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سخنی با دبىران

 دوستان عزیز، سالم بر شما 
١ــ برای ُانس بیشتر دانش آموزان با قرائت قرآن کریم، آیاتی از قرآن کریم و ترجمٔه آن، در ابتدای هر درس 
آمده است. در هنگام تدریس، ١٠ دقیقه ابتدای کالس به قرائت اختصاص دارد. از آنجا که آموزش صحیح 
قرائت در دوره های تحصیلی گذشته انجام شده و قواعد قرائت صحیح، آموزش داده شده است، انتظار می رود 
که دانش آموزان بتوانند این قواعد را مراعات کنند و آیات را صحیح بخوانند. به همین جهت باید از دانش آموزان 
بخواهیم که آیات هر درس را روز قبل مرور و تمرین کنند و در فرصت کوتاه کالس، متن تمرین شده را بخوانند. 
٢ــ این درس وقتی نتیجه بخش و ثمردهنده خواهد بود که عرصٔه حضور، فعالیت و خالقیت های فکری 
دانش آموزان باشد و به آنها شهامت اندیشیدن و ابتکار بدهد. میزان موفقیت ما در تدریس به میزان تفکر و 
اندیشه ورزی دانش آموزان بستگی دارد. روش تدریس و ارزشیابی ما نباید به گونه ای باشد که دانش آموزان 
مجبور باشند کتاب را چندبار بخوانند و حفظ کنند. آن امتحان و آن ارزشیابی با اهداف این درس هماهنگ 
به نکات فوق،  با توجه  است که امکان تحقیق، اظهارنظر و فکر کردن را برای دانش آموزان فراهم کند. 

ارزشیابی این درس در دو بخش انجام می گیرد. 
بخش اّول: ارزشىابی مستمر؛ شامل: 

١ــ قرائت صحیح آیات شریفه: 4 نمره 
٢ــ انجام فعالیت های داخل درس )مانند تدبّر، فعالیت کالسی و...( و پرسش از متن: 8 نمره

٣ــ مشارکت در کار گروهی و گفت وگوها: 4 نمره 
٤ــ پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق:٤ نمره 

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

ــالعۀ  پىـش از مط
کتــاب، حتمًا این 
قسمت را بخوانىد.



بخش دوم: ارزشىابی پایانی؛
این ارزشیابی در پایان هر نیم سال انجام می گیرد که شامل دو بخش است: 1ــ آزمون کتبی 2ــ قرائت 
آیات. در آزمون کتبی، سؤال ها باید براساس رویکرد کلی محتوای آموزشی؛ یعنی فهمیدن، نه حفظ کردن، 
استوار باشد. باید محورهای کلیدی و اصلی محتوای کتاب، محور آزمون باشد و از نکات حاشیه ای و فرعی 

نباید برای طرح سؤال استفاده شود. 
آزمون کتبی ١٦ نمره دارد. ٤ نمره از ارزشیابی پایانی به قرائت صحیح دانش آموزان اختصاص دارد.

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

دانشگاه ها از این آیات طراحی شود. 
2ــ ترجمٔه آیاتی که در مقابل صفحٔه قرائت و قبل از شروع درس آمده است جزء محتوای آموزشی 
نىست و صرفاً جهت آشنایی دانش آموزانی که تمایل به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار داده شده است. 
از این قسمت )آیات ابتدای درس و ترجمه های مقابل آن( در آزمون ها، اعم از آزمون های کتبی در نظام 

آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاه ها، نباید سؤالی طرح شود. 
تذکر: ترجمٔه آیاتی که در داخل درس آمده است، جزء محتوای آموزشی است و از مفهوم آنها می توان 

سؤال طرح کرد.
پاسخ سؤاالت شما « فقط برای توسعٔه اطالعات بىشتر بدانىم « و »   3ــ قسمت های » 
و کسب نمرهٔ تشویقی است و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید از این قسمت ها سؤال 

طرح شود.
4ــ فعالیت هایی که با عالمت ٭ مشخص شده اند، فعالیت های واگرا هستند و فقط در زمان تدریس و 
ارزشیابی مستمر از آنها استفاده می شود و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید سؤالی 

از آنها طرح شود. 
5ــ تمام قسمت هایی که تحت عنوان »پىشنهاد« و »پاورقی ها« در کتاب آمده است، صرفاً جهت توسعه 

اطالعات می باشد و در ارزشیابی پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید مورد سؤال قرار گیرد. 
6 ــ آیاتی که در درس ها ترجمه نشده اند آیاتی هستند که در سال های پیشین معنا و مفهوم آنها به دانش آموزان 

آموزش داده شده است.
٧ــ در برخی درس ها، فیلم های کوتاهی جهت آموزش بهتر برخی مفاهیم قرار داده شده است. این فیلم های 
فىـلم « مشخص شده اند، صرفاً جهت یادگیری هرچه بهتر درس بوده و نباید از  کوتاه که با عالمت » 

محتوای آن در ارزشیابی های مستمر و پایانی سؤال طراحی شود.



سخنی با دانش آموزان

دانش آموز عزیز، سالم بر شما

١ــ »چگونه زیستن« یک انتخاب است. برخی آن را کم اهمیت، برخی مهم و برخی آن را بسیار مهم 
می دانند. کسانی که کمتر به این انتخاب اهمیت می دهند، کمتر هم دربارهٔ آن می اندیشند و هرطور که پیش آید، 

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

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

نیازمند دقت، کاردانی و زیرکی است. وگرنه فرصت تکرارنشدنی این زندگی، از دست خواهد رفت. 
٣ــ برای برداشتن قدم های بلند، باید بر زمین استوار قدم نهاد؛ چشم انداز راه را دید و مسیر رسیدن به آن 

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

مقصود برسیم. 

طرحی برای زندگی



٤ــ با توجه به آنچه گفته شد، ترسیم نقشٔه زندگی و طراحی حرکت، نیازمند پاسخ به این سؤال ها است: 
الف( برای چه به این جهان آمده ایم و هدف از خلقت ما چیست؟ 

ب( برای رسیدن به هدف خلقت، چه ابزارها و سرمایه هایی نیاز داریم؟ 
ج( به کجا می رویم و چه سرنوشتی در پیش داریم؟

امیرالمؤمنین فرمود: »خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده است، و کجا قرار دارد و به کجا 
می رود«1.

پس از این سؤال ها به این سؤال می رسیم: 
از چه راهی باید برویم و چگونه زندگی کنیم؟ 

اگر به این سؤال ها به صورت منطقی و با دلیل پاسخ دهیم، طرح هرکس برای زندگی به دست می آید و پس 
از آن می داند که »چگونه باید زندگی کند.«

٥  ــ خوشبختانه در کتاب آسمانی ما قرآن کریم دربارهٔ این سؤال ها آیات بسیاری آمده است که با تفکر و تدبر 
در آنها می توانیم به بهترین پاسخ ها برسیم. خداوند، در قرآن می فرماید: 

ُر الـُمؤِمـنىـَن الَّـذیـَن َیعـَمـلوَن الّصالِـحاِت  ـِ ِانَّ ٰهـَذا الـُقرآَن َیـهـدی لِلَّـتی ِهـیَ َاقـَوُم َو ُیـبَـّش
َانَّ لَـُهم َاجـًرا کَـبىـًرا2

همانا این قرآن به بهترین راه ها هدایت می کند و مؤمنان را که عمل صالح انجام می دهند، مژده می دهد که 
پاداش بزرگی در پیش دارند. 

به دست  ٦ــ در سال های گذشته دربارهٔ هریک از این سؤال ها، مطالبی آموخته ایم و نکته های فراوانی 
آورده ایم. اکنون که به دورهٔ دوم متوسطه رسیده ایم و شاهد رشد عقالنی شما هستیم، شایسته است که در 
سطحی باالتر و با روشی منطقی تر به این سؤال ها بپردازیم و با هرسال، بخشی از »طرح زندگی« را کامل کنیم.

١ــ اعالم الدین فی صفات المؤمنین، ابو الحســن دیلمی، مؤسســٔه آل البیت، ص ٣٤٤
٢ــ سورٔه اسراء، آیٔه ٩
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 تفکر  و  اندیشه
بخش اّول
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قرائت

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

��  27 سوره ذاِریات  51

ّ ــا  لَ ـموِس ـعوـَن    ِ ــاَیىـٍد     َو  ِان َ ـنَ ـیـن ــها  ب َوالس ـمـاَء  ب
َ ـنِ ـعـَم ال مـ ِهـدوَن   َو  ِمـن َ ـَرش  ـن ـها     ف َواالَرـَض  ف
روَن ـَذـك َ ِ  ىَش ٍء  َخـلَق ـنا  َزوَجــنِي      َلـعَــلـکُم  ت

 لُكّ
َ ـذیـٌر  ُمب ـنٌي َ ـِفّروا ِايَل اِهللا «   ِايّن  لـَكُم  ِمن ـُه  ن  ف

ـًها   اَخـَر  «   ِاىّن  لـَُكم  ِمن ـُه َو الجَتـَعـلوا  َمـَع  اِهللا   ِالــ
ـنَي  ِمن  قَب ـلِـِهم لَِک  ما  ايََت اذل ـذیـٌر  ُمب ـنٌي  ـَكذ َ ن
‘ ـه ِ َ ـواَصوا     ب ِمن َرسوٍل    ِاّال قالوا ساحِ ٌر  اَو جَمنوٌن  اَ ت
ِ ـَمـلوٍم َ ما  اَنَت ب َ ـتَ ـَول  َعن ُهم     ف بَل  مُه  قَوٌم  طاوغَن  ف

َ ـن ـفَ ـُع ال مُ ؤِمن نَي َ ــِان اذّلِـكري  ت ر    ف  َو ذـَّكِ
ما  اُریـُد  َو ما َخلَقُت ال ـِجـن  َواِالنَس  اِّال لِ ـیَعـبُ ـدوِن 
ِمن ُهم  ِمن  ِرزٍق    َو ما اُریـُد  اَن یُـطِعموِن  ِاـن اهللاَ
ـنَي َظـلَ موا ل ذِل  ــِان َ ِة ال َمت  نُي   ف ّزاُق  ذُو الـقُ ـو هُـَو ال ر
َ ــال يَستَعـِجـلوِن   ً  ـا    ِمثـَل  َذ نوِب  اَص حـبِ ـِهم     ف َذ نوب

ي  یوَعـدوَن  ـنَي کَ ـَفروا    ِمن یَوِمِهُم اذل فَ ـَویـٌل ل ذِل

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

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

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

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

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

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

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

سورهٔ آل عمران، آیات 190 تا 195

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

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

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

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

بدی های ما را بپوشان! و ما را با نیکان ]و در مسیر آنها[ بمیران! 193
پروردگارا!، و آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده ای به ما عطا کن، و ما 

را روز رستاخیز رسوا مگردان، زیرا تو هیچ گاه از وعده خود، تخلف نمی کنی. 194
پس، پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد ]و فرمود که :[ من عمل هیچ 
عمل کننده ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد شما هم نوعید، و 
از جنس یکدیگر! آنها که در راه خدا هجرت کردند، و از خانه های خود بیرون 
رانده شدند و در راه من آزار دیده و جنگیده و کشته شده اند، به یقین گناهانشان 
است  روان  نهرها  آن  ]درختان[  زیر  از  که  باغ هایی  در  را  آنان  و  می بخشم  را 
درمی آورم. ]این[ پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست. 195

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

موش  فرا را  چزیها  مجهل  اگر  نیست؛  کر  دین  موش  فرا آن  که  است  چزی  یک  عامل  در   ...«

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

رفیت  تو  معنی،  کار  ی  برا فر ستاده  ده  به  را  تو  پادشاهی  همچنان که  بایش؛  نکر ده  هیچ  کین، 

که  گویی  ردی،  نگزا بودی  رفته  آن  ی  برا که  را  کار  چون آن  ردی،  گزا دیگر  کار  صد  و 

آن  چون  است،  آن  مقصود  و  است،  آمده  کاری  ی  برا عامل  درنی  آدیم  پس  ردی.  نگزا هیچ 

رد، پس هیچ نکرده باشد. نیم گزا

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

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

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

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

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

نباشد؟

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

٭ ٭ ٭

1ــ برگرفته از کتاب »فیه مافیه« مولوی
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جهان هدفمند
در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آنها خدایی حکیم است؛ 
یعنی خدایی که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. قرآن کریم در آیات گوناگون براین نکته تأکید می کند 

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

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

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

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

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

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

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

در بخش »فیلم های کوتاه« موجود است(.

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

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

تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.2
البته میان هدف انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی وجود دارد. تفاوت هایی که 
به ویژگی های خاص انسان و تمایز او از سایر موجودات بازمی گردد. برخی از این تفاوت ها عبارت اند از:
1ــ انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد؛ در 
حالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند. مثالً 

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

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

فیـلم )١( ٭
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دانٔه گندم به صورت طبیعی در جهت رسیدن به هدف نهایی خود یعنی تبدیل شدن به خوشه ای با ده ها 
دانه حرکت می کند و یا نهال کوچک خرما در مسیر رسیدن به نخلی تنومند پیش می رود.

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

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

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

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

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

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

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

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

فعالیت کالسی

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

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

می شوند، مشخص نمایید.
 آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ــ و به هرکس 
اراده کنیم ــ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن 
وارد شود.                                                                                                 سورٔه اسراء ، آیٔه 18
داده  پاداش  باشد،  و مؤمن  آن سعی و کوشش کند  برای  و  بطلبد  را  آن کس که سرای آخرت  و 
خواهد شد.                                                                                                     سورٔه اسراء، آیٔه 19 
بهره ای نیکی عطا کن. ولی در آخرت هیچ  دنیا  ما در  به  از مردم می گویند: خداوندا  بعضی   
ندارند.                                                                                                     سورٔه بقره، آیٔه 200

و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما 
را از عذاب آتش نگاه دار.                                                                             سورٔه بقره، آیٔه 201

اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است. 
سورٔه بقره، آیٔه 202
 آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر 
است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟                                                                              سورٔه قصص، آیٔه 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………

…………………

…………………
…………………

…………………

…………………
…………………
…………………

آیٔه  18 سورٔه اسراء و 200 سورٔه بقره

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

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

که از زیبایی های پایدار باز بمانیم.

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

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

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

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

اهداف و دل بستگی های اصلیاهداف و دل بستگی های فرعی

1ــ …………………...........……………

2ــ …………………...........……………

3ــ …………………...........……………

4ــ …………………...........……………

5ــ …………………...........……………

6ــ …………………...........……………

7ــ …………………...........……………

8ــ …………………...........……………

1ــ …………………...........……………

2ــ …………………...........……………

3ــ …………………...........……………

4ــ …………………...........……………

5ــ …………………...........……………

6ــ …………………...........……………

7ــ …………………...........……………

8ــ …………………...........……………

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

ــ�ش ماس�ت ود هم �پ�ی
مد �ن ون �که صدـ �آ �پ

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

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

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

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

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

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

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

٭ ٭ ٭

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

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

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

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

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

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

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

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

1ــ سورٔه نساء، آیٔه 134
2ــ مولوی، دیوان شمس

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

د؟ ر سا�ن
کَ

ـ ِ ن �که �ش ر �یا �آ ه�ت ر �ب
َ ک

� د؟�ی دوس�ت ، سِش سا�ن مرـ 
�ت �کـه  ن  �آ ا  �ی ر،  ـه�ت �ب مرـ 

�ت ّی  ـو�ب �ن

و؟
ن و گل رد �ت ا گل�ش ر �ی

 �ت
ش
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٭ ٭ ٭
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بیشتر بدانیم

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

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

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

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

عده ای …

1ــ سورٔه انعام، آیٔه 162

افی
ن ص

سی
ر ح

ر اث
اتو

ریک
کا

تــدّبر

به نظر شما برنامٔه زندگی روزانه من و شما بایستی چگونه تنظیم شود تا بر اساس آیه زیر، تمامی 
اعمال و زندگی ما برای خدا باشد؟

بگو نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ منُقل ِانَّ َصالتی َو ُنُسکی َو َمحیاَی َو َمماتی
برای خداست که پروردگار جهانیان است.1لِّلِٰه َرِبّ العالَمیَن
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این در حالی است که موفقیت و رستگاری ما تنها از طریق رشد متناسب همٔه استعدادهایمان میسر 
می شود و این امر وقتی تحقق پیدا می کند که ما در طول زندگی خود در مسیری قدم برداریم که در آن 

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

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

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

1ــ سورٔه بقره، آیه 138

اندیشه و تحقیق

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

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

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

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

پیرمردگفت: وقتی نمی دانی به کجا می خواهی بروی، تفاوتی نمی کند که کدام راه را انتخاب کنی!«
به نظر شما این حکایت، با کدام یک از بخش های درس در ارتباط است؟ چرا؟
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معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

معلمکانون اندیشٔه جوانعبداللّٰه نصری1ــ فلسفٔه خلقت انسان

دانش آموز / معلمجامیژرژ گاموف2ــ راز آفرینش جهان

دانش آموز / معلمآستان قدس رضویجان هاتون3ــ در جست وجوی خدا

دانش آموزبنیاد شهید چمرانشهید مصطفی چمران4ــ خدا بود و دیگر هیچ

معلمبوستان کتابسید رضا صدر5  ــ نشانه هایی از او

پیشنهاد

با توجه به آیٔه 37 سورٔه سبأ بیان کنید که خداوند چه چیز را عامل ُقرب انسان ها به خود 
می داند؟
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قرائت
��  27 سوره ذاِریات  51جزء      15

ّ ــا  لَ ـموِس ـعوـَن    ِ ــاَیىـٍد     َو  ِان َ ـنَ ـیـن ــها  ب َوالس ـمـاَء  ب
َ ـنِ ـعـَم ال مـ ِهـدوَن   َو  ِمـن َ ـَرش  ـن ـها     ف َواالَرـَض  ف
روَن ـَذـك َ ِ  ىَش ٍء  َخـلَق ـنا  َزوَجــنِي      َلـعَــلـکُم  ت

 لُكّ
َ ـذیـٌر  ُمب ـنٌي َ ـِفّروا ِايَل اِهللا «   ِايّن  لـَكُم  ِمن ـُه  ن  ف

ـًها   اَخـَر  «   ِاىّن  لـَُكم  ِمن ـُه َو الجَتـَعـلوا  َمـَع  اِهللا   ِالــ
ـنَي  ِمن  قَب ـلِـِهم لَِک  ما  ايََت اذل ـذیـٌر  ُمب ـنٌي  ـَكذ َ ن
‘ ـه ِ َ ـواَصوا     ب ِمن َرسوٍل    ِاّال قالوا ساحِ ٌر  اَو جَمنوٌن  اَ ت
ِ ـَمـلوٍم َ ما  اَنَت ب َ ـتَ ـَول  َعن ُهم     ف بَل  مُه  قَوٌم  طاوغَن  ف

َ ـن ـفَ ـُع ال مُ ؤِمن نَي َ ــِان اذّلِـكري  ت ر    ف  َو ذـَّكِ
ما  اُریـُد  َو ما َخلَقُت ال ـِجـن  َواِالنَس  اِّال لِ ـیَعـبُ ـدوِن 
ِمن ُهم  ِمن  ِرزٍق    َو ما اُریـُد  اَن یُـطِعموِن  ِاـن اهللاَ
ـنَي َظـلَ موا ل ذِل  ــِان َ ِة ال َمت  نُي   ف ّزاُق  ذُو الـقُ ـو هُـَو ال ر
َ ــال يَستَعـِجـلوِن   ً  ـا    ِمثـَل  َذ نوِب  اَص حـبِ ـِهم     ف َذ نوب

ي  یوَعـدوَن  ـنَي کَ ـَفروا    ِمن یَوِمِهُم اذل فَ ـَویـٌل ل ذِل

ء    17 سوره اسرا
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ترجمه

َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

سورهٔ اسراء، آیات 66 تا 72

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

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

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

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

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

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

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

بود. 72
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پر پرواز٭ 

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

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

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

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

٭ این درس با استفاده از کتاب »انسان در قرآن«، اثر استاد شهید مرتضی مطهری، تدوین شده است.
1ــ غررالحکم، تمیمی آمدی، ح 9865
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سرمایه های انسان
خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره مندی از آنها را در وجود او 
قرار داده است.1 اینها نشان می دهد خداوند متعال انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی 

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

1ــ پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های غلط 
تشخیص دهیم. حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.2  

نام این توانایی چیست؟ ....................................................

2ــ خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. سپس راه 
رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرمایٔه عقل راه رستگاری را برگزینیم و از 

شقاوت دوری کنیم.

ـبیـَل ما راه را به او نشان دادیمِاّنـا َهـَدیـناُه السَّ
یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس3ِاّمـا شاکِـًرا َو ِاّمـا کَـفوًرا

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

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

3ــ سورٔه انسان، آیٔه 3

تــدّبر

با توجه به ترجمٔه آیات زیر بگویید هر آیه به کدام یک از آثار دیگر بهره گیری انسان از عقل اشاره دارد؟
  آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازی می گیرند؛ این به خاطر 
آن است که آنها گروهی هستند که تعقل نمی کنند.                                              سورهٔ مائده، آیٔه 58

   و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.
سورهٔ ملک، آیٔه 10
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3ــ او سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد. از این رو هرکس 
در خود می نگرد و یا به تماشای جهان می نشیند، خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند. 

امیرمؤمنان علی  می فرماید:
» هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم«.1

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

به من �س�ت ر ��ن من � �ک �ت د�ی رن دو�مدوس�ت �ن وی  ��ن  من  �که  ر  �ب �ت ع�ب ن  و�ی

�و �که  �ت  �ن �گ و�ن 
�ت �که  ا  �ب م 

�ن �ک و�م2�په  مـهـ�ب
من  و  من  اـ�  �ن

�ک رد 

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

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

چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.

سوگند به نفس و آن که سامانش بخشیدَو نَـفـس ٍ َو ما َسـّواها
آن گاه بدکاری ها و تقوایش را به او الهام کرد.3َفـاَلـَهـَمـها ُفـجوَرها َو تَـقـواها 

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

1ــ علم الیقین، ماّل محسن فیض کاشانی، ج 1، ص 49
2ــ گلستان سعدی

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

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

درونی این حالت را »نفس لوامه«، یعنی نفس سرزنشگر، نامیده و به آن سوگند خورده است.
و سوگند به نفس مالمت کننده1َو ال ُاقـِسـُم بِـالـنَّـفـِس الـلَّـّواَمـةِ

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

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

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

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

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

و بیگاه آنان را سرزنش کند.
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بیشتر بدانیم

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

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

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

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

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

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

�ته �اـ�ن ر  �ب رها  �ی �ت و  �کمان  �ته١�ی  د��ن ��ن دو�  و 
�ت و  �ک  د�ی رن �ن �ب 

�ن �گ

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

از هدف را نیز به ما معرفی کرده است.

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

است:

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

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

یا راه فریب را بر او می بندیم.

همین دشمن، در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمانده است، به اهل جهنم می گوید:
»خداوند به شما وعدٔه حق داد؛ اما من به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم. البته من بر شما 
تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود 

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

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

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

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

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

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

تــدّبر

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

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

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

سورهٔ محّمد، آیٔه 25

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

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

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

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

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

اندیشه و تحقیق

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

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

کنند و بندگی شیطان را می پذیرند، بیان کنید.
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قرائت

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

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

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

اِّالِعباَد اِهللا ال ُمخلَصنَي کَیَف اكَن عاقِبَۀُ ال ُمنَذریَن

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

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

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

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

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

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

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

سورهٔ صافات، آیات 50 تا 74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پاسخ دهند:
چه سرانجامی در انتظار انسان است؟

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

هریک از آنها در زندگی می پردازیم.



41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3ــ المحجة البیضاء، فیض کاشانی، ص 242
4ــ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ورام بن ابی فراس، ج 1، ص 150
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قرآن نیز این گونه بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند:

نـیا این زندگی دنیا،َو ما ٰهـِذِه الـَحـیاُةالـدُّ

جز سرگرمی و بازی نیستِاّل لَهـٌو َو لَـِعـبٌ 
َة و سرای آخرت،َو ِانَّ الـّداَر اآلِخـَرَ

زندگی حقیقی است. لَـِهـیَ الـَحـَیـواُن
اگر می دانستند.1لَو کانـوا َیـعـلَـموَن

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

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

ِه َو الـَیوِم اآلِخـرِ  َمن آَمـَن بِـالّلٰ
َو َعـِمـَل صالِـًحا 
َفـالَخوف ٌ َعـلَیِهم 
َول ُهم َیحـَزنوَن2 

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

خداوند آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند.

1ــ سورٔه عنکبوت، آیٔه 64
2ــ سورٔه مائده، آیٔه 69
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چنین انسانی دارای انرژی فوق العاده و همتی خستگی ناپذیر می شود و از کار خود لذت می برد. او 
با تالش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هرچه بیشتر 

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

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

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

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

1ــ بحاراألنوار، مجلسی، ج 44، ص 381
2ــ معانی األخبار، شیخ صدوق، ص 288

بیشتر بدانیم

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

ن.  سطٔه یب یلاقت بودمن و به جرم گناهامن نسوزا ز به سوی تو را برگزیده ام. بال هامی را به وا پروا
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یب کسان،  یار  ای  باد.  او  فدای  روحم  که  تو  رسول  مالقات  به  و  بیامی  تو  مالقات  به  مه  یم خوا خدایا 

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

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

دوش  بر  را  خویش  گناه  از  پر  کوهل بار  اینک  تو.  عشقم  تو،  هسیت ام  تو،  امیدم  تو،  چزیم  همه 

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

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

سرمایٔه ماست.  شهادت پرواز  عاشقان است. شهادت اوج امیان است. شهادت 

برگزیده ای از دست نوشته های شهید سیدحممود افتاخری

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

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

نـیا ]کافران[ گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و َو قالوا ما ِهـیَ ِااّل  َحـیاُتـنَـا الـدُّ
حیات دنیایی ما نیست 

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

هـُر  و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند.َو ما ُیهـلِـکُـنا ِاالَّ الـدَّ
َو ما لَـُهم بِـٰذلِـَك ِمن ِعلـٍم 

ِان ُهم ِااّل َیـظُـّنوَن
البته این سخن را از روی علم نمی گویند 

بلکه فقط ظن و خیال آنان است.1

1ــ سورٔه جاثیه، آیٔه 24
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آثار انکار معاد
از پیامدهای مهم این نگرش برای انسانی که بی نهایت طلب است و میل به  جاودانگی دارد، این است 
که می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد و خود را به هرکاری سرگرم سازد تا 

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

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

تفاوتی با منکران معاد ندارد.

فعالیت کالسی

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

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

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

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

آخرت دانست. 
جرج گوما،1 پژوهشگر آمریکایی حوزهٔ روان شناسی می گوید: »مصرف داروهای ضد روان پریشی 
مدتی است در آمریکا از داروهای درمان کلسترول که پرمصرف ترین دارو در آمریکاست، سبقت گرفته 

است«.2 
مارسیا انجل،3 سردبیر اسبق مجلٔه پزشکی نیوانگلند بر این باور است که استفاده از داروهای 

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

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

انسان هاست. 
1- Greg Guma

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

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

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

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

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

اندیشه و تحقیق

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

با شهدای مدافع حرم پیشنهاد می شود. 

پیشنهاد

و  کنید  مراجعه  حرم  مدافعان  یا  و  مقدس  دفاع  شهدای  از  یکی  زندگی  و  آثار  به 
آنها چه آنان دربارٔه زندگی و مرگ چگونه می اندیشیدند. انگیزه شهادت طلبی   ببینید که 

بوده است؟2
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معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

1ــ مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی
دانش آموز / معلمصدراشهید مرتضی مطهری)زندگی جاوید یا حیات اخروی(

دانش آموز / معلمشرکت سهامی انتشارمحمد شجاعی2ــ معاد یا بازگشت به سوی خدا

دانش آموزکانون اندیشٔه جوانمحمد شجاعی3ــ عروج روح

دانش آموز / معلمکانون اندیشٔه جوانسید یحیی یثربی4ــ مرگ
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ترجمه
َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

سورهٔ بقره، آیات 258 تا 260

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

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

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

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

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

توانا و حکیم است.260
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آیندۀ روشن

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

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

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

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

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

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

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

»دفع خطر احتمالی، الزم است«.
حال اگر با خبری مواجه شویم که نه تنها احتمالی نیست، بلکه از قطعی ترین خبرهاست، با آن چگونه 

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

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

وقتی که پای سعادت یا شقاوت ابدی ما در میان است، با بی توّجهی از کنار این خبر بگذریم؟
قرآن کریم با تأکید فراوان اعالم می کند:

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

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

1ــ سورٔه نساء، آیٔه 87
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د�یسش �ن �ی �ب اهرـ،  �ن م�ت  و�ی
�گ الی  �یسشم�ش �پ رعسل  �پ امی  �ب هس�ت   �� سی 

�ک

اـ��م �ب�ی د  و�ی
�گ دو  �ب لی 

ط�ن ر 
گ

ام�� هر   �س�ت     رد �ب ن عسل    �ن ر   ��ی �ی �که    �ن

ده �ی ـن �ش د��د  ن  س�ن ن  �آ ل 
ط�ن ��ن  و  ده�پ �ی �ش �ک د��د  ن  �آ ��ن  دس�ت  �ک   سش ال  �ب

گاه �آ رده 
ک

� ر  �یم�ب �پ ن  دـ�ی �ن �پ  �� و 
��ه�ت ر  �ب صع�ب  کا�ی  ود  �ب و�هد  �ن �که 

رن ره�ی �پ ��ه  ی  س�ت �بُ لـ 
ط�ن �ِت  �ن �گ به  �١ رن �ی

ر�ن �ب و��ب  �ن ��ن  ا  ـی �ب
��ن �ِت  �ن �گ به  �

فعالیت کالسی

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

شما به این گونه افراد چه پاسخی می دهید؟

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

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

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

نشان دهد معاد امری ممکن و شدنی است و خداوند بر انجام آن تواناست؛ مانند:
1ــ آفرینش نخستیِن انسان: در برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را به پیدایش نخستین 

1ــ عطار نیشابوری، اسرارنامه

بنابراین، سخن گفتن از معاد، در حقیقت سخن گفتن از زندگی است، زیرا معاد بخشی قطعی از زندگی 
آیندهٔ ماست، زندگی ای که برخالف زندگانی دنیا که کوتاه و گذراست، جاوید و ابدی خواهد بود.
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انسان جلب می کند و توانایی خود در آفرینش وی را تذکر می دهد. در این آیات بیان می شود که همان گونه که 
خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق کند، می تواند بار دیگر نیز او را زنده کند. 

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

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

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

به او گفت: 
ای عزیر، چه مدت در این بیابان توقف کرده ای؟ 

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

و اینک ببین که خداوند چگونه اعضای پوسیده و متالشی شدهٔ االغ را دوباره جمع آوری و زنده می کند. 
عزیر  به چشم خود زنده شدن االغ را دید و گفت: می دانم که خدا بر هر کاری توانا است. 2 

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

تــدّبر

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

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

را بهتر درک کنند. فرارسیدن بهار، رستاخیز طبیعت است که نمونه ای از رستاخیز عظیم نیز هست.
»خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن 

زمین مرده را بدان ]وسیله[ پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است«.1

ب( دالیلی که بر ضرورت معاد داللت دارند:
قرآن نه تنها معاد را امری ممکن می داند، بلکه وقوع آن را نیز امری ضروری و واقع نشدن آن را امری 

محال و ناروا معرفی می کند. دالیلی که قرآن در بحث ضرورت معاد بیان کرده است، عبارت اند از:
1ــ معاد الزمهٔ حکمت الهی: خداوند حکیم است و الزمٔه حکمت خدا این است که هیچ کاری 
از کارهای او بیهوده و عبث نباشد. اگر خداوند تمایالت و گرایش هایی را در درون انسان قرار داده، 
امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و نیازها را نیز در عالم خارج قرارداده است؛  به طور مثال، در مقابل 
احساس تشنگی و گرسنگی، آب و غذا را آفریده است تا بتوانیم به وسیلٔه آن تشنگی و گرسنگی خود 

را برطرف کنیم.
حال اگر به وجود آدمی توجه کنیم، می بینیم که خداوند انسان را به گونه ای آفریده که گرایش به بقا و 
جاودانگی دارد و از نابودی گریزان است و بسیاری از کارها را برای حفظ بقای خود انجام می دهد. 

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

است، نابود می کند! آیا این کار با حکمت خداوند سازگار است؟!
عالوه بر این، اگر بناست با این همه استعدادها و سرمایه های مختلفی که خداوند در وجود ما قرار 

1ــ سورٔه فاطر، آیٔه 9
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داده است، خاک شویم و معادی هم نباشد، این سؤال مطرح می شود که دلیل آفریدن این استعدادها و 
سرمایه ها در درون ما چه بوده است؟ ما که از همان ابتدا خاک بودیم، پس دلیل این آمدن و رفتن  چه 

بود؟ آیا بر این اساس آفرینش انسان و جهان، بی هدف و عبث نخواهد بود؟
َاَفـَحـِسبـُتم اَ  نَّـما َخـلَقـناکُم َعـبَـًثـا َو اَ  نَّـکُم ِالَیـنا ال ُترَجـعوَن1

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

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

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

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

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

عادالنٔه خداوند ایراد وارد می شود.

آیا ما آنها را که ایمان آوردهَام نَجـَعـُل الَّـذیـَن آَمـنوا

و کارهای شایسته انجام داده اندَو َعـِمـلُوا الـّصالِـحاِت

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

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

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

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

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

ـ  45 سورٔه واقعه، آیات 47ـ

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

سورٔه مطّففین، آیات 12ــ10

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

سورٔه قیامت، آیٔه 5

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

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

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

پاسخ سؤاالت شما

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

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

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

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

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

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

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

1ــ احتجاج، طبرسی، ج2، ص 171
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1ــ تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش و مجازات نباشند، ذکر کنید.
2ــ اگر در بحث وجود معاد، دلیلی جز خبر پیامبران نداشتید، آیا آن را می پذیرفتید؟ به چه دلیل؟

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

اندیشه و تحقیق

بیشتر بدانیم

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

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

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

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

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

معلممدرسهحسین سوزنچیآفتاب اندیشه )ج 2 و 3(

دانش آموز / معلمصدراشهید مرتضی مطهریمعاد
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قرائت
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ترجمه
َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

سورهٔ مؤمنون، آیات 96 تا 111 

بدی را به شیوه ای نیکو دفع کن. ما به آنچه وصف می کنند داناتریم.96
و بگو پروردگارم! از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم.97

و پروردگارم! از اینکه ]آنها[ به پیش من حاضر شوند به تو پناه می برم.98
تا آنگاه که مرگ یکی از ایشان فرا رسد می گوید پروردگارم! مرا بازگردانید.99

هرگز.  می شود[  گفته  او  ]به  دهم.  انجام  نیکی  کار  وانهاده ام  آنچه  در  من  شاید 
این سخنی است که او ]به زبان[ می گوید و به دنبال ]این زندگی[ آنان برزخی است 

تا روزی که برانگیخته شوند.100
پس آنگاه که در صور دمیده شود ]دیگر[ میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد 

و از ]حال[ یکدیگر نمی پرسند.101
پس کسانی که کفه میزان ]اعمال[  شان سنگین باشد آنان رستگارانند.102

و کسانی که کفه میزان ]اعمال[  شان سبک باشد اینان کسانی هستند که ]سرمایه های[ 
خود را از دست داده ]و[ همیشه در جهنم می مانند.103

آتش، چهره آنها را می سوزاند و آنان در آنجا ترش رویند.104
]خداوند به آنها می گوید[ آیا آیات من بر شما خوانده نمی شد و شما آن را تکذیب 

می کردید؟ 105
می گویند: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد. زیرا، گروهی گمراه بودیم. 106

پروردگارا! ما را از اینجا بیرون ببر و اگر باز هم بدی کردیم، در آن صورت ستمکار 
خواهیم بود. 107

خدا می فرماید: ]با ذلّت و خواری[ بروید در آن  و دور شوید و با من سخن نگویید. 108
در حقیقت دسته ای از بندگان من می گفتند: پروردگارا! ما ایمان آوردیم. ما را 

ببخش و به ما رحم کن که تو مهربان ترینی. 109
و شما آن مؤمنان را به ریشخند گرفتید تا با این کار یاد مرا از خاطرتان بردید و شما 

بر آنان می خندیدید. 110
من هم امروز به پاس آنکه آنان صبر کردند، به آنان پاداش دادم. آری آنان همان 

رستگارانند. 111
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منزلگاه بعد

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

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

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

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

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

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

آنگاه که مرگ یکی از آنها فرا رسدَحـّتىٰ ِاذا جاءَ َاَحـَدُهـُم الـَموُت

می گوید: پروردگارا! مرا بازگردانیدقاَل َرِبّ ارِجـعوِن

باشد که عمل صالح انجام دهم؛لَـَعـّلى َاعـَمـلُ صالِـًحا

آنچه را در گذشته ترک کرده امفیـما تَـَرکـُت

هرگز! این سخنی است که او می گویدکَـاّل  ِانَّـها کَـلِـَمـٌة ُهـَو قائِـلُـها

و پیش روی آنها برزخ و فاصله ای استَو ِمن َورائِـِهم بَرَزٌخ

تا روزی که برانگیخته می شوند.1ِالىٰ  َیوِم ُیبـَعـثوَن

 ویژگی های عالم برزخ

١ــ وجود حیات
پس از مرگ، گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود اما فرشتگان، حقیقت وجود انسان را که 
همان روح اوست، »توفّی« می کنند.2 یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می نمایند. بنابراین، گرچه 

بدن حیات خود را از دست می دهد اما روح، همچنان به حیات و فعالیتش ادامه می دهد.

٢ــ وجود شعور و آگاهی
با توجه به اینکه عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا روح وی است و روح در برزخ، به حیات خود 
و  آیات  براساس  بود.  آن خواهد  در  آگاهی  و  برزخ، وجود شعور  ویژگی های  از  یکی  ادامه می دهد، 

روایات، برخی از نشانه های شعور و آگاهی انسان در عالم برزخ عبارت است از:

1ــ سورٔه مؤمنون، آیات 99 و 100
2ــ برگرفته از سورٔه نساء، آیٔه 97 و سورٔه انعام، آیٔه 61
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الف( گفت و گوی فرشتگان با انسان: به عنوان نمونه در سوره نساء آمده است که، فرشتگان به ظالمان 
خطاب کرده و از احوال آنها می پرسند و در مقابل، آنها پاسخ داده و خود را از مستضعفین بر روی زمین 

معرفی می کنند.1 این مکالمه و طرف خطاب قرار دادن، دلیلی بر وجود شعور و آگاهی در برزخ است.
ب( سخن گفتن پیامبر  با کشته شدگان جنگ بدر: در جنگ بدر، وقتی بزرگان لشکر کفار 

کشته شدند و سپاه اسالم پیروز شد، رسول خدا  آن کشتگان را این گونه مورد خطاب قرار داد:
»آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، 

حق یافتید؟«. 
اصحاب گفتند: »ای رسول خدا  چگونه با آنها سخن می گویی در حالی که مرده اند؟!«. 

حضرت فرمود: »قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند و فقط 
نمی توانند پاسخ دهند«.2

٣ــ وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا:
با مرگ انسان و ورود وی به عالم برزخ، ارتباط او با دنیا به طور کامل قطع نمی شود. برخی از نشانه های 

تداوم این ارتباط عبارت است از:
الف( بسته نشدن پرونده اعمال: پرونده برخی اعمال انسان با مرگ بسته نمی شود و امکان دارد بر 

اعمال نیک و بد آن افزوده و یا از آنها کاسته شود.

در آن روز ]قیامت[ به انسان خبر داده می شودُیـنَـبَّـؤُا ااِلنـساُن َیوَمـئِـٍذ

ـَر َم َو َاخَّ به آنچه پیش ]از مرگ[ فرستاده و آنچه پس ]از بِـما َقـدَّ
مرگ[ فرستاده است.3

همان گونه که قرآن کریم می فرماید، دامنٔه برخی از اعمال، محدود به دوران زندگی انسان است و با 
این اعمال بسته می شود )آثار ماتقّدم(؛ اعمالی مانند نماز و روزه؛ اما پرونده بسیاری از  مرگ، پروندهٔ 
یا  به کسی  را  کتابی  اگر کسی  مثال  به عنوان  ماتأّخر(؛  )آثار  بازمی ماند  نیز  ما  از مرگ  بعد  اعمال حتی 
کتابخانه ای هدیه دهد، یا مطلب مفیدی را به دیگران آموزش دهد، تا وقتی که آن کتاب توسط دیگران 

1ــ کسانی که فرشتگان )قبض ارواح(، روح آنها را گرفتند درحالی که به خویشتن ستم کرده بودند، به آنها گفتند: »شما در چه حالی بودید؟« گفتند: »ما 
آنها جایگاهشان دوزخ است و  نبود که مهاجرت کنید؟!«  در سرزمین خود، تحت فشار و مستضعف بودیم«. فرشتگان گفتند: »مگر سرزمین خدا پهناور 

سرانجام بدی دارند. سورٔه نساء، آیٔه 97
2ــ محجة البیضاء، فیض کاشانی، ج 8، ص 296

3ــ سورهٔ قیامت، آیٔه 13
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خوانده می شود و آموزش های وی به دیگران منتقل می شود یا از آن استفاده می شود، در پرونده عمل او 
پاداش می نویسند و بر حسنات او می افزایند، گرچه خود فرد از دنیا رفته باشد. در مقابل، کسی که راه 
و رسم نادرست و مخالف فرمان الهی را از خود برجای می گذارد، تا وقتی آثار این راه و رسم غلط در 
فرد یا جامعه باقی است، گناه در دفتر اعمال وی ثبت می شود و روز به روز بر عذاب وی افزوده می شود.
 مدسازی های غلط، تولید و نشر مطالب نامناسب و غیراخالقی در فضای مجازی، ایجاد یا تقویت 
آداب و رسوم غلط در امر ازدواج، ایجاد انحرافات فکری و اخالقی در دیگران، نمونه هایی از اعمال 

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

عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز می گذارند، بدون اینکه از گناه عامل آن، کم کنند.1

1ــ الدّر المنثور، سیوطی، ج 5، ص 260

فعالیت کالسی

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

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

.............................................................................
بیشتر بدانیم

دومینویی به امتداد جهان آخرت

آیا تاکنون به سرگرمی دومینو دقت کرده اید؟
شده،  تنظیم  قبل  از  برنامه ای  در  قطعه،  هزاران 

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

درخشان را در پی داشته باشند!
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جالب است که تک تک من و شما در این دومینو، شرکت داریم.
دومینویی که آن را »forward« یا »copy and paste« می نامند و با »send« نقش ما در آن 

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

برای پس از ما.

انجام  درگذشتگان  برای  بازماندگان  که  خیری  اعمال  بازماندگان:  خیراِت  پاداش  دریافت  ب( 
می دهند مانند دادن صدقه، طلب مغفرت، دعای خیر و انفاق برای آنان، در عالم برزخ به آنها می رسد و 

در سرنوشت آنها تأثیر می گذارد.
امام کاظم  دربارٔه وضعیت مؤمنان پس از مرگ  از  با خانواده: شخصی  ج( ارتباط متوفی 

پرسید: »آیا مؤمن به دیدار خانواده خویش می آید؟«
فرمود: آری

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

و کمترین آنان هر جمعه«.1

1ــ اصول کافی، کلینی، ج 3، ص 231

تــدّبر

با دقت در ترجمه آیات زیر بگویید هریک از آیات به کدام یک از ویژگی های عالم برزخ اشاره دارند؟

 فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت می کنند درحالی که به خود ظلم کرده اند، می گویند: 
شما در ]دنیا[ چگونه بودید؟ گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان 

سورهٔ  نساء، آیٔه  97گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟

 آنان که فرشتگان روحشان را می گیرند درحالی که پاک و پاکیزه اند، به آنها می گویند: »سالم بر 
شما، وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام دادید.«

سورهٔ  نحل، آیٔه  32
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پاسخ سؤاالت شما

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

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

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

بودن روح انسان است.1

1ــ زندگی پس از مرگ، حسین سوزنچی، صص 67  ــ66

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

2ــ  هریک از موارد زیر به کدام یک از ویژگی های برزخ اشاره دارد؟
الف( تلقین میت به هنگام دفن

ب( انجام خیرات و طلب آمرزش برای گذشتگان
ج( زیارت قبور درگذشتگان

اندیشه و تحقیق
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پیشنهاد

آرم روبه رو مربوط به کدام یک از مؤسسات است؟ 
ارتباط آن را با بحث اعمال ماتقّدم و ماتأّخر بیان کنید.

بیشتر بدانیم

سخن گفتن حضرت علی  با مردگان!
حضرت علی  در راه بازگشت از جنگ صفین به قبرستانی رسیدند. در این هنگام، رو به سوی 

قبرها کردند و فرمودند:
»... ای آرمیدگان در خانه های هراسناک، ای اهل غربت و تنهایی، ای فرو رفتگان در وحشت، 
شما در رفتن بر ما پیشی گرفتید و ما از پی شما می آییم و به شما ملحق می شویم؛ اما خانه هایی از خود 
به جای گذاشتید که پس از شما در آن مسکن گزیدند؛ همسرانتان ازدواج کردند و اموالتان میان وارثان 

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

و می گفتند: یقیناً بهترین توشه ]برای ابدیت[ تقواست.«
نهج البالغه، حکمت 130

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

معلمدفتر انتشارات اسالمیعالمه محمدحسین طباطبائیحیات پس از مرگ
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قرائت
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ترجمه
َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

سورهٔ تکویر، آیات 1 تا 25

به نام خداوند رحمت گر مهربان
آنگاه که خورشید به هم درپیچد. 1

و آنگاه که ستارگان تیره شوند. 2
و آنگاه که کوه ها حرکت داده شوند. 3

و آنگاه که شتران ماده ]به هنگام زادن[ وانهاده شوند. 4
و آنگاه که حیوانات وحشی گرد آورده شوند. 5

و آنگاه که دریاها جوش آورده شوند. 6
و آنگاه که افراد با همجنس خود قرین شوند. 7

و هنگامی که از دختران زنده به گور شده بپرسند. 8
به کدامین گناه کشته شدند. 9

و آنگاه که نامه های اعمال باز شوند. 10
و آنگاه که آسمان از جا کنده شود. 11

و آنگاه که جهنم برافروخته شود. 12
و آنگاه که بهشت نزدیک شود. 13

هرکسی پی ببرد چه فراهم کرده است. 14
سوگند می خورم به آن ستارگان غایب شونده ]به هنگام روز[؛ 15

همان روندگان پنهان شونده، 16
سوگند به شب چون پشت کند. 17

سوگند به صبح چون بدمد. 18
که ]قرآن[ سخن فرستاده ای بزرگوار است. 19

نیرومندی ]که[ نزد صاحب عرش، مقامی بلند دارد. 20
در آنجا مورد اطاعِت ]فرشتگان[ و امین است. 21

و همنشین شما ]محّمد[ دیوانه نیست. 22
و قطعاً آن ]فرشته وحی[ را در افق درخشان دیده. 23

و او در امر غیب بخیل نیست. 24
و ]قرآن[ سخن شیطان رانده شده نیست. 25
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واقعۀ بزرگ

همه در حال و هوای خویش اند؛ کودک، جوان، پیر؛ که ناگهان اتفاق می افتد؛ 
آنچه وعده اش داده شده بود،

آنچه وقوعش حتمی و زمانش نامعلوم بود و ما آن را دور می پنداشتیم.
قیامت اتفاق می افتد تا آغازی باشد بر حیات ابدی انسان.

روزی که هر مادر شیردهی، طفل شیرخوار خود را فراموش می کند. مردم از هیبت آن روز همچون 
افراد مست به نظر می رسند؛ درحالی که مست نیستند ولیکن عذاب خدا سخت است.1

و تنها نیکوکاران اند که از وحشت این روز در امان اند.2
اما این واقعه با چه حوادثی همراه است؟ چه مراحلی دارد؟

1ــ سورٔه حج، آیٔه 2
2ــ سورٔه نمل، آیٔه 89
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پایان این جهان با برپایی قیامت همراه است. این رخداد بزرگ که در آیاتی از قرآن کریم ترسیم شده، 
در دو مرحله انجام می گیرد که در هر مرحله وقایع خاصی رخ می دهد.

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

1ــ شنیده شدن صدایی مهیب: صـدایی مهیب و سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد و این اتفاق 
چنـان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند؛ قرآن کریم از این واقعه به نفخ صور یاد می کند.1

٢ــ مرگ اهل آسمان ها و زمین: همٔه اهل آسمان ها و زمین، جز آنها که خداوند خواسته است، 
می میرند2و3 و بساط حیات انسان و دیگر موجودات برچیده می شود.

3ــ تغییر در ساختار زمین و آسمان ها: تحولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد. خورشید 
درهم می پیچد و بی نور و تاریک می شود.4 آن همه ستاره ای که در آسمان می درخشید، همه به یک باره 
تیره می شوند،5 زمین به شدت به لرزه در می آید6 و خرد می شود،7 کوه ها سخت درهم کوبیده شده8 و 

متالشی می شوند و همچون ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده می گردند.9

در آن روز که زمین و کوه ها سخت به لرزه درآیندَیوَم تَرُجُف االَرُض َو الِجباُل

و کوه ها )چنان درهم کوبیده شوند که( به صورت َو کانَِت الِجباُل کَثیًبا َمهیاًل
توده هایی از شن نرم درآیند.10

دریاها با آن همه وسعت و عظمت به هم متصل می شوند11 و از درون آنها آتش زبانه می کشد.12 این 
تغییرات چنان گسترده و عمیق است که آسمان ها و زمین به آسمان ها و زمینی دیگر تبدیل می شوند.13

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

1ــ زنده شدن همۀ انسان ها: بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می پیچد و حیات مجدد انسان ها 
آغاز می شود.14 با این صدا، همٔه مردگان دوباره زنده می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر می گردند. در 

2ــ سورٔه زمر، آیٔه 68 1ــ سورٔه زمر، آیٔه 68 
3ــ بنابر روایات، پیامبران الهی و امامان بزرگوار از این قضیه استثنا شده اند. )انسان از آغاز تا انجام، عالمه طباطبایی، ص 93(

6 ــ سورٔه واقعه، آیٔه 4 5 ــ سورٔه تکویر، آیٔه 2   4ــ سورٔه تکویر، آیٔه 1 
9ــ سورٔه واقعه، آیات 5 و 6 ـ سورٔه حاقه، آیٔه 14   8 ـ  7 ــ سورٔه فجر، آیٔه 21 

12ــ سورٔه تکویر، آیٔه 6 11ــ سورٔه انفطار، آیٔه 3   10ــ سورٔه مزّمل، آیٔه 14 
14ــ سورٔه زمر، آیٔه 68   13ــ سورٔه ابراهیم، 48 
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این هنگام انسان های گناهکار به دنبال راه فراری می گردند؛  دل های آنان سخت هراسان و چشم هایشان 
از ترس به زیر افکنده است.1

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

انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق افتاده است، آشکار می شود.
٣ــ برپا شدن دادگاه عدل الهی: با آماده شدن صحنٔه قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می شود و 
اعمال، افکار و نیت های انسان ها در ترازوی عدل پروردگار سنجیده می شود و اگر عملی حتی به اندازٔه 
ذره ای ناچیز باشد، به حساب آن نیز رسیدگی خواهد شد.3 اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش 
اعمال قرار می گیرد؛ زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا به آن دستور داده است؛ از این رو هرچه 

عمل انسان ها به راه و روش آنان نزدیک تر باشد، ارزش افزون تری خواهد داشت.
٤ــ دادن نامۀ اعمال: نامٔه عمل نیکوکاران را به دست راست و نامٔه عمل بدکاران را به دست 
چپ آنها می دهند.4 نامٔه عمل انسان با نامه های ثبت شده در دنیا تفاوتی اساسی دارد. نامه های این دنیا، 
تنها گزارشی از عمل است که به صورت کلمات و نوشته درآمده است؛ اما نامٔه عمل انسان به گونه ای 
است که خود عمل و حقیقت و باطن آن را در بر دارد. از این رو، تمام اعمال انسان در قیامت حاضر 
با صورت های بسیار زیبا و لذت بخش  می شوند و انسان عین اعمال خود را می بیند. کارهای خوب 

تجسم می یابند و کارهای بد با صورت های بسیار زشت و وحشت زا و آزاردهنده، مجسم می شوند.
به انکار اعمال ناشایست خود روی می آورند تا جایی که برای  نامٔه اعمال، برخی بدکاران  با دیدن 
نجات خود از مهلکه به دروغ سوگند می خورند که چنین اعمالی را انجام نداده اند.5 در این هنگام، 

خداوند شاهدان و گواهانی را حاضر می کند که با وجود آنها دیگر انکار کردن میسر نیست.
٥ ــ حضور شاهدان و گواهان: براساس آیات و روایات، در این روز شاهدان و گواهانی بر اعمال 

و رفتار انسان ها در پیشگاه خداوند شهادت می دهند. برخی از این شاهدان عبارت اند از:
الف( پیامبران و امامان: ایشان همان گونه که در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان ها بوده اند6، در روز 
قیامت نیز شاهدان دادگاه عدل الهی اند و چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر 

1 ــ سورٔه نازعات، آیات 8 و 9
2ــ سورٔه زمر، آیٔه 69

3ــ سورٔه انبیاء، آیٔه 47
4ــ سورٔه حاقه، آیات 26ــ 19

5  ــ سورٔه مجادله، آیٔه 18
6ــ اینکه پیامبران و امامان، ناظر بر اعمال ما در دنیا هستند، عقیده ای مختص شیعیان است.
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خطایی مصون و محفوظ اند، بهترین گواهان قیامت اند. رسول خدا  نیز شاهد و ناظر بر همٔه پیامبران 
و امت هاست.1

ب( فرشتگان الهی: فرشتگان در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آنها بوده اند و تمامی اعمال 
آنها را ثبت و ضبط کرده اند.

بی گمان برای شما نگهبانانی هستند،َو ِانَّ َعـلَیـکُم لَـحاِفـظیـَن

نویسندگانی گران قدر،کِـراًمـا کاتِـبیـَن

می دانند آنچه را که انجام می دهید.2َیـعـلَـموَن ما تَـفـَعـلوَن

ج( اعضای بدن انسان: برخی آیات و روایات از شهادت اعضای بدن انسان یاد می کنند. بدکاران در 
روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان 
آنها مهر خاموشی می زند و اعضای آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب 

خود شهادت می دهند. 

امروز بر دهانشان مهر می نهیمَالـَیـوَم نَـخـِتـُم  َعـلیٰ   َافـواِهـِهـم

و دست هایشان با ما سخن می گویدَو ُتـکَـلِّـُمـنـا  َایـدیـِهـم

و پاهایشان شهادت می دهدَو َتـشـَهـُد َارُجـلُـُهـم

ـَکـِسـبـوَن درباره آنچه انجام داده اند.3بِـمـا کـانـوا ی

بدکاران از مشاهدٔه گواهی اعضای خویش به شگفت می آیند و خطاب به اعضای بدن خود با لحنی 
به  آنها می گویند: ما را خدایی  سرزنش آمیز می گویند که چرا علیه ما شهادت می دهید؟ اعضای بدن 

سخن آورد که هر چیزی را به سخن می آورد.4 

1ــ سورٔه نساء، آیٔه 41
2ــ سورٔه انفطار، آیات 12ــ10

3ــ سورٔه یس، آیٔه 65
4ــ سورٔه فصلت، آیٔه 21
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تــدّبر

در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش، شروع به سرزنش 
خود کرده و آرزو می کنند که ای کاش …

 ای کاش برای این زندگی ام چیزی از پیش فرستاده بودم.                            سورهٔ فجر، آیٔه 24

 ای کاش )به دنیا( بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم.
سورهٔ انعام، آیٔه 27

 ای کاش همراه و هم مسیر با پیامبر می شدیم.                                         سورهٔ فرقان، آیٔه 27
 ای کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از یاد خدا بازداشت.
سورهٔ فرقان، آیات 28 و 29

با توجه به آیات باال بگویید برای اینکه ما از حسرت خورندگان آن جهان نباشیم، بایستی در این 
دنیا چگونه زندگی کنیم؟

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

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

بیشتر بدانیم

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

ُهمَّ ِاّنی َاسَالَُک ااَلماَن َیوَم الَینَفُع ماٌل وَ  ال َبـنوَن،  َالّلٰ
َه بَِقلٍب َسلیٍم  ِااّل َمن َاتَی الّلٰ

خدایا پناه من باش در روزی که نه مال به درد انسان می خورد نه فرزند 
و تنها آوردن قلبی پاک به نزد خداست که انسان را فایده می بخشد.

َو َاساَُلَک االَماَن َیوَم َیـَعضُّ الّظالُِم َعلٰی َیَدیِه، 
سوِل َسبیاًل  َیقوُل یا لَیتَنِی اتََّخذُت َمَع الرَّ
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خدایا پناه من باش روزی که گناهکار دست حسرت به دندان می گزد 
می گوید ای کاش با رسول خدا همراه می شدم.

ه ی َو َابیِه َو صاِحبَِته ی َو بَـنیِه الَمرءُ ِمن َاخیِه َو ُاِمّ ... َو َاساَُلکَ االَماَن َیوَم َیِفرُّ
خدایا پناه من باش روزی که انسان حتی از برادر، مادر، پدر، دوست و فرزند خود فرار می کند.

َو َاساَُلکَ االَماَن َیوَم َیَودُّ الُمجِرُم لَو َیفتَدی ِمن َعذاِب َیوِمئٍِذ   بِبَنیِه 
َو صاِحبَِته ی َو َاخیِه َو َفصیلَِتهِ الَّتی ُتؤویِه َو َمن ِفی االَرِض َجمیًعا ثُمَّ ُینجیِه 

خدایا به من پناه ده در روزی که انسان های گناهکار حاضرند فرزند، دوست، برادر و خویشان بلکه تمام 
مردم زمین به جای آنها عذاب شوند تا خود نجات یابند.

پاسخ سؤاالت شما

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

حدود الهی وا می دارد.
همچنین، این مسئله نشان می دهد که زمین، اعضای بدن و هر آنچه در اطراف ماست و خداوند 
از آنها به عنوان شاهد یاد می کند، دارای شعور و آگاهی اند و از آنچه ما انجام می دهیم آگاه اند و 

روزی علیه ما شهادت خواهند داد.
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اندکی درنگ

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

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

1ــ شاهدان اعمال ما در قیامت چه کسانی هستند؟
2ــ برخی از وقایعی که در مرحلٔه دوم قیامت رخ می دهد، بیان کنید.

اندیشه و تحقیق

بیشتر بدانیم

سبک بار شوید!
: امام علی 

قیامت پیش روی شما و مرگ در پشت سر، شما را می راند. سبک بار شوید تا برسید. همانا آنان 
نهج البالغه، خطبه 21که رفتند در انتظار رسیدن شمایند.

سید رضی، جمع آوری کننده سخنان حضرت علی  در پایان این خطبه می گوید: این سخن امام پس 
از سخن خدا و پیامبر  با هر سخنی سنجیده شود، بر آن برتری دارد و از آن پیشی می گیرد و از جملٔه 
»سبک بار شوید تا برسید« کالمی کوتاه تر و پرمعنی تر شنیده نشده است! چه کلمٔه ژرف و بلندی و چه جملٔه 

پرمعنی و حکمت آمیزی است!

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

دانش آموز / معلمکانون اندیشه جوانمحمد شجاعیمواقف حشر

دانش آموز / معلمکانون اندیشه جوانمحمد شجاعیقیام قیامت
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قرائت
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ترجمه
َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

و در صور دمیده می شود، پس هرکه در آسمان ها و هرکه در زمین است ـ جز آن 
کس که خدا بخواهد ـ بیهوش درمی افتند؛ سپس بار دیگر در آن دمیده می شود و 

بی درنگ آنان به پا می خیزند و می نگرند ]که با آنها چه خواهد شد[. 68
و زمین به نور پروردگارش روشن گردد و کارنامه ]اعمال در میان[ نهاده شود و 
قرار  و مورد ستم  به حق داوری گردد  میانشان  و  بیاورند  را  پیامبران و شاهدان 

نگیرند. 69
و هر کسی ]نتیجه[ آنچه انجام داده است به تمام بیابد و او به آنچه می کنند داناتر 

است. 70
و کسانی که کافر شده اند گروه گروه به سوی جهنم رانده شوند تا چون بدان رسند 
درهای آن ]به رویشان[ گشوده گردد و نگهبانانش به آنان گویند مگر فرستادگانی 
از خودتان بر شما نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما بخوانند و به دیدار چنین 
روزی شما را هشدار دهند؟ گویند چرا؛ ولی ]به دلیل اعمالمان[ فرمان عذاب بر 

کافران محقق شد. 71
گفته شود از درهای دوزخ درآیید جاودانه در آن بمانید. وه چه بد ]جایی[ است 

جای سرکشان. 72
و کسانی که از پروردگارشان پروا داشته اند گروه گروه به سوی بهشت سوق داده 
شوند تا چون بدان رسند و درهای آن ]به رویشان[ گشوده گردد و نگهبانان آن به 

ایشان گویند سالم بر شما خوش آمدید در آن درآیید ]و[ جاودانه ]بمانید[. 73
و گویند سپاس خدایی را که وعده اش را بر ما راست گردانید و سرزمین ]بهشت[ 
را به ما میراث داد از هر جای آن باغ ]پهناور[ که بخواهیم جای می گزینیم چه نیک 

است پاداش اهل عمل ]به دستورات الهی[. 74

سورهٔ زمر، آیات 68 تا 74
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فرجـام کار

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

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

1ــ زندگی نیکوکاران و گناهکاران در آخرت، چگونه است؟
2ــ چه رابطه ای میان اعمال ما و نوع پاداش و جزای آخرت، وجود دارد؟
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1ــ جایگاه نیکوکاران
اینجا بهشت است! جایی که پس از پایان حسابرسی، نیکوکاران و رستگاران را به سوی آن راهنمایی 
می کنند؛ بهشت آمادٔه استقبال و پذیرایی از آنهاست و چون بهشتیان سر رسند، درهای آن را به روی 
خود گشوده می بینند. بهشت هشت در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می شوند.1 یک در مخصوص 
پیامبران و صدیقان، یک در مخصوص شهیدان و درهای دیگر برای گروه های دیگر است.2 از هر دری 
فرشتگان برای استقبال به سوی آنان می آیند 3 و به بهشتیان سالم می کنند و می گویند: خوش آمدید؛ 
وارد بهشت شوید و برای همیشه در آن زندگی کنید.4 بهشتیان می گویند خدای را سپاس که به وعدٔه 
خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد.5 هریک از بهشتیان در درجه ای خاص از بهشت قرار 

می گیرند. 
می گویند  سپاس  را  خدا  می بینند.6  آماده  آید،  خوش  را  دیدگانشان  و  کند  تمنا  دل هایشان  هرچه 
که حزن و اندوه را از آنان زدوده و از رنج و درماندگی، دور کرده است.7 عالوه بر این، باالترین 
نعمت  بهشت، یعنی رسیدن به مقام خشنودی خدا را برای خود می یابند و از این رستگاری بزرگ 

مسرورند.8
آنان  برای  بهشت  مترنم اند.9  منزهی«  و  پاک  تو  »خدایا!  جملٔه  به  و  هم صحبت اند  خدا  با  بهشتیان 
مرگ  بیماری ای، جهلی،  ترسی،  نقصانی، غصه ای،  هیچ  یعنی  است؛10  )دارالسالم(  سرای سالمتی 
و هالکتی، و خالصه، هیچ ناراحتی و رنجی در آنجا نیست. نعمت های دائمی آن هیچ گاه خستگی و 
سستی نمی آورد. در آنجا انسان همیشه شاداب و سرحال است و همواره احساس طراوت و تازگی 
می کند. دوستان و هم نشینان انسان در آنجا، پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران اند و آنان چه 

نیکو هم نشینانی هستند.11

1ــ کنزالعمال، مّتقی هندی، ج14، ص451
2ــ خصال، شیخ صدوق، باب هشتاد، ص407

3ــ سورٔه رعد، آیٔه 23 
4ــ سورٔه زمر، آیٔه 73
5ــ سورٔه زمر، آیٔه 74

6ــ سورٔه زخرف، آیٔه 71
7ــ سورٔه فاطر، آیات 34 و 35

8ــ سورٔه توبه، آیٔه 72
9ــ سورٔه یونس، آیٔه 10

10ــ سورٔه انعام، آیٔه 127
11ــ سورٔه نساء، آیٔه 69
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زنان و مردان بهشتی در زیباترین و جوان ترین صورت و قیافه در بهشت به سر می برند. زندگی آنان 
سرشار از عشق، لذت و سرور است.همسران بهشتی خوش رفتار و زیبارو، جوان و شاداب، پاک و 

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

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

تــدّبر

دنیا  باید در  باشیم  بهشتیان  ما هم بخواهیم در زمرٔه  اگر  بگویید که  آیات زیر  ترجمٔه  تدبر در  با 
چگونه زندگی کنیم؟

 امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود بخشد، برای آنها باغ هایی از بهشت 
است.

سورٔه مائده، آیٔه 119

 و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن، آسمان ها و زمین است 
و برای متقیان آماده شده است؛ همان ها که در زمان توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند و خشم خود 
را فرو می برند و از خطای مردم می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد. و آنها که وقتی مرتکب 
عمل زشتی می شوند، یا به خود ستم می کنند، به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش 

می کنند.
سورهٔ آل عمران، آیات 135ــ132

 و آنها که امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند و آنها که به راستی ادای شهادت کنند و آنها که 
بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغ های بهشتی گرامی داشته می شوند.

سورهٔ معارج، آیات 35ــ32

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

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

.........................................................................
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پاسخ سؤاالت شما

جایی که در آن مالل و دلزدگی نیست
ممکن است این سؤال برای برخی پیش آید که آیا زندگی کردن تا ابد در بهشت موجب 

خستگی و دلزدگی بهشتیان نخواهد شد؟ 
منشأ این سؤال مقایسٔه لذت های بهشتی با لذت های دنیوی است و اینکه لذت های دنیوی پس 
از مدتی تکراری و خسته کننده می شوند. خوب است بدانیم علت اینکه لذت های دنیا بعد از مدتی 

تکراری و خسته کننده می شوند این است که:
اوالً دامنٔه لذات مادی محدود است و در برابر روح بی نهایت طلب و بلندپرواز انسان نمی تواند 
برای مدت طوالنی ارزش خود را حفظ کند. برای همین حتی ثروتمندترین افراد نیز پس از مدتی 
از زندگی یکنواخت خود خسته می شوند. اما نعمت ها و لذات بهشتی پایان ناپذیر است و بدون هیچ 

حدی در اختیار بهشتیان است.
ثانیاً از آنجا که روح انسان متعلق به خداست و تنها با او آرام می گیرد، مدام در تالش برای 
رسیدن به اوست و از همین رو هیچ هدف یا لذتی نمی تواند برای همیشه او را به خود مشغول 
سازد. از این رو، آنان که از خدا دور افتاده اند، مدام از این هدف به آن هدف و از این لذت به 
آن لذت دیگر روی می آورند تا مگر آرام و قرار گیرند، اما چون گمگشتٔه خود را در هیچ یک 
خواستٔه  انسان  بهشت،  در  اما  کنند.  سرگرم  آن  با  را  خود  همیشه  برای  نمی توانند  نمی یابند، 
حقیقی و گمگشتٔه درونی خویش که همان لقای پروردگار است را، می یابد و با او آرام می گیرد 
و دیگر به هیچ رو خواستار تغییر این وضعیت و دگرگونی در آن نیست؛ زیرا در نهایت آرامش 
به سر می برد و روح بی نهایت طلب او از مواهب پایان ناپذیر بهشت برخوردار است. قرآن کریم 

می فرماید:

خـواستار خالِـدیـَن فیـها ال َیبـغوَن َعنـها ِحـَواًل و  جاویدان اند  ابدی[  ]بهشت  آن  در 
هیچ گونه دگرگونی نیستند.1 

1ــ سورٔه کهف، آیٔه  108
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2ــ جایگاه دوزخیان
پس از پایان محاکمه، دوزخیان گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند1 و درحالی که در غل  و  زنجیر 

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

از درون جان آنها شعله می کشد.3 
در این حال، نالٔه حسرت دوزخیان بلند می شود و می گویند: ای کاش خدا را فرمان می بردیم و پیامبر 
او را اطاعت می کردیم.4 ای کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از 

یاد خدا بازداشت.5 دریغ بر ما، به خاطر آن کوتاهی هایی که در دنیا کردیم! 6
آنان به خداوند می گویند: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم. ما را از اینجا 

بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم.7 
پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا به اندازٔه کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به 

راه راست آید؟ 8 ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید.9
آنان گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند: شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما 
شدند.10 شیطان می گوید من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا پذیرفتید. مرا مالمت نکنید، خود را 
مالمت کنید.11 به نگهبانان جهنم رو می آورند تا آنها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند؛ ولی فرشتگان 
می گویند: مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟ آنان می گویند: بلی! فرشتگان نیز تقاضای 

آنها را نمی پذیرند و درخواستشان را بیجا می دانند.12

3ــ سورٔه همزه، آیات 4 تا 7   2ــ سورٔه فرقان، آیٔه 13    1ــ سورٔه زمر، آیٔه 71   
6ــ سورٔه انعام، آیٔه 31 5  ــ سورٔه فرقان، آیات 28و29   4  ــ سورٔه احزاب، آیٔه 66   
9ــ سورٔه انعام، آیٔه 28 8  ــ سورٔه فاطر، آیٔه 37    7  ــ سورٔه مؤمنون، آیات 106و 107  

12ــ سورٔه غافر، آیات 49و  50 11ــ سورٔه ابراهیم، آیٔه 22    10ــ سورٔه احزاب، آیٔه 67  

تــدّبر

ترجمٔه آیات صفحه بعد به توصیف برخی از ویژگی های جهنمیان می پردازد. با تدبر در آنها بیان 
کنید که چه زمینه هایی می تواند شما را به سوی جهنم بکشاند؟ آنها را بیابید و برنامه ای برای از بین 

بردن آن زمینه ها تنظیم کنید.
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 جهنمیان می گویند: ما در دنیا از نمازگزاران نبودیم و از محرومان دستگیری نمی کردیم؛ همراه 
بدکاران غرق در معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیز را تکذیب می کردیم.

سورهٔ مدثر،  آیات 47ــ40

 برای کسانی که کارهای زشت انجام دهند و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا رسد می گوید: االن 
توبه کردم، توبه نیست و اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کردیم.                                                                       
سورهٔ نساء، آیٔه 18

اصرار بزرگ  گناهان  بر  و  بودند  نعمت  مغرور  و  مست  دنیا(  )در  این  از  پیش  )جهنمیان(   
ـ  45می ورزیدند.                                                                                            سورهٔ واقعه، آیات 46ـ

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

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

رابطۀ میان عمل و پاداش و کیفر
از سؤال های قابل توجه این است که رابطٔه اعمال دنیایی با جزا و پاداش اخروی چگونه است؟ 

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

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

3ــ تجسم عمل: نوع دیگری از رابطٔه میان عمل و پاداش و کیفر وجود دارد که عمیق تر و کامل تر 
از دو نوع قبلی است. همان طور که در بحث از نامٔه عمل دیدیم، آنچه انسان با خود به قیامت می برد، 
باطن اعمالی است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست. هر عملی یک جنبٔه ظاهری و یک جنبٔه 
باطنی دارد. جنبٔه ظاهری بعد از عمل از بین می رود؛ اما جنبٔه باطنی هرگز از بین نمی رود و در روح هر 
انسانی باقی می ماند. بنابراین، هر عملی که ما در زندگی دنیوی انجام می دهیم، حقیقت و باطن آن عمل 
در جهان آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور مجسم می شود و انسان خود را در میان 
باطن اعمال خود می بیند. پس آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، عین عمل 
ماست. به عنوان مثال، کسی که ربا می خورد و یا مال یتیمی را به ناحق تصاحب می کند، اگر باطن و 
چهرٔه واقعی عمل او در همین دنیا برمال شود، همگان خواهند دید که او در حال خوردن آتش است؛ اما 
در دنیا آتش آشکار نمی شود و هنگامی که او وارد جهان آخرت می شود و پرده ها کنار می رود، حقیقت 

و باطن عمل آشکار می گردد و آتش از درون او زبانه می کشد.

کسانی که می خورندِانَّ الَّـذیـَن َیـأکُـلوَن

اموال یتیمان را از روی ظلمَامـواَل الـَیـتامٰى  ُظلـًما

جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برندِانَّـما َیـأکُـلـوَن فى ُبـطونِـِهم ناًرا

و به زودی در آتشی فروزان درآیند.1َو َسـَیـصـلَوَن َسـعیـًرا

رسول خدا  در ضمن نصایحی که به یکی از یاران خود می کرد، فرمود:
»برای تو ناچار هم نشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد و با تو دفن می شود ... آنگاه آن 
هم نشین در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت کن، هم نشینی که انتخاب 
این صورت، موجب  غیر  در  و  بود  تو خواهد  انس  مایٔه  باشد،  نیک  او  اگر  زیرا  باشد؛  نیک  می کنی، 

وحشت تو می شود. آن هم نشین، کردار توست«.2

1ــ سورٔه نساء، آیٔه 10
2ــ معانی األخبار، شیخ صدوق، ج1، ص233
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بنابراین در عرصٔه قیامت، تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده نمی شود؛ بلکه 
خود عمل نمایان می شود و هر کس عین عمل خود را می بیند.

بیشتر بدانیم

چهار رفیق
تاجری چهار رفیق صمیمی داشت. از میان آنها، رفیق چهارم را بیشتر از همه دوست داشت. تاجر 
با خرید هدایای فراوان، دوستی خود را به او ابراز می کرد و با احترام بسیار با وی رفتار می نمود. او 

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

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

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

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

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

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

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

تاجر رو به رفیق دومش کرد و مصرانه گفت: من هرگاه کمک خواسته ام، تو یاورم بوده ای. آیا این 
بار هم مرا یاری می کنی؟
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رفیق دوم با ناراحتی گفت: این بار نمی توانم؛ اما برای تو هر هفته خیرات می دهم و طلب آمرزش 
می کنم. 

حرف های رفیق دوم مانند صاعقه، قلب رنجور تاجر را درید و ویران کرد.
ناگاه ندایی شنید: من با تو می آیم، من تو را همراهی می کنم، هر جا که بروی با توام.

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

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

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

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

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

و رفیق اول ما، که ما آن را فراموش کرده ایم و در پی کسب ثروت و رفاه و لذایذ جسمانی، هیچ گاه به 
فکرش نبوده ایم و فقط اوست که ما را در این سفر، همراهی می کند. او کسی نیست جز...
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1ــ چرا در کیفر و مجازات اخروی ظلم راه ندارد؟
2ــ چه تفاوت هایی میان ویژگی های آخرت با دنیا و برزخ وجود دارد؟ آن تفاوت ها را در جدولی مانند جدول 

زیر تنظیم کنید.

آخرتبرزخدنیاشماره
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نـیا َمزَرَعـُة اآلِخـَرِة«1. 3ــ رسول خدا  فرمود: »َالدُّ
یک کشاورز ماهر برای اینکه زراعت پرمحصولی داشته باشد، پنج شرط را رعایت می کند:

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

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

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

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

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

ـ     ............................................................................ 3ـ

............................................................................ 4ــ 

1ــ تنبیه الخواطر، ورام بن ابی فراس، ج 1، ص 183

اندیشه و تحقیق
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بیشتر بدانیم

فرزند آخرت باش 
: حضرت علی 

آگاه باشید! دنیا به سرعت پشت کرده و از آن جز باقی مانده اندکی از ظرف آبی که آن را خالی 
کرده باشند، نمانده است. به هوش باشید که آخرت به سوی ما می آید.

دنیا و آخرت، هریک فرزندانی دارند. بکوشید از فرزندان آخرت باشید، نه دنیا. زیرا در روز 
قیامت هر فرزندی به پدر و مادر خویش بازمی گردد. امروز هنگام عمل است نه حسابرسی و فردا 

روز حسابرسی  است نه عمل.
نهج البالغه، خطبه 42

فقط یک بار!
فقط یک بار به دنیا می آیی، 

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

اگر این فرصِت یک باره را از دست دهی،    
چه خواهی کرد؟    

معرفی کتاب

مخا طبانتشاراتنویسندهنام کتاب

دانش آموز / معلمکانون اندیشه جوانمحمد شجاعیتجسم عمل و شفاعت
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قـدم در راه
بخش دوم

١ــ مفاتیح الجنان، دعای روز ٢٧ ماه رجب

خدایا! 
می دانم که بهترین توشۀ مسافر کوی تو

عزم و اراده ای است که با آن خواستار تو شده باشد.1
امام کاظم 
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قرائت
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ترجمه
َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

که وسعتش  بهشتی  و  پروردگار خود  از  آمرزشی  به  یافتن  برای دست  بشتابید  و 
]به قدر[ آسمان ها و زمین است ]که[ برای پرهیزگاران آماده شده است. 133

] همان[ کسانی که در توانگری و تنگدستی انفاق می کنند و خشم خود را فرومی برند 
و از ]خطای[ مردم درمی گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. 134

و ]همان[ کسانی که چون کار زشتی کنند یا بر خود ستم روا   دارند خدا را به یاد 
را  گناهان  خدا  جز  کسی  چه  و  می خواهند  آمرزش  گناهانشان  برای  و  می آورند 

می آمرزد و بر آنچه مرتکب شده اند، دانسته پافشاری نمی کنند. 135
زیر  از  که  است  بوستان هایی  و  پروردگارشان  جانب  از  آمرزشی  پاداششان  آنان 
]درختان[ آن، جویبارها روان است؛ جاودانه در آن بمانند و پاداش اهل عمل ]به 

دستورات الهی[ چه نیکوست. 136
قطعاً پیش از شما سنت هایی ]بوده و [ سپری شده است پس در زمین بگردید و 

بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است. 137
این ]قرآن[ برای مردم بیانی و برای پرهیزگاران رهنمود و اندرزی است.138

و سستی مکنید و غمگین مشوید که شما برترید اگر مؤمن باشید. 139
 اگر به شما آسیبی رسیده آن قوم ]دشمنان[ را نیز آسیبی نظیر آن رسید و ما این روزها 
و  گیرند[  پند  مردم  ]تا  نوبت می گردانیم  به  مردم  میان  را  پیروزی[  و  ]ی شکست 
خداوند کسانی را که ]واقعاً [ ایمان آورده اند معلوم بدارد و از میان شما گواهانی 

بگیرد و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد. 140
و تا خدا کسانی را که ایمان آورده اند، خالص گرداند و کافران را نابود سازد. 141

سورهٔ آل عمران، آیات ١٣٣ تا ١٤1 
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آهنگ سفر

اکنون که با آیندهٔ انسان در جهان آخرت آشنا شدیم و دانستیم که سرنوشت ابدی انسان ها براساس 
اعمال آنان در دنیا تعیین می شود، الزم است تا در این دنیا قدم در مسیری بگذاریم که موفقیت آن 
حتمی باشد و سرانجام و آخرتی آباد را برای ما رقم بزند. از آنجا که هدف از خلقت انسان رسیدن به 
مقام قرب خداوند است پس در حقیقت، او مسیر و هدف اصلی زندگی ماست. هر کس این نکته را 
دریابد و زندگی خود را در مسیر این هدف قرار دهد، در دنیا زندگی لذت بخش و مطمئن و در آخرت 

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

کرده باشیم.
پس الزم است بدانیم:

برای آنکه در این برنامه ریزی موفق شویم، چه اقدامات و کارهایی باید انجام دهیم؟
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است  شایسته  این  راه،  در  ماندن  ثابت قدم  برای  همچنین  و  الهی  قرب  مسیر  در  گام گذاشتن  برای 
اقدامات زیر را انجام دهیم:

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

زندگی را به او نشان می دهد، به وی می گوید:

بر آنچه )در این مسیر( به تو می رسد صبر کنَو اصِبر َعلٰی ما َاصابََك

که این از عزم و ارادهٔ در کارهاست.١ِانَّ ٰذلَِك ِمن َعزِم االُموِر

مقـایسه

انسان هایی را كه دارای عزم قوی هستند، با انسان هایی كه عزم و ارادٔه ضعیف دارند، مقایسه 
كنید و فرق آنها را با یكدیگر بنویسید.

دارای عزم ضعیفدارای عزم قوی

.1
 .2
 .3
 .4

.1
 .2
 .3
.4

١ــ سورٔه لقمان، آیٔه ١٧

2ــ عهد بستن با خدا: كسی كه راه رستگاری را که همان قرب و نزدیک شدن به خداست، شناخته 
و می خواهد در این مسیر  قدم بگذارد، با خدای خود پیمان می بندد كه آنچه خداوند برای رسیدن به این 
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هدف مشخص كرده است، یعنی واجبات الهی را، انجام دهد و خداوند را خشنود سازد؛ همچنین از 
انجام آنچه که ما را از این هدف دور می سازد، یعنی کارهای حرام، اجتناب کند.

چقدر زیباست كه خداوند، راه رستگاری ما را با رضایت خود همراه ساخته است؛ یعنی وقتی خدا 
از ما راضی خواهد بود كه ما در مسیر رستگاری و خوشبختی خود گام برداریم؛ و آنگاه از ما ناخشنود 

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

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

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

تكرار كنیم تا استحکام بیشتر پیدا کند و به فراموشی سپرده نشود.

تــدّبر

در ترجمٔه آیات زیر بیندیشید و براساس آن به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
 و هر که  به عهدی که با خدا بسته وفادار بماند، به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد.

سورهٔ فتح، آیٔه ١٠
 کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند آنها بهره ای در آخرت 
نخواهند داشت؛ و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنان در قیامت نمی نگرد و آنها را )از گناه( 

پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست. 
سورهٔ آل عمران، آیٔه ٧٧

 به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم. 
سورهٔ بقره، آیٔه ٤٠

الف( آنان که در زندگی پیمان های خود با خدا را می شکنند به چه عاقبتی دچار می شوند؟
٢ــ ………….………….…………. ١ــ ………….………….…………. 
٤ــ ………….………….…………. ٣ــ ………….………….…………. 

ب( عمل به عهد و پیمان های خود با خدا، چه ثمراتی دارد؟
٢ــ ………….………….…………. ١ــ ………….………….…………. 
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دارد و  پی  در  را  بر عهد، رضایت خدا  وفای  و  با خدا  پیمان خود  بر  ماندن  باقی  3ــ مراقبت: 
شكستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال می آورد؛ عهدی كه ابتدا بسته می شود، مانند نوزادی 

است كه باید از او »مراقبت« شود تا با عهدشكنی، آسیب نبیند. 
امام علی  می فرماید:گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و كارها می شود.1
به طور مثال، كسی عهد می بندد كه هر روز پس از نماز صبح، یک صفحه قرآن بخواند؛ او باید مراقب 
باشد كه كارهای دیگر، او را به خود مشغول نكند و این تصمیم خود را فراموش نكند و نیز عواملی را 

كه سبب سستی در اجرای این تصمیم می شود، از سر راه بردارد.

چه عواملی می تواند مانع اجرای تصمیم شود؟ برخی از آنها را نام ببرید:
1ــ ………….………….………….………….………….………….…………
2ــ ………….………….………….………….………….………….…………
3ــ ………….………….………….………….………….………….…………

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

بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان هاست. 
اما اگر معلوم شود كه سستی ورزیده ایم، خود را سرزنش كنیم و مورد عتاب قرار دهیم و از خداوند 
طلب بخشش كنیم و با تصمیم قوی تر، دوباره با خداوند عهد ببندیم و وارد عمل شویم. یادمان باشد كه 
یک حسابرسی بزرگ در قیامت در پیش داریم و اگر خودمان در اینجا به حساب خود نرسیم، در قیامت 

به طور جدی اعمال ما را محاسبه خواهند كرد. 
پیامبر اكرم  فرمود:

حاِسبوا َانُفَسکُم َقبَل َان ُتحاَسبوا 
»به حساب خود رسیدگی كنید، قبل از اینكه به حساب شما برسند«.2

١ــ غررالحكم و دررالكلم، تمیمی آمدی، ج٤، ص6٢6
٢ــ وسائل الشیعه، شیخ حّر عاملی، ج١6، ص99

*  بـررسی
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بهتر است هر شب كارهای روز خود را ارزیابی كنیم و در پایان هفته نیز به حساب آن هفته، رسیدگی 
كنیم. همچنین، سالی یک بار برنامٔه سال خود را مرور کنیم؛ یكی از بهترین زمان های محاسبٔه ساالنه، 

شب های قدر ماه مبارک رمضان است تا بتوانیم براساس آن، تصمیم های بهتری برای آینده بگیریم. 
از امیرالمؤمنین علی  پرسیدند:

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

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

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

فروبستٔه مؤمنی گشودی؟ آیا گرد غم از چهره  ای زدودی؟ آیا ...؟1

1ــ بحاراألنوار، مجلسی، ج70، ص69
2ــ تصنیف غررالحکم و دررالکلم، تمیمی آمدی، ص 236

تفکر در احادیث

در جدول زیر، سه سخن از امام علی  آمده است.2 در این سخنان تأمل کنید و آثاری که آن 
حضرت برای محاسبه بیان فرموده است، استخراج کنید.

پیامحدیث

1ــ َمن حاَسَب َنفَسهو َوَقَف َعلٰی ُعیوِبهی
نوَب  َو َاحاَط ِبُذنوِبـهی َو اسَتقاَل الذُّ

َو َاصَلَح الُعیوَب

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

……………………………………………2ــ َثَمَرُة الُمحاَسَبِة َصالُح النَّفِس

……………………………………………3ــ َمن حاَسَب َنفَسـهو َسِعَد
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بیشتر بدانیم

نامه ای برای نجات
دربارٔه مشکالت  تفسیرالمیزان، جوانی  نویسندٔه   ، طباطبائی  مرحوم عالمه  زمان حیات  در 

خود نامه ای به ایشان می نویسد و می گوید:
من  بر  آمال  و  نفس  ی  هوا که  یم کمن  زندگی  یطی  شرا و  حمیط  در  ساهل؛    22 هسمت  ین  جوا  …

الّل  سوی  به  حرکت  از  من  بازماندن  سبب  و  ساخته اند  خود  اسری  رما  و  دارند  ن  وا فرا تسلط 

نفس  بر  تا  بزمن  دست  اعمایل  چه  به  بفرمایید  که  است  انی  دارم  مشا  از  که  سیت  درخوا شده اند. 

وزی، الزم دارم. ی پری ت عمیل برا مه، بلکه دستورا مسلط شوم… نصیحت نیم خوا

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

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

١ــ نامه های عرفانی، علی محمدی، ص ٧8١
٢ــ سورٔه احزاب، آیٔه ٢١

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

عنوان الگو معرفی می كند و می فرماید:
»رسول خدا برای شما نیكوترین اسوه است«.٢
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و پیامبر نیز همواره از اهل بیت به عنوان انسان هایی برتر که مسیر زندگی را با موفقیت پیموده اند و پیروی 
از آنان موجب رستگاری و نجات انسان می شود، یاد کرده و ما را به الگو گرفتن از آنان دعوت کرده است.

 ممكن است این سؤال به ذهن بیاید كه چگونه می شود انسان های بزرگی را كه حدود 1400 سال 
قبل زندگی كرده اند، اسوه قرار داد؟

پاسخ این است كه اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموری كه به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغییر می كنند، 
نیست. وسایل حمل و نقل، وسایل خانه، امكانات شهری، شكل و جنس پارچه ها و لباس ها از این قبیل اند. 

اسوه بودن در اموری است كه همواره برای بشر خوب و باارزش بوده اند. عدالت، گذشت، فداکاری، 
مهربانی، داشتن نظم و برنامه در زندگی و … از ارزش هایی است که همواره مورد احترام بشر بوده است و 
با گذشت زمان، حتی درک بهتری از آنها نیز به دست آمده است. پیامبر و اهل بیت  اسوه های انسانیت 

هستند و انسانیت دیروز و امروز و فردا ندارد.
به طور مثال، امام حسین  از پدر گرامی خود نقل می كند كه رسول خدا  در منزل، اوقات خود 
را سه قسمت می كرد. قسمتی برای عبادت، قسمتی برای اهل خانه و قسمتی برای رسیدگی به كارهای 
شخصی. سپس آن قسمتی را كه به خود اختصاص داده بود، میان خود و مردم تقسیم می كرد و مردم را به 

حضور می پذیرفت و به كارهایشان رسیدگی می كرد.1
برنامه ریزی و تقسیم زمان، درس و الگویی همیشگی است که از این حدیث به دست می آید. 

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

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

به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم.
امیرالمؤمنین دربارۀ چگونگی پیروی از ایشان می فرماید:

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

درستکاری مرا یاری کنید.2

٢ــ نهج البالغه، نامٔه ٤٥ ١ــ معانی األخبار، شیخ صدوق، ص81   
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دفتر برنامه ریزی 
یک دفتر شخصی تهیه كنید و برنامه های زندگی خود را به طور منظم در آن یادداشت نمایید. این دفتر 

می تواند شامل دو قسمت باشد:
ـ برنامه ها و عهدهای روزانه یا هفتگی. ـ عهدهای كلی و اساسی كه برای تمام زندگی بسته می شود. 2ـ 1ـ

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

مانند جدول  عمل كنید.

تاریخ:مورد عهد:

مراقبت: نكاتی كه در طول عمل به این عهد، باید رعایت كنیم:
1ــ ......................................................................................
2ــ ......................................................................................

محاسبه: 

راه های كسب موفقیت بیشترعوامل شكستعوامل موفقیتمیزان موفقیتزمان

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

دانش آموزمنادی تربیتمرتضی نظریرازهای زندگی

دانش آموزلیلة القدرعلی صفایی حائرینامه های بلوغ

دانش آموز / معلممرکز پژوهش های صدا و سیمامحراب صادق نیاسیمای روزانٔه فرد مسلمان

دانش آموزکانون اندیشه جوانمحمدباقر پورامینیتصمیم های بزرگ جوانی

دانش آموزبوستان کتابجواد محدثیاین گونه باشیم

دانش آموز / معلمبوستان کتابجواد محدثیالفبای زندگی
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پاسخ سؤاالت شما

اگر در مسیر گام برداشتن به سوی خدا، سؤال هایی در زمینه های مختلف برای ما پیش آمد، 
به چه کسانی مراجعه کنیم؟

به كسانی كه توانایی پاسخ گویی در مسائل دینی را دارند، مانند دبیران دینی و قرآن، امام جماعت 
محل و مراكز مطمئن علمی مراجعه كنیم و سؤال خود را با آنها در میان بگذاریم.

برخی از این مراکز علمی عبارت اند از:
 Porseman.org 1ــ ادارهٔ مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
www.Tebyan.net 2 ــ مؤسسٔه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان  

 www.hawzeh.net 3ــ پایگاه اینترنتی حوزه 
 www.eporsesh.com 4ــ پایگاه جامع پاسخ گویی به سؤاالت و شبهات دینی  
 www. Porsemanequran.com 5ــ مركز فرهنگ و معارف قرآن 
 www.Pasokhgoo.ir 6ــ مرکز ملی پاسخ گویی به سؤاالت دینی  
 www. andisheqom.com 7ــ مركز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزٔه علمیه قم 
 www.behdokht.ir 8  ــ پاسخ به سؤاالت شرعی بانوان 
www.Islamquest.net 9ــ  
www.erfan.ir 10ــ   

  www.Javab.ir 11 ــ  

اندیشه و تحقیق
1ــ برای ثابت قدم ماندن در مسیر قرب به خداوند چه اقداماتی الزم است؟

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

بیشتر بدانیم

گرفته اید  که  تصمیمی  در  و  برسانید  پایان  به  و  نگذارید  ناتمام  را  آن  سپس  عمل؛  کنید،  عمل 
استقامت بورزید، استقامت. صبور باشید، صبور. پرهیزکاری پیشه کنید، پرهیزکاری. قطعاً برای 

شما است پایانی ]بهشت[، پس خود را به آن پایان برسانید.
با انجام آنچه خداوند از حق خود بر شما واجب کرده است و وظایفی که برای شما بیان داشته 

است، به خداوند روی آورید. من شاهد شمایم و روز قیامت به نفع شما شهادت خواهم داد.
نهج البالغه، حکمت 178
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قرائت
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ترجمه
َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

به راستی که در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و 
کشتی هایی که در دریا روانند ]و[ موجب سود مردمند و ] همچنین[ آبی که خدا از 
آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه 
جنبنده ای پراکنده کرده و ]نیز در[ گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین 
آرمیده است برای گروهی که می اندیشند واقعاً  نشانه هایی ]گویا[ وجود دارد. 164
و برخی از مردم در کنار خدا همانندهایی ]برای او[ برمی گزینند و آنها را چون 
دوستی خدا دوست می دارند ولی کسانی که ایمان آورده اند به خدا محبت بیشتری 
کنند  مشاهده  را  عذاب  که  هنگامی  نموده اند  ستم  که  کسانی  کاش[  ]و  دارند. 

می دانستند تمام نیرو]ها[ از آن خداست و خدا سخت کیفر است. 165
آنگاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند و عذاب را مشاهده کنند و میانشان 

پیوندها بریده گردد. 166
و پیروان می گویند کاش برای ما بازگشتی بود تا همان گونه که ]آنان[ از ما بیزاری 
جستند ]ما نیز[ از آنان بیزاری می جستیم. این گونه خداوند کارهایشان را که بر آنان 

مایه حسرت هاست به ایشان می نمایاند و از آتش بیرون آمدنی نیستند. 167
ای مردم از آنچه در زمین است حالل پاکیزه را بخورید و از گام های شیطان 

پیروی نکنید که او برای شما دشمنی آشکار است. 168
]او[ شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می دهد و ]وا  می دارد[ تا علیه خدا چیزی 

را بگویید که بدان آگاه نیستید. 169

سورهٔ بقره، آیات ١6٤ تا ١69 
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دوستی با خـدا

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

بارالها! ای آرمان دل مشتاقان و ای نهایت آرزوی عاشقان!
دوست داشتنت را از خودت خواهانم«.1

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

چگونه می توان دل را به این آذین آراست؟

١ــ برگرفته از دعای مناجات المحبین امام سجاد 
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 نقش محبت
محبت و دوستی سرچشمه بسیاری از تصمیم ها و کارهای انسان است. فعالیت هایی که آدمی در طول 
زندگی انجام می دهد ریشه در دلبستگی ها و محبت های او دارد و همین محبت هاست که به زندگی آدمی 
جهت می دهد. به هر میزان که  محبت شدیدتر باشد، تأثیر آن نیز در زندگی عمیق تر و گسترده تر است؛ مثالً 
کسی که دوستدار ثروت است، سمت و سوی همه کارهای خود را رسیدن به ثروت قرار می دهد. کسی که 
شیفتٔه مد است، دل مشغولی شب و روز او دست یافتن به آخرین مدهاست و کسی که محبوب و معشوق 

خود را دانشمند یا هنرمندی قرار می دهد، ظاهر و حتی سبک زندگی خود را شبیه وی می سازد.

چقدر می ارزیم؟!
عده ای از اندیشمندان صاحب نام در علوم انسانی، در یکی از کشورهای اروپایی جمع شده بودند تا 

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

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

بلکه از شخصی به نام علی  است. ایشان می فرماید:  
ارزش هر انسانی به اندازٔه چیزی است که دوست می دارد.١

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

ی 
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١ــ نهج البالغه، حکمت 8١             ٢ــ خاطره ای از عالمه محمدتقی جعفری          ٣ــ مولوی، دیوان شمس، رباعیات
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فعالیت کالسی

: هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود.1  پیامبر اکرم 
با توجه به حدیث باال بگویید چرا در روز قیامت  انسان با همان هایی که در دنیا آنها را محبوب خود 

قرار داده است، همراه و هم نشین می شود و به سرانجام همان ها دچار خواهد شد؟

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

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

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

ِه َانـداًدا به جای خدا َو ِمـَن الّنـاِس َمن َیـتَّـِخـُذ ِمن دوِن الّلٰ را  مردم همتایانی  از  بعضی  و 
می گیرند

ـِه آنان را دوست می دارند مانند دوستی خداُیـِحـّبونَـُهم کَـُحـِبّ الـّلٰ

ـِه اما کسانی که ایمان آورده اند به خدا محبت َو الَّـذیـَن آَمـنوا َاَشـدُّ ُحـبًّـا لِـّلٰ
بیشتری دارند.3

١ــ اصول کافی کلینی، ج٢، ص ١٢6   
٢ــ بحاراألنوار، مجلسی، ج6٧، ص٢٥

٣ــ سورٔه بقره، آیٔه ١6٥
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بیشتر بدانیم

عاشقانه ای با خدا
مال  به  ورزیدم،  عشق  دنیا  به  نه؛  را  ورزیدن  عشق  چزی  چه  به  اما  بودم؛  آموخته   را  عشق  من 

بعد  ایهنا  همه  اما  ورزیدم.  عشق  دانشگاه  ورزیدم، به  عشق  مدرسه  به  ورزیدم،  عشق  منال  و 

تو  به  عشق  فهمیدم  تو.  به  عشق  یعین  داد؛  اصیل  و  حقیقی  عشق  به  را  خود  اجی  کیم  مدت  از 

روغنی است… پس به عشق تو دل بسمت.  پایدار است و دیگر عشق ها، عشق های د

ورزیدم به یکباره به خود آمدم. دیدم که من کوچک تر از آمن که عاشق  بعد از چندی که به تو عشق 

یم کردم  فکر  که  مدت  انی  در  فهمیدم  بگریی.  ر  قرا من  معشوق  که  آین  از  گ تر  بزر تو  و  شوم  تو 

انی تو بودی که عاشق من بودی و رما ]به سوی خود[ یم کشاندی.  عاشق تو هسمت اشتباه یم کردم.  

اگر من عاشق تو بودم، باید یکرسه به دنبال تو یم آمدم. ویلکن وقیت توجه یم کمن یم بیمن گاهی 

عاشق  که  بودی  تو  انی  یم فهمم  احل  آمده ام.  مستقمی  ه  را به  باز  ویل  افتاده ام؛  شیطان  دام  در  اوقات 

بنده ات بودی و هرگاه او صید شیطان یم شد، تو دام شیطان را پاره کردی. هر شب به انتظار او 

]بنده ات[ یم نشسیت تا بلکه یک شب او را ببیین. احال یم فهمم که تو عاشق صادق بنده ات هسیت.

 بخش هایی از دست نوشته های
 شهید ناصرالدین باغانی که در 19 سالگی
در عملیات کربالی 5 به شهادت رسید

آثار محبت به خدا و راه های افزایش آن 
پیروی از دستورات خداوند، دوستی با دوستان او و بیزاری از دشمنانش بخشی از آثار محبت به 
خداست. البته بین محبت به خدا و این آثار رابطه ای دوسویه است؛ یعنی همان طور که محبت خدا 
به  از دستورات خداوند و عشق ورزیدن  پیروی  تداوم و استمرار در  آثار می شود،  این  بروز  موجب 

دوستان و برائت از دشمنانش، موجب تقویت محبت انسان به خدا نیز می شود. 
1ــ پیروی از خداوند: نمی شود انسان از صمیم دل کسی را دوست داشته باشد اما از فرمانش 

سرپیچی کند. این سرپیچی نشانٔه عدم صداقت در دوستی است.
برخی می گویند: اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد،  آنچه 
اهمیت دارد، درون و باطن انسان است، نه ظاهر او. اما  این توجیه، با کالم خداوند سازگار نیست.خداوند، 

عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند:



114

ـَه بگو اگر خدا را دوست داریدُقل ِان کُنـُتم ُتـِحـّبونَ الـّلٰ

ـُه  از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بداردَفاتَّـِبـعونی ُیحـِببـکُـُم الـّلٰ

و گناهانتان را ببخشدَو َیغـِفر لَـکُم ُذنوبَـکُم

ـُه َغفوٌر َرحیٌم و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.1َو الـّلٰ

امام صادق  فرمودند:
ما َاَحبَّ اللَّٰه َمن َعصاه؛ کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد.2

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

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

٣ــ اصول کافی، کلینی، ج ٢، ص ٤٣٥ ٢ــ امالی، شیخ صدوق، ص ٣69   ١ــ سورٔه آل عمران، آیٔه ٣١  
٥ ــ من ال یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج٢، ص٥٥              6  ــ نهج الفصاحة، حدیث 8٠٠  ٤ــ اصول کافی، ج ٢، ص ١١٢ 

٧ــ اصول کافی، ج 6، ص ٤٤٠

تفکر در احادیث

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

برای  اینکه رابطٔه دوستی خود را با خدا بیشتر کنیم، چه کارهایی را باید انجام دهیم.
خداوند، بندٔه گناهکار توبه کننده را دوست دارد.3 

خداوند، انسان با حیاِى بردباِر باعّفتى را که پاکدامنى مى ورزد، دوست دارد.4 
خداوند، رسیدگی به دل سوختگان و درماندگان را دوست دارد.5 

خداوند، کسی که جوانی اش را در اطاعت او بگذراند، دوست دارد.6
خداوند، زیبایى و آراستگى را دوست دارد.7
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2ــ دوستی با دوستان خدا: اگر می خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت کسانی را که 
رنگ و نشانی از او دارند و خداوند محبت و دوستی آنان را به ما توصیه کرده، در دل جای دهیم و هر میزان که  
این عالقه بیشتر و قوی تر باشد، محبت ما نیز به خدا فزون تر می شود. انبیا و اولیای الهی و مجاهدان راه حق 
و آنان که در مسیر بندگی خدا حرکت کردند، دوستان خداوند هستند و برترین  این دوستان، رسول خدا 
و اهل بیت  ایشان  می باشند که با تمام وجود به خدا عشق ورزیدند و زندگی خود را در اطاعت کامل 
خداوند سپری کردند. دوستی با آنان، همان دوستی با خداوند و محبت به آنان در مسیر محبت به خداوند است. 

البته این دوستی و محبت نیز بایستی همچون محبت به خدا، همراه با عمل و پیروی از آنان باشد.
3ــ بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان: عاشق روشنایی، از تاریکی می گریزد و آن کس که به دوستی 

با خدا افتخار می کند، با هرچه ضد خداست، مقابله می نماید. او دوستدار حق و دشمن باطل است.
عاشقان خدا پرچمدار مبارزه با ستم و ستمگران بوده اند. همٔه پیامبران، از حضرت نوح  و حضرت ابراهیم 
 تا پیامبر اسالم  زندگی خود را در مبارزه با ستم و پلیدی گذراندند و پرچم مبارزه را از نسلی به نسل بعد 

منتقل کردند. نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد؛ اّما زشتی  و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند.
از  این  رو، »جهاد در راه خدا« در برنامٔه تمام پیامبران الهی بوده و بیشتر آنان در حال مبارزه با ستمگران به 
شهادت رسیده اند. امروزه نیز مشاهده می کنیم که مستکبران و ستمگران برای رسیدن به منافع دنیایی خود، 
حقوق ملت ها را زیر پا می گذارند و آنان را از حقوقشان محروم می کنند. رنج و محرومیت مردم فلسطین، یمن، 

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

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

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

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

1ــ سیری در نهج البالغه، شهید مطهری، ص 2٨٥
2ــ پیام امام خمینی  به مناسبت حج 1٤07 هـ.ق )1366 ش(



116

*  بـررسی

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

دهید.

پاسخ سؤاالت شما

  ورود بیگانگان ممنوع!
برخی وقتی به زیبایی دوستی با خدا پی می برند، 
را  خود  قلب  به  او  محبت  یافتن  راه  آرزوی 
یک  با  خواسته  به  این  رسیدن  در  اما  دارند؛ 
مشکل مواجه می شوند و آن اینکه محبت کسانی 
آن  از  مهربان  خدای  که  داده اند  راه  دل  به  را 
راضی نیست و آن را به صالح انسان نمی داند؛ 
حال می پرسند چگونه می توانیم محبت آنها را از 

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

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

خدا کمک فراوانی می کند.
١ــ  علل الشرایع، شیخ صدوق، ص١٤٠
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شدن  زیاد  راه های  اصلی ترین  از  یکی  که  چرا  است؛  باطل  تخیالت  با  مبارزه  گام،  دومین 
عشق های باطل، غرق شدن در تخیالت است.پس هر چیزی که یادآور خاطرات  این عشق است، 
باید از خود دور کرد. هدیه، نامه، پیامک، ایمیل، عکس و… نمونه هایی از  این دسته اند که باید 

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

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

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

و آرامشی الهی سراسر زندگی او را در بر گرفته است.
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1ــ برخی افراد، مخالف دستورات خداوند مانند نماز نیستند اما با بهانه های مختلف، از انجام آن شانه خالی 
می کنند، آیا این افراد می توانند ادعا کنند که ما خدا را دوست داریم؟ چرا؟

2ــ برای تقویت بیزاری از باطل و بی تفاوت نبودن در مقابل باطل  صفتان چه می توان کرد؟
3ــ چگونه می توان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدی ها صادق هستیم؟

4ــ فردی می گوید: »اساس دین بر محبت است؛ بنابراین دل مسلمانان نباید جایگاه کینه و نفرت از کسی 
باشد«؛ شما با او موافقید یا خیر؟ چرا؟

اندیشه و تحقیق

پیشنهاد

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

2ــ امام خمینی  که از پیروان راستین پیامبر اکرم  بود، زندگی خود را در مبارزه 
با ستم و باطل گذراند. آیا می توانید نمونه هایی از  این مبارزه ها را بیان کنید؟
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َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما واجب شده است همان گونه که بر کسانی که 
پیش از شما ]بودند[ واجب شده بود به امید اینکه پرهیزگاری کنید. 183

]روزه در[ روزهای معدودی ]بر شما مقرر شده است[ ]ولی[ هر کس از شما بیمار یا 
در سفر باشد ]به همان شماره[ تعدادی از روزهای دیگر ]را روزه بدارد[. و بر کسانی که 
]روزه[ طاقت فرساست، کفاره ای است که خوراک دادن به بینوایی است؛ و هر کس 
به میل خود بیشتر نیکی کند، پس آن برای او بهتر است و روزه گرفتن برای شما بهتر 

است، اگر بدانید. 184

ماه رمضان ]همان ماه[ است که در آن قرآن نازل شده است،]کتابی[ که مردم را راهبر 
و ]دربردارنده[ نشانه های آشکار هدایت و ]معیار[ تشخیص حق از باطل است. پس 
هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد و کسی که بیمار یا در سفر 
است ]باید به شماره آن[ تعدادی از روزهای دیگر ]را روزه بدارد[ خدا برای شما آسانی 
می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد. و باید آن روزهای مشخص ]ماه رمضان[ 
را کامل کنید و باید خدا را به پاس آنکه هدایتتان کرده است به بزرگی بستایید و به امید 

اینکه شکرگزاری کنید. 185

و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند ]بگو[ من نزدیکم و دعای دعاکننده را به 
هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم؛ پس ]آنان نیز[ باید دعوت مرا اجابت کنند و به من 

ایمان آورند به امید اینکه  راه یابند. 186

سورهٔ بقره، آیات 183 تا 186

ترجمه
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 یاری از نماز و روزه

خدای مهربان برای زندگی ما انسان ها برنامه ای تنظیم کرده که دربردارندهٔ احکام و وظایف گوناگونی 
در ارتباط با خدا، خود، خانواده، جامعه و خلقت است. با عمل به این برنامه و احکام و دستورات آن، 
انسان می تواند در مسیر نزدیک شدن به خدا گام بردارد و به رستگاری در دنیا و آخرت برسد. اگرچه 
تمامی این احکام و دستورات در جهت مصلحت ما است؛ اما انسان دوست دارد حکمت و علت 
احکام الهی را بداند و با معرفت بیشتر دستورات الهی را انجام دهد. از این رو، خدای متعال برخی 
از فایده های مهم ترین احکام خود را از طریق آیات قرآن کریم و سخنان معصومان به اطالع ما رسانده 
است. در این درس با فایدهٔ دو عمل مهم در زندگی هر فرد مسلمان، یعنی نماز و روزه آشنا می شویم 

و پاسخ سؤاالت زیر را می یابیم:
1ــ چرا در هر روز، پنج بار به نماز می ایستیم؟

2ــ حکمت روزه چیست؟ چرا یک فرد مسلمان باید روزه بگیرد؟
3ــ احکام دیگر روزه کدام اند؟
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خداوند در آیات مختلفی، فایده های نماز و روزه را بیان فرموده است. دو فایدٔه نماز عبارت اند   از: 
1ــ یاد خدا، 2ــ دوری از گناه.

مهم ترین فایدهٔ روزه نیز عبارت است از: تقوا.
در این درس به فایدٔه دوم نماز که با فایدهٔ روزه؛ یعنی تقوا ارتباط دارد، می پردازیم و این دو را با هم 

بررسی می کنیم. 
راستی، تقوا چیست؟ چرا قرآن کریم همواره مردم را دعوت به تقوا می کند؟

 تقوا
برای اینکه حقیقت تقوا را دریابیم، ابتدا مثالی را که امیر مؤمنان علی  بیان فرموده است، ذکر 

می کنیم. ایشان می فرماید: 
»َمثَل ا نسان های بی تقوا َمثَل سوارکارانی است که سوار بر اسب های چموش و سرکشی شده اند که 
لجام1 را پاره کرده و اختیار را از دست سوارکار گرفته اند؛ به باال و پایین می پرند و عاقبت، سوارکار را 
در آتش می افکنند. اما َمثَل آدم های باتقوا، َمثَل سوارکارانی است که بر اسب های رام سوار شده اند و 

لجام اسب را در اختیار دارند و راه می پیمایند تا اینکه وارد بهشت شوند«.2
تفاوت اصلی میان این دو سوارکار که یکی به هالکت می رسد و دیگری به رستگاری، در سرکشی و 

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

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

اکنون این سؤال پیش می آید که چگونه تقوا را در خود به وجود آوریم که بتوانیم در مواقع خطر بر 
خود مسلط باشیم و از گناه دوری کنیم؟

قرآن کریم راه های متعددی برای کسب تقوا به ما نشان داده که در این درس به دو مورد مهم از آنها، 
یعنی »نماز« و »روزه« اشاره می کنیم.

١ــ لجام: افسار
٢ــ نهج البالغه، خطبٔه ١6
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نماز و بازدارندگی از گناه
انسانی که پنج بار در طول روز نماز به پا می دارد، یاد خدا را در دل خود زنده می کند و حضور او را در 
جای جای زندگی احساس می کند. توجه به حضور خدا در زندگی و نظارت او بر اعمال، موجب می شود 

تا انسان دست به هر کاری نزند و از گناهان دوری کند. خداوند در قرآن کریم می فرماید:1

ـالَة و نماز را برپا دار،... َو َاِقـمِ الصَّ

ـالَة تَنـهٰی َعـِن الـَفحشاِء َو الُمنکَـِر که نماز از کار زشت و ناپسند باز می داردِانَّ الصَّ

ـِه َاکـبَـُر و قطعاً یاد خدا باالتر است،َو لَـِذکـُر الـّلٰ

ـُه َیعـلَـُم ما تَصـنَـعوَن و خدا می داند چه می کنید.1َو الـّلٰ

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

شایسته است دقت کنیم که تأثیر نماز به تداوم و  به میزان دقت و توجه ما بستگی دارد. چنان که اگر 
گفته شود هرکس درس بخواند، موفق می شود، طبیعتاً موفقیت همه یکسان نیست و به نحوه و کیفیت 
توجه  و  دقت  و  نکنیم  ترک  را  خود  روزانٔه  نمازهای  اگر  بنابراین  دارد.  بستگی  آنها  خواندن  درس 

تأثیر خواهیم  آن  از  دهیم،  افزایش  نماز  در  را  خود 
پذیرفت. نمی توان انتظار داشت خواندن چند رکعت 
نماز شتاب زده و بدون رعایت آداب، تأثیر چندانی در 
با  ما داشته باشد. اگر تالش کنیم روزبه  روز نماز را 
کیفیت بهتر و رعایت آداب آن انجام دهیم، به زودی 

تأثیر آن را خواهیم دید.
هرکدام از ما می توانیم این مورد را در میان اطرافیان و بستگان مشاهده کنیم و دریابیم افرادی که به 
نمازشان توجه بیشتری دارند، در مقایسه با کسانی که نماز نمی خوانند، یا نماز خود را شتاب زده و بدون 

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

بیشتر انجام شود، تأثیر آن بیشتر هم خواهد شد.
1ــ سورٔه عنکبوت، آیٔه 45
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امام صادق  می فرماید: »هرکس می خواهد بداند آیا نمازش پذیرفته شده یا نه، باید ببیند که نماز، 
او را از گناه و زشتی باز داشته است یا نه. به هر مقدار که نمازش سبب دوری او از گناه و منکر شود، 

این نماز قبول شده است«.1 
نماز  خواندن  با  که  می بینیم  اگر  اینکه:  نتیجه 
معلوم می شود  از گناهان هستیم،  در حال دور شدن 
نمازمان مورد قبول خدا قرار گرفته و اگر نماز، ما را 

از گناه و زشتی باز ندارد، معلوم می شود که عیب و نقصی در نماز خواندن 
ما هست. باید جست وجو کنیم تا آن عیب را بیابیم و برطرف کنیم.

اگر نماز را کوچک نشماریم...
اگر نماز را کوچک نشماریم و نسبت به آنچه در نماز می گوییم و انجام 

دور  به تدریج  هم  مکروهات  برخی  از  که حتی  گناهان  از  تنها  نه  باشیم،  داشته  می دهیم درک صحیح 
خواهیم شد. از این رو:

اگر در انجام به موقع نماز بکوشیم، بی نظمی را از زندگی خود دور خواهیم کرد.
اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاکیزه به نماز بایستیم، آلودگی های ظاهری ما کمتر خواهد شد.

اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم، کمتر به کسب درآمد از راه حرام 
متمایل خواهیم شد.

اگر هنگام گفتن تکبیر به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم، قدرت های دیگر در نظرمان 
کوچک خواهند شد و به آنان توجه نخواهیم کرد.

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

ـراَط الـُمسـتَقـیَم« را صادقانه از خداوند بخواهیم، به راه های انحرافی دل  اگر عبارت »ِاهـِدنَا الِصّ
نخواهیم بست.

اگر عبارت »َغیِر الـَمغـضوِب َعـلَیـِهم َواَلالـّضاّلـیـَن« را با توجه بگوییم، خود را در زمرٔه کسانی 
که خدا بر آنها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند، قرار نخواهیم داد.

بنابراین؛ با تکرار درست آنچه در نماز می گوییم و انجام می دهیم به تدریج چنان تسلطی بر خود می یابیم 
که می توانیم در برابر منکرات بایستیم و از انجامشان خودداری کنیم.

١ــ بحاراألنوار، مجلسی، ج8٢، ص١98
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* بـررسی
فهم و درک درست اعمال زیر، انسان را در برابر چه گناهانی حفظ خواهد کرد؟

منکراتعبارات و اعمال نماز
1ــ خواندن سورٔه توحید

2ــ درود بر پیامبر در تشهد
3ــ دعای قنوت

4ــ حضور در نماز جماعت
5  ــ گفتن عبارت »ِاّیاَك َنعُبُد«

6  ــ گفتن عبارت »ِاّیاَك َنسَتعین«

1ــ ………………………………………………
2ــ ……………………………………………… 
3ــ ………………………………………………

4ــ ……………………………………………… 
5  ــ ………………………………………………
6ــ ………………………………………………

تکمیل احکام
در سال های قبل آموختیم که برای انجام نماز، الزم است بدن و لباس ما پاک باشد و در صورتی  که 

به یکی از نجاسات آلوده باشد باید قبل از نماز پاک گردد.
بنابراین، الزم است هر مسلمانی نجاسات را بشناسد و راه پاک کردن اشیای نجس را بداند.

توجه: همه چیز پاک است، مگر 11 چیز و آنچه در اثر برخورد با آنها نجس می شود.
برخی از نجاسات عبارت اند از:

1ــ خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد.1
2 و 3ــ ادرار و مدفوع انسان و حیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند.

4ــ مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد.
5 و 6  ــ سگ و خوک، زنده و مردٔه آنها نجس است.
7ــ کافر ) یعنی کسی که به خدای یگانه اعتقاد ندارد(.

8  ــ شراب و هر مایع مستی آور،نجس است.2
بزرگ ترین  زمرٔه  در  و  است  زیاد حرام  و چه  کم  نوشیدن شراب، چه  بدانیم:  است  همچنین الزم 

١ــ حیوانی که اگر رگ آن را ببرند، خون آن جستن کند، خون جهنده دارد.
٢ــ برای آشنایی با سایر نجاسات به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کنید.
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گناهان شمرده شده است. خداوند در قرآن دربارهٔ این عمل ناروا می فرماید:
ای مردمی که ایمان آورده اید؛ به راستی شراب و قمار و بت پرستی و تیرک های بخت آزمایی، پلید و 
از کارهای شیطانی است. پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان می خواهد با شراب و قمار 

بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا دور سازد و از نماز باز دارد.1

١ــ سورٔه مائده، آیات 9١ــ9٠

پاسخ سؤاالت شما

مگر خدا به نماز ما نیاز دارد؟ پس برای چه باید نماز بخوانیم؟
اگر همٔه مردم رو به خورشید خانه بسازند، چیزی به خورشید اضافه نمی شود و اگر همٔه مردم پشت به 
خورشید خانه بسازند، چیزی از خورشید کم نمی شود. خورشید به مردم نیازی ندارد که رو به سوی او 

کنند. این انسان ها هستند که برای دریافت نور، سعی می کنند خانه های خود را رو به خورشید بسازند.
خدا هم به نماز ما هیچ نیازی ندارد؛ بلکه این ما هستیم که به نماز محتاجیم. در حقیقت دستور خدا 
برای برپاداشتن نماز تنها به نفع خود ماست و خداوند با امر به نماز خواندن خواهان رشد بندگان خود 

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

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

دام  شیطان  و  به   و  الهی دور می سازد  از مسیر قرب  را  ما  و  تیره  می کند  را  آلودگی ها روح   این  
وسوسه های  شیطانی  می افکند.

بنابراین ، باید همان طور که  لباس  و تن  خود را می شوییم  و پاکیزه  می کنیم ، دل  و جان  خود را هم  
شست وشو دهیم  و پاکیزه  کنیم . 

حضرت علی  می فرماید: رسول خدا نماز را به چشمٔه آبی تشبیه کرده است که در برابر خانٔه 
کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز، پنج مرتبه خود را در آن شست  و  شو دهد؛ پس هرگز 

آلودگی بر بدن او باقی نمی ماند.                                                           
            نهج البالغه، خطبه ١٩٩
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اعمالی که تأثیر نماز را از بین می برند
توجه کنیم که برخی کارها اثر نماز را از بین می برند. باید بکوشیم آن کارها را از زندگی خود بیرون 

کنیم؛ مانند:

1ــ ناراحت کردن پدر و مادر
امام صادق  فرمود: »فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند ــ هرچند والدین در 

حق او کوتاهی و ظلم کرده باشند ــ نمازش از سوی خدا پذیرفته نیست«.1

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

نمی شود؛ مگر اینکه فرد غیبت شده، او را ببخشد«.2 و 3

1ــــ اصول کافی، کلینی، ج ٤، ص ٥0
2ــ جامع الســعادات، مال مهدی نراقی، ج2، ص23٤

3ــ در انجام عباداتی مانند نماز، دو دسته شرط وجود دارد: یکی شرط صحت و دیگری شرط کمال؛ مثالً اگر کسی واجبات نماز را درست انجام دهد، 
نمازش صحیح است؛ یعنی شرایط صحت را دارد و الزم نیست آن را دوباره بخواند. اما برای اینکه این نماز در او اثر داشته باشد و او را از گناهان باز 
دارد باید شرایط دیگری را هم رعایت کند که به آن شرط کمال می گویند، مثل اینکه با دقت و توجه نماز بخواند. مقصود از قبول شدن یا قبول نشدن در این 

احادیث، همان داشتن یا نداشتن شرط کمال است.بنابراین کسی نمی تواند به بهانٔه اینکه غیبت کسی را کرده است، نمازش را تا مدتی نخواند.

بیشتر بدانیم

دو رکعت عشق!
ایام عملیات قدس بود که در اورژانس، رزمنده ای را آوردند که هر دو دست او قطع شده بود. وقتى او 
را براى اتاق عمل آماده می کردند، ایشان را روى برانکارد گذاشتند تا به اتاق عمل ببرند. مسئول تعاون 
آمد تا از این رزمنده سؤاالتى بپرسد. ولى چشمانش را بسته بود و جواب نمی داد. همگى فکر کردیم شاید 
شهید شده باشد. به دنبال آن بودیم که مقدمات کار را جهت آزمایش ضربان قلب و احتماالً انتقال وى به 
سردخانه آماده کنیم. ناگهان دیدیم که چشمانش را باز کرد و با متانت خاصی گفت: برادر! ببخشید که 
جواب شما را ندادم؛ چون فکر می کردم اگر به اتاق عمل بروم شاید وقت زیادى طول بکشد؛ نمازم قضا 

می شود. آن موقع که شما سؤال کردید مشغول خواندن نماز بودم.
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 روزه و تقویت تقوا
میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف های بزرگ، به میزان تسلط او بر خویش، خودنگهداری و 

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

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

دستور داده است، می تواند به آسانی انجام دهد و احساس سختی نمی کند.

ای کسانی که ایمان آورده اید،یا َایُّـَها الَّـذیـَن آَمـنوا

ـیاُم روزه برشما مقرر شده استکُـِتـَب َعـلَیـکُـُم الـِصّ
شما کَـما کُـِتـَب َعـلَی الَّـذیـَن ِمن َقبـلِـکُم از  پیش  که  کسانی  بر  که  همان گونه 

بودند، مقرر شده بود
باشد که تقوا پیشه کنید.1لَـَعـلَّـکُم تَـتَّـقوَن

١ــ سورٔه بقره، آیٔه ١8٣
٢ــ امالی، شــیخ طوسی، ص 66١

رسول خدا می فرماید: »چه بسا روزه داری که جز گرسنگی و تشنگی چیزی نصیب او نمی شود«.٢
مقصود پیامبر گرامی از این سخن چیست؟

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

باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح.1

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

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

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

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

می تواند هرکدام را که ممکن است، انجام دهد. 

1ــ برای آشنایی با سایر مبطالت روزه، به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کنید.

فعالیت کالسی

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

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

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

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

استفراغ روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه ……………………4
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باید نمازش را  باشد،  کسی که سفر می رود، اگر شرط های زیر را داشته  وظیفۀ شخص مسافر: 
شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد:

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

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

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

واجب نبوده است، باید نماز را تمام بخواند و روزه اش را بگیرد.

دربارهٔ مسائل زیر به توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجعه کنید و پاسخ آن را به دست آورید.

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

روزه بگیرد و در چه صورتی نباید روزه بگیرد؟
…………………………………………………………………………………………

2
اگر مسافری که صبح حرکت کرده است، بعدازظهر به وطن یا به جایی که می خواهد ده روز بماند برسد، 

وظیفه اش چیست؟
…………………………………………………………………………………………

اگر کسی که روزه است، بعدازظهر مسافرت کند، وظیفه اش نسبت به روزٔه آن روز چیست؟٣
…………………………………………………………………………………………

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

اندیشه و تحقیق
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پیشنهاد

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

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

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

معرفی کتاب

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

معلممؤسسه نشر آثار امام خمینی امام خمینی آداب الصلوة

قرآنمحسن قرائـتیراز نماز از  درس هایی  فرهنگی  دانش آموزمرکز 
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قرائت
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َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

ای فرزندان آدم در حقیقت ما برای شما لباسی فرستادیم که شرمگاه های شما را 
می پوشاند و مایه زینت است ]ولی[ لباس پرهیزگاری بهتر است؛ این از نشانه های 

خداست، باشد که آنان متذکر شوند. 26

ای فرزندان آدم، مبادا شیطان شما را فریب دهد؛ چنان که پدر و مادر شما را از 
بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند تا شرمگاهشان را بر آنان نمایان کند. 
در حقیقت او و کسانش شما را از آنجا که آنها را نمی بینید، می بینند. ما شیاطین را 

سرپرست کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند. 27

و چون کار زشتی کنند می گویند پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان 
فرمان داده است. بگو قطعاً خدا به کار زشت فرمان نمی دهد. آیا علیه خداوند چیزی 

می گویید که علم بدان ندارید؟ 28

بگو پروردگارم به دادگری فرمان داده است؛ و ]اینکه[ رویتان را در هر مسجدی 
]به هنگام عبادت، به سوی قبله[ نمایید، و او را بخوانید، در حالی که دین ]خود[ را 
برای او خالص گردانیده اید؛ ]و بدانید[ همان گونه که ]آفرینش[ شما را آغاز کرد، 

]به   سوی او[ بازمی گردید. 29

آنان حتمی شده  بر  گمراهی  گروهی  و  نموده  هدایت  را  گروهی  که[  ]در حالی 
است، زیرا آنان شیاطین را به جای خدا سرپرست ]خود[ قرار داده اند و می پندارند 

که راه یافتگان اند. 30

سورهٔ اعراف، آیات 26 تا 30
ترجمه
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فضیلت آراستگی

هرگاه دنبال آرامشی فراگیرم، در طبیعت خداوند گام می گذارم و دل به نغمه های خوش آهنگ آن 
می سپارم تا پایانی باشد بر ناخوشایندی  و خستگی های زندگی روزمره و امیدی برای آغازی دوباره و 

پرتالش و هیجان انگیز.
در طبیعت، به هرچه می نگرم، زندگی و زیبایی هایش جلوه گر است؛ بوته های سرسبز آن طراوت و 
شادابی را فریاد می زنند و گل های رنگارنگش عشق و زیبایی را. کوه هایش استواری را به تصویر 

می کشند و رودها و چشمه هایش پویایی و حرکت را …
با خود می اندیشم آیا من هم می توانم؟

آیا می توانم در اجتماع چون برگ های بهاری پرطراوت، چون گل زیبا، چون کوه استوار و مانند 
رود پویا باشم؟ 

برخی  مـانند  و  آورم؟  ارمغان  به  دیگران  برای  را  امنیت  و  آرامش  حضورم  با  می توانم  آیا 
بـرگزیـدگان    الهی هرجا که باشم منشأ خیر و برکت باشم؟1

سرانجام با خود می اندیشم  چگونه حضوری در اجتماع می تواند این ثمرات را به دنبال آورد؟

١ــ َو َجَعلَنی ُمباَرکًا َایَن ما کُنُت. سورٔه مریم، آیٔه ٣١
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آراستگی، سیرۀ پیشوایان دین
آراستگی به معنای »بهتر کردن وضع ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو« است. بنابراین، دو نوع 
ادب،  زیبایی همچون  از صفات  انسان  برخورداری روح  نتیجه  که  باطنی  آراستگی  داریم.  آراستگی 
ُحسن خلق، سخاوت، مهربانی و ... است و آراستگی ظاهری که نتیجٔه مرتب بودن وضع ظاهر و توجه 

به نظافت و زیبایی آن است.
با  تا هم درون خود را آراسته کند و هم  به آراستگی عالقه دارد و می کوشد  انسان به طور طبیعی 
ظاهری آراسته در جامعه حضور یابد. دیگران نیز کار او را تحسین می کنند و هم نشینی با او را دوست 

دارند و از بودن با او لذت می برند.
 پیشوایان ما هم در آراستگی باطنی خود تالش می کردند یعنی آراسته به زیبایی های اخالقی بودند و 
هم به آراستگی ظاهری خود توجه داشتند و مؤمنان را نیز به رعایت آن دعوت می کردند و آراستگی را 

از اخالق مؤمنان می دانستند.1
به طور مثال، هنگامی که کسی در خانٔه پیامبر را می زد و قصد مالقات با ایشان را داشت، آن حضرت 

ابتدا به آینه نگاه می کرد و موهای خود را شانه می زد و لباس خود را مرتب تر می کرد؛ و می فرمود:
خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستان خود می رود، آماده و آراسته باشد.2

پیامبر همواره خود را معطر می کرد و سپس در جمع حاضر می شد یا به نماز می ایستاد.
روزی یکی از مدعیان زهد و پرهیز از دنیا، امام صادق  را دید که لباس زیبایی پوشیده است. وی 

به امام گفت: جّد شما این گونه لباس ها را نمی پوشید. 
امام  فرمود: در آن زمان مردم در سختی بودند، اما امروز ما در شرایط بهتری هستیم و عموم 

مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.3
همچنین ایشان می فرمود: خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود 

را ژولیده نشان دادن، بدش می آید.4
و نیز می فرمود:

دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است.5

١ــ  غررالحکم و ُدررالکلم، تمیمی آمدی، ج ١، ص ٣٠٧
٢ــ  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج١، ص ٢٧8

٣ــ  اصول کافی، کلینی، ج 6، ص ٤٤٢
٤ــ  امالی، طوسی، ج١، ص ٢٧٥

٥ــ   ثواب االعمال، شیخ صدوق، ص 362
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به  دین  پیشوایان  زنان مسلمان می شد،  و  مردان  به عموم  که  و سفارش هایی  توصیه ها  این  کنار  در 
هریک از گروه مردان و زنان نیز سفارش های جداگانه ای می کردند؛ به عنوان نمونه پیامبر  به مردان 
می فرمود: سبیل و موهای بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید؛ زیرا این کار بر زیبایی شما 
می افزاید.1 پیامبر با وجود آنکه مردان را به کوتاه کردن ناخن سفارش می کرد اما به زنان توصیه می کرد 

ناخن های خود را مقداری بلند بگذارند چون برای آنان زیباتر است.2
این شیؤه رسول خدا  و پیشوایان دیگر ما سبب شد که مسلمانان در اندک   مدتی به آراسته ترین 
و پاکیزه ترین ملت ها تبدیل شوند و الگو و سرمشق ملت های دیگر قرار گیرند. آراستگی، اختصاص به 
زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها ندارد؛ بلکه شامل زمان حضور در خانواده، و از آن مهم تر، 
زمان عبادت نیز می شود. استفاده از عطر، شانه زدن موها، پوشیدن لباس روشن و تمیز و پاک بودن 
تمامی بدن، از توصیه های مهم آنان هنگام عبادت است. تکرار دائمی نماز در شبانه روز، این آراستگی 

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

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

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

سازنده است. 

١ــ  قرب االسناد، حمیری، ص 6٧
٢ــ  کافی، کلینی، ج 6، ص ٤9١؛ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ١، ص ٤٣٥
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عفاف
عفاف حالتی در انسان است که به وسیلٔه آن خود را در برابر تندروی ها و کندروی ها کنترل می کند 
تا بتواند در مسیر اعتدال و میانه روی پیش رود و از آن خارج نشود؛ یعنی در برآورده کردن هریک از 
عالیق و نیازهای درونی به گونه ای عمل نمی کند که یا به طور کامل غرق در آن شود و از دیگر نیازها 
بلکه در حد مطلوب و  به کوتاهی و تفریط دچار شود؛  به طور کل آن را کنار گذارد و  یا  غافل شود 

صحیح به برآورده کردن همٔه نیازها توجه دارد.

ارتباط عفاف با آراستگی و مقبولیت
یکی از جلوه های عفاف، مربوط به آراستگی و مقبولیت است. برخی انسان ها در آراستگی ظاهری و 
ابراز وجود و مقبولیت، دچار تندروی می شوند؛ به گونه ای که در آراسته کردن خود، زیاده روی می کنند 

و به خودنمایی می رسند. قرآن کریم این حالت را »تبّرج«1 می نامد و آن را کاری جاهالنه می شمرد.2
همان دینی که ما را به آراستگی توصیه می کند، از خودنمایی و افراط در آراستگی پرهیز می دهد، زیرا 
زیاده روی در آراستگی و توجه بیش از حد به آن باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن 

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

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

ابزاری برای هوس رانی دیگران پایین آورد.

١ــ تبرج از ریشه برج است و برج بنای بلندی است که از دور به آسانی می توان آن را دید. واژٔه تبرج به این دلیل در بحث افراط در آراستگی به کار گرفته 
می شود که برخی برای جلب توجه دیگران، خود را به شکلی در می آورند که توسط دیگران دیده شوند. امروزه تبرج مصادیق مختلفی یافته که برخی از آنها 

عبارت اند از استفاده از عطرهای تند، پوشیدن لباس هایی با عکس های نامناسب، پوشیدن لباس های بدن نما و پاره و ...
٢ــ سورٔه احزاب، آیٔه ٣٣
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بنابراین، به همان میزان که رشته های عفاف در روح انسان قوی و مستحکم می شود، نوع آراستگی 
و پوشش او باوقارتر می شود و به همان میزان نیز که رشته های عفاف انسان ضعیف و گسسته می شود، 

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

»مبادا خود را برای جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می شوی با انجام گناه به 
جنگ خدا بروی«.1

و امام صادق  نیز می فرماید:
لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانٔه سستی و ضعف دینداری فرد است.2

زن، مظهر عفاف
گرچه عفاف، خصلت هر انسان با فضیلتی، اعم از زن و مرد است، اما وجود آن در زنان و دختران 
نعمت زیبایی آراسته است. زن، مظهر  به  از مردان  بیشتری دارد. زیرا خداوند زنان را بیش  ارزش 
بیانگر  که  زن  لطیف  احساسات  است.  ظاهری  هم  و  درونی  هم  زیبایی،  این  و  است  زیبایی  و  جمال 
نعمت است که  برای حفظ همین  او عجین شده است؛  زیبایی ظاهر  با  زیبایی های درونی وی است، 
خداوند احکام ویژه ای را برای زن قرار داده است، تا گوهر زیبای وجودش از نگاه نااهالن دور بماند 

و روح بلندش تحقیر نشود.
دریافت هر نعمتی از جانب خدا، مسئولیتی را نیز به همراه می آورد؛ همان طور که اگر کسی به نعمت 
علم زیبنده شد، نباید علمش را ابزار دست قدرتمندان ستم پیشه کند، نعمت زیبایی نیز نباید در خدمت 

انسان  اگر  که  همان گونه  گیرد.  قرار  هوس رانان 
جای  به  نکند،  استفاده  درستی  به  خود  علم  از 
عرضٔه  می شود،  نصیبش  شقاوت  رستگاری، 
کانون  به  بخشیدن  گرمی  به جای  زیبایی،  نابجای 
خانواده، عفت و حیا را از بین می برد و این  گوهر 

مقدس را از او می گیرد.

١ــ بحاراألنوار، مجلسی، ج71، ص 363
٢ــ همان، ج79، ص 299

فیـلم
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بـررسی

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

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

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

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

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

١ــ چه تفاوتی میان آراستگی و خودنمایی ظاهری است؟
٢ــ چرا خصلت ارزشمند عفاف در وجود زنان از ارزش بیشتری برخوردار است؟

اندیشه و تحقیق

پیشنهاد

١ــ پیرامون ما افرادی هستند که با استفاده از خالقیت های خود تحسین دیگران را 
به  اخالقی  و  اجتماعی  علمی،  ورزشی،  هنری،  گوناگون  زمینه های  در  و  برانگیخته اند 
فردی مؤثر در جامعه تبدیل شده اند. آنچه دربارٔه عوامل این موفقیت می دانید، بیان کنید.
٢ــ با خود بیندیشید و ببینید که تا چه اندازه کوشش کرده اید آراستگی همراه با عفاف 
داشته باشید. آیا موانع درونی در مقابل این کوشش وجود داشته است؟ آنها را برای خود 

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

مخاطبانتشاراتنویسندهنام کتاب

دانش آموز / معلمسروشغالمعلی حداد عادلفرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

دانش آموز / معلمصدراشهید مرتضی مطهریمسئله حجاب

دانش آموز / معلمنشر حدیث راه عقیقامیرحسین بانکی پورحیا

درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسالم
معلمنصایحزیبایی نژاد و سبحانی)بررسی مقایسه ای دیدگاه اسالم و غرب(

بیشتر بدانیم

پاداشی به اندازۀ پاداش شهیدان!
امام علی  :

پاداش انسان عفیف و پاک دامن که قدرت بر گناه دارد ولی آلوده نمی گردد، کمتر از پاداش مجاهد 
شهید در راه خدا نیست. همانا انسان عفیف و پاک دامن، نزدیک است فرشته ای از فرشته ها شود.

نهج البالغه، حکمت 474
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ُ ل لِل ـُمـ ؤِمن  ـنَي یَـغُـّضوا ِمن اَب ـصاِرهِ م َو حَيـفَ ـ ظوا ق
ُ ـروَجـُهم «  ذ لَِک اَزـكی َلـُهم ‘  ِاـن اهللاَ  َخبرٌي ف
ُ ـل  ِلل ـُمـؤ ِمن ــِت  یَـغـُضضَن بِ  ـما یَـصنَ ـعوَن  َو  ق
ُ ـروَجـُهـن َوال یُب  ـدـنَي ِمن اَب ـصاِرِهـن َو حَيـفَ ظَن ف
ـخُمُِرِهـن ِ زیـنَ ـتَ  ـُهـن اِّالم ا ظََهَر ِمهنا  َول یَـرِضبَن ب

  ِاّال لِ بُ ـعولَ تِ ـِهن  َوالیُب ـدیَن زیـنَ ـتَ  ـُهن » ُجیوهِبِـن عَ يل
ئِـِهـن اَو اَب ـن ا    ـعولَ تِ ـِهـن ُ ِء  ب ب ــا  ئِـِهـن   اَو ا ب ــا اَو ا

 ـِهن ِ َ  ـين اِخ وان ِ ـِهن  اَو ب ن ِ ـِهـن اَو ِاخ  وا ُ ـعولَ ت ِء ب اَو اَب ـن ا
 ئِـِهـن    اَو ما َمـلَـکَت 

اَو نِس ا    ـِهـن ِ ت ـين اََخـو  َ اَو ب
َ ـِۀ  ِمَن ال ّرِاجِل  بِ ـعنَي غرَِي اُويِل اِالرب

اَِوال تّ ـ   ـُهن ُ ـن اَی ـم
النِّس ــ اِء« ِت  عَ ور ـظَهروا  عَ يل َ ـنَي  مَل  ی ف ـِل اذل اَِو الّطِ
ِ ــاَرجُـِلـِهـن    لِ ـیُـعـ َلَم  ما خُيـف ــنَي َو ال یَـرِضبـَن ب
ِ ــِهــن  ‘ َو  ت ـوب ـوا  ِاىَل اِهللا  جَ ـمیـعًـا ِمـن  زیــنَ ــت

ُ ـف ـلِـحوـَن  ـــَه ال ـُمـؤِمـنوـَن   َلـَعـلــكُم ت اَی

سوره نور  24 18  ��

قرائت
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َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

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

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

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

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

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

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

به مردان باایمان بگو دیدگان خود را ] از نگاه حرام [ فرو بندند و پاک دامنی ورزند که 

این برای آنان ]پاک  کننده تر   و[ رشد آورتر است؛ زیرا خدا به آنچه می کنند آگاه است. 30

پاک دامنی  و  بندند  فرو  نگاه حرام[  ]از  را  دیدگان خود  بگو  باایمان  زنان  به  و 

باید  ورزند و زیورهای خود را آشکار ننمایند مگر آنچه ]طبعاً[ از آن پیداست و 

روسری خود را بر گریبانشان ]فرو[ اندازند و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان 

یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان  

یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان ]هم کیش[ خود یا کنیزانشان یا 

خدمتکاران مرد تابع ]خانواده[ که ]از زن[ بی نیازند یا کودکانی که بر امور جنسی 

زنان آگاه نشده اند آشکار نکنند و پاهای خود را ]به گونه ای به زمین[ نکوبند تا آنچه 

از زینتشان نهفته می دارند معلوم گردد. و ای مؤمنان، همگی ]از مرد و زن[ به درگاه 

خدا توبه کنید امید که رستگار شوید. 31

 

سورهٔ نور، آیات 30 تا 31 
ترجمه
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زیبایی پوشیدگی

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

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

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

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

وقوع این امور بی خبر باشیم.
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شاید بپرسید: واقعاً چنین چیزی ممکن است؟ این چه کاری است که این عواقب را به دنبال دارد؟
پوشش مناسب از نشانه های »عفاف« است، به گونه ای که از نوع پوشش هر کس می توان میزان 
توجه وی به این ارزش را دریافت. با اینکه خداوند هم زنان و هم مردان را به پوشیدن لباس مناسب 
آنان از نعمت جمال و زیبایی توجه  به دلیل بهره مندی  به پوشش زنان  اما نسبت  دعوت کرده است، 

ویژه ای دارد.
با توجه به اهمیت پوشیدگی در دین، در ادامه برخی سؤاالت رایج در این خصوص را مطرح و به آن 

پاسخ می گوییم.

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

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

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

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

د( زنان باید پوشش خود را به گونه ای تنظیم كنند كه عالوه بر موی سر، گریبان و گردن آنها را هم بپوشاند.1
در شرح و تفسیر آیات قرآن كریم، پیشوایان ما، حدود پوشش را مشخص کرده اند و ما را به رعایت 

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

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

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

شود«.3

٢ــ قرب االسناد، حمیری، ص ١٠٢ ١ــ سورٔه نور، آیات 30 و31  
٣ــ اصول کافی، کلینی، ج ٥، ص ٥٢١؛ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج٣، ص ٢٥      
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همچنین از قرآن كریم به دست می آوریم که: این گونه پوشش سبب می شود كه زن به عفاف و پاكی 
شناخته شود و افراد بی بند   و  بار كه اسیر هوی و هوس خود هستند، به خود اجازهٔ تعرض به او را ندهند:

ای پیامبر،یا َایُّـَها النَّـِبـیُّ

به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگوُقل اِلَزواِجـَك َو بَـناتِـَك َو نِـساءِ     الـُمؤِمـنیـَن

پوشش های خود را به خود نزدیک تر کنندُیدنیـَن َعـلَیِهنَّ ِمن َجـالبیـِبـِهـنَّ

این برای آنکه به ]عفاف[ شناخته شوندٰذلَِك َادنٰی َان ُیعـَرفـَن

و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر استَفـال ُیـؤَذیـَن

و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است.1َو کاَن الـّلٰـُه َغفوًرا َرحیًما

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

ایران، اقوام مختلفی زندگی كنند كه هركدام از آنها پوشش خاصی برای خود برگزیده باشند.
بنابراین، چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام است. اسالم، 
ضمن پذیرش این تنوع و گوناگونی، مردان را موظف كرده است، لباسی بپوشند كه وقار و احترام آنان 
حفظ شود و با ارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد. بنابراین، پوشیدن لباسی كه آنان را نزد مردم 

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

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

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

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

١ــ سورٔه احزاب، آیٔه ٥9
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 آیا حجاب زنان، موجب سلب آزادی و كاهش حضور آنان در جامعه می شود؟
اوالً خداوند دستور حجاب را برای زمان حضور زن در اجتماع و مواجهه وی با نامحرمان قرار 
داده است نه برای داخل خانه؛ زیرا حجاب چگونگی پوشش زن را هنگام حضور در اجتماع مشخص 
می کند. این حکم نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود، بلکه سبب می شود تا حضوری مطمئن و 
همراه با امنیت داشته باشند و از نگاه نا اهالنی که در جامعه حضور دارند، ایمن باشند. تجربٔه کشور ما 
به خوبی نشان می دهد که قانون حجاب نه تنها سبب کاهش حضور زنان در دانشگاه ها و مراکز علمی و 

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

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

آرامش روانی وی افزایش یابد.

 آیا حجاب اختصاص به ما مسلمانان دارد؟ 
را الزمٔه  آن  و  كرده اند  تأكید  پوشش  بر  همواره  دین هستند،  و حقیقت، یک  در اصل  كه  الهی،  ادیان 
دین داری شمرده اند. مطابق با آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود را می پوشاندند و به 
حجاب پایبند بودند.1 در آیین مسیحیت نیز پوشش اهمیت زیادی داشته  است و زنان معتقد به حضرت مسیح 
 می كوشند مانند حضرت مریم  موی خود را بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند. نقاشان مسیحی، 

١ــ تاریخ تمدن ویل دورانت، ج ٢، ص ٣٠

برخـوردارند؟  بیشتری  نشاط  و  شادابی  از  واقعاً  ندارند،  حجاب  رعایت  به  پایبندی  که  افرادی  آیا 
آدرس به  معــارف  و  قـــرآن  گــروه  سایت  در  که  را  کوتــاهی  فیــلم  ســؤال،  این  پاسـخ  دیــدن   )برای 

http://guran-dept.talif.sch.ir در بخش »فیلم های کوتاه« بارگذاری شده   است، ببینید.( 

فیـلم )1(
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به  خصوص نقاشان قدیم تر، تصویر حضرت مریم  را با پوشش و حجاب كامل می كشیدند. همچنین از 
گذشته تا زمان حاضر، زنان راهبه و قدیس یكی از كامل ترین حجاب ها را انتخاب كرده اند. این امر نشان 

می دهد كه از نظر آنان، داشتن حجاب، به دین داری نزدیک تر و در پیشگاه خدا پسندیده تر است.
در دوران  اخیر پایبندی به تعالیم دینی كمتر شده و آن 
بخش از دستورات و سنت های حضرت موسی  
و حضرت عیسی  هم كه باقی مانده، مورد غفلت 
بنابراین،  نمی شود.  آنها عمل  به  و  گرفته است  قرار 
اندیشٔه  در  جایگاهی  تنها  نه  غرب  زنان  بی حجابی 
مسیحیت حقیقی ندارد؛ بلكه بازگشتی به سنت های 
مشركانٔه قبل از حضرت مسیح  محسوب می شود.

زنان ایرانی قبل از اسالم كه عموماً پیرو آیین زرتشت بودند، با پوشش كامل در محل های عمومی رفت و آمد 
می كردند. پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند 
که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست.1 در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها، 
پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده و كمتر قوم و ملتی است كه زنان آن پوشش مناسبی نداشته 

باشند. تفاوت ها مربوط به چگونگی و حدود آن بوده است.

1ــ تاریخ تمدن، ویل دورانت،  ج ٢، ص ٧٨

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

چه لذتی دارد وقتی در نابودی تعهد و عشق بین همسران سهیم نباشی و گرمای خانه ها را سرد نکنی.
چه لذتی دارد وقتی از سر پاکی و غیرت و مردانگی، بانوان و دختران سرزمینت را ناموس خود بدانی 

و سرمایٔه پاکی و نجابتشان را قربانی هوس های خود نکنی.
چه لذتی دارد که مردانگی را، نه فقط در پرورش اندام و قوت بازو، بلکه در توان خویشتن داری در 

مقابل وسوسه های شیطانی معنا کنی. 
چه لذتی دارد که بدانی دنیا راهی است به سوی خدا و در این راه نباید با نگاهت، با حرفت و با نوع 

پوششت، سنگ راهی باشی و دلی را از حرکت در این مسیر بازداری.
چه لذتی دارد که فقط زندگی کوتاه دنیا را نبینی و نگاهی هم به زندگی بی پایان آخرت داشته باشی.

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

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

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

چه لذتی دارد عفیف بودن!

1ــ برای حضور سالم در جامعه، چه پیشنهادهایی برای مردان و زنان دارید؟
2ــ با اینكه پوشش بدن و حتی موی سر در دین حضرت مسیح  یک امر پسندیده است، برخی جوامع 

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

اندیشه و تحقیق

با دیدن این فیلم کوتاه، با یکی از نتایج کم توجهی به حجاب آشنا شوید.
فیـلم )2(
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پیشنهاد

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

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

هریک از موارد زیر چه ثمراتی دارد.

………………………………………………………………1ــ برای زن
………………………………………………………………

………………………………………………………………2ــ برای مرد
………………………………………………………………

………………………………………………………………3ــ برای خانواده
………………………………………………………………

………………………………………………………………4ــ برای جامعه
………………………………………………………………
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