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این کتاب دارای نوار آموزشی قرائت آیات دروس است. 
دانش آموزان عزیز می توانند با همکاری دبیر محترم نسبت به تهیٔه آن ها از 

طریق نمایندگی انتشارات مدرسه در شهرستان خود، اقدام کنند. 
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و شقاوت  و سعادت  اراده است  در مدرسه ی  زندگی  امروز،  دنیای  در  زندگی 
هر انسانی به اراده ی همان انسان رقم می خورد. اگر بخواهید عزیز و سربلند باشید، باید 
از سرمایه های عمر و استعداد های جوانی استفاده کنید و با اراده و عزم راسخ به طرف 

علم و عمل و کسب دانش حرکت نمایید.
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پیش از مطالعه ی کتاب،
حتمًا این قسمت را بخوانید.

دانش آموزان گرامی 
دوستان عزیز، سالم بر شما 

هّمت بلند شما را می ستاییم و بر عزم و پشتکارتان آفرین می گوییم. بار دیگر دفتر زندگی ورق 
خورد و صفحه ای جدید برای آفریدن نقشی زیباتر از گذشته گشوده شد. زیباترین زندگی از آِن کسی 

است که زیباترین پاسخ را برای این سؤال یافته باشد که:
»چرا و به خاطر چه زندگی می کنم؟«

در سال گذشته با بهره مندی از راهنمایی های قرآن کریم و پیشوایان دین، با هدف زندگی و راه 
رسیدن به آن بیشتر آشنا شدیم و دانستیم که اندیشه ی درست، تصمیم گیری قاطع و برنامه ریزی صحیح، 

پشتوانه ی حرکت ما به سوی هدف و کسب موفقیت است. 
کتاب »دین و زندگی« )٢(، در ادامه ی کتاب سال قبل، به شما کمک می کند تا آینده ی زندگی 
خود را بهتر بشناسید، برای موفقیت خود بهتر تصمیم بگیرید و برنامه ریزی کنید. از این رو، این کتاب 
به گونه ای نوشته شده است که در آموختن آن، حضور فعال و پویا داشته باشید؛ توان فکری خود را 
به کار گیرید، احساس خویش را بیان کنید، خالقّیت های ادبی و هنری خود را نشان دهید و باالخره، 

مطابق موقعیت و سلیقه ی خویش، برنامه ریزی کنید. 
اکنون، بار دیگر نکاتی را که در سال گذشته توضیح داده ایم، یادآوری می کنیم. 

1 ــ قسمت هایی از کتاب با مشارکت شما تکمیل می شود؛ این قسمت ها عبارت اند از: 
ــ معنا کردن برخی از آیات شریفه قرآن کریم؛ با این کار، احساس خواهید کرد که با اندکی 

تالش می توان معنای آیات را فهمید و در آن ها تفکر و تدبر کرد. 
ــ  در برخی از درس ها، عنوان های فرعی داخل درس را شما انتخاب می کنید. 



ــ نتایج مورد نظر در برخی درس ها، با فعالیت فردی یا گروهی شما در کالس به دست می آید. 
ــ بخش »اندیشه و تحقیق« در پایان هر درس با تفکر، تحقیق و مطالعه ی شما به انجام خواهد 

رسید. 
٢ــ در پایانِ  بیش تر درس ها، با عنوان »پیشنهاد«، فعالیت هاى تحقیقى، ادبى و هنرى خواسته 
شده كه با وجود اهمیت بسیارى كه دارند، انجام دادن آن ها داوطلبانه است. با این حال، هر دانش آموزى 
كه تعدادى از این پیشنهادها را انجام دهد، حداكثر تا دو نمره به نمره ى مستمر وى، هم در نوبت اّول و 

هم در نوبت دوم، افزوده خواهد شد. 
3ــ خداى جمیل، خالق زیبایى ها؛ دین، هدایت كننده به سوى زیبایى ها؛ و هنر، وسیله اى براى 
بیان آن هاست. كتابى كه مى خواهد شما نوجوان عزیز را با زندگى دینى آشنا كند، نمى تواند »عارى از هنر« 
باشد. از این رو كوشش ما بر آن بوده است كه با الهام از قرآن كریم، محتواى علمى كتاب را همراه با 
طراحى هاى ادبى و هنرى عرضه كنیم. امیدواریم در آینده، این كتاب با پیشنهادهاى شما زیباتر شود. 

٤ــ آموزش این كتاب در فضایى فّعال، پویا و با نشاط نیازمند حرمت نهادن به كالس و صمیمیت 
متقابل شما و دبیر گرامى است؛ بنابراین: 

ــ برنامه ى دبیر را براى هدایت كالس كاماًل اجرا كنید. 
ــ به اظهارنظرهاى دوستان خود احترام بگذارید. 

ــ نظرات دوستان خود را با تجزیه و تحلیل دقیق، ارزیابى كنید. 
ــ بیش از اندازه تحت تأثیر چندنفرى از دانش آموزان كه احتمااًل بیش تر نظر مى دهند، قرار 

نگیرید. شما هم با وارد شدن در گفت و گوها نشان دهید كه در فكركردن توانایید. 
5 ــ سعى كنید در زمان پخش نوار آیات درس، هر عبارت را با دقت گوش كنید سپس همراه با نوار 

به طور دسته جمعى بخوانید. این فعالیت بر توانایى شما در قرائت صحیح و زیباى قرآن مى افزاید.
٦  ــ  براى تقویت توانایى شما در قرائت قرآن كریم، دبیر محترم مى تواند بخشى از قرآن را براى 
تمرین قرائت انتخاب كند. در این صورت، ارزش یابى مستمر و پایانى قرائت، عالوه بر آیات كتاب، از 

این بخش نیز به عمل خواهد آمد. 
7ــ این درس عرصه ى حضور احساسات درونى و خاّلقّیت هاى فكرى شماست؛ زیرا این 
شمایید كه شهامت اندیشیدن و ابتكار را دارید. ما نیز این نعمت الهى را ارج مى نهیم و معتقدیم كه 
میزان موفقیت شما در این درس، به میزان تفكر، اندیشه، ذوق و ابتكار شما بستگى دارد. كتاب نیز اگر 
فرصتى براى اندیشیدن فراهم كند، موفق خواهد بود. در واقع، ما هرگز نخواسته ایم درس ها به گونه اى 



باشند كه مطالب كتاب را با چند بار خواندن و حفظ كردن به خاطر بسپارید تا در امتحان موفق شوید. 
پس شما هم به امتحانى ارزش دهید كه امكان فهمیدن، فكر كردن، تحقیق و اظهارنظر را برایتان فراهم 

مى سازد. با توجه به آن چه گفته شد، ارزش یابى این درس در دو بخش انجام مى گیرد: 

بخش اّول: ارزش یابى مستمر؛ شامل: 
1ــ قرائت صحیح آیات شریفه؛ ٤ نمره 

٢ ــ معنا کردن عبارات و آیاتی که در کتاب ترجمه نشده است؛ 3 نمره 
3ــ انجام دادن فعالیت های داخل درس و پرسش از متن؛ 5 نمره 

ـ  مشارکت در گفت وگوها و کار گروهی؛ 3 نمره  ٤ ـ
5 ــ پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق؛ 3 نمره 

٦ ــ داشتن دفتر کار خوب و منظم؛ ٢ نمره 
توجه: انجام پیشنهادها، نگارش مقاالت تحقیقی و ارائه ی ابتکارهای ادبی و هنری تا دو نمره 

به معدل نمره ی مستمر اضافه می کند. 

بخش دوم: ارزش یابى پایانى؛
ـ  آزمون  این ارزش یابى در پایان هر نیم سال و در دو بخش انجام مى گیرد: 1ــ  قرائت آیات ٢ـ
كتبى. در آزمون كتبى دبیر محترم، سؤال هایى را براساس آن چه آموخته اید طرح مى كند. این گونه سؤال ها 
بیش تر نیازمند تفكر و تجزیه و تحلیل اند و قدرت تعقل و استنباط شما را ارزیابى مى كنند؛ بنابراین شایسته 

است كتاب را به نحوى مطالعه كنید كه پاسخ گوى این گونه سؤال ها باشید. 
7ــ سخن آخر این كه شما در این كتاب قدم هاى دیگرى را در مسیر زندگى بر مى دارید. اگر این 
كتاب را روزنه اى به روشنایى حقیقت یافتید، آن را نگه دارید تا در آینده، در كنار كتاب هاى سال هاى 
بعد، مجموعه اى از شیوه ى زندگى اسالمى را در اختیار داشته باشید. خصوصًا كه در   بخش هایى از 
كتاب، رّدپایى از فكر بدیع خودتان به جا مانده است. باشد كه فردا نسبت به كار امروز خود، احساس 

سربلندى كنید. 

براى  فقط  پاورقی«ها  و»  »یادآورى«  »پیشنهاد«،  بدانیم«،  تر  »بیش  هاى  قسمت  ـ  ـ  1 توجه: 
توسعه ى اطالعات و كسب نمره ى تشویقى است  و در امتحانات پایانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها 



نباید از این قسمت ها سؤال طرح شود. 
( مشخص شده اند، فعالیت هاى واگرا هستند و فقط براى  ٢ ــ فعالیت هایى كه با عالمت )
ارزش یابى مستمر است و در امتحانات پایانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها نباید از آن ها سؤال طرح 

شود. 
3 ــ آیه هایى كه معناى آن ها در مقابل شان نوشته شده، این ترجمه ها براى یادگیرى معنا نیست و 
در ارزش یابى مستمر و پایانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها نباید این ترجمه مورد سؤال قرار گیرد. 

خداوند یار و نگهدارتان باد 
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جهان را چگونه مى بينى؟ 
از كجا آمده است؟ به كجا مى رود؟ 

آيا از هم گسيخته و بى هدف است؟ يا نظام مند و هدفدار؟ 
انسان در اين جهان چه جايگاهى دارد؟ چه سرنوشتى در انتظار 

اوست؟ 
و 

«تو» در كجاى اين جهان بى كرانه اى و رو به سوى كجا دارى؟ 

انديشه و قلب
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يادآوری
در سال گذشته دانستيم که قرآن کريم کتاب زندگی و راهنمای ما به سوی رستگاری و خوشبختی 
است و هرکس به هدايت های آن گوش فرا دهد و عمل کند از سقوط در پرتگاه های زندگی رهايی می يابد. 
از اين رو است که با کتاب خدا مأنوس می شويم و پيام های آن را در می يابيم تا بتوانيم به آن ها عمل کنيم. 

راه اصلی انس با کتاب خدا، خواندن مستمر، درک معنای آيات و انديشه و تدبر در آن هاست.
در سال قبل برخی از نمونه های تدبر را تمرين کرديم که عبارت بودند از: 

١ ــ استخراج پيام از آيه 
٢ــ به دست آوردن پاسخ سؤاالت خود از آيات 

٣ ــ کشف ارتباط ميان عبارات يک آيه و يا ارتباط چند آيه با هم 
٤ ــ يافتن مصداق ها و نمونه  های يک موضوع در آيات

٥ ــ کشف رابطه ی شرط و مشروط در آيات 
٦ ــ آوردن استدالل برای يک پيام قرآنی 

٧ ــ معيار و ميزان قراردادن آيات برای تشخيص درستی و نادرستی يک مطلب 
٨   ــ استفاده از حديث و سيره ی معصومين (صلوات الله عليهم) در تبيين و توضيح آيات 

در اين کتاب نيز بار ديگر اين روش ها را تمرين کنيم تا به تدريج به توانايی بيش تری در درک 
آيات الهی دست يابيم و در هنگام تالوت قرآن کريم، از معارف آن بهتر و بيش تر بهره مند شويم تا به سوی 

«حيات طيبه» ای که خداوند آن را در دنيا و آخرت به مؤمنان وعده داده است، پيش برويم. 
٭ ٭ ٭

همچنين در سال قبل در بخش «آمادگی در انديشه و قلب» به دو موضوع مهم پرداختيم: 
الف ــ هدف زندگی. 

ب ــ راه های تقويت ايمان به هدف زندگی. 
برای تبيين اين دو موضوع، مباحث زير مطرح شد: 

حضرت ابراهيم (ع) به مردم آموخت که: آن چه ناپايدار و افول کردنی است، نمی تواند محبوب 
انسان قرار گيرد؛ محبوب و مقصود انسان بايد پايان ناپذير و در بردارنده ی همه ی زيبايی ها باشد. 

براى مطالعه
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برای درک عميق اين پيام، به مطالعه ی حقيقت انسان پرداختيم و آموختيم که: 
١ ــ لحظه های زيبای زندگی انسان، لحظه های شکوفايی استعدادها و رسيدن به کمال است. 

٢ ــ انسان، استعداد ها و کمال های متنوعی دارد و بايد با دو قدرت «علم و آگاهی» و «انتخاب و 
اختيار» استعداد های خود را پرورش دهد و به کمال برساند. پس، انسان مسئول به کمال رساندن خود 

است و زندگی حقيقی جريان شکوفايی استعدادها و رسيدن به کمال. 
ـ  خداوند عالقه و دل بستگی به کمال ها و زيبايی ها را در وجود انسان قرار داده است تا او  ٣ ـ
بتواند به آسانی آن ها را برگزيند و به سوی آن ها حرکت کند. اين کمال ها و زيبايی ها، همان هدف هايی 
است که انسان در زندگی خود انتخاب می کند؛ البته انسان همواره به دنبال کمالی است که پايان نپذيرد 

و همه ی کمال های ديگر را در برداشته باشد. 
٤ ــ هدف ها و کمال های انسان يکسان نيستند؛ برخی اصلی و برخی فرعی، برخی برتر و برخی 
پايين ترند. انسان بايد بتواند هدف های اصلی و برتر را در اولويت قرار دهد و هدف های فرعی و پايين تر 

را در مسير هدف های اصلی و برتر انتخاب کند. 
٥ ــ خداوند، کمال و زيبايی بی نهايت است و سرچشمه ی همه ی کمال ها و زيبايی هاست؛ بنابراين، 
او محبوب حقيقی و مقصود برتر زندگی است و اگر کسی تقرب به او را هدف قرار دهد. بهترين پاسخ 

را يافته و صحيح ترين گام را در انتخاب «هدف زندگی» برداشته است. 
اکنون می توانيم دريابيم که چرا حضرت ابراهيم (ع) فرمود: «من پايان پذيرها و افول کردنی ها 

را دوست ندارم». 
راه رسيدن به خدا، راه رسيدن به همه ی زيبايی ها و کمال هاست. 

٦ ــ پس از شناخت هدف زندگی، گام ديگری بايد برداشته شود تا انسان حرکت به سوی هدف 
را آغاز کرده و برای رسيدن به آن برنامه ريزی کند. آن گام، رسيدن به درجه ی «ايمان» است. انسان بايد 

ايمان به خدا و محّبت او را در خود تقويت کند تا جّدی تر و مصممّ تر، راه رسيدن به او را بپيمايد. 
٭ ٭ ٭

اکنون، در مرحله ی اّول اين کتاب می خواهيم به سؤال هايی که در ابتدای اين مرحله طرح شد، 
پاسخ دهيم.
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جلوه هاى حكمت و تدبير*  

يكى از سؤال هاى اصلى هر نوجوان و جوانى اين است كه: «ما در چگونه 
جهانى زندگى مى كنيم؟» 

پاسخ اين سؤال، در نگاه وى به زندگى تأثير مى گذارد و به برنامه ها و 
تصميم هاى او جهت مى دهد. 

براى رسيدن به پاسخ درست، ابتدا از آيات شريفه ى قرآن كريم بهره  
مى بريم و آن گاه به مشاهده ى برخى موجودات پيرامون خود مى پردازيم. 

* دبيران گرامی توجه نمايند که محتوای اين درس بايد به صورت کامل و با دّقت و صرف وقت کافی و با ذکر مثال های مختلف 
تدريس شود. لذا يک جلسه برای تدريس آن کافی نيست و حتمًا بايد در دو جلسه تدريس شود.
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قرائت 

 اين آيات شريفه را به دقت و زيبا بخوانيد. 
 

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

....................... ذی َخـلَـَق فَـَسـّوٰی  الـَّ

....................... َر فَـَهـدٰی  ذی َقـدَّ َوالـَّ
اعلیٰ  ،  ٢و٣

....................... ماواِت َو اۡالَۡرِض  ِانَّ فـی َخۡلِق الـسَّ

....................... َواۡخـِتـالِف الـلَّـۡيـِل َو الـنَّـهـاِر 

....................... َ   لۡـبـاِب  يـاٍت ِالُوِلـی اۡال َالٔ

....................... هَ  ذيَن يَـۡذکُـروَن الـلـّٰ الـَّ

....................... ِقـيـاًمـا َو ُقـعـوًدا 
 ....................... َو َعـلـٰی ُجـنـوِبـِهـمۡ 
....................... َو يَـَتـَفـکَّـرونَ 
....................... ـمـاواِت َو اۡالَۡرِض  فـی َخـۡلـِق الـسَّ
....................... نـا مـا َخـلَـۡقـَت ٰهـذا بـاِطـًال  ـَّ َرب
....................... ُسـبۡـحـانَـَك 
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....................... فَـِقـنـا َعـذاَب الـّنـاِر 
آل عمران، ١٩٠ و ١٩١

و کوه ها را می بينی، َوتَـَری الـِجـبـاَل 
می پنداری که ساکن هستند ـُـهـا جـاِمـَدةً  تَـۡحـَسـب
در حالی که همچون ابرها در حرکتند حـاِب  َوِهـَی تَـُمـرُّ َمـرَّ السَّ
ساخته ی آن خدايی است که ذی  ِه الـَّ ُصـۡنـَع الـلـّٰ
هر چيزی را استوار ساخته است َاتۡـَقـَن کُـلَّ َشـۡیٍء 
همانا او بدانچه می کنيد آگاه است ه و َخـبـيـر ٌ  ِبـمـا تَـۡفـَعـلـونَ  ـَّ ِان

نمل، ٨٨

....................... ِانّـا کُـلَّ َشـۡیٍء َخـلَـۡقـنـاُه ِبـَقـَدٍر  
قمر، ۴۹

....................... ماواِت َواۡالَۡرضَ   ِبالَۡحِقّ  َخلََق اللُّٰه السَّ
....................... يَـًة ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن  ِانَّ فـی ٰذِلـَك َالٔ

عنکبوت، ٤٤

 
به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را کامل کنيد. 

: هدفمند، راست و درست بِـاۡلـَحـِقّ بـاِطـل: بيهوده 
ُجـنوبِِهۡم: پهلوهايشان

ترجمه
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قرآن کريم چه تصوير از جهان به ما نشان مي دهد؟ 

با تأمل در آيات ابتدا درس و تکميل جمالت زير، پاسخ سؤال را به دست آوريد.

سوره / آيهپيامرديف
...........هر يک از موجودات جهان دارای ....................١
........... هر موجودی به گونه ای ساخته شده که ...................... دنبال می کند.٢
.................................... بودن در موجودات جهان راه ندارد. ٣
بر ٤ جهان  که  می يابيم  در  می نگريم،  جهان  استوار  نظم  و  مستحکم  روابط  به  وقتی 

.............. استوار است.
...........

...........استحکام، نظم و هدفمندی مخلوقات جهان نشانه ی ........................... ٥
...........کسی می تواند حقيقت جهان را به درستی دريابد که ...........................٦

قرآن کريم از انسان ها می خواهد که درباره ی اين تصوير بينديشند و با عقل و استدالل و منطق 
آن را بپذيرند. از اين رو مردم را دعوت می کند به پديده های پيرامون خود نظر کنند؛ پديده هايی چون 
آمد و شد شب و روز، خورشيد، ماه، ستارگان، کوه  ها، دشت ها، سپيده دم، گياهان، جانوران، مراحل 
خلقت انسان، حرکت ابرها و نزول باران که انسان ها در زندگی روزانه ی خود مشاهده می کنند و تفکر 
در آن ها برای هر کس امکان پذير است. با وجود اين نشانه ها، هر  کس خردمندی پيشه نکند و به درستی 

نينديشد، زيان آن را خواهد ديد و جايگاه خود در جهان را نخواهد شناخت. سعدی می گويد: 

ديوار اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود بر  بود  نقش  نکند،  فکرت  که  هر 
٭ ٭ ٭

برای شناخت بهتر و دقيق تر جهانی که در آن زندگی می کنيم، ابتدا نظری به يک جهان غيرواقعی 
و پنداری می افکنيم، سپس باز می گرديم و جهان واقعی را نظاره می کنيم. 

جهان غيرواقعی
تصور کنيد در جهانی زندگی می کنيد که در هر لحظه ممکن است بدون علت خاصی، حادثه ای 

پيام آيات
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رخ دهد، موجودی پديد آيد يا از بين برود و اشياء خصوصيات خود را از دست بدهند. 
فرض کنيد صبح که از خواب بيدار می شويد، در هوا معلق می مانيد؛ می بينيد که اجسام لحظه ای 
به زمين جذب می شوند و لحظه ای ديگر از زمين فاصله می گيرند. شير آب را که باز می کنيد، به جای 
آب، آتش خارج شود. هنگام صبحانه، وقتی شکر را در چای حل می کنيد، چای شور شود. همين که 
لقمه ای به دهان می گذاريد، آن لقمه به دهان چسبيده و جدا نشود. و خالصه، از هر موجودی حرکت های 

غير منتظره سرزند و هر چه تالش کنيد، نتوانيد خود را با اين حرکت ها هماهنگ کنيد. 

١ـ آيا در چنين جهاني مي توان از قانون و قانون مند سخن گفت؟ چرا؟ 
٢ ـ در چنين جهاني ، رسيدن به علم و دانش تا چه اندازه امکان پذير است؟ چرا؟ 

٣ ـ اگر بخواهيم نامي برا اين جهان خيالي انتخاب کنيم، آن نام چيست؟
٤ ـ شما در چنين جهاني ، چه احساسي خواهيد داشت؟ 

٥ ـ آيا با ديدن چنين جهاني مي پذيريد که سازنده ا حکيم و خبير داشته باشد؟ 
چرا؟ 

جهان واقعی
اکنون به جهان واقعی پيرامون خويش بينديشيد. نمونه هايی از موجودات و عناصر پيرامون خود 
را زير نظر بگيريد و ببينيد چه تفاوتی ميان آن تصوير خيالی و اين موجودات واقعی هست. برای اين 
منظور، ويژگی ها و نحوه ی همکاری چند عنصر ساده، اّما بسيار مؤّثر و مفيد را بررسی می کنيم و سپس 

يکی از ترکيبات پيچيده ی جهان را نظاره می کنيم تا ببينيم چه نتيجه ای به دست می آيد. ۱ 

١ ــ اکسيژن و هيدروژن دو عنصر ساده از عناصر طبيعت اند. هر کدام ساختمان 
خاصی دارند که با ديگری متفاوت است. اّما جهان به گونه ای سامان يافته که از ترکيب 
اين دو، نظامی جديد به نام آب پديد می آيد که حيات موجودات زنده بر روی کره ی زمين 

١ــ بندهای ١ تا ٤ که ترکيبات شيميايی و نظم طبيعی موجودات را نشان می دهد، فقط برای طرح در کالس و به دست آوردن نتايج 
پايانی است و سؤال از آن ها در امتحانات، ضرورت ندارد. 

ارزيابى
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به وجود آن بستگی دارد. شايد اين ترکيب و همکاری را بتوان مؤثرترين همکاری ميان 
اجسام دانست، زيرا بزرگ ترين نتيجه و فايده را به دنبال داشته است. چه تدبير هدفمندی 

در  اين ترکيب نهفته است! 

اکسيژن،  ٢ ــ کربن يکی ديگر از عناصر طبيعت است. اين عنصر در ترکيب با 
ماّده ی جديدی به نام «دی اکسيد کربن» را پديد می آورد که نقش مهمی در حيات موجودات 

دارد. گياهان سبز به کمک اين گاز غذا سازی می کنند و زنده می مانند. 
خوب است در اين جا به اين نکته ی زيبا هم اشاره کنيم که، انسان ها و حيوان ها 
برای حيات خود نيازمند اکسيژن هستند که گياهان آن را توليد می کنند و آ ن ها نيز برای 
زنده ماندن به دی اکسيد کربن نياز دارند که ما در هنگام بازدم به محيط می فرستيم. اين 

يک هماهنگی و همکاری است که نقشی در طراحی آن نداشته ايم. 

(C) يک اتم کربن             (O۲)  دو اتم اکسيژن                         (CO۲) مولکول دی اکسيد کربن               

(H) دو اتم هيدروژن                (O)  يک اتم اکسيژن                            (H۲O) مولکول آب

١ــ اقتباس از کتاب زندگی بر روی زمين، دونالد ام. سيلور، انتشارات مدرسه برهان، صص ٦ تا ١٤.

٣ ــ موجودات زنده از جمله انسان نيازمند ماده ای به نام «قند» هستند تا انرژی 
خود را تأمين کنند و زنده بمانند. اين ماده از ترکيب آب و دی اکسيد کربن و به کمک 

خورشيد در گياه ايجاد می شود. گياه، خود 
از آن استفاده می کند و حيوان و انسان را هم 
رشد  ترتيب  بدين  و  می سازد  بهره مند  آن  از 

موجودات زنده ادامه می يابد.۱ 
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اکنون اگر به ماده ی قند که در ميوه ها وجود دارد، نگاه کنيم، درمی يابيم که اين 
همه  فايده نتيجه ی ترکيبی بسيار دقيق است که اگر آن ترکيب به هم بخورد، تمام آن فايده ها 

از دست می رود. 
می توان گفت يکی از مهم ترين همکاری های روی کره ی زمين به وسيله ی سه عنصر 
ارمغان  هيدروژن و کربن به انجام می رسد و بزرگ ترين فايده ها را به  اکسيژن،  ساده ی 
می آورد. آب، قسمت اعظم بدن موجودات زنده، از جمله انسان را تشکيل می دهد. قند 
نيز نقش اساسی در بدن ما دارد و تأمين کننده ی اصلی انرژی در بدن است. اگر هر يک 
از اين دو ماده از حّد معينی در بدن ما کاهش يابد، حيات ما به خطر خواهد افتاد. پس، 
هر  عنصری ساختمان خاصی دارد که وقتی با ديگری همکاری می کند و ترکيب می شود، 
نظام و ساختمان جديدی را پديد می آورند که دارای خواص و آثار تازه ای خواهد بود. 
فلزات،  سنگ ها،  در  بيابيم؛  خود  پيرامون  موجودات  تمام  در  می توانيم  را  حالت  اين 

گياهان، حيوان  ها و انسان.
پيچيده تر  نمونه ای  به  اکنون  ۴ــ 
زيبايی  زمين  به  که  نمونه ای  کنيم؛  نگاه 
بی شماری  فايده های  و  داده  طراوت  و 
از  درختی  هر  درخت.  است؛  داشته 
تعدادی غير قابل شمارش اتم، ميلياردها 
سلول و ميليون ها بافت تشکيل شده که 
خاصی  کار  و  ترکيب  جنس،  کدام  هر 
يعنی  درخت،  اصلی  اعضای  و  دارند 
برگ را می سازند.  شاخه و  تنه،  ريشه، 
مخصوص  نقشی  اعضا  اين  از  يک  هر 
جنس  و  ساختمان  با  که  دارند  برعهده 
فعاليت  نتيجه ی  است.  هماهنگ  آن ها 
هماهنگ و همکاری آن ها پيدايش ميوه 
ییاست. اگر آن اتم ها، سلول ها و بافت های 
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مخصوص وجود نمی داشت و اگر اين اعضا هر کدام کار خاص خود را نمی کردند، اين 
ثمر به بار نمی نشست. و اگر همه ی آن کارها صورت می گرفت ولی ميوه ای در کار نبود، 

همه ی آن کارها بيهوده و باطل می شد. 

بنابراين، عناصر موجود در طبيعت، که هر کدام ساختمان و آثار خاص خود را دارند، در دسته ها 
و شکل های مختلف با هم همکاری می کنند که حاصل آن پيدايش موجودات جديد با ساختمان جديد 
و با خواص و آثار تازه است. هر يک از اين همکاری ها از نظم و قانون مندی خاصی پيروی می کند و 

نتايج معينی را در پی دارد. پس، وقتی به موجودات پيرامون خود نگاه می کنيم، می بينيم که: 
١ــ هر موجودی از اجزای خاص و معينی تشکيل شده است. 

٢ ــ اين اجزا با آرايش مخصوص به خود در کنار يکديگر قرار گرفته اند. 
٣ ــ هر جزء کار مخصوصی انجام می دهد و وظيفه ی معينی برعهده دارد. 

٤ ــ ميان وظايف و مسئوليت ها پيوستگی و ارتباط مشاهده می شود، به گونه ای که کار هر يک 
مکمل و ادامه ی کار ديگری است و کارها و مسئوليت ها در ارتباط با هم معنا می يابند و اگر به کار يک 

جزء به تنهايی نگاه شود، ناقص و ناتمام به نظر می آيد. 
٥ ــ هر سامان و نظمی و هر همکاری و فعاليتی، به دنبال هدف خاصی است که آن را از ساير 

سامان دهی ها و همکاری ها جدا می کند. 

 با بررسى ساختمان يك حيوان يا برخى از قسمت هاى آن، مانند ساختمان 
چشم، گوش و قلب، ويژگى هاى ذكر شده را در آن ها مشخص سازيد. 

شاخصه ی اصلی
اصلی  شاخصه ی  که  است  ويژگی  کدام  قبل،  صفحه ی  در  شده  ذکر  ويژگی های  ميان  در 
مجموعه های بزرگ و کوچک جهان محسوب می شود و آن ها را به يک نظام تبديل می کند و در همه ی 

نمونه يابى
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اجزا و فعاليت های آن مجموعه حضور دارد و به آن ها معنی می بخشد؟ 
اين شاخصه ی اصلی همان «هدف» و «غايت» است. بدون «هدف»، پيوستگی، ارتباط و هماهنگی 
معنا ندارد و اساسًا مجموعه ی دارای نظام، شکل نمی گيرد. همکاری، پيوستگی و نظام، همواره برای 

آن است که به هدف معينی منجر شود و به سرانجام روشنی برسد. 
اگر شاخصه ی هدفمندی در کار نباشد، تمام فعاليت های يک مجموعه «عبث»، «بيهوده» و در  يک 
کالم، «باطل» می شود و با بودن آن، مجموعه ی فعاليت ها، «ثمربخش»، «هدفمند» و در يک کالم، «حق» 
می گردد.۱ اگر به مثال های قبل برگرديم، می بينيم که هر همکاری و ترکيبی، ثمرات و اهداف بسيار بزرگی 

به دنبال داشت و هيچ کدام بر «باطل» و «بيهوده» نبود. 

  سؤال
چه  می شوند؟  جمع  يکديگر  کنار  دارند،  که  هدفی  با  متناسب  مجموعه ها،  اين  اجزای  چگونه 
عامل و انگيزه ای سبب اين همکاری ها و تقسيم کار است؟ آيا پای «انتخاب»، «گزينش» و «طرح» قبلی 

در کار است؟ 
در اين جا با سه فرض مواجه هستيم: 

١ــ همه ی اين هماهنگی ها و همکاری ها خود به خود و بدون نقشه ی قبلی اتفاق می افتند. 
٢ ــ خود اجزا از اين آگاهی برخوردارند و متناسب با آن هدف گرد هم می آيند و همکاری را 

آغاز می کنند. 
ـ   خالقی آگاه، خبير و حکيم، متناسب با هدفی که در نظر دارد، اجزا را به وجود می آورد و با  ٣ ـ

طرح و نقشه و برنامه ی معين، همکاری  ها را شکل می دهد تا آن هدف و غايت محقق شود. 

١ــ «حق» و «باطل» دو کلمه در مقابل هم هستند که به چند معنا به کار می روند؛ يکی از معانی آن ها، «هدفمند بودن» و «بی هدف 
بودن» است. معنای ديگر «حق»، واقعيت داشتن است؛ که در اين صورت، معنای «باطل» واقعيت نداشتن و موهوم بودن است. مثًال وقتی 
می گوييم خداوند و عالم غيب حق است، يعنی خداوند و عالم غيب واقعيت دارد. و وقتی می گوييم شانس و غول باطل است، يعنی واقعيت 
ندارند و موهومند. معنای ديگر «حق» سخن درست و راست و معنای ديگر باطل سخن نادرست و دروغ است. وقتی می گوييم «اين سخن 

حق است»، به معنای آن است که حقيقت دارد و دروغ نيست. 
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اين سه فرض را با يكديگر مقايسه كنيد و نتيجه را بيان نماييد. 

شرح

فرض اّول

فرض دوم

فرض سوم

نتيجه

1 ــ   نتيجه ى به دست آمده را با تصويرى كه از قرآن كريم به دست آمد، 
مقايسه كنيد. 

رفته،  كار  به  و «باطل»  كلمات «حق»  آن ها  در  كه  آياتى  در  ديگر  بار  2 ــ 
بينديشيد و ببينيد كه اين آيات در بردارنده ى چه پيامى هستند؟ 

بخوانيد و  نهج البالغه آمده است،  خطبه ی حضرت علی (ع) را که در  ابتدا اين 
ويژگی های خلقت خداوند را از آن استخراج کنيد. 

او خداوندی است که موجودات را آفريد، بدون اين که از هيچ نمونه ی آماده و 
پيش ساخته  ای ايده بگيرد و از کار خالق ديگری که پيش از وی جهانی را آفريده باشد، 

تقليد کند. 
... آثار صنع و نشانه های حکمتش در نوآوری های بی سابقه و خلقت بی نظيرش 

داورى

انديشه 
و تحقيق

عرضه
       بر آيات
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هويداست. 
بنابراين، هر يک از موجوداتی که خدا آفريده، برهان آفريدگاری و دليل خداوندی 
اوست؛ حتی اگر آن موجود، جامد و بی زبان باشد. چرا که آن هم با زبان بی زبانی خالق 
نيازی  گفتن  سخن  به  که  اين  بدون  می گويد،  باز  را  خدا  تدبير  و  می کند  معرفی  را  خود 
داشته باشد. داللتش بر وجود خدا همواره استوار است و در هر لحظه آفريننده ی خود 

را نشان می دهد. 
... خدای متعال همه ی مخلوقات را براساس مقياس، نظم مشخص، اندازه های 
مخصوص و متناسب با هر يک از آن مخلوقات آفريد و در آفرينش آن ها طوری اندازه ها 
را برقرار کرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرونپاشند. هر چيزی را مطابق برنامه ای 
دقيق به بهترين شکل طراحی کرد و آن گاه بدان نظم و ظرافت بخشيد و آن را در مسير 

انجام وظيفه و دست يابی به هدف خاص وی هدايت کرد. 
همه ی اين کارها بدان جهت بود که هيچ يک از مخلوقات از محدوده  و چهارچوب 
تعيين شده از جانب خداوند تجاوز نکند و برای رسيدن به مقصد مورد نظر و کمال نهايی 
و  نباشد  دشوار  وی  بر  دادنش  انجام  داد،  دستوری  او  به  خداوند  اگر  و  ننمايد  کوتاهی 

سرکشی نکند. 
بخشی از خطبه ی ٩٠ نهج البالغه

١ ــ قرآن کريم در آيه های ٦٨ و ٦٩ سوره ی نحل، درباره ی زنبور عسل سخن 
گفته است. درباره ی اين زنبور و چگونگی فعاليت آن برای توليد عسل تحقيق کنيد و 

نتيجه را در کالس ارائه دهيد. 
ـ برنامه ريزی برای رسيدن به هدف را در موجودات طبيعی مشاهده کرديم و ديديم  ٢ ـ
که نظم و پيوستگی و قانونمندی بدون هدف معنا ندارد. شما در زندگی شخصی خود چه 

اهدافی داريد؟ آيا برای رسيدن به آن ها برنامه ريزی کرده ايد؟ 
به  را  آن  است.  بهار  درباره ی  سعدی  بلند  شعر  از  قسمت هايی  مقابل  شعر  ٣ــ 
دقت بخوانيد و بگوييد در بردارنده ی چه پيامی برای شماست. هم چنين بکوشيد که آن 

را حفظ کنيد. 

پيشنهاد
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١ ــ تنبيه: آگاهی، آگاهی دهنده 
٢ــ ُحّقه: ظرف کوچک، در اين جا منظور پوسته ی انار است که دانه های ياقوتی آن را چون قطعه ای در برگرفته است. 

٣ــ ُزنَّار: کمربندی است که کفار به کمر می بستند. 
٤ ــ ِانعام: بخشش 

قسمت هايی از قصيده ی بهارّيه ی سعدی 

١

۲

۳

۴
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با كاروان هستى

در درس گذشته به سراغ برخى موجودات رفتيم و با مشاهده ى نظام مندى 
آن ها، حضور حكمت و تدبير الهى را دريافتيم.

اكنون مى خواهيم به گستره ى جهان نظر كنيم و نظام آن را بررسى نماييم 
تا به پاسخ اين سؤال برسيم كه: 

جهان رو به سوى كجا دارد 
و رهسپار چه هدفى است؟

بپردازيم  جهان  مشاهده ى  به  ابتدا  كه  است  آن  درس  اين  در  ما  روش 
و سؤال هايى را كه براى ما پيش مى آيد به قرآن كريم عرضه كنيم تا پاسخ 

صحيح را به دست آوريم.
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آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

 ........................ ـمـاواِت َواۡالَۡرَض  مـا َخـلَـۡقـَنـا الـسَّ
 ........................ َو مـا بَـۡيـَنـُهـمـا ِاّال ِبـالۡـَحـِقّ 

و سرآمدی معّين و مشّخص ـی  َو َاَجـٍل ُمـَسـم
........................ ذيـَن کَـَفـروا  َوالـَّ

از آن چه انذار شدند،رويگردانند.     َعـّمـا ُانۡـِذروا ُمـۡعـِرضـونَ 
       احقاف، ٣

 ....................... ِه  يُـَسـِبّـُح ِلـلـّٰ
 ....................... ـماواِت َو مـا ِفـی اۡالَۡرِض  مـا ِفـی الـسَّ
 .......................... لَـُه الۡـُمـۡلـُک َو لَـُه الۡـَحـۡمـدُ 
 ....................... َو هُـَو عـلـٰی کُـِلّ َشـۡیٍء َقـديـرٌ 

تغابن، ١

  ....................... ـماواِت َواۡالَۡرَض ِبـالۡـَحـِقّ  َخـلَـَق الـسَّ
 ....................... َرکُـمۡ              َو َصـوَّ

 ....................... فَـاَۡحـَسـَن ُصـَوَرکُـمۡ 
 ....................... َو ِالَـيـِه الۡـَمـصـيـرُ 

تغابن، ٣

قرائت 
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 ....................... ِه يَـبۡـغـوَن                 َافَـَغـۡيـَر ديـِن الـلـّٰ
 ....................... َو لَـهو َاۡسـلَـمَ 
 ....................... ـمـاواِت َو اۡال َۡرِض   َمن ِفـى الـسَّ

ـًا  طَـۡوًعـا َو کَـۡره
 ....................... َو ِالَـۡيـِه يُـۡرَجـعـوَن                

آل عمران، ۸۳

در آفرينش خدای رحمان  ۡحـٰمـِن   مـا تَـرٰی فـى َخـۡلـِق الـرَّ
بی نظمی نمی بينی ِمـۡن تَـفـاُوٍت۱ 

پس بار ديگر ديده بگردان فَـاۡرِجـِع الۡـبَـَصـرَ 
آيا هيچ شکافى مى بينى؟ َهـۡل تَـرٰى ِمـۡن فُـطـوٍر 

ُملک، ۳

به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را کامل کنيد.
ُمـۡلـك: پادشاهی              َيـۡبـغـوَن: مى جويند                  ُيـرَجـعـوَن: بازگردانده می شوند   

َرُکۡم: شما را صورتگری کرد       َله و َاۡسَلَم: به فرمان اوست   َطوًعا َو َکۡرًها: خواه ناخواه         َصوَّ

۱ــ در فرهنگ نامه ى مفردات راغب آمده که «َفوت» به معنى دور شدن است. تفاوت نيز که اختالف دو چيز در اوصاف و خصوصيات 
يعنى  چنين است که هر دو از هم دور مى شوند.  گويا  تفاعل است،  يکديگر مى شود. و چون تفاوت از باب  شدن آن دو از  است، سبب دور 

خصوصيات اين در آن نيست و خصوصيات آن در اين.
مرحوم عالمه طباطبايى در تفسير الميزان درباره ى همين آيه مى فرمايد: منظور از عدم تفاوت اين است که تدبير الهى چون حلقه هاى 
زنجير، در سراسر جهان به هم پيوسته و متصل است. موجودات به گونه اى با يکديگر مربوطند که آثار فعاليت يکى، نصيب ديگرى مى شود، 
همان طور که خودِ آن براى ثمر دادن، به موجودات ديگر وابسته و نيازمند است… پس منظور از نبودن تفاوت در خلقت آن است که خداوند اجزا 

و اعضاى جهان خلقت را طورى آفريده که بتوانند به هدفى که براى آن خلق شده اند برسند و ديگران مانع او نشوند…
هم چنين ذيل آيه ۱۰۳ سوره ى انعام مى فرمايد: آيات ديگرى نيز هست که مى رساند اجزاى عالم همه به هم متصل و مربوطند و پيوستگى 

آن ها به حدى است که همه را به صورت يک موجود درآورده و نظام واحدى در آن حکمفرماست. 

ترجمه
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نظام های به هم پيوسته
که  يافته اند  سامان  به گونه ای  آن  اجزاء  که  است  مجموعه ای  نظام مند،  مجموعه ی  که  دانستيم 
فعاليت دسته جمعی آن ها منتهی به هدفی معين می شود. و دانستيم که شاخصه ی اصلی چنين مجموعه ای 

«هدفمندی» است.
اگر نگاه عميق تری به مجموعه های پيرامون خود بيفکنيم، می يابيم که هريک از آن ها از نظام های 
کوچک تری ساخته شده اند که آن نظام های کوچک هم برای خود هدف و غايت خاصی دارند. و چه بسا 
که آن نظام های کوچک هم از نظام های کوچک تری تشکيل شده باشند. اين نگاه عميق ما را به نظام هايی 
تودرتو می رساند که به زيبايی هرچه تمام تر يک نظام را می سازند که منتهی به «هدف واحد» می شود، 
بدون اين که هيچ بی نظمی و خللی در اين ميان پديد آيد. پس نظام های موجود از نظام های کوچک شروع 
می شوند و به نظام های بزرگ و بزرگ تر می رسند و منتهی به يک نظام کّل بزرگ می شوند که همه ی آن 

نظام های کوچک تر را دربر می گيرد.

بدن انسان را به عنوان يک نظام بزرگ درنظر بگيريد۱. اين بدن از دستگاه های 
مختلفی، مانند گوارش، گردش خون، اعصاب و تنفس تشکيل شده است. اگر بدن انسان 
را يک دايره ى بزرگ فرض کنيم، اين دستگاه ها به صورت دايره هاى مرتبط به هم، درون 

آن قرار دارند. هدف تمامی اين دستگاه ها، حيات انسان است.

حال اگر يکى از اين دستگاه ها را جداگانه مورد مطالعه قرار دهيم، مى بينيم که هر 
دستگاه نيز از چند قسمت تشکيل شده است و با يکديگر ارتباط دارند. يعنى در داخل اين 
دايره، دايره هاى کوچک ترى هستند که با يکديگر همکارى مى کنند. به طور مثال، دستگاه 

١ــ آن چه درباره ی بدن انسان می خوانيم، فقط برای طرح در کالس و به دست آوردن نتايج است. و سؤال از آن ها در امتحان پايانی 
ضرورت ندارد.

دستگاه های بدن

چشم

گوش
گوارش

گردش 
خون

مغز و 
تنفساعصاب

برخی دستگاه های بدن انسان
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گردش خون قسمت هايى مانند قلب، سرخرگ، سياهرگ و مويرگ دارد. هدف مجموعه ی 
اين دستگاه رساندن مواد غذايی از طريق خون به بدن می باشد. و می دانيم که تا اين هدف 

به انجام نرسد، حيات انسان که هدف کّل دستگاه است، تحقق نخواهد يافت.

اگر جلو برويم و يکى از قسمت هاى دستگاه گردش خون، مثًال قلب را مطالعه کنيم، 
مى بينيم که آن نيز از قسمت هايى مانند بطن، دريچه و دهليز تشکيل شده که با يکديگر ارتباط 
دارند و همکارى مى کنند. هدف مجموعه ی اين عضو پخش خون به تمام بدن است. اگر 

اين هدف نيز به انجام نرسد، هدف قبلی تحقق پيدا نخواهد کرد.

اگر باز هم جلو برويم و قسمتى از قلب، مانند بطن راست را مشاهده کنيم، مى بينيم 
که آن هم از تعداد زيادى سلول تشکيل شده که با يکديگر ارتباط دارند و همکارى مى کنند. 
اين قسمت نيز هدف معينی دارد که اگر انجام پذيرد، قلب نيز کار خود را درست انجام 

خواهد داد.

دستگاه گردش خون 

قلب

دستگاه گردش خون 

مويرگ

قلب قلب

سياهرگسرخرگ

دهليز 
راست

بطن 
راست

دريچه ها

دهليز 
چپ

بطن 
چپ

بطن راستاجزا ی بطن

سلول

سلولسلول
سلول

سلولسلول
سلول

سلولسلول
سلول

سلول
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سلول ها نيز خود به قسمت های کوچک تری 
هدف  و  خاص  نظام  دارای  هرکدام  که  می رسند 
هستند. حال اگر از کوچک ترين قسمت  خاصی 
شروع کنيم، مى بينيم که سلول براى بطن، بطن براى 
دستگاه  و  خون  گردش  دستگاه  براى  قلب  قلب، 
گردش خون براى بدن کار مى کند تا حيات و رشد 
بدن تأمين گردد. در اين جا با يک پيوستگى مواجهيم 
به گونه اى که هدف جزء کوچک در خدمت هدف جزء 
بزرگ قرار دارد و آن نيز در خدمت جزء بزرگ تر، تا 

به برترين هدف، يعنى حيات بدن مى رسيم.

بدن انسان
 دستگاه گردش خون

قلب
بطن راست
سلول

ارتباط به هم پيوسته دستگاه ها

اکنون می توان درباره ی بدن چنين گفت:
۱ ــ فعاليت هر سلول در هر قسمت بدن نه تنها در خدمت همان قسمت است، بلکه در خدمت 

نهايى ترين هدف، يعنى رشد و حيات بدن نيز هست.
۲  ــ هر دستگاهى نظم، قانون مندى و هدف خاص خود را دارد. اّما اين امر نه تنها مانع هماهنگى 

و همکارى سراسرى آن ها براى رسيدن به هدف نهايى نيست، بلکه در خدمت آن است.
۳ ــ نظام هاى بزرگ از به هم پيوستن نظام هاى کوچک شکل مى گيرند؛ بدين صورت که بطن ها، 
دهليزها و دريچه ها قلب را مى سازند، قلب و سرخرگ و مويرگ دستگاه گردش خون، و مجموعه اى 

از دستگاه ها نيز بدن را شکل مى دهند.
۴ــ هرچه دايره ى نظام، بزرگ تر مى شود، نظم و قانون مندى گسترده ترى الزم است که نظام هاى 
کوچک  تر را در درون خود جاى دهد. به طور مثال خاصيت رشد و نمو به قسمت خاصى از بدن مربوط 
نيست، بلکه به مجموعه ى بدن و دستگاه هاى آن مربوط است و همه ى اين دستگاه ها به نحوى براى اين 

هدف فعاليت مى کنند.
۵   ــ اين نظام هاى به هم پيوسته و تودرتو که بدن را مى سازند، فعاليت هماهنگ و سازمان يافته اى 

انجام مى دهند که در پايان منجر به حيات و رشد مى شود.
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هماهنگى  و  درونى  انسجام  اين  گوياى  درس  ابتداى  آيات  از  كدام يك 
خلل ناپذير در موجودات است؟ پيام آن آيه را توضيح دهيد.

نظام واحد جهان
اکنون از محدوده ی بدن انسان بيرون می آييم و به 
جهان پيرامون نظری می افکنيم. کوچک ترين مجموعه ی 
نظام مندی که بشر تاکنون شناخته است، اتم می باشد. که 
ذّره ی اّوليه ی موجودات را تشکيل می دهد. اين واحد 
شده  ساخته  الکترون  تعدادی  و  هسته  يک  از  کوچک، 
سرب،  اکسيژن،  آهن،  مانند  جهان،  اين  عناصر  است. 
هيدروژن، نقره و طال از اجتماع و پيوستگی اتم ها پديد 
آمده و مجموعه های بزرگ تر را سامان داده اند. اين عناصر 
نيز به نوبه ی خود، به هم پيوسته و مجموعه های عظيم تری 

را به وجود آورده اند.
اين پيوستگی و ترکيب ادامه می يابد و نظام های 
بزرگ تر و بزرگ تر پديد آمده تا به ظهور کوه ها، درياها، 
درختان، حيوانات و انسان ها در اين کره ی خاکی منجر 
شده است؛ به طوری که وقتی به کره ی زمين نگاه می کنيم، 
موجودات بی شماری را که هرکدام سامان خاص خود 
را دارند، مشاهده می کنيم که همه به هم وابسته اند و يک 
سبب  و  داده اند  شکل  کره  اين  در  را  عظيم  مجموعه ی 
شده اند که حيات و زندگی بر روی کره ی زمين ادامه يابد 
و  فردی  زندگی  بتوانند  انسان ها  حيات،  اين  پرتو  در  و 
اجتماعی خود را سامان دهند و برای رسيدن به هدف های 

خود برنامه ريزی کنند.
پيوستگى و ارتباط ميان پديده ها و نظام ها از زمين 

عرضه
       بر آيات

کره ی زمين
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بيشتر بدانيم

هم فراتر مى رود و به رابطه ى بين سيارات و ستارگان کشيده مى شود. تأثيرات خورشيد و ماه بر زمين از 
جمله ی روابط بين کرات است که تاکنون بشر بدان پی برده است. 

منظومه شمسی

کهکشان راه شيری

کهکشان ها

نور خورشيد از عوامل مهم حيات در کره ى 
زمين است. اين نور، پرتو انفجارهاى بزرگى است 
که در خورشيد رخ مى دهند و آن را به صورت يک 

کره ى هميشه گدازان درمى آورد. 
ميزان ورود نور خورشيد به زمين توسط هواى 
گازهاى  خاص  مى شود.ترکيب  کنترل  ما،  پيرامون 
تشکيل  دهنده ى هوا به اين کنترل کمک مى کند. اين 
نور کنترل شده، عالوه  بر روشن کردن زمين و معتدل 
کردن دما، تأثيرات شيميايى و زيستى فراوانى دارد. ماه 
نيز برزمين تأثير دارد؛ از جمله سبب جزر و مّد درياها و 
اقيانوس ها مى شود و اين جزر و مد بر جانداران دريايى 
و ساختار سواحل دريا اثر مى گذارد. ما امروزه مى دانيم 
به  دست  دور  کرات  از  فراوانى  مغناطيسى  امواج  که 
سوى زمين مى آيند و بر زمين اثر مى  گذارند. همچنين، 
تعادل  نتيجه ى  شمسى،  منظومه ى  در  زمين  جايگاه 
نيروى جاذبه ى همه ى سيارات اين منظومه و خورشيد 
مى توانيم  امروز،  دنياى  در  علم  گسترش  با  است. 
نمونه هاى ديگرى از اين ارتباط و هم بستگى را بيابيم.در 
حقيقت مى توان گفت زمين جزيى از منظومه ى شمسى 
و  شيرى  راه  کهکشان  از  جزيى  شمسى  منظومه ى  و 
کهکشان راه شيرى جزيى از نظام کيهانى پيرامون ماست 

و اين يک پيوستگى طولى را به ما نشان مى دهد.
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بنابراين، جهانی که در آن زندگی می کنيم، مانند بدن انسان، يک مجموعه بهم پيوسته، مرتبط و هماهنگ 
را تشکيل می دهد و آن پنج ويژگی که برای بدن انسان ذکر شد، در جهان نيز مشاهده می شود. از اين رو 
مجموعه ی موجودات جهان را می توان نظام واحد ناميد. اکنون اين سؤال به ذهن هر انسان انديشمندی راه 
می يابد که: اگر شاخصه ی اصلی يک مجموعه ی نظام مند غايت و مقصد اوست، اين مجموعه ی بزرگ جهانی 

چه هدف و مقصدی را دنبال می کند؟ و برای رسيدن به کجا اين چنين پرتالش به پيش می رود؟
آيا کسی بهتر از خداوند که خالق اين جهان است می تواند پاسخ اين سؤال را برای ما روشن کند و 

حقيقت را آشکار نمايد؟ پس به سراغ کالم الهی می رويم تا به پاسخ درست برسيم.

با تدبر در آيات ابتداى درس و تكميل عبارت هاى زير، پاسخ سؤال طرح 
شده را به دست آوريد.

سوره/آيهپيامرديف
دارای…......… ١ و  شده اند  آفريده  به……  جهان  اين  مخلوقات  تمام 

مشخص می باشند.
………

هريک از مخلوقات در بهترين……..........… خلق شده اند و آن چه را ٢
که الزمه ی رساندن آن ها به هدف بوده، ………………

سوره ی تغابن
آيه ی ٣

هريک از مخلوقات و مجموعه ی آن ها که نظام واحد جهانی را تشکيل می دهند، ٣
دارای انسجام کامل و پيوستگی دقيق برای رسيدن به هدف می باشند.

………

و ٤ می کنند  عمل  الهی  واحد  قانون مندی  تحت  عالم  مخلوقات  همه ی 
به سوی……......… که مقصد نهايی آنهاست روان می باشند.

………

………کاروان هستی همان طور که از………، رو به سوی……… دارد.٥

بنابراين آيات، جهان به بهترين شکل و در بهترين نظم آفريده شده و هيچ گونه خلل و بی نظمی در 
آن راه ندارد و به سوی خداوند که کمال مطلق است در حرکت است. يعنی حرکتی رو به رشد و رو به 

تکامل دارد. حرکتی که فتح همه ی قله های کمال و زيبايی را هدف قرار داده است.
می رويم باال  و  باالييم  ز  می رويم۱ما  دريا  و  درياييم  ز  ما 

١ــ ديوان شمس ، مولوی 

پيام آيات



25

بيشتر بدانيم
الهام از نظام خلقت

٭ به قول اينشتين ـ فيزيک   دان نامى قرن بيستم ـ «تمام تالش ها و تفکرات منظم 
بشرى در مقايسه با نظام عجيب و دقيق کائنات، انعکاسى ضعيف و ناقابل است»۱ زيرا 
اين دستاوردهاى علمى مديون همين نظام خلقت است. همه ى مصنوعات بشرى با الهام 
از طبيعت و به کارگيرى قوانين حاکم  بر آن است؛ براى مثال، پرواز هواپيما با پيروى از 
قانون جاذبه و فرمول هاى مربوط به آن ممکن شده است. اگر امروزه انسان با استفاده از 
علم ژنتيک به تغيير نژاد گياهان و حيوانات مى پردازد، به مدد شناختى است که از قوانين 

حاکم     بر طبيعت و با پيروى دقيق از آن حاصل شده است.
هرقدر علم انسان به قوانين خلقت کامل تر و دقيق تر باشد، به ساخت مصنوعات 
متنوع تر و دقيق ترى موفق خواهد شد. کار انسان با کشف قوانين طبيعت است و بشر 

هيچ گاه نمى تواند از سيطره ى قوانين خارج 
شود. خداوند انسان را در دامن طبيعت 
مى آفريند و به او استعدادى علمى مى بخشد 
روابط  کند،  نظاره  را  طبيعت  بتواند  که 
پديده  ها را کشف نمايد، آن ها را به کار  ميان 
آن ها  خويش،  مصنوعات  ساخت  با  و  بندد 
را مورد بهره بردارى قرار دهد. آن گاه که اين 
مصنوعات را مشاهده مى کنيم، ردپاى علم و 
تدبير انسان را در آن ها مى بينيم و بر سازندگان 

آن ها آفرين مى گوييم.
آن  از  برتر  و  بزرگ تر  «آفرين»  اّما 
ما  تا  آفريده  را  نظام  اين  که  کسى  کيست؟ 
طبيعت،ابزارهاى  از  بهره گيری  با   بتوانيم 

١ــ دنيايی که من می بينم، آلبرت اينشتين، ص ٦١

ر

ن
و

علم بی پايان الهی

نظام خلقت

علم انسان

مصنوعات انسان
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زندگى را بسازيم.  
                  مؤمنون، ۱۴« َفـتَـبـاَرکَ الـّلٰـُه َاۡحـَسـُن اۡلـخـالِـقـيـنَ » 

٭ دانشمندان در ضمن مطالعه ى طبيعت، پى برده اند که طبيعت يک تدبير درونى 
و  گياهان  انواع  مى کند۱.  حفظ  تباهى  و  فساد  از  را  خود  که  به طورى  دارد  دقيق  بسيار 
حيوان ها، پراکندگى آن ها در کره ى زمين و بهره مندى آن ها از يکديگر به گونه اى است که  
همواره طراوت، شادابى و پويايى طبيعت حفظ مى شود. اين تدبير درونى، به طور جداگانه 
در  مثال،  به طور  مى شود.  مشاهده  نيز  انسان  بدن  در  جمله  از  موجودات،  از  هريک  در 
هنگام کمبود آب و غذا احساس تشنگى و گرسنگى مى کنيم تا با خوردن آب و غذا نياز بدن 
تأمين شود و دچار بيماری نشويم. بيش تر زخم ها و آسيب هاى بدن به وسيله ى خود بدن 
ترميم مى شود. ميزان قند، چربى و ساير مواد غذايى به وسيله ى دستگاه هايى تنظيم و کنترل 
مى شوند و اگر از حد تجاوز کنند با عالمت هايى هم چون باال يا پايين آمدن فشارخون به ما 

اطالع مى دهند.
به همين جهت گروهى از دانشمندان دوستدار طبيعت معتقدند که هرجا بشر با علم 
ناقص خود در طبيعت دخالت کرده، نظم آن را به هم زده و موجبات فساد زمين را فراهم 
ساخته است. به طور مثال، توليد انبوه مواد پالستيکى و پراکنده شدن آن ها در سطح زمين 
سبب نامرغوب شدن خاک ها شده است. زيرا اين مواد، برعکس مواد طبيعى، هزاران 
سال طول مى کشد تا در طبيعت تجزيه شود و جزء مواد طبيعى زمين گردند. اين گروه 
آينده  نسل هاى  زندگى  براى  آن  شدن  نامساعد  يا  زمين  نابودى  درباره ى  دانشمندان  از 
هشدارهاى جّدى مى دهند. آنان مى گويند خسارتى که انسان متمدن در صد سال اخير بر 
طبيعت وارد کرده، چندين برابر خسارت زندگى هزاران ساله ى انسان است. در فروردين 
۱۳۸۴ در گزارش بسيار مهمى که به وسيله ى صدها دانشمند در سطح جهان به سازمان 
ملل داده شد و درباره ى زيست بوم (اکوسيستم) کره ى زمين بود، آمده که بشر ۶۰ درصد 
امکانات کره ى زمين را که تاکنون شناخته، مصرف کرده و بدون جايگزين کردن، فقط ۴۰ 
درصد را براى فرزندان خود در آينده گذاشته است. گاندى، رهبر مبارزه ى مردم هند عليه 
انگلستان مى گويد زمين پاسخ گوى نياز انسان هست، اّما پاسخ گوى آز او نيست. ايـن 
گروه از دانشمندان پيشنهاد مـى کنند کـه انسان کم تـر طبيعت را دست کـارى کند. آنـان 

١ــ کتاب توحيد، استاد شهيد مطهری، ص ١٠٨ به بعد
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مى گويند درست است که آدميان براى رفع نيازهاى خود ناچار به استفاده ى از طبيعت 
هستند، اّما اين استفاده بايد به حداقل خود برسد. به خصوص که انسان با علم اندک خود 
به گونه اى در طبيعت دست مى برد که آينده ى آن به هيچ وجه قابل پيش بينى نيست. استفاده ى 
بيش از حد از انرژى زمين، استخراج منابع زيرزمينى و خالى شدن فضاهاى بزرگى در 
اعماق زمين، استفاده از مواد شيميايى براى توليدات کشاورزى، انهدام نسل بسيارى از 
گياهان و جانوران و ده ها مسأله ى ديگر اين دانشمندان را واداشته تا به بشر هشدار دهند 
که با تکيه بر دانش اندک خود نظام بسيار دقيق، پيچيده و مستحکم طبيعت را به خاطر 

رفاه و آسايش شخصى خود دست کارى نکند و خود را با آن سازگار سازد.
درواقع، خالق هستى چنان نظام دقيق و حکيمانه اى بر خلقت حاکم کرده که هرگونه 
خود  و  طبيعت  به  جبران ناپذير  خسارت هاى  آمدن  وارد  سبب  آن،  با  ناهماهنگ  حرکت 

مى شود و امکان زيستن و حيات نسل هاى بعد را مشکل مى سازد.
اين موعظه ى حکيمانه و عاقالنه را همواره درنظر داشته باشيم که:

نظام  که  کنيم  اقدام  آن جا  تا  خود  بدن  و  الهى  آفريده هاى  از  استفاده  در 
بازسازى را از  اصالح و  توانايى  نگردد و  مختل  ما  بدن  پيرامون و  طبيعِت  خود کنترلى 

دست ندهد.
تذکر اين موعظه به ديگران يکى از مصاديق امر به معروف و نهى از منکر است.

همراه با كاروان هستى
جهان از خداست و رو به سوى او دارد؛ حقيقت بزرگى كه بر 

تمام افكار و اعمالم تأثير مى گذارد و به زندگى ام جهت مى دهد.
مى كوشم كه اين حقيقت را هرچه بهتر و عميق تر درك كنم و 
زندگى خود را با آن تنظيم نمايم تا از كاروان هستى عقب نمانده و 

به سرمنزل مقصود برسم.

گام اّول
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١ــ برخى از آيات قرآن کريم با عبارت « َو ِمۡن آياِته ی …» آغاز مى شود. به آيات 
۲۲ تا ۲۵ سوره ى روم و ۲۹ سوره ى شورى' مراجعه کنيد و با بهره مندى از آن ها حکيمانه 

بودن خلقت را توضيح دهيد.
٢ــ کسى که می داند جهان از خداست و رو به سوى او دارد، اين عقيده چه تأثيرى 

در زندگى او خواهد داشت؟

۱ــ با توجه به آن چه در خطبه ی ٩٠ نهج البالغه و قسمت «الهام از طبيعت» آمد، 
دو جدول مانند جدول زير تنظيم کنيد و ويژگى هاى علم الهى و علم انسان و جهان خلقت 

و مصنوعات انسان را بنويسيد.
علم انسانعلم الهیرديف
١………………………………………………
٢………………………………………………
٣………………………………………………
٤………………………………………………

مصنوعات انسانجهان خلقترديف
١………………………………………………
٢………………………………………………
٣………………………………………………
٤………………………………………………

۲ــ در آثار بزرگان علم و دانش تحقيق کنيد و نظريات آنان درباره ى جهان خلـقت 
را يادداشت نماييد.(منابع:١ــ آفرينش جهان از ژرژ گاموف؛ ٢ــ اثبات وجود خدا از 
جان کلوورمونا؛ ٣   ــ در جست و جوى خدا از جان  هاتون؛ ٤ ــ حواس اسرارآميز حيوانات 
از ويتوس دروشر؛ ٥ــ دنيايى که من مى بينم از اينشتين؛ ٦ ــ راز آفرينش انسان از کرسى 

موريسن؛ ٧ــ نشانه هاى او از رضا صدر)

انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد
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به سوى او
ذّره اى کوچک، نامش اتم

هسته اى در ميان و پيرامونش سّياره هايى 
پروانه وار در َگرِدش.

دنيايى از حرکت، تکاپو و تالش 
در حال شدن، در جست و جو

منظومه اى بزرگ، نامش کهکشان
با انبوهى از منظومه ها

هر منظومه، هسته اى در ميان و پيرامونش سّياره هايى 
پروانه وار در گردش.

دنيايى از حرکت، تکاپو و تالش
در حال شدن، در جست و جو

منظومه ى شمسى، عضوى از کهکشان راه شيرى
طول اين کهکشان، هزار ميليون ميليارد ( ١٠١٨) کيلومتر، با صد ميليارد ( ١٠١١) 
ستاره؛ هر ستاره در مرکز يک منظومه، حدود صد ميليارد منظومه در کهکشان راه شيرى! 
و در اين کهکشان، نزديک ترين ستاره به زمين، در فاصله ى چهل هزار ميليارد  (١٠١٣×٤) 

کيلومتر! و کهکشان راه شيرى، يکى از يک ميليارد کهکشان شناخته شده.
اگر نورى از آخرين کهکشان شناخته شده هم اکنون به سوى زمين حرکت کند، 

حدود ده ميليارد (١٠١٠ ) سال طول می کشد تا به ما برسد!
آن روز ما کجاييم؟

کهکشان ها در حرکت،
منظومه ها در جست و جو، 

پيشنهاد
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ستاره ها در پويش،
سّياره ها در تکاپو،

و جهان در حال شدن،
و  حيوان ها  گياهان،  خاک ها،  سنگ ها،  با  کهکشان،  از  گوشه اى  در  زمين،  و 

انسان، در تالش
در حال رفتن،

به هر چه مى نگرى، روز بعد، نه، لحظه اى بعد گونه اى ديگر است، حالى ديگر يافته است.
هرچيزى براى رفتن آمده، از ماندن مى هراسد،
در ماندن نابودى مى بيند و در ايستايى، مرگ!
چون مى رود هست، هست براى اين که برود.

به کجا؟
همه چيز رودى شتابان، نه مردابى ساکن. سکوت، قرار و آرام معنا ندارد. اگر خوب 
گوش دهى، ترّنم جارى جهان را مى شنوى؛ اگر خوب نگاه کنى قدم هاى شتابان رفتن را 
مى بينى و اگر حسى قوى داشته باشى، نسيم اين جريانِ همواره را احساس مى کنى که:

جهان، يک شکفتن است.
آن قطره ى آب که بر صخره مى چکد،

اين دانه که از زمين سر مى زند، 
اين ماهى که در دل دريا مى رقصد،

آن آفتاب که بر عالم مى تابد، 
آن پرنده که در آسمان پرواز مى کند،

همه سرود رفتن سر داده اند، مى گويند مى رويم تا بمانيم.
حتى آن ُگلى که در خزان پژمرده مى شود، 

آن دانه اى که در خاک مى رود،
در رستخيزى جديد و تحولى ديگر، مى شکفند، جان مى گيرند

طلوع مى کنند و از خاک برمى آيند.
جهان ـ از ذره هاى اتم تا کهکشان هاى بزرگ ـ مى روند،

به  سوى او، او که آن ها را به  سوى خود مى خواند،
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او که باقى و جاودانه است.
او جهان را براى جاودانگى آفريد، براى حيات،

براى زيبايى! براى خود که عين بقا، حيات و زيبايی است.
آن روز که خدا اولين خشت بناى عالم را نهاد،

 ِگل آن را با محبت خود آميخت
و چنين شد که تمام ذرات هستى رو به سوى او آورد.

٭ ٭ ٭
و آن روز که ِگل آدم را سرشت،

به او ميل به جاودانگى بخشيد، و خود جاودانه ترين بود،
به او ميل به زيبايى و نيکى داد، و خود خير و زيبايى مطلق بود،

و از آن روز که آدم به زمين هبوط کرد،
بنى آدم در هجر آن خير و زيبايى و کمال، بى قرار شد،

و از آن هنگام، در ميان بنى آدم، آنان که حقيقت هجران را يافتند؛ مشتاقانه، بر در 
هستى مى کوبند، به اميد لقاى او و رسيدن به آستان او.

«گفت پيغمبر رکوع است و سـجود           بـر در حـق کـوفتن حلقه ى وجود»۱ 
و اين چنين، زندگى شدنى به سوى او گرديد

و رفتنى تا بى نهايت، تا مطلق؛ 
و اين گونه بود که حيات، زيبايى و نشاط يافت و اندوه و نگرانى رخت بربست.

٭ ٭ ٭
۱ــ متنى که خوانديد، نگاهى بود به جهان و آينده ى آن؛ بگوييد که چه پيامى را 

به  شما منتقل مى کند. چنين نگاهى در زندگى انسان چه تأثيرى دارد؟
از  را  خود  ديدگاه  زيبا،  تصويرى  يا  طرح  با  شعر،  يا  نثر  به  ادبى،  قطعه اى  با  ۲ــ 

جهان ترسيم کنيد.

١ــ مثنوی،دفتر پنجم
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سرمايه هاى انسان٭ 

٭ اين  درس با استفاده از کتاب «انسان در قرآن» اثر استاد شهيد مرتضی مطهری تدوين شده است.

در ميان كاروان هستى كه به سوى خدا در حركت است، انسان سرنوشت 
ويژه اى دارد. سرانجاِم او در جهان آخرت اين گونه است كه گروهى به تقرب 
الهى مى رسند و بهشت نصيبشان مى شود و گروهى ديگر سرانجامى تلخ دارند 

و به جهنم در مى آيند. 
اين سرانجام ويژه چه علتى دارد و به كدام دسته از خصوصّيات انسان 
مربوط مى شود؟ پيش از اين كه وارد بحث معاد شويم، با تدبر در قرآن كريم، 
او  تفاوت  به  و  بشناسيم  بهتر  را  او  تا  مى كنيم  مطالعه  را  انسان  ويژگى هاى 
اين  پاسخ  اين درس مى خواهيم به  اين رو در  موجودات پى ببريم. از  با ساير 

پرسش برسيم كه:
ميان  در  او  ممتاز  جايگاه  نشان دهنده ى  كه  دارد  ويژگى هايى  انسان  آيا 

مخلوقات باشد؟ 
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آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد. 
 

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ِه الـرَّ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

....................... ۡمـنـا بَـنـی ءاَدمَ  َو لَـَقـۡد کَـرَّ
........................ َو َحـَمـۡلـنـاهُـۡم ِفی الۡـبَـِرّ َو الۡـبَـۡحـِر 
....................... ِيّـبـاِت  َو َرَزۡقـنـاهُـۡم ِمـَن الـطـَّ
....................... ـۡلـنـاهُـۡم َعـلـٰی کَـثـيـٍر  َو فَـضَّ
....................... ـۡن َخـلَـۡقـنـا تَـۡفـضـيـًال  ِمـمَّ

ِاسراء، ٧٠

پس روی خود را حق گرايانه فَـاَِقـۡم َوۡجـَهـَك 
به سوی دين الهی نگهدار، ِلـلـّديـِن َحـنـيـًفـا 
همان سرشت خدايی که تـی  ِه الـَّ ِفـطۡـَرَة الـلـّٰ

همه ی مردم را بر آن سرشته است. فَـطَـَرالـّنـاَس َعـلَـۡيـهـا... 
روم، ٣٠

سوگند به نفس و آن که سامانش بخشيد ـس ٍ َو مـا َسـّواها  َو نَـۡفۡ
آن گاه بدکاری و تقوايش را به او الهام کرد. فَـاَلۡـَهـَمها فُـجـوَرها َو تَـۡقواها  

شمس، ٧ و ٨

قرائت 
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....................... ـبـيـَل  ِانّـا َهـَديـنـاُه الـسَّ

....................... ِاّمـا شـاِکـًرا و ِاّمـا کَـفـوًرا 
انسان، ٣

....................... ذيـَن جـاَهـدوا فـيـنـا  َو الـَّ
....................... لَـَنـۡهـِديَـنَّـُهـۡم ُسـبُـلَـنـا 
....................... َه لَـَمـَع الۡـُمـۡحـِسـنـيـَن  وَ   ِانَّ الـلـّٰ

عنکبوت، ٦٩

و سوگند به نفس مالمت کننده َو ال ُاۡقـِسـُم ِبـالـنَّـۡفـِس الـلَّـّواَمـِة 
قيامت، ٢

پس بندگان مرا مژده ده ـۡر ِعـبـاِد  ... فَـبَـِشّ
آنان که سخن را می شنوند ذيـَن يَـۡسـَتـِمـعـوَن الۡـَقـوَل  الـَّ

و بهترين آن را پيروی می کنند ـِبـعـوَن َاۡحـَسـَنـه و  فَـَيـتَّ
اينانند که خدا آنان را هدايت کرده هُ  ذيـَن َهـداهُـُم الـلـّٰ ِئـَك الـَّ ـٰ   ُاول

َ   لۡـبـاِب             و اينانند خردمندان     ِئـَك هُـۡم ُاولُوا اۡال ـٰ وَ  ُاول
ُزَمر، ١٧ و ١٨

....................... َهـا الـّنـاُس  ـُّ يـا َاي

....................... ـًا  کُـلوا ِمّما ِفی اۡالَۡرِض َحالًال طَِيّب

....................... ـۡيـطاِن  ـِبـعـوا ُخـطُـواِت الـشَّ َو ال تَـتَّ

....................... ه و لَـکُـۡم َعـُدوٌّ ُمـبـيـن ٌ  ـَّ ِان
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مـا یَـأُۡمـُرکُـۡم ِبـالـّسـوِء َو الۡـَفـۡحـشـاِء ....................... َـّ ِان
....................... ِه  َو َاۡن تَـقـولـوا َعـلَـی الـلٰـّ
....................... مـا ال تَـۡعـلَـمـونَ 

بقره، 168 و ١٦٩

....................... َو لَـَقـۡد َخـلَـۡقـَنـا ااِۡلنـسـانَ 

....................... َو نَـۡعـلَـُم مـا تُـَوۡسـِوُس ِبـه ی نَـۡفـُسـه و 
....................... َو نَـۡحـُن َاۡقـَرُب ِالَـۡیـِه 
....................... ِمـۡن َحـبۡـِل الۡـَوریـِد 

ق، ١٦

به کمک عبارات زیر، ترجمه را کامل کنید. 
کَـفـور: ناسپاس   ۡمـنـا: کرامت بخشیدیم        کَـرَّ

ـۡلـنـا: برتری دادیم   َفـضَّ َحـَمـۡلـنـا: برنشاندیم، سوار کردیم 
ُسـُبـلَـنـا: راه های خودمان  لَـنَـۡهـِدَیـنَّـُهـۡم: حتماً هدایت می کنیم آن ها را   
ُتـَوۡسـِوُس: وسوسه می کند ُخـُطـوات: وسوسه ها، قدم ها 

عوامل رشد
ارزش هر کس به درک و فهم وی از حقیقت هستی و جایگاه خود در نظام آفرینش بستگی دارد. 
امام علی )ع( در سخنی به این موضوع اشاره می کند و می فرماید: »خدا رحمت کند کسی را که بداند 

از کجا آمده، در کجا قرار دارد و به کجا می رود.«1 
1ــ اعالم الدین فی صفات المؤمنین، حسن بن ابی الحسن دیلمی، مؤسسه آل البیت، ص ٣٤٤

ترجمه
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خويشتنمروزها فکر من اين است و همه شب سخنم دل  احوال  از  غافل  چرا  که 
وطنــم١از کــجــا آمــده ام آمدنم بــهــر چه بود ننمايی  آخر،  می روم  کجــا  به 

اينک جا دارد از خود بپرسيم:
من کيستم؟

و در اين کاروان هستی، جايگاهم کجاست؟ 
خداوندی که خالق ماست، بهترين پاسخ دهنده به اين سؤال هاست. از اين رو به سراغ آيات ابتدای 

درس می رويم و به کمک آن ها پاسخ ها را به دست می آوريم.

 خداوند به ما کرامت بخشيده و بر بسياری از مخلوقات برتری داده است. 
آن  چه را که در آسمان ها و زمين است برای ما آفريده و توانايی بهره مندی از آن ها 

را در وجود ما قرار داده است.
سوره/آيه
………

براى اين ويژگى، نام مناسب انتخاب كنيد: ...........................

 پروردگار، به ما قّوه و نيرويی عنايت کرده تا با آن بينديشيم و راه درست زندگی را 
از راه های غلط تشخيص دهيم. حقايق را دريابيم و از جهل و نادانی دور شويم.٢ 

سوره/آيه
………

نام اين توانايى چيست؟ ...........................................

 خداوند، ما را صاحب اراده و اختيار آفريد و مسئول سرنوشت خويش قرار داد. 
سپس راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزينيم و از 

شقاوت دوری کنيم. 

سوره/آيه
………

١ــ ديوان شمس، مولوی
٢ ــ امام کاظم (ع) به هشام بن حکم فرمود: خداوند به اهل عقل و فهم بشارت داده و فرموده: «فبشر عباد الذين....» (کافی، چاپ 

اسالميه، ج١، ص ٢٠)

نام گذارى

نام گذارى
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براى اين ويژگى، نام مناسب انتخاب كنيد: ............................

 او، سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرايش به خود را که گرايش به همه ی خوبی ها 
و زيبايی هاست، در ما قرار داد. از اين رو، هر کس در خود می نگرد يا به تماشای جهان 
می نشيند، خدا را می يابد و محبتش را در دل حس می کند. امير مؤمنان، علی (عليه السالم) 

فرمود: 
«در هيچ چيزی ننگريستم، مگر اين که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن ديدم.»۱

گاهی غفلت ها سبب دوری ما از او می شود، ولی باز که به خود برمی گرديم، او را در کنار خود 
می يابيم و می گوييم: 

است من  به  من  از  نزديک تر  دورمدوست  وی  از  من  که  عجب تر  وين 
او که  گفت  توان  که  با  کنم  ٢چه  مـهجـورم من  و  مـن  کـنـار  در 

براى اين ويژگى، نام مناسب انتخاب كنيد: ............................

و  زشتی  و  بدی  شناخت  و  آن  به  گرايش  و  نيکی  و  خير  شناخت  متعال،  خدای   
بيزاری از آن را در ما قرار داد، تا به خير و نيکی رو آوريم و از گناه و زشتی بپرهيزيم. از 
دوست  را  عدالت  و  نفس  عّزت  کرامت،  صداقت،  چون  فضائلی  ما  همه ی  که  اين روست 
داريم و از دو رويی، حقارت نفس، ريا و ظلم بيزاريم. و اگر به يکی از گناهان آلوده شديم، 

خود را سرزنش و مالمت می کنيم و در انديشه ی جبران بر می آييم. 

١ــ علم اليقين، مالمحسن فيض کاشانی، ج١، ص ٤٩  
٢ــ گلستان سعدی 

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………

نام گذارى

نام گذارى
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1ــ براى اين ويژگى، نام مناسب انتخاب كنيد: ...........................
2 ــ قرآن كريم آن سرزنش گر درونى را چه ناميده است:.....................

 عالوه بر اين سرمايه های بزرگ، خداوند، پيامبران و پيشوايان پاک و دلسوزی را 
همراه با کتاب راهنما برای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پيمودن راه حق به ما 
کمک کنند. همچنين وعده داده است که هر کس در راه خدا، که راه خوشبختی خودمان است، 

تالش کند، او را از امدادهای غيبی خود بهره مند سازد و در رسيدن به مقصد ياری کند. 

سوره/آيه
………

براى اين نعمت الهى، نام مناسب انتخاب كنيد: ................................

موانع رشد
 خدای متعال، عالوه بر اين که سرمايه های رشد و رستگاری را به ما نشان داده، عوامل سقوط 

و گناه و دور ماندن از سعادت را نيز به ما معرفی کرده است. 
 او به ما يادآوری می کند که عاملی درونی، انسان  ها را برای رسيدن به لذت های 
زود گذر دنيايی، به گناه دعوت می کند و از پيروی از عقل و وجدان باز می دارد. اين عامل 

درونی همان است که حضرت علی (عليه السالم) درباره اش فرموده:
«دشمن ترين دشمن تو همان نفسی است که در درون توست».۱

کمين در  درونت  در  دم  هر  کيننفس،  و  مکر  در  بتر  مردم  همه  از 
خويش سّر  در  چنين  داری  مانع عقل است و خصم جان و کيش٢دشمنی 

آيا مى دانيد حضرت يوسف چه نامى بر اين نفس نهاده است؟ به آيه 53 سوره ى 
يوسف مراجعه كنيد و نام آن را بنويسيد: ...................................................

ـُة اۡلـبَـيـضـاُء، ج ٥، ص ٦) تـی بَـۡيـَن َجـۡنـبَـۡيـَك (َالـَمـَحـجَّ َك نَـۡفـُسـَك الـَّ ١ــ َاۡعـدٰی َعـدِوّ
٢ــ مثنوی مولوی

سوره/آيه
………

نام گذارى

نام گذارى

نام گذارى
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  همچنين، خداوند از موجود گمراه کننده ای خبر می دهد که خود را برتر از آدميان 
می پندارد و سوگند ياد کرده که فرزندان آدم را فريب دهد و از رسيدن به بهشت باز دارد.۱ 
کار او وسوسه  کردن و دادن وعده های دروغين است و جز از همين طريق، راه نفوذ ديگری 
در ما ندارد.۲ اين خود ما هستيم که به او اجازه ی وسوسه می دهيم يا راه فريب را بر او 

می بنديم. او معموالً از راه های زير ما را گمراه می کند: 
١ ــ زيبا  و لذت بخش نشان دادن گناه.۳

٢ــ سرگرم کردن به آرزوهای سراب گونه ی دنيايی.۴
٣ــ غافل کردن از خدا و ياد او.۵ 

٤ ــ ايجاد کينه و دشمنی ميان مردم.۶ 
اهل  به  نمانده،  باقی  توبه  برای  فرصتی  و  گذشته  کار  از  کار  که  قيامت  روز  در  دشمن،  همين 
عمل  آن  خالف  و  دادم  وعده ای  شما  به  من  اما  داد،  حق  وعده ی  شما  به  «خداوند  می گويد:  جهنم 
کردم. البته من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت کردم. اين خودتان بوديد که دعوت 
مرا پذيرفتيد. امروز خود را سرزنش کنيد نه مرا. نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانيد 

مرا نجات دهيد.»۷

زندگی صحنه ی جنگی سخت ميان تو و او است؛ جنگی که هر لحظه و هر روز و 
تا پايان عمر ادامه دارد و باالخره به پيروزی يک طرف می انجامد؛ تو يا او؟ اندکی درنگ؛ 

بنگر که در کدام مرحله ای؟ 
پس، سپاسگزار خدا باش و شادمان! دشمن را مغلوب کرده ای؟  

پس، مبارزه را جانانه ادامه بده! جنگ ادامه دارد؟  
پس، به فکر چاره باش! يا تو مغلوب شده ای؟ 

و به اين پيام امام عصر (عج) توجه کن که می فرمايد: 
هيچ چيز مانند نماز بينی او را به خاک نمی مالد.٨

سوره/آيه
………

٣ــ سوره ی انعام،٤٣ ٢ــ سوره ی نحل، ٩٨ تا ١٠٠   ١ــ سوره ی ص، ٨٢  
٦  ــ سوره ی مائده، ٩١  ٥ــ سوره ی مجادله، ١٩ و سوره ی مائده، ٩١  ٤ــ سوره ی محمد، ٢٥  

٨ ــ االحتجاج، طبرسی، ج٢، ص ٢٩٨               ٧ــ سوره ی ابراهيم، ٢٢   
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نام اين دشمن چيست؟ ........................................

آيا می دانی خداوند چه موقع برخود آفرين گفته است؟ 
آنگاه که خداوند مراحل خلقت انسان و رشد و تکامل وی در رحم مادر را بيان 
می کند و تحوالت پيچيده ی زيستی او را يکی پس از ديگری نام می برد و از دميدن روحی 

ويژه در او ياد می کند، در پايان می فرمايد: 
ُه َاۡحـَسـُن الۡـخـاِلـقـيـَن»۱ «فَـَتـبـاَرَك الـلـّٰ

پس بزرگ و بزرگوار است خدای يکتا که نيکو ترين آفرينندگان است. 

آيا می دانی چرا خداوند شيطان را از درگاه خود راند و برای هميشه او را طرد 
کرد؟ 

چون فرمان خدا را برای سجده ی بر انسان اطاعت نکرد. 
اّما بی وفايی برخی آدميان را بنگر که در برابر خدا سجده نمی کنند و حلقه ی بندگی 

شيطان به گردن می آويزند! 
رسول خدا (ص) می فرمايد: خداوند به چنين انسان هايی خطاب می کند: 

من به خاطر تو شيطان را طرد کردم؛ اّما تو او را دوست خود گرفتی و به اطاعت 
او درآمدی؟۲

١ــ سوره ی مؤمنون، ١٤
٢ــ المراقبات، ميرزا جواد آقا ملکی تبريزی، ص ٣٨ به نقل از کتاب خزائن مرحوم نراقی

نام گذارى
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انديشه 
و تحقيق

١ــ ارزش های وجودی انسان که او را بر ساير موجودات برتری می دهد، کدام اند؟ 
٢ ــ در آيات ٥٤ و ٥٥ سوره ی قمر تأمل کنيد و ببينيد چه جايگاهی برای انسان های 

پاک و پرهيزکار پيش بينی شده است. 
٣ــ آيا وجود شيطان مانع اختيار و اراده ی ما در تصميم گيری ها می شود؟ 

٤ ــ سرمايه های الهی در وجود ما را بـا موانـع رشد مقـايسه کنيد و تقابل ميان 
آن ها را توضيح دهيد. 

١ ــ تصويری طراحی کنيد که انسان را ميان دو دعوت نشان دهد: دعوت پيامبران 
الهی و دعوت شيطان وسوسه گر.

همچنين می توانيد با نوشته ای زيبا، حالت انسانی را که در ميان اين دو دعوت 
قرار گرفته است، توصيف کنيد. 

ـ   با توجه به وديعه های کمال و موانع رشد، برای تقويت سرمايه ها و تضعيف موانع  ٢ ـ
چه برنامه ای پيشنهاد می کنيد؟ آن را در جدولی مانند جدول زير تنظيم نماييد.

پيشنهاد
مال

ی ک
 برا

هی
ی ال

ه ها
ديع

و
اراده و اختيار
..........

..........

..........

..........

..........

 و 
شد

ع ر
وان

م
مال

..........ک

..........

پيشنهاد
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خود حقيقى 

ساير  از  را  او  كه  دارد  ويژگى هايى  انسان  كه  دانستيم  قبل  درس  در 
موجودات جدا مى كند و حركت او به سوى كمال را متمايز مى سازد. در اين 

درس مى خواهيم بدانيم كه: 
آيا اين ويژگى ها مربوط به همين ُبعد مادى و جسمانى اوست يا حقيقتى 

برتر و فراتر از اين جسم نيز دارد؟ 
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آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد. 

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ  َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

َك ِلـۡلـَمـالِئـَکـِة               ....................... ـُّ ِاۡذ قـاَل َرب
ِانّـی خـاِلـق بَـَشـًرا ِمـۡن طـيـٍن           .......................

چون او را بياراستم يۡـُتـه و  ذا َسـوَّ فَـاِ
و از روح خود در او دميدم َو نَـَفـۡخـُت فـيـِه ِمـۡن روحـی 
پس برای او به سجده درآييد فَـَقـعـوا لَـه و سـاِجـديـَن 

ص، ٧١ و ٧٢

آن گاه نطفه را خون بسته ای ساختيم طۡـَفـَة َعـلَـَقـةً  ـَنـا الـنـُّ ثُـمَّ َخـلَـۡقۡ
و آن خون بسته را پاره گوشتی کرديم فَـَخـلَـۡقـَنـا الۡـَعـلَـَقـَة ُمـۡضـَغـةً 

و آن پاره  گوشت را استخوان ها گردانيديم ـًا  فَـَخـلَـۡقـَنـا الۡـُمـۡضـَغـَة ِعـظـام
و بر آن استخوان ها گوشت پوشانديم ـًا  فَـَکـَسـۡونَـاالـِعـظـاَم لَـۡحـم

سپس او را به آفرينشی ديگر باز آفريديم ـًا ءاَخـرَ  ثُـمَّ َانۡـَشۡأنـاُه َخـۡلـق
....................... فَـَتباَرَك اللُّٰه َاۡحَسُن الۡخاِلـقيَن 

مؤمنون، ١٤

قرائت
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به کمک عبارت های زير، ترجمه را تکميل کنيد. 

تَـبـاَرَك: بزرگ و بزرگوار است طـيـن: ِگل 

در اين آيات شريفه تفكر كنيد و پيام هاى  زير را كه مربوط به سؤال ابتداى 
درس است، كامل نماييد.

سوره/ آيهپيامرديف
١
٢
٣
٤

انسان دارای دو ُبعد ......... و .......... است. 
ابتدا ........ شکل می گيرد و سپس .......... دميده می شود. 

سجده ی فرشتگان برای انسان به خاطر .......... است.
ُبعد ....... انسان خلقتی متفاوت با ........ دارد.

......

......

......

......

از تدّبر در آيات قرآن کريم به دست می آيد که وجود انسان از دو ُبعد جسمانی و روحانی تشکيل 
شده است؛ ُبعد جسمانی و مادی انسان، مانند ساير اجسام و مواد، تجزيه و تحليل می پذيرد و سرانجام، 

فرسوده و متالشی می گردد و به مکان و زمان نيازمند و محدود است. 
در مقابل، ُبعد روحانی و غير جسمانی انسان تجزيه و تحليل نمی پذيرد، متالشی نمی شود و بعد 

از مرگ بدن، باقی می ماند و آگاهی و حيات خود را از دست نمی دهد. 
قّوه ی تفکر و انديشه، قدرت اختيار و تصميم گيری، عواطف و احساسات و اخالق، همه مربوط به 
اين ُبعد از وجود انسان است. پس اين ُبعد است که خود حقيقی ماست و شخصيت واقعی ما را می سازد. 

دانشمندان نشانه ها و داليلی بر وجود اين ُبعد ذکر کرده اند که به دو مورد آن در اين جا بسنده می کنيم. 
ـ ثابت بودن «خود»: هر کس درک روشنی از «خود» دارد و در اثبات وجوِد چيزی که  الف ـ
از آن تعبير به «من» می کند به هيچ گونه استداللی احتياج ندارد. با آن که در طول زندگی، شکل و قيافه 
و اعضا و اندام های بدن در حال تغيير است و جسم امروز من با جسم زمان نوزادی بسيار متفاوت 
است، اّما می گوييم همان کسی هستم که سال ها پيش در فالن روز متولد شدم. امروز درس می خوانم 

پيام آيات

ترجمه
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و تصميم دارم در آينده فالن شغل را انتخاب کنم. وقتی به ياد می آورم که در فالن سال يا فالن روز به 
بنده ای از بندگان خدا خدمتی کرده ام، احساس خوشحالی می کنم. و وقتی به خاطر می آورم که در فالن 
زمان مرتکب خطايی شده ام، شرمنده می شوم و خود را مالمت می کنم، از خدا می خواهم مرا ببخشد 
و به من کمک نمايد تا گذشته ام را جبران کنم. اين ها می رساند که رفتار گذشته ام را از خود می دانم و 
از هم اکنون برای آينده ام نقشه دارم و برنامه ريزی می کنم.بنابراين هر کس اين را در درون خود می يابد 
که گرچه در طول زندگی حاالت گوناگون پيدا می کند، يک محور ثابت و حقيقت تغيير ناپذير دارد که به 

پشتوانه ی آن می گويد: گذشته آن گونه بودم و اکنون اين گونه هستم. 
حال، بايد ديد که اين حقيقت ثابت وابسته به جسم و کالبد مادی ما است؟ 

می دانيم که ذرات و مواد تشکيل دهنده ی بدن و جسم به طور مداوم تجزيه و تحليل می شوند و 
مستهلک می گردند. از طريق تغذيه، مواد جديد وارد خون می شوند و در اختيار سلول ها و بافت های 
بدن قرار می گيرند و جايگزين مواد کهنه می شوند. بدين ترتيب، بدن انسان مدام در حال تجزيه و تحليل 
و بازسازی است. سلول های کهنه می ميرند و سلول های جديد جای آن ها را می گيرند. اين سلول ها 
نيز تقسيم  می شوند و به دو، چهار و يا سلول های بيش تر افزايش می يابند. حتی سلول های عصبی و 
مغز که در طول حيات انسان نمی ميرند، اّما مانند همه ی سلول های ديگر، مواد تشکيل دهنده ی آن ها به 
سوخت و ساز خود ادامه می دهند؛ يعنی مواد غذايی و اکسيژن را می گيرند و مواد زايد خود را بيرون 
می ريزند؛ بنابراين مواد و عناصر درون آن ها پيوسته عوض می شوند و مواد و عناصر جديدی جايگزين 

آن ها می گردند. از اين رو، گفته اند با گذشت حدود هفت سال، تمام عناصر بدن، عوض می شود. 
اگر شخصيت يا «من» انسان وابسته به جسم او باشد، بايد در دوران عمر بارها عوض شده و 
به شخص ديگری تبديل شده باشد. در صورتی که چنين نيست. هر کس اين را در خود می يابد که 
کس ديگری جايگزين او نشده و او همواره خودش بوده است. و اگر کارهايی، خوب يا بد، در طول 
آن  عامل  را  و «خود»  می دهد  نسبت  همين «خود»  به  را  کارها  اين  همه ی  داده،  انجام  گذشته  ساليان 

کارها می داند. 
قوانين و مقررات جامعه و روابط بين افراد نيز بر پايه ی پذيرش همين «مِن» ثابت بنا شده اند. اگر 
از شخصی که بيست سال قبل کتابی نوشته يا يک قانون علمی را کشف کرده يا خدماتی به جامعه عرضه 
نموده است، اکنون تجليل می کنيم و يا اگر کسی را که بيست سال قبل، به جنايتی دست زده و اکنون 
دستگير شده است، محاکمه و مجازات می کنيم، بدان جهت است که آنان را همان انسان بيست سال 

قبل می دانيم، گر چه سّنی از آنان گذشته و ظاهر شان تغيير کرده است. 
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عالوه بر اين، ديده ايم که برخی انسان ها قسمتی هايی از بدن خود را در حادثه ای از دست می دهند، 
اّما نه خودشان و نه ديگران، هيچ گاه احساس نمی کنند که قدری از هويت و «من» او کم  شده باشد و اين 

نشان می دهد که ثبات هويت و «خود» ما ناشی از ثبات اندام های ما نيست. 

 استدالل

چرا نمى توان اين خود ثابت را از ويژگى هاى ُبعد جسمانى دانست؟ 
...........................................................
...........................................................

ب ــ رؤياهای صادقه: هر کدام از ما هنگام خواب، رؤياهايی را مشاهده می کنيم که برخی 
قبيل  اين  برخی از  مثًال  حکايت می کنند.  خارجی  رويداد  يک  هستند و از  واقعيت  با  مطابق  از آن ها 
خواب ها، خبر از حوادث گذشته يا رويدادهای آينده می دهند يا نشان دهنده ی مکانی هستند که هرگز در 
بيداری آن جا را نديده ايم و بعدها که به آن جا می رويم، آن چه را در خواب ديده  بوديم، در خارج مشاهده 
می کنيم. انسان، در اين قبيل خواب ها، از ظرف زمان يا مکان خود خارج می شود و به زمانی در گذشته 
يا در آينده می رود و يا در مکانی که تا به حال نرفته، قرار می گيرد در حالی که جسم او در رختخواب 

است و چشم و گوش او چيزی نمی بيند و نمی شنود. 

          نمونه ها    ذكر
در سوره ى يوسف چهار رؤياى صادقه نقل شده است. دو مورد آن را بيان 

كنيد و بگوييد تعبير اين خواب ها چه بود و چه كسانى آن ها را تعبير كردند؟ 

  استدالل
چرا نمى توانيم رؤياهاى صادقه را به ُبعد مادى و جسمانى خود نسبت دهيم؟ 

قبيل  اين  منشأ  نمى تواند  كه  دارد  ويژگى هايى  چه  ما  جسمانى  ُبعد  مگر 
خواب ها باشد؟

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

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

٭ ٭ ٭
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بنابر داليل گفته شده می توانيم دريابيم که ما غير از ُبعد جسمانی، ُبعد ديگری داريم که در فرهنگ 
دينی، از آن به «روح» تعبير شده است. همين ُبعد است که توانايی «انتخاب» و «تصميم گيری» می دهد، 
«جاودانگی» را در می يابد و آن را طلب می کند، به دنبال کماالت نامحدود است و توانايی درک واقعيات 
و اختراع و ابتکار و اکتشاف به ما می بخشد. همين ُبعد است که فضيلت ها و رذيلت های اخالقی را 
کسب می کند و اگر به فضيلت ها آراسته شد، مقرب درگاه خدا و مسجود فرشتگان می شود و اگر به 

رذيلت ها تن داد، تا اعماق جهنم سقوط می کند. 

بهترين  و  بخشيدى  كرامت  من  به  كه  مى گويم  سپاس  را  تو  خدايا 
سرمايه هاى جهان خلقت را به من ارزانى داشتى تا توشه ى راه كنم و همراه 
جاودانه  زيبايى ها  و  خوبى ها  در  و  باز آيم  تو  سوى  به  هستى  كاروان  با 

شوم. 
براى رسيدن به اين هدف، 

بهتر  بخشيدى  من  به  تو  كه  را  سرمايه هايى  مى كنم  تالش  1ــ 
بشناسم.

2 ــ از اين سرمايه ها در مسير رشد و كمال به درستى استفاده كنم. 
3 ــ  با توكل بر تو با موانع بيرونى و درونى رشد خود مبارزه كرده 

و آن ها را از سر راه بردارم؛ 
تا در پايان عمر گرفتار خسران نشوم و حسرت و پشيمانى وجودم 

را فرا  نگيرد. 
خدايا تو خود يار و پشتيبانم باش! 

گام دوم
.....................................
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پنجره اى به روشنايى 

دانستيم كه در ميان كاروان هستى،انسان ويژگى هاى منحصر به فردى 
اين  تأثير  مى خواهيم  اكنون  مى  كند.  متمايز  مخلوقات  ساير  از  را  او  كه  دارد 
ويژگى ها را در عاقبت و سرانجام او بررسى كنيم و پاسخ پرسش هاى زير را 

به دست آوريم.
چه سرانجامى در انتظار انسان است؟ 

آيا آينده ى او با ديگر آفريده ها تفاوت دارد؟ 
آيا دفتر زندگى وى با مرگ بسته مى شود؟ 

يا پس از آن، زندگى به شكل ديگرى ادامه مى يابد؟ 
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آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد. 
 

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

....................... ـمـاواِت وَ اۡالَۡرَض  مـا َخـلَـۡقـَنـا الـسَّ

....................... َو مـا بَـۡيـَنـُهـمـا ِاّال ِبـالۡـَحـِقّ 
و سرآمدی معّين و مشّخص ـی  َو َاَجـٍل ُمـَسـم

....................... ذيـَن کَـَفـروا  َو الـَّ
از آن چه انذار شدند، رويگردانند. َعـّمـا ُانۡـِذروا ُمـۡعـِرضـونَ 

َاحقاف، ٣

بگو در زمين بگرديد ُقـۡل سـيـروا ِفـی اۡالَۡرِض 
و بنگريد فَـانۡـظُـروا 

که چگونه خدا آفرينش را آغاز کرد کَـۡيـَف بَـَدَا الۡـَخـۡلـَق 
پس خدا آفرينش آخرت را پديد آورد ثُـمَّ اللُّٰه يُـۡنِشیُء النَّۡشأََة  اۡآلِخَرةَ 

همانا خدا بر هر چيزی تواناست َه َعـلـٰی کُـِلّ َشـۡیٍء َقـديـرٌ  ِانَّ الـلـّٰ
عنکبوت، ٢٠

و خدا آسمان ها و زمين را به حق آفريد ماواِت َواۡالَۡرَض ِبالَۡحِقّ  َوَخلََق اللُّٰه السَّ
و تـا هر کس پـاداش يابـد َو ِلـُتـۡجـزٰی کُـلُّ نَـۡفـٍس  

قرائت 
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بدانچـه کرده است،  ِبـمـا کَـَسـبَـۡت 
و به آن ها ظلم نمی شود َو هُـۡم اليُـظۡـلَـمـونَ 

جاثيه، ٢٢

....................... ذيـَن اليَـۡرجـوَن ِلـقـاَءنـا  ِانَّ الـَّ

....................... نۡـيـا  َو َرضـوا ِبـالۡـَحـيـاِة الـدُّ

....................... وا ِبـهـا  ـُّ َو اطۡـَمـاَ  ن

....................... ذيـَن هُـۡم َعـۡن ءايـاِتـنـا غـاِفـلـونَ  َو الـَّ

....................... ُاولٰـِئـَك َمـۡأواهُـمُ الـّنـارُ 

....................... ِبـمـا کـانـوايَـۡکـِسـبونَ 
يونس، ٧ و ٨

بگو، آيا به شما خبر دهيم که ُقـۡل َهـۡل نُـَنـِبّـئُـکُـمۡ 
زيان کارترين در کارها چه کسانی هستند؟ ِبـاۡالَۡخـَسـريـَن َاۡعـمـاًال 

....................... ذيـَن َضـلَّ َسـۡعـُيـُهـمۡ  الـَّ

....................... نۡـيـا  ِفـی الَۡحـيـاِة الـدُّ

....................... َو هُـۡم يَـۡحـَسـبـونَ 

....................... ُهـۡم يُـۡحـِسـنـوَن ُصـۡنـًعـا  ـَّ َان
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آنان کسانی هستند که کفر ورزيدند ذيـَن کَـَفـروا  ِئـَك الـَّ ـٰ ُاول
به آيات پروردگارشان و ديدار با او ـٔايـاِت َرِبّـِهـۡم َو ِلـقـاِئـه ی  ِب

و اعمالشان تباه گرديد فَـَحـِبـطَـۡت َاۡعـمـالُـُهـمۡ 
پس برای آن ها در روز قيامت ميزان و  فَـال نُـقـيـُم لَـُهـمۡ 

ارزش قرار نمی دهيم. يَـۡوَم الۡـِقـيـاَمـِة َوۡزنًـا 
کهف، ١٠٣ تا ١٠٥

....................... نۡـيـا  ِذِه الۡـَحـيـاةُ الـدُّ ـٰ َو مـا ه

....................... ِاّال لَـۡهـٌو َو لَـِعـب ٌ 

....................... ةَ  َو ِانَّ الـّداَر أۡالِخـَرَ

....................... لَـِهـَی الۡـَحـَيـوانُ 

....................... لَـۡو کـانـوا يَـۡعـلَـمـونَ 
عنکبوت، ٦٤

.......................  َمۡن ءاَمَن ِبـاللِّٰه َو الَۡيۡوِم أۡالِخِر 

....................... َو َعـِمـَل صـاِلـًحـا 

....................... فَـالَخـۡوف ٌ َعـلَـۡيـِهـمۡ 

....................... َوالهُـۡم يَـۡحـَزنـونَ 
مائده، ٦٩
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....................... َو َمـۡن َاراَد أۡالِخـَرةَ 

....................... َو َسـعـٰی لَـهـا َسـۡعـَيـهـا 

....................... َو هُـَو ُمـؤِۡمـن ٌ 

....................... ِئـَك کاَن َسـۡعـُيـُهـۡم َمـۡشکوًرا  ـٰ فَـاُول
اسراء، ١٩

 

به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را کامل کنيد. 

الَيـۡرجوَن: اميد ندارند بَـَدَا: آغاز کرد  سـيـروا: بگرديد، سير کنيد 
َيـۡحـَسبوَن: گمان می کنند : گم و تباه شد  َضـلَّ َرضـوا: راضی و خشنود شدند 

کـانـوا َيـۡعـلَـمـوَن: می دانستند ِاۡطَمـاَنّوابِها: بدان اطمينان کردند 
َحـَيـوان: زندگی ُصـۡنـع: عملکرد  َمـشـکـور: مورد سپاس، مقبول 

دو ديدگاه
کودکی که از مادر متوّلد می شود، رحمت الهی را به خانه می آورد، شادی و نشاط را در خانواده 
می پراکند و نهال عشق و محبت را در دل مادر و پدر می پرورد. اين کودک با بازی های کودکانه، زير 
نگاه پدر و مادر رشد می کند تا به دوره ی نوجوانی و جوانی می رسد. در اين دوره، احساس استقالل 
می کند، توانايی های جديدی در خود می يابد و جّدی بودن زندگی را لمس می کند. در می يابد که زندگی 
آينده به تصميم های امروز او بسته است. به تدريج تصميم هايی می گيرد، سرد و گرم زمانه را می چشد، 
فراز و نشيب های زندگی را طی می کند، دوره ی ميان سالی و پختگی را هم می گذراند تا اين که آثار 
پيری و ضعف آشکار می شود.پس از گذشت زمانی، کم يا زياد، مرگ می رسد و دفتر حيات اين فرد در 
دنيا بسته می شود؛ پديده ای حتمی که فرا روی ماست و هيچ گريزی از آن نيست. انسان ها، معموًال در 

برخورد با مرگ دو ديدگاه دارند:

ترجمه
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ديدگاه منکران معاد 
مرگ پايان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنيا، دفتر عمرش بسته می شود و 

حيات او پايان می يابد و رهسپار نيستی می شود. 
 

براى شناخت بهتر اين ديدگاه در آيات ابتداى درس بينديشيد و پاسخ 
سؤال هاى زير را با تدبر در آيات به دست آوريد. 

سوره/ آيهپيامرديف

١

٢

٣

يکی از انذارهايی که مورد بی توجهی کافران قرار می گيرد، کدام است؟ 
..........................................................

زندگی دنيا، اگر بدون توجه به آخرت باشد، چگونه خواهد بود؟
..........................................................
زيان کارترين مردم چه کسانی هستند؟ و اينان درباره ی خود چه فکر می کنند؟
..........................................................

جاودانگی  به  گرايش  که  انسانی  برای  نگرش  اين  مهم  پيامدهای  از  ديدگاه:  اين  پيامدهای 
نااميدی  و  يأس  به  نتيجه  در  می شود؛  بی ارزش  برايش  نيز  روزه  چند  زندگی  همين  که  است  دارد،اين 
دچار شده، شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد، از ديگران کناره می گيرد و به انواع بيماری های 
روحی دچار می شود. گاهی نيز برای تسکين خود و فرار از ناراحتی، در راه هايی قدم می گذارد که 

روز به روز بر سرگردانی و يأس او می افزايد. 
گروهی نيز می کوشند که راه غفلت از مرگ را پيش بگيرند، خود را به هر کاری سرگرم می سازند 

تا آينده ی تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند. 

پيام آيات
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ديدگاه پيامبران الهی
پيامبران الهی و پيروان آنان مرگ را پايان بخش دفتر زندگی نمی پندارند بلکه آن را غروبی می دانند 
که طلوعی درخشان تر در پيش دارد يا پلی به حساب می آورند که آدمی را از يک هستی (دنيا) به هستِی 

باالتری (آخرت) منتقل می کند. رسول خدا (ص) فرمود: 
برای نابودی و فنا خلق نشده ايد،بلکه برای بقا آفريده شده ايد و با مرگ تنها از جهانی به جهان 

ديگر منتقل می شويد.۱ 
از ايشان پرسيدند: با هوش ترين مؤمنان چه کسانی هستند؟ 

فرمود: آنان که فراوان به ياد مرگ اند و بهتر از ديگران خود را برای آن آماده می کنند.۲ 
امير مؤمنان (ع) فرمود: 

ای مردم! آدمی در همان حال که از مرگ می گريزد، آن را مالقات می کند. دوراِن زندگی ميدان 
از دست دادن جان است و فرار از مرگ عين نزديک شدن به آن می باشد.۳ 

١ــ االعتقادات، شيخ مفيد، ص ٤٧
٢ــ المحجة البيضاء، فيض کاشانی، ٢٤٢

٣ــ نهج البالغه، ترجمه ی فيض  االسالم، خطبه ی ١٤٩

بررسى
1 ــ كدام گرايش درونى است كه اين دو گروه را به بى توجهى به مرگ يا 

ترس و اضطراب از مرگ مى كشاند؟ 
2ــ آيا گروهى كه راه بى توجهى و غفلت از مرگ را پيش مى گيرند، شيوه ى 

درستى را انتخاب كرده اند؟ چرا؟ 
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براى شناخت بهتر اين ديدگاه در آيات ابتداى درس بينديشيد و پاسخ 
سؤال هاى زير را با تدبر در آيات به دست آوريد. 

سوره/ آيهپيامرديف

١

٢

٣

٤

٥

٦

چرا خداوند فرموده آفرينش اين جهان جز بر پايه ی حق نيست؟ 
..........................................................

آيا خداوند فقط همين دنيا را آفريده است؟ 
..........................................................
يکی از نتايج بر حق بودن خلقت جهان که به انسان مربوط می شود، چيست؟

..........................................................
چه تفاوت های مهمی ميان دنيا و آخرت وجود دارد؟ 

..........................................................
چه کسانی در اين جهان دچار حزن و ترس از عاقبت زندگی خود نمی شوند؟ 
..........................................................

چگونه می توان يک زندگی نتيجه بخش و پر ثمر داشت؟ 
..........................................................

پيامدهای اين ديدگاه:١ ــ اولين پيامد اين نگرش، بيرون آمدن زندگی از بن بست و باز شدن 
پنجره ی اميد و روشنايی به روی انسان و ايجاد شور و نشاط و انگيزه ی فعاليت و کار در زندگی است 
با  او  می برد.  لذت  خود  کار  از  و  است  خستگی ناپذير  همت  و  فوق العاده  انرژی  دارای  انسانی  چنين 
تالش و توان بسيار در خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هر چه بيش تر به ديگران خدمت کند، 
آخرت او زيباتر خواهد بود. حضرت علی ــ عليه السالم ــ روزها به نخلستان می رفت و به حفر چاه 
مشغول می شد و وقتی به آب می رسيد، در حالی که عرق از سر و رويش جاری بود، آن را وقف می کرد 
و در اختيار عموم مردم قرار می داد. گاه زمين بزرگی را انتخاب می کرد و به کاشتن نخل می پرداخت 

و وقتی کار به انجام می رسيد، آن را وقف مردم و به خصوص محرومان می کرد. 

پيام آيات
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ـ اثر ديگر اين نگرش، نهراسيدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خداست. خداپرستان  ٢ ـ
حقيقی گرچه در دنيا زندگی می کنند و زيبا هم زندگی می کنند، اما به آن دل نمی سپرند؛ از اين رو، مرگ 
را ناگوار نمی دانند. آنان معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به 
دنيا می بينند يا با کوله باری از گناه با آن مواجه می شوند. نترسيدن خداپرستان از مرگ به اين معنا نيست 
که آنان آرزوی مرگ می کنند، بلکه آنان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا بتوانند در اين جهان با 
تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها، با اندوخته ای کامل تر خدا را مالقات کنند و به درجات برتر 
بهشت نائل شوند. از طرف ديگر، همين عامل سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در 
راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحله ی عالی آن برسد و آن گاه که حيات اين دنيا چيزی  جز ننگ 
و ذلت نباشد و فداکاری در راه خدا ضروری باشد،انسان ها به استقبال شهادت روند و با شهادت خود، 
راه آزادی انسان ها را هموار کنند؛ از اين رو، آن گاه که حضرت امام حسين (ع) در دو راهی ذلت و 

شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزيد و فرمود: 

من مرگ را جز سعادت، ِانّـی ال َاَری الۡـَمـۡوَت ِاّال َسـعـاَدةً 
و زندگی با ظالمان را جز ننگ  َو الۡـَحـيـاَة َمـَع الـظّـاِلـمـيـَن 

و خواری نمی بينم.۱ ـًا  ِاّال بَـَرم

و  آمد  عمويش  نزد  ــ  السالم  عليه  ــ  امام حسن  حضرت  فرزند  قاسم»  «حضرت  عاشورا  شب 
پرسيد: 

عموجان آيا من هم شهيد می شوم؟
امام به جای جواب، پرسيد: چنين رفتنی پيش تو چگونه است؟ 

جواب داد: شيرين تر از عسل! 
امام فرمود: آری، تو هم شهيد خواهی شد. 

١ــ بحار االنوار، ج ٤٤، ص ٣٨١
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دنيای امروز و غفلت از آخرت

امروزه انديشمندان به پرسشی بنيادين می انديشند: چرا زندگی انسان عصر جديد با 
همه ی پيشرفت ها، گرفتار نوعی عدم تعادل شده است؟ انسان عصر جديد کارهای بزرگی 
انجام داده است که در گذشته قابل تصور نبود. پيشرفت علمی، رفاه و آسايش، کاهش 
مرگ و مير ناشی از بيماری ها، توسعه ی بهداشت، گسترش ارتباطات، توجه به ورزش و 

شور و نشاط در ميدان های ورزشی از جمله ی اين پيشرفت هاست. 
اّما تمام اين پيشرفت ها سبب کاهش ناراحتی ها، بی عدالتی ها و رسيدن انسان به 
آرامش نشده است. امروزه صدها ميليون انسان اسير فقر، گرسنگی و بيماری هستند  و اين 
در حالی است که منابع طبيعی و ثروت های خدادادی آنان به وسيله ی کشورهايی محدود 
غارت می شود و عده ای اندک با اين ثروت ها در خوشی و خوش گذرانی به سر می برند. 
تجارت هاست.  پرسود ترين  از  الکلی  مشروبات  و  مخدر  مواد  اسلحه،  تجارت  امروزه 
ساخته  ثروتمند  کشورهای  توسط  معموًال  که  شيميايی  و  اتمی  جمعی  کشتار  سالح های 
کودکان  و  زنان  قاچاق  کند.  ويران  را  زمين  کره ی  و  نابود  را  حيات  می تواند  می شود، 
ناامنی  افزايش  تخدير کننده،  مواد  انواع  توليد  ثروتمند،  کشورهای  به  فقير  کشورهای 
خانواده ها و به خصوص زنان و کودکان و از هم پاشيدن بنيان خانواده از ديگر مشکالت 

دنيای امروز است. 
چرا زندگی بشر در عصری که عصر دانايی ناميده شده، بايد با چنين مشکالتی همراه 
باشد؟ چرا برخی انسان ها آن چنان به زندگی دنيوی خود سرگرم اند که ناله ی گرسنگان  
و فرياد مظلومان را نمی شنوند؟ چرا برخی جوامع در عين برخورداری و رفاه، به انواع   

مواد  مخدر پناه می برند و آمار خودکشی ها وحشتناک و روز افزون است؟ 
آيا يکی از علت های آن، غفلت انسان امروز از حيات جاودانه اش نيست؟ آيا او 
خويشتن حقيقی خويش را که ميل به جاودانگی دارد، فراموش نکرده است و آيا اين 

فراموشی، تعادل حيات او را برهم نزده است؟ 
قرآن کريم، سرنوشت چنين کسانی را که مرگ و زندگی برتر را فراموش کرده اند، 

بيش تر بدانيم
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این گونه ترسیم می کند: 
آنان که دین خود را به سرگرمی و بازی گرفتند  و زندگی دنیا آنان را فریفت.پس 
امروز آنان را از یاد ببریم همان طور که آنان دیدار امروزشان را از یاد بردند و آیات ما را 

انکار می کردند.1

١ــ اعراف، ٥١
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انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد

١ ــ چرا برخی از افراد با اين که بيان می کنند آخرت را قبول دارند و از لحاظ 
به  خود  زندگی  در  و  نمی نمايند  جهان  آن  برای  چندانی  تالش  پذيرفته اند،  را  آن  فکری 

گونه ای عمل می کنند که گويی آخرتی در پيش نيست؟
ـ  آيا توجه به آخرت لزومًا بی توجهی به دنيا و عقب ماندگی را در پی  دارد؟ ٢ ـ

٣ــ با مطالعه و دقت در آيات ٣٢ تا ٣٧ سوره ی مؤمنون، توضيح دهيد اين آيات 
بيانگر کدام تفکر درباره ی مرگ است؟ 

١ ــ به آثار و زندگی يکی از شهدای دفاع مقدس، مانند شهيد چمران، شهيد همت، 
شهيد آوينی يا شهدای شهر و روستای خود مراجعه کنيد و ببينيد که آنان درباره ی زندگی 

و مرگ چگونه می انديشيدند.۱
ـ با مراجعه به خانواده ی شهدای محل خود، به خصوص شهدای دانش آموز،  ٢ ـ
وصيت نامه ی آنان را مطالعه کنيد و درباره ی انگيزه ی شهادت طلبی آنان گزارشی تهيه 

کنيد.

١ــ مطالعه ی کتاب هايی مانند «مجموعه ی قصه ی فرماندهان»، از حوزه ی هنری سازمان تبليغات اسالمی و «خدا بود و ديگر هيچ 
نبود» اثر دکتر مصطفی چمران توصيه می شود.
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آينده ى روشن

در درس گذشته، دو ديدگاه درباره ى مرگ و آينده ى 
انسان را بررسى كرديم و ديديم كه پيامبران الهى، مرگ را 

گذرگاهى به حيات برتر مى دانند.
در اين درس مى خواهيم بدانيم:

قرآن كريم با چه داليلى ما را به زندگى برتر در جهان 
آخرت راهنمايى كرده است؟
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قرائت 

آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

جـيِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيِم ْحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

 ............................ ُه ال ِالٰـَه ِاّال هُـوَ  الـلـّٰ
 ............................ لََيۡجَمـَعنَّکُۡم ِالٰی يَـۡوِم الِۡقياَمـِة 
 ............................ ال َريۡـَب فـيـِه 
 ............................ َو َمۡن َاۡصَدُق ِمـَن اللِّٰه َحديـثًا 

نساء، ۸۷

 ............................ َاَفـَحـِسـبۡـُتـمۡ 
 ............................ مـا َخـَلـۡقـنـاُکـۡم َعـَبـًثـا  اَ  نـَّ
........................... ؟ کُـۡم ِالَـۡيـنـا ال تُـۡرَجـعـونَ  ـَّ َو اَ  ن

مؤمنون، ۱۱۵ 

............................ ـمـاَء َو اۡۡال َۡرَض  َو مـا َخـلَـۡقـَنـا الـسَّ
َو مـا بَـۡيـَنـُهـمـا بـاِطـًال   

 .......................... ذيَن کَـَفـروا  ٰذِلـَک ظَـنُّ الـَّ
 .......................... فَـَويۡـٌل ِلـلَّـذيَن کَـَفـروا ِمـَن الـّنـاِر 
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 .......................... َاۡم نَۡجَعُل الَّذيَن ءاَمنوا 
 .......................... َو َعِملُوا الّصاِلحاِت 
 .......................... کَاۡلُمۡفِسديَن ِفی اۡال َۡرِض 
 .......................... َاۡم نَۡجَعُل اۡلُمـتَّقيَن َکاۡلُفّجاِر 

                              
ص، ۲۷ و ۲۸

به کمک عبارت های زير، ترجمه ی آيات را تکميل کنيد.

َاۡصَدق: راستگوتر َلَيۡجَمَعنَّکُۡم (  لَـ + َيۡجَمَع + نَّ + کُۡم): حتمًا شما را جمع می کند.     
َظّن: پندار، گمان  َاۡم: يا  َاَفَحِسۡبُتم: آيا پنداشته ايد 

ُفّجار: جمع فاجر (بدکار)

قانون عقل و خبر پيامبران
اگر سيم برقی را که بدون حفاظ است، بر ديوار منزل خود مشاهده کنيم و يکی از اعضای خانواده 
به ما خبر دهد که در آن برق جريان دارد، از دست زدن به آن خودداری می کنيم. زيرا در اين گونه موارد 

از يک قانون عقلی پيروی می کنيم که می گويد: «دفع خطر احتمالی الزم است.» 
حال اگر با خبری مواجه شويم که از قطعی ترين خبرهاست، با آن چگونه برخورد می کنيم؟ آن هم 

خبری که درباره ی زندگی ابدی ماست.
مهم ترين خبری که انبياء درباره ی آينده ی بشر آورده اند، خبر از معاد و سرای آخرت است. همه ی 
آنان پس از ايمان به خدا، ايمان به آخرت را مطرح کرده و آن را الزمه ی ايمان به خدا دانسته اند. قرآن کريم 
با چنان صراحت و قطعيتی از آخرت ياد می کند که جای هيچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد. در اين 

کتاب الهی، بعد از توحيد و يکتاپرستی، درباره ی هيچ موضوعی به اندازه ی معاد سخن نرفته است.۱
١            

                 ١٤ــ حدود ــــ  آيات قرآن کريم به موضوع معاد اشاره دارد.

ترجمه
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1ــ كدام يك از آيات ابتداى درس خبر از جهان آخرت به ما مى دهد؟ در 
اين آيه بر  چه نكاتى درباره ى قيامت تأكيد شده است؟

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

2ــ وقتى كه مى بينيم قرآن كريم اين گونه از آخرت خبر مى دهد، وظيفه ى 
ما چيست و چه تصميمى بايد بگيريم؟

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

قرآن کريم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده و بارها با دليل و برهان ضرورت آن را ثابت کرده 
است. از جمله راه هايی که قرآن کريم برای بيان ضرورت معاد بر آن ها تأکيد کرده است، عبارتند از:

۱ــ حکمت الهی 
۲ــ عدل الهی

كدام يك از آيات ابتداى درس، ضرورت معاد براساس حكمت الهى را بيان 
مى كند؟ پيام اصلى آن ها چيست؟

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

ضرورت معاد براساس حکمت الهی
از  می شود.  منتهی  درست  و  صحيح  نتايج  به  و  است  هدفمند  کارهايش  که  است  کسی  حکيم 
اين رو خدای حکيم، مرتکب کار عبث و بيهوده نمی شود، زيرا کار عبث از جهل و نادانی سرچشمه 
می گيرد. هر موجودی را برای هدف شايسته ای خلق می کند و امکانات رسيدن به آن هدف را هم به  او 
پيش  بينی  هم  را  آن  مناسب  پاسخ  داده،  قرار  وجودش  در  گرايش هايی  و  تمايالت  اگر  و  می نمايد  عطا 

پيام آيات(1)

پيام آيات(2)



64

کرده است. به طور مثال، در مقابل احساس تشنگی و گرسنگی حيوانات، آب و غذا را آفريده تا بتوانند 
تشنگی و گرسنگی خود را برطرف نمايند.

حال اگر به وجود خود توجه کنيم، می بينيم که هر انسانی گرايش به بقا و جاودانگی دارد و از 
می دهد.  انجام  خود  بقای  و  حفظ  برای  را  خود  کارهای  از  بسياری  و  است  گريزان  نابودی  و  مرگ 
همچنين هر انسانی طالب و خواستار همه ی کماالت و زيبايی هاست و اين طلب به هيچ حّدی محدود 

نمی شود. او به دنبال پايان ناپذيرها و افول  ناشدنی هاست.۱
دنيايی که در آن زندگی می کنيم و عمر محدود انسان ها پاسخ گوی اين گونه نيازها نيست. نمی شود 
که خداوند عشق به خود و حيات ابدی را در وجود کسی قرار دهد و سپس او را در حالی که مشتاق 
اوست، از هستی بيندازد. نمی شود که انسان های با ايمان و درستکار با پيروی از دين و تبعيت از فطرت 
و عقل به درجاتی از رشد و کمال برسند و با رسيدن مرگ دفتر زندگی آنان بسته شود و همه ی کماالت 

کسب شده را از دست بدهند. چنين کاری از خداوند حکيم محال است و هرگز سرنخواهد زد.

با توجه به پيام آيات (٢) و توضيحات فوق، استدالل کنيد که براساس حکمت الهي 
چه آينده ا در انتظار انسان است؟

مقدمه:
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................

نتيجه:
 ..........................................................
 ..........................................................

١ــ همان طورکه حضرت ابراهيم (ع) فرمود: «ال ُاِحـبُّ اۡآلِفـلـيـَن» (انعام، ٧٦)

استدالل



65

كدام يك از آيات ابتداى درس، ضرورت معاد براساس عدل الهى را بيان 
مى كند؟ پيام اصلى اين آيه چيست؟

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

 
ضرورت معاد براساس عدل الهی

عدل يکی از صفات الهی است. خداوند عادل است و جهان را بر عدل استوار ساخته است. 
رسول خدا (ص) می فرمايد:

ـمـاواُت َو اۡالَۡرُض۱ ؛       آسمان ها و زمين براساس عدل پابرجاست. ِبـالۡـَعـدۡ ِل قـاَمـِت الـسَّ
زندگی انسان ها نيز در داخل اين نظام عادالنه قرار دارد؛ از اين رو، خداوند وعده داده است که 

هرکس را به آن چه استحقاق دارد برساند و حّق کسی را ضايع نگرداند.
اما زندگی انسان در دنيا به گونه ای است که امکان تحقق اين وعده را نمی دهد. زيرا:
الف ــ پاداش بسياری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در دنيا امکان پذير نيست.

همچنين پاداش کسی که کارهای نيک فراوانی دارد و به جمع زيادی از انسان ها خدمت کرده 
است، با توجه به عمر محدودی که دارد، ميّسر نيست.

ب ــ مجازات بسياری از کسانی که به ديگران ستم کرده اند در اين دنيا عملی نيست.
برای مثال، مجازات کسی که افرادی را به قتل رسانده يا مانع رشد استعدادهای بسياری از انسان ها 
شده است، در اين جهان ممکن نيست. و اگر جهان ديگری نباشد، که ظالم را به مجازات واقعی اش 

برسانند و حق مظلوم را باز ستانند، بر نظام عادالنه ی خداوند ايراد وارد می شود.

١ــ عوالی اللئالی، ابن ابی جمهوراالحسابی، ج٤، ص١٠٢

پيام آيات(3)
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استدالل كنيد كه چرا  با توجه به پيام آيات (3) و توضيحات گفته شده 
براساس عدل خداوند، وجود عالم ديگرى ضرورى است.

مقدمه:
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................

نتيجه:
 ..........................................................
 ..........................................................

پاسخ به يک اشکال 
برخی از افراد در امکان معاد و چنين واقعه ی عظيمی در ترديدند. آنان که فکر می کنند حقيقت 
انسان همين ُبعد جسمانی اوست، می گويند چگونه ممکن است همه ی انسان ها، پس از مرگ و پوسيده 

و متالشی  شدن، دوباره زنده  شوند؟۱
قرآن کريم از دو جهت به اين سؤال پاسخ می دهد:

۱ــ حقيقت وجود انسان، نفس و روح اوست و اين حقيقت، هنگام مرگ نابود نمی شود بلکه 
توسط فرشته ی مرگ به تمام و کمال دريافت می گردد.۲ 

۲ــ پاسخ ديگر قرآن کريم مربوط به امکان آفرينش مجدد جسم برای پيوستن به روح در آخرت 
است. اين پاسخ خود به سه گونه طرح شده و به اثبات آفرينش مجدد جسم پرداخته است.

١ــ سوره ی واقعه، ٤٧ و ٤٨
٢ــ سوره ی سجده، ١١

استدالل
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با تفكر در آيات زير، نحوه ى استدالل قرآن كريم بر معاد جسمانى را توضيح 
دهيد و اين سه گونه پاسخ را به دست آوريد.

1ــ آيات 3 و 4 سوره ى قيامت
2ــ آيات 78 و 79 سوره ى يس

3ــ آيات 9 سوره ى فاطر و 19 سوره ى روم
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................

۱ــ ميان حکمت خداوند و ضرورت معاد چه ارتباطی هست؟
۲ــ ميان عادل بودن خداوند و ضرورت معاد چه ارتباطی وجود دارد؟

۳ــ تعدادی از کارهای نيک و تعدادی از گناهان را که در اين دنيا قابل پاداش و 
مجازات نباشند، ذکر کنيد.

۱ــ آيه ی ۲۵۹ سوره ی بقره داستان ُعَزير پيامبر عليه السالم را ذکر می کند.
موضوع اين آيه ی شريفه را در قالب داستان تنظيم کنيد.

٢ــ در آيات ٤٥ تا ٤٨ واقعه، ٥ قيامت و ١١ و ١٢ ُمطّففين تأمل کنيد و ببينيد چه 
زمينه ها و انگيزه هايی سبب انکار معاد می شود.

٣ــ در آيات ٢١ و ٢٢ سوره ی جاثيه تدبر کنيد و ببينيد کدام يک از داليل مربوط 
به ضرورت معاد در آن ها طرح شده است.

تدبر در آيات

انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد
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منزلگاه بعد

آيا انسان ها پس از مرگ، به طور مستقيم، وارد جهان آخرت 
مى شوند؟

يا پيش از شروع حيات اُخروى، مرحله ى ديگرى را پشت سر 
خواهند گذاشت؟

آيا مرحله ى پس از مرگ، دوران بى خبرى است؟
ميان دنيا و مرحله ى پس از آن چه رابطه اى وجود دارد؟

براى دريافت پاسخ اين سؤال ها، ابتدا به پيشگاه قرآن كريم 
مى رويم و سپس از كالم پيشوايان دين كمك مى گيريم.
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قرائت 

آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
جـيِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيِم ْحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

آنگاه که مرگ يکی از آن ها فرا رسد َحـّتـٰی ِاذا جاَء َاَحَدهُـُم اۡلـَمـۡوتُ   

می گويد: پروردگارا! مرا بازگردانيد قـاَل َرِبّ اۡرِجـعـوِن   

باشد که عمل صالح انجام دهم لَـَعـلّـی َاْعـَمـُل صـاِلـًحـا   
آنچه را در گذشته ترک کرده ام  فـيمـا تَـَرکۡـُت 

هرگز! اين سخنی است که او می گويد هـا کَـِلـَمـٌة هُـَو قـاِئـلُـهـا  ـَّ کَـّال ِان  
 .......................... َو ِمـن َوراِئـِهـۡم بَـۡرَزخٌ   

 .......................... ِالـٰی يَـۡوِم يُـبۡـَعـثـونَ 
مؤمنون، ۹۹ و ۱۰۰

 ........................... ذيَن تَـَوفّـاهُـُم الۡـَمـالِئـَکـةُ  ِانَّ الـَّ  
 ........................... ظـاِلـمـی َانۡـُفـِسـِهـمۡ   
 ........................... قـالـوا فـيَم کُـۡنـُتـمۡ   
 ........................... قـالـوا کُـّنـا ُمـۡسـَتۡضَعفيَن ِفی اۡال َۡرِض   
 ........................... ِه واِسـَعـةً  قـالـوا َالَـۡم تَـکُـۡن َاۡرُض الـلـّٰ
 ........................... فَـُتـهـاِجـروا فـيهـا   
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 ........................... ِئَك َمـۡأواهُـۡم َجـَهـنَّـمُ  ـٰ فَـاُول  
 ........................... َو سـاَءۡت َمـصـيًرا   

نساء، ۹۷

 ........................... ذيَن تَـَتَوفّاهُـُم الَۡمـالِئَکـُة طَـِيّبينَ  ا لـَّ  
 ........................... يَـقـولـوَن َسـالٌم َعـلَـۡيـکُـمُ   
 ........................... اۡدُخـلُـوا الۡـَجـنَّـةَ   
 ........................... ِبـمـا کُـۡنـُتـۡم تَـۡعـَمـلـونَ   

نحل، ۳۲

پس خدا او را حفظ کرد ُه   فَـَوقـاُه الـلـّٰ  
از بدی های نيرنگ آنان َسـِيّـئـاِت مـا َمـَکـروا    

و احاطه کرد آل فرعون را ـٔاِل ِفـۡرَعـۡونَ  َو حـاَق ِبـ  
بدترين عذاب. سـوُء اۡلـَعـذاِب   

آنان بر آتش عرضه می شوند الـّنـاُر يُـۡعـَرضـوَن َعـلَـۡيـهـا   
هر بامداد و شامگاه ا َو َعـِشـيـا  ُغـُدو  

و آن گاه که قيامت بر پا شود َو يَـۡوَم تَـقـوُم الـّسـاعـةُ   
(ندا می رسد) وارد کنيدآل فرعون را َاۡدِخـلـوا ءاَل ِفـۡرَعـۡونَ   

َاَشـدَّ الۡـَعـذاِب                                    در شديدترين عذاب  
غافر، ۴۵و۴۶
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همانا که ما مردگان را زنده می کنيم ِانّـا نَـۡحـُن نُـۡحـِيـی اۡلـَمـۡوتـیٰ 
و اعمالی را که پيش فرستاده اند و    مـوا َو   ءاثـاَرهُـمۡ  َو نَـۡکـُتـُب مـا َقـدَّ

آثارشان را ثبت می نماييم.  

يس، ۱۲

در آن روز به انسان خبر داده می شود اُ اۡالِ  نۡـسـاُن يَـۡوَمـِئـٍذ   يُـَنـبـَّ
به آنچه پيش فرستاده و آنچه پس فرستاده است. ـرَ  َم َو َاخَّ ِبـمـا َقـدَّ

قيامة، ۱۳
  

به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را تکميل کنيد.                                    

فـيَم: فی+ ما: در چه            َتـَوّفـاُهـم: جانشان را می گيرند لَـَعـّلی: لَـَعـلَّ + ی  
ظالمی َاۡنـُفـِسهم: ستم کننده ی به خودشان ُنـۡحـيی: زنده می کنيم  َالَـمۡ تَکُـنۡ: آيا نبود         

تَـتَـَوّفـاُهـم: دريافتشان می کند                                           طَـّيـبـيـن: پاکيزگان

عالم برزخ
قرآن کريم از وجود عالمی پس از مرگ، به نام «برزخ» خبر می دهد. برزخ در لغت به 
معنای فاصله و حايل ميان دو چيز است. عالم برزخ نيز ميان زندگی دنيايی و حيات اخروی 
قرار گرفته و آدميان، پس از مرگ وارد آن می شوند و تا قيامت در آن جا می مانند. اين عالم 

دارای ويژگی های زير است: 
۱ــ پس از مرگ، گرچه فعاليت های حياتی بدن متوقف می شود، اّما فرشتگان حقيقت 
» می کنند، يعنی آن را به طور تمام و کمال دريافت 

ٰ
وجود انسان را که همان روح است، « توّفی

ترجمه

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………
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می نمايند. بنابراين گرچه بدن حيات خود را از دست می دهد، اّما روح همچنان به فعاليت 
آگاهانه ی خويش ادامه می دهد. 

۲ــ در اين عالم، انسان با فرشتگان گفتگو می کند و پاسخشان را می شنود. همچنين 
اموری را درک و مشاهده می کند که درک آن ها در دنيا ممکن نبود. به طور مثال، اعمالی 

را که در دنيا انجام داده، مشاهده می کند. 
۳ــ بخشی از پاداش و جزای مردم در عالم برزخ داده می شود. مؤمنان در «بهشت 
است،  آخرت  جهنم  و  بهشت  از  کوچکی  تجلی  که  برزخی»  «جهنم  در  کافران  و  برزخی» 

روزگار می گذرانند. 
۴  ــ ارتباط عالم برزخ با دنيا، پس از مرگ نيز هم چنان برقرار است، بدين معنا 

که پرونده ی اعمال انسان ها با مرگ بسته نمی شود و پيوسته بر آن افزوده می گردد.
دارای  می دهد،  انجام  خود  حيات  زمان  در  انسان  که  می فرمايد،اعمالی  کريم  قرآن  که  همان گونه   
مرگ  از  بعد  که  را  آثاری  می ماند.  باقی  هم  او  حيات  از  بعد  آثار  اين  از  برخی  که  هستند  آثاری 
ازاعمال انسان بر جا می ماند، «ما تأخر» می نامند. يعنی با اين که فرد از دنيا رفته، پرونده ی عملش 
همچنان گشوده است و آثار عمل در آن ثبت می گردد. همچنين به اعمال و آثاری که پيش از مرگ 

در پرونده اعمال فرد ثبت شده است، «ما تقدم» می گويند.
به طور مثال، کسی مسجدی می سازد تا مردم در آن خدا را عبادت کنند و وظايف اجتماعی خود 
را انجام دهند، تا وقتی که اين فرد زنده است، به خاطر هر کار خيری که در مسجد صورت می گيرد، به 
او پاداش می دهند. اين پاداش، مربوط به مسجد ساختن و آثار ماتقدم آن است. پس از مرگ او نيز تا 
زمانی که از مسجد استفاده می کنند، در پرونده ی عمل او پاداش می نويسند و بر حسنات او می افزايند. 

اين افزايش حسنات نيز مربوط به آثار ما تأخر است.

نمونه هايى از اعمال را ذكر كنيد كه داراى آثار طوالنِى خوب يا بد هستند 
و بعد از حيات شخص ادامه مى يابند. 

نمونه يابى

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………
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برزخ در کالم پيشوايان
برای اين که با جزييات بيش تری از احوال برزخيان آشنا شويم، از سخنان پيشوايان دين بهره 

می بريم: 
۱ــ در جنگ بدر، وقتی بزرگان لشکر کفار کشته شدند و سپاه اسالم پيروز شد، رسول خدا آن 
کشتگان را ندا داد: ای فالن، ای فالن، آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق يافتيم؛ آيا شما نيز 

آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق يافتيد؟
گفته شد: ای رسول خدا، آيا ايشان را می خوانی درحالی که مردگان اند؟

فرمود: قسم به کسی که جانم در دست اوست، ايشان به اين کالم از شما شنواترند، و فقط بر 
پاسخ دادن توانا نيستند.۱

۲ــ شخصی از امام کاظم (ع) درباره ی وضع مؤمنان پس از مرگ پرسيد: آيا مؤمن به ديدار 
خانواده ی خويش می آيد؟

فرمود: آری.
پرسيد: چقدر؟

فرمود: برحسب مقدار فضيلت هايش. برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر سه 
روز و کمترين آنان هر جمعه.۲

٣ــ امام صادق (ع) فرمود: هنگامی که مرده ای را در قبر می گذارند، شخصی بر او ظاهر می شود و 
به او می گويد: ای فالن، ما (در دنيا) سه چيز بوديم: رزق تو که با پايان يافتن مهلت تو قطع شد (و اينک 
همراه تو نيست)، خانواده ات که تو را رها کردند و بازگشتند و من که عمل تو هستم که با تو می مانم. آگاه 

باش که من در ميان اين سه، در نزد تو از همه بی ارزش تر و سبک تر بودم.۳
٤ــ رسول خدا (ص) می فرمايد: هر کس سنت و روش نيکی را در جامعه جاری سازد، تا وقتی 
که در دنيا مردمی به آن سّنت عمل می کنند، ثواب آن اعمال را به حساب اين شخص هم می گذارند، بدون 
اين که از اجر انجام دهنده ی آن کم کنند و هر کس سّنت زشتی را در بين مردم باب کند، تا وقتی که مردمی 

بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب او نيز می گذارند، بدون اين که از گناه عامل آن کم کنند.۴
١ــ المحجة البيضاء فيض کاشانی، ج ٨، ص  ٢٩٨.

٢ــ کافی، کلينی، کتاب الجنائز، باب ان الميت يزور اهله، روايت ٥.
٣ــ حيات جاودانه، امير ديوانی ص ٢٣٣ به نقل از کافی، کتاب الجنائز، باب ان الميت يمثل له ماله، روايت ١.

٤ــ تفسير الميزان، ذيل آيه ی ١٢ سوره ی يس.
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۵  ــ امام صادق (ع) فرمود: شش چيز است که مؤمن، بعد از مرگ نيز از آن ها بهره مند می شود: 
فرزند صالحی که برای او طلب مغفرت کند، کتاب قرآنی که از آن قرائت شود، چاه آبی که حفر کرده (و 
به مردم آب می دهد)، درختی که کاشته است، آبی که برای خيرات جاری کرده و روش پسنديده ای که 

بنا نهاده و ديگران پس از وی، آن را ادامه می دهند.۱

با تفكر در گفته هاى معصومين    (ع) و ارتباط دادن آن ها با آيات اّول درس، 
سؤال هاى زير را پاسخ دهيد.

از  آگاهى؟  و  هوشيارى  دوره ى  يا  است  بى خبرى  دوره ى  برزخ  دوره ى  1ــ 
كدام حديث براى جواب خود استفاده مى كنيد؟

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

2ــ چه تفاوت هايى ميان دنيا و برزخ وجود دارد؟
پاسخ:

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

3ــ چه چيزى است كه از دنيا با انسان به برزخ مى رود و از او جدا نمى گردد؟           
پاسخ:

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

١  ــ بحاراالنوار، ج ٦ ص ٢٩٤.

پيام احاديث
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انسان  وجود  از  ُبعد  کدام  به  اشاره  برای  کريم،  قرآن  در  کلمه ی «َتَوّفی»  از  ١ــ 
استفاده شده است و نشان  دهنده ی چيست؟

٢ــ با توجه به اين که پرونده ی عمل انسان، پس از مرگ او همچنان باز است، 
بهتر است که ما در برنامه ريزی های خود چه اصلی را رعايت کنيم؟

٣ــ بنابر سخن امام صادق (ع) کدام چيزهاست که پس از مرگ نيز با انسان همراه 
است؟

يادگار  به  خود  از  خيری  آثار  که  بوده اند  نيکوکاری  انسان های  شما  شهر  در 
گذاشته اند که نتيجه ی آن ها هم چنان در پرونده ی اعمالشان ثبت می شود. درباره ی آن ها 

تحقيق کنيد و کارهای خير آن ها را گزارش نماييد.

انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد
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واقعه ى بزرگ

واقعه   ى قيامت چگونه اتفاق مى افتد؟
جهنم  به  بدكاران  و  بهشت  به  نيكوكاران  تا  مى شود  طى  مراحلى  چه 

درآيند؟
آيا راهى براى درك اين مراحل هست؟

 خداى بزرگ آن واقعه ى عظيم و حوادث قبل و بعد آن را به روشنى 
در قرآن كريم بيان كرده است. به پيشگاه قرآن مى رويم تا پاسخ اين سؤال ها 

را دريابيم.
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قرائت 

آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
جـيِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيِم ْحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

 ............................ َو نُـِفـَخ ِفـی الـّصـوِر 
 ............................ ـمـاواِت  فَـَصـِعـَق َمـۡن ِفـی الـسَّ
 ............................ َو َمـۡن ِفـی اۡال َۡرِض 
 ............................ هُ  ِاّال  َمـۡن شـاَء الـلـّٰ
 ............................ ثُـمَّ نُـِفـَخ فـيِه ُاۡخـریٰ 
 ............................ ذا هُـۡم ِقـياٌمٌ يَـۡنـظُـرونَ  فَـاِ

 ............................ َو َاۡشـَرَقـِت اۡال َۡرُض ِبـنـوِر َرِبّـهـا 
 ............................ َو ُوِضـَع الۡـِکـتـاُب 
 ............................ ـَهـداِء  َوجـیَء ِبـالـنَّـِبـّيـيَن َو الـشُّ
 ............................ َو ُقـِضـَی بَـۡيـَنـُهـۡم ِبـالۡـَحـِقّ 
 ............................ َو هُـۡم ال   يُـظۡـلَـمـونَ 

 ُزَمر، ۶۸ و ۶۹

ما ترازوهای دادگری را َو نَـَضـُع الۡـَمـوازيَن الۡـِقـۡسـطَ 
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در روز قيامت بر پا می کنيم ِلـَيـۡوِم الۡـِقـياَمـِة 
پس به هيچ کس کمترين ستمی نشود فَـال تُـظۡـلَـُم نَـۡفـٌس َشـۡيـئًـا 

و اگر    (عمل) به اندازه ی دانه ی خردلی باشد، ٍة ِمۡن َخۡردَ ٍل  َو ِاۡن کاَن ِمۡثقاَل َحبـَّ
آن را بياوريم َاتَـۡيـنـا ِبـهـا 

و ما برای حسابرسی کافی هستيم. َو کَـفـٰی ِبـنـا   حـاِسـبـينَ 
انبياء، ۴۷

پس آن که نامه ی عملش را به دست  فَـاَّمـا َمـۡن اوِتـَی ِکـتـابَـه و ِبـَيـمـيـِنـه ی 
راستش  دهند  

گويد:بياييد نامه ی عمل مرا بخوانيد ُم اقْـَرءوا ِکـتـاِبـَيـهۡ  فَـَيـقـوُل هـاؤ
حاقه، ۱۹

و کسی که نامه اش را به دست چپش می دهند  َو َاّمـا َمـۡن اوِتـَی ِکـتـابَـه و ِبـِشماِله ی 
فَـَيقوُل يا لَـۡيـَتنی لَۡم اوَت کتاِبـَيـۡه  گويد:کاش نامه ی عملم، به من داده نمی شد

حاقه، ۲۵

 ........................... َو الۡـَوۡزُن يَـۡوَمِئـِذنِ  الۡـَحـقُّ 
اعراف، ۸

شما را از آن (زمين) خلق کرديم ِمـنـهـا َخـلَـۡقـنـاکُـمۡ 
و به آن باز می گردانيم َو فـيـهـا نُـعـيـُدکُـمۡ 

و شما را بار ديگر از آن خارج می کنيم. َو ِمـنـهـا نُـۡخـِرُجـکُـۡم تـاَرًة ُاۡخـریٰ 
طه، ٥۵
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به کمک توضيحات زير ترجمه را تکميل کنيد.

ُاۡخـرٰی: ديگر بار  صـور: صور، شيپور 
َصـِعـَق: بيهوش شد(می شود)، ُمرد (می ميرد)  ُوِضـَع: قرار داده شد (می شود) 

ُنـِفـَخ: دميده شد (می شود)  ُشـَهـداء: گواهان 
جـیءَ بِـ: آورده شوند   َاۡشـَرَقــت: روشن شد(می شود) 

اوتِـَی: داده شد  ُقـِضـَی: قضاوت شد (می شود) 

بزرگ  رخداد  اين  است.  همراه  قيامت  برپايی  با  جهان  اين  در  انسان ها  زندگی  دوران  پايان 
که در  آياتی از قرآن کريم ترسيم شده، در دو مرحله انجام می گيرد و در هر مرحله وقايع خاصی رخ 

می دهد.

الف ــ مرحله ی اّول
در اين مرحله که با پايان يافتن دنيا آغاز می شود، حوادث زير اتفاق می افتد: 

۱ــ نفخ صور اّول: اولين حادثه، نفخ صور است. نفخ صور واقعه ی سهمگينی 
است که قرآن کريم از آن به « صيحه» نيز ياد کرده است. اين صدای مهيب آسمان ها و زمين 

را فرا می گيرد و آن چنان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافل گير می کند.
۲ــ مدهوشی اهل آسمان ها و زمين: همه ی اهل آسمان ها و زمين، جز آن ها که 
خداوند خواسته است، مدهوش می شوند و بساط حيات انسان و ساير موجودات برچيده 

می شود.
۳ــ تغيير در ساختار زمين و آسمان ها: تحولی عظيم در آسمان ها و زمين رخ 
می دهد، آن گونه که وضع کنونی تغيير می کند. اين تغيير چنان عميق است که آسمان ها و زمين 

به آسمان ها و زمينی ديگر تبديل می شوند تا مناسب احوال و شرايط قيامت گردند.

ترجمه

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………

سوره/آيه
انشقاق/۱تا ۵
تکوير/۱تا۶



80

آيات اّول تا پنجم سوره ى انشقاق و اّول تا ششم سوره ى تكوير را مطالعه 
كنيد و تحوالتى را كه براى زمين و آسمان پيش مى آيد يادداشت نماييد.

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

ب ــ مرحله ی دّوم
در اين مرحله وقايعی رخ می دهد تا انسان ها آماده ی دريافت پاداش و کيفر شوند.

۱ــ نفخ صور دوم: بار ديگر بانگ   سهمناکی در عالم می پيچد و حيات مجّدد 
انسان     ها  آغاز می شود.

۲ــ زنده شدن همه ی انسان ها: با اين نفخ صور، همه ی مردگان دوباره زنده می شوند 
و از قبرها بيرون می آيند و در پيشگاه خداوند حاضر می گردند.

تا  می شود  روشن  زمين  پروردگار،  جانب  از  نوری  با  زمين:  شدن  نورانی  ۳ــ 
است،  ديده  که  را  آن ها  بد  و  نيک  کارهای  و  شيرين  و  تلخ  حوادث  و  انسان ها  سرگذشت 
آشکار کند. با اين نورانيت، پرده ها کنار می رود و واقعيت حوادثی که بر زمين گذشته است، 

پديدار می گردد.
به  رسيدگی  قيامت،  صحنه ی  شدن  آماده  با  الهی:  عدل  دادگاه  شدن  پا  بر  ۴ــ 
اعمال آغاز می شود. ابتدا کتابی قرار داده می شود که در آن کتاب، همه ی اعمال انسان ها 
گناهکاران  و  می يابند  کتاب  آن  در  را  خود  اعمال  مردم  است.  ثبت  بزرگ  و  کوچک  از 
می گويند اين چه کتابی است که هيچ کار کوچک و بزرگی را از قلم نينداخته و همه را به 

حساب آورده است.۱
امامان  و  پيامبران  روايات،  و  آيات  براساس  گواهان:  و  شاهدان  حضور  ۵    ــ 
انسان ها  اعمال  بر  شاهد  و  ناظر  دنيا  در  که  همان گونه  هستند؛  الهی  عدل  دادگاه  شاهدان 
بوده اند. آنان همچنين معيار سنجش اعمال ديگر انسان ها می باشند و چون ظاهر و باطن 

١ــ سوره ی کهف، ٤٩.

استخراج 
  نمونه ها

سوره/آيه
………
سوره/آيه
………

………………سوره/آيه

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………
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گواهان  بهترين  محفوظ اند،  و  مصون  خطايی  هر  از  و  ديده اند  دنيا  در  را  انسان ها  اعمال 
قيامت اند. رسول خدا (ص) نيز شاهد و ناظر بر همه ی پيامبران و امت هاست.۱

عالوه بر شهادت پيشوايان، شاهدان ديگری نيز حضور دارند که برخی از آن ها عبارت اند از:
الف ــ فرشتگان الهی؛ فرشتگان در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده و تمامی 

اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.۲
ب ــ اعضای بدن انسان؛ برخی آيات و روايات از شهادت اعضای بدن انسان ياد می کنند. 
بدکاران در روز قيامت سوگند دروغ می خورند تا شايد خود را از مهلکه نجات دهند. در اين حال، 
خداوند بر دهان  آن ها مهرخاموشی می زند و اعضا و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن می کنند 

و عليه صاحب خود شهادت می دهند.

در آيات 20 تا 22 سوره ى فّصلت بينديشيد و نكاتى را كه درباره ى 
شهادت دادن اعضاى انسان بيان كرده، ذكر نماييد.

٦ــ قضاوت بر معيار حق: پس از آماده شدن صحنه ی قيامت و حضور شاهدان، 
اعمال، افکار و نيت های انسان ها در ترازوی عدل پروردگار سنجيده می شود. معيار و وسيله ی 
سنجش اعمال، حّق است؛ يعنی، به ميزانی که اعمال مشتمل بر حق و عدل باشد، ارزشمند و 
سنگين است، در غير اين صورت، سبک خواهد بود و وزنی نخواهد داشت و چون اعمال 
پيامبران و امامان عين حق و حقيقت است، معيار و ميزان سنجش اعمال سايرين قرار می گيرد. 

هر چه عمل انسان ها به راه و روش آنان نزديک تر باشد، ارزش افزون تری خواهد داشت.
نامه ی  و  راست  دست  به  را  نيکوکاران  عمل  نامه ی  اعمال:  نامه ی  دادن  ٧  ــ 
عمل بدکاران را به   دست چپ آن ها می دهند. نامه ی عمل انسان با نامه های ثبت شده در 
صورت  به  که  است  عمل  از  گزارشی  صرفًا  دنيا،  اين  نامه های  دارد.  اساسی  تفاوتی  دنيا 
کلمات و نوشته درآمده اما نامه ی عمل انسان به   گونه ای است که خود عمل و حقيقت آن را 
دربردارد. از اين رو، تمام اعمال انسان در قيامت حاضر می شوند و انسان عين اعمال خود 

١ــ نساء، ٤١.
٢ــ انفطار، ١٠ تا ١٢.

انديشه 
در آيات

سوره/آيه
………
………
………

سوره/آيه
………
………
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را می بيند. کارهای خوب با صورت های بسيار زيبا و لذت بخش تجسم می يابند و کارهای 
بد با صورت های بسيار زشت و وحشت زا و آزاردهنده مجّسم می شوند.

از امام صادق (ع) پرسيدند: هنگامی که قيامت برپا می شود و نامه ی اعمال انسان را 
به او می دهند و از او می خواهند که آن را بخواند، آيا او با آنچه در نامه هست، آشناست؟

در پاسخ فرمودند: خداوند متعال «  به ياد او» می آورد؛ لذا هيچ چشم برهم زدن و 
گام برداشتن و سخن و عملی نيست که به ياد نياورد؛ چنان که گويی در همان لحظه انجام 

داده است.۱

١ــ البرهان فی تفسير القرآن، سيد هاشم بحرانی، ج ٢، ص ٤٧١.
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انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد

۱ــ آيات ۵۱ و ۵۲ سوره ی يس را مطالعه کنيد و بگوييد که نفخ صور ذکر شده 
در اين آيات مربوط به مرحله ی اّول است يا دوم؟ همچنين، کافران پس از خروج از قبرها 

چه می گويند؟
حاکم است که سبب می شود هيچ ظلمی  قيامت  شرايطی بر قضاوت در  ۲ــ چه 

اتفاق نيفتد؟
۳ــ با اين که خداوند حاکم دادگاه است، چه نيازی به شهادت شاهدان وجود دارد؟

۱ــ با مراجعه به آيات زير، توضيح دهيد که قرآن کريم چگونگی خروج انسان ها از 
زمين را با تشبيه به چه چيزی، تبيين کرده است:

آيات ۵۷ سوره ی اعراف، ۱۹ سوره ی روم، ۹ سوره ی فاطر، ۱۱ سوره ی زخرف 
و ۱۱ سوره ی ق.

محاسبه  را  خود  کارهای  کرده ايم؟  آماده  قيامت  برای  اندازه  چه  تا  را  خود  ۲ــ 
شويم  مغرور  بدون آن که  باشيم و  خداوند  شکرگزار  هستيم،  کنيم؛ اگر موفق  ارزيابی  و 
را  گذشته  بگيريم  تصميم  می کنيم،  موفقيت  احساس  کم تر  اگر  و  بيفزاييم  خود  بر    تالش 
جبران کنيم و برای موفقيت از خداوند کمک بخواهيم. دفتر برنامه ی زندگی هم که در 

سال قبل پيشنهاد شد، يادمان نرود.
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فرجام كار

اتفاق  حوادثى  چه  قيامت،  آستانه ى  در  كه  خوانديم  گذشته  درس  در 
مى افتد و دادگاه عدل الهى چگونه تشكيل مى شود. شاهدان و گواهان شهادت 

مى دهند و نامه ى عمل انسان به او داده مى شود.
و  سرانجام  كريم،  قرآن  از  بهره مندى  با  مى خواهيم  درس  اين  در 

سرنوشت انسان را تا جايگاه ابدى دنبال كنيم و دريابيم:
1ــ زندگى نيكوكاران و گناهكاران در آخرت چگونه است؟

2ــ چه رابطه اى ميان اعمال ما و پاداش و جزاى آخرت وجود دارد؟
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قرائت 

آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

 ........................... ذيـَن کَـَفـروا  َوسـيـَق الـَّ
 ........................... ـٰی َجـَهـنَّـَم ُزَمـًرا  ِال
 ........................... َحـّتـٰی ِاذا جـاءوهـا 
 ........................... فُـِتـَحـۡت َابۡـوابُـها 

و نگهبانان جهنم به آنان گويند َو قـاَل لَـُهـۡم َخـَزنَـُتـهـا 
آيا رسوالنی از خودتان برايتان نيامدند َالَـۡم يَـۡأِتـکُـۡم ُرُسـٌل ِمـۡنـکُـمۡ 
که آيات پروردگارتان را بر شما می خواندند يَـۡتـلـوَن َعـلَـۡيـکُـۡم ءايـاِت َرِبّـکُمۡ 
و شما را از ديدار اين روزتان می ترساندند َو يُـۡنـِذرونَـکُـۡم ِلـقـاَء يَـۡوِمـکُـۡم ٰهـذا 

گفتند: چرا، (آمدند) قـالـوا بَـلـٰی 
اّما فرمان عذاب مسلم شده است ـۡت کَـِلـَمـُة الۡـَعـذاِب  ِکـۡن َحـقَّ ـٰ َول

برکافران َعـلَـی الۡـکـاِفـريـَن 
زمر، ٧١

 ........................... قـيـَل اۡدُخـلـوا 
 ........................... َابۡـواَب َجـَهـنَّـَم خـاِلـديـَن فـيـهـا 
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 ........................... فَـِبـئۡـَس َمـۡثـَوی الۡـُمـَتـَکـِبّـريـَن 
زمر، ٧٢

 ........................... ُهـمۡ  ـَّ َقـۡوا َرب ذيـَن اتـَّ َو سـيـَق الـَّ
 ........................... ِالَـی الۡـَجـنَّـِة ُزَمـًرا 
 ........................... َحـّتـٰی ِاذا جـاءوهـا 
 ........................... َو فُـِتـَحـۡت َابۡـوابُـهـا 
 ........................... َو قـاَل لَـُهـۡم َخـَزنَـُتـهـا 
 ........................... َسـالٌم َعـلَـۡيـکُـم 
 ........................... ِطـبۡـُتـمۡ 
 ........................... فَـاۡدُخـلـوها خـاِلـديـَن 

زمر، ٧٣

و گويند ستايش خدای ِه  َو قـالُـوا الۡـَحـۡمـُد ِلـلـّٰ
که وعده اش را بر ما راست گردانيد ذی َصـَدَقـنـا َوۡعـَده و  الـَّ

و زمين را به ما ميراث داد َو َاۡوَرثَـَنـا اۡالَۡرَض  
که در بهشت جای گيريم ُء ِمـَن الۡـَجـنَّـِة  نَـَتـبَـوَّ

در هرجا که بخواهيم َحـۡيـُث نَـشـاءُ 
پس چه نيک است پاداش عمل کنندگان فَـِنـۡعـَم َاۡجـُر الۡـعـاِمـلـيـَن 

زمر، ٧٤
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 ........................... ٍة َخـۡيـًرا  فَـَمۡن يَـۡعـَمـۡل ِمـۡثـقـاَل َذرَّ
 ........................... يَـَره و 
 ........................... ا  ٍة َشـر َو َمـۡن يَـۡعـَمـۡل ِمـۡثـقـاَل َذرَّ
 ........................... يَـَره و 

زلزال، ٧ و ٨

به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را کامل کنيد.

َخـَزنَـة: جمع خازن، نگهبانان ُزَمـًرا: گروه گروه  سـيـَق: رانده می شوند 
َمـۡثـوٰی: جايگاه  بِـۡئـَس: چه بد است  ُيـۡنـِذروَن: هشدار می دهند 

ِمـۡثـقـال: اندازه، همسنگ َيـَره و: آن را می بيند  ِطـۡبـُتـم: پاک شديد 

در آيات قبل بينديشيد و مراحلى را كه هريك از نيكوكاران و گناه كاران 
بايد طى كنند، يادداشت نماييد.

گناه کاراننيکوکارانشماره
١
٢
٣
٤
٥

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

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

انديشه 
  در آيات

ترجمه
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١ــ جايگاه گناه کاران
پس از پايان محاکمه، دوزخيان گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند. وقتی بدان جا می رسند، 
است.  جهنمی  مختلف  گروه های  ورود  راه های  که  دارد١  در  هفت  جهنم  می شود.  باز  جهنم  درهای 

آن گاه کافران و مجرمان، هر دسته، در جايگاه مناسب خود افکنده می شوند؛ جايگاهی بسيار تنگ.٢ 
لذا  و  انسان هاست  خود  عمل  حاصل  آتش  اين  است.  سوزاننده  و  سخت  بسيار  جهنم  آتش 
از درون جان آن ها شعله می کشد.٣ هر بار که آتش فرو می نشيند، شراره ای بر آن می افزايند و آن را 
شعله ورتر می کنند٤. اين آتش و عذاب از خود کافران و مجرمان و ستمکاران سرچشمه می گيرد. وقتی 

به جهنم افکنده می شوند به آن ها می گويند: شما و آنچه را می پرستيديد، هيزم دوزخ خواهيد بود.٥
خود  وظيفه ی  انجام  از  و  شديدالعمل  و  سخت گير  بسيار  هستند  مالئکه ای  عذاب،  مأموران 

سرپيچی نمی کنند.٦ 
در اين حال، ناله ی حسرت دوزخيان برمی خيزد و می گويند: ای کاش خدا را فرمان می برديم و 

پيامبر او را اطاعت می کرديم،٧ دريغ برما، به خاطر آن کوتاهی هايی که کرديم!
آنان به خداوند می گويند: پروردگارا شقاوت بر ما چيره شد و ما مردمی گمراه بوديم، ما را از 

اين جا بيرون بر که اگر به دنيا باز گرديم عمل صالح انجام می دهيم.
کس  هر  تا  نداديم  عمر  شما  به  کافی  اندازه ی  به  دنيا  در  آيا  که  است  اين  خداوند  قطعی  پاسخ 

می خواست به راه آيد؟٨ ما می دانيم اگر به دنيا بازگرديد همان راه گذشته را پيش می گيريد.٩
ما  گمراهی  سبب  شيطان  و  ما  بزرگان  می گويند:  و  می شمارند  مقصر  را  ديگران  گاهی  آنان 
شدند.١٠ شيطان می گويد خدا به شما وعده ی راست داد و من به شما وعده ی دروغ دادم و من بر شما 
تسلطی نداشتم. من فقط شما را فراخواندم و شما نيز اين دعوت را پذيرفتيد. مرا مالمت نکنيد، خود 

را مالمت کنيد.١١
به نگهبانان جهنم رو می آورند تا آن ها برايشان از خداوند تخفيفی بگيرند ولی فرشتگان می گويند: 
را  آن ها  تقاضای  نيز  فرشتگان  بلی!  می گويند:  آنان  نياوردند؟  روشنی  داليل  شما  برای  پيامبران  مگر 

نمی پذيرند و درخواستشان را بی جا می دانند.١٢
٣ــ همزه، ٤ تا ٧ ٢ــ فرقان، ١٣   ١ــ حجر، ٤٤   
٦ــ تحريم، ٦ ٥ــ انبياء، ٩٨ و جن، ١٥   ٤ــ اسراء، ٩٧   
٩ــ انعام، ٢٨ ٨ــ فاطر، ٣٧    ٧ــ احزاب، ٦٦   

١٢ــ غافر، ٤٩و ٥٠ ١١ــ ابراهيم، ٢٢   ١٠ــ احزاب، ٦٧   
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 با تفكر درباره ى خود ببينيد چه زمينه هايى ممكن است شما را به سوى 
تنظيم  زمينه ها  آن  بردن  بين  از  براى  برنامه اى  و  بيابيد  را  آن ها  بكشاند.  گناه 

كنيد.
آن دسته از زمينه ها را كه قابل طرح در كالس هستند، با ديگران در ميان 

گذاريد و درباره ى آن ها گفت و گو كنيد.

٢ــ جايگاه نيکوکاران
نيکوکاران و رستگاران را به سوی بهشت راهنمايی می کنند. بهشت آماده ی استقبال و پذيرايی 
از آن هاست و چون بهشتيان سر رسند، درهای آن به روی خود گشوده می بينند. بهشت هشت در دارد 
که بهشتيان از آن درها وارد می شوند.١ يک در مخصوص پيامبران و صّديقان و يک در مخصوص 
شهيدان و درهای ديگر برای گروه های ديگر است.٢ نگهبانان بهشت به آنان سالم می کنند و خوشامد 
خواهند  سر  سالمت به  امنيت و  نيکو، در  جايگاه  اين  هميشه در  وعده می دهند که  آنان  می گويند و به 
برد.۳رستگاران، می گويند خدای را سپاس که به وعده ی خود وفا کرد و اين جايگاه زيبا را به ما عطا 
کرد. هر جای آن که بخواهيم ساکن می شويم. هر يک از بهشتيان در درجه ای خاص از بهشت قرار 
می گيرند. رسول   خدا   (ص) فرموده است: باالترين درجه ی بهشت فردوس است و اگر چيزی از خدا 

می خواهيد، فردوس را طلب کنيد.۴
رنج و بدی به بهشتيان نمی رسد۵ و هر چه دل هاشان تمنا کند و ديدگانشان را خوش آيد، آماده 
می بينند.۶ در بهشت هيچ آلودگی و ناپاکی وجود ندارد. کسی سخن لغو و گناه آلود نمی گويد. گفتارشان 
سالم و درود است.۷ خدا را سپاس می گويند که حزن و اندوه را از آنان زدوده و از رنج و درماندگی 

١ــ امام باقر عليه السالم ــ به نقل از کنزالعمال، ج ١٤، ص ٤٥١
٢ــ خصال شيخ صدوق، باب هشتاد، ص ٤٠٧

٣ــ زمر، ٧٣
٤ــ مجمع البيان طبرسی، ج ٣، ص ٤٩٨

٥ــ حجر، ٤٨
٦ــ زخرف، ٧١

٧ــ واقعه ، ٢٥ و ٢٦

خودكاوى
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دور کرده است.۱ عالوه بر اين، باالترين مرتبه ی نعمت های بهشت لقاء و ديدار اوست که اوليای خدا 
در طلب آن هستند و به شوق آن زندگی می کنند.۲

بهشتيان با خدا هم صحبت اند و به جمله ی «خدايا! تو پاک و منّزهی» مترنم اند.۳ بهشت برای آنان 
سرای سالمتی (دارالسالم) است،۴ زيرا هيچ نقصانی، اندوهی، غصه ای، خوف و ترسی، عجزی، مرضی، 
جهلی، مرگ و هالکتی، و خالصه هيچ ناراحتی و رنجی در آن جا نيست. نعمت های دائمی آن هيچ گاه 
خستگی و سستی و ماللت نمی آورد. در آن جا انسان هميشه تازه و شاداب و سرحال است و همواره 
احساس طراوت و تازگی می کند. يکنواختی برای او معنايی ندارد. هر روز چيز تازه ای می خواهد و 

هرچه را هم درخواست کند آماده  می يابد. 
زنان و مردان بهشتی در زيبا ترين و جوان ترين صورت و قيافه در بهشت به سر می برند. ازدواج 

آنان سرشار از عشق، لذت و سرور است و اين سرور هيچ گاه تبديل به ناخوشی و دلزدگی نمی شود. 
همسران بهشتی خوش رفتار و زيبارو، جوان و شاداب، پاک و طاهر، شادکام و مسرور، خوش 

و خّرم، بدون غّصه و خشم و پيوسته عاشق و خرسند از همسر خود هستند.۵
در بهشت، هم خداوند از انسان راضی است و هم وی از خدا رضايت دارد. ۶و۷

 بار ديگر خود را ارزيابى كنيد، توانايى ها و استعدادهاى درونى خود 
را براى حركت سريع تر به سوى خوبى ها و نيل به بهشت جاويدان كشف نماييد. 
سپس براى استفاده ى بهتر از آن ها برنامه ريزى كنيد. عهد و پيمان با خدا و جدى 

بودن در تصميم را فراموش نكنيد. 

١ــ فاطر، ٣٤ و ٣٥
٢ــ دعاهای خمس عشرة از امام سجاد (ع)

٣ــ يونس، ١٠
٤ــ يونس، ٢٥

٥ــ واقعه، ٢٢ تا ٢٤ و ٣٥ تا ٣٧؛ الرحمن، ٧٠ تا ٧٧
٦ــ توبه، ١٠٠

٧ــ برای اطالع بيشتر از ويژگی های بهشت به جلد ١٠ معادشناسی از عالمه حسينی تهرانی و کتاب «معاد» استاد قرائـتی مراجعه 
کنيد.

خودكاوى
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رابطه ی ميان عمل و پاداش و کيفر
است؟  چگونه  اخروی  پاداش  و  جزا  با  اعمال  رابطه ی  که  است  اين  توجه  قابل  سؤال های  از 
برای رسيدن به پاسخ، الزم است انواع مختلف رابطه ی ميان عمل و جزای آن را بررسی کنيم و در 
پايان ببينيم که آيات قرآن کريم ما را به کدام نوع راهنمايی می کند. رابطه ی ميان عمل و جزای آن سه 

گونه است: 
اگر  که  اين  مانند  می شود؛  تعيين  قراردادها  از  مجموعه ای  براساس  کيفر  و  پاداش  گاهی  ١ــ 
می کند.  دريافت  کار  آن  به ازای  مشخصی  دستمزد  دهد،  انجام  را  معينی  کار  روز،  طول  در  کارگر 
همچنين اگر کسی مرتکب جرمی شود، مطابق با قوانين  و مقررات به پرداخت جريمه ی نقدی يا زندان و 
نظاير آن محکوم می شود. رابطه ی ميان آن کارها و اين گونه پاداش ها و کيفرها يک رابطه ی قراردادی 
است و انسان ها می توانند با وضع قوانين جديد اين رابطه ها را تغيير دهند؛ برای مثال، اگر کيفر ُجرمی 
زندان است، آن را به پرداخت جريمه ی نقدی تبديل کنند. آنچه در اين جا اهميت دارد، تناسب ميان 

جرم و کيفر است تا عدالت برقرار گردد.
٢ــ پاداش و کيفری که محصول طبيعی خود عمل است؛ مثالً اگر کسی سيگار بکشد و بهداشت 
باشد،  تحقيق  و  مطالعه  اهل  کسی  اگر  همچنين  می شود.  مبتال  گوناگونی  امراض  به  نکند،  رعايت  را 
به طور طبيعی به علم و آگاهی دست می يابد يا اگر روزانه مقداری ورزش کند به سالمت و تندرستی خود 
کمک کرده است. اين پاداش و کيفر محصول عمل است و انسان ها نمی توانند با وضع قوانين، آن را 
تغيير دهند بلکه بايد خود را با آن تطبيق دهند و با آگاهی کامل از آن سود برند و سعادت زندگی خويش 

را تأمين کنند.

رابطه ى عمل و پاداش و كيفر را در هر يك از اين دو قسمت مطالعه 
كنيد و تفاوت هاى ديگرى كه به نظرتان مى رسد، يادداشت نماييد. 

مقايسه

نوع دومنوع اول
.................................... 

...................................... ..................................... 
...................................... ..................................... 
......................................
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٣ــ نوع ديگری از رابطه ی ميان عمل و پاداش و کيفر وجود دارد که عميق تر و کامل تر از اين 
صورت  می برد،  به قيامت  خود  با  انسان  آنچه  ديديم،  عمل  نامه ی  از  بحث  در  که  همان طور  است.  دو 
حقيقی اعمالی است که اکنون در اين دنيا برای ما قابل مشاهده نيست. هر عملی يک جنبه ی مادی 
و ظاهری و يک جنبه ی باطنی و غيبی دارد. جنبه ی مادی و ظاهری بعد از عمل از بين می رود، اّما 
جنبه ی باطنی و غيبی هرگز از بين نمی رود و در نفس و روح باقی می ماند. در واقع، هر عملی که از ما 
سرمی زند، دو نقش دارد؛ نقشی در جان ما دارد و نقشی در خارج. نقش خارجی از بين می رود ولی 
نقشی که در جان ما دارد، باقی می ماند و از بين رفتنی نيست. از اين رو، قرآن کريم می فرمايد: وقتی 
قيامت فرا می رسد، انسان اعمال خود را حاضر می يابد و می شناسد، گرچه به اندازه ی ذره ای باشد.١

رابطه ى  نوع  براين  آيه  كدام  ببينيد  و  بينديشيد  درس  ابتداى  آيات  در 
ميان عمل و جزا داللت دارد.

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

بنابراين، در عرصه ی قيامت، تصوير اعمال انسان يا گزارشی از عمل انسان نمايش داده نمی شود 
ضمن  در  خدا  (ص)  رسول  می بيند.  را  خود  عمل  عين  کس  هر  و  می شود  نمايان  عمل  خود  بلکه 

نصايحی که به يکی از ياران خود می کرد، فرمود: 
برای تو ناچار هم نشينی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد، با تو دفن می شود در حالی که 
تو مرده ای و او زنده است. اين هم نشين تو اگر شريف باشد، تو را گرامی خواهد داشت و اگر شريف 
نباشد، تو را به دامان حوادث می سپارد. آن گاه آن هم نشين با تو محشور می گردد و در رستاخيز با تو 
برانگيخته می شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت کن، هم نشينی که انتخاب می کنی نيک باشد؛ زيرا 
اگر او نيک باشد، مايه ی انس تو خواهد بود و در غير اين صورت، موجب وحشت تو می گردد.آن 

هم نشين، کردار توست ٢.
و  ثبت  را  اعمال  حقيقت  می کنند،  تنظيم  را  انسان  عمل  کارنامه ی  که  فرشتگانی  بنابراين، 

١ــ کهف، ٤٩ و تکوير، ١٤
٢ــ معانی االخبار، ج ١، ص ٢٣٣

تطبيق
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بيشتر بدانيم

نگهداری می نمايند؛ نه اين که گزارشی بنويسند و آن گزارش را در قيامت نشان دهند. و همان طور که 
امام صادق  (ع) فرمود، همين عمل در دوره ی برزخ به صورت يک شخص بر انسان ظاهر می شود و 

انسان بدان آگاه می گردد. 
اگر شخصی عمر خود را براساس حّق و حقيقت سپری کرده و به تحصيل فضايل و کماالت 
صورت  به  بهشت  در  و  می گردند  آشکار  او  برای  آخرت  در  فضايل  و  کماالت  همين  است،  پرداخته 
همين  بنا کرده،  ستم  و  حق کشی  گناه،  بر  را  خود  زندگی  اگر  اّما  می شوند  جلوه گر  گوناگون  نعمت های 
زشتی ها در آخرت به صورت عذاب هايی گريبان  او را خواهند گرفت. از اين رو، قرآن کريم خطاب به 
کسانی که زر و سيم می اندوزند و در راه خدا انفاق نمی کنند، می فرمايد که روزی با همين سيم و زرها 
نيز  می اندوختيد۱.فردی  را  آنچه  بچشيد  می گويند:  آن ها  به  و  می زنند  داغ  پهلوهايشان  و  پشت ها  بر 
که در دنيا از اموال کودکان يتيم غذا تهيه کرده و خورده است، اين غذا در آخرت در شکم او آتش                 

می شود و او را می سوزاند.

هشدار! 
که  خدايی  می دهد؛  هشدار  و  می کند  آگاه  دوزخيان  عذاب  از  را  ما  متعال  خدای 
مهربان ترين است. همين هشدار هم از روی مهربانی است. عظمت عذاب های جهنم نشانی 
از عمق گناهان انسان است. درست است که عذاب های بزرگ، مربوط به گناهان بزرگ و 
انسان های جنايت پيشه است، اّما توجه کنيم که اگر هر يک از ما مراقب خود نباشيم، ممکن 
است روزی در دام شيطان گرفتار آييم. يک نگاه شهوت انگيز به نامحرم، يک دروغ و يک 
ناسزا به دوست، هرکدام تيری رها شده از کمان شيطان و دامی گسترده از جانب اوست که 

اگر ادامه يابد، فرصت تيراندازی و دام گستری بيش تری به او می دهد.
همين امروز در اطراف ما در نقاط مختلف دنيا فاجعه های بزرگی رخ می دهد که 
هر وجدان زنده ای را متأثر و جريحه دار می کند. برخی از انسان ها از حصار آرزوها و 

ذی ُکـۡنـُتـۡم ِبـهی َتـۡسـَتـۡعـِجـلـوَن» و در آيه ی ٥٥  ١ــ توبه، ٣٥؛ همچنين در آيه ١٤ ذاريات می فرمايد «ذوقـوا ِفـۡتـَنـَتـُکـۡم ٰهـَذا الـَّ
قـول ذوقـوا مـا ُکـۡنـُتـۡم َتـۡعـَمـلـوَن». ـَ سوره ی عنکبوت می فرمايد: «َوي
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١ــ مثنوی، دفتر چهارم.

تمايالت شخصی خارج شده اند و رنج و درد ديگران، آسايش و قرار را از آنان می گيرد. 
اينان انسان های دردمندی هستند که زندگی خود را وقف نجات ديگر انسان ها کرده اند 
و خود را شريک غم و شادی آنان می دانند. برخی ديگر نه تنها سرگرم کار خود بوده 
نمی رسد  گوششان  به  ديگران  رنج  و  درد  و  شده اند  محصور  خودخواهی  حصار  در  و 
بلکه خود عامل اين دردها و رنج ها هستند. برخی از دردها و رنج ها آن قدر عميق است 
امروزه  است.  غيرممکن  نشده اند،  مبتال  بدان  که  کسانی  برای  آن  احساس  و  درک  که 
می آورند،  به سر  را  خود  شب  و  روز  خيابان ها  در  جهان  سراسر  در  کودک  ميليون ها 
ميليون ها خانواده با فقر و گرسنگی دست به گريبان اند. امروزه ميليون ها نوجوان و جوان 
و بزرگسال با اعتياد به موادمخدر زندگی خود و خانواده ی خود را نابود کرده اند و افراد 
معدودی در کاخ ها و باغ های خود با ثروتی که از نابودی اين خانواده ها کسب کرده اند، 
سرگرم خوش گذرانی  و لذت اند. آيا توليدکنندگان بمب های شيميايی عامالن اصلی درد 
و رنج جانبازان شيميايی کشور ما نيستند؟ آيا آنان می توانند درد و رنج ساليان دراز يک 
جانباز را و غم و اندوه همراه با عّزت و کرامت خانواده ی او را درک کنند و احساس 

نمايند؟
کاش اينان به هشدارهای پيامبران الهی و خيرخواهان جهان توجه می کردند. آيا 
اينان همان جهنميانی نيستند که حسرت جرعه ای آب خنک بر دلشان خواهد ماند؟ آيا 

اينان اليق اين عذاب ها نيستند؟ 
هيچ کدام از جنايتکاران، جانی متولد نشده اند. آنان مانند هر انسان ديگری فطرت 
پاک داشتند. به تدريج و قدم به قدم از گناهان کوچک به سمت گناهان بزرگ و بزرگ تر 
کشيده شده اند و کارشان بدان جا رسيده است که هر حقيقتی را انکار می کنند و هر عمل 

زشتی را مرتکب می شوند.

يوسفان پوستيِن  دريده  برخيزی از اين خواب گرانای  گرگ 
توگشته گرگان يک به يک خوهای تو اعضای  غضب  از  می درانند 
بپوش روزه  همه  می بافی  آنچه  بنوش١ز  روزه  همه  می کاری  آنچه  ز 
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بشارت
همان طور که خداوند به گناهکاران هشدار می دهد، به نيکوکاران نيز بشارت يک 
زندگی زيبای ابدی را داده است. براستی که زندگی محدود دنيا با آن زندگی جاودان قابل 
مقايسه نيست. اين پاداش غيرقابل حساب، در مقابل چيست؟ جز برای عبادت خداوند، 
رعايت حقوق مردم، کمک به نيازمندان، مبارزه با ستمگران، راستگويی و کارهايی از اين 

قبيل و دوری از گناهانی است که خداوند ما را از آن ها نهی کرده است؟ 
پس مژده به آنان که هّمت می کنند، فرمان خدای خود را می پذيرند و با درستکاری 
و عمل صالح زندگی دنيايی خود را به پايان می برند. ببينيد که رسول خدا (ص) و پيشوايان 

گرامی ما چه بشارت های زيبايی به ما می دهند:
که  مجاهدين»  «باب  نام  به  دارد  دری  بهشت  فرمود:  (ص)  خدا  رسول  ١ ــ 
انسان های مجاهد در راه خدا از آن در وارد بهشت می شوند در حالی که شمشيرهای 
می گويند،  خيرمقدم  آنان  به  فرشتگان  و  می شوند  بهشت  وارد  دارند  نيام  در  را  خود 

درحالی که مؤمنان ديگر هنوز در محل حساب هستند.١
آيا  فرمودند:  و  کشيدند  زمين  روی  خط  چهار  (ص)  خدا  رسول  روزی  ٢ ــ 

می دانيد اين خط ها عالمت چيست؟ ياران گفتند: خدا و رسول خدا بهتر می دانند. 
رسول خدا (ص) فرمود: برترين زنان بهشت چهار نفرند: خديجه، فاطمه، مريم 

و آسيه.٢ 
٣ ــ امام صادق (ع) فرمود: 

بر شما باد تالوت قرآن؛ زيرا درجات بهشت به تعداد آيات قرآن است. چون روز 
قيامت شود، به خواننده ی قرآن گويند: بخوان و باال برو! و هر آيه ای را که بخواند، يک 

درجه باال می رود.٣
که  است  بهشت  درختان  از  درختی  سخاوت  فرمود:  (ص)  خدا  رسول  ٤ ــ 
از  شاخه ای  به  را  خود  باشد،  سخاوت  با  کس  هر  است.  آويزان  دنيا  در  آن  شاخه های 

١ــ امالی شيخ صدوق، ص ٣٤٤
٢ــ خصال شيخ صدوق، چاپ سنگی، ج١، ص ٩٦

٣ــ امالی شيخ طوسی، چاپ سنگی، ص ٣٠٢
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شاخه هايش آويزان کرده است و آن شاخه ها او را به بهشت می کشاند.١
٥ ــ رسول خدا (ص) می فرمود: هر وقت به بوی بهشت اشتياق پيدا می کنم، 

بوی دخترم فاطمه را استشمام می کنم.٢
اين همان پدری است که به دختر گراميش می فرمود: فاطمه جان، برای فردای 

قيامت خود کار بکن که در آن روز دختر رسول خدا بودن برايت سودمند نيست.
 ٦ ــ رسول خدا (ص) در معراج خود از بهشت ديدن کرد و هشت در بهشت و 
نعمت های بهشتی را مشاهده کرد. ايشان اين مشاهدات را برای مردم بيان کردند. از جمله 
فرمودند: بر باالی هر دری از بهشت جمالتی نوشته بود. بر باالی در اّول اين عبارات 

ِه.٣ ِه، َعـِلـیٌّ َوِلـیُّ الـلـّٰ ـٌد َرسـوُل الـلـّٰ ُه، ُمـَحـمَّ َه ِاالَّ الـلـّٰ ـٰ بود: ال ِال
بيان  برايت  بهشت  از  آن چه  به  دل  چشم  با  اگر  می فرمايد:  علی  (ع)  امام  ٧ ــ 
و  زر  از  لذت هايش،  و  شهوات  از  دنيا،  زيبای  مخلوقات  از  تو  روح  کنی،  نگاه  شده، 
زيورهای ديدنی اش دوری خواهد کرد و افکارت حيرت زده ی درختانی خواهد شد که                      
شاخه هايش به هم پيوسته و ريشه هايش در دل تپه هايی از مشک فرو رفته است؛ درختانی 
که بر سواحل نهرهای بهشت قرار دارد. و انديشه ات حيران خوشه هايی از لؤلؤهای تازه 
خواهد شد که به شاخه های اين درخت آويزان است و سرگشته ی پديد آمدن ميوه های 
مختلفی می شود که در حال بيرون آمدن از غالف های خود است؛ ميوه هايی که به آسانی 

و به دلخواه هر کس چيده می شود. 
ميزبانان بهشتی از ميهمانان بهشت که در مقابل قصرهای خود فرود آمده اند، با 
عسل های خالص و پاک و شراب پاکيزه ای که مستی نمی آورد، پذيرايی می کنند. ميهمانان 
بهشت، متقيانی هستند که خود را از گناه نگه داشته و درنتيجه از ناراحتی های انتقال به 

برزخ و آخرت در امان مانده اند. 
انتظار  در  بهشت  در  که  کنی  زيبايی هايی  متوجه  را  خويش  قلب  اگر  انسان،  ای 
توست، و پيوسته درباره ی آن ها بينديشی، روحت از شوق و اشتياق به آن ها، به سوی 

بهشت پرواز خواهد کرد.٤
١ــ امالی شيخ طوسی، چاپ سنگی، ص ٣٠٢

٢ــ  عيون اخبار الرضا، ص ٦٥
٣ــ  بحاراالنوار، ج ٨، ص ١٤٤ و ١٤٥

٤ــ نهج البالغه، خطبه ی ١٦٥
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تجديد عهد

سرنوشت  و  بزرگ  آينده ى  كه  اكنون  خدايا! 
است،  خورده  گره  دنيا  در  زندگيم  به  من  جاويد 
آن  الزمه ى  را  آنچه  مى بندم،  پيمان  تو  با  ديگر  بار 
سرنوشت جاويد است، آماده سازم و خود را مهياى 

حضور در سراى ديگر كنم. 
اطاعت  و  مى پذيرم  را  فرمان هايت  من!  خداى 

مى كنم.
خدايا! مرا در اطاعت خودت يارى فرما!

گام سوم
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انديشه 
و تحقيق

آخرتدنيا
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برزخ شماره

١
٢
٣
٤
٥

١ــ آيا در مجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است، ظلم امکان پذير و قابل 
تصور است؟ چرا؟

٢ــ چه تفاوت هايی ميان ويژگی های آخرت با دنيا و برزخ وجود دارد؟ آن تفاوت ها 
را در جدولی مانند جدول زير تنظيم کنيد.

     

نـيا َمـزَرَعـُة أالِخـَرِة». ٣ــ رسول خدا (ص) فرمود: «الـدُّ
را  شرط  پنج  باشد،  داشته  محصولی  پر  زراعت  اين که  برای  ماهر  کشاورز  يک 

رعايت می کند:
۱ــ زمين مناسب انتخاب می کند.

۲ــ بذر سالم تهيه می کند.
۳ــ زمين را به موقع آبياری و از کودهای مناسب استفاده می کند.

۴ــ زمين را از خس و خاشاک و علف های هرز پاک می کند.
۵  ــ مواظب است که آفات و حيوانات به کشت او ضرر نرسانند.

بهترين و مناسب ترين زمين برای کشت محصول آخرت است، چهار  اگر «دل» 
شرط ديگر کدام اند؟

 ........................................................ ۱ ــ 
 ........................................................ ۲ ــ 
 ........................................................ ۳ ــ 
 ........................................................ ۴ ــ 
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بيشتر بدانيم

فقط يک بار به دنيا می آيی،
فقط يک بار خداوند زندگی را به تو هديه می کند؛

اّما، در سرايی ديگر همواره خواهی بود؛
اگر اين فرصِت يک باره را از دست دهی،    

چه خواهی کرد؟     

گرچه يک  بار به دنيا می آيی
اّما يادت باشد که هر صبح، تولدی دوباره است؛

تولدی از خود، با خود و به دست خود.   
امام علی (ع) فرمود: «هرکس   دو روزش مساوی باشد، باخته است.» 

و تو با تولّد همواره ی خود در دنيا، در صبح زيبای بهشت می سرايی که:
ستايش خدايی را که در وعده اش با ما صادق بود و زمين را به ما ميراث داد تا در 

بهشت، هرجا که خواهيم جای گزينيم. پس چه نيک است پاداش اهل عمل.۱

١ــ زمر، ٧٤
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پايداری در عزم
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يادآوری
در سال گذشته دانستيم که مرحله ی دوم برنامه ی زندگی، تصميم گيری است. پس 
از اين که مقصد را شناختيم و به  آن ايمان آورديم، نوبت به تصميم گيری و عزم می رسد. 
يعنی با خدای خود عهد و پيمان می بنديم که برای رسيدن به مقصد تالش کنيم و به سوی 

آن حرکت نماييم. اين عهد و پيمان، خود دارای سه مرحله است:
١ــ عهدی کلّی برای قدم گذاشتن در راه

٢ــ تجديد آن عهد به صورت روزانه
٣ــ تکميل عهد، با برنامه ريزی های جديد

همچنين با برخی عوامل تقويت و دوام اين تصميم گيری آشنا شديم، مانند:
١ــ تسريع در انجام تصميم

٢ــ توجه به حضور در پيشگاه خداوند و فرشتگان
٣ــ توجه به عاقبت و ثمرات پايداری در تصميم

٤ــ داشتن دوست همفکر و همراه
٥ ــ رعايت اصل اعتدال

٦ ــ رعايت اصل تدريج و تداوم
نيز دانستيم که پس از عهد بستن با خدا دو کار ديگر را بايد انجام دهيم:

١ــ مراقبت از عهد
٢ــ محاسبه و ارزيابی از ميزان موفقيت

کارهای  چه  خود  تصميم گيری های  در  موفقيت  برای  بدانيم  می خواهيم  اکنون 
ديگری بايد انجام دهيم.
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اعتماد بر او

ُه ِبـکـاٍف َعـبۡـَده و َالَـۡيـَس الـلـّٰ
آيا خدا براى بنده اش كافى نيست؟

زمر، ۳۶
اكنون كه با آينده ى انسان در جهان آخرت آشنا شديم و دانستيم كه 
الزم  مى شود،  تعيين  دنيا  در  آنان  رفتار  براساس  انسان ها  ابدى  سرنوشت 
است بار ديگر با خداى خود «تجديد عهد» كنيم و تصميم بگيريم راه زندگى را 
محكم تر و مطمئن تر از گذشته، همان گونه كه خدا از ما خواسته است، بپيماييم 
و عوامل تقويت كننده ى عزم را به ياد داشته باشيم و در هر برنامه اى به كار 

بنديم.
       در اين درس، با يكى ديگر از عوامل تقويت عزم آشنا مى شويم.
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قرائت 

آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

(ای پيامبر) به (برکت) رحمت الهی ِه  فَـِبـمـا َرۡحـَمـٍة ِمـَن الـلـّٰ
در برابر آنان نرم و مهربان شدی ِلـۡنـَت لَـُهـمۡ 

اگر درشت خو بودی ا  َولَـۡو کُـۡنـَت فَـظـ
سنگدل َغـلـيـَظ الۡـَقـۡلـِب 

از اطرافت پراکنده می شوند َالنۡـَفـّضـوا ِمـۡن َحـۡوِلـَک 
 ........................... فَـاۡعـُف َعـۡنـُهـمۡ 
 ........................... َو اۡسَتـۡغـِفـۡرلَـُهـمۡ 
 ........................... َو شـاِوۡرهُـۡم ِفـی اۡالَۡمـِر 
 ........................... ۡل َعلَی اللِّٰه  ذا َعَزۡمَت فََتـَوکـَّ فَاِ
 ........................... َه يُـِحـبُّ الۡـُمـَتـَوِکّـلـيـَن  ِانَّ الـلـّٰ

آل عمران، ١٥٩

 ........................... ۡل َعلَی الَۡحِیّ الَّذی ال يَموُت  َو تََوکـَّ
 ........................... َو َسـِبّـۡح ِبـَحـۡمـِده ی 
 ........................... َوکَـفـٰی ِبـه ی 
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 ........................... ِبـُذنـوِب ِعـبـاِدهی َخـبـيـًرا 
فرقان، ٥٨

 ........................... َو لَـِئـۡن َسـاَلۡـَتـُهـمۡ 
 ........................... ـمـاواِت َو اۡالَۡرَض  َمـۡن َخـلَـَق السَّ
 ........................... ُه   لَـَيـقـولُـنَّ الـلـّٰ

بگو چه می گوييد ُقـۡل َافَـَرَايۡـُتـمۡ 
درباره ی آنچه جز خدا می خوانيد؟ ِه  مـا تَـۡدعـوَن ِمـۡن دوِن الـلـّٰ

اگر خدا خواهد که به من گزندی رسد ُه ِبـُضـٍرّ  ِاۡن َاراَدِنـَی الـلـّٰ
آيا آنان دورکننده ی گزند او هستند؟ ه ی  َهـۡل هُـنَّ کـاِشـفـاُت ُضِرّ

يا اگر رحمتی برای من خواهد َاۡو َاراَدنـی ِبَرۡحـَمـٍة 
آيا آنان بازدارنده ی رحمت او هستند؟ َهـۡل هُـنَّ ُمـۡمـِسـکـاُت َرۡحـَمـِتـه ی 
 ........................... هُ  ُقـۡل َحـۡسـِبـَی الـلـّٰ
 ........................... ُل الۡـُمـَتـَوِکّـلـونَ  َعـلَـۡيـِه يَـَتـَوکـَّ

زمر، ٣٨

به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را کامل کنيد.

َعـَزۡمـَت: تصميم گرفتی َفـاۡعـُف: پس درگذر  

ترجمه
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با تفكر در آيات، به سؤال هاى زير پاسخ دهيد و مشخص كنيد كه پاسخ ها 
را از كدام آيه به دست آورده ايد.

سوره/ آيهسؤال و پاسخشماره
١

٢

٣

چرا بايد بر خدا توکل کرد؟ مگر خداوند دارای چه ويژگی هايی 
است؟

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

چرا بر غير خدا نمی توان توکل کرد؟
………………………………………………………
………………………………………………………

برای رسيدن به تصميم صحيح بهتر است چه کار کنيم؟
………………………………………………………

………

………

………

حقيقت توکّل بر خدا
توکّل بر خدا به معنای اعتماد به خداوند و سپردن نتيجه ی کارها به اوست. انسان متوکّل خداوند 
را تکيه گاه مطمئن خود می يابد و در عين عمل به وظايف، امورش را به او واگذار می کند. او می داند 
که در صورت انجام وظيفه، هر نتيجه ای که به دست آيد، به مصلحت اوست، گرچه خود بدان مصلحت 
آگاه نباشد. زيرا خدای حکيمی که جهان را تدبير و اداره می کند از هر کس نسبت به ما مهربان تر است. 

تکيه و اعتماد بر خدا به انسان آرامش می دهد و به آينده اميدوار می کند.
حضرت علی (ع) در يکی از دعاهای خويش می گويد: 

خداوندا تو با آنان که به تو بيش تر عشق می ورزند، بيش از ديگران انس می گيری و برای اصالح 
کار آنان که بر تو توکّل می کنند از خودشان آماده تری، اسرار ايشان را می دانی و بر انديشه هايشان آگاهی 

و بر ميزان بينش آنان دانايی.
 در ادامه می گويد: 

به  را  آنان  تنهايی،  اگر  داغدار.  تو  ديدار  حسرت  در  دل هايشان  و  آشکار  تو  نزد  رازهايشان 

پيام آيات
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وحشت اندازد، ياد تو آنان را آرام سازد و اگر مصيبت ها بر آنان فرو بارد، به تو پناه  آورند و روی به 
درگاه تو دارند، چون می دانند سر رشته ی کارها به دست توست.۱

تصميم و توکّل 
نوجوانی و جوانی دوران تصميم های بزرگ است. هرچه عمر می گذرد و قوای انسان به سستی 
از  آزاد  معموالً  نوجوان  و  می يابد.جوان  کاهش  نيز  بزرگ  تصميم های  برای  انسان  توان  می گرايد، 
تمّنيات و وابستگی هاست. شجاعت روحی بااليی دارد و دست و پای وجودش چندان به رشته های 
حسادت  در  يا  دل بسته  مقام  يا  ثروت  به  نيست که  بزرگساالن  از  برخی  مانند  است؛  نشده  بسته  دنيايی 
باشد،  داشته  بزرگ  آرمان های  می تواند  او  باشد.  زندگی  تجمالت  فکر  در  يا  بسوزد  ديگری  به  نسبت 
آرمان هايی که از نوع پروازند، از نوع رفتن و صعود کردن، نه از نوع ماندن و در باتالق زندگی دنيايی 

فرورفتن. 
از اين رو، در اين دوره نياز شديدتری به توکل و اعتماد بر خداوند حس می شود.

1ــ حضرت ابراهيم (ع) و حضرت على (ع) در دوره ى نوجوانى و جوانى 
و  كردند  توكل  خدا  بر  تصميم ها  آن  براى  و  گرفتند  بزرگى  تصميم هاى  خود 

استقامت ورزيدند، آن تصميم ها را ذكر كنيد.

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

نيازمند  كه  داريد  سراغ  بزرگ  تصميم هاى  از  ديگرى  نمونه هاى  آيا  2ــ 
توكل بر خداوند و پايدارى و استقامت در راه آن باشد؟

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

١ــ نهج البالغه (فيض االسالم)، خطبه ٢١٨

ذكر
           نمونه ها
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دو نکته ی مهم
١ــ توکّل کردن فقط به معنای گفتن جمله ی «خدايا، بر تو توکّل می کنم» نيست. بلکه انسان بايد 
در قلب خود بر خدا توکّل کند و واقعاً او را تکيه گاه خود ببيند. اگر اين گونه باشيم، خداوند کارهای ما 
را به بهترين وجه چاره خواهد کرد و آن چيزی را که حقيقتاً به نفع ماست پيش خواهد آورد. خداوند 
آينده هايی را می بيند که ما نمی بينيم و به مصلحت هايی توجه دارد که ما درک نمی کنيم. گاهی چيزهايی 
را به نفع خود می پنداريم در حالی که به ضرر ماست، يا اموری را به ضرر خود می دانيم در حالی که به 
نفع ماست۱. بنابراين شايسته است که با اخالص بر خدا اعتماد کنيم و بدانيم که هيچ قدرتی در جهان 

مانع چاره سازی خدا نيست. 
امام صادق (ع) فرمود: خداوند به داود (ع) وحی کرد هر بنده ای از بندگانم به جای پناه بردن به 
ديگری با نّيت خالص به من پناه آورد، از کارش چاره جويی می کنم، گرچه همه ی آسمان ها و زمين و 

هرچه در آن هاست، عليه او برخيزند.٢
٢ ــ توکّل در جايی درست است که انسان مسئوليت و وظيفه ی خود را به خوبی انجام دهد، 
يعنی فکر و انديشه ی خود را به کار گيرد، با ديگران مشورت کند، بهترين راه ممکن را انتخاب نمايد و با 
عزم و اراده ی محکم برای رسيدن به مقصود تالش کند. در اين صورت است که می توان بر خدا توکّل 
کرد. زيرا توکّل، جانشين تنبلی و ندانم کاری افراد نيست بلکه کمک کننده و اميددهنده به کسی است 

که اهل هّمت، تعقل و پشتکار است.
روزی، پيامبر اکرم (ص) به مردمی برخورد که اهل کار و فّعالّيت نبودند. به آنان فرمود: 

شما چگونه مردمی هستيد؟ 
گفتند: ما توکّل کنندگان بر خدا هستيم. 

فرمود: نه، بلکه شما سربار ديگران هستيد.٣
کن کار  در  می کنی  توّکل  کشت کن پس تکيه بر جّبار کن٤گر 

و  نيازها  به  راهيابی  راستای  در  بايد  انسان  که  می داند  باشد،  معرفت  اهل  که  کننده ای  توکّل   
خواسته هايش، از ابزار و اسباب بهره جويد. زيرا اين ابزار و اسباب بنابر حکمت الهی قرار داده شده 

و بی توّجهی به آن ها، بی توجهی به حکمت و علم الهی است. 
٢ــ کافی، ج٣، ص ١٠٦ ١ــ بقره، ٢١٦     

٤ــ مثنوی مولوی ٣ــ مستدرک الوسائل، ج ١١، ص ٢١٧   
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توّكل هنگام تصميم

بارخدايا! همان طور كه تو فرمان داده اى، تالش 
آسمانيت قرآن و نگاه به  مراجعه به كتاب  مى كنم با 
زندگى پيشوايانم بهترين تصميم ها را بگيرم و با تمام 

توان، راه سرافرازى را بپيمايم. 
اّما من انسانم و توانايى هايم از توست. 

پس اى خداى مهربان! به قدرت بى پايان تو تكيه 
مى كنم و بر تو «توّكل» مى نمايم.

گام چهارم
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ذکر  را  توکّل  فوايد  و  آثار  درس،  توضيحات  و  روايات  آيات،  به  توجه  با  ١ــ 
کنيد.

٢ ــ چه رابطه ای ميان «عزم» و «توکّل» وجود دارد؟ 
٣ ــ آيا توکّل، سبب تنبلی می شود يا تحّرک؟ چرا؟ از آيه ی ۱۵۹ آل عمران کمک 

بگيريد. 
٤ ــ شرايط توکّل حقيقی کدام اند؟ 

۱ ــ مولوی در دفتر اّول مثنوی در «قصه ی نخجيران و بيان توکّل و ترک جهد» 
رابطه ی توکّل و تالش را به خوبی به تصوير می کشد و در ضمن آن می گويد: 

گـفت  پـيـغـمـبر بـه آواز بلـند          بـا تـوکّل زانـوی اشتـر بـبنـد 
کالس  در  و  بنويسيد  نمايش نامه  صورت  به  را  آن  و  کنيد  مطالعه  را  داستان  اين 

به   اجرا درآوريد. 
۲ ــ  آيا می دانيد شيطان بر چه کسانی مسلط نمی شود؟ آيه ی ۹۹ سوره ی نحل را 

مطالعه کنيد و جواب را بنويسيد.

انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد
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در مسير
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يادآوری
در کتاب «دين و زندگی ١» خوانديم که برنامه های زندگی ما به پنج بخش تقسيم می شود 
و دانستيم که پروردگار حکيم و هدايتگر، کامل ترين، بهترين و دقيق ترين برنامه ها را در هر 
بخش به ما عطا کرده است. اگر بخواهيم زندگی موّفقی داشته باشيم و پايان عمر ما در دنيا 
به رستگاری ابدی منتهی شود، بايد اين برنامه ها را بشناسيم و بدان ها عمل کنيم. از اين رو، 

يک بار ديگر برنامه های پيشنهادی سال گذشته را مرور می کنيم.
بخش هابرنامه هارديف
ارتباط با خدا ــ ارتباط با خودقرائت قرآن کريم و تفکر و تدبر در آن١
ارتباط با خودانتخاب مقصد و هدف زندگی٢
ارتباط با خداتالش برای معرفت بيش تر به خداوند٣
ارتباط با خدابهره بردن از راه های تقويت ايمان٤
ارتباط با خدا ــ ارتباط با خودعهد بستن با خدا برای انتخاب راه درست زندگی٥
ارتباط با خدا ــ ارتباط با خودبهره بردن از راه های تقويت عزم و تصميم گيری٦
ارتباط با خودمراقبت و محاسبه از تصميم ها و پيمان ها٧
ارتباط با خودداشتن دفتر برنامه ريزی٨
ارتباط با خداانجام صحيح و به موقع نماز٩
ارتباط با جامعهانتخاب دوست و همراه مناسب١٠
ارتباط با خود ــ ارتباط با جامعهپرداختن به کار و تالش و دوری از تنبلی١١
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آفرينش با رحمت و محّبت آغاز شد. 
و  گستراند  همه جا  در  را  رحمتش  و  آفريد  را  موجودات  رحمان  خداى 
فرمود: «َرْحَمـتـى َوِسـَعـْت ُكـلَّ َشـْىء1 ــ رحمتم هر چيزى را فراگرفته است» 
با همين اسم «رحمان»، آدميان را آفريد و به سعادت و كمال راهنمايى كرد. 
گروهى به خدا دل سپردند و راه اطاعت پيمودند و برخى محّبت و رحمتش را 
از ياد بردند و راه سرپيچى پيش گرفتند. خداوند درهاى بازگشت را به رويشان 
روكنند.2  سويش  به  دوباره  شايد  تا  انداخت  در  دلشان  را  خود  ياد  و  گشود 

بدين گونه اسم «غّفار» خود را به نمايش گذاشت.  
نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود    زمانه طرح محّبت نه اين زمان انداخت3 

شايسته است از خود بپرسم:
بزرگ ترين عشق و محّبتى كه بايد قلب ما را فراگيرد، عشق به كيست؟

اين عشق چه ثمرات و نتايجى به دنبال دارد؟

١ــ اعراف، ١٥٦
٢ــ توبه، ١١٨

٣ــ حافظ می گويد محبت و الفت، بر آفرينش جهان مقدم است و خداوند جهان را براساس محبت بنا نهاد.

دوستى با حق
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قرائت 

آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ

حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

و بعضی ازمردم َو ِمـَن الـّنـاِس َمـۡن يَـتَّـِخـذُ 
همتايانی به جای خدا می گيرند ِه َانۡـداًدا  ِمـۡن دوِن الـلـّٰ

آن ها را دوست می دارند مانند دوستی خدا ِه  يُـِحـبّـونَـُهـۡم كَـُحـِبّ الـلـّٰ
اما کسانی که ايمان آورده اند ذيَن ءاَمـنـو  ا  َو الـَّ

به خدا محبّت بيشتری دارند.  ِه    ا ِلـلـّٰ َاَشـدُّ ُحـبـ
بقره، ۱۶۵

َه       ..................................  ُقـۡل ِاۡن كُـۡنـُتـۡم تُـِحـبّـوَن الـلـّٰ
 ............................. ِبـعـونـی   فَـاتـَّ
 ............................. ُه   يُـۡحـِبـبۡـُكـُم الـلـّٰ
 ............................. َو يَـۡغـِفـۡر لَـُكـۡم ُذنـوبَـُكـمۡ 
 ............................. ُه َغـفـوٌر  َرحـيمٌ  َوالـلـّٰ

آل عمران، ۳۱

 ............................. ال تَـِجـُد َقـۡوًمـا  
 ............................. ِه َو الۡـَيـۡوِم اۡالٔ ِخـِر   يُـۡؤِمـنـوَن ِبـالـلـّٰ
 ............................. يُـواّدوَن  
 ............................. َه َو َرسـولَـه و   َمـۡن حـادَّ الـلـّٰ
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 ............................. َو لَـۡو كـانـوا ءابـاءَ هُـۡم  
 ............................. َاو َابۡـنـاءَ هُـۡم َاۡو ِاۡخـوانَـُهـۡم  
 ............................. َاۡو َعـشـيَرتَـُهـۡم   

مجادله،   ۲۲ 

همانا كه برای شما نمونه ی نيكويی بود  َقـۡد كـانَـۡت لَـُكـۡم ُاۡسـَوةٌ َحـَسـَنـٌة  
در روش ابراهيم و همراهان او ذيَن َمـَعـه و  فـی ِابۡـراهـيَم َو الـَّ
آن گاه که به قوم خود گفتند ِاۡذ قـالـوا ِلـَقـۡوِمـِهـمۡ 

به حقيقت كه ما از شما بيزاريم  ِانّـا بُــَرءاُء ِمـۡنـُكـۡم  
و از آن چه جز خدا می پرستيد ِه  َو ِمـّمـا تَـۡعــبُـدوَن ِمـۡن دوِن الـلـّٰ

نسبت به شما كافريم كَـَفـۡرنـا ِبـُكـمۡ 
و پديد آمده ميان ما و شما دشمنی َو بَـدابَـۡيـَنـنـا َو بَـۡيـَنـُكـُم الۡـَعـداَوةُ 

و کينه برای هميشه َو الۡـبَـۡغـضـاُء َابَـًدا 
مگر اينکه به خدای يگانه ايمان آوريد. ِه َوۡحـَده و   َحـتّٰـی تُـؤِۡمـنـوا ِبـالـلـّٰ

ممتحنه، ۴

با استفاده از توضيحات زير، ترجمه ی آيات را تکميل کنيد.

ـِبـعـوا + ن + ی: پس مرا پيروی کنيد ـِبـعـونـی = َفـ + ِاتَّ َفـاتَّ
ُيـۡحـِبـۡبـکُـۡم: تا شما را دوست بدارد

: دشمنی کرده است ُيـواّدوَن: دوستی می کنند               حادَّ

ترجمه 
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با انديشه و تدّبر در آيات، پيام هاى مربوط به دوستى را تكميل كنيد.

سوره/آيهپيام هارديف
مردم بر دو دسته اند: گروهی….......…… دوست دارند.١

 گروهی چيزهای ديگر را همتای خدا می گيرند و….............…
………

………الزمه ی دوستی با خداوند …………………………………٢
………نمی شود کسی…......……… ولی با دشمنان او…….........…٣
کسانی ٤ از  همواره  می کنند،  اقتدا  او  به  که  کسانی  و  (ع)  ابراهيم  حضرت 

که……… می پرستند و از آن چه……… بيزاری می جويند و اعالم برائت 
می کنند.

………

هستند، ٥ خدا  دشمنان  که  کسانی  و  می ورزند  دوستی  خدا  با  که  کسانی  ميان 
برای هميشه رابطه ی……… برقرار است، مگر آن که آنان از دشمنی با خدا 

دست بردارند.

………

اگر به مجموعه ی اين پيام ها نگاه ديگری کنيم، می بينيم که قرآن کريم از رويارويی و تقابل دو گروه 
سخن می گويد: گروهی که زندگی خود را بر محور حّب و عشق به خداوند بنا کرده  اند و گروهی که از 
دوستی او سر باز زده و محّبت غير او را برگزيده اند. گويا تاريخ، سرگذشت مقابله ی اين دو جريان بوده 
است: مقابله ی ابراهيم با نمرود، موسی با فرعون، عيسی با حاکم مشرک روم۱ و کاهنان يهود و پيامبر 

گرامی اسالم با مشرکان حجاز.
راستی، ريشه ی اين مقابله چيست؟

آيا راهی برای سازش اين دو جريان وجود دارد؟
هرکدام از ما خود را در کدام جبهه می يابد؟

برای رسيدن به پاسخ اين سؤال ها، به نقش محّبت و عشق در زندگی انسان می پردازيم و تأثير آن 
را در تصميم گيری های فردی و اجتماعی افراد بررسی می کنيم.

١ــ در آن زمان، پونتيوس پيالطس از طرف امپراطور روم بر فلسطين حکومت می کرد.

پيام آيات
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نقش محّبت
محّبت و دوستی سرچشمه ی اصلی تصمیم ها و كارهای انسان است. فّعالّیت هایی كه آدمی در 
طول زندگی انجام می دهد، ریشه در دل بستگی ها و محّبت های او دارد و همین محّبت هاست كه به        زندگی 

آدم ها جهت می بخشد. 
هرقدر این محّبت  شدیدتر باشد، تأثیر آن نیز در زندگی عمیق تر و گسترده تر است. یک دختر و 
پسر، قبل از ازدواج، به چیزی جز خود نمی اندیشند. دنیای آن ها بر محور خود می چرخد و به كارهای 
خود و عالقه های شخصی خود سرگرم اند. این دختر و پسر، همین كه كانون خانواده را تشكیل دادند 
و به هم دل  بستند، سرنوشت خود را به سرنوشت دیگری بسته می بینند، شعاع خواسته هایشان وسیع تر 
می شود و چه بسا خواسته های همسر بر خواسته های خود تقّدم می یابد و آن گاه كه صاحب فرزند شوند، 
رفتارشان به كلی عوض می شود. پسر، فردی چاالک و پرتحرک می گردد و برای رفع نیازهای زن و 
فرزند، راحتی را از خود می گیرد و دختر، با صدای كودک، مانند برق می جهد و سراسیمه به سوی 
فرزندش می دود. همین دختر كه تا دیروز كم طاقت و زود  رنج جلوه می كرد، اكنون با قدرت شگرفی در 
مقابل بی خوابی، گرسنگی  و كار زیاد، صبور و شكیباست. محبت به فرزند سبب می  شود از خودمحوری 

درآید، خود را فراموش كند و فردی ایثارگر، با اراده، نیرومند، مصمم و پركار شود.1 

محّبت به حّق
اگر عشق و محّبت انسان از این امور محدود فراتر رود و دل به سرچشمه ی کماالت و زیبایی ها 
سپارد، این عشق زندگی او را بیش از این دگرگون می کند. سرگذشت دوستان خدا این گونه است. 
آن كس كه به خدا ایمان دارد و محّبت او را در قلب خود جای داده است، به میزانی كه ایمانش اوج 
می گیرد و محّبتش فزون تر و عمیق تر می شود، احساس حیاتی دوباره می كند و شور و شوقی فرح بخش 

وجودش را فرا می گیرد؛ از این رو مشتاقان عشق الهی ندا سرداده اند:
افـروز آتـش  ده  سیـنـه ای  در آن سینه دلی و آن دل همه سوزالـهـی 
َپـرَورد درد  درونـی  کـن  دلی در وی، درون درد و برون دردکـرامـت 
دل افسرده غیر از آب و گل نیست٢هر آن   دل را که  سوزی نیست دل نیست

عشق و محّبت الهی افسردگی، خمودی، ترس و ُجبن را ازبین می برد و نشاط، تحّرک، شجاعت 

١ــ جاذبه و دافعه ی علی علیه الّسالم، استاد شهید مرتضی مطهری، ص ٣٨
٢ــ وحشی بافقی
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و قدرت می بخشد. سنگين و تنبل را چاالک و زرنگ، بخيل را بخشنده، كم طاقت و ناشكيبا را متحّمل 
و شكيبا می كند و باالخره آدمی را از خودخواهی و نفع پرستی بيرون آورده و به ايثار و از خودگذشتگی 
می رساند؛ هّمت و اراده را قوی، غلّ    و غش ها را پاک و انديشه را خّالق می كند. خالصه، عشق به خدا 

چون اكسيری است كه مرده را حيات می بخشد و زندگی حقيقی به وی عطا می كند.

 در زندگى پيامبران، امامان، مجاهدان و شهيدان راه خدا نگاه كنيد 
و نمونه اى از فداكارى و ايثار آنان را كه نشانه ى عشق به خداوند است، در 

كالس گزارش كنيد.

آثار محّبت به خدا 
۱ــ پيروی از خداوند: نمی شود انسان از صميم دل كسی را دوست داشته باشد اما از فرمانش 
سرپيچی كند. اين سرپيچی نشانه ی عدم صداقت در دوستی است. در شعری منسوب به امام صادق (ع) 

آمده است: 
خدا را نافرمانی كنی و اظهار دوستی با او نمايی؟ 

به جان خودم اين رفتاری شگفت است.
اگر دوستی ات  راستين بود، اطاعتش می كردی؛

زيرا دوستدار، مطيع محبوب خود است.۱
برخی می گويند: قلب انسان با خدا باشد، كافی است و عمل به احكام دين ضرورتی ندارد، اعمال 

ظاهری و ظاهر انسان مهم نيست، آن چه اهميت دارد، درون و باطن انسان است.
اين توجيه، با كالم خداوند سازگار نيست. خداوند می فرمايد اگر مرا دوست داريد و اگر محبت 
كسی  است  ممكن  چگونه  كنيد.  پيروی  من  دستورات  از  است  شايسته  گرفته،  قرار  شما  قلب  در  من 

به ديگری اظهار ارادت و عالقه ی قلبی كند اّما برخالف خواسته ی او عمل نمايد؟
امام صادق عليه ّالسالم فرمودند:

ـَه َمـْن َعـصـاُه۲ ــ كسی كه از فرمان خدا سرپيچی می كند، او را دوست ندارد. مـا َاَحـبَّ الـلّٰ
خواسته و فرمان خداوند، يعنی «دين»، همان برنامه ی سعادت و راه رستگاری و کمال ماست. او 

٢ــ امالی شيخ صدوق، ص ٣٦٩. ١ــ جاذبه و دافعه ی علی عليه الّسالم، استاد شهيد مرتضی مطهری، ص ٦٠ 
  

ذكر
           نمونه ها
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نيازی ندارد تا به ما فرمان دهد و نيازش را برطرف کند. خداوند، در فرمان هايش فقط و فقط به مصلحت 
ما  به  ناصحانه  او  کند.  توجه  ما  دل  خواسته ی  به  فقط  که  نيست  رياکاری  دوست  مانند  دارد.  نظر  ما 
هشدار می دهد که چه بسيار چيزهايی که شما خوشتان می آيد ولی به ضرر شماست و چه بسيار چيزهايی 
که بدتان می آيد اّما به نفع شماست. حتی اگر احساس کنيم برخی دستورهای خداوند سخت است، بايد 
مطمئن باشيم که اين دستور برای سعادت ما ضروری است. بايد بگذاريم عشق به سعادت حقيقی در 

دل ما جوانه بزند، آن گاه خواهيم ديد که هر سختی بر ما آسان خواهد شد.
امام سجاد (ع) در ابتدای يکی از مناجات های خود، به خدا عرض می کند:

«خدايا! کيست که شيرينی دوستی با تو را چشيده باشد و غير تو را طلب کند؟»
آن گاه، پس از مقداری راز و نياز، می گويد:

«ای آرزوی دل مشتاقان
و ای نهايت آرمان دوستان

دوستی تو را از تو می خواهم
و دوستی هر که تو را دوست دارد

و دوستی هر کاری که مرا به تو نزديک می کند.»۱

 درباره ى محّبت هاى خداوند به خود بينديش و ببين كه تاكنون پاسخ هاى 
مناسبى به  اين محّبت ها داده اى؟ در اين تأمل نيم نگاهى هم به سرپيچى هاى خود 

داشته باش. 

۲ــ دوستی با دوستان خدا: وقتی محّبت خداوند در دلی خانه كرد، آن دل محّبت همه ی 
كسانی را كه رنگ و نشانی از او دارند، در خود می يابد و به مقداری كه اين رنگ و نشان بيش تر و 
قوی تر باشد، عالقه و محّبت نيز  فزون تر می شود. در منظومه ی عاشقان و دوستان الهی كه برگرد كعبه ی 
وجود او حلقه زده اند، نزديک ترين آن ها، رسول خدا (ص) و اهل بيت ايشان (ع) هستند كه مظهر تمام 
و كماِل حق و جلوه ی زيبايی های اويند. هركس اين خانواده را بشناسد و با فضائل اخالقی آنان آشنا 

گردد، عشق به آنان را در خود می يابد.

خودكاوى

۱ــ مفاتيح الجنان، مناجات المحّبين از مناجات های خمس عشرة.
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 ٣ــ بيزاری از دشمنان خدا: عاشق روشنايی، از تاريكی می گريزد. دوستدار زندگی و بقا، 
از نيستی و نابودی متنفر است. دل بسته ی عدالت و آزادی و صداقت و وفا، از ظلم و استبداد و ريا 
و بی وفايی بيزار است و آن كس كه به دوستی با خدا افتخار می كند، با هرچه ضدخدايی است، مقابله 

می نمايد. او دوستدار حق و دشمن باطل است.
حضرت علی (ع) در يکی از مراسم حج، که مسلمانان از نقاط مختلف به مکه آمده بودند، از طرف 
رسول خدا (ص) مأموريت يافت اين خبر را به مردم برساند که خدا و رسولش از مشرکين بيزارند و به 

مشرکين اعالم کند که بهتر است توبه کنيد و خود را از گمراهی نجات دهيد.۱
٤ــ مبارزه با دشمنان خدا: عاشقان خدا پرچمدار مبارزه با زشتی ها، ستم و ستمگران بوده اند. 
همه ی پيامبران، از حضرت نوح (ع) و حضرت ابراهيم (ع) تا پيامبر اسالم (َصّلی الّله  عليه و آله)زندگی 
كردند.  منتقل  بعد  نسل  به  نسلی  از  را  مبارزه  پرچم  و  گذراندند  پليدی  و  ستم  با  مبارزه ی  در  را   خود 
نمی شود كسی دوستدار فضيلت ها و کرامت ها باشد و در جهان زشتی و نامردمی و ستم ببيند و در عين 

حال بتواند قرار و آرام بگيرد. 
از اين رو «جهاد در راه خدا» در برنامه ی تمام پيامبران الهی بوده و بيش تر آنان درحال مبارزه ی 
که  می کنيم  مشاهده  می نگريم،  جهان  حوادث  به  وقتی  نيز  امروزه  رسيده اند.  شهادت  به  ستمگران  با 
مستکبران و ستمگران برای رسيدن به منافع و لذايذ دنيايی خود حقوق ملت ها را زير پا می گذارند و 
حتی از داشتن يک سرزمين برای زندگی شرافت مندانه محروم می کنند. رنج و محروميت مردم فلسطين 

نمونه ی آشکاری از رفتار مستکبران است که جز با مبارزه، برطرف نخواهد شد.

  با بررسى و تحليل دنياى امروز، بزرگ ترين دشمنان خدا و متجاوزين 
به حقوق انسان ها را مشخص كنيد و سپس راه هاى مؤثر براى مقابله با آنان را 

كه همه ى مظلومين و ستمديدگان جهان بتوانند انجام دهند، پيشنهاد دهيد. 

نتيجه اين که:
دينداری با دوستی با خدا آغاز می شود و برائت و بيزاری از باطل و دشمنان خدا را به دنبال 
دارد. به همين جهت اگر كسی بخواهد قلبش را خانه ی خدا كند بايد شيطان و امور شيطانی را از آن 

١ــ سوره ی توبه، ١ تا ٣

تطبيق
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بيشتر بدانيم

ـُه» كه پايه و اساس بنای اسالم است، مرّكب از يک نفی و يک  بيرون نمايد. جمله ی «ال ٰ ِاٰلـَه ِاالَّ الـلّٰ
اثبات است: «نه» به هر چه غيرخدايی است و «آری» به خدای يگانه.۱    

پس دينداری بر دو پايه استوار است: توّلی (دوستی با خدا) و تبّری (بيزاری از باطل) و به   ميزانی 
كه دوستی با خدا عميق تر باشد نفرت از باطل هم عميق تر است. 

امام خمينی «رحمة الّله عليه» در پيام ارزشمندی، بعد از تبيين دقيق مرزهای دوستی و بيزاری 
می گويد: «مگر تحقق ديانت، جز اعالم محبت و وفاداری نسبت به حق و اظهار خشم و برائت نسبت 
به باطل است؟ حاشا كه خلوص عشق موّحدين جز به ظهور كامل نفرت از مشركين و منافقين ميسّر 

شود.»۲
برمبنای همين تحليل، ايشان به مسلمانان جهان سفارش می كنند: «بايد مسلمانان، فضای سراسر 
عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبريز كنند.»٣

محّبِت با معرفت

چه زيبا و شورآفرين است كه برنامه ی زندگی ما سرشار از جلوه های محّبت و دوستی 
به پيامبر گرامی و اهل بيت  ايشان صلوات الّله     عليهم است و همان طور كه امام  صادق   (ع) از 
ما خواسته اند، در شادی آنان شاد و در مصيبت آنان سوگوار و عزادار هستيم. با حضور 
فعال در مراسم بزرگداشت اهل بيت(ع) محّبت خود را نشان می دهيم و زمينه های پيروی 

از آن بزرگواران و رشد و كمال خويش را فراهم می سازيم.
برای اين كه مراسم بزرگداشت اهل بيت (ع) و جلوه های دوستی ما به آنان بيش تر 
رشد دهنده و قابل قبول تر به پيشگاه خداوند باشد، توّجه و مراعات موارد زير ضروری 

است:
۱ــ اين محّبت و دوستی را با معرفت و شناخت عميق نسبت به آنان همراه كنيم 

١ــ سيری در نهج البالغه، استاد شهيد مرتضی مطهری، ص ٢٨٥
٢و٣ــ پيام امام خمينی رحمة الله عليه به مناسبت حج ١٤٠٧ هـ.ق برابر با ١٣٦٦ هـ.ش
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و شور خود را با شعور عجين سازيم تا مراسم جشن ها و سوگواری ها متناسب با شأن و 
منزلت آن بزرگواران باشد و از چارچوبی كه دين تعيين كرده، خارج نگردد. محّبت های 
آميخته با جهل همواره خطرناک است و در بسياری ازموارد به رفتارهايی منجر می شود 

كه خدای متعال و پيشوايان دين از آن بيزارند.
امام علی(ع) می فرمايد:

دو تن در رابطه ی با من هالک شدند: دوستی كه (در دوستيش) غلّو و زياده روی 
می كند( و مرا از مرتبه ی واليت و امامت باالتر می برد) و دشمنی كه در دشمنِی با من پای 

می فشرد.۱
من  به  ايشان  رفتم.  امام  ديدار  به  روزی  می گويد  صادق(ع)  امام  ياران  از  يكی 

فرمود: 
ای َحيثمه سالم ما را به دوستانمان برسان و به آنان اعالم كن پاداش الهی را جز با 
عمل،و واليت ما را جز با خويشتن داری به دست نمی آورند. ای َحيثمه كسی كه واليت 

ما و معرفت نسبت به ما را ندارد هيچ سودی نخواهد برد.۲
سيره ی پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت(ع) نشان می دهد كه آنان با ادعای محّبت بدون 
معرفت و بدون عمل مبارزه كرده و پيروان خود را از آن منع كرده اند. بنابراين نزديكی 

هركس به آنان به مقدارمحّبت همراه با معرفت و عمل است.
٢ــ محتوای مراسم جشن يا سوگواری اهل بيت (ع)، از قبيل اشعار، سرودها و 
مداحی ها بايد به گونه ای انتخاب شود كه بيانگر محّبت همراه با معرفت و سازگار با اصول 
اسالمی و ساير احكام شرعی باشد. عبارت ها و جمالتی كه برای اين بزرگواران به كار 
می بريم بايد مورد قبول خودشان باشد. با مراجعه ی به متن زيارت ها، مانند زيارت جامعه، 
می توانيم بهترين اوصاف را درباره ی آن بزرگواران بيابيم و استفاده كنيم. به ياد داشته 
باشيم كه بزرگ ترين ويژگی پيامبر اكرم (ص) و امامان بزرگوار «بنده ی خدا» بودن است 
كه همه روزه ۹ بار در تشهد نمازهای واجب آن را تكرار می كنيم و می گوييم: «َاۡشَهُد َانَّ 

ًدا َعۡبُده و َو َرسوُله و». ُمَحمَّ

١ــ نهج البالغه، ترجمه ی فيض االسالم، حکمت ١١٧
٢ــ الشيعه فی احاديث الفريقين، سيدمرتضی موحد ابطحی، ص ٣٥٤.
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و  معرفت زا  عميق،  پرمحتوا،  بايد  مراسم  اجزای  ساير  و  نوحه ها  سرودها،  ۳ــ 
حماسی باشد به گونه ای كه هم مناسب با كرامت و منزلت آن بزرگواران باشد و هم روح 
شجاعت و حماسه و ايثار را در جامعه بدمد. اشعار و عبارات سطحی و پيش پا افتاده 
و انجام حركات نسنجيده به بهانه ی شادی يا سوگواری موجب رنجش آن بزرگواران و 

درنتيجه، بيزاری خداوند از ما شود.
گذاشت»،  كنار  بايد  را  آداب  محّبت  ابراز  «درهنگام  قبيل  از  توجيهاتی  ۴ــ 
«اهل بيت  (ع) انسان هايی بزرگوارند و از خطای ما می گذرند» و «عشق را نمی توان كنترل 
كرد و با احكام محدود ساخت»، هيچ كدام در درگاه الهی و پيشگاه اهل بيت (ع) پذيرفته 
نيست و مجوز رفتارهای مخالف دين نمی شود. اگر كسی در مراسم مربوط به پيشوايان 
دين مرتكب رفتارهای دور از معرفت و مخالف شرع شود، چه بسا مجازاتی سنگين تر 
از كسی داشته باشد كه در شرايط عادی اين رفتارها را انجام می دهد. اين مراسم بايد 
موقع  به  انجام  فروتنی،  و  تواضع  كالم،  در  عفاف  ظاهری،  حجاب  و  عفاف  تجلی گاه 
تبذير، رعايت حقوق  همنوعان، دوری از اسراف و  واجبات دينی مانند نماز، كمک به 
همسايگان، حفظ اموال عمومی، دوری از رقابت ها و حسادت ها و در يک  كالم، بايد 

تجلی گاه معرفت به ائمه(ع) باشد.
و  معروف  به  امر  وظيفه ی  مراسم  اين گونه  در  كه  داريم  مسئولّيت  ما  همه ی  ــ   ۵
نهی از منكر را به دقت انجام دهيم. چرا كه از بزرگ ترين منكرها بی حرمتی به پيشوايان 
دين در مراسمی است كه برای حرمت و بزرگداشت آنان برگزار می شود. به همين جهت 

ضرورت دارد به نكات زير توّجه نماييم:
الف ــ بدانيم كه برنامه ها و كارهای ما در مراسم دينی، موافق احكام الهی است 

كه فقيهان جامع الّشرايط در كتاب های خود ذكر كرده اند.
ب ــ در مواردی كه برای ما مشكوک است، به عالمان دين در شهر و ديار خود 

مراجعه كنيم و نظر آنان را جويا شويم تا با اطمينان خاطر آن اعمال را انجام دهيم.
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تنظيم رابطه ها بر معيار دوستى با خداوند

تالش مى كنيم:
1ــ رابطه ى عاشقانه و محّبت آميز خود با خدا را عميق تر 
و پايدارتر كنيم و به آن چه او برايمان مى پسندد و فرمان مى دهد 

راضى باشيم.
2ــ با دوستان او رابطه ى دوستى و مهر برقرار كنيم و از 
دشمنان او دورى ورزيم تا از او فاصله نگيريم و راه به سوى 

او را گم نكنيم.

گام پنجم

١ــ برای تقويت دوستی خود با خداوند، از چه راه هايی می توان کمک گرفت؟
چه  صفتان  باطل  مقابل  در  نبودن  بی تفاوت  و  باطل  از  بيزاری  تقويت  برای  ٢ــ 

می توان کرد؟
٣ــ چگونه می توان دريافت كه در دوستی با خدا و دشمنی با بدی ها صادق هستيم؟

۱ــ در زندگی پيامبران و امامان (صلوات الله عليهم) و مجاهدان راه خدا تحقيق 
كنيد و نمونه هايی از اشتياق آن ها به    حق و مبارزه شان با زشتی و باطل را نشان دهيد.

پيامبر اكرم(ص) بود،  راستين  پيروان  ۲ــ امام خمينی ــ رحمة الّله عليه ــ كه از 
زندگی خود را در مبارزه ی با ستم و باطل گذراند.آيا می توانيد نمونه هايی از اين مبارزه ها 

را بيان كنيد؟

انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد
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فضيلت آراستگى

رسول خدا (ص):
َه َجـميـل َو يُـِحـبُّ الـَجـمـاَل۱ ِانَّ الـلـّٰ

خدا زيباست و زيبايى را دوست دارد

و  «عفيفانه»  «عّزتمند»،  حضور  مؤمنان،  ارزشمند  برنامه هاى  از 
رشته اى  اّما  متفاوت اند  گرچه  مفاهيم  اين  است.  اجتماع  در  «آراسته» 
نامرئى و ظريف، آن ها را به يكديگر پيوند مى دهد و زيبايى خاصى پديد  

مى آورد. 
به راستى، 

«آراستگى» و «عفاف» چه رابطه اى با يكديگر دارند؟ 
ميان اين دو با «عّزت» چه نسبتى برقرار است؟ 

١ــ بحار االنوار، ج ٧٩، ص ٢٩٩ و خصال، ج٢، ص ١٥٧.
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قرائت   
آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد. 

 
جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ

حـيـِم ِه الـرَّ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

....................... ِه  َم زيـَنـَة الـلـّٰ ُقـۡل َمـۡن َحـرَّ

....................... تـی َاۡخـَرَج ِلـِعـبـاِده ی  الـَّ

....................... ۡزِق  ّـبـاِت ِمـَن الـِرّ ِيِ َوالـطـَّ

....................... ُقـۡل ِهـَی ِلـلَّـذيـَن ءاَمـنـوا 

....................... نۡـيـا  ِفـی الۡـَحـيـاِة الـدُّ

....................... خـاِلـَصـًة يَـۡوَم الۡـقـيـاَمـِة 

....................... ـُل اۡآليـاِت  کَـذ ِٰلـَك نُـَفـِصّ

....................... ِلـَقـۡوٍم يَـۡعـلَـمـونَ 

بگو پروردگارم حرام کرده زشت کاری ها را َی الۡـَفواِحَش  ّـِ َم َرب َّما َحـرَّ ُقـۡل ِان
چه آشکار و چه پنهان آن ها را مـا ظَـَهـَر ِمـۡنـهـا َو مـا بَـطَـَن 
و نيز گناه و سرکشی به ناحق را َواِۡالثۡـَم َو الۡـبَـۡغـَی ِبـَغۡيـِر الَۡحـِقّ 

و اين که به خدا شرک بورزيد، ِه  َو َاۡن تُـۡشـِرکـوا ِبـالـلـّٰ
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چيزی را که برای آن دليلی نفرستاده ۡل ِبـه ی ُسـۡلـطـانًـا  مـالَـۡم يُـَنـِزّ
و اين که به خدا نسبت دهيد ِه  َو َاۡن تَـقـولـوا َعـلَـی الـلـّٰ

چيزی را که نمی دانيد. مـاال  تَـۡعـلَـمـونَ 
اعراف، ٣٢ و ٣٣

....................... يـا بَـنـی ءاَدمَ 

....................... َقـۡد َانۡـَزلۡـنـا َعـلَـۡيـکُـۡم ِلـبـاًسـا 
....................... ا  يُـواری َسـۡوءاِتـکُـۡم َو ريـشـً
....................... َو ِلـبـاُس الـتَّـۡقـوٰی ذ ِٰلـَك َخـۡيـرٌ 
....................... ِه  ذ ِٰلـَك ِمـۡن ءايـاِت الـلـّٰ
....................... رونَ  کـَّ لَـَعـلَّـُهـۡم يَـذَّ

اعراف، ٢٦

به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را تکميل کنيد. 

َاۡخـَرَج: پديد آورد، خارج کرد الَّـتـی: که، کسی که  َم: حرام کرده  َحـرَّ
کَّـروَن: پند می گيرند َيـذَّ ِهـَی: آن، او  ـُل: توضيح می دهيم  ُنـَفـِصّ

ريش: زينت ُيـواری: بپوشاند  َسـۡوءات: ناپسندی ها 

ترجمه
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با تفكر در آيات، جمله هاى زير را تكميل كنيد و مشخص كنيد كه هر جمله 
از كدام آيه به دست آمده است.

سوره/ آيهپيام آياترديف
١
٢
٣
٤

٥

٦

خداوند، زينت های جهان را بر بندگانش حرام ................ .
مؤمنان بايد از روزی هايی که از راه درست و پاک به دست آورده اند، ..... .
زينت ها و روزی های پاک در آخرت، اختصاص به ............. دارد.

آن  چيزهايی که خداوند بر مؤمنان حرام کرده است، عبارتند از: ........ ، 
...... ،...... ، .......و ....... .

از  را  انسان  الف:  است:  داده  قرار  هدف  دو  برای  را  پوشش  خداوند، 
ناپسندی ها حفظ کند و مايه ی عفاف باشد. ب: ............. 

اگر انسان لباس ......... را بر خود بپوشاند، خواهد توانست پوشش و 
لباس  ظاهری را مراعات کند و حفظ نمايد. 

.........

.........

.........

.........

.........

.........

اين آيات، نمونه ای از سخنان خداوند درباره ی آراستگی و پوشش است. برای 
درک عميق تر و استفاده ی بهتر از راهنمايی های خداوند درباره ی مساله ای که هر روز 
با آن سر وکار داريم، از کلمات پيشوايان خود و شيوه ی زندگی آنان کمک می گيريم و به 

توضيح بيش تر آيات می پردازيم. 

آراستگی، شيوه ی پيشوايان دين
پيشوايان ما نه تنها در زيبايی باطنی خود می کوشيدند بلکه به زيبايی و آراستگی ظاهر هم توجه 

داشتند و ياران خود را نيز به رعايت آن دعوت می کردند. 
رسول خدا ــ صلی الّله عليه و آله ــ می فرمايد: 

لباس سفيد و روشن بپوشيد که پاک تر و پاکيزه تر است.۱
امام علی ــ عليه الّسالم ــ می فرمايد: 

١ــ وسائل الشيعه، ج١، ص ٢٨٠

پيام آيات
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آراستگی از اخالق مؤمنان است.۱
امام  صادق ــ عليه الّسالم ــ می فرمايد:

خداوند زيبايی و آراستگی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژوليده نشان دادن 
بدش می آيد.۲

و نيز می فرمايد: 
دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است.۳

 هنگامی که رسول خدا (ص) می خواست با ديگران مالقات کند، به آينه نگاه می  کرد، موهای خود 
را شانه می زد و مرتب می ساخت و می فرمود: 

خدای تعالی دوست دارد وقتی که بنده اش به سوی دوستانش می رود خود را آماده و آراسته 
کند.۴

به  مدتی  اندک  در  مسلمانان  که  شد  سبب  ما  پيشوايان  ساير  و  خدا (ص)  رسول  شيوه ی  اين 
آراستگی،  گيرند.  قرار  ملت ها  ساير  سرمشق  و  الگو  و  شوند  تبديل  ملت ها  پاکيزه ترين  و  آراسته ترين 
اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها ندارد. بلکه شامل زمان حضور در خانواده، و 
از آن مهم تر، زمان عبادت نيز می شود. استفاده از عطر، شانه زدن موها، پوشيدن لباس روشن و تميز و 
پاک بودن تمامی بدن، از توصيه های مهم آنان هنگام عبادت است. تکرار دائمی نماز در شبانه روز، اين 

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

 با دوستان خود مشورت كنيد و ببينيد كه سفارش و تأكيد اسالم به 
پاكيزگى و آراستگى چه آثارى در زندگى فردى و اجتماعى دارد؟ 

تناسب ميان ظاهر و باطن در آراستگی
را  ظواهر  و  اعمال  روحيات،  و  اخالق  انديشه ها،  و  اوست  باور  و  انديشه  تجّلی  کس  هر  ظاهر 

١ــ غرر الحکم و دُررالکلم، چاپ دانشگاه تهران، ج١، ص ٣٠٧. تجّمل در احاديث، به معنای آراستگی و زيبايی است نه استفاده 
از لباس ها و جواهرات گران قيمت و اين نوع آراستگی است که با ساده زيستی معصومين صلوات الله عليهم منافاتی ندارد.

٢ــ امالی، شيخ طوسی، ج١، ص ٢٧٥
٣ــ ثواب االعمال، ص ٣٦٢

٤ــ وسائل الشيعه، ج١، ص ٢٧٨

همفكرى
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می سازند و شکل می دهند. مثًال آن کس که نظم و برنامه ريزی را قبول دارد، اگر واقعًا به آن ايمان و باور 
داشته باشد، دست به برنامه ريزی می زند و هرکاری را در زمان خاص خود انجام می دهد. 

از سوی ديگر، رفتارهای ظاهری نيز به تدريج بر باطن انسان تأثير می گذارد و روحيه ی فرد را 
تغيير می دهد. شما می توانيد نمونه های فراوانی بيابيد که چگونه برخی اعمال، سبب تغيير اخالق و حّتی 

طرز تفّکر افراد شده است. 
البته ممکن است انسان های رياکار خود را در ميان جمع خوب جلوه دهند، در حالی که باطن 
زشتی داشته باشند. اّما اين ظاهر زيبا عاريتی و موقتی است و نمی تواند از چشمان تيز بين انسان های 

خردمند مخفی بماند. باالخره، باطن زشت آنان آشکار می شود و خود را نشان می دهد. 
برخی نيز برای توجيه ظاهر نامناسب خود به اين جمله متوّسل می شوند که «دل بايد پاک باشد، ظاهر 
چندان اهميّتی ندارد!» اّما خوب است آنان توجه کنند که دل پاک و باحيا و عفيف، ظاهر پاک و باعفاف 
را به دنبال می آورد و همان طور که گفته اند، «از کوزه همان برون تراود که در اوست.» مگر می شود که 

کسی حقيقتی را از صميم قلب دوست داشته باشد، اما هر روز کاری بر ضد آن انجام دهد؟ 
حقيقت اين است که دل به هر جا رود عمل هم به همان جا می رود. 

 نمونه هايى از تناسب و هماهنگى ظاهر و باطن را توضيح دهيد. 
............................................................
............................................................
............................................................

عفاف، عّزتمندی و آراستگی
عفاف يک حالت روحی و فضيلت اخالقی است که سبب می شود انسان اندام ظاهری خود را 
وسيله ی خودنمايی و جلب توجه ديگران قرار ندهد و اجازه ندهد ناپاکان از او سوء استفاده کنند. انسان 
عفيف حيا دارد از اين که ديگران به خاطر بدنش به او توجه کنند و به تحسين و تمجيد وی بپردازند. 
او در وجود خود ارزش های واالتری می يابد که می تواند تحسين و احترام ديگران را برانگيزد. انسان 
عفيف، آراسته است اما آراستگی او به گونه ای است که جسم او وسيله ی جلب توجه ديگران قرار 
نمی گيرد. او خود را بزرگ تر از آن می يابد که ديگران او را به عنوان ابزاری برای لذت جويی نگاه کنند. 

ذكر 
    نمونه ها
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به همان اندازه که رشته های عفاف در روح انسان ضعيف می شود، نوع آراستگی به خصوص آراستگی 
در پوشش تغيير می کند و پوشش جنبه ی خودنمايی به خود می گيرد. اما هر اندازه که اين رشته مستحکم 

شود، پوشش و آراستگی ظاهری جلوه گاه زيبايی های روح و شخصيت متعالی انسان می گردد. 
بر همين مبناست که امام صادق (ع) می فرمايد: 

لباس نازک و بدن نما نپوشيد؛ زيرا چنين لباسی نشانه ی سستی و ضعف دين است.۱
امام علی  (ع) نيز می فرمايد: 

بپرهيز از اين که خود را برای ديگران بيارايی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخيزی.۲
و  زنان  در  آن  وجود  اّما  است  زن  و  مرد  از  اعم  فضيلتی،  با  انسان  هر  خصلت  گرچه «عفاف» 
دختران ارزش بيش تر و برتری دارد. زن، مظهر جمال خلقت است و اين زيبايی هم در باطن و هم در 
ظاهر او متجّلی است. احساسات لطيف زن که بيانگر زيبايی های درونی وی می باشند و همچون سايه ی 

رحمت الهی، آرامش بخش کانون گرم خانواده است، با زيبايی ظاهر او عجين شده است. 
از سوی ديگر، زن کانون «عفاف» خانواده است. همواره ندايی درونی او را به پاکی و پاکدامنی فرا 
می خواند. گويا روح بزرگ او نمی پسندد که بازيچه ی خواسته های پست و حقير ناپاکان شود. از اين رو 
می کوشد آراستگی او در جامعه به گونه ای باشد که گوهر زيبای وجودش از نگاه نا اهالن دور بماند و روح 
بلندش تحقير نشود. او درمی يابد که اعطای هر کمالی از جانب خدا، مسئولّيتی را نيز به همراه می آورد. 
همان طور که اگر کسی به کمال علم زيبنده شد، نبايد علمش را ابزار دست قدرتمندان ستم پيشه کند، موهبت 
زيبايی نيز نبايد در خدمت هوسرانان قرار گيرد و همان گونه که اگر انسان از علم خود به درستی استفاده 
نکند، به جای رستگاری، شقاوت نصيبش می شود، عرضه ی نابجای زيبايی، به جای گرمی بخشيدن به 

کانون خانواده، «عّفت» و «حيا» را از بين می برد و اين دو گوهر مقدس را از او می گيرد. 

 آيات 23 تا 26 سوره ى قصص را مطالعه كنيد و رفتار آميخته با «عفاف» 
حضرت موسى (ع) و دختران شعيب (ع) را توضيح دهيد.

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

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

١ــ بحاراالنوار، ج ٧٩، ص٢٩٩  
٢ــ همان، ج ٧١، ص ٣٦٣

تفكر 
   در آيات
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«عّزت» در مقابل حقارت و ّذلت قرار دارد. 
انسان عزيز در خود عظمت و صالبتی می يابد که موجب می شود حقارت و پستی 
را نپذيرد و تن به شکست و زبونی ندهد. بزرگ ترين شکست نيز شکست روحی و معنوی 
است. چه بسا انسان هايی در جنگ ظاهری شکست بخورند اّما روح بلندشان پيروز و 

عزيز باقی بماند. 
يکی از اقسام پستی ها و حقارت ها آن است که افراد هوس ران و گناهکار به انسان 
به چشم ابزار هوس رانی های خود نگاه کنند و به شخصيت انسانی و با کرامت او توجه 
ننمايند. انسانی که دارای عّزت نفس است، اين حقارت و پستی را نمی پذيرد و از همان 
ابتدای جوانی به گونه ای در جامعه ظاهر می شود که اجازه ی چنين تحقيری را به ديگران 
نمی دهد. گرچه او هم زيبايی و آراستگی را دوست دارد، اّما اين زيبايی و آراستگی را در 

پوششی از حجاب نگه می دارد تا شخصيت متعالی خود را از دست ندهد. 

 با توّجه به شكل پوشش هاى موجود در جامعه براى پسران و دختران، 
بگوييد كه كدام يك از آن ها عفت و عّزت افراد را بيش تر تضمين مى كند؟ 

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

نياز به مقبوليت و رابطه ی آن با آراستگی
انسان نيازهای گوناگونی دارد: نياز به آب و غذا، مسکن، آرامش، تحسين ديگران و ... . 

برخی از نيازها در دوره ی نوجوانی و جوانی، بيش تر خود را نشان می دهد که در اين ميان می توان 
از نياز به توّجه و تحسين ديگران و مقبوليت نام برد. جوان برای اين که ثابت کند وجودش برای جامعه 

بررسى    
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مفيد است، تالش می کند که توانايی ها و استعدادهای خود را کشف و شکوفا کند و آن ها را در معرض 
ديد ديگران قرار دهد و جايگاه مناسب خود را در ميان ديگران تثبيت کند. 

اثر  يک  خلق  يا  ورزشی  رشته ی  يک  در  خود  استعداد  نشان دادن  با  می کوشد  که  نوجوانی 
هنری يا کار مؤّثر در يک کارگاه صنعتی، تحسين ديگران را برانگيزد و اعتماد آنان را جلب کند، 
کاربردن کالمی تند و نابجا يا گذاشتن  با آن فردی که با لباسی نامناسب يا آرايش غير معمولی يا به 
ضعف  ناخود آگاه  به طور  شخص  اين  است.  متفاوت  بسيار  می کند،  وجود  اظهار  لب  بر  سيگاری 
روحی خود را به ديگران نشان داده و آن ديگری ارزش های وجودی خود را به زيبايی هر چه تمام تر 

آشکار کرده است. 
آراستگی همراه با عفت و حيا نشانه ی شخصيت روحی و درک متعالی فرد از زندگی است و 
تحسين قلبی همساالن را به دنبال دارد. حتی آن فردی که نسبت به پوشش همراه با عفت و حيای ديگری 

روی خوش نشان نمی دهد، در قلب و وجدان خود او را می ستايد. 

انديشه 
و تحقيق

١ــ چه تفاوتی ميان آراستگی و خودنمايی ظاهری است؟ 
٢ ــ چگونه با خودنمايی عزت نفس آدمی لّکه دار می شود؟ 

سرگذشت  که  عفاف اند  مظهر  دو  يوسف (ع)  حضرت  و  مريم (س)  حضرت  ٣ ــ 
آنان در قرآن کريم ذکر شده است. با مراجعه به سوره ی مريم (آيات ١٨ تا ٣٣) و سوره ی 

يوسف (آيات ٢١ تا ٥٤)، جلوه های عفت و پاکدامنی آنان را بيان کنيد.
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پيشنهاد

١ ــ پيرامون ما افرادی هستند که با استفاده از خّالقيت های خود تحسين ديگران را 
برانگيخته اند و در زمينه های گوناگون هنری، ورزشی، علمی، اجتماعی و اخالقی به فردی 

مؤثر در جامعه تبديل شده اند. آنچه درباره ی عوامل اين موفّقّيت می دانيد بيان کنيد. 
٢ ــ با خود بينديشيد و ببينيد که تا چه اندازه کوشش کرده ايد آراستگی همراه با 
عفاف و عّزت داشته باشيد. آيا موانع درونی در مقابل اين کوشش وجود داشته است؟ آن ها 

را برای خود مشخص کنيد و برای برداشتن آن موانع، راه حل مناسب تنظيم نماييد.



134

پوشش مناسب، از نشانه هاى «عفاف» و «عّزت نفس» است به گونه اى 
ارزش  دو  اين  به  وى  توّجه  ميزان  مى توان  كس  هر  پوشش  نوع  از  كه 
انسانى را دريافت. با اين كه اسالم هم زنان و هم مردان را به پوشيدن 
لباس مناسب دعوت كرده، اّما نسبت به پوشش زنان توّجه ويژه اى دارد. 
در اين درس مى خواهيم علت اين توّجه خاص و پرسش هاى پيرامون اين 

موضوع را بررسى كنيم.

زيبايى عفاف
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آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

 ............................... ُقـۡل ِلـۡلـُمـؤِۡمـنـينَ 
 ............................... يَـُغـّضـوا ِمـۡن َابۡـصـاِرِهـمۡ 
 ............................... َو يَـۡحـَفـظـوا فُـروَجـُهـمۡ 
 ............................... ٰذِلـَك َاۡزكـٰی لَـُهـمۡ 
 ............................... َه َخـبـيٌر ِبـمـا يَـۡصـَنـعـونَ  ِانَّ الـلـّٰ

به زنان مؤمن بگو َو ُقـۡل ِلـۡلـُمـؤِۡمـنـاِت 
چشمان خود را كنترل كنند يَـۡغـُضـۡضنَ  ِمـۡن َابۡـصـاِرِهـنَّ 

و دامان خود را (از گناه) حفظ نمايند َو يَـۡحـَفـظۡـَن فُـروَجـُهـنَّ 
و زينت های خود را آشکار نکنند وَ ال يُـبۡـديَن زيَنـَتـُهـنَّ 

مگر آنچه نمايان است، (مانند گردی صورت) ِاّال   مـا ظَـَهـَر ِمـۡنـهـا 
و روسری های خود را بر روی سينه وَ لۡـَيـۡضـِربۡـَن ِبـُخـُمـِرِهـنَّ 

و گريبان خويش بيندازند َعـلـٰی ُجـيوِبـِهـنَّ 
نور، ٣٠ و ٣١

 ............................... َهـا الـنَّـِبـیُّ  ـُّ يا اَ ي
 ............................... ُقـۡل  ِالَۡزواِجـَك و بَـنـاِتـَك 

قرائت 



136

 ............................... َو ِنـسـاِء الۡـُمـۡؤِمـنـيَن 
 ...............................  ۱ يُـۡدنيَن َعلَۡيِهنَّ ِمۡن َجال    بيِبِهنَّ

اين كار از اين جهت بهتر است ٰذِلـَك َادنـٰی 
كه [به عفاف] شناخته شوند َاۡن   يُـۡعــَرفۡـَن 
تا مورد اّذيت قرار نگيرند فَـال   يُـۡؤَذيۡـَن 

و خداوند همواره آمرزگار و مهربان است ُه َغـفـوًرا َرحـيًمـا  َو كـاَن الـلـّٰ
احزاب، ۵۹

به کمک عبارات زير، ترجمه ی آيات را تکميل کنيد.
َازكٰی: پاک تر   ُفـروَجـُهـۡم: دامان خود را  َيـُغـّضـوا: کنترل کنند 

: پوشش های خود َجالبـيـِبـِهـنَّ ُيـدنيَن: نزديک سازند  َيـۡصـنَـعـوَن: انجام می دهند 

پس از قرائت و تکميل ترجمه ی آيات، می کوشيم با تدبر در آن ها و به کمک سخنان پيشوايان و 
سيره و روش زندگی آنان سؤال های مربوط به پوشش را بررسی کنيم و به پاسخ درست برسيم.

  آيا در قرآن کريم درباره ی عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟
خدای متعال، در قرآن کريم هم برای مردان و هم برای زنان وظايف خاص و روشنی تعيين کرده 

است، که عبارتند از:
الف ــ وظيفه ی مردان است كه چشم خود را كنترل كنند و از نگاه به زنان نامحرم 

خودداری كرده و دامان خود را از گناه نگه دارند. 
با رعايت اين مسئوليت از جانب مردان، بخش قابل توجهی از سالمت جامعه تأمين 
می شود. اّما اگر مردی، پاكی و تقوا نداشته باشد و با نگاه خود نامحرم را زيرنظر بگيرد، 

١ــ جالبيب جمع جلباب است.جلباب، پوششی است که از روسری بزرگ تر و از چادر کوتاه تر است. (تفسير نمونه، ج ١٧، ص ٤٢٨)

سوره/آيه
………

ترجمه
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مقّدمات گناهان بزرگ تر را فراهم می كند و نمی تواند خود را از لغزش حفظ نمايد. به همين 
جهت رسول خدا (ص) می فرمايد:

نگاه به نامحرم تيری زهرآلود از ناحيه ی شيطان است. هر كس به پاس حرمت الهی 
آن را ترک كند، خدا ايمانی به او می دهد كه شيرينی آن را در دل احساس می نمايد.۱

ب ــ زنان نيز مانند مردان وظيفه دارند كه از نگاه به نامحرم خودداری كنند و دامان 
خود را از گناه حفظ نمايند. 

ج ــ استفاده از زينت و زيورآالت نبايد به گونه ای باشد كه توجه نامحرمان را به خود 
جلب كند. 

د ــ زنان بايد حجاب خود را به گونه ای تنظيم كنند كه عالوه بر موی سر، گريبان و 
گردن آن ها را هم بپوشاند. 

ما  از  را  آن  رعايت  و  كرده  مشخص  را  حجاب  حدود  ما،  پيشوايان  كريم،  قرآن  بر  عالوه 
خواسته اند.

امام كاظم (ع) در جواب برادرش كه پرسيد: ديدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جايز است؟ 
فرمود: چهره و دست تا مچ.۲

يكی از ياران امام صادق (ع) به نام فضيل بن يسار می گويد از ايشان پرسيدم: آيا ساعد زن از 
قسمت هايی است كه بايد از نامحرم پوشيده شود؟

فرمود: بلی، آنچه زير روسری قرار می گيرد نبايد آشكار شود، همچنين از مچ به باال بايد پوشيده 
شود.۳

هم چنين از قرآن کريم به دست می آوريم که:
۱ــ زنان مسلمان از همان ابتدا موی سر خود را می پوشاندند ولی با حدود آن آشنا 
نبودند. لذا خداوند به آنان دستور می دهد روسری ها و پوشش هايشان را به خود نزديک 

كنند تا اطراف صورت و گريبان آنان نيز پوشيده شود. 
۲ــ اين پوشش سبب می شود كه زن به عفاف و پاكی شناخته شود و افراد بی بندوبار 

كه اسير هوٰی و هوس خود هستند، به خود اجازه ی تعّرض به او را ندهند. 

١ــ بحاراالنوار، ج ١٠٤، ص ٣٨
٢ــ قرب االسناد، ص ١٠٢

٣ــ کافی، ج ٥، ص ٥٢١؛ وسائل الشيعه، ج ٣، ص ٢٥

سوره/آيه
………
سوره/آيه
………

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………
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 آيا اسالم نحوه و شكل پوشش را معين كرده است؟
می دانيم كه امت اسالمی از اقوام و ملل گوناگون و با آداب و رسوم مختلفی تشكيل شده است كه 
هر كدام پوشش و لباس مخصوص خود را دارند. حتی ممكن است در كشوری، مثل كشور عزيزمان 

ايران، اقوام مختلفی زندگی كنند كه هركدام از آن ها پوشش خاصی برای خود برگزيده باشند.
بنابراين، چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زيادی به آداب و رسوم ملت ها و اقوام بستگی دارد. 
اسالم، ضمن پذيرش اين تنوع و گوناگونی، مردان را موظف كرده لباسی بپوشند كه وقار و احترام آنان 
حفظ شود و با ارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد. بنابراين پوشيدن لباسی كه آنان را نزد مردم 

انگشت نما كند يا وسيله ی جلب توجه زنان نامحرم قرار گيرد، حرام است.
زنان نيز موظفند كه دو شرط زير را رعايت كنند:

۱ــ تمام بدن خود را، به جز صورت و دست ها تا مچ، از نامحرم بپوشانند.
۲ــ پوشش آنان نبايد چسبان و تحريک كننده باشد.

اين وظيفه ی الهی، مانند هر عمل ديگری، هرچه كامل تر و دقيق تر انجام شود، نزد خدا باارزش تر 
و آثار و ثمرات فردی و اجتماعی آن افزون تر است و فرد را به رشد و كمال معنوی باالتری می رساند. 
از اين رو، استفاده از «چادر» كه دو شرط قبل را به طور كامل دارد و سبب حفظ هرچه بيش تر كرامت 

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

 چه زنانی، محرم۱ مردان هستند؟
بنابر آيات قرآن کريم و روايات معصومين، محارم مردان عبارتند از:

الف: محارم نسبی که به سبب خويشاوندی نََسبی محرم هستند:
٢ــ خواهر و بچه ها و نوه های خواهر ١ــ مادر و مادربزرگ 

٤ــ دختر برادر و نوه های او ٣ــ دختر و نوه های دختر 
٦ ــ خاله و خاله ی پدر و مادر ٥ ــ عمه و عمه ی پدر و مادر 

۷ــ نوه های دختری پسر
ب: محارم سببی که به سبب ازدواج محرم می شوند:

۲ــ زن پسر (عروس)۲ ۱ــ مادرزن و مادربزرگ او 
١ــ زن و مردی که نسبت به هم محرم هستند،به اين معناست که نمی توانند با هم ازدواج کنند و رعايت احکام حجاب ميان آن ها الزم نيست.

محرم  دادن  شير  واسطه ی  به  نيز  محارم  برخی  می شوند.  محرم  مرد  بر  نيز  نوه هايش  و  زن (نادختری)  دختر  و  پدر (نامادری)  زن  ٢ــ 
می شوند که محارم رضاعی نام دارند.
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 چه مردانی، محرم زنان هستند؟
بنابر آيات قرآن کريم و روايات معصومين، محارم زنان عبارتند از:
الف: محارم نسبی که به سبب خويشاوندی نسبی محرم هستند:

٢ــ برادر و بچه ها و نوه های او ١ــ پدر و پدربزرگ 
٤ــ پسر خواهر و نوه های او ٣ــ پسر و نوه های پسر 
٦ ــ دايی و دايی پدر و مادر ٥ ــ عمو و عموی پدر و مادر 

٧ــ نوه های پسری دختر
ب: محارم سببی که به واسطه ی ازدواج محرم می شوند:

۱ــ پدرشوهر و پدربزرگ او               ۲ــ شوهر دختر۱
توجه:مرد نمی تواند با خواهر زن، تا وقتی که خواهر ديگر، همسر اوست، ازدواج کند. اّما بايد 

نسبت به يکديگر احکام حجاب را رعايت کنند.

 چرا ميان پوشش زنان و مردان تفاوت وجود دارد؟
که  دارد،  مسئولّيت هايی  می رسد،  او  به  خدا  جانب  از  كه  موهبتی  و  نعمت  هر  مقابل  در  انسان 

ازجمله ی آن ها:
۱ــ حفظ و نگهداری آن نعمت،

۲ــ بهره برداری از آن نعمت در جهت رشد و كمال است.
خداوند زنان را بيش از مردان از نعمت زيبايی بهره مند كرده و همين نعمت را پشتوانه ی مهمی 
برای ازدواج زن و مرد و تحكيم خانواده قرار داده است. زن به شكرانه ی اين نعمت، بايد اوًال در حفظ 
زيبايی و طراوت خود بكوشد؛ ثانيًا از اين نعمت برای استحکام بنيان خانواده بهره ببرد. اما جلوه گری 
در عرصه ی جامعه و در مقابل نامحرمان، سرانجامی جز گسترش روابط نامشروع و افزايش طالق و 
جدايی نخواهد داشت، باليی که امروزه جوامع غربی گرفتار آن هستند و متأسفانه برخی افراد به جای 
الگو گرفتن از تالش های علمی و صنعتی غرب، از مد و لباس و نوع روابط دختر و پسر آنان پيروی 

کرده و به تدريج گرفتار نتايج خانمان سوز آن، از جمله، افزايش طالق شده اند.
اين مسئولّيت ها زمينه ساز منشأ تفاوت پوشش زنان و مردان است. به ميزانی كه پوشش يک زن 
١ــ شوهر مادر (ناپدری) و پسر شوهر که فرزند خودش نباشد نيز محرم زن محسوب می شوند. برخی محارم نيز به واسطه ی شير دادن 

محرم می شوند. که محارم رضاعی نام دارند.
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از حدود اسالمی فاصله می گيرد، به همان ميزان، آن مسئولّيت ها مورد غفلت قرار می گيرند. البته فايده و 
ثمره ی اين وظيفه و مسئولّيت ها، مانند ساير مسئولّيت ها، ابتدا به خود زن و سپس به جامعه می رسد.

با دوستان خود مشورت كنيد و ببينيد كه رعايت پوشش اسالمى توسط زن 
در هريك از موارد زير چه ثمراتى دارد؟

 ...................................................... ۱ــ برای زن:
 .................................................................
 .................................................................
 ..................................................... ۲ــ برای مرد:
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................. ۳ــ برای خانواده:
 .................................................................
 .................................................................
۴ــ برای جامعه:.................................................... 
 .................................................................
 .................................................................

 آيا حجاب زنان، موجب سلب آزادی و كاهش حضور آنان در جامعه می گردد؟
حفظ موهبت ها و نعمت های خدادادی نه تنها سلب آزادی تلقی نمی شود بلكه به معنای بهره مندی 

مطلوب و درست از آن هاست. 
 پوشش زنان نيز، نه تنها آزادی و حضور مؤثر آنان  در جامعه را سلب نمی كند بلكه بنابه فرموده ی 
قرآن كريم، فّعالّيت های مؤثر، مفيد و بدون زيان آنان را ممكن می سازد، سالمت اخالقی جامعه را باال 

می برد، حريم و حرمت زن را حفظ می كند و آرامش روانی او را افزايش می دهد.

بررسى 
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بيشتر بدانيم
جايگاه حجاب در اديان ديگر

گرايش به پوشش و عفاف يک گرايش فطری در ميان زنان و مردان است اّما ميزان 
و شکل آن رابطه ی مستقيمی با اخالق و فرهنگ جوامع داشته و دارد. در سرزمين های 
مختلف، انسان هايی که به ارزش های اخالقی اعتقاد بيشتری داشته اند، از پوشش کامل تر 
و متين تری استفاده کرده اند و هرقدر سطح ارزش های اخالقی در آن جوامع پايين آمده، 
پوشش مردان و زنان نيز در سطح پايين تری قرار گرفته و شکل نامناسبی پيدا کرده است.

اديان الهی، که در اصل و حقيقت، يک دين هستند، همواره بر پوشش تأکيد کرده و 
آن را الزمه ی دينداری شمرده اند. مطابق با آيين يهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، 
موی سر خود را می پوشاندند و به حجاب پای بند بودند.۱ در آيين مسيحيت نيز پوشش 
اهّمّيت زيادی داشته و زنان معتقد به حضرت مسيح (ع) می کوشند مانند حضرت مريم  (س) 
موی خود را بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند. نقاشان مسيحی، به خصوص نقاشان 
قديمی تر، تصوير حضرت مريم (س) را با پوشش و حجاب کامل می کشيدند. هم چنين از 
گذشته تا زمان حاضر زنان راهبه و قديس يکی از کامل ترين حجاب ها را انتخاب کرده اند. 
اين امر نشان می دهد که از نظر آنان، داشتن حجاب، به دينداری نزديک تر و در پيشگاه 

خدا پسنديده تر است.
توّجه داشته باشيم که در زمان ظهور حضرت مسيح (ع) در فلسطين، اروپا در 
شرک و بت پرستی به سر می برد. مردم گرفتار آداب و رسوم مشرکانه بودند و زنان آن ها 
معموًال موی خودرا نمی پوشاندند. اّما با آمدن مسيحيت به اروپا و گسترش تعاليم دين 
اخير  دوران های  در  اّما  يافت.  گسترش  زنان  ميان  در  نيز  سر  موی  پوشيدن  مسيح (ع) 
پايبندی به تعاليم دينی کمتر شد و آن بخش از دستورات و سنت های حضرت موسی (ع) 
و حضرت عيسی (ع) هم که باقی مانده، مورد غفلت قرار گرفته و به آن ها عمل نمی شود. 
بنابراين، بی حجابی زنان غرب نه تنها جايگاهی در انديشه ی مسيحيت حقيقی ندارد، بلکه 

بازگشتی به سنت های مشرکانه ی قبل از حضرت مسيح (ع) محسوب می شود.
زنان ايرانی قبل از اسالم که عمومًا پيرو آيين زرتشت بودند، با پوشش کامل در 

١ــ تاريخ تمدن ويل دورانت، ج ١٢، ص ٣٠
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گام ششم
حضور آراسته و با عفت در جامعه

براى حضور عزتمند و عفيفانه در جامعه، دو برنامه را دنبال 
مى كنيم:

1ــ مى كوشيم همواره آراسته، تميز و پاك باشيم همان طور 
كه پيامبر خدا و اهل بيت ايشان اين گونه بودند.

2ــ حدود حجاب و پوشش اسالمى را رعايت مى كنيم؛ تا هم 
خداى بزرگ از ما راضى باشد و هم عزت و عفاف ما در جامعه 
حفظ شود و اين عمل ما سبب گسترش كرامت هاى اخالقى در ميان 

مردم گردد.
خدايا! در اين راه پشتيبان و ياورمان باش.

محل های عمومی رفت و آمد می کردند. حتی گفته اند که خشايارشاه، پادشاه هخامنشی، 
از همسرش خواست که در روز جشن ازدواج بدون پوشش مناسب حضور يابد. اّما آن 
زن عفاف خود را بر ملکه ی ايران بودن ترجيح داد و اين دستور را نپذيرفت. خشايارشاه 

نيز او را از دربار خود بيرون کرد.۱
در اديان ديگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت يک اصل پسنديده مطرح 
بوده و کم تر قوم و مّلتی است که زنان آن پوشش مناسبی نداشته باشند. تفاوت ها مربوط 

به چگونگی و حدود آن بوده است.

رضايی،        عبدالعظيم  ايران،  ساله ی  هزار  ده  تاريخ  ١٠٠ و  ٩٩ و  صص  پيرنيا،  حسن  ساسانيان،  انقراض  تا  آغاز  از  ايران  تاريخ  ١ــ 
ج  ١، ص ٢٢٧



143

انديشه 
و تحقيق

١ــ برای حضور سالم و عّزتمند در جامعه، چه پيشنهادهايی برای مردان و زنان 
داريد؟

امر  يک  (ع)  مسيح  حضرت  دين  در  سر  موی  حتی  و  بدن  پوشش  اين که  با  ٢ــ 
پسنديده است، برخی جوامع مسيحی نسبت به اين موضوع بی توجه اند. به نظر شما، عّلت 

آن چيست؟
٣ــ با تکميل جدول زير مشخص کنيد که کدام يک از مردان زير نسبت به زنان، 

محرم و کدام نامحرم می باشند.
نامحرممحرمنسبت

پسرخاله١
شوهرخواهر٢
پسرعمه٣
پدربزرگ مادر٤
برادرشوهر٥
نوه ی خواهر٦
پسرعمو٧
پسردايی٨
برادر مادر٩
پسر دختر١٠

وضع جامعه ی اطراف خود را بررسی کنيد و ببينيد که:
١ــ رفتار پسران و مردان در جامعه چگونه بايد باشد تا سالمت اخالقی جامعه 

حفظ شود؟
٢ــ عّزت نفس و حفظ حرمت دختران و زنان تا چه ميزان به وضع پوشش آنان 

بستگی دارد؟

پيشنهاد
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نظارت همگانى1

آيا تاكنون با كشتى سفر كرده ايد؟
در روزگاران قديم كه دريانوردان با كشتى هاى بادبانى پهنه ى درياها 
روبه رو    خاطره انگيزى  و  دلهره آور  حوادث  با  مى پيمودند،  را  اقيانوس ها  و 
ناپيداست،  آن  كرانه هاى  كه  دريايى  بر  چوب  قطعه  چند  با  حركت  مى شدند. 
ساكنان كشتى را به هم نزديك مى كرد. آنان در هنگام خطر حس مى كردند 
خواهند  نجات  هم  با  يا  است!  خورده  گره  يكديگر  به  سرنوشتشان  چقدر  كه 

يافت و يا با هم در دريا فرو مى روند!
ى الـلّـُه َعـلَـيهِ    وَ آلِـهـ  به يارانش فرمود: «مردمِ يك  روزى رسول خداـ  َصـلـَّ
جامعه مانند سرنشينان كشتى اند. اگر كسى جايى را كه نشسته، به بهانه ى اين كه 

جاى خودش است، سوراخ كند، نه تنها خودش بلكه همه را غرق خواهد كرد».
رسول خدا (ص) از بيان اين مثال چه هدفى داشته اند؟

چه شباهتى بين سرنشينان كشتى و مردم يك جامعه است؟
چه مسئوليت مشتركى بر عهده ى هريك از افراد جامعه مى باشد؟

١ــ اين درس با استفاده از کتاب «بايدها و نبايدها» اثر آيت الله شهيد دکتر بهشتی تنظيم شده است.

ۡ 
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قرائت

آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
جـيِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

 ................................ َو اۡعـَتـِصموا ِبـَحـبۡـِل اللِّٰه َجميًعـا 
 ................................ قـوا  َو ال تَـَفـرَّ
 ................................ ِه َعـلَـۡيـُكـمۡ  َو اۡذكُـروا ِنـۡعـَمـَة الـلـّٰ
 ................................ ِاۡذ كُـۡنـُتـۡم َاۡعـداءً 
 ................................ َف بَـۡيـَن ُقـلـوِبـُكـمۡ  فَـاَ        لـَّ

تا به لطف او با يكديگر  برادر شديد فَـاَۡصبَۡحـُتـۡم ِبـِنـۡعـَمـِتـه ی ِاۡخوانًـا 
و بر كنار پرتگاه آتش بوديد َو كُـۡنـُتۡم َعـلٰی َشفا ُحۡفـَرٍة ِمَن الّناِر 

كه شما را از آن رهانيد فَـاَ نۡــَقـَذكُـۡم ِمـۡنـهـا 
اين گونه خدا  آيات  خود را روش  بيان می کند ُه لَُكۡم ءاياِتـه ی  كَـٰذِلَك يُــبَـِيّـُن الـلـّٰ

تا اين که هدايت شويد لَـَعـلَّـُكـۡم تَـۡهـَتـدونَ 
 ................................ ـةٌ  َوۡلـَتـُكـۡن ِمـۡنـُكـۡم ُامَّ
 ................................ يَـۡدعـوَن ِالَـی اۡلـَخـۡيـِر 
 ................................ َو يَـۡأُمـروَن ِبـاۡلـَمـۡعـروِف 
 ................................ َو يَــۡنـَهـۡوَن َعـِن اۡلـُمـۡنـَكـِر 
 ................................ ِئـَك هُـُم اۡلـُمـۡفـِلـحـونَ  ـٰ َو ُاول

آل عمران، ١٠٣ و ١٠٤
 ................................ َو الـُمـۡؤِمـنـوَن َواۡلـُمـۡؤِمـنـاُت 
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 ........................ بَـۡعـُضـُهـۡم َاۡوِلـيـاُء بَـۡعـٍض 
 ........................ يَـۡأُمـروَن ِبـالۡـَمـۡعـروِف 
 ........................ َو يَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر 
 ........................ ـالةَ  َو يُـقـيـمـوَن الـصَّ
 ........................ کـاةَ  َو يُـۡوتـوَن الـزَّ
 ........................ َه َو َرسـولَـه و  َو يُـطـيـعـوَن الـلـّٰ
 ........................ هُ  ِئـَك َسـَيـۡرَحـُمـُهـُم الـلـّٰ ـٰ ُاول
 ........................ َه َعـزيـٌز َحـکـيـمٌ  ِانَّ الـلـّٰ

توبه، ٧١

 ........................ ـٍة  کُـۡنـُتـم َخـۡيـَر ُامَّ
 ........................ ُاۡخـِرَجـۡت ِلـلـّنـاِس 
 ........................ تَـۡأُمـروَن ِبـالۡـَمـۡعـروِف 
 ........................ َو تَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر 
 ........................ ِه …  َو تُـؤِۡمـنـوَن ِبـالـلـّٰ

آل عمران، ١١٠

به کمک عبارات زير، ترجمه ی آيات را تکميل کنيد.

ُيـبَـِيّـُن: روشن می كند اَ لََّف: الفت ايجاد كرد  ِاۡعـتَِصموا:چنگ زنيد، تمسک جوييد 
ُيـطـيـعـوَن: اطاعت می کنند َاۡولِـيـاء: جمع َوِلـّی: سرپرستان  قـوا: پراکنده نشويد  التَـَفـرَّ
ُاۡخـِرَجـۡت: پديدار شده است َسَيۡرَحُمُهۡم: َسـ + َيۡرَحُم + ُهۡم: به زودی رحمت می آورد برای آن ها 

ر: بهترين ـۡ َخـي

ترجمه
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هدف واحد و مسئوليت مشترک
قبل از تدبر در آيات و برای درک عميق تر آن ها، به سراغ سخن رسول خدا (ص) می رويم که 

جامعه ی اسالمی را به کشتی تشبيه کرده است تا بدانيم که اين دو از چه جهاتی با هم شباهت دارند.
سرنوشت سرنشينان يک کشتی که در حال گذر از درياها و اقيانوس هاست، در امور زير به هم 

پيوند خورده و مسئوليت مشترکی دارند:
ــ همه ی آن ها با يک وسيله و به سمت يک هدف حرکت می کنند.

ــ هيچ يک از ساکنان کشتی نمی تواند به ميل خود و بدون توجه به ديگران جهت حرکت کشتی 
را تغيير دهد.

ــ کشتی هم نمی تواند در آِن واحد چند جهت متفاوت را دنبال کند.
ــ حفظ امنيت و سالمت کشتی برای رسيدن به مقصد بر عهده ی همه ی افراد است.

ــ اختصاصی بودن جا و برخی وسايل ديگر اين حق را به کسی نمی دهد که هر طوری که ميل 
دارد از آن ها استفاده کند.

ــ حاالت روحی و اخالقی افراد مانند ترس يا شجاعت، نا اميدی يا اميدواری افراد در لحظه  های 
خطر بر ديگران تأثير دارد و سرنوشت همه ی ساکنان را تغيير می دهد.

ــ سپردن هدايت کشتی به ناخدای خبره و وظيفه شناس و کمک به او بهترين راه رسيدن کشتی 
به مقصد است.

با توجه به مشابهت جامعه اسالمى با كشتى، به سؤال هاى زير پاسخ دهيد:
1ــ آيا هر فردى مى تواند به ميل خود مقصدى براى كشتى اجتماع تعيين 

كند؟
 ............................................................................
2ــ آيا هر فردى به بهانه ى استقالل در مسائل شخصى، مى تواند بگويد «من 

هر  طور كه ميل دارم زندگى مى   كنم و انتخاب هاى من ارتباطى به ديگران ندارد؟»
 ............................................................................
3ــ آيا هر كس به بهانه ى نفع شخصى مى تواند بگويد «من فقط براى رفاه 

و سعادت خود تالش مى كنم و كارى به ديگران ندارم.»؟
 ............................................................................

مقايسه
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4ــ ارتباط و تأثيرگذارى اعضاى جامعه بر هم عميق تر است يا سرنشينان 
يك كشتى؟

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

اکنون که علت تشبيه جامعه ی اسالمی به کشتی را دريافتيم، به سراغ آيات قرآن 
کريم می رويم تا پيام های آن را به دست آوريم.

با تدبر در آيات ابتداى درس پيام هاى زير را تكميل كنيد و مشخص نماييد 
كه هر پيام از كدام آيه به دست آمده است.

سوره/آيهپيام آياترديف
عامل اصلی وحدت جامعه ی اسالمی……….....……… است.١
آن ها ٢ خداوند  زيرا  يکديگرند  رفتارهای  مسئول  اسالمی  جامعه ی  افراد 

را…………........ قرار داده است.
برای انجام اين مسئوليت بايد يکديگر را دعوت به…………… نمايند.٣
هم چنين، برای انجام اين مسئوليت بايد يکديگر را امر…………… کنند.٤
خدا……… ٥ به  که  می شود  نمونه  جامعه ی  يک  اسالمی  جامعه  درصورتی 

داشته باشند و…………… کنند.
اسالمی…………… ٦ جامعه ی  کشتی  که  مسئوليت هاست  اين  انجام  با 

می رسد.
دور ٧ خداوند  رحمت  از  اسالمی  جامعه ی  می شود  سبب  که  عواملی  از  يکی 

شود، ……............……… است.

تبيين  به  بزرگوار،  پيشوايان  سخنان  کمک  به  آورديم،  به دست  را  آيات  پيام های  که  اکنون 
مسئوليت  های زير می پردازيم.

۱ــ دعوت يک ديگر به خير و نيكی.
۲ــ امر به معروف و نهی از منكر.

پيام آيات
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دعوت به خير و نيكی
دعوت به خير و نيكی قبل از امر به معروف است. اين دعوت برای آشنايی و تشويق و ترغيب 
ديگران به خوبی هاست تا ميدان بر بدی ها تنگ شود و تمايل به سوی آن ها كاهش يابد. اين دعوت، هم 
سالمت جامعه را دوام می بخشد و هم به تعالی آن كمک می كند و هم به عنوان پيش گيری، مانع گسترش 
گناه می شود و نياز به درمان را كه همان وظيفه ی دّوم است، كم می كند. بهترين و مؤثرترين روش دعوت 

نيز روش عملی است؛ چنان که امام صادق (ع) می فرمايد:
دعوت كننده ی مردم باشيد اما نه با زبان، بلكه با پارسايی، تالش، نماز و نيكی، كه اين رفتارها 

خود دعوت كننده هستند.۱
راستی كسی كه خود به خوبی ها عمل نمی كند، چگونه می تواند ديگران را دعوت نمايد؟

كسی كه خود تمايلی به خوبی ها ندارد، چگونه می تواند در ديگران ميل به آن ها را پديد آورد؟
مرتبه های بعدی دعوت به خير، دعوت با زبان و گفت  و گو، با كتاب و مقاله، با شعر، تصوير، فيلم 

و مانند اين هاست.

امر به معروف و نهی از منكر
در احکام دين، به واجبات و مستحبات «معروف» و به محّرمات و مکروهات «ُمنکر» گفته می شود. با اين 
كه دعوت به خوبی ها و نيكی  ها، گرايش به آن ها را در مردم افزايش می دهد و زمينه های گناه را كم می كند، اّما 
همواره افرادی هستند كه از فرمان های الهی سرپيچی می كنند و مرتكب گناه می شوند؛ يعنی واجبات را ترک    
تأثيرپذيری فراوانی كه از  می کنند و محرمات را انجام می دهند. به علت ارتباط و پيوند عميق ميان انسان ها و 
يكديگر دارند، در صورتی كه در مقابل گناهكار اقدام مناسب نشود، رفتار او مانند يک بيماری مسری به 

ديگران سرايت می كند.
اين اقدام مناسب همان «نظارت همگانی» است كه به صورت «امر به معروف و نهی از منكر»۲ در 
جامعه ی اسالمی به اجرا درمی آيد. اين وظيفه آن چنان مهم و ارزشمند است كه امام حسين (ع) هدف 

از قيام و شهادت خود و يارانش را احيای آن دانست.
حضرت علی (ع) در وصيت خود به امام حسن (ع) و امام حسين (ع) كه درواقع وصيتی به همگان 

است، می فرمايد:
١ــ کافی، چاپ اسالميه، ج ٣، ص ١٢٨

٢ــ امر به معروف و نهی از منکر در واجبات و محرمات واجب است و در مستحبات و مکروهات، مستحب است.
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امر به معروف و نهی از منكر را ترک نكنيد كه افراد شرور و بدكار جامعه بر شما مسلط می شوند 
و آن گاه هر چه دعا كنيد به اجابت نرسد.۱

امام باقر (ع) می فرمايد:
و  می شود  برپا  آن  با  واجبات  همه ی  كه  است  الهی  بزرگ  فريضه ی  منكر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
به وسيله ی آن امنيت برقرار می گردد، كسب و كار مردم حالل و حقوق افراد تأمين می شود و در سايه ی آن 

آبادانی می آيد و از دشمنان انتقام گرفته می شود و كارها رو به راه می گردد.۲
قوم بنی اسرائيل، هم در زمان حضرت داود(ع) و هم در عصر حضرت عيسی (ع) راه نافرمانی 
از خدا را پيش گرفتند و چنان در گناه غرق شدند كه مورد لعن اين پيامبران بزرگ واقع شدند۳. امام 

صادق (ع) درباره ی آنان می فرمايد:
مالقات  را  آن ها  كه  هنگامی  اّما  نداشتند  شركت  گناهكاران  كارهای  در  هرگز  اينان  از  گروهی 

می كردند، به روی آن ها می خنديدند و با آنان مأنوس می شدند.۴
از طرف ديگر، اگر كسانی امر به معروف و نهی از منكر را انجام دهند، در خير  و خوبی های جامعه 

شريک می شوند و خداوند به خاطر آن خوبی ها هم به آنان پاداش می دهد.
رسول خدا (ص) می فرمايد:

هر كس به كار نيكی امر يا از كار بدی بازدارد يا مردم را به خير راهنمايی كند يا به نحوی موجبات 
تشويق آن ها را فراهم سازد، در آن عمل خير سهيم و شريک است و همچنين، هر كس امر به كار بد كند 

يا ديگران را بدان راهنمايی و تشويق نمايد، او نيز در آن بدی شريک است.۵
اهميت اين وظيفه تا آن جاست كه امام علی (ع) می فرمايد:

تمام كارهای نيک، حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منكر چون قطره ی 
آبی است در برابر دريای پهناور.۶

١ــ نهج البالغه، نامه ی ٤٧
٢ــ وسائل الشيعه، ج ١١، باب اول، حديث ٦، ص ٣٩٥

٣ــ مائده، ٧٨ و ٧٩
٤ــ تفسير برهان، ج ١، ص ٤٩٢
٥ ــ تفسير نمونه، ج ٤، ص ٣٩

ـِه ِعـنـَد اَالمـِر ِبـالـَمـعـروِف َوالـنَّـهـِی َعـِن الـُمـنـَکـِر ِاّال َکـَنـفـَثـٍة فـی  ٦ ــ َو مـا َاعـمـاُل الـِبـِرّ ُکـلُّـهـا َوالـِجـهـاُد فـی َسـبـيـِل الـلّٰ
ـٍی ــ نهج البالغه، حکمت ٣٧٤ َبـۡحـٍر ُلـِجّ
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 برخى از افراد وقتى مرتكب گناهى مى شوند و ديگران به آن ها تذكر 
مى دهند، اين را دخالت در حوزه ى زندگى خود مى شمرند و سلب آزادى خود تلقى 
مى كنند. اين ديدگاه را با آيات و روايات، به خصوص با مثال كشتى مقايسه كنيد 

و نتيجه گيرى نماييد.

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

احكام امر به معروف و نهی از منكر
اين احکام عبارتند از:

الف ــ شرايط انجام امر به معروف و نهی از منكر
كسی كه می خواهد امر به معروف و نهی از منكر كند، بايد:

۱ــ بداند چيزی را كه شخص ترک كرده و انجام نداده، از واجبات است و يا آنچه را انجام 
داده، از محرمات است. 

۲ــ بداند كه شخص گناهكار تصميم دارد گناه خود را ادامه دهد. پس اگر نداند يا گمان كند يا 
احتمال بدهد كه تكرار نمی كند، امر به معروف يا نهی از منكر واجب نيست.

۳ــ احتمال بدهد که فالن روش برای  امر و نهی او مؤثر واقع می شود و اگر بداند كه با تغيير روش، 
امر و نهی او مؤثر واقع می شود، بايد سعی كند روش خود را تغيير دهد تا امر به معروف و نهی از منكر 
دارای تأثير باشد. مثًال اگر توضيح دادن مؤثر نبود، می توان روش را عوض کرد. مثًال کتاب مناسب 

معرفی کرد يا از فردی که با اطالع تر است کمک گرفت.
۴ــ بداند كه در امر و نهی او مفسده ای نيست. پس اگر بداند يا احتمال بدهد كه از اين طريـق 

امر و نهی او ضرر جانی يا آبرويی يا مالی قابل توجه دارد، بايد روش ديگری پيش گيرد.
توجه: اگر انجام يک معروف يا ترک يک منكر از اموری باشد كه خداوند به آن اهميت زياد می دهد، 
مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن کريم يا احكام ضروری دين، بايد اهميت آن را جّدی تلقی كنيم و خطرات 

تطبيق
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ـ عليه السالم    ــ و يارانش برای حفظ اسالم و ازبين بردن  آن را تحّمل کنيم و ضررهای آن را بپذيريم. امام حسينـ 
ظلم و فساد  بنی اميه جان خود را فدا كردند و آن مصيبت بزرگ را تحّمل نمودند.

ب ــ مراحل امر به معروف و نهی از منكر
مرحله ی اّول: با شخص گناهكار طوری رفتار شود كه بفهمد اين رفتار به خاطر گناه او بوده 

است؛ مانند اين كه از او روی بگردانيم يا به او اخم كنيم.
مرحله ی دوم: با زبان، او را امر يا نهی كنيم و اگر احتمال می دهيم با موعظه و نصيحت از گناه 
دست برمی دارد، الزم است به همين اكتفا كنيم. در موعظه و نصيحت می توان از شيوه های مختلف 
تربيتی و استدالل و منطق بهره برد تا ميزان تأثيرگذاری افزايش يابد و شخِص گناهكار به عواقب و نتايج 

عمل خود بهتر پی ببرد.
مرحله ی سوم: او را از انجام حرام بازداريم يا به واجب وادار كنيم. اين مرحله برای زمانی 
است كه بدانيم راه ديگری وجود ندارد. البته انجام اين مرحله در جامعه، در حوزه ی مسئوليت های 

حاكم اسالمی و مشروط به اجازه ی اوست.

ج ــ توصيه های مؤثر در امر به معروف و نهی از منكر
انتخاب روش های درست برای انجام امر به معروف و نهی از منكر بسيار مهم است. زيرا اگر اين 
وظيفه به روش درست انجام نگيرد، نتيجه ی معكوس دارد به طوری که گاهی سبب می شود فرد گناهکار 
بر گناه خود اصرار بورزد و اخوّت اسالمی از بين برود؛ از اين رو، امام خمينی ــ رحمةالله عليه ــ توصيه 

می كند كه:
كسی كه امر به معروف و نهی از منكر می كند، موظف است:

۱ــ در انجام آن، مرتكب گناهی ــ مانند دروغ، توهين و تحقير ــ نشود.
۲ــ مانند طبيبی مهربان رفتار كند.

۳ــ مصلحت مخاطب را رعايت كند.
۴ــ از خود خواهی و خودستايی بپرهيزد.

۵ ــ قصدش تنها رضای خدا باشد.
۶   ــ خود را منّزه ازگناه و برتر از گناهكار نبيند.

۷ــ اگر بداند و يا احتمال دهد كه امر به معروف و نهی از منكر با تكرار، مؤثر واقع می شود، بايد 



153

بيشتر بدانيم

آن را تكرار كند۱.
با توجه به گسترش روابط اجتماعی و پيدايش رسانه های جديد مانند روزنامه ها، مجالت، سينما، 
راديو و تلويزيون، از همه ی اين رسانه ها برای دعوت به خير و امر به معروف و نهی از منكر كه جنبه ی 
اجتماعی و عمومی دارند، بايد كمک گرفت. در استفاده از رسانه ها نيز بايد شرايط و مراحلی كه ذكر 
شد، به صورت دقيق رعايت شود تا حقوق، احترام و آبروی افراد حفظ گردد و امر به معروف و نهی از 

منكر نتيجه بخش باشد.

آيا می دانيد هدف اصلی نهضت حسينی چه بود؟

روزی كه امام حسين (ع) تصميم گرفت برای قيام عليه يزيديان مدينه را به سوی مكه 
ترک كند، كنار قبر جدش رسول خدا  (ص) آمد و با خدا نيايش کرد و گفت:

توَام.  پيامبر  دختر  فرزند  من  و  است،  (ص)  محمد  تو  پيامبر  قبر  اين  خدايا! 
آن چه برای من پيش آمده است، تو از آن آگاهی؛ خدايا من دوستدار خوبی ها و بيزار 

از بدی ها هستم.۲
سپس وصيتی نوشت و به برادرش محمد حنفيه داد. در اين وصيت نامه فرمود:

انگيزه ی نهضت و انقالب من، هوٰی و هوس و تمايالت شخصی نيست، هدف من 
فساد و ستمگری نيست، بلكه هدف من اصالح اوضاع نابسامان اّمت جّدم پيامبر (ص) 

است.هدف من امر به معروف و نهی از منكر است.۳
ما نيز در زيارت وارث شهادت می دهيم:

كــاَة  ـالَة َو ءاَتـۡيـَت الـزَّ َك َقـۡد َاَقـۡمـَت الـصَّ َاۡشـَهـُد اَ نـَّ
َو َاَمـۡرَتَ ِباۡلـَمـۡعـروِف َو َنـَهـۡيـَت َعـِن اۡلـُمـۡنـَكِر.

به راستی كه او شهيد امر به معروف و نهی از منكر است.

١ــ تحريرالوسيله، چاپ دفتر انتشارات اسالمی، ج ٣، صص ٣٢٣ــ٢٩١
٢ــ بحاراالنوار، ج ٤٤، ص ٣٢٨
٣ــ بحاراالنوار، ج ٤٤، ص ٣٢٩
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جلوه ی شجاعت و عّزت در امر به معروف و نهی از منكر
از روز هشتم محرم تا روز ورود خانواده ی امام حسين (ع) به مجلس يزيد را در 
خاطر مرور كنيد. حوادث غمباری را كه در اين مدت بر حضرت زينب (س) گذشته از 
نظر بگذرانيد. سپس فضای مرگبار مجلسی را كه ايشان به عنوان اسير در آن حاضر است، 
مجّسم كنيد و يزيد را كه اكنون رئيس يکی از قوی ترين حكومت ها در جهان است، با آن 

قساوت و ددمنشی بنگريد.
سپس برگرديد و قامت استوار زينب (س) را مشاهده كنيد و به كالم او گوش فرا 

دهيد که چگونه به رفتار مغرورانه ی يزيد پاسخ می دهد:

بسم الله الرحمن الرحيم. سپاس و ستايش برای خدای جهانيان است. درود خدا 
بر جّدم ساالر پيامبران و خاندانش.

راست گفت خدای سبحان، آن جا كه فرمود: 
«سپس فرجام آنان كه مرتكب گناه شدند، بسی بدتر بود، زيرا آنان آيات خدا را 

دروغ شمردند و به استهزاء آن پرداختند.»۱
چه گمان كرده ای يزيد؟!

اين  به  اسيران  بسان  را  ما  و  بستی  ما  بر  را  آسمان  آفاق  و  زمين  راه های  كه  اين 
سو و آن سو راندی، گمان می كنی كه نشانگر خواری ما نزد خدا و عزت و بزرگی تو نزد 

اوست؟
كبر ورزيدی، گردن فرازی كردی و به خود باليدی و شادمان گشتی از اين كه دنيا 
به تو روی آورده، كارها بر وفق مرادت شده و ملک ما و حكومت ما به سيطره ات درآمده 

است؟!
كجا با اين شتاب؟!

آهسته تر يزيد!
فراموش كرده ای اين فرموده ی خداوند را كه: 

«آنان كه كفر ورزيدند، گمان نكنند كه مهلت ما به سود آن هاست. ما به آنان مهلت 

١ــ ترجمه ی آيه ی ١٠ سوره ی روم
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و فرصت می دهيم تا بر گناهانشان بيفزايند و عذابی دردناک درانتظار آنان است.»۱
ای فرزند آزاد شدگان كه بر آنان مّنت گذاشته شد! آيا اين از عدالت است كه زنان 

و كنيزان تو در پرده باشند و دختران رسول خدا، اسير و آواره؟
حجاب آنان را بدری، روی آنان را بگشايی، دشمنان، آنان را از شهری به شهری 
شريف  و  پست  و  دور  و  نزديک  از  و  بدوزند  چشم  بدانها  شهری  و  روستايی  و  ببرند 
ياورانشان،  از  نه  و  مانده  سرپرستی  مردانشان  از  نه  حالی كه  در  بايستند  تماشايشان  به 

مددكاری.
و چه توقع و انتظاری است از فرزندان آن جگرخواری۲ كه جگر پاكان را به دندان 

كشيده و گوشتش از خون شهيدان روييده است؟! 
و چگونه در عداوت با ما شتاب نكندكسی كه به ما به چشم بغض و كينه و خشم 
و دشمنی می نگرد و بی هيچ حيا و پروايی می گويد: «ای كاش پدرانم بودند و از شادمانی 
فرياد می زدند: ای يزيد! دست مريزاد!» و بی شرمانه بر لب و دندان اباعبدالله، سيد جوانان 

اهل بهشت، چوب می زند!
ای يزيد! چرا چنان نگويی و چنين نكنی؟!

فرزندان  خون  و  بريدی  را  ريشه مان  و  رساندی  انتها  به  را  جراحت  كه  تويی 
پدرانت  ياد  و  ريختی  خاک  به  را  عبدالمطلب  خاندان  از  زمين  ستارگان  و  محمد (ص) 

كردی و به گمانت آنان را فراخواندی.
پس به زودی به آنان می پيوندی و به عاقبت آنان دچار می شوی و آرزو می كنی كه 
ای كاش الل بودی و آنچه گفتی، نمی گفتی. و آرزو می كنی ای كاش فلج بودی و آنچه 

كردی، نمی كردی.
بارخدايا! حق ما را بستان و از ستمگران بر ما انتقام بكش و خشم و غضب را بر 

قاتالن ما و قاتالن حاميان ما جاری ساز.
قسم به خدا كه ای يزيد! تو پوست خود را دريدی و گوشت خود را بريدی و به 
حرمت  هتک  و  فرزندانش  خون  از  سنگينی  بار  با  می شوی  وارد  خدا  رسول  بر  زودی 

١ــ ترجمه ی آيه ی ١٧٨ سوره ی آل عمران
٢ــ مادربزرگ يزيد، «هند» همسر ابوسفيان بود که در جنگ احد باالی بدن حمزه، عموی پيامبر (ص) آمد، با خنجر بدنش را دريد و 

تکه ای از جگرش را به دندان گرفت و جويد.
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خاندان و بستگانش، در آن جا كه خداوند آشفتگی آنان را سامان می بخشد، خاطر پريشان 
آن ها را جمع می كند و حّقشان را می ستاند. 

نزد  در  و  زنده اند  آنان  مرده اند،  شدند،  كشته  خدا  راه  در  كه  آنان  مبريد  گمان  «و 
خداوندشان روزی می خورند.»۱

و تو را همين بس كه حاكم خداست. محمد (ص) دشمن توست و جبرئيل پشتيبان 
او. و   به زودی آن كه سلطنت را برای تو آراست و تو را بر گردن مسلمانان سوار كرد، 
خواهد ديد كه ستمگران را چه عقوبت و جايگاه بدی است و خواهيد ديد كه كدام يک 

از شما جايگاه بدتری داريد و لشكر ناتوان تری.
و اگر چه روزگار، مرا با تو هم گفتار كرد ولی من همچنان تو را حقير می بينم و 

سرزنشت را الزم می شمرم و توبيخت را واجب می دانم.
ولی حيف كه چشم هايمان اشكبار است و سينه هايمان آتش دار.

در شگفتم! و بسيار در شگفتم از اين كه بزرگ زادگان حزب خدا به دست بردگان 
آزاد شده ی حزب شيطان، كشته شدند!؟

و از دستهای شماست كه خون ما می چكد و با دهان های شماست كه گوشت ما 
كنده می شود.

كفتارها،  و  حلقه زده اند  تابناک  و  پاک  بدن های  آن  گرد  برِ  گرگ ها  اين كه  نه  مگر 
آن ها را در خاک می غلتانند.

اگر اكنون غنيمت تو هستيم، به زودی غرامت تو خواهيم شد.۲ آن هنگام كه هيچ 
چيز جز اعمال خويش را با خود نخواهی داشت و خدايت به بندگان خويش ستم نمی كند 

و ملجأ و پناه من خداست وِ شكِوه گاِه من خداست. 
پس هر مكری كه می توانی بساز و هر تالشی كه می توانی بكن.

به خدا سوگند كه ريشه ی ياد ما را نمی توانی بخشكانی و وحی ما را نمی توانی 
بميرانی و دوره ی ما را نمی توانی به سر برسانی و ننگ اين حادثه را نيز نمی توانی از خود 

برانی.
عقلت منحرف و محدود است و ايام حكومتت كوتاه و معدود و جمعيتت پراكنده 

١ــ ترجمه ی آيه ی ١٦٩ سوره ی آل عمران
٢ــ يعنی در قيامت، در پيشگاه خدا بايد جواب بدهی و زيان همه چيز را پرداخت کنی.
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و مطرود. روزی خواهد رسيد كه منادی ندا خواهد كرد: 
ـِه َعـَلـی الـّظـاِلـمـين.۱ َاال َلـۡعـَنـُة الـلّٰ

پس حمد و سپاس از آِن خدای جهانيان است كه برای اّولمان سعادت و مغفرت 
رقم زد و برای آخرمان، شهادت و رحمت.

از خدا می خواهيم كه ثوابشان را كامل كند و بر پاداششان بيفزايد و ما را جانشينان 
شايسته ی آنان قرار دهد؛ كه او با محبت و مهربان است و او برای ما كافی است و هم او 

بهترين پشتيبان ماست.۲

١ــ هود، ١٨: آگاه باشيد که لعنت خدا بر ستمکاران عالم است.
٢ــ ترجمه از کتاب «آفتاب در حجاب» اثر سيدمهدی شجاعی، صص ٢٠٤ــ٢٠٠
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گام هفتم

حضور مسئوالنه در جامعه 

همان طور كه از سعادت و بهروزى خود لذت 
مى برم، كامرانى و خوشبختى ديگر انسان ها نيز برايم 
شيرين و شادى آور است. بنابراين براى رستگارى 
آنان نيز تالش مى كنم و كارهاى زير را در برنامه ى 

روزانه ى خود قرار مى دهم:
درست،  روش هاى  با  را  ديگران  همواره  1 ــ 
دعوت  نيكى ها  به  نيك  عمل  انجام  با  به خصوص 

كنم. 
محرمات  انجام  واجبات و  ترك  مقابل  در  2 ــ 
تكرار  از  جلوگيرى  براى  كرده،  مسئوليت  احساس 

آن ها اقدام نمايم.  
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به دست  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ثمرات  درس،  آيات  در  تفکر  با  ۱ــ 
آوريد.

٢ــ كدام خيرها و خوبی هاست كه نياز به دعوت به آن ها را بيش تر احساس می كنيد؟ 
بهترين راه دعوت ديگران به كارهای خوب چيست؟ راه حل عملی شما كدام است؟

٣ــ يكی از مصاديق كارهای خوب (معروف) در مدرسه، محله و شهر شما را كه 
ترک شده، نام ببريد و راه های پيشنهادی برای انجام دادن آن را بيان كنيد.

٤ــ يكی از مصاديق منكر را كه در مدرسه، محله يا شهرتان بيش تر مشاهده كرده ايد، 
نام ببريد و راه های عملی برای ترک آن را پيشنهاد دهيد.

٥ــ در رفتار ميان كشورها و ملت ها، به خصوص قدرت های بزرگ با ساير كشورها 
چه منكرهايی مشاهده می كنيد؟

حساب  به  معروف  به  امر  از  مصداقی  را  فلسطين  ملت  مبارزات  می توان  آيا  ٦    ــ 
آورد؟

با همكاری يكديگر، سخنرانی حضرت زينب را در قالب يک نمايش اجرا كنيد.

انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد
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كار و درآمد حالل 

انسان هايى كه در يك جامعه زندگى مى كنند، با كار و تالش و به كمك 
يكديگر نيازهاى مادى و معنوى خود را رفع مى نمايند. براى اين كه هر كدام 
از ما بتوانيم در اين همكارى عمومى مسئوليت خود را به درستى انجام دهيم، 
الزم است درباره ى سؤال هاى زير فكر كنيم و پاسخ  آن ها را به دست آوريم 

و سپس براى آن ها برنامه ريزى نماييم: 
1ــ آيا انسان مى تواند از هر راهى كسب درآمدكند؟ 

2ــ درآمد هاى به دست آمده چگونه بايد مورداستفاده قرار گيرد؟ 
3 ــ افراد جامعه نسبت به هزينه هاى عمومى و بهبود زندگى مستمندان 

چه وظيفه اى دارند؟ 
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قرائت 
 

 آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد. 
جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ

حـيـِم ِه الـرَّ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

....................... ـَدقـاُت  َمـا الـصَّ ـَّ ِان

....................... ِلـۡلـُفـَقـراِء َو الۡـَمـسـاکـيـِن 

....................... َو الۡـعـاِمـلـيـَن َعـلَـۡيـهـا 

....................... َفـِة ُقـلـوبُـُهـمۡ  َو الۡـُمـؤَ لـَّ

....................... قـاِب  َو ِفـی الـِرّ

....................... َو الۡـغـاِرمـيـَن 

....................... ِه  َو فـی َسـبـيـِل الـلـّٰ

....................... ـبـيـِل  َو ابۡـِن الـسَّ

....................... ِه  فَـريـَضـًة ِمـَن الـلـّٰ

....................... ُه َعـلـيـٌم َحـکـيـمٌ  َو الـلـّٰ
توبه، ٦٠

....................... ما َغـِنۡمـُتـۡم ِمـۡن َشـۡیٍء  ـَّ َو اۡعـلَموا َان

....................... ِه ُخـُمَسـه و  فَـاَنَّ ِلـلـّٰ

....................... سـوِل َو ِلـِذی الۡـُقـۡربـٰی  َو ِلـلـرَّ
....................... وَ   الۡـَيـتـامـٰی َو الۡـَمـسـاکـيـِن 
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....................... ـبـيـِل  وَ   ابۡـِن الـسَّ
انفال، ٤١

او شما را از زمين آفريد هُـَو َانۡـَشاَکُـۡم ِمـَن اۡال َۡرِض 
و شما را به آبادانی آن واداشت َو اۡسـَتـۡعـَمـَرکُـۡم فـيـهـا … 

هود، ۶١

ای کسانی که ايمان آورده ايد ذيـَن ءاَمـنُـوا  َهـا الـَّ ـُّ يـا َاي
پروای خدا داشته باشيد هَ  ُقـوا الـلـّٰ اتـَّ

و آن چه را از ربا باقی می ماند، رها کنيد؛ بـا  َو َذروا مـا بَـِقـَی ِمـَن الـِرّ
اگر مؤمن هستيد ِاۡن کُـۡنـُتـۡم ُمـۡؤِمـنـيـَن 

پس اگر چنين نکنيد ۡن لَـۡم تَـۡفـَعـلـوا  فَـاِ
با خدا و رسولش اعالن جنگ دهيد. فَـۡأَذنوا ِبَحـۡرٍب ِمَن اللِّٰه َو َرسوِلـه ی 

و اگر توبه کنيد  َو ِاۡن تُـبۡـُتـمۡ 
سرمايه هايتان از آِن خودتان  فَـلَـکُـۡم ُرئـوُس َاۡمـواِلـکُـمۡ 

تا نه ظلم کنيد و نه مورد ظلم واقع شويد. التَـظۡـِلـمـوَن وَ التُـظۡـلَـمـونَ 
بقره ٢٧٨ و ٢٧٩

 به کمک عبارات زير، ترجمه ی آيات را تکميل کنيد.
بيِل: در راه مانده َصَدقات: جمع َصَدقة، در اين آيه به معنی زکات    ِاۡبَن  السَّ

َفريـَضـة: واجب      ِذی اۡلـُقـۡربٰی: فقيران خويشاوند پيامبر
ُخـُمـس: يک پنجم     الُتـۡظـلَـمـوَن:نه ستم ببينيد، به شما ظلم نمی شود

ترجمه
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اۡلعاِمليَن َعلَۡيها: گردآورندگان آن ها      ُمَؤلََّفةِ ُقلوُبُهۡم: متمايل شدن دل های (غيرمسلمانان)
قـاب: (آزادی) بردگان                                اۡلـغاِرمـيـَن: (پرداخت قرض) بدهکاران الـِرّ

کار، منشأ اصلی توليد ثروت
در بينش و تفکر اسالمی، کار خّالق و موّلد، منشأ اصلی کسب مال و درآمد و کليد استفاده از 
منابع طبيعی و خدادادی است.۱ منطق فطرت هم برای پديد  آورنده ی يک شی ء حق تصرف در آن را 
می پذيرد و او را مالک می شناسد. به همين جهت، مالک اصلی و حقيقی همه ی موجودات خداست. 

رسول خدا (ص) می فرمايد:
هر کس به آباد کردن زمينی که بی استفاده است بپردازد و شخص ديگری در اين کار بر او سبقت 

نگرفته باشد، آن زمين از آِن او خواهد بود.۲
بنابراين، کار، يا بايد موّلد و خّالق باشد و يا نتيجه ی مفيدی داشته باشد تا بتوان نام «کار» بر آن 
گذاشت. البته کار موّلد و خّالق اختصاص به کار در کارخانه يا کشاورزی و پزشکی ندارد. توليد علم 
و پيشرفت در رشته های علمی از مهم ترين کارهاست. تجارت کاالهای مفيد و حالل و خدمات نيز از 
کارهای سودمند محسوب می شوند و الزم است که گروهی از مردم چنين شغل هايی داشته باشند. يکی 
از بدترين بالها برای هر جامعه روی آوردن به کارهای کاذب و دوری از کار مفيد و موّلد است، امری 

که پيشوايان ما به صراحت آن را منع کرده اند. 

در آيات ابتداى درس بينديشيد و پاسخ سؤال هاى زير را به دست آوريد.

سوره/ آيهپيامرديف
١

٢

٣

۴

خداوند از انسان هاِی روی زمين چه خواسته است؟
......................................................

کسب درآمد از کدام راه حرام است؟
...................................................... 

کسب درآمد از اين راه مساوی با چه کاری است؟ 
......................................................

اگر کسی بخواهد توبه کند و از اين راه برگردد، بايد چه کار کند؟ 
......................................................

.........

.........

.........

.........

٢ــ وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٢٦ ١ــ اقتصاد اسالمی، شهيد دکتر بهشتی، صص ١٩ و ٢٠  

پيام آيات (1)
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ربا، کاذب ترين کارها
چرا قرآن کريم با چنين شدت و سختی با کسب درآمد از طريق ربا مبارزه کرده است؟ علت آن 

را بررسی می کنيم:
گيرد،  معامله قرار  مورد  مستقًال  مبادله ی کاالست. اگر اين پول، خودش  پول وسيله ای برای 
بدون اين که فايده ای در کار باشد، ربا پيش می آيد. برخی اشخاص مقداری پول را نزد خود انباشته 
می کنند و آن را به کسانی که نياز دارند، قرض می دهند و بدون اين که کاری انجام دهند يا در کار آن ها 
شريک شوند و خطر احتمالی را بپذيرند، با وام گيرنده شرط می کنند که پول بيش تری بازگرداند. اين 
عمل سبب می شود کسانی بدون فعاليت و کار به ثروت های زيادی برسند و پول که بايد در جامعه گردش 
داشته باشد، در دست عده ای خاص متمرکز شود. گروهی هم که ناچار می شوند از چنين کسانی پول 
بگيرند، روز به روز فقيرتر می گردند؛ زيرا اينان ناچارند عالوه بر پولی که قرض گرفته اند، درصد زيادی 
جامعه  نيازمندان  که  می شود  سبب  کار  اين  ادامه ی  بپردازند.  کرده،  درخواست  دهنده  قرض  که  نيز 
نيازمندتر و ربا خواران حريص تر و ثروتمند تر شوند و طبقه ای استثمارگر در جامعه پديد آيد. امروزه، 
سرمايه داران بزرگ جهان وام هايی با بهره های سنگين به کشورهای فقير و نيازمند می دهند و چون آن 
کشورها توان پرداخت پيدا نمی کنند، ناچار می شوند معادن و ثروت های طبيعی خود را در اختيار آن 
سرمايه داران قرار دهند. به همين سبب جهان به دو قطب غنی و فقير، ثروتمند و گرسنه، مسلط و زير 

سلطه تقسيم شده است. 
در عصر رسول خدا (ص) مردم عربستان به «ربا» آلوده بودند؛ تا اين که از جانب خداوند دستور 

ٰآمد اين عمل را ترک کنند و به جنگ  با خدا و رسول او (ص) نپردازند. 

مشارکت کار و سرمايه
اکنون اين سؤال پيش می آيد که اگر کسی پول و ثروتی داشت، چگونه از ثروت خود درآمدی 

کسب کند؟ 
در پاسخ می گوييم: در هر فعاليت اقتصادی، دو عامل دخالت دارد: سرمايه و کار. با سرمايه  و 
کار نوعی مشارکت اقتصادی به وجود می آيد و سود يا زيان آن، بنابر توافق قبلی، ميان صاحب سرمايه 

و انجام دهنده ی کار تقسيم می شود. 
برنامه ی اسالم در مورد ثروت و سرمايه ، به کار گرفتن آن در توليد و سازندگی و توسعه و رفع 
فاصله ی طبقاتی و فقر است. آنان که ثروت اندوخته دارند، شايسته است آن را در بستر توليد و حيات 
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اقتصادی به کار گيرند يا با کسانی که نيازمند سرمايه اند، شريک شوند، يا به صورت قرض الحسنه به 
نيازمندان بدهند تا بتوانند به کار و توليد بپردازند. 

سرمايه بايد مانند خون در رگ های اقتصادی جامعه جريان داشته باشد و با گردش خود حيات 
جامعه را تأمين کند و عدالت اقتصادی را ممکن سازد. 

وقتی سرمايه ی افراد با کار مهندسان، کشاورزان، کارگران، محققان، معّلمان و استادان همراه 
شود، چرخ توليد به راه می افتد و ثروتی که از اين راه به دست می آيد بايد براساس توافق قبلی و به 
عدالت ميان صاحبان سرمايه و کار تقسيم شود. يکی از راه های برقراری عدالت، توزيع عادالنه ی 
سود حاصل از فعاليت اقتصادی ميان دارندگان کار و سرمايه است. سودی که از اين راه به صاحب 
سرمايه می رسد، نه تنها حالل و پاک است بلکه اگر با نيت الهی باشد، اجر و ثواب اخروی هم خواهد 

داشت. 

بانکداری
در نظام اسالمی، بانک کانون مشارکت کار و سرمايه است. صاحبان پول و سرمايه، ثروت خود 
را بدان جا می سپارند تا در يک فعاليت اقتصادی مانند راه اندازی کارخانه، بنا کردن ساختمان، آباد کردن 
زمين کشاورزی و تأسيس مراکز علمی و پژوهشی به کار گرفته شود و سود حاصل ميان بانک، صاحب 
سرمايه و صاحب فعاليت تقسيم می شود. همچنين بانک به عنوان صاحب سرمايه با افراد جامعه وارد 
مشارکت می شود و سرمايه ی خود را طی قراردادی در اختيار افراد متقاضی می گذارد و با آنان در کار 
مشخصی مشارکت می کند. سرمايه ی بانک و کار افراد دست به دست هم می دهد و فعاليت اقتصادی 
شکل می گيرد. بانک سهم خود را به صورت ماهانه دريافت می کند تا وام گيرنده توان پرداخت آن را 

داشته باشد. 
بنابراين، بانکداری در نظام اسالمی راهی برای مشارکت کار و سرمايه است. آنچه اهميت دارد 
اين است که بانک ها سود حاصل از مشارکت خود را عادالنه تعيين کنند تا افراد جامعه توانايی همکاری 
سازنده با بانک را داشته باشند. روشن است اگر بانک ها بخش بيشتری از سود به دست آمده را بردارند، 

روش عادالنه ای را پيش نگرفته اند. 
قانون بانکداری که در مجلس شورای اسالمی تصويب شده و مبنای عمل بانک هاست، براساس 

مشارکت سرمايه و کار استوار است و از اين جهت با مقررات مالی اسالم مطابقت دارد.
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تأمين نيازهای عمومی
مسأله ی قابل طرح در اين جا اين است که:جامعه ی اسالمی هزينه های گوناگونی دارد که بايد 
تأمين شود.اين هزينه ها دو نوعند: هزينه های ناشی از خالٔها و شکاف های موجود در جامعه و ديگری 
هزينه های برآمده از زندگی اجتماعی و شهری. آيا اسالم برای اين قبيل هزينه ها راه هايی را پيش بينی 

کرده است؟ 
پاسخ اين است که نيازهای جامعه  از دو راه تأمين می شود:

الف ــ انفاق
هزينه های ناشی از خالٔها و شکاف های موجود در جامعه وکارهای عام المنفعه مانند هزينه های 
مربوط به تأمين زندگی نيازمندان، مساکين، انسان های از کار افتاده، خانواده های بی سرپرست، تحصيل 
توان  که  مقروضی  افراد  نيستند،  برخوردار  کافی  تمّکن  از  که  دانشجويانی  و  دانش آموزان  طالب، 
پرداخت قرض خود را ندارند و نيز ساختن مساجد و کتابخانه ها، ايجاد مؤسسات فرهنگی و تربيتی و 
توليد فيلم ها و نرم افزارهای آموزشی به منظور تربيت انسان های ديندار از راه انفاق است. افرادی که 
از نعمت سالمتی و تمّکن مالی برخوردارند، بخشی از اموال و سرمايه ی خود را به شکرانه ی سالمتی 

و رفاه شخصی در راه خدا صرف امور خيريه و عام المنفعه می کنند. 

پاسخ  به  تا  كنيد  تكميل  را  زير  پيام هاى  درس،  ابتداى  آيات  در  تفكر  با 
سؤال باال برسيد.

سوره/ آيهپيامرديف
١
٢

٣
٤

يکی از راه های تأمين هزينه های عام المنفعه، ................ می باشد. 
درآمد به دست آمده از اين راه بايد برای ...........، ............

 ،.............  ،.................  ،.............
.................... و ................. مصرف شود.  

راه ديگر تأمين هزينه های جامعه، .............. می باشد.
خمس، .......... است که پس از مصرف هزينه های معمول زندگی، اضافه 

آمده و باقی مانده است.

.........

.........

.........

پيام آيات(2)
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 همكارى و مشاركت در امور خيريه و تأمين هزينه هاى آن را بررسى 
كنيد و به دو سؤال زير پاسخ دهيد: 

1 ــ اين مشاركت چه آثارى بر انسان كمك كننده دارد؟ 
2 ــ اين مشاركت چه تأثيرى بر فرهنگ عمومى جامعه مى گذارد؟ 

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

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

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

انفاق بر دو نوع است: واجب و مستحب.
انفاق واجب نيز به دو صورت «زکات» و «خمس» انجام می گيرد. 

١ــ زکات: قرآن کريم در بسياری موارد، پس از برپا داشتن نماز بر پرداخت زکات تأکيد کرده 
است.۱ 

زکات يک انفاق واجب است که به برخی از اموال تعلق می گيرد. اين اموال عبارت اند از:
١ ــ غّالت: گندم، جو، خرما و کشمش

٢ــ دام ها: شتر، گاو و گوسفند
٣ ــ سّکه ها: طال و نقره. 

بايد توجه داشت که:
 الف: زکات اموال مذکور در صورتی واجب است که مورد زکات به حد معين يا تعداد معين 

برسد. هر يک از اين اموال نه گانه حّد نصاب خاصی دارند.
ب: زکات، يک عبادت است و الزم است به نّيت زکات و با قصد قربت انجام شود. 

ج: زکات طال و نقره در صورتی واجب است که به صورت سّکه ای باشد که معامله ی با آن رواج 
دارد؛ بنابراين، زيور آالت خانم ها زکات ندارد. 

١ــ مانند آيات ٨٣ و ١١٠ سوره ی بقره

بررسى
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زکات فطره
در پايان مـاه رمضان که عيد فـطر فرا می رسد و همه در شادی به سر می بـرند، خداوند، برای 
زير  شرح  به  آن  احکام  و  است  کرده  واجب  را  فطره  زکات  جامعه  مستمندان  و  محرومان  به  کمک 

است:
الف  ــ کسی که موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و هشيار است و فقير نيست بايد برای 
خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفر به ميزان تقريبی ٣ کيلو گرم گندم يا جو يا خرما يا برنج و 

مانند اين ها به مستحق بدهد. اگر پول يکی از اين ها را هم بدهد، کافی است. 
ب ــ کسی که ديگری بايد فطره ی او را بدهد، واجب نيست فطره خود را بدهد. 

که  ندارد  هم  کسبی  و  کند  تأمين  را  خانواده اش  و  خود  سال  مخارج  نمی تواند  که  ـ   کسی  ـ ج 
بتواند مخارج سال خود و خانواده اش را پرداخت کند، فقير است و دادن زکات فطره بر او واجب 

نيست. 
موقع  و  بپردازد  خداوند  فرمان  انجام  برای  يعنی  قربت  قصد  به  را  فطره  زکات  بايد  ـ انسان  ـ د 

پرداختن نّيت زکات فطره نمايد. 
٢ ــ خمس: خمس يکی از راه های تأمين نياز های جامعه است که به هفت چيز تعلق می گيرد 
و رايج ترين آن ها منفعت کسب و کار است. همه ی کسانی که از طريق کار، درآمدی کسب می کنند، 
پس از صرف هزينه های ساالنه ی زندگی خود و خانواده، بايد   ـ٥ــ  ١ آنچه را باقی مانده، به عنوان خمس 

بپردازند. 
سال  حساب  خمس،  پرداخت  برای  بايد  کس  هر  می گويند  که  شنيده ايد  حتمًا  سال:  حساب 
داشته باشد. داشتن حساب سال به اين معناست که هر کس بايد يک روز از سال را روز تعيين ميزان 
شخصی  چنين  نه.  يا  هست  او  برعهده ی  خمس  پرداخت  آيا  که  ببيند  تا  دهد  قرار  خود  اموال  خمس 
در طول سال درآمدهايی به دست می آورد و از اين درآمد، مخارج زندگی خود و خانواده اش را تأمين 
می کند. پس از گذشت يک سال، وقتی به روز موعود رسيد، اگر از درآمد او چيزی باقی مانده باشد 
ــ چه به صورت پول و چه به صورت کاال ــ بايد   ـ٥ــ  ١ آن را به عنوان خمس به حاکم اسالم و يا مجتهد 
جامع الشرايط پرداخت کند تا ايشان در راه هايی که قرآن کريم و رسول اکرم(ص) و ائمه  اطهار (ع) معين 

کرده اند، به مصرف برساند. 
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يك  مى گيرد،  حقوق  ماهانه  كه  پرستار  خانم  يك  خمس  پرداخت  نحوه ى 
مغازه دار و يك دانش آموز چگونه است؟ براى هر كدام مثالى بزنيد.

بايد توجه داشت که: 
١ــ تا خمس مال پرداخت نشود، استفاده از آن جايز نيست؛ مثًال با پولی که خمس آن پرداخت 

نشده، نمی توان چيزی خريد. 
٢ ــ اگر با پولی که خمس آن داده نشده است، خانه ای خريداری شود، نماز خواندن در آن خانه 

باطل است. 
ـ آذوقه ای که از درآمد سال برای مصرف در خانه خريده شده است ــ مانند برنج، روغن و  ٣ ـ

چای ــ اگر در آخر سال زياد بيايد بايد خمس آنچه باقی مانده است، پرداخت شود. 
٤ ــ زيور آالت خانم ها، اگر بيش از مقدار مصرفی متداول آن ها باشد و جنبه ی ذخيره به خود 

بگيرد، قسمت اضافی آن دارای خمس است و خمس آن بايد پرداخت شود. 
ـ اگر چيزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، يک پنجم آن چيز مال او نمی شود.  ٥ ـ
٦ ــ اگر بچه ای سرمايه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آيد، بنابراحتياط واجب بعد از آن 

که بالغ شد بايد خمس آن را بدهد. 
ب ــ  ماليات 

تشکيل جوامع کوچک و بزرگ، مانند روستاها، شهرها و کشورها هزينه هايی به دنبال دارد که 
بايد توسط افراد همان جامعه تأمين شود. امروزه يک شهر مانند خانه ای بزرگ است و همان گونه که 
يک خانواده، هزينه های رفاهی خود در خانه را می پردازد، بايد هزينه های رفاهی خود در شهر را نيز 

پرداخت کند. پس تأمين هزينه های شهری برعهده ی همه ی شهروندان است. 
عالوه بر هزينه های يک شهر، هزينه هايی وجود دارد که مربوط به زندگی در يک کشور است. 
ساخت راه های ميان شهرها و روستاها، محافظت از جنگل ها و محيط های طبيعی، ايجاد امنيت و مانند 

اين  ها هزينه هايی دارد که افراد کشور بايد در تأمين آن مشارکت کنند. 
پرداخت ماليات برای تأمين اين  گونه هزينه هاست. ماليات پولی نيست که برای ديگران پرداخت 
می کنيم، بلکه بابت هزينه ی زندگی خود و خانواده ی خودمان در جامعه است؛ از اين رو پرداخت کننده های 

ذكر
نمونه ها
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ماليات نبايد مّنتی بر کسی داشته باشند. 

زكات و خمس با ماليات چه تفاوتى دارند؟ آيا مى توان گفت كه چون خمس 
و زكات مى دهيم، نيازى به پرداخت ماليات نيست؟ 

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

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

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

نظام اسالمی وظيفه دارد خمس، زکات و ماليات را با روش مناسب و با حفظ حرمت شخص 
پرداخت کننده، از او دريافت کند و هرکدام را در جای خاص خود هزينه نمايد و در آبادانی و سازندگی 
کشور بکوشد. امام علی(ع) در نامه ای به مالک اشتر که از جانب ايشان حاکم مصر شده بود، چنين 

می نويسد: 
برنامه ی ماليات را به گونه ای رسيدگی کن که به صالح ماليات دهندگان باشد، زيرا بهبودی و صالح 
ديگران در صالح ماليات و ماليات دهندگان است، و کار ديگران سامان نيابد مگر آن که کار ماليات دهندگان 
سامان پذيرد، چرا که همه ی مردم جيره خوار ماليات و ماليات دهندگان هستند. اما بايد بيش از آنچه به 
جمع ماليات بينديشی، در فکر آبادی زمين باشی، زيرا ماليات جز از طريق آباد کردن زمين به دست نيايد، 
و هرکس بدون آباد کردن زمين ماليات طلب کند، شهرها را ويران و بندگان را هالک سازد، و حکومتش 

جز اندک زمانی پايدار نماند.۱ 

١ــ نهج البالغه، نامه ی ٥٣؛ همچنين برای کسب آگاهی بيشتر در مورد خراج و نحوه ی گرفتن آن به نامه های ٥١ و ٦٠ نيز مراجعه 
کنيد.

مقايسه



171

بيشتر بدانيم

ـ  فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده بايد پولی را که از خريدار گرفته  ١ـ
به او برگرداند.

٢ ــ غّش در معامله حرام است و فروشنده بايد کاالی خود را با همان مشخصاتی 
که برای خريدار بيان می کند، به او بفروشد. 

ـ کسب درآمد از راه قمار، ربا، رشوه، قاچاق، احتکار، همکاری با مراکز فساد،  ٣ ـ
کاله برداری، توليد و خريد و فروش مواد مخّدر و مانند آن حرام است. 

٤ ــ هرنوع بازی که به شرط برد و باخت و گرفتن مال از طرف بازنده باشد حرام 
است. مثًال اگر در بازی فوتبال، برد و باخت در ميان باشد حرام است و پول يا کااليی که 
از اين طريق به دست می آيد قابل استفاده نيست. البته در شرع مواردی از قبيل تير اندازی 

استثنا شده که برد و باخت در آن ها اشکال ندارد. 
و  ياد دادن  و  آن  با  معامله  و  آن  شنيدن  و  مطرب  موسيقی  و  ِغنا  به  اشتغال  ٥ ــ 
ياد گرفتن آن حرام است و درآمد آن قابل استفاده نيست. غنا و موسيقی مطرب آن نوع 
آواز و موسيقی است که مناسب با مجالس عيش و عشرت و فساد است. گوش دادن به 

آوازی که غنا نباشد و نيز موسيقی غير مطرب اشکال ندارد. 
٦ ــ بازی کردن با شطرنج، در صورتی که اّوًال طرفين قصد شرط بندی و برد و 
باخت نداشته باشند، ثانيًا جامعه آن را جزو آالت قمار نشناسد، اشکال ندارد و در اين 
صورت خريد و فروش آن نيز جايز است. تشخيص اين که آيا جامعه شطرنج را جزو 
وسايل قمار می شناسد يا نه، بر عهده ی خود افراد است. بازی کردن با وسايلی که در 
نباشد،  کار  در  هم  باختی  برد و  اگر  حتی  می شود،  شناخته  قمار  عنوان آالت  به  جامعه 

حرام است. 
از  را  آن ها  نتواند  انسان  که  شود  مخلوط  طوری  به  حرام  با  حالل  مال  اگر  ٧ ــ 
يکديگر تشخيص دهد و صاحب اصلی مال حرام و مقدار آن هم معلوم نباشد، بايد خمس 
تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه ی مال حالل می شود. بنابر احتياط واجب 

بايد خمس اين گونه مال ها از همان مال داده شود. 
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٨  ــ اگر انسان چيزی را غصب کند بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين 
برود، بايد عوض آن را بدهد. 

کننده  استفاده  و  است  مقررات  برخالف  دولتی،  اموال  از  شخصی  استفاده  ٩ ــ 
ضامن برگرداندن آن می باشد واّال مرتکب گناه شده است. 

١٠ ــ اگر انسان مالی پيدا کند که نشانه ای نداشته باشد که به واسطه ی آن بتوان 
صاحبش را پيدا کرد، احتياط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد. 

١١ ــ  هرگاه چيزی را که پيدا کرده نشانه ای دارد که بتوان با آن صاحبش را پيدا 
کرد، بايد به صورت مناسبی آن را اعالم کند و اگر چنين نکرد، گذشته از اين که مرتکب 

گناه شده، ضامن آن است. 
بسيار  آثار  آن،  از  خانواده  و  خود  ارتزاق  و  حرام  راه  از  درآمد  کسب  توجه: 
خطرناک در دنيا و آخرت دارد. انجام عباداتی مانند نماز با لباس و در مکانی که از راه 
حرام تهيه شده باطل است و مورد قبول نيست. تربيت و رشد اخالقی فرزندانی که از 
درآمد حرام تغذيه می کنند بسيار مشکل و سخت است؛ به خصوص که اگر اين درآمد 

حرام از دسترنج فقرا، يتيمان و مردم محروم جامعه به دست آمده باشد. 

پيامبر اکرم (ص) فرمود: 
«کسی که باک نداشته باشد که مال خود را از کجا به دست آورد، خدا هم باک 

ندارد که او را از کجا وارد دوزخ کند.»۱
و فرمود: 

«هر کس مالی را از راه حرام به دست آورد، اگر آن را صدقه دهد، از او قبول 
نمی شود و اگر بعد از خود باقی گذارد، توشه ی راه جهنم او می شود.»۲

١ــ احيا ء العلوم، غزالی، ج ٢، ص ٨١
٢ــ کافی، کتاب تجارت، باب ١، حديث ١



173

١ــ با اين که با پرداخت انفاق بخشی از مال انسان کم می شود، چرا خداوند همين 
کار را موجب افزايش ثروت می شمارد؟ 

٢ ــ آيات ١٨ سوره ی حديد، ١٢ سوره ی مائده و ١٧ سوره ی تغابن را مطالعه 
کنيد و توضيح دهيد: 

الف ــ چرا قرض بدون ربا را قرض الحسنه می نامند؟ 
ب ــ چه نتايجی برای قرض الحسنه بيان شده است؟ 

٣ــ چه انگيزه ای سبب می شود برخی بتوانند به راحتی زکات، خمس و ماليات 
خود را بپردازند ولی برای برخی ديگر سخت باشد و از اين وظيفه ی دينی سرباز بزنند؟ 

٤ ــ نمونه هايی از کارهای کاذب را نام ببريد و تأثير آن را بر اقتصاد جامعه توضيح 
دهيد.     

انديشه 
و تحقيق

گام هشتم

1ــ زندگى خود را به گونه اى سامان خواهم داد كه 
انسانى مفيد و مؤثر براى جامعه باشم و با كار و تالش 

مداوم مسئوليت خود را نسبت به جامعه انجام دهم.
2 ــ سعى مى كنم بخشى از درآمد خود را در راه 
خدا و براى كمك به ديگران انفاق نمايم و اگر انفاق واجب 

بر عهده ام بود، به موقع پرداخت كنم. 
3 ــ   با پرداخت ماليات سهم خود را در هزينه هاى 
عمومى مى پردازم و از اين راه به رفاه عمومى و رفاه 

خانواده ى خود كمك مى كنم. 

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



174

يارى از نماز و روزه

نماز، ستون خيمه ى دين و نشانه ى وفادارى ما به عهد 
نماز  با  مسلمان  فرد  و  اسالمى  جامعه ى  خداست.  با  خويش 
شناخته مى شود؛ در جامعه و خانواده اى كه نماز راه نيافته، 

گويا اسالم وارد نشده است.
در كنار نماز، روزه قرار دارد. جوامع اسالمى در سراسر 
جهان با آمدن ماه رمضان حال و هواى معنوى پيدا مى كنند و 

رفتار مردم عوض مى شود.
با اين كه در سال هاى قبل با برخى از احكام اين دو عبادت 
در  جايگاهشان  و  آن ها  اهميت  به  توجه  با  اما  شده ايم،  آشنا 
برنامه ى زندگى فرد مسلمان، ابعاد ديگرى از اين دو عبادت را 

طرح مى كنيم و به پاسخ سؤال هاى زير مى پردازيم:
1ــ چرا در هر روز، پنج بار به نماز مى ايستيم؟

بايد  مسلمان  فرد  يك  چرا  چيست؟  روزه  حكمت  2ــ 
روزه بگيرد؟

3ــ احكام روزه كدامند؟ 
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قرائت 

آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ

حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

و آنگاه که بندگانم درباره ی من از تو می پرسند  َو ِاذا َسـاَلَـَك ِعـبـادی َعـّنـی 
(بگو): من به آنان نزديک هستم نّـی َقـريـبٌ  فَـاِ

اجابت می کنم دعای آن که مرا بخواند ُاجـيـُب َدۡعـَوَة الـّداِع ِاذا َدعـاِن 
پس بايد دعوت مرا بپذيرند فَـۡلـَيـۡسـَتـجـيـبـوا لـی 

و به من ايمان آورند َولـُيـؤِۡمـنـوا بـی 
باشد که راه يابند لَـَعـلَّـُهـۡم يَـۡرُشـدونَ 

بقره، ١٨٦

 ............................. ذيـَن ءاَمـنُـوا  َهـا الـَّ ـُّ يـا َاي
 ............................. ـالِة  ـبۡـِر َوالـصَّ اۡسـَتـعـيـنـوا ِبـالـصَّ
 ............................. َه َمـَع الـّصـاِبـرينَ  ِانَّ الـلـّٰ

بقره، ١٥٣

 ............................. ذيـَن ءاَمـنـوا  َهـا الـَّ ـُّ يـا َاي
 ............................. ـيـامُ  کُـِتـَب َعـلَـۡيـکُـُم الـِصّ
 ............................. کَما کُـِتَب َعلَـی الَّذيـَن ِمۡن َقـبۡـِلکُـمۡ 
 ............................. لَـَعـلَّـکُـۡم تَـتَّـقـونَ 

بقره، ١٨٣
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   ....................... ُاتۡـُل مـا اوِحـَی ِالَـۡيـَك ِمـَن الۡـِکـتـاِب      
 ....................... ـالَة   َو َاِقـِم الـصَّ
 ....................... ـالةَ  ِانَّ الـصَّ

تَـۡنهـٰی َعـِن الۡـَفـۡحـشـاِء َوالۡـُمـۡنـَکـِر         
 ....................... ِه َاکۡـبَـرُ  َو لَـِذکۡـُر الـلـّٰ
 ....................... ُه يَـۡعـلَـُم مـا تَـۡصـَنـعـونَ  َو الـلـّٰ

عنکبوت، ٤٥

به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را کامل کنيد.

ِصـيـام: روزه ُاۡتـُل: بخوان  ِاۡسـتَـعيـنوا: کمک بخواهيد 
کُـِتـَب: واجب شده است      تَـۡصـنَـعـوَن: می کنيد

با تفكر در آيات درس، پيام هاى زير را تكميل كنيد.

سوره/آيهپيام آياترديف
هرکس صادقانه و از صميم قلب خدا را بخواند و از او درخواستی کند، ١

………………………
………

اگر می خواهيم به رستگاری راه يابيم بايد دعوت ……… بپذيريم و ٢
…………… آوريم.

………

در مسير رفتن به سوی رستگاری الزم است از ………… و ………… ٣
کمک بگيريم.

………

پيام آيات

ترجمه
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از مهم ترين ثمرات روزه (که يکی از مصداق های صبر است) ………… ٤
می باشد.

………

يکی از وظايف پيامبر اکرم (ص) برپا داشتن ……..........…… ميان ٥
مسلمانان است.

………

………يکی از آثار و نتايج برپا داشتن ………… دوری از …………… است.٦
………عالوه بر اين،………… ثمره ی برتری دارد که همان …………… است.٧

می دانيم که اگر خدای مهربان برای زندگی ما انسان ها برنامه ای تنظيم کرده و وظايفی بر دوش 
ما قرار داده، جز مصلحت و سعادت ما هدفی نداشته است و گرچه ما به مصلحت برخی از اين وظايف 
پی نمی بريم، اما يقين داريم که او دانای حکيمی است که جز براساس حکمت وظيفه ای را تعيين نمی کند. 
با وجود اين، انسان دوست دارد حکمت و علت احکام الهی را بداند و با معرفت بيش تر دستورات الهی 
را انجام دهد. از اين رو، خدای متعال به ما کمک کرده و فايده های مهم ترين احکام خود را از طريق 

آيات قرآن کريم و سخنان معصومين به اطالع ما رسانده است.
در اين آيات، خداوند، مهم ترين فايده های نماز و روزه را متذکر می شود. دو فايده نماز عبارتند  از: 

١ــ ياد خدا ٢ــ دوری از گناه.
و مهم ترين فايده ی روزه نيز عبارت است از: تقوا، پاکی و پارسايی

از آن جا که در سال گذشته، درباره ی تأثير نماز در ياد خدا صحبت کرديم، در اين درس به فايده ی 
دوم نماز که با فايده ی روزه، يعنی تقوا ارتباط دارد، می پردازيم و اين دو را با هم بررسی می کنيم. راستی 

تقوا چيست؟ چرا قرآن کريم همواره مردم را دعوت به تقوا می کند؟

تقوا
برای اين که حقيقت تقوا را دريابيم، ابتدا تمثيلی را که اميرمؤمنان علی (عليه السالم) در نهج البالغه 
بيان فرموده، ذکر می کنيم. ايشان می فرمايد: «َمَثل آدم های بی تقوا َمَثل سوارکارانی است که سوار بر 
اسب های چموش و سرکشی شده اند که لجام را پاره کرده و اختيار را از دست سوارکار گرفته، به باال 
و پايين می پرند و عاقبت، سوارکار را در آتش می افکنند. اّما َمَثل آدم های باتقوا َمَثِل سوارکارانی است 
که بر اسب های راهوار و رام سوار شده اند و لجام اسب را در اختيار دارند و راه می پيمايند تا اين که 
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وارد بهشت می شوند.»۱
تفاوت اصلی ميان اين دو سوارکار که يکی به هالکت می رسد و ديگری به رستگاری، در چموشی 

و سرکشی و لجام گسيختگی اسب يکی و راهوار و مطيع بودن اسب ديگری است.
اين لجام گسيختگی و سرکشی در انسان بی تقوا و رهواری و مطيع بودن در انسان باتقوا به چه 

معناست؟ 
«تقوا» به معنی «حفاظت» و «نگهداری» است. انسان متقی يعنی کسی که خود نگهدار است 
و خود را حفاظت می کند. به عبارت ديگر: انسان متقی بر خودش مسلط است، زمام و لجام خود را 
در کنترل و در اختيار خود دارد و نمی گذارد که در پرتگاهی قرار بگيرد که با يک حرکِت بی جا در 

دره های هولناک سقوط کند.
حال اين سؤال پيش می آيد که: خود نگه داری از چه؟ مسلط بر خود در برابر چه؟ کنترل خود 

از چه؟
را  قيامت  آتش  و  می زند  سر  گناهکار  از  که  زشتی  عمل  همان  گناه؛  از  است:  روشن  پاسخ 
روشن می کند. انسان باتقوا، انسان توانمندی است که خود را در برابر گناه حفظ می کند و می کوشد 
که روزبه روز بر توانمندی خود بيفزايد تا اگر در شرايط گناه و معصيت قرار گرفت، آن قّوت و نيرو او 
را حفظ کند و از آلودگی نگه دارد. او مانند کسی است که بدن خود را چنان ورزيده ساخته که دچار 

بيماری نمی شود.
اکنون، اين سؤال پيش می آيد که چگونه تقوا را در خود به وجود آوريم که بتوانيم در مواقع خطر 

بر خود مسلط باشيم و از گناه دوری کنيم؟
در پاسخ به اين سؤال ابتدا يادآور می شويم که خداوند مرتبه ی اّوليه ی تقوا را در وجود همه ی 
ما انسان ها قرار داده به طوری که خوبی را دوست داريم و از بدی ها بيزاری می جوييم.۲ اّما اين مرتبه ی 
تقوا مانند نهالی است که برای رشد و تنومند شدن نيازمند آبياری و رسيدگی است. در آن صورت است 

که انسان می تواند در برابر بادهای سهمگين گناه بايستد و مقاومت کند.
قرآن کريم راه های متعددی برای رشد اين نهال به ما نشان داده که آيات ابتدای درس به دو مورد 

مهم از آن ها، يعنی «نماز» و «روزه» اشاره کرده است.

١ــ  نهج البالغه
٢ــ سوره ی شمس، آيه ی ٨ (فالهمها فجورها و تقوـٰها)
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نماز و بازدارندگی از گناه
برخی اين مسأله را طرح می کنند که: ما نماز می خوانيم اّما تأثير آن را کمتر در خود مشاهده 
می کنيم و معموًال دست از رفتارهای قبلی برنمی داريم. پس چگونه نماز بازدارنده ی انسان از زشتی ها 

و منکرات است؟ 
برای رسيدن به پاسخ بايد توجه کنيم که: اثر نماز به تداوم و پيوستگی آن و نيز به ميزان دقت 
و توجه ما بستگی دارد. چنان که اگر گفته شود هرکس درس بخواند، موفق می شود، طبيعتًا موفقّيت 
همه يکسان نيست و به نحوه و کيفيت درس خواندن آن ها بستگی دارد. بنابراين اگر نمازهای روزانه ی 
خود را ترک نکنيم به ميزان دقت و توجه خود، از آن تأثير خواهيم پذيرفت. نمی توان انتظار داشت 
که با خواندن چند رکعت نماز شتابزده و بدون رعايت آداب، فرد از کارهای غلط خود دست بردارد. 
اگر تالش کنيم که روز به روز نماز را با کيفيت بهتر و رعايت آداب آن انجام دهيم، به زودی تأثير آن را 

حس خواهيم کرد.
هر کدام از ما می توانيم اين مورد را در ميان اطرافيان و بستگان مشاهده کنيم و دريابيم افرادی 
که به نمازشان توجه بيشتری دارند، در مقايسه با کسانی که نماز نمی خوانند، از برخی منکرات بيش تر 
دوری می کنند. اگر به زندانيان و خالفکاران جامعه نگاه کنيم ،می بينيم که چنين مجرمانی کمتر از ميان 
افراد نمازخوان برمی خيزند. همين امر نشان می دهد که نماز تأثير خود را گذاشته و هر قدر با توجه و 

دقت بيشتر انجام شود تأثير آن بيشتر هم خواهد شد.
اگر نماز را، کوچک نشماريم و نسبت به آنچه در نماز می گوييم و انجام می دهيم درک صحيح 
داشته باشيم و با توجه، نماز را بخوانيم، نه تنها از گناهان که حتی از برخی مکروهات هم به تدريج دور 

خواهيم شد. از اين رو:
اگر در انجام به موقع نماز بکوشيم، بی نظمی را از زندگی خود دور خواهيم کرد.

اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاکيزه به نماز بايستيم، از آلودگی های ظاهری حفظ خواهيم شد.
حرام  راه  از  درآمد  کسب  به  کنيم،  رعايت  را  نمازگزار  مکان  و  لباس  نبودن  غصبی  شرط  اگر 

متمايل نخواهيم شد.
اگر در هنگام گفتن تکبير به بزرگی خداوند بر همه چيز توجه داشته باشيم، ديگران در دل ما جای 

خدا را نخواهند گرفت.
و  خضوع  مستکبران  مقابل  در  باشيم،  داشته  نظر  در  را  خدا  عظمت  سجود  و  رکوع  در  اگر 

خشوع نخواهيم کرد.
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اگر عبارت «اهدنا الصراط المستقيم» را صادقانه از خداوند بخواهيم، به راه های انحرافی ديگران 
دل نخواهيم بست.

اگر عبارت «غيرالمغضوب عليهم وال الّضالين» را با توجه بگوييم، خود را در زمره ی کسانی که 
خدا بر آن ها خشم گرفته يا راه را گم کرده اند، قرار نخواهيم داد.

بنابراين؛ با تکرار درست آنچه در نماز می گوييم و انجام می دهيم به تدريج چنان تسلطی بر خود 
پيدا می کنيم که می توانيم در برابر منکرات بايستيم و از انجامشان خودداری کنيم.

 با توجه به آن چه گفته شد، ببينيد كه فهم و درك درست اعمال زير، 
انسان را در برابر چه گناهانى حفظ خواهد كرد.

منکراتعبارات و اعمال نماز
١ــ خواندن سوره ی توحيد
٢ــ درود بر پيامبر در تشّهد

٣ــ دعای قنوت
٤ــ حضور در نماز جماعت

٥ ــ گفتن عبارت «اّياك َنـۡعـُبـُد»
٦ ــ گفتن عبارت «اّياك نستعين»

١ــ ……………………………………
٢ــ ……………………………………
٣ــ ……………………………………
٤ــ ……………………………………
٥  ــ ……………………………………
٦ ــ ……………………………………

توجه کنيم که برخی کارها نيز خاصيت نماز را از بين می برند. بايد بکوشيم آن کارها را از زندگی 
خود بيرون کنيم. مانند:

ــ خشم به پدر و مادر.
امام صادق (ع) فرمود: «فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند ــ هر چند والدين 

ـ  نمازش از سوی خدا پذيرفته نيست.»۱ در حق او کوتاهی و ظلم کرده باشند ـ

١ــ  کافی، ج ، ص ٣٤٩

بررسى
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ــ غيبت کردن.
پيامبر اکرم (ص) به ابوذر فرمود: «هر کس غيبت مسلمانی را کند، تا چهل روز، نماز و روزه اش 

قبول نمی شود، مگر اين که غيبت شده او را ببخشد.»۱
از اين روست که امام صادق (ع) می فرمايد: «هر کس می خواهد بداند آيا نمازش پذيرفته شده يا 
نه، بايد ببيند که نماز، او را از گناه و زشتی باز داشته است يا نه. به هر مقدار که نمازش سبب دوری او 

از گناه و منکر شود، اين نماز قبول شده است.»۲و٣
نتيجه اين که: اگر نماز، ما را از گناه و زشتی بازندارد، معلوم می شود که عيب و نقصی در نماز 

خواندن ما هست. بايد جستجو کنيم تا آن عيب را بيابيم و برطرف کنيم.

نماز در يک برنامه ی روزانه
صبح که از خواب بيدار می شويم، ابتدا به پيشگاه خدا می رويم، به نماز می ايستيم و پس از نماز، 
برای برنامه روزانه ی خود با خدا عهد می بنديم و وارد کار و فعاليت می شويم. کارهای مختلف روزانه، 
ارتباط با ديگران و عوامل برانگيزاننده به سوی گناه، سبب می شوند که پس از گذشت ساعاتی از روز، 

گرد و غبار غفلت بر دل نشيند و زمينه ساز شکستن عهد و لغزش ما شود. 
با انجام نمازهای ظهر و عصر، در ميانه ی فعاليت روزانه، قلب را از اين غبارها پاک می کنيم و 
مانع خانه کردن گناه در دل می شويم. تا اين که باالخره در پايان روز، نماز مغرب و عشا را به جا می آوريم 

و با آرامش خيال، آماده ی خواب شبانه می شويم. 
رسول خدا (ص): 

شست وشو  آن  در  را  خود  بار  پنج  روزی  مردم  که  است  چشمه ساری  مانند  يومّيه  نمازهای 
می کنند.٤

١ــ  جامع السعادات، ج ٢، ص ٢٣٤
٢ــ  بحاراالنوار، ج ٨٢، ص ١٩٨

٣ــ در انجام عباداتی مانند نماز، دو دسته شرط وجود دارد. يکی شرط صحت و ديگری شرط کمال. مثًال اگر کسی واجبات نماز را 
درست انجام دهد نمازش صحيح است، يعنی شرايط صحت را دارد. اّما برای اين که اين نماز در او تأثير داشته باشد و او را از گناهان بازدارد 
بايد شرايط ديگری را هم رعايت کند، که به آن شرط کمال می گويند مثل اين که با دقت و توجه نماز بخواند. مقصود از قبول شدن يا قبول نشدن 

در اين احاديث، همان داشتن يا نداشتن شرط کمال است.
٤ــ تهذيب االحکام، ج٢، ص٢٣٧
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روزه و تقويت تقوا
خويش،  بر  او  تسلط  ميزان  به  بزرگ،  هدف های  به  رسيدن  در  انسان  موفقيت  ميزان  که  گفتيم 

خودنگهداری و «تقوا»ست و هر قدر هدف بزرگ تر باشد، تقوای بيشتری می طلبد.
روان شناسان و کارشناسان تربيت، کارهايی برای تسلط بر خود پيشنهاد کرده اند تا افراد بتوانند 
به موفقيت در درس، ورزش، کسب و کار و مانند آن برسند. اّما خداوند، انسان را به عملی راهنمايی 
می کند که اگر آن را به درستی و با معرفت انجام دهد، چنان قدرت و تسلطی بر خود پيدا می کند که 
می تواند موانع درونی را کنار بزند و گام های موفقيت به سوی برترين هدف های زندگی را به خوبی بردارد. 

و اين عمل، «روزه» است.
روزه، مصداق کامل تمرين صبر و پايداری در برابر خواهش های دل است.

کسی که يک ماه گرسنگی روزانه را تحمل کند و در عين حال که ميل به آب و غذا دارد، به 
سوی آن نرود،

کسی که يک ماه چشم خود را از گناه حفظ کند،
کسی که يک ماه زبان خود را از دروغ و غيبت نگه دارد،
کسی که يک ماه گوش خود را از شنيدن بدی ها بازدارد،

کسی که يک ماه تمرين خوشرويی و خوش رفتاری با مردم نمايد،
کسی که يک ماه تمرين کرده، از حجاب و پوشش خود به خوبی مراقبت کند،

کسی که يک ماه بکوشد به ديگران ستم نکند و مردم را از خود نرنجاند،
کسی که يک ماه مواظب باشد غذای سحری و افطاری او از درآمد پاک و حالل باشد، چنين 
کسی، پس از يک ماه، به تسلطی بر خود می رسد که قبل از ماه رمضان آن تسلط را نداشت و اگر هر 
سال يک ماه اين عمل را تکرار کند، سال به سال خود نگهدارتر و باتقواتر می شود. چنين فردی کم کم 

به جايی می رسد که:
به راحتی از غذای خود برای سير کردن گرسنگان می گذرد،

برای رسيدن به غذای لذيذ و شيرين دست به هر کاری نمی زند،
خود را از گناهان چشم و زبان و گوش حفظ می کند،

مردم از دست و زبان و رفتار او درامانند،
و باالخره، احساس می کند هر کاری را که خداوند دستور داده، می تواند به آسانی انجام دهد و 

احساس سختی ننمايد.
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رسول خدا (ص) مى فرمايد: «چه بسا روزه دارى كه جز گرسنگى  و  تشنگى 
چيزى نصيب او نمى شود.»

مقصود پيامبر گرامى ما از اين سخن چيست؟

احکام روزه
١ــ تعريف روزه

روزه آن است که انسان برای انجام فرمان خداوند، از اذان صبح تا مغرب از کارهايی که روزه 
را باطل می کند، خودداری نمايد.

انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برای فردای آن نيت کند و بهتر است که شب اّول ماه  
هم نيت روزه ی همه ی ماه را بنمايد.
٢ــ باطل کننده های روزه

ُنه چيز روزه را باطل می کند، که از آن جمله است: خوردن و آشاميدن، دروغ بستن بر خدا و 
پيامبر و جانشينان پيامبر عليهم السالم، رساندن غبار غليظ به حلق، فرو بردن تمام سر در آب، باقی ماندن 

بر جنابت تا اذان صبح و قی کردن.

با مراجعه به رساله ى توضيح المسائل، عبارت هاى زير را تكميل كنيد.

اگر روزه دار سهوًا چيزی بخورد يا بياشامد، روزه اش ……………………١
اگر روزه دار، چيزی را که الی دندان مانده، ……………… روزه اش باطل می شود.٢
انسان نمی تواند به خاطر ضعف، روزه ی خود را بخورد ولی اگر ضعف او به قدری است ٣

که معموًال نمی شود تحمل کرد، …………………
روزه دار…………… غبار غليظ و دود سيگار و تنباکو و مانند آن ها را به حلق برساند.٤
اگر روزه دار عمدًا تمام سر را در آب فرو َبَرد، اگرچه باقی بدن او از آب بيرون باشد، ٥

بايد قضای آن روز را بگيرد ولی اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقداری از سر بيرون باشد 
.  ……………

بررسى

تكميل
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٣ــ برخی ديگر از احکام روزه
 کسی که غسل جنابت بر او واجب است، اگر عمدًا تا اذان صبح غسل نکند و يا اگر وظيفه اش 
تيمم است، عمدًا تيمم ننمايد، نمی تواند روزه بگيرد. البته اگر سهل انگاری کند و غسل نکند تا وقت 
کرده  معصيت  نکردن،  غسل  مورد  در  اّما  است.  صحيح  و  بگيرد  روزه  تيمم  با  می تواند  شود،  تنگ 

است.
  اگر کسی به علت عذری مانند بيماری نتواند روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف 
شود و تا رمضان آينده عمدًا قضای روزه را نگيرد، بايد هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز يک ُمّد 

(تقريباً ٧٥٠ گرم) گندم يا جو و مانند آن ها به فقير بدهد.
 اگر کسی روزه ی ماه رمضان را عمدًا نگيرد، بايد هم قضای آن را به جا آورد و هم «کّفاره» 
بدهد. يعنی برای هر  روز دو ماه روزه بگيرد يا به شصت فقير طعام دهد (به هر فقير يک ُمّد) و اين کار 

بايد تا رمضان آينده انجام شود.
دهد،  نسبت  خدا  به  را  دروغی  مثالً  کند،  باطل  را  خود  روزه ی  حرامی  چيز  به  کسی  اگر   
کّفاره ی جمع بر او واجب می شود. يعنی بايد هر دو کّفاره ی ياد شده را انجام بدهد. البته اگر هر دو 

برايش ممکن نباشد، می تواند هر کدام را که ممکن است، انجام دهد.
٤ــ وظيفه ی شخص مسافر

کسی که به سفر می رود، اگر شرط های زير را داشته باشد، بايد نمازش را شکسته بخواند و نبايد 
روزه بگيرد. 

الف ــ رفتن او کمتر از ٤ فرسخ شرعی (حدود ٢٢/٥ کيلومتر) و مجموعه ی رفت و برگشت او 
کمتر از ٨ فرسخ نباشد.

ب ــ بخواهد کمتر از ده روز در جايی که سفر کرده بماند. پس کسی که می خواهد ده روز و 
بيشتر در محلّی که سفر کرده، بماند، بايد نمازش را کامل بخواند و روزه اش را هم بگيرد.

ج ــ برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد. مثالً اگر به قصد ستم به مظلوم يا همکاری با يک 
ظالم در ظلم او سفر کند، بايد روزه اش را بگيرد. اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفری برود که آن سفر 

بر او واجب نبوده، بايد نماز را تمام بخواند و روزه اش را بگيرد.
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بيشتر بدانيم

آيا به بزرگی و ارزشمندی ماه رمضان توجه کرده ايد؟ بخشی از سخنرانی پيامبر 
گرامی را بخوانيم تا بيشتر به ارزش اين ماه پی ببريم:

(ع)  علی  اميرمؤمنان  که  می فرمايند  نقل  خود،  بزرگوار  پدران  از  (ع)  رضا  امام 
فرمود: 

قبل از رسيدن ماه رمضان، رسول خدا (ص) خطاب به مردم فرمود:
کرده  رو  شما  به سوی  خود،  آمرزش  و  رحمت  و  برکت  با  خدا،  ماه  مردم!  «ای 
است. ماهی که نزد خدا بهترين ماه ها، روزهايش بهترين روزها، شب هايش بهترين شب ها 
و ساعت هايش بهترين ساعت هاست. ماهی است که در آن به مهمانی خدا دعوت شده ايد 

و از کرامت او برخوردار.
با  پس  است.  مستجاب  دعايتان  و  عبادت  شما،  خواب  تسبيح،  شما،  نََفس های 
نيت های درست و قلب های پاک از خدا بخواهيد که شما را موفق بدارد به روزه داشتن 
و تالوت قرآن. چقدر شقی و بدعاقبت است کسی که در اين ماه نتواند آمرزش خدا را 

به دست آورد! 
به فقيران و درماندگان خود صدقه دهيد، پيران خود را بزرگ بداريد، با کودکان 

خود مهربان باشيد و به خويشان خود نيکی کنيد.
زبان های خود را از آنچه نبايد گفت نگاه داريد و ديده های خود را از نظر به آنچه 

حرام است، برگيريد و گوش های خود را از شنيدن آنچه حالل نيست، بازداريد.
با يتيمان مردم مهربانی کنيد تا پس از شما با يتيمانتان مهربانی کنند.

از گناهان خود به درگاه خدا توبه کنيد و در هنگام نماز، دست های خود را به دعا 
بلند نماييد؛ زيرا هنگام نماز، بهتريِن ساعت هاست؛ خداوند در اين اوقات با رحمت خود 
به بندگان نظر می کند و چون با او مناجات کنند، جواب می دهد و چون او را بخوانند 

لبيک می گويد و هرگاه به درگاهش دعا کنند، اجابت می نمايد …
صراط  از  آسانی  به  نمايد،  ُخلقی  خوش  مردم  با  ماه  اين  در  هرکس  مردم!  ای 

بگذرد؛ در روزی که قدم ها برآن بلغزد …
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هرکس در اين ماه يتيمی را گرامی دارد، خدا او را در قيامت گرامی می دارد. 
هرکس در اين ماه پيوند خود را با خويشان قطع کند، خداوند در قيامت رحمت خود را 

از او قطع می کند …
نماز  هفتاد  پاداش  خداوند  می خواند،  را  خود  واجب  نماز  ماه  اين  در  که  کسی 
واجب ماه های ديگر را به او می دهد. هرکس در اين ماه بسيار بر من صلوات فرستد، 

خداوند وزن عمل نيک او را سنگين کند؛ در روزی که وزن اعمال سبک است.
کسی که در اين ماه يک آيه ی قرآن بخواند، پاداش کسی را می برد که در ماه های 

ديگر تمام قرآن را خوانده است.
ای مردم! درهای بهشت در اين ماه گشوده است؛ پس از خدا بخواهيد که اين 
درها را به روی شما نبندد. درهای جهنم در اين ماه بسته است؛ پس از خدا بخواهيد که 
اين درها را برای شما باز نکند. شيطان ها را در اين ماه در زنجير کرده اند؛ پس از خدا 

بخواهيد که آن ها بر شما مسلط نشوند…»١ 

* * *
اّما  نگنجد،  ما  محدود  انديشه ی  در  ارزش  و  فضيلت  همه  اين  درک  شايد 
بداريم  پاس  را  ماه  اين  درست  به گونه ای  بکوشيم  اگر  که  می شويم  حقيقت  اين  متوجه 
و از روزه داران حقيقی باشيم، چنان اثرات بزرگی در ما خواهد گذاشت که همه ی آن 

ارزش ها و پاداش ها را به دست خواهيم آورد.

١ــ مفاتيح الجنان، در ابتدای اعمال ماه رمضان 
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انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد

درباره ی مسائل زير به توضيح المسائل مرجع تقليد خود مراجعه کنيد و پاسخ آن را به دست 
آوريد.

١

٢

٣

٤

اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش يا به جايی که می خواهد ده روز در آن جا بماند، برسد، در چه 
صورتی بايد روزه بگيرد و در چه صورتی نبايد روزه بگيرد؟

………………………………………………………………………………
اگر مسافر بعد از ظهر به وطن يا به جايی که می خواهد ده روز بماند، برسد، وظيفه اش چيست؟

………………………………………………………………………………
اگر کسی که روزه است، بعدازظهر مسافرت کند، وظيفه اش نسبت به روزه ی آن روز چيست؟
…………………………………………………………………………………

اگر کسی که روزه گرفته، پيش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بيش از چهار فرسخ برود، 
وظيفه اش چيست؟

 …………………………………………………………………………………

درباره ی آثار و فوايد بهداشتی روزه تحقيق کنيد و نتيجه ی آن را در کالس گزارش نماييد. برای 
اين تحقيق می توانيد به کتاب های زير مراجعه کنيد:

١ــ اّولين دانشگاه و آخرين پيامبر، دکتر پاک نژاد
٢ــ فلسفه ی روزه برای جوانان، اسالميه محمدی نيا

٣ــ اهميت پزشکی روزه در سالمت انسان، حبيب الله جعفری
٤ــ اهميت روزه از نظر علم روز، احمد صبور اردوبادی
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گام نهم

اى خداى مهربان 
نفس  هواى  و  گناه  از  دورى  كه  مى دانم 
نيازمند تمرين و تالش است. از تو سپاسگزارم 
كه مرا به انجام نماز و روزه راهنمايى كردى تا 
برخود مسلط شوم ودرمواجهه ى با گناه، خود 

را حفظ كنم. 
دو  اين  مى كنم  تالش  بيشتر  ازاكنون 
بر  كه  دهم  انجام  گونه اى  رابه  بزرگ  وظيفه ى 

تقواى من بيفزايند.
خدايا خودت ياور من باش! 

................................................
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براساس آن چه در اين کتاب آموخته ايد، نمودار زير را کامل کنيد. 

خدا شناسی
 
 

انسان شناسی   مرحله ی اول 
(انديشه و قلب) 

معاد شناسی   

 

     مرحله ی دوم 
(پايداری در عزم)

 

ـ  در رابطه با خدا ١ ـ  

٢ ــ در رابطه با خود    مرحله ی سوم 
     (در مسير) 

 
ـ   در رابطه با ديگران ٣ ـ

 

پيشنهاد
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الف
به ما ببخش، به ما بده ءاتِنا   ١/٢ 

ديدگان َابصار ١/١٠   
در راه مانده ـبـيـِل  ٢/١٥  ِابـِن الـسَّ

می ترسم َاخـاُف  ١/٢ 
آمد و شد ِاخـِتـالف  ١/٨ 
ديگر بار ُاخـرٰی  ٢/٨ 

پديد آورد، خارج کرد َاخـَرَج  ٢/١٢ 
پديدار شده است ُاخـِرَجت ٢/١٤ 

بخوانيد ُادعـوا  ١/١٣ 
تو را می بينم َاراَك (َارٰی +   ك) ١/٢ 

پاک تر َازکـٰی  ٢/١٣ 
سرمشق، الگو ُاسـَوًة  ١/١٢ 

روشن شد َاشـَرَقـت ٢/٨ 
رسيد َاصـاَب ١/١٢ 

صبر و پايداری کن ِاصـِبـر ١/٩ 
عبادت کن ُاعـُبـد ١/١٣ 

چنگ زنيد، تمسک جوييد ِاعـتَـِصـمـوا ٢/١٤ 
آماده شده است ت ١/١٠  ُاِعـدَّ
درختان انگور َاعـنـاب ١/٥ 

افول کرد، ناپديد شد َاَفـَل ١/٢ 
که، کسی که الَّـتـی ٢/١٢ 

الفت ايجاد کرد َالَّـَف ٢/١٤ 
مگر نبود َالَـم تَـکُـن ٢/٧ 

فهرست كلمات معنا شده
در كتاب دين و زندگى (1) و (2)

يا َام ٢/٦ 
زن ُانـثـٰی ١/١٢ 

داده شد اوتِـَی ٢/٨ 
وفا کند َاوفـٰی ١/٩ 

خردمندان ُاوُلـوا االَلـبـاب ١/١ 
خردمندان ُاولِی االَلـبـاب ١/٨ 

جمع َولّی،سرپرستان َاولِـيـاء ٢/١٤ 

ب
هستی بخش بـاِرئ ١/٦ 
درخشان باِزًغـا، بـاِزَغـًة ١/٢ 
بيهوده بـاِطـل ٢/١ 

هدفمند، راست و درست بِـالـَحـِقّ ٢/١ 
چه بد است بِـئـَس ٢/٩ 
آشکار شد بَـدا ٢/١١ 
آغاز کرد بَـَدَا ٢/٥ 

کينه بَـغـضـاء ٢/١١ 
فرزندم، پسرم ُبـنَـیَّ ١/١٢ 

ت
بزرگ و بزرگوار است تَـبـاَرَك ٢/٤ 

روشن  کننده تِـبـيـان ١/١ 
روشن کنی (لِـ) ُتـبَـِيّـَن ١/١ 
روان است تَـجـری ١/٥ 

درک می کند ُتـدِرُك ١/١٠ 
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شريک (برای خدا)   ُتـشـِرکـوَن ١/٢ 
قرار می دهيد  

پايداری کنيد  تَـصـِبـروا ١/٩ 
به زاری ًعـا ١/١٣  تَـَضـرُّ

اطاعت کنيد ُتـطـيـعـوا ١/٧ 
برتر است تَعالٰی ١/٧ 
می فهميد تَـفـَقـهـوَن ١/١٣ 

اندازه گيری، تقدير تَـقـديـر ١/٥ 
يکديگر را سفارش تَـواَصـوا ١/١٠ 

                                                  کردند
جانشان را می گيرند تَـَوّفـاُهـم ٢/٧ 

ث
ميوه ها ثَـَمـرات ١/١٦ 

ج
آورده شوند جـیءَ بِـ  ٢/٨ 

مراقب و ناظر حـاِفـظ ١/١٠ 
دانه َحـّب ١/٥ 

تباه و نابود شد َحـِبـطَـت ٢/٥ 
حرام کرده َم ٢/١٢  َحـرَّ
نيکو، خوب َحـَسـنَـة ١/٩ 

نيکو، نيکوتر، بهترين ُحـسـنـٰی ١/٤ 
بردبار َحـلـيـم ١/١٣ 

خ

جمع خازن، نگهبانان َخـَزنَـة ٢/٩ 

زيانکاری ُخـسـر ١/١٠ 
نهانی ُخـفـَيـة ١/١٣ 

دوست َخـلـيـل ١/٩ 
يک پنجم ُخـُمس ٢/١٥ 
بهترين َخير ٢/١٤ 

ذ
مرد ذَ  کَـر ١/١٢ 

فقيران خويشاوند پيامبر ِذی الـُقـربـٰی ٢/١٥ 

رــ ز
راضی و خشنودند َرضـوا ٢/٥ 
خشنودی، رضايت ِرضـوان ١/٤ 

گروه گروه  ُزَمًرا ٢/٨ 

س ــ ش
بشتابيد سـاِرعـوا ١/١٠ 

راه های خودمان ُسـُبـلَـنـا ٢/٣ 
سعی کرد، تالش کرد َسـعـٰی ١/٣ 

بگرديد، سير کنيد سـيـروا ٢/٥ 
به زودی رحمت   َسـَيـرَحـُمـُهـم ٢/١٤ 

می آورد برای آن ها  
رانده می شوند سـيـَق ٢/٩ 

نوشيدنی َشـراب ١/١٦ 
دست چپ ِشـمـال ٢/٨ 

ظاهر، آشکار َشـهـاَدة ١/٦ 
گواهان ُشـَهداء ٢/٨ 
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ص ــ ض
َدقة، در اين   جمع َصَ َصـَدقـات ٢/١٥ 

آيه به معنی زکات  
بيهوش شد (می شود) َصـِعـَق ٢/٨ 

صور، شيپور صـور ٢/٨ 
گم شد َضـلَّ ١/١١ 

گم و تباه شد َضـلَّ ٢/٥ 

ط ــ ظ
ِگل طـيـن ٢/٤ 

پاک شديد ِطـبـُتـم ٢/٩ 
پندار، گمان ظَـّن ٢/٦ 

ع
امر زود  گذر، دنيا عاِجـلَـة ١/٣ 

دشمنی َعـداَوة ٢/١١ 
وسعت َعرض ١/١٠ 

تصميم گرفتی َعـَزمـَت ٢/١٠ 
چشمه ها ُعـيـون ١/٥ 

ف ــ ق
پس مرا پيروی کنيد َفـاتَّـِبـعـونـی ٢/١١ 

پس درگذر َفـاعـُف ٢/١٠ 
آفريننده فـاِطـر ١/٥ 

جمع فاجر (بدکار) ُفـّجـار ٢/٦ 
روان کرديم ـرنـا ١/٥  َفـجَّ

واجب َفـريـَضـة ٢/١٥ 

پديد آورد َفـطَـَر ١/٢ 
درشت خو َفـظـا ٢/١٠ 

در چه فـيـَم (فـی + مـا) ٢/٧ 
فرمان داد، حکم کرد َقـضـٰی ١/١٢ 

قضاوت شد ُقـِضـَی ٢/٨ 

ك
اميد دارد، اميد داشت کـاَن َيـرجـو ١/١٢ 

می دانستند کـانـوا َيـعـلَـمـون ٢/٥ 
کرامت بخشيديم مـنـا ٢/٣  کَـرَّ
زيبا، ارزشمند کَـريـم ١/١٢ 

ناسپاس َکـفـور ١/٣ 
همان طورکه کَـمـا ١/١ 

ل
پراکنده نشويد قـوا ٢/١٤  ال تَـَفـرَّ
ظلم نشود به ال ُتـظـلَـم ١/١١ 

نه ستم ببينيد، به شما   ال ُتـظـلَـمـون ٢/١٥ 
ظلم نمی شود  

نگو ال تَـُقـل ١/١٢ 
آشکار نکنند ال ُيـبـديـَن ٢/١٣ 
اميد ندارند ال َيـرجـوَن ٢/٥ 

نمی گرفتم، نگرفتم لَـم َاتَّـِخـذ ١/١٤ 
حتماً هدايت می کنيم   لَـنَـهـِديـنَّـُهـم ٢/٣ 

آن ها را  
حتماً شما را جمع   لَـَيـجـَمـَعـنَّـکُـم ٢/٦ 

می کند  
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م
روشن، روشن کننده ُمـبـيـن ١/١ 

جايگاه َمـثـوٰی ٢/٩ 
مورد سپاس، مقبول َمـشـکـور ٢/٥ 

صورت بخش، صورتگر ر ١/٦  ُمـَصـِوّ
تجاوزگران ُمـعـَتـديـَن ١/١٣ 
کيش، آيين ِمـلَّـة ١/٩ 

پادشاهی، فرمانروايی ُمـلـك ٢/٢ 
مرده َميتَة ١/٥ 

ن
زنده می کنيم ُنـحـيـی ٢/٧ 
درختان خرما نَـخـيـل ١/٥ 

می خواهم ُنـريـُد ١/٣ 
نازل شد َل ١/١  ُنـِزّ

چه خوب است نِـعـَم ٢/٩ 
دميده شد ُنـِفـَخ ٢/٨ 

توضيح می دهيم ـُل ٢/١٢  ُنـَفـِصّ
آگاه می کنيم ُنـنَـِبّـُا ١/١١ 

هدايت می کنيم نَـهـدی ٢/٣ 

و ــ هـ
قرار داده شد ُوِضـَع ٢/٨ 
هدايت کرد مرا َهـداِن (َهـدانـی) ١/٢ 

آن، او ِهـَی ٢/١٢ 

ى
می خورند َيـأ  کُـلـوَن ١/٥ 

بشارت می دهد، مژده   ـُر ١/٧  ُيـبَـِشّ
می دهد  

روشن می کند ـُن ٢/١٤  ُيـَبـِيّ
می جويند َيـبـغـون ٢/٢ 
پند گيرد َيـتَـَذکَّـَر ١/١ 

جمع می کند َيـجـَمـُع ٢/٦ 
تا شما را دوست   ُيـحـِبـبـکُـم ٢/١١ 

بدارد  
گمان می کنند َيـحـَسـبـوَن ١/١١ 
(تا) تدبر کنند بَّـروا ١/١  (لِـ) َيـدَّ
پند می گيرند کَّـروَن ٢/١٢  َيـذَّ

بازگردانده می شود ُيـرَجـعـوَن ٢/٢ 
پاک می گرداند ُيـَزّکـی ١/٩ 

می فروشند َيـشـتَـروَن ١/٩ 
شريک (برای خدا)   ُيـشـِرکـوَن ١/٦ 

قرار می دهند  
انجام می دهند َيـصـنَـعـوَن ٢/١٣ 
اطاعت می کنند ُيـطيـعـوَن ٢/١٤ 
سخن می گويد ُيـکَـلِّـُم ١/٩ 

(تا) باشد (لِـ) َيـکـوَن ١/٢ 
دست راست َيـمـيـن ٢/٨ 

هشدار می دهند ُيـنـِذروَن ٢/٩ 
نگاه می کند َيـنـظُـُر ١/٩ 
فانی  می شود َيـنـَفـُد ١/٤ 
نهی می کنند َيـنـَهـوَن ١/١٤ 

می دهد ُيـؤتـی ١/٩ 
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مخاطبدرسموضوعناشرنويسنده / مترجمنام کتابرديف

 ۱

٢
٣
٤

٥

٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

١٥
١٦

١٧

١٨
١٩
٢٠

   ٢١

آفتاب در حجاب

آفرينش جهان
آينه هاى ناگهان

اثبات وجود خدا

و  مرد  و  زن  روابط  احكام 
مسائل اجتماعى
اقتصاد اسالمى
الفباى زندگى

المراقبات
امنيت اقتصادى
انس با قرآن كريم

اولين دانشگاه و آخرين پيامبر
اين گونه باشيم

بازگشت به هستى
بايدها و نبايدها

براى ريحانه
به سوى او

به سوى خودسازى

تجسم عمل و شفاعت
تصميم هاى بزرگ اخالقى

تكامل زيستى و آيات آفرينش
پرسش هاى امروز جوانان

سيدمهدى شجاعى

ژرژگاموف
قيصر امين پور

جان كلوورمونا / جمعى از مترجمان

سيدمسعود معصومى

شهيد دكتر بهشتى
جواد محّدثى

ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى
ناصر جهانيان
مسعود وكيل

سيد رضا پاک نژاد
جواد محّدثى
محمد  شجاعى

شهيد دكتر بهشتى

محمود اكبرى
استادمحّمد تقى مصباح يزدى

استاد محّمد تقى مصباح يزدى

محمد شجاعى
محمد باقر پورامينى
ابراهيم كالنترى

كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان

نشر افق
سازمان انتشارات و آموزش

انقالب اسالمى
بوستان كتاب

دفتر نشر فرهنگ اسالمى
بوستان كتاب 
رسالت قلم

كانون انديشه ى جوان 
انتشارات مدرسه

كتابفروشى اسالمّيه
بوستان كتاب

كانون انديشه ى جوان
كتر  د ر  ثا آ نشر  مؤسسه 

بهشتى
انتشارات گلستان ادب

انتشارات مؤسسه آموزشى و 
پژوهشى امام خمينى (ره)

انتشارات مؤسسه آموزشى و 
پژوهشى امام خمينى(ره) 
 كانون انديشه ى جوان
كانون انديشه ى جوان
كانون انديشه ى جوان

انتشارات مدرسه

عفاف/حضرت 
زينب

خداشناسی
شعر

خداشناسی

حجاب و عفاف

اقتصاد اسالمی
برنامه ی زندگی
برنامه ی زندگی
اقتصاد اسالمی
آموزش قرآن

برنامه ی زندگی
برنامه ی زندگی

معاد
نظارت همگانی

حجاب و عفاف
انسان  شناسی

انسان  شناسی

معاد
برنامه ی زندگی

خداشناسی
حجاب و عفاف

۱۴

١ و ٢
١١
١ و ٢

١٢ و ١٣

١٥ و ١٦
مرحله ى سوم
٣ و ٤و ١٠

١٦
تمامى درس ها
١٢ و ١٣

مرحله سوم 
٥ تا ٩
١٤

١٢ و ١٣
٣ و ٤

٣ و ٤

٥ تا ٩
۱۰
 ١ و ٢
١٢ و ١٣

دانش آموز

دانش آموز / معلم
دانش آموز

دانش آموز / معلم

دانش آموز / معلم

دانش آموز / معلم
دانش آموز 

معلم
دانش آموز / معلم

دانش آموز 
دانش آموز / معلم

دانش آموز
دانش آموز / معلم
دانش آموز/ معلم

دانش آموز
دانش آموز / معلم

دانش آموز / معلم

دانش آموز/ معلم
دانش آموز
دانش آموز 
دانش آموز

كتاب شناسى
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 ۲۲
۲۳
۲۴

۲۵
۲۶

۲۷
۲۸
۲۹
۳۰

۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹

۴۰
۴۱
۴۲
۴۳

   ۴۴
۴۵

جاذبه و دافعه حضرت على (ع)
آسيب شناسی شخصيت زن

آداب  الصلوة

جوان در چشم و دل پيامبر
جوان در كالم نور

جوان و آرامش
جوان و آرامش روان
جهت گيرى ماليات ها

كشورهاى  در  غنا  و  فقر  چالش 
سرمايه دارى

حجاب
حقوق زن

حواس اسرارآميز حيوانات
خدابود و ديگر هيچ نبود

خدا و علم
خواب و نشانه هاى آن
دانستنى هايى از قرآن
در جستجوى خدا

شهيد  (زندگى  سرخ  گل  كمين  در 
صياد شيرازى)
دنيايى كه مى بينم

راز آفرينش انسان
راز نماز

راهيان كوى دوست

ربا و تورّم
رجعت سرخ ستاره

استاد شهيد مطهرى
محمد رضا کوهی

امام خمينی

محمدباقر پورامينى
مرتضى روحانى

محمد سبحانى نيا
محمد تقى فقيهى
عليرضا لشكرى
ناصر جهانيان

مهدى مهريزى
حميد كريمى

وتيوس دروشر
شهيد دكتر مصطفى چمران

ژان گيتون / دكتر عباس آگاهى
سيد محمد شجاعى

مصطفى اسرار
جان هاتون/ بتول نجفى

محسن مؤمنى

آلبرت اينشتين
كرسى موريسن
استاد قرائـتی

استاد محّمد تقى مصباح يزدى

احمد على يوسفى
على معلم

انتشارات صدرا
انتشارات پارسايان

آثار  نشر  و  تنظيم  مؤسسه ی 
امام خمينی

كانون انديشه ى جوان
آموزشى و پژوهشى  مؤسسه 

امام خمينى (ره) 
بوستان كتاب

پژوهشكده ى حوزه و دانشگاه
كانون انديشه  ى جوان
كانون انديشه ى جوان

كانون انديشه ى جوان
كانون انديشه ى جوان

بنياد شهيد چمران
دفتر نشر فرهنگ اسالمى 

كانون انديشه ى جوان
نشر قو

انتشارات آستان قدس
سوره ى مهر

مرکز فرهنگی درس هايی از قرآن
مؤسسه ى پژوهشى و آموزشى 

امام خمينى (ره)
كانون انديشه ى جوان

حوزه ى انديشه و هنر اسالمى

امام علی
حجاب

انسان  شناسی

انسان شناسی
انسان  شناسی

انسان شناسی
اقتصاد اسالمی
اقتصاد اسالمی

حجاب و عفاف
حجاب و عفاف

خداشناسی
خداشناسی
خداشناسی

انسان  شناسی
قرآن شناسی
خداشناسی

الگوی زندگی

خداشناسی
خداشناسی

نماز
اخالق

اقتصاد اسالمی
شعر

١١
١٢ و ١٣

١٤

٣ و ١١ تا آخر
٣ و ٤

مرحله سّوم
مرحله سّوم

۱۶
۱۶

۱۲ و ۱۳
۱۲ و ۱۳
۱ و ۲

۱۱ــ ۵ (پيشنهاد)
۱ و ۲
۵ تا ۹

تمام درس ها
۱ و ۲
۵ و ۱۱

۱ و ٢
١ و ٢
۱۴
۱۰

۱۶
۱۱

دانش آموز / معلم

دانش آموز

دانش آموز
دانش آموز 

دانش آموز
دانش آموز 

دانش آموز / معلم
دانش آموز / معلم

دانش آموز 
دانش  آموز
دانش آموز

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

دانش آموز 

دانش آموز / معلم
دانش آموز / معلم

دانش آموز
دانش آموز / معلم

دانش آموز / معلم
دانش آموز / معلم
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 ۴۶

۴۷
۴۸

۴۹

۵۰
۵۱

۵۲
۵۳
۵۴
۵۵

۵۶

۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴

۶۵

رساله ى نوين

رقصى چنين ميانه ميدانم آرزوست
زنان صدر اسالم

(زندگى  حصار  هفت  قلعه ى  زندانى 
ابن سينا)

زندگى بر روى زمين
پيامبر  (زندگى  خورشيد  بر  سالم 

اسالم)
سيب و عطش

سيره ى اقتصادى امام على (ع)
سيره ى نبوى

سيماى روزانه فرد مسلمان

حضرت  ى  (سيره  طوبى  ى  شجره 
فاطمه)

عروج روح
فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى

فلسفه ى خلقت انسان
قيام قيامت

گامى در مسير
گزيده ى اشعار

مجموعه ى آثار (جلد ۲۱ــ زن)
  آفتاب انديشه (پرسش ها و پاسخ هاى 

مذهبى ج ۱ و ۳)
مجموعه چهره هاى درخشان

عبدالكريم   / (ره)  خمينى  امام 
بى آزار شيرازى

شهيد دكتر مصطفى چمران
/محمد على  بحرالعلوم  سيدمحمد 

امينى
حسين فتاحى

دونالد ام. سيلور
سيدعلى اكبر حسينى

دكتر محمد رضا سنگرى
سيد رضا حسينى

مصطفى دلشاد تهرانى
محراب صادق نيا

محمد سعيد بهمن پور

محمد شجاعى
غالمعلى حداد عادل
دكتر عبدالّله نصرى

محمد شجاعى
جواد محدثى
قيصر امين پور

دكتر على شريعتى
حسين سوزنچى

جمعى از نويسندگان

مؤسسه ى انجام كتاب 

بنياد شهيد چمران
انتشارات حكمت

سوره ى مهر

انتشارات مدرسه
انتشارات اطالعات

خورشيد باران
كانون انديشه ى جوان

انتشارات وزارت ارشاد
اسالمى  پژوهش هاى  مركز 

صدا و سيما
سوره ى مهر

كانون انديشه ى جوان

كانون انديشه ى جوان
كانون انديشه ى جوان

بوستان كتاب
انتشارات مرواريد

انتشارات مدرسه 

انتشارات مدرسه 

احکام 

الگوی زندگی
عفاف و حجاب

الگوی زندگی

خداشناسی
الگوی زندگی

الگوی زندگی
اقتصاد اسالمی
الگوی زندگی
برنامه ريزی

الگوی زندگی

معاد
حجاب و عفاف
انسان شناسی

معاد
برنامه ريزی

شعر
حجاب و عفاف

خداشناسی و 
معاد

الگوی زندگی

۱۲ و ۱۶

۵ و ١١
۱۲ و ١٣

٢ ، ٥ و ١١

١ و ٢
١١

١١ و ١٤
١٦
١١

مرحله سوم

١١

٥ تا ٩
١٢ و ١٣
٢، ٣ و ٤
٥ تا ٩

١٠ تا ١٣
١١

١٢ و ١٣ 
١، ٢، ٥ تا ٩

٥ و ١١

دانش آموز/معلم

دانش آموز 
دانش آموز/معلم

دانش آموز 

دانش آموز / معلم
دانش آموز

دانش آموز 
دانش آموز / معلم
دانش آموز/ معلم

دانش آموز 

دانش آموز

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

دانش آموز 
دانش آموز 
دانش آموز 

دانش آموز/معلم
معلم

دانش آموز
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 ۶۶

۶۷
۶۸

۶۹
۷۰

۷۱

۷۲

۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷

۷۸
۷۹
۸۰
۸۱

۸۲
۸۳
۸۴

   ۸۵
۸۶

مجموعه قصه فرماندهان

محمد (ص) پيامبرى براى هميشه
مديريت زمان

مسأله حجاب
 ۲) خدا  سوى  به  بازگشت  يا  معاد 

جلد)
مقدمه اى بر جهان بينى اسالمى (انسان 

در قرآن)
اسالمى  بينى  جهان  بر  اى  مقدمه 

(زندگى جاويد يا حيات اخروى)
مواقف حشر
نامه هاى بلوغ
نشانه هاى او

نظارت بر دولت
نظارت و نهادهاى نظارتى

نظام اقتصادى اسالم
نظام حقوق زن در اسالم

نظام شخصيت زن در اسالم
  نظم و انضباط

نهج البالغه
نهج البالغه و شناخت
نهضت امام خمينى

واژه نامه ى قرآن
نظری به نظام اقتصادی اسالم

جمعى از نويسندگان

حسن رحيم پور ازغدى
محمد جواد حاج على اكبرى

استاد شهيد مطهرى
محمد شجاعى

استاد شهيد مطهرى

استاد شهيد مطهرى

محمد شجاعى
على صفايى حائرى

سيد رضا صدر
محمد جواد طبسى

محسن ملک افضلى

سيدحسن معّزى
استاد شهيد مطهرى
زيبايى نژاد و سجانى

ترجمه: على شيروانى
دكتر سيد محمد مهدى جعفرى

سيد حميد روحانى
مصطفى اسرار

استاد شهيد مطهری

حوزه ى هنرى سازمان
 تبليغات اسالمى

دفتر نشر فرهنگ اسالمى
اسالمى  انجمن هاى  اتحاديه 

دانش آموزان
انتشارات صدرا

شركت سهامى انتشار

انتشارات صدرا

انتشارات صدرا

كانون انديشه ى جوان
انتشارات ليلة القدر

بوستان كتاب
كانون انديشه جوان

انديشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 
معاصر

كانون انديشه جوان
انتشارات صدرا

نصايح
اسالمى  پژوهش هاى  مركز 

صدا وسيما
انتشارات دارالعلم

مؤسسه فرهنگى اهل قلم

انتشارات چوگان
انتشارات صدرا

الگوی زندگی

الگوی زندگی
برنامه ريزی

حجاب و عفاف
معاد

انسان شناسی

معاد

معاد
برنامه ريزی
خدا شناسی

نظارت همگانی
نظارت همگانی

اقتصاد اسالمی
حجاب و عفاف
حجاب و عفاف

برنامه ريزی

الگوی زندگی
الگوی زندگی
الگوی زندگی
قرآن  شناسی

اقتصاد اسالمی

 ( د پيشنها )  ٥
و ١١

مرحله سوم
مرحله سوم

١٢ و ١٣
۵ تا ۹

۳ و٤

۵ تا ٩

۵ تا ٩
مرحله سوم

١ و ٢
١٤
١٤

١٦
١٢ و١٣
١٢ و ١٣

مرحله  سوم

تمام درس ها
تمام درس ها

۱۱ (پيشنهاد)
تمام درس ها

۱۶

دانش آموز 

دانش آموز/معلم
دانش آموز 

دانش آموز / معلم
دانش آموز/ معلم

دانش آموز / معلم

دانش آموز / معلم

دانش آموز/ معلم
دانش آموز 

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

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

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

دانش آموز
معلم



talif@talif.sch.ir
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