مرد را مى شناسى؟
جواب دادم: نه، نمى شناسم.

ـ نامش محمد است، پسر عبدالله بن عبدالمطّلب و برادرزادهٔ من. پرسىد: مى دانى آن نوجوان كىست؟
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پاسخ دادم: نه.
ـ نامش على است، و پسر ابوطالب. آن زن را چطور؟ او را مى شناسى؟

اىن بار نىز پاسخم منفى بود.
ـ او خدىجه است، دختر ُخَوىِلد، همسر برادرزاده ام.

ـ كه پروردگار آسمان و زمىن هموست  ــ  برادرزاده ام محمد با من چنىن گفته است: »پروردگار منـ 
مرا فرمان داده چنىن كنم )و نماز بگزارم(.« به خداوند سوگند كه امروز از كران تا كراِن اىن سرزمىن 

پهناور، هىچ كس را جز اىن سه تن نمى شناسم كه بر اىن آىىن باشد.1«
كمتر از نىم قرن، پس از اىن حادثه، نام اىن پىام آوِر بزرگ، سرزمىن هاى اطراف مكه را در   نوردىد، 
قلب ها را تسخىر خود كرد و بر سر زبان هاى بخش عظىمى از مردم متمدِن آن زمان، جارى گشت. و ىک 
قرن بعد، كه اىن گرامى ترىن نام، از فراز مناره هاى مساجد شهرهاى بزرگ آسىاىى و آفرىقاىی و اروپاىى به 
گوِش قلب هاى مردم جهان رسىد و آنها را به هىجان آورد، تمدنى عظىم و باشكوه را رقم زد؛ تمدن اسالمى.
گذر از عصر جاهلىت2به عصر اسالم نىازمند تغىىر در نگرش انسان ها و تحوّ لى بنىادىن در شىؤه 
زندگى فردى و اجتماعى مردم بود. رسول خدا  اىن رسالت بزرگ را از شهر مكه آغاز و با كمک 

ىاران صمىمى خود در مدىنه، پاىه هاى تمدن اسالمى را چنىن بنا نهاد: 
1ــ در اولىن روز دعوت مردم به رسالت آسمانى خود، در دامنٔه كوه صفا اىستاد و اىن گونه ندا سر داد:

اى مردم بگوىىد معبودى جز »اللّٰه« نىست، تا رستگار شوىد. 
بدىن ترتىب مبارزهٔ با شرک، آغاز شد و محور رسالت رسول خدا  قرار گرفت.  

          معىار شمارٔه ……
٢ــ پىامبر اكرم  در كنار دعوت به توحىد، افق نگاه انسان ها را از محدودٔه تنگ دنىا فراتر 
برد، منكرىن را با استدالل هاى محكم و آشكار، با حقىقت معاد آشنا ساخت و با عقاىد خرافى پىرامون 

آن به مبارزه برخاست.                        معىار شمارٔه …… 
٣ــ رسول خدا  آمده بود تا مردم را از حكومت و والىت طاغوت و ستمگران نجات 
بنا كند، به طورى كه روابط اجتماعى مردم بر مبناى  پاىٔه قوانىن الهى  بر  دهد و نظامى اجتماعى 
دستورات خداوند تنظىم شود و فرمانی جز فرمان خداوند و کسی که خداوند تعىىن کرده است، 

اطاعت نگردد.         معىار شمارٔه ……
1ــ البداىة و النهاىة، ابن کثىر، ج ٣، ص ٢٥

٢ــ موضوعات و مطالب علمی قابل توجهی برای آشناىی بىشتر بااوضاع فرهنگی پىش از اسالم در شبه جزىرٔه عربستان و خارج از 
آن در صفحٔه 11٠ آمده است.
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4 ــ از دىگر برنامه هاى مهم پىامبر اكرم  ، تبىىن جاىگاه خانواده، به عنوان كانون رشد و تربىت 
انسان هاى با فضىلت، حافظ عفاف و پاكدامنى، و مانع اصلى فساد و نابسامانى هاى اجتماعى بود. احىاى 
منزلت زن و ارزش هاى اصىل او از عناصر اصلى اىن برنامه به شمار مى رفت. در آن عصر زن كاالىى در 
كنار ساىر كاالها تلقى مى شد و از كمترىن حقوق، از   جمله حق مالكىت برخوردار  نبود و تولد دختر در 
خانواده سرافكندگى آن خانواده را به دنبال داشت. در شراىطى كه زن صرفاً به ابزارى براى هوس رانى هاى 

جنسى مرد تبدىل شده بود، رسول خدا  با گفتار و رفتار خوىش انقالبى عظىم پدىد آورد.
با گروىدن مردم به اسالم، زن منزلت انسانى خود را كسب كرد و استقالل مالى به دست آورد؛ حضور 
زن در جامعه با عفاف و پاكدامنى توأم شد، رابطٔه زناشوىى به محىط خانواده اختصاص ىافت و استفادٔه 
ابزارى از زن ملغى گردىد تا خانواده كانون رشد فضاىل اخالقى، دوستى و مودّت گردد و محىط جامعه 
از فساد و بى بندوبارى محفوظ بماند و حرىم عفاف و عزّت زن حفظ شود1.                معىار شمارٔه ……
5ــ از اقدامات مهم رسول خدا  اىجاد نگرشى جدىد در جامعه بود كه موجب تحّول در 
روابط بىن ملت ها گردىد. تا پىش از آن، پادشاهان، رؤساى قباىل، اشراف و بزرگان، معموالً روابط 
خود با دىگران را بىشتر براساس منافع مادى، زىر سلطه درآوردن قباىل و سرزمىن هاى ىكدىگر تنظىم 

مى كردند و مردم را در جهت همىن اهداف سوق مى دادند.
رسول خدا  اىن صف بندى ها و جبهه گىرى ها را مردود اعالم كرد وآموخت که دو جبهه اى 
كه واقعاً در مقابل ىكدىگر قرار دارند، جبهٔه حق و جبهٔه باطل است. جبهٔه حق، جبهٔه ىكتاپرستى، 
عدالت خواهى، كرامت هاى اخالقى و در ىک كالم، والىت الهى است. مؤمنان والىت الهى را پذىرفته 
و فرمانبردار خداوند هستند. جبهٔه باطل، جبهٔه مشركان، ستمگران، مفسدان و به تعبىر دىگر، والىت 

طاغوت و شىطان است. 
بنابراىن موضع گىرى، رسول خدا   از مسلمانان مى خواهد كه با هم كىشان خود در سراسر 
جهان پىوند برادرى برقرار كنند و مانند اعضاى ىک خانواده از ىكدىگر دفاع نماىند، با ظالمان و 

مفسدان مبارزه كنند و ىار ستمدىدگان و مستضعفان باشند.                                   معىار شمارٔه ……
به رستگارى  توجه  تربىت كند كه در عىن  انسان هاىى  ، تالش مى نمود  6 ــ رسول خدا  
اخروى به  عنوان هدف اصلى زندگى، براى رشد و تعالى زندگى دنىوى خود نىز تالش كنند. افرادى كه 
هم از زىباىى هاى جهان آفرىنش و نعمت هاى خداوند بهرٔه صحىح را مى برند و هم با بندگى و راز و نىاز 
با خداوند متعال و پاىبندى به اخالق، خود را براى تقرب الهى و رستگارى جاودانه آماده مى سازند. 

1ــ برای آشناىی بىشتر با جاىگاه اىن معىار در نظام ارزشی اسالم، به ص 112 مراجعه فرماىىد.
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انسان هاىى كه در عىن توجه به معنوىت و اخالق، از جامعه كناره گىرى نمى كنند و براى عّزت و آساىش 
مردم مى كوشند و اىن را نىز وسىله اى جهت رستگارى خود قرار مى دهند. 

بنابراىن، جامعٔه اسالمى نه تنها با اخالق ترىن و معنوى ترىن جامعه، بلكه باىد آبادترىن جامعه نىز 
باشد. رسول خدا  افرادى را كه به گوشٔه عبادتگاهى پناه مى بردند و از مردم كناره گىرى كرده، به 
زندگى خود و خانواده بى توجه بودند، سخت مورد نكوهش قرار مى داد و آنها را از خود نمى دانست. 
از طرف دىگر، افرادى را نىز كه فقط به لذت هاى دنىاىى سرگرم  بودند ىا فقط به جمع ثروت و كسب 
به لذت اندک دنىا بسنده كرده و از لذّات معنوى جاوىد  قدرت مى پرداختند هواپرستانى مى شمرد كه 

آخرت بازمانده اند.           معىار شمارٔه ……
7ــ رسول خدا  دعوت خود را در جامعه اى آغاز كرد كه نشانه هاىى بسىار اندک از تعقل 
و تفكر و داناىى در آن ىافت مى شد. زندگى شان سرشار از خرافات و مظاهر جهل بود. 
شعر مى سرودند، اّما براى شراب، شكار، غارت، عشق حىوانى و بت. براى آمدن باران 
آتش مى افروختند. شتر سالم را با آهن حرارت دىده داغ مى زدند تا شتر دىگرى كه 
مرىض است بهبود ىابد. اگر گاو ماده آب نمى خورد، گاو نر را مى زدند تا دىو پنهان 
شده در شاخ هاى او خارج شود. گفته اند در مىان اىن مردم فقط هفده نفر بودند كه 
خواندن و نوشتن مى دانستند. نبىّ   اسالم  آمد تا اىن آداب جاهلى را نابود كند و 
مردم را به سوى زندگى مبتنى بر تفكر و علم سوق دهد. اولىن آىاتى كه بر رسول خدا 

 نازل شد و آغازگر رسالت وى بود، درباره ٔ دانش و آموختن بود.1
دعوت به تفكر، تعقل، تدبر و خردورزى در جاى جاى اىن كتاب آسمانى مشاهده 
مى شود. نزول تدرىجى آىات قرآن كرىم و دعوت مكرر اىن كتاب به خردورزى و دانش از ىک طرف و 
تشوىق هاى دائمى رسول خدا   از طرف دىگر، سّد جاهلىت و خرافه گراىى را شكست و ىكى از 
جاهل ترىن جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت. در حالى كه در بزرگترىن كشور متمدن آن 
روز، اىران، فقط بخشى از مردم حق آموختن داشتند، رسول خدا  نه تنها همه را 
دعوت به علم آموزى كرد، بلكه فرمود: »طلب علم بر هر مرد و زن واجب است2.«   
                    معىار شمارٔه ……

١ــ علق، ١ تا ٥
2ــ  برای آشناىی بىشتر با جاىگاه اىن معىار در اىجاد تمدن اسالمی، تالش علمی دانشمندان مسلمان و نقش آنان در پىشرفت علمی 

جهان به صفحٔه ١١٣ تا ١22 مراجعه فرماىىد.
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8 ــ آن حضرت تالش کرد جامعه اى عدالت   محور برپا نماید به طوری كه در آن 
انسان ها  همٔه  براى  امكان رشد  و  بستاند  ظالم  از  را  آسانى حق خود  به  مظلوم 

انحصار گروهى محدود  در  ثروت هاى زمىن  و  نعمت ها  اینكه  نه  باشد،  فراهم 
باشد. ایشان از هر فرصتى براى رفع تبعىض هاى طبقاتِى حاكم بر نظام جاهلى 
و برقرارى فرهنگ برابرى و مساوات در جامعه، كمال استفاده را مى نمود و 

از هىچ تالشى در این راه فروگذار نمى كرد.
تبعىض  با  مبارزه  از جنبه هاى عدالت خواهى رسول خدا   یكى 

نژادى و امتىازات اشرافى بود كه در همٔه نقاط جهان، به    خصوص در امپراتورى هاى بزرگ آن روز 
رواج داشت. ایشان همٔه امتىازات اشرافى را لغو كرد و هىچ قومى را بر قوم دیگر برتر ندانست1. 

                                                                               معىار شمارٔه ……
       

در  و  کنید  انتخاب  هرکدام  برای  عنوانی  کرده اید،  استخراج  را  معیارها  که  اکنون 
خانه های خالی قرار دهید.

تمدن متعالی 
اسالم

1

٢

٣

٤٥

٦

٧

٨

١ــ  برای آشنایی با نمونه های دیگری از جنبه های عدالت خواهی در تمدن اسالمی به صفحات ١٢٢ تا ١٢٦ مراجعه نمایىد.
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ّاول، هفتم و هشتم را با یکدیگر مقایسه کنید  ٭ از میان معیارهای هشت گانه، معیارهای 
و توضیح دهید که اگر جامعه ای فقط به دنبال تحقق یکی از آنها باشد و به دو ویژگی 

دیگر توجه نکند، چه مشکالتی پدید می آید؟

معیار اّول، بدون معیارهای 

هفتم و هشتم

معیار هشتم، بدون 

معیارهای اّول و هفتم

معیار هفتم، بدون 

معیارهای اّول و هشتم
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در درس قبل با معیارهای جامعه و تمدن متعالی اسالم 
آشنا شدیم1 و دانستیم که پیامبر اکرم  برای شکل گرفتن 
چنین جامعه ای تالش کرد و مسلمانان را نیز به تالش در این راه 
دعوت فرمود. جامعۀ جهانی حضرت مهدی  نیز بر  اساس همین 

معیارها پدید خواهد آمد.
اکنون با این سؤال روبرو هستیم که :

هرکدام از ما چگونه برنامه ریزی کنیم که بتوانیم جامعۀ خود را به معیارهای یک جامعۀ 
متعالی اسالمی هرچه بیشتر نزدیک نماییم و زمینۀ ظهور حضرت مهدی  و تشکیل جامعۀ 

جهانی توحیدی را فراهم سازیم؟

درس نهم
برنامه ای برای 

فردا

به موضوعات خواندنی  پیامدهای آن  نتایج  با معیارهای »تمدن اسالمی« و  با »تمدن جدید«، تفاوت معیارهای آن  1ــ  برای آشنایی 
صفحات 1٢8 تا 1٣8 مراجعه نمایید.
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و اىن چنىن شما را قرار دادىم َو كَـٰذِلـَك َجـَعـۡلـناكُـۡم  
امتى مىانه و اسوه ـًة َوَسـطًا  اُ مَّ

تا بر مردم گواه باشىد ِلـَتـکونوا ُشـَهـداَء َعـلَی الـّنـاِس 
 . و رسول خدا بر شما گواه باشد سوُل َعـلَـۡىـکُـۡم َشـهىـًدا  َو ىَـکوَن الـرَّ

بقره 143

هر كس ولّى خود قرار دهد خدا و  َه   َو َمـۡن ىَـَتـَولَّ الـلٰـّ
رسولش را َو َرسـولَـه و 

……………………………… ذىـَن آَمـنوا  َوالَـّ
……………………………… ِه  نَّ ِحـۡزَب الـلٰـّ فَـاِ
……………………………… هُـُم الۡـغاِلـبونَ 

مائده 56

……………………………… قاَل موسٰی ِلـَقـوِمـِه 
……………………………… ِه  اۡسـَتـعىـنوا ِبـالـلٰـّ
……………………………… وَ    اۡصـِبـروا 

كه زمىن، متعلق به خداست ِه  ِانَّ ااۡلَ ۡر َض ِلـلٰـّ
و آن را به هركس از بندگانش بخواهد، مى دهد   

ٰ
ىوِرثُـها َمـۡن ىَـشاُء ِمن ِعـباِده

و سرانجام ]نىک[از آِن تقواپىشگان است. َوالۡـعاِقـبَـُة ِلـۡلـُمـتَّـقىـنَ 
اعراف 128

به راه پروردگارت دعوت كن ُاۡدُع  ِالٰی َسـبىـِل َرِبّـَك   
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با.دانش.استوار.و.اندرز.نیكو ِبـالۡـِحۡکـَمـِة.َو.الۡـَمـۡوِعـظَـِة.الۡـَحـَسـَنـِة.
و.با.آنان.به.شیوه.اى.كه.نیكوتر..است،. تی.ِهـَى.َاۡحـَسـُن….. َو.جاِدلۡـُهـۡم.ِبـالَـّ

.مجادله.نما .
نحل.125

دو تجربۀ موفق
خوشبختانه،.ما.به..عنوان.ایرانى.مسلمان،.دو.تجربٔه.بسیار.موفق.و.زیبا.را.پشت.سر.داریم،.دو.تجربه.اى.
كه.بار.اصلى.آن.بر.دوش.استوار.پدران.و.مادران.ما،.یعنى.نوجوانان.و.جوانان.دیروز.بود:.یکی.برچیدن.نظام.
شاهنشاهی،.آفریدن.انقالب.اسالمى.و.دیگری.پیروزى.در.دفاع.مقدس..این.دو.تجربه،.هم.اعتقاد.مردم.جهان.
را.دربارٔه.تأثیر.ایمان.به.غیب.در.پیروزى.هاى.مادى.و.اثرات.مثبت.حكومت.مبتنى.بر.دین.مبین.اسالم.افزایش.
داد.و.هم.آنان.را.نسبت.به.نظام.ستم.پیشٔه.جهانى.آگاه.تر.كرد.و.براى.رسیدن.به.معنویت.و.عدالت.مشتاق.تر.و.

تشنه.تر.ساخت.و.رسیدن.به.این.ارزش.ها.را.خواست.عمومى.بسیارى.از.ملت.ها.قرار.داد.

موقعیت كنونى و مسئولیت ما
اكنون.در.مرحله.اى.حساس.از.تاریخ.سرزمین.خود.و.جهان.قرار.داریم..در.مسیر.تكاملى.این.
ملت،.مسئولیت.به.ما.منتقل.شده.است..پدران.و.مادران.ما.كه.آن.تجربه.هاى.موفق.را.مدیریت.كردند،.
منتظر.و.نگران.تصمیم.ما.هستند.تا.ببینند.در.عصر.جهانى.شدن،.نقش.منحصر.به.فرد.خود.را.چگونه.به.

انجام.خواهیم.رساند.و.در.جهت.هدف.بزرگى.كه.در.مقابل.ماست،.تا.كجا.پیش.خواهیم.رفت..

به  مربوط  كه  را  پیام هایی  و  بیندیشید  مائده  سورة   ٥٦ و  بقره  سورة   143 آیات  در 
موقعیت و مسئولیت ویژة ما مسلمانان در جهان است، استخراج كنید.

1ـ جامعة واقعی اسالمی آن جامعه ای است   كه بتواند در عصر خود اسوه باشد و راه 
معتدل و میانة زندگی را به دیگر جامعه ها نشان دهد.

٢ـ...........................................................................

٣ـ...........................................................................

)1(
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برنامه رىزی
شاید.در.نگاهى.ابتدایى.به.این.هدف.بزرگ.)تالش.برای.جامعه.و.تمدن.آرمانی.اسالم(.و.مقایسٔه.آنها.
با.توان.و.قابلیت.هاى.موجود،.كسانى.باشند.كه.چنین.طرحى.را.یک.بلندپروازى.بپندارند.و.رسیدن.به.آن.
اهداف.را.دور.از.دسترس.تلقى.كنند..اّما.این.یک.تلقى.ظاهرى.و.سطحى.نگر.از.توانمندى.ذاتى.انسان،.
مردم.هوشمند.جامعه..و.جوانان.و.نوجوانان.پاک...اندیش.ما.و.ناشى.از.عدم.آشنایى.با.آموزه.هاى.بیداركننده.
و.حیات.بخش.اسالم.مى.باشد..البته.مى.دانیم.كه.این.مسئولیت.بزرگ.و.حساس،.نیازمند.برنامه.اى.است.
كه.ما.را.به.آن.سطح.الزم.از.توانمندى.ارتقا.دهد.و.قدرت.الزم.براى.ایفاى.نقش.در.جهان.كنونى.را.به.ما.
ببخشد..عالوه.بر.این،.كسى.كه.آرمانى.به.این.عظمت.و.بزرگى.را.برمى.گزیند،.هزینٔه.آن.را.هم.مى.پردازد.

و.رنج.ها.و.مشكالتش.را.تحمل.مى.كند..ما.به.این.حقیقت.معتقدیم.كه:
»حجم.تحمل.زحمت.ها.و.رنج.ها.و.فداكارى.ها.و.جان.نثارى.ها.و.محرومیت.ها،.مناسب.حجم.بزرگى.

مقصود.و.ارزشمندى.و.علّو.رتبٔه.آن.است.1«
با.توجه.به.اهمیت.این.اقدام.بزرگ،.برنامه.هایى.را.در.چهار.حوزه.پیشنهاد.مى.كنیم..این.برنامه.ها.

را.بررسى.كنید.و.براى.عمل.كردن.به.آنها.بكوشید.

حوزۀ اّول : تقوىت تواناىى های فردی
اّولین.قدم.آن.است.كه.هریک.از.ما.خود.را.براى.ایفاى.چنین.نقش.مهمى.آماده.كنیم.و.توانمندى.

الزم.را.به.دست.آوریم..براى.رسیدن.به.این.آمادگى،.برنامه.هاى.زیر.پیشنهاد.مى.گردد:
1ــ تالش برای كسب آگاهى دقیق از تمدن اسالمى و تمدن جدىد : اجراى.هر.طرحى.براى.
فردا،.بدون.آگاهى.از.موفقیت.ها.و.دستاوردهاى.دیروز.میسر.نیست..گذشته،.دربردارندهٔ.تجربه.هاى.فراوان.
است.كه.عوامل.پیروزى.ها.و.شكست.ها.را.به.ما.نشان.مى.دهد.و.بصیرت.و.روشن.بینى.ما.را.باال.مى.برد.
شناخت.دنیاى.جدید.نیز.جهت.درک.درست.واقعیت.ها.و.انتخاب.روش.هاى.مؤثر،.ضرورى.و.

الزم.است.
پس.هریک.از.ما.باید.برنامه.اى.براى.آشنایى.دقیق.با.تمدن.بزرگ.اسالمى.و.شرایط.جهانى.كه.در.

آن.زندگى.مى.كنیم،.تنظیم.كنیم.
2ــ تقوىت اىمان و اراده :.مشاركت.در.این.اقدام.بزرگ.نیازمند.اعتقاد.راسخ.به.دین،.عّزت..نفس،.

توكّل.و.اعتماد.به.خداوند،.شجاعت،.پایدارى،.عزم.و.ارادهٔ.قوى،.و.طهارت.نفسانى.است..
1ــ.وصیت.نامٔه.امام.خمینی.رحمة.اللّٰه.علیه
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با تفکر در آیة ١٢٨ اعراف به سؤال های زیر پاسخ دهید:
١ـ عاقبت نیک از آن ِ چه کسانی است؟

.............................................................................
٢ـ این عاقبت نیکو در چه صورتی به انسان می رسد؟

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

حوزۀ دوم : تحكیم بنیان خانواده
مواظبت.و.حراست.از.بنیان.خانواده.مانع.گسترش.بسیارى.از.مشكالت.اخالقى.و.فرهنگى.مى.شود.
كه.هم.اكنون.تمدن.جدید.بدان.گرفتار.شده.است..بنابراین.الزم.است.راه.هاى.حراست.از.بنیان.خانواده.

را.بیابیم.و.در.جامعه.تبلیغ.كنیم.

٭  با دوستان و همكالسی های خود مشورت كنید و راه های تقویت بنیان خانواده را پیدا 

نمایید. همچنین ببینید چه عواملی سبب سست شدن بنیان خانواده می گردد.

حوزۀ سوم : تقوىت بنیان های جامعه
حضور.فعال.در.جهان.و.تأثیرگذارى.بر.آن،.با.اقدامات.فردى.پراكنده.میسر.نیست..هریک.از.ما،.
عالوه.بر.خودسازى.فردى.و.به.فعلیت.رساندن.قابلیت.ها.و.استعدادهاى.خود،.الزم.است.بكوشد.جامعٔه.
خود.را.به.شاخص.هاى.تمدن.متعالى.اسالم.نزدیک...كند.و.به.جامعه.اى.اسوه.و.نمونه.براى.دیگران.تبدیل.

نماید..براى.رسیدن.به.این.هدف،.اقدامات.زیر.پیشنهاد.مى.شود:
1ــ همراه كردن دىگران با خود :.در.قدم.اّول.شایسته.است.بكوشیم.این.رسالت.بزرگ.و.
متعالى.را.براى.دوستان،.نزدیكان.و.افراد.جامعٔه.خود.تبیین.كنیم.تا.آنان.نیز.به.این.مسئولیت.آگاه.شوند.

و.یار.و.پشتیبان.آن.گردند..
مسلماً.هدف..مطرح.شده،.از.بزرگ.ترین.»خیرها«.در.جهان.امروز.مى.باشد،.كه.شایسته.است.دیگر.

مردم.جامعه.را.به.آن.دعوت.كنیم.و.با.خود.همراه.نماییم..
2ــ تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری :.پیشرفت.علمى،.پایه.هاى.استقالل.یک.ملت.را.

)2(
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تقویت.مى.كند.و.مانع.تسلط.بیگانگان.مى.شود..هر.یک.از.ما.باید.بكوشیم.با.همت.بلند.و.پشتكار.

فراوان،.استعداد.خود.را.به.كار.بگیریم.تا.به.مرتبه.اى.از.قدرت.علمى.برسیم.كه.توجه.دیگر.
ملت.ها.را.به.سوى.خود.جلب.كنیم.

مقام.معظم.رهبرى.در.این.باره.این.گونه.تذكر.مى.دهند:.»باید.علم.را.كه.مایٔه.اقتدار.

ملى.است،.همه.جدى.بگیرند.و.دنبال.كنند..كشورى.كه.مردم.آن.از.علم.بى.بهره.باشند،.

هرگز.به.حقوق.خود.دست.نخواهد.یافت..نمى.شود.علم.را.از.دیگران.گدایى.كرد..علم،.درون.جوش.و.
درون.زاست..باید.استعدادهاى.یک.ملت.به.كار.افتد.تا.یک.ملت.به.معناى.حقیقى.كلمه،.عالم.بشود1.«
مانند.پزشكى.و. پیشرفت.هاى.اخیر.دانشمندان.جوان.كشور.ما،.در.رشته.هاى.مختلف.علمى،.
سلول.هاى.بنیادى،.فناورى.نانو.و.هسته.اى،.صنایع.نفت،.پتروشیمى.و.سدسازى.قدم.هاى.اولیه.اى.است.

كه.باید.با.هّمت.بلندتر.و.عزم.قوى.تر.ادامه.یابد.و.همٔه.عرصه.هاى.دانش.را.بپیماید.
3ــ استحكام بخشیدن به نظام اسالمى :.استحكام.و.اقتدار.نظام.حكومتى.یک.كشور.مهم.ترین.
طبیعى. به.طور. كشور.ضعیف،. یک. است.. عمومى.جهان. افكار. میان. در. كارآمد. براى.حضور. عامل.
منزوى.مى.شود.و.همراه.و.همدلى.در.دنیا.نمى.یابد..پس.شایسته.است.نظام.اسالمى.خود.را.به...مرتبه.اى.
از.پیشرفت.و.تعالى.برسانیم.كه.ملت.هاى.دیگر.به.طور.عینى.و.ملموس.ثمرٔه.اندیشه.ها.و.آرمان.هاى.ما.
را.ببینند..استحكام.پایه.هاى.اقتصادى.و.تالش.براى.كاهش.فقر،.توسعٔه.عدالت.در.همٔه.ابعاد،.تقویت.
اتحاد.ملّى،.انسجام.اسالمى.و.مشاركت.عمومى.و.عمل.به.وظیفٔه.مقدس.امر.به.معروف.و.نهى.از.منكر،.

از.مهم.ترین.عوامل.استحكام.نظام.اسالمى.است.
»ما. باور.دارد.و.عبارت. و. ایمان. توانایى.خود. به. كه. ملتى. .: 4ــ تقوىت عزت نفس عمومى 
مى.توانیم«.را،.نه...صرفاً.در.لفظ،.كه.در.»عمل«.بیان.مى.كند،.قله.هاى.افتخار.را.به.سرعت.فتح.
خواهد.كرد..ایمان.و.باور.به.اینکه.»ما.مى.توانیم«.زنده.كنندٔه.تمدن.اسالمى.و.بزرگ.ترین.نیروى.
محركه،.براى.پیمودن.راه.و.گذر.از.گردنه.هاى.سخت.آن.است..آن.خودباورى.كه.پیامبر.گرامى.
اسالم.در.یاران.اندک.خود.به.وجود.آورد،.سبب.شد.در.شهر.كوچک.مدینه.امتى.تربیت.شود.كه.
براى.اصالح.جهان.قیام.كند.و.از.همان.ابتدا.براى.آزادى.ستم.دیدگان.جهان.و.گسترش.توحید.

در.تمام.دنیا.برنامه.ریزى.نماید.

1ــ.سخنرانی.در.مراسم.سالگرد.رحلت.امام.خمینی.)ره(،.خرداد.ماه.138٥
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صبِح ىكى از روزهاىى كه مسلمانان به حفر خندق در اطراف مدىنه 
مشغول بودند، تا مانع ورود مشركان مكه شوند و بتوانند با جمعىت اندک 
خود در مقابل آنها باىستند، به سنگ بزرگى برخوردند. شكستن و بىرون 
پىامبر جمع شده بودند و  ىاران  آوردن آن سنگ مشكل بود. گروهى از 
تالش مى كردند با استفاده از ابزار آن روز و زور بازوى خود، سنگ را بشكنند و آن را 

بىرون آورند، اّما موفقىتى به دست نىامد. 
جابربن عبداللّه نزد پىامبر آمد و از اىشان كمک خواست. پىامبر خدا   نزد آنان 
آمد، نگاهى به سنگ بزرگ انداخت، سپس به سوى آب رفت و وضو گرفت و جرعه اى از آن 
را نوشىد. اعتماد و آرامش در رفتار وى تجلى داشت. با اطمىنان كلنگ را در دست گرفت، 
آن را باال برد و با بانگ تكبىر فرود آورد. آن چنان محكم كوبىد كه غرشى برخاست و جرقه اى 
چون شهاب از سنگ برآمد؛ با ضربٔه دوم، برق دىگرى درخشىد و با ضربٔه سوم، برق سوم. با 

اىن سه ضربٔه پىاپى، سنگ سخت از هم پاشىد و تّكه تّكه شد.
رسول خدا  از مىان خندق رو به ىاران كرد و فرمود: »خداى متعال با برق نخستىن، 
كشور ىمن را براى من گشود و با برق دومىن، شام و مغرب زمىن را و با برق سوم مشرق زمىن 
را براى من فتح كرد1.« اىشان خودباورى و توكل به خداوند را اىن گونه در ىاران خود تقوىت 

مى نمود. 

حوزۀ چهارم : حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانى
كه  روشن ضمىرى  و  حقىقت طلب  انسان  هر  انسان هاست.  فطرت  براى  پىامى  اسالم،  پىام 
آنچه  مى گىرد.  قرار  تحت تأثىر  و  مى شود  آن  پىام، جذب  اىن  با  مواجهٔه  در  باشد،  جوىاى حقىقت 
اهمىت دارد، انتخاب روش هاى درست براى انتقال اىن پىام است. به همىن منظور، برنامه هاى زىر 

را پىشنهاد مى كنىم:
1ــ تأ كىد بر عقالنی بودن محتوای دین : مىان ىک پىام و روش تبلىغ آن باىد تناسب منطقى 
و معقول برقرار باشد. از اىن رو حق را نمى توان با روش هاى نادرست به دىگران رساند. خداوند، در 

قرآن کرىم روش هاى تبلىغى مناسب را به پىامبر گرامى اش آموزش داده است.

1ــ سالم بر خورشىد، سىد علی اکبر حسىنی، ج ٤، ص ٢٤٢
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در آیة 125 سورة نحل بیندیشید و روش هایی را كه برای گفت    وگو با مردم و رساندن 
پیام الهی پیشنهاد می كند، استخراج نمایید.

روش اوّل: ...................................................................
روش دوم: .................................................................

روش سوم: ................................................................

الزمٔه.به.كارگیرى.این.روش.ها،.تقویت.عقل.و.خرد.و.تأمل.خردمندانه.در.اسالم.است؛.به.طورى.كه.
بتوانیم.معقول.و.خردمندانه.از.دین.الهى.دفاع.كنیم.و.پاسخگوى.پرسش.هاى.جویندگان.حقیقت.باشیم.
ابـزارهاى. امروزه. .: پیام  رسانـدن  برای  ابزارها  كارآمدتـرىن  و  بهترىن  از  استفـاده  2ــ 
رسانـدن.پیام.بسیار.متنوع.و.گسترده.است..این.ابزارها،.به.همان.میزان.كه.مى.توانند.
در.استخدام.حق.قرار.گیرند،.مى.توانند.حامل.پیام.هاى.باطل.باشند.و.به.گمراهى.

مردم.كمک.كنند.
شبكٔه.جهانى.اطالع.رسانى.)اینترنت(.بهترین.شاهد.این.مدعاست..در.
این.میدان،.كه.شاید.سخت.ترین.هماوردى.حق.و.باطل.در.جریان.است،.مشاهده.
مى.كنید.كه.چگونه.باطل.پیشگان.به.تمام.اصول.و.موازین.اخالقى.و.انسانى.حمله.

مى.كنند.و.هیچ.حّد.و.مرز.اخالقى.را.رعایت.نمى.نمایند.

٭١ـ  امروزه چه ابزارهایی برای رساندن پیام حق و گفت    و گو با دیگر مردمان وجود 
دارد كه می توان از آنها كمک گرفت؟

آنها  با  مبارزه  راه  و  می كنند؟  استفاده  سو ء  ابزارها  این  از  چگونه  حق  دشمنان  2ـ 
چیست؟

3ــ مبارزه با ستمگران و تقوىت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر : مى.دانیم.كه.یكى.از.رسالت.هاى.

اصلى.انبیا،.مبارزه.با.ظلم.و.برقرارى.عدل.در.روابط.جهانى.و.گسترش.حق.و.حقیقت.بوده.است..هر.چند.

كه.بسیارى.از.مردم.با.شنیدن.سخن.حق.دلشان.نرم.مى.شود.و.پذیراى.حق.و.حقیقت.و.عدالت.مى.باشند،.

اما.باید.هوشیار.باشیم.كه.همواره.گروهى.از.اهل.باطل.هستند.كه.نه.تنها.زیر.بار.حق.و.حقیقت.نمى.روند،.

)3(
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بلكه.سد.راه.حق.جویى.و.حق.پرستى.مى.باشند.و.گسترش.عدالت،.منافع.آنها.را.بر.هم.مى.زند.و.تا.همه.را.
تابع.خط.و.مشى.خود.نكنند.و.یوغ.اسارت.بر.گردن.دیگران.نیفكنند،.آرام.نمى.گیرند..

امام.خمینى.ــ.رحمة..اللّٰه.علیه.ــ.مى.فرمایند:
با.بیگانگان. »نكتٔه.مهمى.كه.همٔه.ما.باید.به.آن.توجه.كنیم.و.آن.را.اصل.و.اساس.سیاست.خود.
قرار.دهیم،.این.است.كه.دشمنان.ما.و.جهان.خواران.تا.كى.و.تا.كجا.ما.را.تحمل.مى.كنند.و.تا.چه.مرزى.
استقالل.و.آزادى.ما.را.قبول.دارند..به.یقین،.آنان.مرزى.جز.عدول.از.همه.هویت.ها.و.ارزش.هاى.معنوى.
و.الهى.مان.نمى.شناسند..به..گفتٔه.قرآن..كریم.]دشمنان[.هرگز.دست.از.مقاتله.و.ستیز.با.شما.برنمى.دارند.مگر.
اینکه.شما.را.از.دین.تان.برگردانند1..ما.چه.بخواهیم.و.چه.نخواهیم.صهیونیست.ها.و.آمریكا.و.شوروى.

در.تعقیبمان.خواهند.بود.تا.هویت.دینى.و.شرافت.مكتبى.مان.را.لكه.دار.نمایند.«2
بدین.ترتیب،.اگر.واقع.بینانه.نگاه.كنیم،.درمى.یابیم.كه.دعوت.به.حق.و.عدالت.را.نباید.منحصر.به.
صحبت.و.شعار.كرد،.بلكه.براى.تحقق.سخن.حق.باید.قیام.نمود.و.موانع.حق.و.حق.پرستى.را.در.كل.
جهان.زدود.و.این.میسر.نمى.شود.مگر.با.جهاد.و.آمادگى.براى.شهادت.در.راه.خدا،.كه.همان.راه.حق.و.

حقیقت.است.و.تحمل.همٔه.سختى.هاى.این.راه.

سال. در.حج. مشركین. از. برائت. پیام. در. باره. این. در. »ره«. خمینى. امام.
1366.فرمودند:

».….تجربه.انقالب.اسالمى.در.ایران،.با.خون.بهاى.هزاران.شهید.و.مجروح.

و.خراب.شدن.منزل.ها.و.به.آتش.كشیده.شدن.خرمن.هاى.كشاورزان.و.كشته.شدن.

تعداد.بسیارى.در.بمب.گذارى.ها.و.اسیر.شدن.فرزندان.انقالب.و.اسالم.به.دست.

دژخیمان.بعث.عراق.و.هزاران.گونه.تهدید.و.فشار.اقتصادى.و.جانى.به.دست.آمده.است..ملت.

ایران.تجربٔه.پیروزى.بر.كفر.جهانى.را.در.خراب.شدن.منازل.خود.بر.سر.كودكاِن.در.خواب،.

به.دست.آورده.و.با.فداكارى.و.مجاهدت،.انقالب.و.كشور.خود.را.بیمه.نموده.است،.و.ما.به.تمام.

جهان.تجربه.هایمان.را.صادر.مى.كنیم.و.نتیجٔه.دفاع.و.مبارزه.با.ستمگران.را.بدون.كوچک.ترین.

این.تجربه.ها،.جز. انتقال.مى.دهیم.و.مسلماً.محصول.صدور. به.مبارزان.راه.حق. چشم.داشتى،.
شكوفه.هاى.پیروزى.و.استقالل.و.پیاده.شدن.احكام.اسالم.براى.ملت.هاى.در.بند.نیست..

1ــ.سوره.بقره،.آیه.217
2ــ.صحیفٔه.نور،.ج.20،.ص.237
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....من.به.تمام.دنیا.با.قاطعیت.اعالم.مى.كنم.كه.اگر.جهان.خواران.بخواهند.در...مقابل.دین.

ما.بایستند،.ما.در.مقابل.همٔه.دنیاى.آنان.خواهیم.ایستاد.و.تا.نابودى.تمام.آنان.از.پاى.نخواهیم.

نشست؛.یا.همه.آزاد.مى.شویم.و.یا.به.آزادى.بزرگ.ترى.كه.شهادت.است.مى.رسیم.و.همان.گونه.كه.

در.تنهایى.و.غربت.و.بدون.كمک.و.رضایت.احدى.از.كشورها.و.سازمان.ها.و.تشكیالت.جهانى،.

انقالب.را.به.پیروزى.رساندیم،.و.همان.گونه.كه.در.جنگ.نیز،.مظلومانه.تر.از.انقالب،.جنگیدیم.

و.بدون.كمک.حتى.یک.كشور.خارجى.متجاوزان.را.شكست.دادیم،.به.یارى.خدا.باقیماندٔه.راه.

پر.نشیب.و.فراز.را.با.اتكاء.به.خدا،.تنها.خواهیم.پیمود.و.به.وظیفه.خود.عمل.خواهیم.كرد:.یا.

دست.یكدیگر.را.در.شادى.پیروزى.جهان.اسالم.در.كل.گیتى.مى.فشاریم.و.یا.همه.به.حیات.ابدى.

و.شهادت.روى.مى.آوریم.و.از.مرگ.شرافتمندانه.استقبال.مى.كنیم.ولى.در.هر.حال.پیروزى.با.
ماست.و.دعا.را.هم.فراموش.نمى.كنیم…«.1

نمونٔه.بارز.حق.ستیزى.و.زورگویى.در.عرصه.جهانى،.اقدامات.صهیونیست.ها.در.فلسطین.اشغالى.

است..فجایع.و.ظلم.هایى.كه.امروزه.در.فلسطین.رخ.مى.دهد،.بر.كسى.پوشیده.نیست.و.تاكنون.سازمان.هاى.

بین.المللى.ده.ها.قطعنامه.در.محكومیت.جنایات.رژیم.صهیونیستی.صادر.كرده.اند؛.اما.آیا.این.قطعنامه.ها.

توانسته.اند.در.رویه.هاى.ظالمانٔه.این.رژیم.غاصب.اندک.تأثیرى.داشته.باشد؟.آیا.در.مقابل.یک.جاه.طلب.
قدرتمند.مى.توان.به.مذاكره.و.نصیحت.اكتفا.كرد؟.

٭. برخی می گویند راه حل معضل فلسطین را باید در پشت میزهای مذاكره و رایزنی های 
سیاسی جست  وجو كرد و انتفاضة مردم فلسطین تنها بر حجم مشكالت می افزاید. در 

گفت    و گو با دوستان خود، این دیدگاه را نقد و بررسی كنید.

به.شرایط.سخت.و.ظالمانه.اى.كه. باید.نسبت. با.شناخت.دقیق.فرصت.ها،.مردم.دنیا.را. بنابراین،.

در.آن.قرار.گرفته.ایم،.آگاه.كنیم.و.با.زنده.كردن.روحیٔه.جهاد.و.مبارزه،.به.تقویت.جبهٔه.عدالت.خواهان.

بپردازیم..با.اقتدا.به.امام.خمینى.ــ.رحمة.اللّه.علیه.ــ.عزت.و.كرامت.ذاتى.انسان.ها.را.بدان.ها.یادآورى.

كنیم،.روحیٔه.خودباختگى.و.ترس.را.از.ملت.ها.بزداییم.و.آنها.را.به.سوى.استقامت.و.مبارزه.اى.معقول.و.
عزتمند.هدایت.كنیم.

1ــ..صحیفٔه.نور،.ج.20،.ص.118
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و. جهاد. و. حماسه. روحیٔه. از. پر. خمینى. امام. سخنان. و. زندگى. ١ــ 

شهادت..طلبى.است..جالب.اینجاست.كه.حتى.در.پیامى.كه.هنگام.قبول.قطعنامٔه.

مربوط.به.تهاجم.عراق.به.ایران.صادر.كرد،.نه.فقط.بر.تداوم.روحیه.جهاد،.بلكه.بر.

تداوم.خود.این.جهاد.مقدس.علیه.ظلم.و.ستم.تأكید.نمودند.و.بیان.داشتند.هدف.
ما.نه.فقط.رفع.فقر،.بلكه.محو هرگونه ظلم و كفر از كل جهان.است:

».….آرى،.]مبارز[.فلسطینى،.راه.گم.كردٔه.خود.را.از.راه.برائت.ما.یافت.و.دیدیم.كه.در.

این.مبارزه،.چگونه.خون.بر.شمشیر.و.ایمان.بر.كفر.و.فریاد.بر.گلوله.پیروز.شد،.و.چطور.خواب.

بنى.اسرائیل.در.تصرف.از.نیل.تا.فرات.آشفته.گشت.و.دوباره.كوكب.دّریٔه1.فلسطین.از.شجرٔه.

مباركٔه.الشرقیه.و.ال.غربیٔه.ما.برافروخت.و.امروز.همان.گونه.كه.فعالیت.هاى.وسیعى.در.سراسر.

جهان.براى.به.سازش.كشیدن.ما.با.كفر.و.شرک.در.جریان.است،.]فعالیت.هایى[.براى.خاموش.كردن.

نمونه.از. تنها.یک. این. ادامه.دارد.و. به.همان.شكل. نیز. شعله.هاى.خشم.ملت.مسلمان.فلسطین.
پیشرفت.انقالب.است…

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

چپ.و.راست.را.به.وحشت.انداخته.است.….....
جنگ. در. باید. ما. و. نمى شناسد. مرز  و  جغرافىا  و  است  عقىده  جنگ  ما  جنگ 

اعتقادى.مان،.بسیج.بزرگ.سربازان.اسالم.را.در.جهان.به.راه.اندازیم.…
با.پیروزى. باید.بدانند.كه.شهادت.در.راه.خدا.مسأله.اى.نیست.كه.بشود. اذناب2.آمریكا.
یا.شكست.در.صحنه.هاى.نبرد.مقایسه.شود..مقام.شهادت،.خود،.اوج.بندگى.و.سیر.و.سلوک.
در.عالم.معنویت.است،.نباید.شهادت.را.تا.این.اندازه.به.سقوط.بكشانیم.كه.بگوییم.در.عوض.
شهادت.فرزندان.اسالم،.تنها.خرمشهر.و.یا.شهرهاى.دیگر.آزاد.شدند،.تمامى.این.ها.خیاالت.باطل.
ملى.گراهاست.و.ما.هدفمان.باالتر.از.آن.است..ملى.گراها.تصور.نمودند.ما.هدفمان.پیاده.كردن.

1ــ..اشاره.به.تعبیر.»کوکب.دّری«.در.آیٔه.3٥.سورٔه.نور،.که.به.معنای.»ستارٔه.درخشان«.است.
2ــ. اذناب:.پیروان
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اهداف.بین.الملل.اسالمى.در.جهان.فقر.و.گرسنگى.است،.ما.مى.گوییم.تا شرک و كفر هست، 
مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستىم..ما.بر.سر.شهر.و.مملكت.با.كسى.دعوا.نداریم؛.
ما.تصمیم.داریم.پرچم.»ال.اله.إاّلللّه«.را.بر.قلل.رفیع.كرامت.و.بزرگوارى.به.اهتزاز.درآوریم.….....
جهان.خواران.و.سرمایه.داران.و.وابستگان.آنها.توقع.دارند.كه.ما.شكسته.شدن.نونهاالن.و.
به.چاه.افتادن.مظلومان.را.نظاره.كنیم.و.هشدار.ندهیم؛.و.حال.آنكه.وظیفٔه.اولیٔه.ما.و.انقالب.اسالمى.
ماست.كه.در.سراسر.جهان.صال.زنیم.كه.اى.خواب.رفتگان!.اى.غفلت.زدگان!.بیدار.شوید.و.به.
اطراف.خود.نگاه.كنید.كه.در.كنار.النه.هاى.گرگ،.منزل.گرفته.اید؛.برخیزید.كه.این.جا.جاى.خواب.

نیست!.و.نیز.فریاد.كشیم:.سریعاً.قیام.كنید.كه.جهان.ایمن.از.صیاد.نیست.…
من.به.صراحت.اعالم.مى.كنم.كه.جمهورى.اسالمى.ایران.با.تمام.وجود.براى.احىاى هوىت 
اسالمى مسلمانان در سراسر جهان.سرمایه.گذارى.مى.كند.و.دلیلى.هم.ندارد.كه.مسلمانان.جهان.
را.به.پیروى.از.اصول.تصاحب.قدرت.در.جهان.دعوت.نكند.و.جلوى.جاه.طلبى.و.فزون.طلبى.
صاحبان.قدرت.و.پول.و.فریب.را.نگیرد..ما.باید.براى.پیشبرد.اهداف.و.منافع.ملت.محروم.ایران.
برنامه.ریزى.كنیم،.ما.باید.در.ارتباط.با.مردم.جهان.و.رسیدگى.به.مشكالت.و.مسائل.مسلمانان.و.
حمایت.از.مبارزان.و.گرسنگان.و.محرومان.با.تمام.وجود.تالش.نماییم.و.این.را.از.اصول.سیاست.

خارجى.خود.بدانیم.1
٢ــ مسأله.اى.كه.امروزه.اندیشمندان.دلسوز.را.در.جوامع.غربى.و.شرقى.به.خود.مشغول.
داشته.و.به.فكر.چاره.اندیشى.براى.آن.هستند،.فضاى.محصور.و.طراحى.شده.اى..است.كه.آدم.ها.به.
ناچار.و.ناخودآگاه.در.آن.زندگى.مى.كنند.و.مى.پندارند.آن.گونه.زندگى.مى.كنند.كه.خود.مى.خواهند.
و.مى.پندارند.كه.نوع.لباس،.غذا،.اتومبیل،.آرایش،.تفریح.و.گردش،.كتاب،.مجلّه.و.ده.ها.جزءِ.دیگر.

از.اجزاى.زندگى.را.كامالً.به.سلیقه.خود.انتخاب.مى.كنند.
این.اندیشمندان.دلسوز،.كه.روز.به.روز.بر.تعدادشان.افزوده.مى.شود،.مى.گویند.در.دنیاى.
كنونى،.آزادى.انتخاب.سبک.و.شیؤه.زندگى،.در.هاله.اى.از.ابهام.و.تردیدى.جدى.قرار.گرفته.
است..گرچه.به.طور.مثال،.مد.لباس،.مدل.اتومبیل.و.شكل.آرایش.بر.كسى.تحمیل.نمى.شود.و.
انتشار.صدها.هزار.روزنامه.و.مجلٔه.متنوع،.نمادى.از.آزادى.اندیشه.است،.اّما.اگر.از.این.نگاه.
ظاهربین.بگذریم.و.ژرفاى.زندگى.انسان.امروز.را.بكاویم،.مى.بینیم.كه.بر.دست.و.پاى.عقل.و.
خرد.بسیارى.از.انسان.ها،.زنجیرهایى.ضخیم.بسته.شده.كه.میدان.عمل.آزاد.و.انتخابگرانٔه.آنها.

1ــ..برگزیده.هایی.از.صحیفٔه.نور،.ج.20،.ص.234.تا.237
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را.كامالً.محدود.كرده.است.
شاید.براى.اوّلین.بار.در.تاریخ.انسان.باشد.كه.نصف.ثروت.جهان.در.مالكیت.فقط.سیصد.
خانواده.است.و.نصف.دیگر.آن،.بین.بیش.از.شش.میلیارد.جمعیت.زمین،.آن.هم.باز.به.صورت.
ناعادالنه.توزیع.مى.شود..از.این.رو.كامالً.منطقى.است.كه.دستگاه.هاى.فرهنگ.ساز.جهان.در.انحصار.
كسانى.باشد.كه.نصف.ثروت.جهان.را.در.مالكیت.خود.دارند.و.با.پیچیده.ترین.روش.هاى.تبلیغاتى،.
فكر.و.قلب.بسیارى.از.انسان.ها.را.مسحور.مى.كنند.و.براى.آنها.سلیقه.آفرینى.مى.نمایند..لحظه.اى.
كه.یک.ورزشكار.محبوب.با.پوشیدن.لباسى.با.طرحى.جدید.پشت.صفحٔه.تلویزیون.ظاهر.مى.شود.
و.هزاران.نفر.از.مشتاقان.خود.را.به.طور.غیرمستقیم.به.پوشیدن.آن.ترغیب.مى.كند،.روشن.است.كه.

سود.و.منفعت.مادى.این.كار.به.چه.كسانى.مى.رسد.و.ثروت.چه.گروهى.را.افزایش.مى.دهد.
كه. كاذبى. نیازهاى. دنبال. به. را. مردم. و. مى.كنند. نیازآفرینى. تبلیغاتى،. قدرت.هاى. امروزه.
آفریده.اند،.مى.كشانند..امروزه،.با.كمک.تبلیغات،.ذائقه..سازى.مى.كنند.و.سلیقه.ها.را.شكل.مى.دهند..
در.كنار.شركت.هاى.بزرگ.تولیدى.و.تجارى،.گروه.هاى.سلیقه.ساز.و.ذوق.آفرین.در.تدارک.آفرینش.

مدهاى.جدید.و.تحمیل.سلیقه.هاى.خود.بر.افرادند.
ممكن.است.گفته.شود:.مگر.ارائٔه.مد.روز.و.سلیقه.سازى.كارى.ناپسند.است؟.

در.پاسخ.باید.گفت:.اواّلً،.این.سلیقه.سازى.ها.به.خاطر.خدمت.به.مردم.نیست؛.بلكه.با.هدف.
فروش.بیشتر.كاالى.سرمایه.داران.بزرگ.و.جمع.آورى.ثروت.مردم.دنیاست.

ثانیاً،.ایجاد.تنوع.طلبى.كاذب.در.زندگى.مادى.و.مشغول.و.سرگرم...كردن.مردم.به.این.امور،.

فرصت.فكر...كردن.در.امور.معنوى.و.اخالقى.را.از.آنها.مى.گیرد.و.هویت.و.شخصیتشان.را.در.حد.

تمایالت.و.لذت.هاى.مادى.پایین.مى.آورد..آرى،.این.سلیقه.ها.و.مدها،.هدف.هاى.حقیرى.هستند.

كه.انتخاب.آنها.بر.انسان.امروز.دیكته.مى.شود..وقتى.كه.زندگى.از.هدف.هاى.بزرگ.و.متعالى.

تهى.مى.شود،.براى.پركردن.خأل.ناشى.از.بى.هدفى،..راهى.جز.ایجاد.نیازهاى.كاذب.و.اهداف.
دروغین.باقى.نمى.ماند.

به.راستى،.آیا.این.همه.تنوع.و.رنگارنگى.در.لباس،.غذا،.آرایش،.كاالهاى.صنعتى.و.خانگى.

پاسخى.به.نیازهاى.حقیقى.ماست؟.آیا.توجه.و.دل.مشغولى.روزانٔه.مردم.به.این.امور،.آنان.را.از.

توجه.به.نیاز.حقیقى.باز.نداشته.است؟.آیا.بسیارى.از.مردم.دنیا،.خویشتِن.حقیقى.خود.را.فداى.
ثروت.اندوزى.جمعى.اندک.و.ارضاى.خواهش.هاى.نفسانى.آن..عده.نكرده.اند؟.

اگر.حقیقت.این.است،.پس.چاره.چیست؟
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٣ــ.تالش.ما.براى.احیا.و.بازسازى.تمدن.اسالمى.و.اصالح.وضع.كنونى.جهان،.صرفاً.یک.

وظیفه.در.كنار.سایر.وظایف.و.مسئولیت.ها.نیست؛.مجاهده.و.قیامى.است.براى.یكى.از.قدیمى.ترین.و.

مقدس.ترین.آرمان.ها.و.اهداف.انبیاى.الهى،.یعنى.تشكیل.جامعٔه.عدل.جهانى.به.رهبرى.موعود.الهى،.
حضرت.مهدى.)عج(.

شاید.كسانى.در.یكى.دو.قرن.گذشته.مى.پنداشتند.كه.بشریت.به.كمک.علم.و.دانشى.كه.به.دست.

آورده.است،.بى.نیاز.از.تعالیم.خداوند،.زندگى.خود.را.به.سوى.بهروزى.و.سعادت.سامان.خواهد.داد،.

اّما.اكنون،.در.ابتداى.قرن.بیست....و..یكم،.روشن.شده.كه.چنین.پندارى.ساده.اندیشانه.بوده.است..دیدیم.

كه.انسان.امروز،.با.تمام.پیشرفتى.كه.در.علم.و.فن.آورى.كرده.و.دستاورد.فراوانى.كه.در.تسهیل.شیؤه.

زندگى.به.دست.آورده،.همچنان.از.رسیدن.به.بزرگ.ترین.آرزوهاى.خود.بازمانده.است..جامعٔه.بشرى،.

امروزه.تشنه.تر.از.هر.زمان،.به.دنبال.عدالت.و.مساوات.است.و.از.تبعیض.و.بى.عدالتى.رنج.مى.برد.و.بیش.

از.هر.زمان،.از.بى.هدفى.و.بى.آرمانى.در.اضطراب.به.سر.مى.برد.و.در.جست..و.جوى.سعادت،.خوش.بختى.
واقعى.و.آرامش.درونى.است..

مسئولیت.رساندن.پیام.رهایى.بخش.اسالم،.امروزه.بر.دوش.ماست..فرداى.انسان...ها،.به.

آگاهى،.ایمان،.همت.و.عزم.راسخ.ما.براى.ایفاى.نقش.منحصر..به..فرد.خود.در.جهان.امروز.بستگى.

دارد..درحالى.كه.جهان.به.دهكده.اى.كوچک.تبدیل.شده.و.آدم.ها.در.نزدیک..ترین.ارتباطات.با.

یكدیگر.قرار.گرفته.اند،.تالش.ما.براى.رساندن.پیام.حق،.به.انسان.هاى.دیگر.فرصت.مى.دهد.حقیقت.
را.دریابند.و.امید.به.آینده.پیدا.كنند.

اینک.كه.در.انتهاى.آخرین.درس.به.نام.مقدس.حضرت.»مهدى«.)عج(،.موعود.بزرگ.پیامبران.

الهى.رسیده.ایم،.خدا.را.سپاسگزاریم..در.این.پایان.زیبا.به.امید.دیدار.دل.انگیز.و.ُسرورآورش،.ظهور.
حضرتش.را.از.خداوند.مسألت.مى.نماییم.و.براى.سالمتى.ایشان.این.گونه.دعا.مى.كنیم:
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خداوندا.نسبت.به.ولّى.خودت،. ـِة..بۡـِن..الۡـَحـَسـِن. .كُـۡن.ِلـَوِلـِیّـَك.الۡـُحـجَّ ُهـمَّ َالـلٰـّ
حجة...بن.الحسن .

كه.درود.تو.بر.او.و.بر.پدرانش.باد.. .
ٰ
َصـلَـواتُـَك.َعـلَـۡیـِه.َو.َعلـٰی.آباِئـه

در.این.لحظه.و.در.تمام.لحظات .ساَعـٍة. فی.ٰهـِذِه.الـّساَعـِة.َو.فی.کُـِلّ
سرپرست.و.محافظ.و.رهبر.و.یاور. َوِلـیًّـا.َو.حاِفـظًا.َو.قاِئـًدا.َو.ناِصـًرا..

و.راهنما.و.چشم.بینا.باش َو.َدلیـالً.َو.َعـۡیـنًا.
تا.)حكومت(.او.را.در.سراسر.زمین. َحـّتٰی.تُـۡسـِكـَنـه.و.َاۡرَضـَك.طَـۡوًعا.
.. خود.با.رغبت.و.پذیرش)مردمان(. .

استوار.سازى .
و.او.را.در.روى.زمین.تا.زمانى.دراز.. . َو.تُـَمـِتّـَعـه.و.فیـها.طَـویـال.ً
)..از.حكومت.حق.و.عدل..(.برخوردار.. .

گردانى .
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درس دهم
زندگی در دنیای 

امروز١

1ــ احکامى که در اىن درس آمده، گرچه عموماً مشترک میان مراجع بزرگوار است، اما عبارت ها بیشتر از فتاوى حضرت آىت اللّه خامنه اى، 
رهبر معظم انقالب اسالمى، استخراج شده است. 
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عمل به احکام و راهنماىى خداوند، در دنىاى پىچىدٔه امروز، تنها شىؤه مطمئن زندگى و روش 
قابل اعتماد در مواجهٔه با مسأله هاست. در دنىاىى که برترىن معىارها و ارزش ها و مقدس ترىن حقىقت ها 
تخرىب مى شوند، بسىارى از باطل ها را حق و حق ها را باطل جلوه مى دهند، سهل انگارى در عمل و 
بى توجهى به احکام خداوند، قرار دادن خود بر لبٔه پرتگاهى است که سقوط به وادى هاى هولناک گمراهى 

و سرگردانى را درپى خواهد داشت. خداوند همىن خطر را به ما هشدار مى دهد و مى فرماىد:

آىا آن کس که بنىاد ]کار[ خود را ـَس بُـۡنـىانَـه و  َافَـَمـۡن َاسَّ
بر پاىٔه تقوا و خشنودى خدا نهاده ِه َو ِرۡضـواٍن   َعـلٰى تَـۡقـوٰى ِمـَن الـلّٰـّ

بهتر است َخـۡىـرٌ 
ىا کسى که بناى خود را پى رىزى کرده ـَس بُـۡنـىانَـه و  َاۡم َمـۡن َاسَّ

بر لب پرتگاهى مشرف به سقوط  َعـلٰى َشـفا ُجـُرٍف هاٍر 
و با آن در آتش دوزخ فرو    مى افتد؟  فى ناِر َجـَهـنَّـمَ 

ٰ
فَـانۡـهاَر ِبـه

و خداوند گروه بىدادگران را هداىت   ُه ال ىَـۡهـِدى الۡـَقـۡوَم الـظّـاِلـمىـنَ  وَ الـلّٰـّ
نمى کند. توبه 109 

چرا برخى اىن راه ىقىنى را نادىده مى گىرند و به اىن در و آن در مى زنند و فرصت هاى زندگى را 
از دست مى دهند؟

قبل از بىان برخى از احکام ضرورى، توجه به دو نکته الزم است:
1ــ هرىک از احکام و دستورات خداوند، داراى علت خاصى است. اگر خداوند مهربان ما را 
به انجام کارى فرمان داده، حتماً آن کار به نفع ما بوده است. و اگر از کارى منع کرده حتماً آن کار به 

ضرر ماست. قرآن کرىم می فرماىد: 
»چه بسىار چىزهاىی که شما آنها را خوش نمی دارىد، درحالی که برای شما خوب است و خداوند 
به آنها فرمان داده و چه بسىار چىزهاىی که دوست می دارىد و آنها برای شما بد است و خداوند آنها را 

منع فرموده است. زىرا خداست که بر هر چىزی آگاه است ولی شما اىن گونه نىستىد.«1
2ــ ممکن است ما انسان ها علت برخى از احکام را درک نکنىم، به خصوص وقتى که ببىنىم 

1ــ بقره، ٢1٦
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برخى از جوامع امروزى برخالف آن احکام عمل مى کنند. در اىن قبیل موارد باىد به عقل و خرد خود 
مراجعه و توجه کنیم که علم ما نسبت به علم و حکمت خداوند، بسیار ناچیز است و بناى زندگى بر پاىٔه 

علم خداوند است که خوشبختى و سعادت را به ارمغان مى آورد.

برخی از احکام زندگی در دنیای امروز
الف( ورزش و بازی

انجام  براى نشاط، سالمتى و تقوىت جسم و روح  بازى هاى ورزشى1 که  بازى، ورزش و  1ــ 
مى شود، اگر به قصد آمادگى بیشتر براى انجام وظاىف الهى باشد، مستحب است و 

پاداش اخروى دارد.
برای تقوىت رابطٔه صمیمانه میان خوىشان و همساىگان و  2ــ کسانى که 
سالمت اخالقى افراد خانواده در بازی ها و ورزش های دسته جمعی پیش قدم می شوند، 

از پاداش اخروى بهره مند خواهند شد.
3ــ شرط بندى، از امور زىان آور روحى و اجتماعى است و انجام آنها، حتى در بازى ها و ورزش هاى 

معمولى، حرام مى باشد. 
4ــ قمار حرام است و بازى با وساىل و ابزارهاىى که در جامعه به عنوان ابزار قمار شناخته شده اند، 
اگرچه به قصد قمار نباشد، حرام است. شرکت در مجالس قمار نیز حرام می باشد. ىکى از دالىل حرمت 

مى تواند اىن باشد که زشتى قمار در اذهان باقى بماند و زمینٔه پیداىش قمار در جامعه فراهم نشود.2
5  ــ دادن جاىزه توسط سازمان ها، نهادها و افراد به ورزشکاران جاىز است و اگر کسانى اىن 
جواىز را به اىن نّیت بدهند که افراد جامعه به ورزش و بازى هاى مفید رو آورند و سالمتى جسم و جان 

خود را افزاىش دهند، کار نیکی کرده اند و از پاداش اخروى برخوردار خواهند بود.
6  ــ اگر ورزش و بازى هاى ورزشى براى دور شدن افراد جامعه از فساد و بى بندوبارى هاى 

دنیاى کنونى ضرورت ىابد، فراهم کردن امکانات آن واجب کفاىى3 است.

1ــ بازى مجموعه  فعالیت هاىى است که براى نشاط و تفرىح انجام مى شود. ورزش مجموعٔه حرکاتى است که براى سالمتى جسمانى 
و تقوىت اندام هاست. بازى هاى ورزشى، آن دسته از بازى هاىى هستند که هم سبب نشاط و فرح مى شود و هم به تقوىت اندام ها کمک مى کند، 

مانند فوتبال، والیبال، دو و میدانى و بسیارى از بازى هاى محلى.
٢ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، ص 245 تا 247   

٣ــ واجب کفاىى، عملى است که بر همه واجب است و اگر کسانى در حّد کفاىت به آن اقدام کنند، از دوش دىگران برداشته مى شود.
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7ــ بازى با ابزار قمار از طریق رایانه، مانند بازى با همان ابزار است و حرام مى باشد.1
ب( فرهنگ و ارتباطات2

و  تاریخى  علمى،  مستند  تلویزیونى،  و  سىنمایى  فىلم هاى  تولىد  1ــ 
اجتماعى که به نّىت اعتالى فرهنگ اسالمى و تربىت دینى باشد، مستحب 

است و در شرایط ضرورى، واجب کفایى است.
با  مقابله  و  اسالمى  معارف  و  فرهنگ  اشاعٔه  منظور  به  اینترنت  شبکٔه  در  سایت ها  تولىد  2ــ 
ابتذال اخالقى، مستحب است و افرادى که توانایى علمى، فنى و مالى آن را  اندیشه هاى کفرآمىز و 

دارند، باید به تولىد آن مبادرت ورزند.
3ــ تولىد، توزیع و تبلىغ، فىلم ها، لوح هاى فشرده، نوارهاى کاست، مجالت، روزنامه ها، کتاب ها 
و انواع آثار هنرى به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمى و مبارزه با تهاجم فرهنگى و ابتذال 

اخالقى، از مصادیق مهم عمل صالح و از واجبات کفایى و داراى پاداش اخروى بزرگ است.
4ــ تولىد، توزیع و تبلىغ، فىلم ها، لوح هاى فشرده و سایر رسانه ها که دربردارندٔه 

تصاویر یا متونی که موجب انحراف و فساد مى شوند و یا دربردارندٔه موسىقى 
مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، از گناهان بزرگ شمرده مى شود 
و خرید و فروش آنها حرام است. همچنىن، تماشا کردن و گوش دادن به آنها 

نىز حرام است.
این جهت  از  اینترنت،  ابزارهاى دریافت شبکه هاى ماهواره اى و رسانٔه  5  ــ 

که صرفاً وسىله اى براى دریافت برنامه هاى مختلف تلویزیونى و ارتباط هستند، 
که هم برنامه هاى حالل دارند و هم حرام، حکم ابزار مشترک را دارند. بنابراین، 
خرید و فروش و نگهدارى آن براى امور حرام، حرام و براى امور حالل، جایز 

است. ولی چون این ابزار زمىنٔه دریافت برنامه هاى حرام را براى خود و اطرافىان 
خود کامالً فراهم مى کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نىز دربر دارد، خرید و نگهدارى آنها 
حرام است؛ مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفادٔه حرام نمى کند و نگهدارى آن در 

خانه، مفسده اى را به دنبال ندارد.
البته در این قبىل موارد، قوانىن دولت جمهورى اسالمى ایران که مصالح کلى جامعه را در نظر 

1ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، ص 245 تا 247 
٢ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، ص 259 تا 266



108

دارد، اولوىت دارد و الزم االجرا است.1
6  ــ موسیقى لهوى و مطرب که مناسب با مجالس عیش و نوش باشد، حرام محسوب مى شود 
و فرقى نمى کند که موسیقى کالسیک باشد ىا غیرکالسیک. اىن گونه موسیقى ها به سبب وىژگى هاىى که 
دارند، انسان را از خداوند متعال و فضائل اخالقى دور نموده و به سمت بى بندوبارى و گناه سوق مى دهند.

براى اجراى سرودهاى  اگر  نواختن موسیقى غیرلهوى،  براى  به کارگیرى آالت موسیقى  7ــ 
انقالبى و ىا براى اجراى برنامه هاى فرهنگى مفید باشد، اشکال ندارد، به شرط اىن که مستلزم مفاسد 

دىگرى نباشد.
8    ــ شرکت در جشن هاى شادى، مانند جشن عروسى، درصورتى که مستلزم گوش دادن 
به غنا و موسیقى مطرب و ىا هر عمل حرام دىگرى نباشد، اشکال ندارد؛ همچنین فیلم برداری 
مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان جاىز است اما فیلم بردارى مردان از زنانى که رعاىت 

حجاب کامل را نمى کنند، حرام است.
9ــ اگر مؤلف ىا ناشر ىا تولیدکنندٔه فیلم، نوار و لوح فشرده قید کرده باشد که چاپ ىا تکثیر 

آن، بدون اجازهٔ صاحبش ممنوع است، الزم است حقوق صاحبان آن مراعات شود.
ج( روابط با بیگانگان

تقوىت  باعث  آنها  از  استفاده  و  غیراسالمى  کشورهاى  از  وارداتى  کاالهاى  خرىد  اگر  1ــ 
دولت هاى کافر و استعمارگر که دشمن اسالم و مسلمین هستند، شود و ىا قدرت مالى آنها را براى هجوم 
به سرزمین هاى اسالمى ىا مسلمین در سراسر عالم، تقوىت نماىد، واجب است که مسلمانان از خرىد و 

به کارگیرى و استفاده از آنها اجتناب کنند.2
2ــ هر نوع تجارتى که به نفع دولت غاصب صهیونیستى که دشمن اسالم و مسلمین است، تمام 
شود، حرام است. وارد کردن و تروىج کاالهاى آنان که از ساخت و فروش آن سود مى برند، حرام 
است. اگر اىن قبیل کاال در فروشگاه هاى کشورهاى اسالمى باشد، خرىد آنها بر مسلمانان حرام است.٣
1ــ خوب است توجه کنیم که حکومت اسالمى همان گونه که در قبال بهداشت جسمانى جامعه مسئول است و صرفاً به توصیه هاى 
بهداشتى بسنده نمى کند، بلکه چون ممکن است برخى از روى ناآگاهى ىا براى سوء استفاده، خوراکى هاى فاسد در جامعه توزىع کنند، قوانین 
الزام آورى براى حفظ بهداشت جامعه تصوىب و با متخلفان برخورد قانونى مى کند، در قبال بهداشت روح و روان جامعه نیز مسئول است و 
نمى تواند به توصیه هاى اخالقى بسنده کند. در همین راستا، با توجه به اىن که متأسفانه اغلب کاربردهاى ماهواره در راستاى مسائل مفسده آمیز 
مى باشد و افراد جامعه به دلیل غفلت ىا ساىر عوامل به اىن نوع استفاده ها اقدام مى کنند، مجلس شوراى اسالمى در مصوبه اى در1373/11/23، 
ورود، توزىع و استفاده از تجهیزات درىافت ماهواره را ممنوع کرد و فقط اجازه داد برخى از سازمان ها با کسب مجوز رسمى از وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمى، حق استفاده از تجهیزات مذکور را داشته باشند.
٢ و ٣ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، رهبر معظم انقالب اسالمى، ص 300 و 301
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3ــ خرىد و پوشیدن لباس هاىى که توسط دولت هاى استعمارى تولید شده اند، اگر مستلزم تروىج 
فرهنگ غیراسالمى دشمن باشد و باعث تقوىت اقتصاد آنان براى استعمار و استثمار سرزمین هاى اسالمى 

شود، ىا منجر به وارد شدن ضرر اقتصادى به دولت اسالمى گردد، حرام است.1
4ــ معموالً مدهاىی که در غرب پیدا می شود، دربردارندٔه پیامى منفى ىا تروىج دهندٔه ىک گروه 
غیراخالقى است. به طور کلى، تقلید از مدهاىى که شبیه شدن به دشمنان اسالم و تروىج فرهنگ آنها را 

به دنبال دارد، حرام است.

1ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، رهبر معظم انقالب اسالمى، ص 307
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الف( نگاهی کوتاه به تمدن اسالمی

١ــ مختصری از اوضاع فرهنگی پیش از اسالم
امیرمؤمنان على   از آن اىام اىن گونه ىاد مى کند: 

پیشین  پیامبران  از  مدتى  که  فرستاد  زمانى  را  محمد   خوىش،  رسول  »خداوند 
مى گذشت. ملت ها در خوابى عمیق فرورفته و فتنه و فساد، جهان را فراگرفته بود. رشته ها از 

هم گسیخته و آتِش جنگ، زبانه مى کشید.1
مردم آن زمانه، مذاهب پراکنده و خواسته هاى متناقض و روش هاى متفاوت داشتند. 

برخى خدا را شبیه ساىر مخلوقات مى دانستند و برخى نیز غیر او را پرستش مى کردند.2
مردم از شیطان اطاعت مى کردند و در راه او گام برمى داشتند و از آبشخور او مى نوشیدند. 
َعلَم  هاى شیطان توسط اىن مردم به حرکت درآمده و پرچمش در فتنه هاىى که شیطان، مردم را از 

1ــ  نهج البالغه، خطبٔه 89          
2ــ همان، خطبٔه 1    
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طرىق آن زىر پاهاىش مى کوفت و زىر سم هاىش لگدمال مى کرد، برافراشته شده بود.1
آىین را داشتید. در میان سنگ هاى سخت و  بدترىن کیش و  شما مردم در آن زمان 
خون  مى خوردىد،  ناگوار  غذاى  مى نوشیدىد،  تیره  آب  مى کردىد،  زندگى  زهرآلود  مارهاى 
ىکدىگر را مى رىختید و از خوىشان مى برىدىد. بت ها در میان شما جاى داشت و گناه، شما 

را فراگرفته بود.٢«
بسیارى از مردم، داشتن دختر را ننگ مى شمردند و وقتى به آنها خبر مى دادند که خداوند 
دخترى به آنها بخشیده، ناراحت مى شدند٣ و حتى برخى، دختران خود را زنده به گور مى کردند4. 
و اگر پدرى دخترش را زنده مى گذاشت، مرگ زودرس او را سعادتى براى خود مى شمرد5. 
در داخل قباىل، غارت اموال، دزدى، برده دارى، قمار، ربا و داد و ستدهاى نادرست رواج 
داشت. کعبه مرکز بت هاى مختلف شده بود و شمارٔه بت ها به 360 مى رسید. بسیارى نیز به 

پرستش ارواح و ماه و ستارگان مشغول بودند. 
خارج از شبه جزىرٔه عربستان نیز، جهان آن روز آمیزه اى از تهى دستى، شالق خوردن و 
سوختن محرومان، اندىشه هاى خشکیده و غرض آلود کشیشان و کاهنان و موبدان و تجمل پرستى 
دربارىان بود. خسرو پروىز، پادشاه اىران در زمان طلوع اسالم خود را آدمى فناناپذىر از میان 
خداىان و خداىى بسیار جلیل در میان مردمان مى شمرد.٦ در پادشاهى ساسانى حدود ىک درصد 
کل  جمعیت آن روز اىران، همه چیز را در اختیار داشتند و بیش از 98 درصد مردم چون بردگان 

از حقوق اولیه و اساسى خوىش محروم بودند.7 
امـپراتورى روم با استبداد اداره مى شد و مسیحـیت تـحرىف شده را مبناى 
حکومتى ساخته بود. تبعیضات نژادى، انحطاط اخالقى، تشکیالت ادارى پیچیده 

و جنگ هاى طوالنى مدت و پـى درپـى اىن امپراتورى را به افول کشانده بود. 
مردم به چهار طبـقٔه اشراف، شوالیه ها، طبقٔه متوسط و بردگان تقسیم مى شدند.

٢ــ همان، خطبٔه 26 1ــ نهج البالغه، خطبٔه 2   
4ــ سورٔه تکوىر، 8 و 9 3 ــ سورهٔ نحل، 58   

5 ــ داىرة المعارف تشیع، ج    5، ص 281              
6  ــ اىرانیان در زمان ساسانیان، کرىستن سن، ترجمه رشید ىاسمى، ص 648

7  ــ تارىخ اجتماعى اىران، مرتضى راوندى، ج 2، صص 11ــ10 )سرزمین اىران در دورٔه ساسانیان ىکى از بزرگ ترىن کشورهاى 
جهان بود و قلمرو بسیار وسیعى را دربر مى گرفت، جمعیت آن هم بسیار زىاد بود.(
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٢ــ گزارشی از تالش مسلمانان صدر اسالم برای تحقق معیارها

الف( دربارۀ معیار چهارم
با رفتار و عمل خود بسیارى از  با آن فرهنگ منحط، پیامبر خدا    در جامعه اى 
سنت هاى جاهلى را نابود ساخت. رفتار اىشان با دخترشان، حضرت فاطمه  براى جامعٔه 
آن روز و نیز امروز بسیار آموزنده است. او پیامبرى بود که پسرى براىش نمانده بود و فقط چهار 
دختر داشت که کوچکترىن آنها فاطمه بود. از اىن رو، برخى از اعراب، پیامبر   را 
»ابتر« )بى دنباله( صدا مى کردند تا تحقیرش نماىند. اّما اىن پدر بزرگوار، همراه با دختر خردسالش، 
رسالت تغییر و انقالب در نگرش انسان ها را برعهده گرفتند. فاطمه زهرا »کوثر« لقب گرفت 
و پس از رسول خدا  چشمه   سار همیشه جارى خوبى ها و ارزش ها در جامعٔه اسالمى شد. 
قبل از او نیز، حضرت خدىجه کنار پیامبر گرامى اسالم   اىستاد و پشتیبانى صمیمى 
براى وى بود؛ ثروت فراوان و شخصیت اجتماعِى خود را فداى جهاد رسول خدا   کرد و 

نقش ممتاز خود را در شکل گیرى بزرگترىن تحول جهانى اىفا نمود.
به تدرىج، رفتارهاى پیامبر و دخترش جهت احیاى ارزش هاى فراموش شدٔه انسانى به 
بار نشست و فرورىختن سنت هاى جاهلى آغاز شد. رسول خدا   سه دختر دىگر هم داشت 
که هر سه، قبل از رحلت پیامبر   از دنیا رفته بودند. بدىن ترتیب، تنها فرزندى که از پیامبر 
. او وارث و تروىج کنندهٔ همٔه مفاخر و ارزش هاىى  باقى ماند، ىک دختر بود: حضرت فاطمه
شد که پیامبر اکرم   به ارمغان آورده و پیامبران بزرگ الهى همچون نوح و ابراهیم و موسى 

و عیسى  براى آنها مبعوث شده بودند.
خانٔه فاطمه و خانٔه پدر کنار ىکدىگر بود. اىن خانه را ىک خلوت دو مترى از هم 
جدا و دو پنجرٔه روبه روى هم، خانٔه پدر و دختر را به ىکدىگر متصل مى کرد. هر صبح پدر 
درىچٔه پنجره را مى گشود و به دخترش سالم مى کرد. هرگاه قصد سفر داشت، به سوى منزل 
فاطمه مى رفت، در مى زد و با او خداحافظى مى کرد. هرگاه نیز که از سفر برمى گشت، 

فاطمه  اولین کسى بود که پیامبر  به سراغش مى آمد و حال او را مى پرسید. 
او  دربارٔه  و  مى بوسید  را  پدر همواره دست دخترش  اىن  که  داده اند  گواهى  مورخان 

مى فرمود: 
ــ بهترىن زنان جهان چهار تن اند: مرىم، آسیه، خدىجه و فاطمه 
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ــ خداوند از خشنودىش خشنود و از خشمش به خشم مى آىد. 
ــ خشنودى فاطمه خشنودى من است و خشم فاطمه خشم من. 

ــ فاطمه پاره اى از تن من است، هرکه او را بیازارد مرا آزرده است و هرکس مرا  بیازارد، 
خدا را آزرده است. 

حضرت زهرا پس از درگذشت حضرت خدىجه، در همان خردسالى همراه پدر 
سختى هاى دوران بعثت را با شکیباىى تحمل کرد و با دست هاى کوچک خود نوازشگر پدر 
بزرگوار خود بود. روزى پدر را در مسجد الحرام به باد ناسزاگوىى و کتک گرفته بودند، فاطمه 
خردسال در فاصله اى اندک اىستاده بود و مى نگرىست. روزى دىگر در مسجدالحرام، پدر به 

سجده رفته بود که مخالفان شکمبٔه گوسفندى را بر سرش انداختند. در اىن زمان فاطمه 
خود را به پدر رسانید، آن را برداشت و با دست هاى کوچک و مهربان خود سر و روى پدر را 

پاک کرد، او را نوازش نمود و به خانه بازگرداند. 
در اىن خانواده، زنان، پا   به   پاى مردان، تارىخ را رقم زده اند: 

خدىجه  حامى بزرگ پیامبر  ، 
 ، فاطمه  همراه پدر و حامى بزرگ على 

و زىنب  در کنار برادر و پیام رسان نهضت عاشورا. 
اىن گونه بود که پیامبر اکرم    و اهل بیت گرامى اىشان با رفتار خود عقاىد و رسوم 

جاهلیت را باطل کردند و ارزش حقیقى زن را تبیین نمودند. 
در عین حال، اىن خانواده الگوى تمام عیار عفاف، حیا و پوشش اسالمى بودند  تا به 
دىگر مؤمنین بیاموزند که توجه به مقام و منزلت زن به معنى بى بند و بارى، نگاه ابزارى به او، و 

ىا به معنى هوسرانى و متزلزل ساختن بنیان خانواده نیست. 

ب( دربارۀ معیار هفتم
1ــ روزى رسول خدا  وارد مسجد مدىنه شد، چشمش به دو گروه افتاد. ىک 
دسته مشغول عبادت و ذکر، و دستٔه دىگر به درس و آموزش مشغول بودند. هر دو دسته را از 
نظر گذرانید و از دىدن آنها خرسند شد. به همراهان خوىش رو کرد و فرمود: »هر دو دسته کار 
نیک مى کنند و  راه خیر و سعادت مى پیماىند.« سپس جمله اى اضافه کرد: »اّما من براى تعلیم 
و دانا کردن فرستاده شده ام.« آنگاه به طرف دسته اى که به تعلیم و تعلّم اشتغال داشتند حرکت 
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کرد و در حلقٔه آنها نشست.1
2ــ رسول مکّرم اسالم   در ىکى از روزها به ىارانش فرمود: »کسى که دوست 
بنگرد.  به جوىندگان علم  امانند،  آتش دوزخ در  از  که  افتد  به چهرٔه کسانى  نگاهش  مى دارد 
سوگند به کسى که جان من در دست قدرت اوست، هر شاگردى که براى تحصیل علم )نه به 
قصد شهرت و نه براى تظاهر و تفاخر(، به خانٔه عالمى رفت و آمد کند، در هر گامى، ثواب و 
پاداش عبادت ىک سالٔه عابد براى او منظور مى گردد. و براى هر قدمى که در اىن مسیر مى نهد، 
شهر آبادى در بهشت براى او آماده مى سازند. بر روى زمین که راه مى رود، زمین نیز براى او 

طلب آمرزش مى کند …«2
٣ ــ امام رضا  حدىثى مفصل در ارزش علم از پیامبر اکرم  نقل مى کند که 
قسمتى از آن چنین است: »اگر آموختن دانش با هدف الهى همراه باشد، کار نیک )حسنه( 
تلقى مى شود. علم آموزى، عبادت است و مذاکرٔه علمى، تسبیح و تقدىس پروردگار. و عمل و 

رفتار هماهنگ با علم، جهاد در راه خداست … 
فرشتگان، شیفتٔه دوستى با دانشمندان اند و با بال و پرشان آنان را نوازش کرده و با درود 

و تحیات خوىش به آنان تهنیت مى گوىند …«3 
، که نهج البالغه اش نشان خردورزى و احترام به تفکر و  ٤ــ امیرمؤمنان على 
تعقل است، فرمودند: »اى مردم! هشیار باشید که کمال دىن دارى دانش آموختن و عمل بر 
مبناى علم است.« و سپس فرمودند: »منزلت عالم و دانشمند، واالتر از کسى است که با 
کوشش، روزها را به روزه مى گذراند و شب ها را به عبادت سپرى مى سازد.«4 ؛ »اگر مرگ 
عالم و دانشمندى فرا رسد، شکستى در اسالم پدىد مى آىد که جز به وسیلٔه دانشمندى دىگر 

قابل جبران نیست.«5
٥ ــ به اىن داستان زىبا توجه کنید که هم بیانگر منزلت علمى و بینش روشن حضرت 

، است و هم توجه به معرفت و تفکر را نشان مى دهد:  فاطمه  زهرا،
زنى نزد اىشان آمد و گفت مادرى دارم که در باب نماز سؤال هاىى دارد. اّما چون بیمار 

1ــ آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ترجمٔه منیة المرىد شهید ثانی، نگارش سیدمحمدباقر حجتی، ص 55 
 ٢ ــ همان، ص 4٦ تا 48 و 54  

3ــ همان، ص ٦0
4و5 ــ الکافی، ج1، ص ٣5
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به پرسش  تا آن سؤال ها   را مطرح سازم. حضرت فاطمه    است، مرا نزد شما فرستاد 
آن زن پاسخ داد. زن از اىن فرصت مناسب استفاده کرد و سؤال دىگرى را مطرح ساخت. 
آن حضرت پاسِخ آن را نیز بیان فرمود. همین گونه، آن زن پرسش هاى متعددى را در میان 
، به تمام سؤاالت جواب هاى الزم را بیان مى فرمود تا تعداد  مى گذاشت و حضرت زهرا،
مسأله ها به عدد 10 رسید. زن از کثرت سؤال ها احساس شرمندگى کرد و گفت: بیش از 

اىن مزاحم شما نمى شوم.
»هر  فرمود:  ندارد،  او  بر  منتى  هیچ  مى داد  نشان  که  حالتى  در   ، کبرى، صدىقه  
سؤالى که به نظرت مى آىد، بپرس.« و سپس براى تشوىق وى فرمود: »اگر فردى در مدت ىک 
روز بارى سنگین را به دوش کشیده، آن را به باالى بام حمل کند و در ازاى آن حق  الزحمه اى 
معادل هزار سکه طال درىافت کند، با توجه به اىن مزد، آىا آن کار براى او سخت خواهد بود؟«

پاسخ داد: خیر.
برابر هر  فرمود: »من هم کارگزارم و خود را خادم خداوند قرار داده ام. مزد من در 
سؤالى که پاسخ دهم، از مجموع مروارىدهاىى که فاصلٔه میان زمین و آسمان را پر کند، بیشتر 

است. پس سزاوار است که از پرسش هاى تو احساس رنج و زحمت نکنم.«1  
آری تالش پیامبر اکرم  و پیشواىان ما سبب عالقٔه مسلمانان به علم و دانش شد، 

به طوری که توجه نیاکان ما به اندىشه و تفکر و ارزشمندى آن غیر   قابل انکار است.  
به پانصد شاخه برسانند2.  نیاکان ما در جهان اسالم توانستند علوم و دانش بشرى را 
شوق و عالقٔه آنان به دانش سبب شد که در بسیارى شهرها در کنار هر مسجد، مدرسه اى نیز 
بنا کنند3، در آن روزگار، دانشجوىان اروپاىى براى تحصیل به دانشگاه هاى اسالمى مى شتافتند 

و پادشاهان آنان، براى معالجه به بیمارستان هاى مسلمانان مراجعه مى کردند. 
از بزرگ ترىن دانشمندان اىن عصر ابن سینا بود که به حق، آثار وى ىکى 
از عوامل اصلى تحول اندىشه در اروپا و توجه بیشتر اروپاىیان به تفکر فلسفی 

و دانش تجربى محسوب مى شود.
علوم  رىاضیات،  منطق،  در  داىرة المعارف  ىک  اىشان  »شفا«ى  کتاب 

1ــ آداب تعلیم و تعلّم در اسالم، سیدمحمدباقر حجتی، ص 74
٢ــ تارىخ تمدن اسالم، جرجى زىدان مسیحى، ج3، ص 264 

٣ــ فجراالسالم، ج 1، ص 142
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طبیعى و فلسفه است و بخش فلسفى آن هنوز هم از مهم ترىن کتاب هاى فلسفى جهان محسوب 
مى شود.

مالصدرا، فیلسوف بزرگ اسالمى دربارهٔ هماهنگى میان دىن و تفکر 
الهى که چون خورشید،  بر حقّ   اىن دىِن  عقلى مى گوىد: »نمى شود قوانین 
روشن و درخشان است، با دانش استداللى ىقینى مخالفت داشته باشد، و 
مرده باد آن فلسفه اى که قوانینش با کتاب قرآن و سنت رسول خدا  و 

ائمٔه اطهار   مطابقت نداشته باشد.«1
در امور مربوط به بهداشت و سالمتى، وضع مسلمانان بسیار درخشان 

است؛ اگر شراىط قبل از اسالم را درنظر بگیرىم و اوضاع همان دوره در اروپا را که هنوز حتى 
با حمام آشنا نبودند موردتوجه قرار دهیم، درمى ىابیم که چگونه دستورات ساده اى مانند وضو 
و غسل و دىگر آموزه هاى بهداشتى اسالم مانند طهارت و نجاست و نیز دستورات پیشواىان 

دىن در مورد سالمتى و درمان2، دنیاى اسالم را متحول کرد. 
ىکى از وىژگى هاى فرهنگ علمى دورٔه اسالمى عدم اختصاص علم به طبقه ىا قشرى 
خاص بود. در همان زمان رسول خدا  زنان به حضور اىشان مى رسیدند و سؤال هاى 
علمى خود را طرح مى کردند. حضرت فاطمه  ىک کالس علمى تشکیل داده بود و زنان 
مدىنه براى علم آموزى در آن شرکت مى کردند. برخى از همسران رسول خدا  نیز جزو 

راوىان حدىث به شمار مى روند. 
مى کردند.3 ىکى  اقدام  آموزشگاه  و  مسجد  ساختن  به  ابتدا  شهرى،  هر  در  ما  نیاکان 
از نوىسندگان اروپاىى مى گوىد: فرهنگى در دنیاى اسالم پدىد آمده بود که حتى پاىین ترىن و 
معمولى ترىن افراد تشنٔه خواندن بودند و گاهى کارگران به غذاى کم و جامٔه کهنه قناعت مى کردند 

براى اىن که بتوانند با پول خود کتاب بخرند4.
با اىن که در آن زمان صنعت چاپ اختراع نشده بود، در کشورهاى اسالمى به حد 
کافى کتاب و کتابخانه وجود داشت. دانشگاه بیت الحکمه در بغداد با 4/000/000 جلد، 

1ــ االسفار االربعه، ج 8، ص 203
٢ــ برخى از اىن دستورات در مجموعه هاىى مانند »طب الصادق« و »طب الرضا« گردآورى شده اند. 

٣ــ تمدن اسالم و عرب، گوستاو لوبون فرانسوى، ص 557 و 558    
4ــ عظمت مسلمین در اسپانیا، ص 170 
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کتابخانٔه طرابلس در شام با 3/000/000 جلد، کتابخانٔه سلطنتى قاهره با 1/000/000 جلد، 
رصدخانٔه مراغه با 400/000 جلد، دارالحکمٔه قرطبه در اندلس )کوردوباى فعلى در اسپانیا( 
با 400/000 جلد، دارالکتب رى با 300/000 و کتابخانٔه سیدمرتضى با 80/000  جلد از 

جملٔه کتابخانه هاىى هستند که تعداد کتاب هاى آنها ثبت شده است1. 
عالوه بر مدرسه هاى کوچک و بزرگ در شهرهاى مختلف دنیاى اسالم، دانشگاه هاىى 
مانند دانشگاه قاهره، بغداد، قسطنطنیه، قرطبه، اسکندرىه و جندى شاپور، با بهترىن امکانات 
تحقیق و مطالعه، پذىراى دانشجوىان از نقاط مختلف دنیا بود. در اىن دانشگاه ها رشته هاى 
مختلف علمى تدرىس مى شد و امکاناتى از قبیل لباس، مسکن، کتاب، بهداشت و حتى کاغذ و 
قلم مجانى دراختیار دانشجوىان قرار مى گرفت. دانشگاه مستنصرىه، ساختمانى بسیار باشکوه 
داشت و داراى چهار مدرسه بود. عالوه بر حقوق ماهیانٔه استادان، به هر شاگرد ماهیانه ىک  دىنار 
طال داده مى شد. آشپزخانٔه دانشگاه به همٔه استادان و شاگردان روزانه مقدار معینى نان و گوشت 
مى داد. دانشگاه، حمام و بیمارستان مخصوص داشت و پزشک بیمارستان، هر صبح، دانشگاه 

را بازدىد مى کرد و براى بیماران نسخه مى نوشت.2
ىکى از دانشمندان بزرگ در اىن دوره ابونصر فارابى3 است که به معلم ثانى مشهور است4، 
وى بسیارى از زبان هاى زندٔه عصر خود را مى دانست و حدود صد کتاب و رساله تألیف کرده 
که چهل و چهار جلد از آنها باقى مانده است5. او را به حق مى توان مؤسس فلسفٔه اسالمى 
نامید. شیخ الرئیس ابوعلى سینا6، معروف ترىن دانشمند جهان اسالم است که از او به نابغۀ شرق 
ىاد مى کنند. وى با اىن که بیش از 58 سال عمر نکرد و زندگى سیاسى پر   فراز و نشیبى داشت، 
242 جلد کتاب و رساله نوشته است. تألیفات او در حوزه  هاى مختلف، ازجمله فقه، منطق، 
فلسفه، طب، عرفان، رىاضیات و داروشناسى مى باشد. اندىشه هاى ابن سینا در زمان خودش به 
سرعت در دنیاى اسالم گسترش ىافت و چندى نگذشت که کتاب هاى اصلى وى به زبان التین 

1 ــ تارىخ تمدن اسالم، ج 3، ص 318؛ و عظمت مسلمین در اسپانیا، ص 428
2 ــ بغداد در زمان خلفاى عباسى، جى لواسترانژ، چاپ آکسفورد، ص 267 )به نقل از میراث اسالم، ص 230( 

ـ  وى در سال 260 هجرى در فاراب واقع در خراسان بزرگ متولد شد و در سال 339 هجرى در دمشق وفات ىافت. 3ـ
4ــ معلم اول، لقب ارسطو، فیلسوف بزرگ ىونانى است که در قرن چهارم قبل از میالد مى زىسته است.

5ــ تارىخ فلسفٔه اسالمى، هانرى کربن، ص 200؛ و تارىخ تمدن وىل دورانت، ج11، ص 173 
 6  ــ وى در سال 370 هجرى در نزدىک بخارا متولد شد و در سال 428 هجرى در همدان وفات ىافت.
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ترجمه شد و در مدارس اروپا تدرىس گردىد1.
اقلیدس و بطلمیوس را  مانند  آثار دانشمندان بزرگ رىاضى  در رىاضیات،  مسلمانان 
ترجمه کردند و سپس شروع به نوآورى نمودند. هیچ کس در تارىخ رىاضى نمى تواند شخصیت 
مأمون  معاصر  او  بگیرد.  نادىده  را  هـ.ق(  )236ــ166  خوارزمى  موسى  محمد بن  استثناىى 
خلیفٔه عباسى و رئیس کتابخانٔه بزرگ بغداد بود. وى علم »جبر« را به عنوان ىک علم مستقل 
تأسیس کرد. نام کتاب وى »الجبر و     المقابله« بود که وقتى اىن کتاب به اروپا رفت، اروپائیان 
 »Algorithm« نامیدند. همچنین الگورىتم ىا  »Algebra« براساس نام اىن کتاب، علم جبر را
ىا الگورىسم که فن محاسبه است، از نام »الخوارزمى« گرفته شده که پس از ترجمٔه کتاب وى به 
زبان هاى اروپاىى اىن نام گذارى پدىد آمده است2. عالوه بر اىن، رىاضى دانان بزرگ اسالمى، 
ـ  597 هـ.ق(،  بیرونى )440ــ362 هـ.ق(، خواجه نصیرالدىن طوسى )672  ـ ابورىحان  مانند 
ـ      328 هـ.ق( و غیاث الدىن جمشید کاشانى )از علماى قرن هفتم و  ابوالوفاى بوزجانى )388ـ
اواىل قرن هشتم( ابتکارات فراوانى در معادلٔه سرعت، علم مثلثات، حل معادالت درجٔه دوم، 

سوم و چهارم، اندازٔه دقیق عدد پى، و در هندسٔه تحلیلى و هندسٔه فضاىى داشتند3.
در حوزٔه پزشکى و داروىى نیز دانشمندان نامدارى ظهور کردند که 

شهرت جهانى دارند؛ محمد بن زکرىاى رازى ىکى از دانشمندان بزرگ 
اىن دوره است که 220 جلد کتاب و رساله نوشته و نیمى از آنها در طب 
بوده است. کتاب هاى وى در آبله و سرخک، بیانگر دقت علمى اوست 
و بیش از چهل بار به زبان هاى گوناگون ترجمه شده است. »الحاوى« 

کتاب دىگر اوست که 20 جلد بوده و محصول ىک عمر پژوهش و آزماىش 
است و تنها در سال 1542 میالدى پنج بار در اروپا منتشر شد4. وى کتابى نیز در روان پزشکى 

به نام »الطب الروحانى« دارد. 
در اواىل قرن چهارم هجرى تنها در شهر بغداد 850 پزشک داراى اجازٔه درمان 

1 ــ تارىخ فلسفٔه اسالمى، هانرى کربن، ص 214
2ــ دانش مسلمین، محمد رضا حکیمى، ص 150

3ــ همان، ص 148 تا 154
4ــ تارىخ تمدن وىل دورانت، ج 11، ص 159
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بودند1 و تعداد دانشجوىان پزشکى دانشگاه بغداد بالغ بر 6000 نفر بوده است. پزشکى، شامل 
و  اعصاب  و  زنان  پزشکى  ماماىى،  جراحى،  عمومى، چشم پزشکى،  پزشکى  مانند  رشته هاىى 

روان بوده است2.
مسلمانان با استفاده از تجربٔه اىرانیان شروع به ساختن بیمارستان براى بیماران جسمى و 
روانى   کردند. اولین بیمارستان در سال 88 هجرى در دمشق ساخته شد که به  تدرىج به ىکى از 
مراکز بزرگ درمانى تبدىل شد. بیمارستان ها داراى بخش هاى مختلف جراحى، چشم پزشکى، 
داروسازى، دندان پزشکى، پزشکى زنان و روان پزشکى بودند و معموالً بخش هاى زنانه و مردانٔه 

جداگانه اى داشتند. 
بوعلى سینا تا مدت ها در شرق و غرب با نام امىر پزشکان 
شناخته مى شد. مهم ترىن کتاب وى در طب، کتاب »قانون« است 
که فرهنگ جامعى در پزشکى و داروشناسى است. اىن کتاب 

در اروپا در اواخر قرن پانزدهم میالدى شانزده بار، و در 
قرن شانزدهم بیست بار، و در سال هاى بعد نیز به طور مرتب 
منتشر شده است3. کتاب هاى بوعلى به اکثر زبان هاى زندٔه 

دنیا ترجمه شد و تا شش قرن، اصل و مبناى پزشکى جهان 
بوده است و تا مدتى پیش نیز، از کتاب هاى درسى فرانسه به شمار 

مى رفت4. در دانشگاه پارىس، دو تصوىر رنگى از دو طبیب دنیاى 
اسالم آوىخته اند: محمد بن زکرىاى رازى و شیخ الرئیس ابن سینا5. 

ابن سینا اولین کسى بود که فلج صورت ناشى از سکتٔه مغزى را تشخیص و سکتٔه مغزى ناشى 
از زىادى خون در مغز را به خوبى توضیح داد. مسرى بودن سل رىوى را تبیین کرد، انتقال 
بیمارى ها از طرىق آب و خاک را بیان داشت و عوارض سنگ مثانه را به گونه اى توصیف کرد 
که برخى از پزشکان گفته اند مشکل است بتوان به آن چیزى اضافه کرد. وى روش روان درمانى 

1 ــ همان، ص 158
2   ــ تارىخ تمدن اسالم، ج 3، ص 276 

3 ــ میراث اسالم، ص 116 
4 ــ تمدن اسالم و عرب، گوستاو  لوبون فرانسوى، ص 633

5 ــ تارىخ تمدن وىل دورانت، ج 11، ص 159
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را توسعه داد و از داروهاى طبى براى اىن گونه درمان ها کمک گرفت1.
جراحى از رشته هاى مهم پزشکى بود. جراحان چشم پزشک با مهارت، انواع آب  آوردگى 
چشم را با عمل جراحى معالجه مى کردند2. حتى داروى بیهوشى که از اکتشافات جدىد شمرده 
مى شود، بر جراحان اسالمى پوشیده نبود. آنان با داروىى گیاهى  بیماران را بیهوش مى کردند3. 
ابوالقسیس جراح ماهرى بود که رساله هاى او را باىد اساس جراحى جدىد به حساب آورد. 
کتاب هاى وى تا ىک قرن پیش بارها در اروپا چاپ شده است4. جراحان مسلمان، انواع عملیات، 
مانند جراحى دندان، ُخرد  کردن و بیرون آوردن سنگ مثانه و کلیه، سزارىَن در هنگام وضع حمل 

و شکسته بندى استخوان ها را انجام مى دادند5.
از وىژگى هاى بیمارستان ها اىن بود که پزشکى و داروسازى در همان محل بیمارستان 
تدرىس مى شد و شاگردان تمرىن عملى داشتند6. بیمارستان ها بسیار وسیع بودند و در مسیر 
را  بغداد  نقطٔه  بهترىن  قرار داشتند. وقتى که محمدزکرىاى رازى خواست  جرىان مالىم هوا 
براى بیمارستان انتخاب کند، چند نقطٔه شهر را انتخاب کرد و در هر نقطه، قطعه گوشتى آوىزان 
نمود تا تشخیص دهد در کدام نقطه، گوشت دىرتر فاسد مى شود و در آن نقطه بیمارستان را بنا 
نمود7. در قاهره بیمارستان بزرگى ساخته بودند که در آن حوض هاىى با فواره هاى آب، باغچه هاى 
پر از گل و چهار حیاط بزرگ وجود داشت. هر بیمار فقیرى که وارد مى شد، به طور راىگان 
تحت معالجه قرار مى گرفت و پس از معالجه، پنج سکٔه طال براى هزىنٔه زندگى در دورٔه بهبودى 

درىافت مى کرد8. 
تالش علمى مسلمانان، دىگر حوزه هاى علوم تجربى را نیز در بر مى گرفت. از آن جا  که 
در اىن جا امکان طرح همٔه آنها نیست، به اختصار فقط به برخى از تالش هاى دانشمندان در 

رشته هاى دىگر اشاره مى کنیم:

1ــ فالسفٔه شیعه، ص 93 و 94
2   ــ کارنامٔه اسالم، ص 46 تا 52
3  ــ تمدن اسالم و عرب، ص 637

4ــ میراث اسالم، ژوزف ماک کاپ، ص 117
5ــ  تمدن اسالم و عرب، ص 634

6  ــ تارىخ تمدن اسالم، ج2، ص 284 
7 ــ تمدن اسالم و عرب، ص 635؛ و کارنامٔه اسالم، ص 53 

8   ــ    میراث اسالم، ژوزف ماک کاپ، ص 123
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ىکى از دانشمندان به نام ادرىسى،290 جلد کتاب نوشته که 50 جلد آن در گیاه شناسى 
بوده است1. 

ىک دانشمند اروپاىى مى گوىد: اىن که در کتاب هاى شیمى مى نوىسند الوازىه مؤسس 
اکتشافات  و  مسلمانان  پیش  هزار سال  آزماىشگاه هاى  اگر  نیست.  است، درست  علم شیمى 
مهم آنان نبود، هیچ گاه الوازىه نمى توانست قدمى به جلو بردارد2. هنوز حدود صد رساله در 
شیمى از جابر بن حیان در دست است3. پیش از آن که گالیله حرکت زمین به دور خورشید را 
اعالم کند، ابورىحان بیرونى و پیش از وى ابوسعید   ِ سْجزى اىن عقیده را ابراز کرده بودند4. 
مسلمانان راه هاى تازه اى براى رصد ستارگان پیدا کردند و ابزارهاى بسیارى براى آن ساختند. 
نخستین تحّو  لى که تمدن اسالمى در اىن علم پدىد آورد آن بود که مسلمانان به موهومات مربوط 
به ستاره شناسى و تأثیر اوضاع کواکب در احوال مردم، از حیث سعد و نحس اعتناىى نکردند5.
آرى، چنین است؛ آنگاه که ملتى قدر علم، فرهنگ، اخالق و ارزش هاى دىنى خود را 
بداند و با جان و دل، آنها را ارجمند شمارد، درخت علم و معرفت و اخالق شکوفا مى شود و 

ثمرات گرانبهاى آن به جامعٔه انسانى مى رسد.
در حوزهٔ علوم و معارف قرآنى نیز باىد گفت 

مسلمانان از همان ابتدا، تشنٔه آموختن قرآن 
کرىم و تبیین معارف آن بودند. به همین دلیل، 
از پیامبر اکرم  دربارٔه معنا و مقصود و 

محتواى آىات سؤال مى کردند. ساختار قرآن 
تعقل و  قّؤه  به گونه اى است که  نیز خود  کرىم 

تدبّر در خود را پرورش مى دهد و خوانندٔه خود را به تفکر دربارٔه آىات وامى دارد. رسول خدا 
 به سؤال هاى مسلمانان پاسخ مى داد و آنان را به تفکر بیشتر در آىات قرآن تشوىق مى کرد. 
اىن روش، پس از رسول  خدا    توسط حضرت على  و ساىر پیشواىان ما ادامه ىافت تا 

1ــ عظمت مسلمین در اسپانیا، ص 169
2ــ تمدن اسالم و عرب، ص 611 تا 615 

3ــ میراث اسالم، ص   115 
4ــ فالسفٔه شیعه، ص 115 

5 ــ تارىخ تمدن اسالم، جرجى زىدان مسیحى، ج3، ص 288 تا 294
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اىن که به تدرىج شاخه اى علمى به نام علم تفسیر قرآن شکل گرفت و مفسران بزرگى در تارىخ 
اسالم ظهور کردند.  

تدوىن و جمع آورى حدىث نیز نزد مسلمانان اهمیت زىادى داشت. زىرا از نظر مسلمانان، 
حدىث، دومین منبع هداىت و سعادت بود. امیر مؤمنان على  که از کودکى با رسول مکّرم 
اسالم  بود، اولین تنظیم کنندهٔ کتاب حدىثى است که در آن، سخنان رسول اکرم  ثبت 
شده است. اىشان اىن کتاب را به فرزندان بزرگوار خود تحوىل داد تا به عنوان سندى مهم، نزد 

خود نگه دارند و احادىث آن را به مردم بیاموزند1. 
ما  پیشواىان  ما مسلمانان، صدها کتاب حدىثى وجود دارد که سخنان  میان  اکنون در 
در آنها جمع آورى و دسته بندى شده است. همچنین از همان ابتدا، علمى به نام حدىث شناسى 
تأسیس شد که شیوه هاى جدا کردن حدىث هاى ساختگى از واقعى و رابطٔه احادىث با ىکدىگر 

و میزان کاربرد آنها را مشخص مى کند. 
برنارد شاو، نوىسندٔه معروف انگلیسى در اىن باره مى گوىد: »من همیشه نسبت به دىن 
محمد  به واسطٔه زنده بودن عجیبش نهاىت احترام را گذاشته ام. به نظر من، اسالم تنها 
مذهبى است که استعداد توافق و تسلط بر حاالت گوناگون و متغیر زندگى، و مواجهه با قرون 

مختلف را دارد.«2

ج( دربارۀ معیار هشتم
پیامبر اکرم  مردم را به عدالت در همٔه ابعاد آن دعوت می فرمود که در زىر به مواردی 

از آن اشاره می شود:
1ــ عدالت اقتصادى ىکی از ابعاد عدالت است که قرآن کرىم تفاوت انسان دىن دار و 

بى دىن را در آن دانسته و فرموده است:

آىا دىدى کسى را که ذى  َاَرَاىۡـَت الَـّ
روز جزا را دروغ مى پندارد ُب ِبـالـّدىـِن  ىُـَکـِذّ

او همان کسى است که  ذى  فَـٰذِلـَك الَـّ

1  ــ مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج14 )خدمات متقابل اسالم و اىران(، ص  413
2ــ برنارد شاو )به نقل از کتاب خداپرستی و افکار روز، مهدی بازرگان(
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ىتیم را به شدت )از خود( مى راند ىَـُدعُّ الۡـَیـتیـَم  
و )دىگران را( ترغیب نمى کند وَ  الىَـُحـضُّ  

به خوراک دادن به بینوا َعـلٰى طَـعاِم الۡـِمۡسـکیـِن 
ماعون 1 تا 3

٢ــ  رسول خدا   همراه با ىاران از کوچه هاى مدىنه مى گذشت. پیرزنى که کنارى 
اىستاده بود، جلو آمد تا نیاز خود را با پیامبر در میان گذارد. پیرزن به خیال اىن که با امیر و 

سلطانى مانند امیران گذشته روبه رو شده به لکنت افتاد و نتوانست سخن بگوىد. 
پیامبر با مهربانى در کنار او روى زمین نشست و چنان با صمیمیت با او رفتار کرد که او 

احساس راحتى کرد و آنچه در دل داشت با پیامبر در میان گذاشت.
٣ــ  رسول خدا   به مردم مى فرمود: 

»برترىن جهاد، سخن حقى است که انسان در مقابل سلطانى ستمگر بر زبان آورد.«1
٤ــ روزى امیرالمؤمنین على  در حال عبور از کوچه ها، پیرمردى نابینا و از کار 
افتاده را دىد که در گوشه اى نشسته و از مردم کمک مى خواست. امام، از اوضاع وى پرسید. 
گفتند مردى است مسیحى که در اىام جوانى و صحت بدن کار مى کرده و اکنون از کار افتاده 

و نابینا شده و گداىى مى کند. 
، فرمود: »عجب، تا وقتى تواناىى داشت از او کار کشیدىد و اکنون او را به  امام، 
حال خود واگذاشته اىد؟ … برعهدٔه حکومت و اجتماع است که تا زنده است، او را سرپرستى 

کند؛ بروىد از بیت المال به او مستمرى بدهید.«2
ـ  روزى سلمان فارسى و جمعى دىگر از ىاران پیامبر    در مسجد نشسته بودند.  ٥ـ 
هرکس دربارٔه اصل و نسب خود چیزى مى گفت و فخرفروشى مى کرد. نوبت به سلمان رسید. 

گفتند: تو نیز از اصل و نسب خود بگو. 
بـه وسیـلٔه رسولش،  بودم، خداوند  بندٔه خداىم. گمـراه  فرزند  گفت: »من، سلمان، 

، هداىتم کرد. بَرده بودم، به وسیلٔه پیامبرش محمد،  ، آزادى ام بخشید.  محمد ، 

1ــ میزان الحکمة، ج1، ص ٦5٦ به نقل از کنزالعمال، حدىث 4٣588     
٢ــ وسائل الشیعه، ج٢، ص 4٢5
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، وارد شدند و گزارشى از جلسه به اىشان داده شد. رسول  در اىن میان رسول خدا، 
، رو به آن جمع که همه از قرىش بودند، نمود و فرمود:  خدا، 

»اى مردم قرىش، نََسِب موجب افتخار براى هرکس، دىنش، مردانگیش، و ُخلق و خوى 
اوست، و رىشه  و اصلش، عقل او.«

٦ــ  رستم فرخ زاد، فرماندهٔ سـپاه ىزدگرد، آخـرىن شاه ساسانى، در راه جنـگ با مسلمانان 
بود. وى که مردى جهان دىده و با تجربه بود، در قادسیه با طالىه داران سپاه مسلمانان برخورد 
کرد. شب هنگام، سوار بر اسب، روى تپه اى رفت و به ارزىابى آن لشکر پرداخت. با وجود 
اىن که لشکر مسلمانان از نظر عده و تجهیزات اندک بودند، در قلب خوىش اضطراب عجیبى 
احساس مى کرد. از تپه فرود آمد و پیکى سوى َزهرة بن عبدالله، فرماندٔه آن لشکر، فرستاد و وى 

را به مذاکره دعوت کرد. فرمانده آمد و سخنانى میانشان رد و بدل شد. 
رستم پرسید: دربارٔه دىن خود سخن بگوى.

جواب داد: پاىٔه آن دو چیز است: گواهى به ىگانگى خدا و رسالت محمد  .
رستم گفت: اىن که عیبى ندارد؛ خوب است، دىگر چه؟ 

َزهره ادامه داد: آزاد ساختن بندگان خدا از بندگى انسان ها به سوى بندگى خداوند.1 
رستم گفت: اىن هم خوب است، دىگر چه چیزى؟ 

خواهر  و  برادر  همه  و  شده اند  زاده  مادر  ىک  و  پدر  ىک  از  همه  مردم  گفت:  َزهره 
ىکدىگرند. 

خواهید  باز  شما  بپذىرىم،  را  اىن ها  ما  اگر  است.  خوب  خیلى  نیز  اىن  گفت:  رستم 
گشت؟ 

به سرزمین هاى شما دىگر قدم نخواهیم گذاشت، مگر  به خدا  پاسخ داد: آرى، قسم 
براى تجارت. 

رستم گفت: راست مى گوىى، اّما در میان ما مردم اىران، سّنتى از زمان اردشیر راىج شده 
که با دىن شما سازگار نیست. کشاورز و پیشه ور حق ندارند به طبقٔه باالتر روند و از امتیازات آن 
برخوردار شوند. اگر اىن طبقات در ردىف اشراف قرار گیرند، پا از گلیم خود درازتر خواهند 

کرد و با اعیان و اشراف به ستیز برخواهند خواست. 
زَهره گفت: پس ما براى مردم بهتر از دىگر حکومت ها هستیم. ما نمى توانیم مثل شما 

1ــ اخراج العباد من عبادة العباد الی عبادة الله
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باشیم. ما عقیده دارىم که باىد امر خداوند را در مورد همٔه طبقات رعاىت کنیم. همٔه مردم از 
ىک پدر و مادر آفرىده شده اند و همه با هم برادر و برابرند.1

یک نکته: با اىن که رسول خدا  عدل و مساوات را اساس زندگى سیاسى و روابط 
اجتماعى قرار داده، و با رفتار و گفتار خود، به مردم آموخته بود که حاکم و رهبر مسلمین باىد 
برمبناى قانون الهى و بدون هیچ گونه ستمگرى عمل کند. اّما زمان کوتاهى پس از رحلت پیامبراکرم 
، شراىط دگرگون شد؛ حاکمان بنى امیه و بنى عباس، که خود را جانشین رسول خدا  
مى دانستند، شیوهٔ سالطین اىران و روم را در پیش گرفتند و حکومت هاىى خودکامه و مستبد 
تشکیل دادند. توجه آنان به مردم کاهش ىافت، چاپلوسان گرد آنان جمع شدند، و حق جوىان و 

عدالت پیشگان منزوى گردىدند و ىا در مبارزه علیه ستمگران به شهادت رسیدند.  
، اهل بیت بزرگوار  با وجود اىن، به علت آموزش هاى مؤثر قرآن   کرىم، رسول خدا 
ناچار بودند برخى ظواهر را  با وفاى اىشان، و افزاىش آگاهى هاى مردم، ستمگران  ىاران  و 
با قیام تارىخى  پا گذارد،  ىزىد که مى خواست حتى اىن ظاهرسازى را هم زىر  مراعات کنند. 
امام حسین  مواجه شد. اىن قیام بزرگ، با تأثیر عمیق خود ابتدا پاىه هاى حکومت ىزىد و 
بنى امیه را وىران کرد و سپس به مدرسه اى دائمى تبدىل شد تا مسلمانان در آن مدرسه، درس 

جهاد با ستمگران را بیاموزند. 
حاکمان بنى امیه و بنى عباس هیچ گاه از انتقاد، اعتراض و مبارزٔه آگاهان و اندىشمندان 

جامعه و در رأس آنان اهل بیت پیامبر  در امان نبودند. 
نتیجه  اىن که: تا قبل از ظهور اسالم، مبارزات سیاسى معموالً میان پادشاهان، سالطین 
علت  به  اسالمى،  دورۀ  در  اما  مى آمد.  پدىد  ىکدىگر  قلمروى  فتح  براى  قباىل  رؤساى  و 
افزایش آگاهى هاى مردم از حقوق و مسئولىت هاى خویش، مبارزۀ مردم با حکومت 
براى برقرارى عدالت شکل مى گرفت و وارد معادالت سىاسى مىان ملت ها و حکومت ها 

گردیده بود2.
تأثیرگذارى شهادت امام حسین   و مقاومت ساىر ائمه اطهار  به صورت ىک 
جرىان مقاومت منفى بزرگ و سراسرى در برابر حکومت هاى ظالم درآمد. رفتار مجموعٔه 

1ــ کامل ابن اثیر، ج ٢، ص ٣19 تا ٣٢1 )به نقل از کتاب داستان راستان(
٢ــ قیام علیه ظلم، قبالً هم اتفاق افتاده بود، مانند قیام کاؤه آهنگر علیه ضحاک )البته اگر آن قیام افسانه نباشد(. اّما اىن که اىن گونه 
قیام ها و مبارزات به ىک فرهنگ سیاسى تبدىل شود و جامعه بدان توجه داشته باشد، حقیقتى است که در دورٔه تمدن اسالمى به وقوع پیوست.
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اندىشمندان و بزرگان علمى جهان اسالم نشان مى دهد که تا چه اندازه تحت تأثیر فرهنگ 
عاشورا بوده اند.

ابوحنیفه، رئیس مذهب حنفى، در اواخر حکومت بنى امیه از طرف والى عراق به احراز 
عالى ترىن مقام قضاىى دعوت مى شود ولى او قاطعانه رد مى کند و به خاطر همین عمل شالق 
مى خورد. در زمان منصور، خلیفٔه عباسى نیز براى وزارت دادگسترى فراخوانده مى شود، ولى 
نمى پذىرد و تا آخر عمر زندانى مى شود. مالک، رئیس مذهب مالکى، به خاطر اىن اعتراض به 

خلفا که با زور و اجبار نمى توان بر مردم حکومت کرد، زندانى شد.1
همین فرهنگ سیاسى قوى که از تعالیم روح بخش اسالم نشأت گرفته بود، حکام بنى امیه 
و بنى عباس را ناچار به ظاهرسازى و مراعات برخى قوانین مى کرد. آگاهى سیاسى و اجتماعى 
مردم، وجود شخصیت هاى اندىشمند در جامعه و طرح مباحث عمیق اجتماعى، فضاى سیاسى 

جهان اسالم را از دىگر کشورهاى آن روز کامالً متماىز مى کرد.

دو تهاجم بزرگ
در چنین شراىطى و در اواخر دورٔه بنى عباس و پس از آن، دو حملٔه وسیع و وىران کننده، 
ىکى به غرب دنیاى اسالم و دىگرى به شرق آن صورت گرفت. امپراتورى روم به تحرىک کلیسا 
از سال 489 هجرى )1096م( به قسمت غربى دنیاى اسالم، ىعنى سورىه، فلسطین، ترکیه و برخى 
دىگر از سرزمین هاى مجاور هجوم آورد. اىن تهاجم آغاز هشت جنگ طوالنى و شدىد بود که 
آخرىن آن در سال 668هجرى )1270م( رخ داد. اىن جنگ ها که به قصد فتح بیت المقدس از 
طرف اروپاىیان آغاز شد، باالخره با فرماندهى بى نظیر سردار بزرگ مسلمانان به نام صالح الدىن 
اىوبى با پیروزى مسلمانان پاىان ىافت؛ اّما بسیارى از امکانات مادى و معنوى دنیاى اسالم را 
از بین برد. از آن جا که در اىن جنگ ها اروپاىیان صلیب با خود حمل مى کردند، اىن جنگ ها 

را جنگ هاى صلىبى مى نامند.
تهاجم وىرانگر دىگر، حملٔه مغوالن به بخش شرقى و مرکزى دنیاى 
اسالم بود که به تصرف قسمت هاى وسیعى از جمله اىران انجامید. با اىن 
که مغوالِن حاکم بر اىران بعدًا به وسیلٔه اىرانیان، مسلمان شدند و آداب 
عمیق  و  وسیع  به قدرى  آنان  ابتداىى  وىرانگرى هاى  اّما  آموختند،  تمدن 

1ــ مجموعه آثار دکتر علی شرىعتی، ج 19، ص 11٣
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بود که توان تجدىد حیات را براى مدتى طوالنى از مسلمانان گرفت؛ به خصوص که بیشتر اىن 
حمالت به سرزمین ها و شهرهاىى بود که مرکز علم، فرهنگ و دانش در دنیاى آن روز بودند. 
چنگیز فرمانرواى قوم مغول، به نیروهاىش گفته بود به هر شهرى که مى رسند، هیچ کس را باقى 

نگذارند؛ مرد و زن، پیر و جوان، کودک و بالغ، آزاد و بنده را بکشند.1
وقتى او به مسجد جامع شهر بخارا درآمد، باالى منبر رفت و دستور سوزاندن شهر 
را صادر کرد و سربازانش به سوزاندن شهر مشغول شدند. تمام شهر، به جز مسجد جامع که 
وى در آن بود، سوخت. آن گاه دستور داد صندوق هاى قرآن را به صحن آوردند. قرآن  ها را 
پاره کردند و صندوق ها را آخور چهارپاىان ساختند. سپس کودکان و زنان را کشتند و جوانان 
را باخود بردند تا به عنوان سپر جلوى سپاه خود قرار دهند و به شهر بعدى که سمرقند بود، 

حمله کنند.
اىن وىرانگرى ها در بسیارى از شهرهاى دىگر مانند سمرقند، بلخ، مرو، نیشابور، کابل، 
غزنین، قوچان، هرات، دامغان، سمنان و آمل اتفاق افتاد و سپس به استان هاى دىگر سرزمین 

اسالمى کشیده شد2.

1ــ مجمع االنساب، محمدعلی شبانکاره ای، ص ٢٣4
٢ــ پوىاىی فرهنگ و تمدن اسالم و اىران، علی اکبر والىتی، ج ٣، ص 80 تا 87
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ب( نگاهی کوتاه به تمدن جدید

اروپا شاهد سه تمّدن بوده است: تمدن اّول مربوط به قبل از مىالد حضرت مسىح     که 
در قرن هاى ششم تا چهارم قبل از مىالد، در اوج خود بود. تمدن دوم، در قرن چهارم مىالدى 
با گسترش مسىحىت در اروپا و آغاز حاکمىت کلىسا بر زندگى سىاسى و اجتماعى مردم، آغاز 
شد و تا قرن هاى پانزدهم و شانزدهم ادامه ىافت. تمدن سوم با افول قدرت کلىسا در همىن قرن ها 

شروع شد و هم چنان ادامه دارد. 
در درس قبل گزارش کوتاهى از تمدن اسالمى داده شد و با مراجعه به معىارهاىى که از قرآن 
و سىره آموخته بودىم، به ارزىابى اىن تمدن و کشف علت هاى پىشرفت و افول آن پرداختىم. در 
اىن درس، مرورى بر تمدن جدىد دارىم تا ببىنىم اىن تمدن تا چه مىزان با معىارهاى الهى مطابقت 

دارد و آىا مى تواند بستر و فضاى مناسبى براى حرکت تکاملى انسان باشد ىا نه؟
اکنون اروپا قرن بىستم مىالدى را پشت سرگذاشته و وارد قرن بىست وىکم شده است. 
حدود چهار قرن از تمدن جدىد مى گذرد و بسىارى از پىامدهاى مثبت و منفى آن پدىدار شده 
است؛ مى توان آنها را برشمرد و دربارٔه آنها داورى کرد. شاىد حدود چهار قرن پىش، براى 
معماران تمدن جدىد پىش بىنى اىن پىامدها سخت و مشکل بود. ما مسلمانان، مانند ساىر امت ها 
و ملت ها، با اىن تمدن ارتباط مستقىم دارىم؛ هم تحت تأثىر آن قرار مى گىرىم و هم مى توانىم بر آن 
تأثىر بگذارىم. هرقدر که توانمندى، هوشىارى و کرامت نفس ما بىشتر باشد، قدرت تأثىر گذارى 
ما افزاىش مى ىابد. داورى دربارٔه اىن تمدن، نه تنها حق ما، که مسئولىت ماست. براى داورى 
صحىح و منصفانه، ضرورى است ابتدا نگرش غالب و عمومى سازندگان اىن تمدن و بنىادهاى 
فکرى آنان را بشناسىم و سپس به گسترده ترىن حوزه هاى اىن تمدن نظر کنىم و پىامدهاى آن را 

مورد نقد و بررسى قرار دهىم.
در پرداختن به بنىادى ترىن موضوعات، دىدگاه تمدن جدىد به جهان، انسان و دىن را 

مرور مى کنىم.1

ـ آن چه در اىن جا به عنوان نگاه تمدن جدىد به جهان، انسان و دىن می آىد، نگاه غالب و حاکم است. در همىن دوران متفکرىن بزرگی  1ـ 
در غرب و ساىر نقاط جهان بوده اند که نسبت به اىن تمدن نگاه انتقادی داشته و کتاب های فراوانی هم در اىن باره نوشته اند. 
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جهان، در اىن دىدگاه، بىشتر منحصر به همىن جهان مادى است. مراتب غىب عالم ىا 
انکار مى شود و ىا اگر انکار نشود، ارتباطى با جهان طبىعت ندارد. گوىى خداوند اىن جهان را 
آفرىده و مانند ىک ساعت آن را براى همىشه تنظىم کرده و به خود واگذار نموده است. خداوند 

از جهان طبىعت غاىب است و هىچ نظارت و دخالتى در آن ندارد.
انسان نىز در اىن دىدگاه، ىک موجود زندٔه طبىعى، مانند دىگر موجودات زندٔه شناخته 
شده، ولى پىچىده تر است، با ىکسرى نىازهاى طبىعى و مادى. از بُعد معنوى و فطرت الهى او، 
که او را مسجود فرشتگان و مقّرب پروردگار مى سازد، خبرى نىست. او حق دارد اىن نىازهاى 
طبىعى و مادى را در هر حّدى که بخواهد تأمىن کند. آزادى و حق هر کس در برآوردن نىازهاى 
طبىعى و تماىالت مادى را فقط آزادى و حق دىگران محدود مى کند و خواست انسان محور 

همه چىز است و هىچ کس، حتى خداوند، محدود کنندٔه او نىست.
دىن در نگاه غالب، ىک امر شخصى است و فقط بخش کوچکى از زندگى هر فرد را که 
مربوط به عبادت و راز و نىاز با خداست، دربر مى گىرد و داراى کمترىن ارتباط با زندگى اجتماعى 
و سىاسى انسان ها است. برخى دىن را فقط داروىى براى درمان بىمارى هاى روحى عصر  جدىد و 
وسىله اى براى آرامش مى پندارند. برخى نىز هىچ جنبٔه مثبتى در دىن ندىده و آن را در کنار امورى 

مانند جادو و خرافه قرار داده و علت عقب ماندگى جوامع تلقى مى کنند.

نتایج و پىامدها
در محدودٔه اىن گونه افکار و اندىشه ها عناصر تمدن جدىد شکل گرفت و شىؤه نوىنى از 
زندگى پدىد آورد. اىن اندىشه ها و افکار در همٔه عناصر اىن تمدن و حوزه هاى مختلفش حضور 
دارد و خود را نشان مى دهد. در اىن جا به برخى از اىن حوزه ها مى پردازىم و نتاىج و پىامدهاى 

تمدن جدىد را دنبال مى کنىم.
الف( علم و شاخه های آن : 

تولىد علم در قرون اخىر، جهشى فوق العاده داشته است؛ به طورى که دوران جدىد را 
مى توان دوران علم نامىد. کشف صنعت چاپ، کشف الکترىسىته، ساخت ماشىن، ساخت وسائل 
ارتباطى مانند: تلفن، رادىو، تلوىزىون و ماهواره، راه اندازى شبکه هاى اىنترنت، کشف وىروس و 
واکسن و معالجٔه بىمارى هاى واگىر دار، پىشرفت در مهندسى پزشکى و ساخت ابزارهاى پىشرفته 
براى جراحى هاى پىچىده، ساخت اتومبىل، هواپىما و قطار، فرستادن سفىنه هاى فضاىى به آسمان 
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و تحقىق دربارٔه کرات آسمانى، نظرىات و کشفىات جدىد در فىزىک، شىمى و ساىر علوم تجربى 
و تواناىى استخراج منابع طبىعى مانند نفت، زندگى در جهان امروز را متحول کرده است. 

از حدود قرن هىجدهم مىالدى به علت همىن پىشرفت هاى گسترده در علم، اىن احساس 
پدىد آمد که علم تجربى تنها رمز موفقىت و سعادت ملت هاست و جامعه اى که اىن راه را بپىماىد، 

کلىد خوشبختى را به دست آورده است. 
آنها  به برخى از   به دنبال داشته که  پىامدهاىى  ابزارهاى صنعتى  پىشرفت علم و ساخت 

اشاره مى شود:
ـ توانایى تصرف در طبىعت : کشف قوانىن طبىعى و ساختن ابزارهاى دقىق و کارآمد،  ١ـ 
سبب شده است که آدمى بتواند در طبىعت تصرف کند و تغىىراتى را در آن به وجود آورد. نفت 
را از اعماق زمىن بىرون آورد، معادن را استخراج کند، کوه ها را براى ساختن تونل بشکافد، 
گىاهان را دست کارِى ژنتىک کند، با سدهاى بزرگ آب ها را مهار نماىد و قدرت و تواناىى خود 

را به رخ طبىعت بکشد. 
البته حرص و طمع برخى از انسان ها و استفادٔه نابجا از اىن قدرت، آثار تخرىبى فراوانى 
بر روى کرٔه زمىن برجاى گذاشته است و سبب شده که نظم طبىعى آن به هم بخورد، منابع معدنى، 
که نتىجٔه مىلىون ها سال فعالىت موجودات بوده، رو به پاىان گذارد، محىط  درىاها و اقىانوس ها 
آلوده گردد، تعادل ترکىبى گازهاى جّو به هم بخورد، بسىارى از جنگل ها از بىن برود، مواد 
بسىار خطرناک و زىان آور ساخته شود و باالخره بىمارى هاى جدىدى شاىع گردد و ده ها مسألٔه 

جدىد براى انسان ها پدىد آىد. 
ـ تولىد انبوه کاال و مصرف گرایی شدید : از زمانى که ماشىن آالت صنعتى ساخته شد  ٢ـ 
و در خدمت تولىد کاال درآمد، تولىد انبوه آغاز شد. اىن تولىد فراوان، گرچه در ابتدا نىازهاى 
طبىعى مردم را رفع مى کرد، اّما در بسىارى از موارد بىش از نىاز طبىعى بازار بود. به همىن 
جهت کارخانه داران با استفاده از جاذبٔه تبلىغات، نىازهاى کاذب در مردم به وجود آوردند تا 
آنان را به تنوع طلبى بکشانند و مصرف گراىى را به گونه اى سرسام  آور افزاىش دهند تا خودشان 
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به سود بىشترى برسند. تولىد انبوه، بهره بردارى از منابع طبىعى را به سرعت افزاىش  داد و به 
تخرىب ساختار طبىعى محىط زىست انجامىد و سبب شد که در سراسر دنىا زباله هاى زىاد تولىد 
شود و محىط زىست به شدت آسىب ببىند. البته آسىب اصلى مربوط به دل مشغولى دائمى مردم 
به کاالهاى متنوع و گوناگونى مى شود که همه روزه وارد بازار مى گردد و ذهن و فکر آنها را به 
خود مشغول مى کند و در نتىجه، انسان را از اساسى ترىن نىازهاى خود، ىعنى پرورش و تکامل 

بُعد معنوى و متعالى خوىش، غافل مى سازد. 
امروزه اندىشمندان دلسوز در غرب و شرق جهان نگران آىندهٔ انسان و خطرهاى تهدىدکنندٔه 
وى هستند و به بررسى اىن سؤال ها مى پردازند که آىا اىن تنوع سرسام آور پاسخى به نىازهاى واقعى 
مردم است ىا تأمىن کنندهٔ خواست سرماىه داران بزرگ و صاحبان صناىع براى کسب درآمد بىشتر؟ 
آىا اىن شتاب سرىع در مصرف کردن منابع طبىعى نشانٔه خودخواهى انسان امروز و بى توجهى به 

نسل هاىى که در سال هاى متمادى آىنده حق زندگى کردن بر روى زمىن را دارند، نىست؟
سؤال مهم دىگر اىن است که آىا اىن گونه توجه به علم تجربى، آرامش و آساىش انسان 
امروز را درپى داشته است ىا فقط به رفاه عده اى معدود از مردم دنىا کمک کرده و اکثرىت 

انسان ها را هم چنان در فقر و نىازمندى نگه داشته است؟
ب( نظام حکومتى و سىاسى : 

پس از گذر کشورهاى اروپاىى از قرون وسطى و شکل گىرى دورهٔ جدىد، توجه گسترده اى 
به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت پدىد آمد که عموماً عکس العملى در برابر حاکمىت 
نامطلوب کلىسا در قرون وسطى بود. آگاهى به قانون و حقوق که ابتدا با ترجمٔه آثار اسالمى 
اتفاق افتاد، فواىدى براى تمدن جدىد داشت. مردم با حقوق خود در مقابل دولت ها و در رابطٔه 
با ىکدىگر آشنا شدند و به تأسىس قانون براى آن پرداختند و براى صىانت از آنها سازمان هاىى 
تأسىس کردند. حق کارگر، حق کودک، حق تعلىم و تربىت، حق داشتن شغل، حقوق متقابل 
زن و مرد و حق مردم در مقابل دولت به رسمىت شناخته شد. اّما به علت نگاهى که در تمدن 
جدىد به انسان، دىن و حکومت شد، نظام هاى سىاسى و قوانىن و مقررات فقط دغدغٔه اىن را 
داشتند که انسان ها بتوانند به طور مسالـمت آمىز در کنار ىکدىگر زندگى کنند تا در رهگذر آن 
هر انسانى بتواند آن طور که مى خواهد نىازهاى طبىعى و خواسته هاى نفسانى خود را برآورده 
سازد. مطابق اىن دىدگاه، هىچ قانون الهى وجود ندارد که انسان ها را در شىؤه زندگى هداىت 
کند و براى آنان جهت تعىىن نماىد. اىن اندىشه که »لىبرالىسم« نام دارد، زىربناى بىشتر نظام هاى 
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سىاسى و قوانىن اجتماعى جوامع کنونى غرب است. حق تعىىن سرنوشت و دخالت مردم در 
امور خود، دىگر گام مثبتى بود که در عصر جدىد برداشته شد و برخى حکومت هاى استبدادى 
و موروثى را از صحنه خارج کرد؛ اّما چون در ساىٔه »لىبرالىسم« متولد شد، به ابزارى براى 
ارضاى تماىالت مادى قدرتمندان و سرماىه داران تبدىل گردىد که عمالً حاکمىت ملت ها را در 
دست داشتند. بدىن ترتىب، قدرت و توان دولت هاى جدىد غربى از ىک طرف و پىشرفت هاى 
علمى و ابزارهاى صنعتى از طرف دىگر، در خدمت تأمىن منافع سرماىه داران و قدرتمندان قرار 

گرفت و پىامدهاى زىر را به دنبال آورد.
نظام هاى  انسان های فقىر و غنى در جهان : شکل گىرى  افزایش فاصلۀ مىان  ١ــ 
سىاسى جدىد، بر پاىٔه قدرت سرماىه داران و نفع طلبى فزاىنده آنان از ىک سو، و امکان تولىد 
انبوه کاال به وسىلٔه ماشىن هاى صنعتى از سوى دىگر، به تدرىج تولىدکنندگان کوچک را از رده 
خارج کرد. صاحبان سرماىه و صنعت، منابع طبىعى اکثر نقاط جهان را به بهاىى بسىار اندک 
خرىدند و ىا با قدرت نظامى خود تاراج کردند، و کاالهاى خود را با قىمت هاىى بسىار سنگىن به 
مردم همان سرزمىن ها فروختند. بدىن ترتىب، بخش کوچکى از جهان، روز به روز غنى تر شد و  

بخش اعظم جهان در فقر و تنگدستى فرو رفت.
برای مثال: در سال 2005 مىالدى نىمى از تمام ثروت دنىا در مالکىت 300 خانواده 

بوده و نىم دىگر آن در مالکىت بقىٔه مردم، آن هم به صورت بسىار نابرابر. 
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در چند سال اخىر و تا سال 2005، کشورهاى غنى )که فقط چند کشور محدود هستند( 
1100 مىلىارد دالر وام به کشورهاى فقىر داده اند و با تبلىغات فراوان اعالم کرده اند که اىن وام ها 
را براى توسعٔه کشورهاى فقىر پرداخت کرده اند. در حالى که در طول اىن سال ها، 1800 مىلىارد 
دالر بابت سود بانکى وام هاى خود باز پس گرفته اند، با اىن وجود، تا همىن سال، کشورهاى 

فقىر 2000 مىلىارد دالر دىگر به کشورهاى غنى بدهکار بوده اند. 
٢ــ ظهور پدیدۀ استعمار : تولىد انبوه کاال و نىاز به بازارهاى کشورهاى دىگر، احتىاج 
به منابع طبىعى آن کشورها و نىز روحىٔه توسعه طلبى و فزون خواهى سبب شد که سرماىه داران و 
قدرتمندان غربى، کشورهاى دىگر را، به خصوص در آسىا و آفرىقا هدف قرار دهند و به بهانٔه 
استعمار )ىعنى آباد   کردن( بسىارى از اىن کشورها را تصرف کنند و ذخاىر با ارزش و گران قىمت 

آنها، از آثار باستانى و کتاب هاى خطى تا جواهرات و منابع طبىعى و معدنى را به 
کشور خود ببرند و براى آن ملت ها فقر و نىازمندى را بر جا گذارند، 

فرهنگ مستقل ملت ها را از بىن ببرند و حاکمان وابسته و مزدور 
سازند خود را بر مردم مسلط 
به صورت  را  آنها  و 
بازارى جهت مصرف 
کاالى خود درآورند.

فرانتس فانون، متفکر آفرىقاىى، دربارٔه دورٔه استعمار مى گوىد: وقتى اروپاىى ها براى 
نخستىن بار به آفرىقا آمدند، آنان انجىل داشتند و ما زمىن، اّما پس از مدتى دىدىم که آنان زمىن 

دارند و ما انجىل!
دورٔه استعمار که دورٔه غارت علنى ثروت ملت ها بود و تا اواخر قرن بىستم ادامه داشت، 
ىکى از سىاه ترىن دوران هاى زندگى انسان روى کرٔه زمىن بوده است. در ابتداى همىن دوره 
مىلىون ها آفرىقاىى از اىن قاره ربوده شدند و به مالکىت اروپائىان و آمرىکاىى ها درآمدند و به 
عنوان برده در مزرعه ها، کارخانه ها و معادن به کارهاى طاقت فرسا وادار شدند. دادگاه  هاى 
آنان قوانىن سختى براى برده ها داشتند و براى کوچک ترىن خطا، به شدت آنان را مجازات 
مى کردند1. بردگان براى رهاىى خود مبارزه کردند و کشته هاى فراوان دادند تا اىن که باالخره 

1 ــ نوىسندٔه سىاهپوست آمرىکاىی معاصر، آلکسی هىل، در رمان معروف خود به نام »رىشه ها« تارىخچه و نحؤه زندگی بردگان در 
آمرىکا را به خوبی حکاىت کرده است.
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در قرن نوزدهم ظاهرًا قانون برده دارى لغو شد. 
از  نىز  استعمارگران  با  مبارزه  ملت ها،  بىدارى  با 

اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و نهضت هاى ضد استعمارى 
را  التىن  آمرىکاى  و  آسىا  آفرىقا،  سراسر  به تدرىج 
طول  به  دهه  چندىن  گاه  که  مبارزات،  اىن  فراگرفت. 

که  الجزاىر  کشور  مثالً  داشت.  زىادى  قربانىان  مى انجامىد، 
تمام جمعىت آن به هىجده مىلىون نفر مى رسىد، براى بىرون راندن فرانسه از کشور خود، ىک 

مىلىون نفر قربانى داد. 
باالخره، دولت هاى غربى ناچار شدند به ظاهر از کشورهاى استعمار شده بىرون بروند و 
نظامىان خود را خارج کنند. اّما شىوه اى دىگر را براى تسلط بر اىن کشورها در پىش گرفتند که 
»استعمار نو« نام گرفت. در اىن شىؤه جدىد، با استفاده از قدرت نظامى، جاسوسى، تبلىغاتى و 
فرهنگى، افراد وابسته به خود را در کشورها به قدرت مى رساندند و به صورت هاى گوناگون 
از آنها حماىت مى کردند. آن افراد وابسته نىز اهداف سىاسى و اقتصادى آن  قدرت ها را در 
به اجرا در مى آوردند. اىن نوع از استعمار هم اکنون در بسىارى از کشورها  کشور خود 

ادامه دارد. 
برخى محققان بر اىن باورند ثروتى که در دورٔه استعمار از کشورهاى استعمار    زده به 
کشورهاى استعمارگر منتقل شد، آن قدر زىاد بود که پاىه هاى اصلى قدرت اقتصادى اروپائىان 

را به وجود آورد. 
امروزه،   : تسلىحات  در  و محصور  نظامى شده  جهاِن  ٣ــ 

مردم جهان محصور در سالح هاىى هستند که مى تواند چندىن بار 
تمام امکانات موجود روى کرٔه زمىن را نابود کند. هم اىنک که 
شما در حال مطالعٔه اىن صفحه اىد، ناوهاى جنگى در اغلب نقاط 

حساس دنىا حضور دارند و آمادٔه جنگ افروزىند. کالهک هاى 
هسته اى بىشتر مجتمع هاى انسانى را نشانه گىرى کرده است. انبارهاى 

اسلحه ، انباشته از پىچىده ترىن سالح هاى کشتار جمعى است. سالح هاى شىمىاىى و مىکروبى 
که به کمک دانش جدىد ساخته شده، در مدت اندکى قادر است تمام جنبندگان رىز و درشت 

روى زمىن را از بىن ببرد. 
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ج( فرهنگ و هنر : 
به  از مردم  ىافته است که بسىارى  بى بندوبارى جنسى آن چنان در غرب رواج  امروزه 
اىن نتىجه رسىده اند که توان اصالح و مبارزٔه با آن را ندارند. به ناچار در پى آن برآمده اند که 
ضوابط و معىارهاى اخالقى را تغىىر دهند. به عنوان مثال، در مىان غربىان جدىد، دىگر هىچ گونه 
ضابطه و معىار مذهبى ىا اخالقى که منشأ الهى داشته باشد، معنا ندارد. تصوىب قوانىن حماىت 
از خانواده هاى تک سرپرست )که بىشتر شامل خانواده اى مى شود که زن در روابط نامشروع 
صاحب فرزند شده( درسال 1960در امرىکا، موجب شد که آمار فرزندان بدون پدر از چهار 

درصد در اىن سال به 20 درصد درسال 1990 و به حدود 50 درصد درسال 2005 برسد.1
در گذشتٔه نه چندان دور و هم اکنون در بسىارى از شهرهاى اسالمى، با اىن که حىاط هاى 
بزرگ و دىوارها، خانه ها را از هم جدا مى کرد، اّما ارتباط صمىمانٔه مىان همساىه ها و افراد ىک 
محله، واقعىتى انکارناپذىر بود. وجود آن دىوارها بىانى از حرمت و منزلت خانواده و عفاف را 
به دىگران منتقل مى کرد و در عىن حال، زمىنٔه ارتباط سالم اقوام و خوىشان و همساىه ها را 

فراهم مى ساخت.
امروزه، با اىن که در بسىارى از شهرهاى بزرگ، آن دىوارها و حىاط ها از بىن رفته و 
بسىارى از خانواده ها در ىک ساختمان چندىن طبقه در فاصله اى بسىار نزدىک به  هم زندگى 

مى کنند، اما ارتباط صمىمى و سالم مىان همساىگان به حداقل کاهش ىافته است.
در زمىنٔه هنر نىز مى توان گفت، در گذشته، بىشتر صنعتگران، هنرمند نىز بودند و هنر بخشى 

از صنعت محسوب مى شد. ىعنى هنر در همان کاالهاى موردنىاز زندگى 
براى تجّمل و فخرفروشى. لذا مى توان  تجلى مى ىافت؛ نه صرفاً 

گفت: با اىن که موزه ها حافظ و نگه دار هنر پىشىنىان شده و مانع 
انهدام موارىث بشرى گردىده، اّما وجود اىن موزه ها به معناى اىن 
نىز هست که هنر، دىگر جزء زندگى روزمّرٔه مردم نىست. جوامع 
قدىمى که آن همه اشىاى هنرى را که امروزه در موزه ها گرد آمده، 

تولىد مى کردند، خودشان موزه نداشتند؛ زىرا هنر از زندگى روزمّره شان 
جدا نبود. هنر همان زندگى بود و زندگى همان هنر. به قول »آناندا کومارا سوامى«، از بزرگ ترىن 
صاحب نظران در زمىنٔه هنر شرقى، هنرمند در جوامع سنتى، انسان خاصى در کنار ساىر انسان ها 

1 ــ نشرىه سىاحت غرب، مرکز پژوهش های اسالمی سازمان صدا و سىما، شمارٔه ٧
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نبود، بلکه هرىک از اعضاى اىن جوامع به نوع خاصى هنرمند بودند. جداىى هنر از زندگى از 
وىژگى هاى عصر جدىد است.

بخش اعظم هنر تصوىرى جدىد غربى بر محرک هاى روانى نقاش مبتنى است، نه بر معىارهاى 
الهى که تعالى دهندهٔ هنرمند است. موسىقى امروز غرب نىز به همىن وضع دچار شده است. امروزه، 
غرب با ىک موسىقى بسىار عامىانه و مبتذل مواجه است که با رىتم هاىى شدىدًا افسار گسىخته و 
اجراهاى فوق العاده پر سر و صدا ظهور کرده است. آهنگ هاى »راک« ىا »ِهوى ِمتال« و نظاىر 
آن غراىز حىوانى را در آدمى برمى انگىزند. حداقل سخنى که مى شود دربارٔه اىن نوع موسىقى ها 
گفت اىن است که اىن موسىقى ها نه از تسلىم در مقابل خداوند ماىه گرفته، نه به سالمت و آرامش 
بىست در خدمت تالش  و  نوزده  انقالبى قرن  برخى موسىقى هاى  مانند  نه  نفس کمک مى کند، 
و مبارزه و اصالح نظام اجتماعى است و نه اجراکنندگان و ستارگان اىن موسىقى ها اسوه هاى 
معنوى و عّفت اخالقى هستند. تنها فاىدهٔ آن تخرىب روح و روان کسانى است که به دامن آنها 
پناه برده اند! به راستى؛ چرا اسوه هاى برخى از انسان ها در جهان معاصر تا اىن اندازه تنزل ىافته و 
مبتذل شده اند؟ جوان مسلمان حق دارد سؤال کند که آىا خداوند انسان را براى اىن آفرىده بود؟

امروزه اشتىاق شدىد برخى از افراد به شنىدن موسىقى هاىى مانند راک ىا هوى متال، و 
پوشىدن لباس هاىى که زبان حاِل بى قىدى و بى بندوبارى است، تفرىح با فىلم هاى هىجان انگىز، 

کامالً آشکار است. 
واقعىت اىن است که تمدن جدىد و جوامع غربى با سرعتى شتابان از معىارهاى متعالى دور 
مى شود. براى مثال، تا ىکى دو نسل قبل، بنىان خانواده ىک استحکام نسبى داشت و بسىارى از 
ارزش ها حفظ مى شد. مفهوم پوچى و بى معناىى زندگى و هىچ انگارى، از دست رفتن نقش هاى 
سنتى زن و مرد، و باالخره بر باد رفتن اقتدار اخالقى و معنوى پدر و مادر در چند دهٔه اخىر 
سرعتى فزاىنده ىافته است. شاىد در مىان نسل هاى اخىر، هىچ نسلى بىش تر از نسل کنونى جوانان 
غربى براى گرىز از سنت هاى اجداد خود نکوشىده است. اىن گرىز باعث اىجاد پدىده اى موسوم 
به شکاف بىن نسلى شده که تاکنون به اىن نحو در جهان وجود نداشته است. بر اىن پدىده ها 
باىد اىن واقعىت را نىز افزود که امروزه شمار فزاىنده اى از کودکان در غرب، در خانواده ها ىا 
خانه هاىى بزرگ مى شوند که پدر ىا مادر در آن حاضر نىست و آن ىکى هم که حاضرست، چون 
نمى تواند ىک تنه وظىفٔه پدر و مادر را توأماً اىفا کند، غالباً از زىر بار مسئولىتى که پدرها و مادرها 
در خانواده هاى اصىل براى انتقال دادن ارزش هاى اخالقى به جوانان برعهده داشته اند، شانه 
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خالى مى کند و لذا بسىارى از جوانان ناچارند به تدرىج خودشان زندگى شان را شکل دهند.
چرا چنىن اتفاقاتى در دهه هاى اخىر در غرب رخ داده و برخى جوانان به سمت چنىن 
روش هاىى در موسىقى، مد لباس و سر و صورت و به سمت چنىن هىجان هاىى رو آورده اند؟ آىا 

اىن قدمى در جهت پىشرفت در فرهنگ جامعٔه غربى است؟
اّما متفکران دلسوز و دردمند غربى تصرىح کرده اند که اىن رفتارهاى هىجان انگىز برخاسته از 
پىامدهاى تمدن جدىد است که نابسامانى فکرى، پوچ گراىى و بى تکىه گاهى را براى بسىارى از جوانان 
به ارمغان آورده است. اىن رفتارها نشان دهندهٔ انواع بى عدالتى ها، نژادپرستى ها، تخرىب محىط زىست، 
بى محتواىى زندگى ماشىنى و بى معناىى آن، غفلت از خداوند و خالصه محرومىت جامعٔه غربى از 
ىک تفکر عمىق و درست نسبت به هستى، انسان و خداست. همىن از دست رفتن معناى زندگى 
براى بسىارى از جوان هاى غربى است که آنها را به بىراهٔه لذت هاى آنى جسمانى از طرىق روابط 
جنسى ىا استفاده از مواد مخدر و قرص هاى روان گردان و ىا گاهى خشونت و جناىت کشانده1 ىا 

برخى دىگر را به جستجوى فلسفه ها و فرهنگ ها و حتى »ادىان جدىد« واداشته است.2
نماد خشونت را مى توان در فىلم هاى فراوانى مشاهده کرد که هر ساله ساخته و وارد 
بازار مى شود. تارىخ انسان، در هىچ دوره اى خشونتى را که اىنک در فىلم ها نماىش مى دهند، 

ندىده است؛ چىزى که متأسفانه امروزه عادى تلقى مى شود. 
استفادهٔ ابزارى از زنان براى تبلىغ کاالهاى سرماىه داران، تشوىق آنان به پوشىدن لباس هاى 
نامناسب و تحرىک کننده، عادى شدن روابط نامشروع مىان زنان و مردان در برخى کشورها، و 
تجارت گستردٔه زنان به عنوان کاالى جنسى، روى دىگر سکٔه راىج بى توجهى به معنوىت است. 
اگر الىٔه ظاهرى و سطحى موقعىت زن در دنىاى امروز، کنار رود و باطن آن آشکار گردد، خواهىم 
دىد که سود آورى تجارت فحشا، در حال ربودن گوى سبقت از تجارت مواد مخدر و اسلحه 

است، زىرا مخاطراِت آن دو را ندارد. سود اىن تجارت، ساالنه 52 مىلىارد دالر است3. 
متأسفانه، گرچه اىن گونه فسادها، در ابتدا از کشورهاى غنى آغاز گردىده، اّما رنج و 

1 ــ شهوت و خشونت، دو صفت بسىار ناپسند است که همواره پىشواىان ما، مسلمانان را از آنها برحذر داشته اند. رسول خدا 
می فـرماىد: »بـه کسی که جانم در دست اوست سوگند که انسان دشمنی به بدی شهوت و خشونت نـدارد« )مجموعٔه ورام، ج2، ص 115( 

امام علی  نىز می فرماىد: »در مىان انگىزه های شهوت و خشونت، عقل نابود می شود.« )مستدرک الوساىل، ج 11، ص 211(.
2 ــ نگاهی به تمدن جدىد اقتباس از کتاب »جوان مسلمان و دنىای متجدد«، تألىف دکتر سىدحسىن نصر می باشد که سال های متمادی 

در آمرىکا و اروپا زندگی کرده و با پىامدهای تمدن جدىد از نزدىک آشناست. 
3 ــ مؤسسٔه تحقىقاتی رىپ   اىز )به نقل از نشرىٔه سىاحت غرب، شمارٔه 6(
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زحمت آن دامن گىر کشورهاى ضعىف شده است. تجارت فحشا از کشورهاى ضعىف به غنى 
صورت مى گىرد و با اىن که بىمارى اىذر از بى بند و بارى اخالقى در آمرىکا سر برآورده، اّما 

امروزه مىلىون ها نفر در آفرىقا و آسىا را با مرگ مواجه کرده است. 
ما ىک فرهنگ  آمرىکاىى دربارٔه جامعٔه خود مى گوىد: »فرهنگ  تىز بىن  نوىسندٔه  ىک 
مصرفى، و جامعٔه ما جامعه اى عالقه مند به سرگرمى و تفرىح شده است؛ جامعه اى که هر روزه 
وقت بىشترى را صرف تماشاى تلوىزىون، فىلم هاى سىنماىى، وىدئوىى و غىره مى کند. سوداگران 
فن آورى مدرن، خواست هاى مردم آمرىکا را با عرضٔه فىلم هاى سىنماىى، برنامه هاى تلوىزىونى، 
رادىوىى و نوارهاى وىدئوىى که در اغلب آنها صحنه هاى زنندٔه هىجان آور و خشونت هر روز 
بىش از پىش دىده مى شود به بازار عرضه کردند و چنانچه قرار بر اىن باشد که خستگى و کسالت 

مردم برطرف شود باىد هىجان آفرىد و به اىجاد شور و هىجان بىشتر در مردم دامن زد1.«
خطرناک تر از همه، فروپاشى بنىاد خانواده است؛ خانواده منشأ عفاف، حىا و تنظىم کننده 
و کنترل کنندهٔ تماىالت جنسى در محدودهٔ رابطٔه زن و شوهرى است و اىن وىژگى با توجه افراطى 
به لذت هاى مادى و جنسى سازگار نىست. به همىن جهت، برخى از افراد در جوامع غربى، 
خانواده را فقط به عنوان محلى براى استراحت مى خواهند و به دنبال هوس هاى خود در بىرون 
خانواده اند. همىن امر سبب شده تا مرد و زن به زودى از هم جدا شوند و خانواده هاى تک 
سرپرست و کودکان بى سرپرست زىاد شود. در آمرىکا روزانه 1300 کودک نامشروع به دنىا 

مى آىد و 1100 تاى دىگر سقط مى شوند2.
در همىن جاست که جوان مسلمان اىرانی مسئولىت بزرگ و سنگىنی را بردوش خود 
عمىق  تفکر  ارائٔه  و  اسالمی  عدالت  و  معنوىت  بخش  نجات  پىام  رساندن  مسئولىت  می ىابد: 

اندىشمندان اسالمی دربارهٔ انسان، جهان و خدا. 
خسران و زىان سنگىن، گرىبانگىر آن جوانانی است که بدون توجه به گرداب بزرگی که 
اىن دسته از جوانان را در غرب به هم پىچىده و در حال بلعىدن است، با هىجان زىاد از آنان دنباله 

روی کرده و در آستانٔه آن گرداب قرار گرفته اند. 
اّما سؤال مهم اىن است: ما برای نجات انسان امروز، به خصوص برای جوان غربی، چه 

باىد بکنىم؟ از کجا آغاز کنىم؟ و چگونه؟  

1 ــ در سراشىبی به سوی گومورا، پروفسور رابرت. اچ. بورگ، ترجمٔه الهه هاشمی حائری، ص 30.
2 ــ نشرىٔه سىاحت غرب، مرکز پژوهش های اسالمی سازمان صدا و سىما، شمارٔه ٧.
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امام خمىنی

مؤسسه تنظىم و نشر امام خمىنى )ره(
آثار  امام   خمىنى )ره(

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

46ـ داستان ورزش 
اىران

اسماعىل شفىعى 
سروستانى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومانتشارات موعود

دفتر نشر فرهنگ محمدرضا حکىمى4٧ـ دانش مسلمىن
اسالمى

دانش آموزمرحلٔه سوم

48ـ در سراشىبى به 
سوى گومورا

الهه رابرت.اچ.بورگ
هاشمى حائرى

معلممرحلٔه سومانتشارات حکمت

دانش آموزمرحلٔه سومکىهانناصر نادرى49ـ راز عصر طالىى

عالمه سىدمحمد 50 ـ رسائل توحىدى
حسىن طباطباىى

معلممرحلٔه اّولانتشارات الزهراء

51  ـ رىا و ُعجب 
از دىدگاه  امام  خمىنى

مؤسسه انتشاراتى سىد احمد فهرى
تحقىقاتى فىض 

کاشانى

معلم/ دانش آموزدرس 4

52  ـ زندگى درعىش، 
مردن در خوشى

سىدصادق نىل ُپستمن
طباطباىى

معلممرحلٔه سومانتشارات اطالعات

مىراحمدرضا 53  ـ عصر امام خمىنى
حاجتى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومبوستان کتاب قم

54  ـ عظمت مسلمىن 
در اسپانىا

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومچاپ تأىىدابوالقاسم فىضىژوزف ماک کاپ

مخاطبدرس ناشر مترجم نویسنده    نام کتاب  



143

55  ـ علل پىشرفت 
اسالم و انحطاط 

مسلمىن

دفتر نشر فرهنگ زىن العابدىن قربانى
اسالمى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

56 ـ علل تزلزل 
تمدن غرب

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومگروه فرهنگى المىزاناصغر طاهرزاده

5٧  ـ علم پىشىن الهى 
و اختىار انسان

پژوهشگاه فرهنگ و محمد سعىدى مهر
اندىشه اسالمى

معلمدرس 5

58  ـ علم و تمدن در 
اسالم

معلممرحلٔه سومانتشارات خوارزمىاحمد آرامسىدحسىن نصر

59  ـ علم و دىن از 
تعارض تا گفتگو

معلممرحلٔه سوممؤسسه فرهنگى طهبتول نجفىجان.اف هات

60  ـ علم و دىن و 
معرفت در آستانه قرن 

بىست و ىکم

پژوهشگاه مهدى گلشنى
علوم انسانى و 
مطالعات فرهنگى

معلممرحلٔه سوم

دانش آموزمرحلٔه سومنشر رواقجالل آل احمد61  ـ غربزدگى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومنشر ساقىسىدمرتضى آوىنى62  ـ فرداىى دىگر

63   ـ فرهنگ اسالم 
در اروپا

دفتر نشر فرهنگ مرتضى رهبانىزىگرىد هونکه
اسالمى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

64  ـ فرهنگ برهنگى 
و برهنگى فرهنگى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومسروشغالمعلى حداد عادل

عبدالحسىن 65 ـ کارنامه اسالم
زرىن کوب

        معلم/ مرحلٔه سومانتشارات امىرکبىر
دانش آموز

66 ـ گزىنش 
تکنولوژى از درىچٔه 

بىنش توحىدى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومانتشارات ُگلبناصغر طاهرزاده

معلم/ دانش آموزدرس 5انتشارات صدرامرتضى مطهرى6٧  ـ گفتارهاى معنوى

68  ـ مبانى توسعه و 
تمدن غرب

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومنشر ساقىسىدمرتضى آوىنى

مخاطبدرس ناشر مترجم نویسنده    نام کتاب  
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دفتر نشر فرهنگ احمد آرامبارون کارادووو69  ـ متفکران اسالم
اسالمى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

٧0  ـ محمد پىامبرى 
براى همىشه

حسن رحىم پور 
ازغدى

دفتر نشر فرهنگ 
اسالمى

معلم/ دانش آموزدرس 8

٧1ـ مسلمانان در 
بستر تارىخ 

دفتر نشر فرهنگ ىعقوب جعفرى
اسالمى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

عبدالکرىم ٧2ـ مناظرٔه دکتر و پىر
هاشمى نژاد

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومنشر شاهد

جمعى از ٧3ـ مىراث اسالم
خاورشناسان

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

دانش آموزمرحلٔه سومانتشارات قدىانىرضا امىرخانى٧4ـ نشت نشاء

٧5ـ نگرشى تارىخى 
بر  روىاروىى غرب با 

اسالم

مرکز انتشارات دفتر جهانبخش ثواقب
تبلىغات اسالمى 
حوزه علمىه قم

معلممرحلٔه سوم

٧6ـ نىت: راه هداىت 
)شرح حدىث اخالص 

از چهل حدىث 
امام خمىنى(

محمدحسن احمدى 
فقىه

مؤسسه نشر و 
تحقىقات ذکر

معلم/ دانش آموزدرس 4

٧٧ـ وامدارى غرب 
نسبت به شرق

پژوهشگاه فرهنگ و محمد آراسته خو
اندىشه اسالمى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

٧8ـ وىژگى هاى قرون 
جدىد )مجموعه آثار 

ج 31(

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومنشر چاپخشعلى شرىعتى

مخاطبدرس ناشر مترجم نویسنده    نام کتاب  
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