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درس سيزدهم 

بازتاب عمل

 وقتی با ضربه ای محکم توپ را به ديوار می کوبيد، چه اتفاقی می افتد؟ 
روشن است که در تمام خلقت، هيچ رويدادی بدون علت و به   امروزه برای دانشمندان کامالً 
صورت اتفاقی رخ نمی دهد؛ بلکه حتی کوچک ترين و ساده ترين اتفاقات نيز تابع قوانين ثابت و دقيقی 

هستند که جهان خلقت براساس آنها آفريده شده است. 
قانون عمل و عکس العمل نمونه ای از اين قوانين است که شما در سال های گذشته با آن آشنا 

شديد. 

١ــ قانون عمل و عکس العمل را در کالس توضيح دهيد و برای آن مثالی بزنيد. 
٢ــ به نظر شما آيا خداوند بزرگ اين قانون را تنها برای اجسام مادی قرار داده 

است يا اينکه اعمال و رفتار ما نيز تابع همين قانون اند؟ 

٭٭٭٭٭٭
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روی  بر  موز  پوست  يک  مدرسه  دِر  هستيد که می بينيد جلوی  مدرسه  شدن از  خارج  حال  در 
زمين افتاده است. با خود فکر می کنيد اگر يکی از بچه ها حواسش نباشد و هنگام خارج شدن از مدرسه 

پايش را روی آن بگذارد حتماً به زمين خواهد افتاد. 
برای خشنودی خداوند خم می شويد و پوست موز را برمی داريد و در سطل زباله می اندازيد. 

را  او  اتفاقاً  می افتد.  نيازمندی  به  چشمتان  خيابان  کنار  در  منزل،  نزديک  بعد،  دقيقٔه  چند 
می شناسيد و می دانيد که به کمک ديگران نياز دارد. مقداری پول همراه شماست که آن را برای خود 
نگه داشته ايد. هرچند دوست داريد آن پول را برای خودتان مصرف کنيد، اما باز هم برای خشنودی 

خداوند از خودتان می گذريد و با خوش رويی پول را به آن نيازمند می دهيد. 
حاال کمی فکر کنيد، شما با اين کارها به چه کسی بيش از ديگران نيکی کرده ايد؟ 

براساس قانون عمل و عکس العمل، هرکاری عکس العملی متناسب با خود دارد که به صاحبش 
کرده ايد. نيکی  خودتان  به  همه  از  پيش  می دهيد،  انجام  که  خيری  کار  هر  در  شما  پس  می گردد.  باز 

البته اين قانون دربارٔه اعمال ناشايست نيز وجود دارد و دود اين کارها ابتدا به چشم صاحبش خواهد 
رفت. 

ما در ادامٔه اين درس به بررسی برخی کارها می پردازيم که نتيجٔه آنها نه تنها در روز قيامت، بلکه 
در همين دنيا نيز دير يا زود به صاحبش باز می گردد. 

١ـ  صدقه
آن روز هوا خيلی گرم بود. همان روزی که بايد برای َادای نذرم از مکه تا مدينه را زير آفتاب 

سوزان با پای پياده می رفتم. 
در ميان راه به روستايی رسيدم؛ من که چند ساعتی در گرمای شديد پياده روی کرده و خيلی تشنه 
بودم، از اهالی روستا هندوانه ای خريدم و از شدت تشنگی در همان جا آن را بريده و مشغول خوردن 
شدم. در حالی که هندوانه می خوردم متوجه شدم که کسی آن طرف تر مرا زير نظر دارد. زنی بود که 
لباس های مندرسی به تن داشت. گمان کردم که از چوپان های آن اطراف است که می خواهد پوست 

هندوانه ها را برای گوسفندانش ببرد. 
بعد از خوردن هندوانه از جا برخاستم و پوست هندوانه ها را کنار جاده رها کرده و به راه افتادم. 

هنوز زياد دور نشده بودم که سر و صدای چند کودک توجهم را جلب کرد. 
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وقتی برگشتم با صحنٔه عجيبی روبرو شدم. همان زن را ديدم که در ميان هفت ــ هشت کودک 
قد و نيم قد سعی می کرد برای ساکت کردنشان به هريک از آن ها تکه ای پوست هندوانه بدهد.

به سمت آنها رفتم و با تعجب علت اين ماجرا را از زن سؤال کردم. زن ابتدا از جواب دادن به 
من سر باز زد، اما وقتی اصرار مرا در سؤال کردن ديد باالخره گفت: اين ها فرزندان من هستند که مدتی 
است پدرشان را از دست داده اند و ما در اين مدت، زندگی سختی را می گذرانيم. امروز که ديدم ديگر 
نمی توانم گرئه آنها را تحمل کنم، به ناچار از خانه بيرون آمدم تا شايد چيزی برای رفع گرسنگی شان پيدا 

کنم. اين پوست هندوانه ها الاقل برای مدتی شکم آنها را پر می کند. 
سيصد ريال١ همراه داشتم. تصميم گرفتم همٔه پول را به آن زن بدهم. شيطان به سراغم آمد که 
تو خودت در اين کشور غريبی! اگر همه پول را به او بدهی خودت چه کار می کنی؟ باز فکر کردم من 
هرقدرکه نياز داشته باشم از اين زن و کودکانش نيازمندتر نيستم. من شايد بتوانم بعدًا برای خودم کاری 

کنم، ولی او که هيچ کاری نمی تواند کند. 
تصميم خودم را گرفتم. دستم را در جيبم کردم و تمام پولم را به زن دادم و دوباره به راه افتادم ... 

٭٭٭٭٭٭
همين طور که در آن هوای سوزان راه جاده را در پيش گرفته بودم و به سرنوشت نامعلوم خودم 
فکر می کردم، اتوبوسی کنارم توقف کرد. حاجی های ايرانی بودند که به مدينه می رفتند. آنها که ديده 
سوار  مرا  می خواستند  و  بود  سوخته  برايم  دلشان  می روم،  راه  پياده  پای  با  گرم  هوای  در  من  بودند 
اتوبوس کنند؛ دراين ميان ناگهان يکی از مسافران از داخل اتوبوس فرياد زد: آقا شيخ محمد تقی، شما 

هستيد؟! سپس با عجله از اتوبوس پياده شد و بدون مقدمه شروع کرد به بوسيدن من. 
با خودم گفتم: خدايا در اين بيابان، اين مرد کيست؟ مرا از کجا می شناسد؟ 

از البه الی حرف هايش فهميدم که سال ها پيش شاگردم بوده است. او اول با اصرار از من خواست 
سوار اتوبوس شوم، اما وقتی ماجرای نذر مرا فهميد، گفت: پس يک لحظه صبر کنيد! سپس با عجله 
وارد اتوبوس شد و مقدار زيادی پول با خودش آورد و گفت: اين هديه ناچيزی است که من از مدت ها 

پيش می خواستم تقديم شما کنم، اما نمی توانستم شما را پيدا کنم. خواهش می کنم قبول کنيد. 
آن روز هر قدر من تالش کردم که آن پول را نپذيرم، فايده ای نداشت و آن مرد باالخره با اصرار 
زياد، پول را به من داد و رفت. وقتی اتوبوس دور شد، پول را شمردم، دقيقاً سه هزار ريال بود. ده برابر 

١ــ  واحد پول کشور عربستان مانند ايران ريال است. 
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پولی که به آن زن داده بودم. بی اختيار به ياد کالم خداوند افتادم که می فرمايد١: ................
. ..........................................................................

آيات زير را با دقت بخوانيد و مشخص کنيد کدام يک از آن ها ارتباط بيشتری با 
ماجرای باال دارد؟

ةٍ َخيًرا    پس هرکس به اندازه ذره ای نيکی کند، «َفَمن َيعَمل ِمثقاَل َذرَّ
َيـَره و                                                            آن را می بيند 

ا     و هرکس به اندازه ذره ای بدی کند ةٍ َشر َو َمن َيعَمل ِمثقاَل َذرَّ
َيـَره و»٢                                          آن را می بيند.

 
«َوما َانـَفـقُتم ِمن َشـیءٍ          و هر چه را ( در راه خدا ) انفاق کنيد،

َفـُهـَو ُيـخلُِفـُه                         او عوض آن را به شما می دهد
َو ُهـَو َخيـُر الـّراِزقيَن»٣.         و او بهترين روزی دهندگان است.

  
«َمن جـاءَ بِالـَحَسنَةِ                  هر کس کار نيکی به جای آورد،

َفـلَه َعـشـُر َامـثالِـها»٤.          ده برابر آن پاداش خواهد گرفت.
  

همان گونه که ديديم رسيدگی به محرومان و صدقه دادن يکی از کارهايی است که نتيجٔه آن عالوه 
بر جهان آخرت در همين دنيا نيز به انسان بازخواهد گشت. اين تأثير فقط مربوط به صدقه دادن نيست 

و کارهای ديگری هم هستند که چنين اثری دارند. يکی از اين کارها صلٔه رحم است.

١ــ  ماجرايی واقعی است از روحانی زاهد، شيخ محمد تقی بهلول متوفّای سال ۱۳۸۵.
٢ــ  سوره زلزال، آيات ٧ــ ٨.

٣ــ  سوره نبا، آيه ٣٩. 
٤ــ  سوره انعام، آيه ١٦٠.
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٢ـ  صلۀ رحم 
و  سالم  دارد.  نام  صلهٔ  رحم  شود،  خويشاوندی  روابط  شدن  محکم تر  باعث  که  هرکاری 
احوالپرسی، ديد و بازديد، محبت کردن به بستگان، تالش برای رفع مشکالت آنها و هر کار ديگری که 

آنان را خوشحال می کند، نمونه های اين عمل پسنديده اند. 

امام باقر عليه السالم دربارٔه آثار صلٔه  رحم بر زندگی انسان در همين دنيا می فرمايد: 

صلٔه رحم اعمال را نيکو می کند، بالها را از انسان دور می سازد، بر عمر انسان 
می افزايد، رزق و روزی را گشايش می دهد و باعث جلب محبت نزديکان می شود.١

٣ـ نيکی به والدين
يکی از واجبات بسيار مهم در دين اسالم، نيکی به پدر و مادر است. اين مسئله آن قدر اهميت 

دارد که خداوند بارها پس از دستور به اطاعت از خود می فرمايد: «  به پدر و مادر نيکی کنيد.٢» 
احترام به پدر و مادر مسئله ای است که هيچ استثنايی ندارد و حتی اگر پدر و مادر کسی افراد 
صالحی هم نباشند، بايد با آنان با کمال ادب و احترام رفتار کرد و از آنها اطاعت نمود. البته اگر پدر و 

مادر انجام کاری را بخواهند که خداوند از آن راضی نيست، ديگر نمی توان از آنان اطاعت کرد. 
تأثيرات  دارد،  آخرت  جهان  در  انسان  سعادت  بر  که  مهمی  نقش  بر  عالوه  مادر  و  پدر  به  نيکی 
زيادی نيز بر زندگی انسان در دنيا دارد. زياد شدن دارايی و ثروت، برطرف شدن مشکالت و طوالنی 

شدن عمر برخی از نتيجه های احترام به والدين است. 
اميرمؤمنان حضرت علی عليه السالم می فرمايد: 

کسی که به والدينش نيکی کند، فرزندانش نيز به او نيکی می کنند.٣

١ــ کافی، جلد ٢، ص ١٥٢.
٢ــ سوره بقره، آيه ٨٣؛ سوره نساء، آيه ٣٦؛ سوره انعام، آيه ١٥١؛ سوره اسراء آيه ٢٣.

٣ــ غررالحکم، ص ٤٠٧ 
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هوش و استعداد باالی او در کنار پشتکار زياد، از همان ابتدا نويد   بخش آينده ای 
روشن بود. هنوز هجده سالش تمام نشده بود که دروس مقدماتی حوزه را پشت سرگذاشت 

و برای تحصيل در سطح عالی علوم اسالمی راهی قم شد. 
در حوزٔه علميه قم با جديت به فراگيری دانش های فقه، اصول و فلسفه نزد اساتيد 
حائری  مرتضی  شيخ  و  طباطبايی  عالمٔه  خمينی،  امام  بروجردی،  آيت اللّٰه  مانند  بزرگی 

يزدی پرداخت. 
کسانی که آن طلبٔه جوان را می شناختند، هرگز گمان نمی کردند او به اين راحتی 
قم را ترک کند. اما نامه ای که آن روز به دستش رسيد، مسير زندگی اش را تغيير داد. 

نامه ای غم انگيز از طرف خانواده! 
«بيماری آب مرواريد يک چشم پدر را نابينا کرده است ... »

ترديد ذهن و فکرش را فرا گرفت. چه بايد می کرد؟ 
از طرفی او سال ها برای فراگيری علم و دانش زحمت زيادی کشيده بود و تا به 
ثمر رسيدن زحمت هايش چيز زيادی باقی نمانده بود. فقط چند سال ديگر برای او کافی 

بود تا .... . 
از طرف ديگر، پدر به او نياز داشت.  

تصميم دشواری بود! بايد يکی را انتخاب می کرد. پيشرفت علمی يا پدر؟ 
و باالخره در حالی که بسياری از دوستانش آرزو می کردند به جای او باشند، او 

تصميم گرفت قم را ترک کند و برای مراقبت از پدر به مشهد باز گردد. 
مقام معظّم رهبری، حضرت آيت اللّٰه خامنه ای خود دربارٔه آن زمان می گويد: 

« به مشهد رفتم و خداى متعال توفيقات زيادى به ما داد. به هر حال به دنبال کار و 
وظيفٔه خود رفتم. اگر بنده در زندگى توفيقى داشتم، اعتقادم اين است که ناشى از همان 

ِبّرى١ است که به پدر، بلکه به پدر و مادر انجام داده ام» . 
بيمار،  و  پير  پدر  از  مراقبت  کنار  در  نيز  مشهد  در  ايشان  که  بدانيم  است  خوب 
به ادامه تحصيل در محضر اساتيد بزرگ حوزٔه مشهد پرداختند و هم زمان به تدريس 

معارف دينى به طّالب جوان و دانشجويان مشغول شدند. 
١ــ بّر: نيکی     



٨٣

 آنچه در اين درس خوانديم به روشنی به ما می آموزد که هرکار نيک يا بدی پيش از اينکه آثارش 
به ديگران برسد، به انجام دهنده آن کار بر می گردد و در حقيقت هرکسی در دنيا با نتيجٔه اعمال خودش 

زندگی می کند. خداوند حکيم دربارٔه اين موضوع می فرمايد: 

«إِن َاْحـَسنـُتم                       اگر نيكى كنيد،
َاْحـَسنـُتْم الَِنـُفـِسـُكْم          به خودتان نيكى کرده ايد 

َو ِان َاَسأُتم َفـلَـها…»١          و اگر بدى كنيد، به خود [بد نموده ايد.]

شخصی به ابوذر نامه ای نوشت و از او خواست نصيحتش کند. 
ابوذر در پاسخ نوشت: به کسی که بيش از همه دوستش داری بدی نکن! 

همه  از  بيش  را  کسی  می شود  مگر  پرسيد:  خود  از  نامه  پاسخ  خواندن  با  مرد 
دوست داشته باشی و به او بدی کنی؟ حتماً آن مرد دانا از اين گفتٔه خود منظور ديگری 
داشته است، خوب است نامٔه ديگری برايش بنويسم و منظور او را از اين سخن جويا 

شوم .... 
با کمک آيه ای که خوانديم، منظور ابوذر را از اين سخن توضيح دهيد. 

١ــ قانون بازتاب اعمال را با يک مثال توضيح دهيد. 
ـ  سه کار را نام ببريد که نتيجه آن در همين دنيا به انسان برگردانده می شود.  ٢ـ

٣ــ ثمرات نيکی به پدر و مادر را بنويسيد. 

١ــ سورٔه ِاسراء، آئه ٧
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اين  در  که  را  مادر  و  پدر  به  نيکی  دربارٔه  السالم  عليه  علی  اميرالمؤمنين  حديث 
درس خوانديم با بزرگ ترهای خانواده مانند پدر، مادر، پدر   بزرگ و يا مادر بزرگ خود 
در ميان بگذاريد و از آنان بخواهيد که اگر خاطره يا داستانی دربارٔه اين حديث دارند، 

برای شما بازگو کنند. 
شما می توانيد اين خاطرات را يادداشت کرده و در کالس برای هم کالسی هايتان 

بخوانيد. 
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درس چهاردهم

سربازان شيطان

ـ  چرا پدر او را بيشتر از ما دوست دارد؟  ـ  
دوست  ما  از  بيش  را  يوسف  او  وقت  آن  هستيم،  نيرومند  ما  است!  اشتباه  در  سخت  ـ او  ـ     

دارد! 
ـ  اگر می خواهيد نزد پدر عزيز باشيد چاره ای نداريد جز اين که يوسف را از او دور کنيد!    ـ

ـ  او را می کشيم، پس از آن نيز توبه می کنيم و انسان های نيکوکاری می شويم!   ـ
ـ  نه؛ او را به بيابان می بريم و در چاهی می اندازيم، شايد رهگذران او را پيدا کنند و با خود به    ـ

سرزمينی دوردست ببرند ....
٭٭٭٭٭٭

به نظر شما چه چيزی باعث شد برادران حضرت يوسف چنين رفتار بی رحمانه ای 
با برادر کوچک خود داشته باشند؟ 
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در سال های پيش با برخی از ويژگی های ناپسند اخالقی آشنا شديم. اکنون قصد داريم با معرفی 
دو سرباز ديگر از سربازان نفوذی شيطان، به بررسی راه های مبارزه با آنها بپردازيم. 

ـ حسادت ١
حسود از ديدن نعمت های خدا در دست ديگران ناراحت می شود و آرزو می کند آن نعمت ها هر چه 
زودتر از بين بروند. برای او اهميتی ندارد که ديگران شايستٔه آن نعمت ها هستند يا خير! او فقط می خواهد مردم 

نعمت هايشان را از دست بدهند.      
دو هم کالسی را تصور کنيد که خودشان را برای مسابقات علمی آماده می کنند. يکی از آنها وقت کافی 

برای مطالعه در نظر گرفته است. به تمام راهنمايی های معلمانش با دقت عمل می کند و سخت تالش می کند. 
اما ديگری مطالعه  را جدی نگرفته است. گاهی در جلسات آمادگی برای مسابقه حاضر می شود و گاهی 
غيبت می کند. وقتی هم که در کالس حضور دارد آن را جدی نمی گيرد و حواسش فقط به ساعت است تا 

ببيند چه زمانی کالس به پايان می رسد. 
فکر می کنيد هنگامی که زمان مسابقات فرا می رسد و دانش آموز سختکوش به عنوان نمايندهٔ مدرسه 

معرفی می شود، دانش آموز ديگر چه واکنشی از خود نشان دهد؟ 
ممکن است دانش آموز دوم به دوستش تبريک  بگويد و از اين اتفاق درس بگيرد او با سرمشق قرار 
دادن رفتار دوستش بر تالش خود می افزايد تا بتواند در مسابقات آينده به عنوان فرد برگزيده به مسابقات 

برود. 
اما برخی افراد در اين هنگام رفتار ديگری از خود نشان می دهند. آنها با ناديده گرفتن واقعيت سعی 
می کنند شايستگی دوست خود را انکار کنند و او را از چشم ديگران بيندازند. آنها می گويند: مگر او چه 
چيزی بيشتر از من دارد؟ من ثابت می کنم که او لياقت اين مقام را ندارد. من اگر به جای معلمم بودم هيچ وقت 

چنين کسی را برای مسابقات معرفی نمی کردم... 
در برخورد اول، شخص سعی می کند با کمک خواستن از خدا و تالش بيشتر به چيزی که ندارد دست 
يابد. اين روحيه ای مثبت و ارزشمند است. اما در برخورد دوم فرد نمی خواهد چيزی را به دست آورد؛ بلکه 

آرزويش اين است که آنچه ديگران دارند از دستشان برود. اين روحئه ناپسند، حسادت نام دارد. 
شخص حسود نه تنها باعث رنجش اطرافيانش می شود و دوستانش را از دست می دهد؛ بلکه به دليل 

رفتار ناپسندش با بندگان خدا، خشم خداوند را نيز برانگيخته و از رحمت الهی دور می شود. 
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به موارد زير توجه کنيد و رفتار انسان های حسود و انسان های غير حسود را در 
هر مورد پيش بينی کنيد. 

١ــ وقتی می بيند يکی از هم کالسی هايش با معدل بسيار خوب رتبٔه اول کالس را 
به دست می آورد. 

٢ــ وقتی می بيند هم کالسی هايش به يکی از دوستان او خيلی احترام می گذارند. 
٣ــ وقتی از طرف مدرسه، به يکی از دوستانش جايزه ای داده می شود. 

حسادت ويرانگر ايمان
برخی از رفتارهای ناپسند، عالوه بر اينکه خودشان يک گناه بزرگ اند، زمينه ساز گناهان بزرگ 

ديگری نيز به شمار می روند. حسادت از اين دسته است.
حسود که موفقيت مردم را شکست خود می داند، هر کاری می کند تا از موفقيت آنها جلوگيری 
کند. او برای اينکه کسی را از چشم ديگران بيندازد، دربارٔه او بدگويی می کند، خوبی هايش را انکار 
برای  حسود  می کشد.  مختلف  نقشه های  دادنش  شکست  برای  حتی  و  می زند  تهمت  او  به  می کند، 
رهايی از اضطرابی که دارد به هر کاری دست می زند و حتی حاضر است برای بدنام کردن ديگران و از 
بين بردن نعمت های آنها مرتکب هر گناهی شود. انجام گناهان مکرر نيز ايمان را ضعيف تر و ضعيف تر 

می سازد. 
امام صادق عليه السالم می فرمايد:

 
حسد، ايمان را می خورد همان طور که آتش هيزم را می خورد.١

درمان حسادت
کسی که در معرض بيماری حسادت قرار می گيرد، بايد پيش از هر چيز به نعمت های بزرگی که 
خداوند به خود او داده است توجه کند و خدا را به خاطر آن نعمت ها سپاس گويد. کسی که می داند 
نعمت های گرانبهايی دارد که حتی شخص مورد حسادت نيز از برخی از آنها محروم است، هرگز از 

ارزش خود غافل نمی شود و به ديگران حسادت نمی کند. 

١ــ کافی، ج ۲، ص ۳۰۶.
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گام بعدی برای درمان حسادت اين است که انسان با خود بينديشد، نابودی نعمت های ديگران 
چه سودی برای خود او خواهد داشت؟ 

ـ آيا سرشکستگی ديگران می تواند مرا سربلند کند؟  ـ
ـ اگر هم کالسی من نتواند نمرٔه خوبی کسب کند، آيا در نمرٔه من تأثيری دارد؟  ـ

وقتی می بينيم شکست ديگران هيچ سودی برای ما ندارد پس به جای ناراحت  شدن از رشد آنها، 
از خدا بخواهيم تا ما را نيز مانند آنها به رشد و موفقيت برساند. اين روحئه ارزشمند، غبطه نام دارد که 
هرگز با حسادت قابل مقايسه نيست. البته فراموش نکنيم که در کنار دعا  کردن بايد برای موفقيت خود 

برنامه ريزی کنيم، از تجربيات ديگران استفاده کنيم و بر ميزان کار و تالش خود بيفزاييم. 
گام سوم برای درمان بيماری حسادت، نيکی به ديگران است. وقتی انسان خودش را به احترام 
و نيکی به ديگران عادت می دهد، خود به خود احساس حسادتی که به آنها دارد از بين می رود. همچنين 
اين کار باعث می شود که ديگران نيز به او احترام بگذارند و او را دوست بدارند و به اين ترتيب، ديگر 

زمينه ای برای حسادت در دلش باقی نخواهد ماند. 

٢ـ  يأس و نااميدی
راه  ادامه  از  را  او  و  می گيرد  قرار  انسان  رشد  مسير  در  گاهی  که  شيطان  نفوذی  سرباز  دومين 
بازمی دارد نااميدی است. نااميدی حالتی است که معموالً پس از شکست در کارها يا از دست دادن 

برخی نعمت ها و سرمايه ها به سراغ انسان می آيد. 
اما  شود.  مواجه  شکست  با  کارهايش  در  ندارد  دوست  هيچ کس  که  است  طبيعی  مسئله  اين 
خواه ناخواه  ما  و  بود  نخواهد  داريم  انتظار  ما  که  آن گونه  هميشه  زندگی  شرايط  که  است  اين  واقعيت 
گاهی نيز با شکست رو به رو می شويم. در اين زمان، منطقی ترين راه اين است که خود را برای پذيرش 

واقعيت آماده کنيم و از هر شکست تجربه ای برای پيروزی های بعدی به دست آوريم. 
ولی در اين ميان کسانی هم هستند که نمی توانند از شکست هايشان درسی بگيرند؛ زيرا هرگاه 
می خواهند کاری را شروع کنند، فورًا تصوير شکست قبلی جلوی چشمشان می آيد و از ترس اينکه 

در اين کار هم نتوانند موفق شوند، اصالً کار جديد را شروع نمی کنند. 
به نظر شما برای غلبه بر نااميدی در اين موارد چه بايد کرد؟ 
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اول: ياد خدا و توکل بر او 
قرآن کريم می فرمايد: 

«َو َمن َيـتَـَوكَّل َعـلَى الّلِٰه      و  هرکس بر خدا توکل کند،
َفـُهـَو َحسـُبـه و …»١              او برايش کافی است. 

که  کسی  آن  اوست.  حمايتگر  که  هست  کسی  همواره  زندگی  لحظه لحظه  در  که  می داند  مؤمن 
خودش فرموده است از رگ گردن به انسان نزديک تر است و هر وقت الزم باشد به ياری اش خواهد 
شتافت. بنابراين هجوم مشکالت و سختی ها نه تنها او را نااميد نمی کند؛ بلکه عزم او را در رو  به   رو 
شدن با سختی ها جدی تر می کند؛ زيرا که می داند هريک از مشکالت زندگی در حقيقت امتحانی از 

جانب خداست که می تواند پاداش بزرگی به دنبال داشته باشد. 
دوم: پايداری و جدّيت: راه ديگر برای غلبه بر نااميدی استقامت درکارهاست. ممکن است 
انسان در مرتبٔه اول نتواند کاری را به درستی و با موفقيت به انجام رساند، اما يقيناً با درس گرفتن از 

شکست ها و استقامت در کار می تواند شکست را تبديل به پيروزی کند. 
در تاريخ می خوانيم َسکاکی مردی هنرمند بود که با فلزات ابزارهای بسيار ظريفی می ساخت. 
و  شد  شگفت زده  زيبا  قفل  آن  ديدن  از  حاکم  برد.  شهر  حاکم  نزد  و  ساخت  زيبا  بسيار  قفلی  روزی 
مشغول تعريف از او بود که يکی از دانشمندان وارد شد. همين که چشم حاکم به او افتاد، سکاکی و 

قفلش را فراموش کرده و مشغول صحبت با دانشمند شد. 
سکاکی که توجه حاکم به دانشمند را ديد، تصميم گرفت به هر قيمتی شده به دنبال کسب دانش 
برود، اما چگونه؟ روزهای اول برايش خيلی سخت بود.او حتی نمی توانست يک جمله را هم به درستی 
حفظ کند و برای همين، مورد تمسخر ديگران قرار می گرفت. از اين گذشته بايد به مکتب خانه می رفت 

و کنار کودکان می نشست تا از استاد درس بگيرد. 
شهر  از  بيرون  روزی  اينکه  تا  سازد  منصرف  تصميمش  از  را  نااميدی او  که  بود  نمانده  چيزی 
چشمش به سنگ بزرگی افتاد که وسطش سوراخ شده بود. باالی آن سنگ جايی بود که قطرات آب 
از آن بر سنگ می چکيدند و رفته رفته باعث سوراخ شدن آن سنگ شده بودند. با خودش گفت: ذهن 
من هرقدر هم که سخت و ناکارآمد شده باشد، ديگر از اين سنگ سخت تر نيست. بايد علم و دانش را 
کم کم و با تکرار به ذهنم وارد کنم. او با جديت به کسب دانش پرداخت و استقامت خود را از دست 

١ــ  سورٔه طالق، آئه ۳.
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نداد تا اينکه از بزرگ ترين دانشمندان زمان خود شد. جالب است بدانيم که برخی از کتاب های وی تا 
صدها سال مورد استفاده دانشجويان و دانشمندان قرار می گرفت. 

ضرب المثل های زير را بخوانيد و توضيح دهيد کدام يک از آنها انسان را اميدوار 
و کدام يک او را نااميد می کند؟ 

١ــ از تو حرکت از خدا برکت. 
٢ــ آب رفته به جوی باز نمی گردد. 

٣ــ آب که از سر گذشت چه يک وجب ، چه صد وجب. 
٤ــ باالتر از سياهی، رنگی نيست. 

٥   ــ ماهی را هر وقت از آب بگيری، تازه است. 
٦ــ پايان شب سيه، سپيد است. 

٧ــ جلوی ضرر را هر وقت بگيری، منفعت است. 

ـ  حسادت چيست و چه تفاوتی با غبطه دارد؟  ١ـ
٢ــ راه های درمان بيماری حسادت را توضيح دهيد. 

ـ دو راه اصلی غلبه بر نااميدی را بيان کنيد.  ٣ـ

يکی از خطرناک ترين انواع نااميدی يأس و نااميدی از رحمت خداست. خداوند 
نااميدی از رحمت الهی را از بزرگ ترين گناهان می داند و می فرمايد: 
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َوال تَيـاَسوا ِمن َروِح الّلِٰه            از رحمت خدا نوميد مباشيد؛ 
ِانَّـه و ال َيياَُس ِمن َروِح الّلِٰه          زيرا كسى از رحمت خدا نوميد نمى شود.

إِالَّ الـَقوُم الـكاِفـروَن ١                جز گروه كافران
حتماً اين پرسش برای شما هم به وجود آمده است که نااميدی از رحمت خداوند، 

چگونه می تواند انسان را به کفر بکشاند؟ 
برای پاسخ به اين پرسش، خوب است ابتدا مثالی بزنيم:

در برخی بيماری ها، پزشکان به افراد بيمار سفارش می کنند عالوه بر مصرف دارو، 
از خوردن بعضی خوراکی ها نيز پرهيز کنند. واضح است که اگر فرد بيمار به دستورات 

پزشک عمل کند، می تواند به بيماری خود غلبه کند و بهبودی اش را باز يابد. 
درمان  شرايط  از  بی اطالعی  دليل  به  ــ  که  می شوند  پيدا  بيمارانی  نيز  گاهی  اما 
خود ــ خيلی زود از معالجه نااميد می شوند و گمان می کنند ديگر به آخر خط رسيده اند. 
آنان در اين هنگام با خودشان فکر می کنند ديگر چه پرهيز کنند و چه نکنند، تغييری در 
سرنوشت آنها ايجاد نخواهد شد، پس پرهيز را کنار می گذارند و درمان خود را نيمه کاره 

رها می کنند. در اين زمان حتی يک بيماری ساده نيز می تواند بسيار خطرناک شود. 
کسی که از رحمت خداوند نااميد می شود درست مانند بيماری است که به اشتباه 
تصور می کند ديگر اميدی به بهبودی اش نيست. او وقتی دچار گناهی می شود، به جای 
اينکه به رحمت خدا بازگردد و فوری با توبه و پرهيز از گناهان اشتباهش را جبران کند، 
با نااميدی خود را از همين حاال در جهنم می داند و فکر می کند چه توبه کند و چه نکند، 
سرنوشتی جز جهنم نخواهد داشت. در اين هنگام است که با خود می گويند: «ما که 
باالخره قرار است به جهنم برويم، پس چرا بايد خودمان را اذيت کنيم و از بسياری کارها 
چشم پوشی کنيم؟» و با اين تصور غلط کم کم تبديل به کسی می شوند که از هيچ گناهی 

رويگردان نيست.
به نظر شما چه عاقبتی در انتظار اين افراد است؟ 

١ــ  سورٔه يوسف، آئه ۸۷.
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درس پانزدهم

دوستی 
  

 
    همه ما در طول زندگی با نيازهای گوناگونی روبه رو هستيم؛ احتياج به هوای پاک، آب سالم، 

غذا، مسکن و …
کامالً روشن است که نيازهای انسان تنها به امور جسمی محدود نمی شود و نيازهای روحی اگر 

مهم تر نباشد، يقيناً کم اهميت تر از آن نخواهد بود. 
را  انسان ها  ما  مهربان،  خداوند  است.  محبت  به  نياز  انسان  روحی  نيازهای  مهم ترين  از  يکی 
طوری آفريده است که ديگران را دوست می داريم و می خواهيم ديگران نيز ما را دوست بدارند. نياز 
انسان به محبت، آنقدر جدی است که اگر کسی تمام نعمت های دنيا را داشته باشد، ولی ديگران او را 

دوست نداشته باشند، خود را خوشبخت نمی داند. 

دوست  معيار  و  مالک  باشيم؟  داشته  دوست  را  کسی  هر  می توانيم  ما  شما  به نظر 
داشتن چيست؟ 

معيارهای عالقمندی 
ميان اطرافيان خود چه کسی را بيش از همه دوست داريد؟ 

آيا تاکنون از خودتان پرسيده ايد چرا عالقه تان به او بيش از ديگران است؟ 
برخی برای دوست داشتن ديگران معيار مشخص و مناسبی ندارند. چهره زيبا، طنين خوش صدا، 



٩٣

شيوه لباس پوشيدن و حتی وضعيت مالی افراد مايه دلبستگی آنها به ديگران است. اين گونه عالقمندی ها 
تابع احساسات و شرايط دوره نوجوانی است. 

می توانيد حدس بزنيد اين گونه عالقمندی ها چه نتايجی می تواند به دنبال داشته باشد؟ 
وقتی کسی را دوست می داريم، محبت ما نمی گذارد خطاها و نقاط ضعف او را به خوبی ببينيم 

و به همين دليل به راحتی به او اعتماد می کنيم.
پيامبر اکرم صلی اللّه عليه و آله درباره اين حالت انسان می فرمايد: 

 « یِء ُيْعِمی َو ُيِصمُّ «ُحبُّکَ لِلشَّ
دوست داشتن هر چيز تو را نسبت به [عيب های آن] کور و کر می کند.١

قضاوت  با  تنها  که  است  کسانی  سرگذشت  از  انباشته  مجالت  و  روزنامه ها  حوادث  صفحات 
درباره ظاهر ديگران به آنها عالقمند می شوند و سپس به خاطر محبت و اعتمادی که به آنها دارند، طبق 
خواسته های آنان رفتار می کنند. اين افراد به راحتی فريب می خورند و مورد سوء استفاده شيادانی قرار 

می گيرند که با ظاهری آراسته خود را در قلب آنها جای داده بودند. 
که  کنيد  تصور  را  شخصی  مثال  برای  آنهاست؛  ناپايداری  عالقمندی ها،  اين گونه  ديگر  اشکال 
تنها به خاطر ظاهر ديگری، به او عالقمند می شود. به نظر شما اين عالقه تا چه زمانی می تواند ادامه داشته 
باشد؟ همين که اين شخص فردی با ظاهر زيباتر را ببيند، دوستی قبلی را فراموش می کند و دلباخته فرد 
سوم می شود. اکنون بايد پرسيد که تکليف دوستی قبلی چيست و اين قطع ناگهانی عالقه چه تأثيری بر 

فکر و روحيه افراد خواهد گذاشت؟ 
تحصيل و  بازماندن از  افسردگی،  نتيجه ای جز  واقعيت اين است که اين شکست های عاطفی 
مشکالت شديد روانی به دنبال نخواهد داشت. بنابراين کسی که معيار دوست داشتن هايش تنها ظاهر 

ديگران است بايد از همان ابتدا خود را برای حسرت های طوالنی آينده آماده کند. 

شود،  ديگران  به  دلبستگی  باعث  می تواند  که  ديگری  نامناسب  معيارهای  درباره 
در کالس گفتگو کنيد. 

١ــ  من ال يحضره الفقيه، ج، ٤ ص ٣٨٠.



٩٤

حال به نظر شما معيارهای صحيح انتخاب دوست چيست؟ 
پيامبر اکرم صلی اللّه عليه و آله و سلم از اصحاب خود پرسيد: 

محکم ترين دستاويز١ ايمان چيست؟ 
بعضی گفتند: مهم ترين ريسمان ايمان، نماز است. 

عده ای گفتند: روزه گرفتن. 
عده ای ديگر گفتند: به جای آوردن حج. 

بعضی هم گفتند: جهاد در راه خدا. 
رسول خدا فرمود: تمام کارهايی که برشمرديد اعمالی نيکو و پرفضيلت است اما پاسخ سؤال 
اينها نيست. مهم ترين و محکم ترين ريسمان ايمان، دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر 

خداست. آن چه ايمان را محکم می کند دوست داشتن اوليای خدا و بيزاری از دشمنان خداست.٢ 
به نظر شما آيا کسانی که تمام هستی خود را از خداوند گرفته اند و با اين حال از شيطان پيروی 
نمانده است، می تواند به  مهربان خود وفادار  هستند؟ کسی که به خدای  شايسته محبت شما  می کنند، 
دوستی شما وفادار باشد؟ پس اولين معيار برای دوست داشتن ديگران، نزديکی آنان به خدا و اطاعت 

از اوست. 
پيامبر خدا می فرمايد: 

حواريون حضرت عيسی از ايشان پرسيدند؟ با چه کسی هم نشينی کنيم؟ 
:با کسی که ديدنش شما را به ياد خدا اندازد و رفتارش شما را به آخرت تشويق کند.٣

معيار دومی که می تواند محبت های ما را به مسيری درست راهنمايی کند، شناخت کسانی است 
که بدون درنظر گرفتن منافع شخصی خود، ما را صادقانه دوست دارند. همه ما صميمی ترين محبت های 
خود را نثار مادر و پدر خود می کنيم، چرا که می دانيم آنان از ابتدای تولدمان بدون هيچ چشم داشتی ما 

را دوست داشته اند و همواره نگران سرنوشت ما بوده و هستند. 
محبت ما به پيامبران، امامان، معلمان دلسوز و انسان های فداکار نيز از اين دست محبت هاست. 
آنان سختی های مختلف را به جان می خرند تا مردم به سعادت و خوشبختی در دنيا و آخرت برسند و در 

١ــ  دست آويز: چيزی که انسان آن را محکم می گيرد تا سقوط نکند. 
٢ــ  کافی، ج٢، ص ١٢٦.

٣ــ  کافی، ج١، ص ٣٩.
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اين راه به دنبال سود و منفعت شخصی خود نيستند. 
امام باقر عليه السالم می فرمايد:

 
هرگاه خواستی بدانی که خير و خوبی در تو هست يا نه، به قلبت نگاه کن. اگرديدی 
اهل طاعت خدا را دوست داری و از اهل معصيت و گناه بدت می آيد، پس بدان که در 
تو نيز خير و خوبی است و خدا نيز تو را دوست دارد. اما اگر ديدی که از اهل طاعت 
خدا بيزاری و گناهکاران را دوست می داری، پس بدان در تو نيز خيری نيست و خداوند 

نيز از تو بيزار است.١

تيرهای شيطان 
تأثير  می شنويم  و  می بينيم  آنچه  و  هستند  ما  قلب  اصلی  دروازه های  ما  گوش  و  چشم  بی ترديد 
دروازه های قلب  انسان از همين  شيطان برای فريب  دارند.  ديگران  عالقمندی ما نسبت به  عميقی بر 
انحراف  به  را  او  انسان  گوش  و  چشم  کنترل  با  تا  می بندد  کار  به  را  خود  تالش  تمام  و  می شود  وارد 

بکشاند. 

امام صادق عليه السالم درباره نگاه های حرام می فرمايد:
 

نگاه حرام، تيری از تيرهای زهرآگين شيطان است که بذر شهوت را در دل انسان 
می کارد و همين برای به گمراهی کشيدن صاحبش کافيست. چه بسيار نگاه های کوتاه که 

حسرتی طوالنی درپی دارند. ٢

از اين رو دين اسالم به مردان و زنان با ايمان سفارش می کند چشم و گوش خود را از هر چيزی 
که می تواند آنان را به گناه اندازد حفظ کنند.

برای محافظت در برابر شيطان الزم است به اين نکات توجه کنيم: 
١ـ نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لّذت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به 

صورت و دست ها ـ از مچ دست تا نوک انگشتان ـ در صورتی جايز است که بدون قصد لذت باشد. 
١ــ  کافی ج ٢ ص ١٢٧

٢ــ  کافی، ج٥ ص ٥٥٩ من ال يحضره الفقيه، ج٤، ص ١٨
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٢ـ نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است. 
٣ـ عکس گرفتن مرد از زن نامحرم حرام نيست ولی بايد مراعات کند که مرتکب حرام ديگری 

نشود. 
٤ـ حضور مرد و زن نامحرم در محّل خلوتی که کسی در آنجا نيست و ديگران هم به آن جا وارد 

نمی شوند، جايز نيست و نماز خواندن در چنين مکانی نيز اشکال دارد. 
٥ـ مراجعه مردان به پزشک زن و مراجعه زنان به پزشک مرد اگر نيازمند معاينه جسمی و لمس 

بدن باشد فقط در صورت ضرورت جايز است. 
٦ـ مراجعه به نامحرم برای تزريق آمپول و سرم در صورتی جايز است که موجب لمس بدن يا 

نگاه به حرام نشود. 
٧ـ دست دادن زن و مرد نامحرم حرام است. 

٨ ـ مردان و زنان بايد از پوشيدن لباس های تنگ که باعث تحريک ديگران می شود دوری کنند 
و اين کار حرام است. 

٩ـ نگاه کردن به فيلم ها و عکس هايی که باعث تحريک انسان می شود حرام است. 

پناه گاه امن
در اين درس دانستيم که نگاه حرام می تواند انسان را به سوی ناپاکی ها پيش ببرد و به همين دليل 
مورد هدف  بيشتری را  افراد  استفاده می کند تا  مسموم خود  تير  مختلف از اين  نيرنگ های  شيطان با 
خود قرار دهد. او که از تأثير وحشتناک اين گونه نگاه ها اطالع دارد، لحظه ای از وسوسه کردن ديگران 

دست نمی کشد و پيوسته خودش و سربازانش برای آلوده کردن انسان ها زمينه سازی می کنند. 
خداوند حکيم برای در امان نگاه داشتن مؤمنان در برابر اين وسوسه ها می فرمايد: 

يطاِن نَزغ ٌ    و هرگاه وسوسه ای از شيطان به تو رسيد، ا َينَزَغنَّکَ ِمَن الشَّ َو ِامَّ
َفاستَِعذ بِالّلِٰه                                   به خدا پناه ببر،

ِانَُّه َسميٌع عليٌم١                              چرا که او شنونده و داناست!

به ياد داشته باشيم که اگر ياری خداوند نباشد، ما هرگز نمی توانيم در برابر وسوسه های شيطان 

١ــ  سورٔه اعراف، آئه ۲۰۰.
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برابر  در  مقاومت  نيروی  ما  به  تا  بخواهيم  کمک  خداوند  از  همواره  است  شايسته  پس  کنيم.  مقاومت 
شيطان را عطا کند و بدانيم که خداوند در هر لحظه ما را می بيند و از حال ما آگاه است. 

١ــ دو نمونه از مشکالت دوستی های با معيارهای نادرست را توضيح دهيد. 
٢ــ با توجه به حديث رسول اکرم صلی اللّه عليه و آله مهمترين معيار برای دوست 

داشتن افراد چيست؟ 
٣ــ راه مقاومت در برابر وسوسه های شيطان چيست؟ 

سطر  چند  در  را  سوره  اين  محتوای  کريم،  قرآن  از  سوره  آخرين  به  مراجعه  با 
توضيح دهيد و آن را برای دوستانتان در کالس بازگو کنيد. 

دشمنی با دشمنان خدا 
شما هم تاکنون افرادی را ديده ايد که سعی می کنند با همه دوست باشند و  حتماً 

اصطالحاً هيچکس را از دست ندهند. 
با  دشمنی  (يعنی  َتَبّری  و  خدا)  دوستان  داشتن  دوست  (يعنی  تََولّی  اسالم  دين 
دشمنان خدا) را دو اصل جدانشدنی می داند که هريک بدون ديگری ناقص و بی معناست. 
به عبارت ديگر يک مسلمان نمی تواند ادعا کند که من با همه مردم رابطه ای دوستانه دارم 

و همه آنان را (چه نيکوکار و چه بدکار) به يک اندازه دوست دارم. 
داستان زير مربوط به همين موضوع است: 

به هارون الرشيد خبر دادند صفوان، کاروان شترهايش را يکجا فروخته است و 
بايد برای حمل اسباب و وسايل خليفه در سفر حج بايد فکر ديگری کرد. 

هارون با خود فکر کرد: فروختن تمام کاروان شتر، آن هم پس از آن که صفوان 
با خليفه قرارداد بسته است که حمل و نقل وسايل و اسباب سفر حج را به عهده بگيرد، 
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کامالً غيرعادی است. دستور داد فورًا او را احضار کنند: 
ــ شنيده ام کاروان شتر را يکجا فروخته ای. 

ــ بله ای خليفه 
ــ چرا؟ 

ــ پير و از کار افتاده شده ام، خودم که از عهده اداره شترهايم برنمی آيم، فرزندانم 
هم کمک چندانی نمی کنند، ديدم بهتر است شترهايم را بفروشم. 

ــ راستش را بگو چرا فروختی؟
ــ همين بود که به عرض رساندم. 

ــ اما من می دانم چرا فروختی. حتماً موسی بن جعفر از موضوع قراردادی که با 
ما بستی آگاه شد و تو را از اين کار منع کرد و تو هم به دستور او شترهايت را فروختی. 

علت تصميم ناگهانی تو همين است. 
هارون آنگاه با لحنی خشونت آميز گفت: «صفوان! اگر سابقه دوستی های قديم 

نبود، سرت را از گردنت جدا می کردم».
هارون خوب حدس زده بود. صفوان هرچند از نزديکان دستگاه خليفه خونريز 
عباسی به شمار می رفت و سوابق زيادی در دستگاه خالفت داشت، اما او از ارادتمندان 
اهل بيت بود. صفوان پس از آن که قرارداد حمل و نقل اسباب سفر حج را با هارون 

بست، روزی با امام موسی بن جعفر عليه السالم برخورد کرد، امام به او فرمود: 
«صفوان! همه چيز تو خوب است جز يک چيز».

ــ آن يک چيز چيست ياابن رسول اللّه؟
ــ اين که شترانت را به اين مرد (هارون) کرايه داده ای!

ــ  ياابن رسول اللّه من برای سفر حرامی کرايه نداده ام. هارون عازم حج است، 
برای سفر حج کرايه داده ام. بعالوه خودم همراه نخواهم رفت، بعضی از افراد و غالمان 

خود را همراهشان می فرستم. 
ــ صفوان! يک چيز از تو سؤال می کنم. تو شتران خود را به او کرايه داده ای که 

آخر کار از او کرايه بگيری. اين طور نيست؟
ــ چرا ياابن رسول اللّه. 

ــ آيا آن وقت تو دوست نداری هارون الاقل اين قدر زنده بماند که طلب تو را بدهد؟ 
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ــ چرا ای پسر رسول خدا. 
ــ هرکس به هر عنوان دوست داشته باشد ستمگران باقی بمانند جزء آنها محسوب 
خواهد شد، و معلوم است هرکس جزء ستمگران محسوب گردد در آتش خواهد رفت. 
بفروشد،  را  شتر  کاروان  يکجا  گرفت  تصميم  صفوان  که  بود  جريان  اين  از  بعد 

هرچند خودش حدس می زد ممکن است اين کار به قيمت جانش تمام شود. 
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ای آرزوی دل مشتاقان 
و ای واالترين درخواست دوست داران؛ 

از تو محبتت را می خواهم 
و محبت آنان که تو را دوست دارند 

و از تو محبت هر عملی را می خواهم که مرا به تو نزديک کند. 
خداوندا! 

خودت را از هر چه غير توست، نزد من محبوب تر کن
و محبتی را که به تو دارم، مايه رسيدنم به خوشنوديت قرار ده

الهی
به چشم لطف و محبتت به من بنگر

و از من روی مگردان
و مرا از اهل سعادت قرار ده؛ ای مهربان ترين مهربانان

بخشی از مناجات محبين امام سجاد عليه السالم١

١ــ  مفاتيح الجنان، مناجات المحبين



محيطی كه در آن زندگی می كنيم ــ خوب يا بد ــ تأثير مستقيمی بر افكار و 
رفتارهای ما دارد. به همني دليل الزم است ويژگی های محيط مناسب را بشناسيم 

تا بتوانيم آن را سالم نگه دارمي و از آن بهتر استفاده كنيم.
درس شانزدهم (ثمرات انقالب اسالمی)(ثمرات انقالب اسالمی) به بررسی محيط عمومی جامعه ما 
پيروزی  مثبتی را كه پس از  ويژگی های  قبل و پس از پيروزی انقالب می پردازد و 
يادآوری  با  درس  اين  می كند.  بيان  گرفت،  شكل  كشورمان  در  اسالمی  انقالب 
جامعه  سالم  محيط  بردن  بني  از  برای  را  آنان  نقشه های  كشور،  اين  دشمنان 

اسالمی توضيح می دهد.

فصل ششم   : جامعه
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درس شانزدهم

ثمرات انقالب اسالمی 

شما در کتاب تاريخ و با جنگ های ايران و روسيه در زمان حکومت قاجار آشنا شديد.يادآوری 
عهدنامه گلستان، ترکمانچای و... چه احساسی در شما به وجود می آورد؟

ضمن مقايسه جنگ های ايران و روسيه با جنگ تحميلی ايران و عراق نتيجه را با هم مقايسه 
کنيد.  

٭٭٭٭٭٭
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ديروز و امروز 
    پيش از پيروزی انقالب اسالمی ايران در سال ١٣٥٧، ده ها هزار مستشار خارجی ــ که چهل 
داشتند. آنها به ما اين گونه  آمريکايی بودند ــ کارهای مختلف را در کشور ما به دست  هزار نفر آنان 
القا کرده بودند که ايرانی نمی تواند در دنيای علم و صنعت حرفی برای گفتن داشته باشد. در آن زمان 
دستگاه های صنعتی را با پرداخت هزينه های بسيار هنگفت از ابرقدرت ها می خريديم، اما برای استفاده 
از آن دستگاه مجبور بوديم کارشناسان و مهندسان را نيز از همان کشورها به ايران بياوريم. غربی ها 
تحقير و توهين به ملت ما را به حدی رسانده بودند که ما را مردمی وحشی می دانستند و به خاطر حضور 

در ايران، حقوق فوق العاده ای به نام حق توّحش می گرفتند. 
وضعيت بهداشت در شهرها و روستاهای ما اسفناک بود و مجبور بوديم از ده ها هزار پزشک 

پاکستانی و هندی در ايران استفاده کنيم. 
برق  از  روستا  هزار  دو  تنها  کشور  روستای  هزار  چهار  و  پنجاه  از  بيش  ميان  در  زمان  آن  در 
به  می توانستند  مردم  درصد  نيم  از  کمتر  و  می داد  آزار  را  مردم  گسترده  بی سوادی  بودند  برخوردار 

دانشگاه بروند! 
انتخابات کامالً نمايشی بود و نمايندگان مجلس و بقئه مسئوالن کشور توسط شاه و دربار انتخاب 
با  شاه  حکومت  می رفت.  يغما  به  ها  غربی  دست  به  ما  گاز  و  نفت  منابع  و  مختلف  معادن  می شدند. 
هرچيزی که رنگ و بوی دينی داشت مخالفت می کرد و با دايرکردن مراکز فساد، جوانان را از دين 

دور می کرد. 
در اين شرايط بود که مردم ايران به رهبری امام خمينی که يک مرجع دينی بود در برابر حکومت 

شاه قيام کردند و با سقوط شاه شرايط کشور دگرگون شد.
بازگشتی  آيد،  شمار  به  کشورمان  تاريخ  در  سياسی  حرکت  يک  آنکه  از  بيش  اسالمی  انقالب 
دوباره به دين و ارزش های دينی است و به همين دليل ثمراتی بيش از يک حرکت سياسی را به دنبال 

داشته است. ثمرات بزرگی که اهميت آنها هرگز از تغيير حکومت کمتر نيست. 
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ثمرات انقالب اسالمی
قرآن کريم به مؤمنان می فرمايد: 

« ال تَـِهـنُـوا                       و سست نشويد
َو ال تَـحـَزنوا                     و غمگين نباشيد، 

َو َأنـُتـُم االَعـلَوَن              [زيرا که] شما برتريد
ِان ُكنـُتم ُمؤِمـنيـَن.»١       اگر ايمان داشته باشيد.

 
يکی از ثمرات ارزشمند انقالب، زنده شدن روحئه خودباوری و احساس بزرگی در ميان ملت 

ايران است. 
مردم ايران مانند بسياری از ملت های محروم دنيا باور کرده بودند که نمی توانند هيچ مشکلی را 
به تنهايی حل کنند انقالب اسالمی، اين توّهم بزرگ را فروريخت و به ما نشان داد که ملتی که با هم 
متحد باشد و برای خدا قيام کند، می تواند با رهبری مدبرانه هر مشکلی را حل کند و خود را به قله های 

پيشرفت و سعادت برساند.

با دوستانتان در کالس گفت وگو کنيد و شرايط پيش از انقالب کشورمان را با 
شرايط کنونی ايران مقايسه کنيد. 

فکر می کنيد چند کشور در دنيا می توانند موجودات زنده را شبيه سازی کنند؟ 
چند کشور از فّناوری پرتاب ماهواره به فضا برخوردارند؟ 

چند کشور به فّناوری پيچيدٔه هسته ای دست يافته اند؟ 
اينها بخشی از پيشرفت های علم و فّناوری در کشور ماست که باعث شده است تا ايران در ميان 
کشورهای منطقه به باالترين رشد توليد علم دست يابد و در برخی رشته های علمی جزء پنج کشور اول 

جهان قرار گيرد. 

١ــ  سورٔه آل عمران، آئه ۱۳۹.
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اسالمی  انقالب  از  الگوگرفتن  با  محروم  ملت های  است  شده  موجب  عظيم  پيشرفت های  اين 
ايران، برای رهايی از وابستگی به ابرقدرت ها تالش کنند. امروزه بيداری اسالمی در جهان اسالم و 
حتی فراتر از آن حرکت های حق طلبانه مردم در نقاط ديگر جهان نيز بيش از هر چيز مرهون حرکت ملت 

ايران در برابر استکبارگران جهانی است. 

آيا  پرداخته اند،  محروم  ملت های  استثمار  به  سالها  که  ابرقدرت هايی  شما  نظر  به 
حاضرند به راحتی از ثروت های اين کشورها چشم پوشی کنند؟ 

فکر می کنيد آنها چه برنامه ای برای ادامٔه غارتگری در اين کشورها دارند؟
 

نقشه های شيطانی
مشرکان مکه با ظهور اسالم موقعيت خود را در خطر  ديدند. ابتدا تالش کردند تا با پيشنهادهای 
فريبنده به پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم او را از ادامه دعوت مردم به اسالم منصرف کنند. اما 
هنگامی که ديدند نمی توانند رسول خدا را فريب دهند، دست به کارهای ديگری زدند و دشمنی خود را 

با مسلمانان آشکار کردند. 
آنها مسلمانان را در محاصرٔه شديد اقتصادی ــ در شعب ابی طالب ــ قرار دادند تا مجبور شوند 

دست از اسالم بردارند و دوباره اختيار خود را به دست مشرکان بسپارند. 
و  آمريکا  و  شد  تکرار  نيز  ما  برای  اسالمی  انقالب  پيروزی  اول  سال های  در  فوق  ماجرای 

هم پيمانانش طرح تحريم (محاصره) اقتصادی ايران را به تصويب سازمان ملل رساندند.١
گام دوم غارتگران برای به زانو درآوردن ملت ايران، جنگ بود. رژيم بعثی صدام در شهريور 
١٣٥٩ به دستور آمريکا جنگی را در برابر ما آغاز کرد که هشت سال به طول انجاميد. اگرچه در اين 
بر  خداوند  ارادٔه  هم  باز  اما  می کردند،  حمايت  صدام  رژيم  از  چپاول گر  دولت های  از  بسياری  جنگ 
ارادٔه شيطان پيروز شد و ملت ايران با اتکای به خداوند و بدون کمترين وابستگی به قدرت های بيگانه 

توانست نيروهای متجاوز را از ميهن اسالمی بيرون براند.٢
مسلمانان  شکست  برای  اسالم  صدر  مشرکان  که  بود  برنامه ای  همان  شبيه  کامالً  نيز  واقعه  اين 

١ــ اين تحريم ها هنوز هم برطرف نشده است و دولت های استکباری به مناسبت های مختلف تالش می کنند تا دايرهٔ تحريم را تنگ تر کنند. 
٢ــ در طول جنگ تحميلی، در ميان افرادی که به اسارت نيروهای ما درآمده بودند، سربازانی از ۲۵ مليت و کشور مختلف وجود 

داشتند و حتی در مواردی که آمريکايی ها می ديدند، شکست صدام نزديک است، خودشان مستقيماً وارد جنگ می شدند. 
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ترتيب دادند. آنها نيز هنگامی که ديدند نمی توانند در برابر اسالم کاری از پيش ببرند، با يکديگر متحد 
شدند و به جنگ با رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم پرداختند. اين شباهت ها به ما نشان می دهد که 
برنامه های شيطان برای گمراهی انسان ها همواره ثابت بوده است و تنها افراد هستند که در طول تاريخ 

جايشان را به يکديگر می سپارند. 

٭٭٭٭٭٭
محاصرٔه اقتصادی، حمله نظامی، ترور و بمب گذاری، تفرقه افکنی و تالش برای کودتا و ايجاد 
جنگ داخلی ... . اينها همه نقشه هايی بود که استعمارگران بارها و بارها آنها را پس از انقالب به کار 
گرفتند، اما باز هم نتوانستند اسالم را در اين کشور شکست دهند. پس از اين مراحل بود که آنان به 

فکر استفاده از آخرين و مخرب ترين سالح خود در برابر ملت ايران افتادند. 
می توانيد حدس بزنيد اين سالح چيست؟ 

شکست عبرت انگيز
و  آباد  کشوری  و  می گذشت  سال  صد  از  بيش  مسلمانان  توسط  آندلس١  فتح  از 
پيشرفته شده بود. مرکزی برای تجارت، کسب دانش و صنعت. اين موضوع در کنار 

سودی که برای اروپايی ها داشت، حساسيت عده ای را نيز برانگيخته بود. 
مسيحی  کشورهای  نگرانی  مايه  اروپا،  در  پيشرفته  و  مسلمان  کشوری  وجود 
همسايه شده بود. جوانان مسيحی که پيشرفت های مسلمانان را می ديدند، رفته رفته به 
آنها عالقمند می شدند و در نهايت مسلمان می شدند و تحمل اين وضع برای بزرگان اين 
کشورها دشوار بود. از طرفی آنها می دانستند با مسلمانان نمی توانند بجنگند، پس بايد 
چاره ديگری می انديشيدند. آنها فکر کردند و نقشه کشيدند و باز نقشه کشيدند تا اينکه 

باالخره؛
: جناب امير ما از طرف پادشاه خود برای شما پيشنهادی آورده ايم. ما حاضريم 

١ــ آندلس شامل کشور اسپانيا و بخش وسيعی از کشور پرتغال امروزی است.
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برای شما مدرسه و اماکن تفريحی رايگان بسازيم و خودمان نيز بدون اينکه از شما پولی 
بخواهيم آنها را اداره کنيم. مسلمانان می توانند به صورت رايگان از اين مراکز استفاده 
کنند. به عالوه ما حاضريم با شما قراردادی برای تجارت آزاد امضا کنيم؛ يعنی بازرگانان 
و  خريد  و  ببرند  يکديگر  کشورهای  به  آزادانه  دارند  که  را  کااليی  هر  بتوانند  شما  و  ما 

فروش کنند ... 
٭٭٭٭٭٭

مدتی بعد، کودکان و نوجوانان مسلمان به مدارسی می رفتند که همسايگان نيرنگ بازشان 
آنها را اداره می کردند. آنها در اين مدارس بدون اينکه خود بدانند، نزد معلمان مسيحی 

تعليمات مسيحی می ديدند.
مراکز تفريحی آنان نيز توسط زنان بی حيا و آلوده ای اداره می شد که گروه گروه از 

کشورهای همسايه وارد آندلس می شدند.
در اين ميان، بازرگانان مسيحی بر اساس قراردادی که داشتند، هر روز بشکه های 
بزرگ شراب را روانه مراکز تفريحی مسلمانان می کردند و جوانان مسلمان، بی خبر از دامی 

که برايشان پهن شده بود جذب اين مراکز می شدند.
پادشاهان  به  مسلمان  حاکمان  نزديکی  باعث  مسيحيان  با  تجاری  همکاری های 
به  و  دورتر  هم  از  روز  هر  مسلمان  حاکمان  بود،  شده  نيز  همسايه  کشورهای  مسيحی 

مسيحيان وابسته تر می شدند. 
چند سال بعد، ديگر در آندلس نه از فرماندهان دالور خبری بود و نه از سربازان 
غيور و از جان گذشته و فاتح. تنها چيزی که از آندلس بزرگ باقی مانده بود حاکمانی 

وابسته، جامعه ای بی تفاوت و جوانانی بی اراده و غرق در عياشی و خوشگذرانی بود. 
از  اما  بودند،  نرفته  فرو  باتالق  اين  در  هنوز  که  بودند  هم  کمی  عده  بين،  اين  در 
دست آنان کاری بر نمی آمد. اين همان موقعيتی بود که دشمنان اسالم سال های طوالنی 
انتظار آن را می کشيدند. سربازان مسيحی با اولين حمله، آندلس را تسخير کردند و پس 
از صدها سال دوباره مردم آن سرزمين را با شمشيرهايشان مسيحی کردند و هرکس هم 

که حاضر نشد از اسالم دست بکشد از دم تيغ گذراندند. ١

١ــ برگرفته از: تاريخ حکومت مسلمين بر اروپا (محمد ابراهيم آيتی)؛ تمدن اسالم و عرب (گوستاو لوبون)؛ تاريخ 
فتوحات اسالم در اروپا (شکيب ارسالن) 
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شبيخون فرهنگی 
بسيار  عالوه بر هزينه های  نظامی  جنگ های  که  دريافته اند  خوبی  به  بزرگ  قدرت های  امروزه 
گزافی که دارد، باعث تنفر ملت ها نيز می گردد و اين مسئله ادامٔه کار آنها را در کشورهای ديگر مشکل 
می کند. به همين دليل آنها برای به زانو درآوردن ملت ها راهکار جديدی به نام جنگ نرم١ يا شبيخون 

فرهنگی را در پيش گرفته اند. 
شايعه پراکنی٢،ايجاد تفرقه بين مردم و مسئوالن کشور، توليد فيلم های ضد ايرانی و ضد اسالمی، 
تهيه و پخش فيلم ها و تصاوير زشت و مبتذل، ساخت بازی های رايانه ای ُمخرب، توليد و پخش مواد 
مخدر در بين جوانان و تالش همه جانبه برای ترويج بی حجابی و بی عفتی، بخشی از اين جنگ نرم بر 

عليه ملت و فرهنگ ماست.٣
دشمنان با استفاده از تجربيات شومی که از سرگذشت اندلس و حوادث مانند آن اندوخته اند، 

تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا با تکرار آن رويدادها ملت مسلمان ما را به زانو درآورند. 
کم اهميت جلوه دادن حجاب، عادی سازی روابط نادرست بين دختران و پسران، ترويج بی عفتی 
و آلوده کردن جوانان از اصلی ترين نقشه های دشمنان در زمان حاضر است. آنها به خوبی می دانند که 
اگر جوانان مسلمان به دستورات اسالم درباره حفظ حجاب و پاکدامنی عمل کنند، شکست دادن آنها 
بسيار دشوار خواهد بود. پس تمام تالش خود را به کار می بندند تا آنها را از تعليمات حکيمانه اسالم 

دورنگه دارند.

١ــ  جنگ نرم به اقداماتی گفته می شود که به وسيلٔه آن می توان يک کشور را بدون استفاده از نيروهای نظامی سرنگون کرد.
٢ــ  يکی از شايعاتی که دشمن به شدت در مورد آن تبليغ می کند اين است که جمهوری اسالمی ايران می خواهد بمب اتمی بسازد. 
دشمن با ايجاد و گسترش اين شايعه می خواهد ما را از استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای ــ که حّق مسلم هر کشوری است ــ محروم و تمامی 

دنيا را به کشور عزيزمان بدبين سازد. 
٣ــ  خوب است بدانيم که مجلس نمايندگان آمريکا هر سال به صورت رسمی ده ها ميليون دالر را به طرح هايی که بتواند نظام اسالمی 
را در ايران از بين ببرد، اختصاص می دهد که اين مبلغ معموالً صرف شبکه های ماهواره ای تلويزيونی و راديوهای ضد ايران می شود. البته مبلغ 
واقعی کمک های پنهانی صهيونيست ها و ساير دشمنان اسالم برای مقابله با انقالب اسالمی بسيار بيشتر از مبالغی است که به صورت رسمی 

اعالن می شود.
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قرآن کريم درباره اين نيرنگ هميشگی دشمنان اسالم می فرمايد:

«َو ال َيـزالوَن ُيـقاتِـلونَـُكم         و آنان پيوسته با شما مى جنگند  
َحّتیٰ َيـُرّدوُكم َعن ديـنِـُكم          تا شما را از دينتان برگردانند.  

ِاِن اسـتَـطاعوا» ١                                       اگر بتوانند.

اين آيه به خوبی نشان می دهد که هدف اصلی دشمن از تحريم اقتصادی، جنگ نظامی و شبيخون 
فرهنگی چيزی جز نابودی باورهای دينی مردم و دور کردن آنها از دين نيست.

که  می شود  روشن تر  ما  برای  السالم  عليه  اميرمؤمنان  نورانی  کلمات  اين  ارزش  اکنون 
می فرمايد: 

پاکدامنی  و  عفيف  انسان  پاداش  از  بزرگ تر  خدا  راه  در  شهيد  مجاهد  پاداش 
نيست که قدرت انجام گناه را دارد، ولی خود را آلوده نمی کند؛ انسان پاکدامن نزديک 

است فرشته ای از فرشته ها شود. ٢

١ــ سورٔه بقره، آئه ۲۱۷.        
٢ــ  نهج البالغه، حکمت ۴۷۷.

و  کنيد  مرور  اسالمی  ايران  شکست  برای  را  بيگانگان  نقشه های  ديگر  بار  يک 
دربارٔه راه های مقابله با اين نقشه ها با دوستانتان در کالس گفت و گو کنيد. 
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ـ ثمرات انقالب اسالمی را به صورت خالصه بيان کنيد.  ١ـ
ـ  چند نمونه از اقدامات ابرقدرت ها برای شکست نظام اسالمی ايران را توضيح  ٢ـ

دهيد. 
ـ  خطرناک ترين سالح دشمن در جنگ عليه انقالب اسالمی چيست؟ توضيح  ٣ـ

دهيد.
ـ  هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسالمی  ٤ـ

بيان کنيد.

طبل توخالی 
نيز  را  ملت  دارايی های  از  دالر  ميلياردها  و  کرده  فرار  ايران  از  جنايتکار  شاه 
او  بازگرداندن  خواستار  ايران  مردم  که  حالی  در  است؛  کرده  خارج  ايران  از  خود  با 
اعالم  آمريکا  بپذيرد،  را  او  نيست  حاضر  دولتی  هيچ  و  هستند  محاکمه اش  و  ايران  به 
می کند که با آغوش باز آمادٔه پناه دادن به شاه است. دولت ايران از آمريکا می خواهد که 
شاه را به همراه دارايی های ايران به کشورمان بازگرداند، اما دولت آمريکا هيچ اعتنايی 
اغتشاشاتی  از  خبر  کشور  کنار  و  گوشه  از  روز  هر  نمی کند.  ايران  ملت  درخواست  به 

می رسد که ريشه در سفارت آمريکا در تهران دارد. 
جاسوسان آمريکايی با عنوان کارمند سفارت آمريکا در ايران، با تمام توان مشغول 

تهيه نقشه ای برای کودتای نظامی بر عليه انقالب اسالمی هستند. 
جوانان انقالبی و دانشجويان که از اين همه شيطنت و نيرنگ آمريکايی ها به تنگ 
آمده اند، در حرکتی خودجوش به سفارت آمريکا يا همان النٔه جاسوسی حمله و کارکنان 
آن را دستگير می کنند. دانشجويان اعالم می کنند تا آمريکا شاه را به ايران بازنگرداند، 

جاسوسان را آزاد نمی کنند. 
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کارتر رئيس جمهور آمريکا شتابزده و خشمگين در برابر دوربين های خبری قرار 
می گيرد و اعالم می کند اگر ايران سريعاً جاسوسان را به کشورشان بازنگرداند، آمريکا به 

ايران حمله نظامی خواهد کرد. 
انتخابات رياست جمهوری آمريکا نزديک است و کارتر برای پيروز شدن در اين 
انتخابات شديدًا نيازمند يک حرکت تبليغاتی است و چه تبليغاتی بهتر از حمله به ايران و 

آزاد کردن جاسوسان؟!
تهديدهای نظامی آمريکا بسياری از مردم را در نگرانی فرو برده است.

: « آمريکا بزرگ ترين قدرت نظامی روز دنياست. مگر می شود در برابر آمريکا 
مقاومت کرد؟ راستی اگر آمريکا به کشورمان حمله کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ... »

عده ای ترسو که هنوز در حال و هوای زمان شاه به سر می برند کم کم صدايشان 
در می آيد: چه کسی می خواهد در برابر آمريکا بايستد؟ آنها را آزاد کنيد و ماجرا را تمام 

کنيد. آدم عاقل که با ُدم شير بازی نمی کند ... . 
چيزی نمانده است که همين تهديدها کار خودش را بکند که ناگهان ورق کامالً 
بر می گردد. بقئه ماجرا را از کتاب خاطرات هميلتون ُجردن (رئيس کاخ سفيد و دست 

راست کارتر) می خوانيم: 
[امام] سخنان  كامل  متن  كه  شد  جمهور  رئيس  دفتر  وارد  حالی  در  بر ژينسكی 

خمينی نسبت  به رئيس جمهوری آمريكا را در دست داشت. او خشمگين و عصبانی، 
بعضی از جمالت آن را با صدای بلند برای ما می خواند: 

« ... اينها خيال  نكنند كه  ما همين طور نشسته ايم  تا اينها هر غلطی  می خواهند 
بكنند، نه  اين طور نيست . مسئله ، مسئلهٔ   انقالب  است . يک  انقالب  بزرگ تر از انقالب  
 ... برگردانند  را  خائن   (شاه)  اين   و  بنشينند  خودشان   سرجای   بايد  شد.  خواهد  اّول  
آمريكا توقع  دارد كه  شاه  را ببرد به  آنجا (و عليه اين ملت)  توطئه  كند، پايگاهی  هم  اينجا 
برای  توطئه  درست  كند، و جوان های  ما بنشينند و تماشا كنند؟ ... چرا ما بايد بترسيم؟ 
كارتر طبل تو خالی است. او ُعرضٔه هيچ كاری را ندارد ... آمريكا هيچ غلطی نمی تواند 

بكند ... » 
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ديگر مطمئن بوديم که آنها می خواهند گروگان های آمريکايی را به اتهام جاسوسی 
محاکمه کنند. همٔه ما از تصور اينکه آنها افراد ما را محاکمه و سپس اعدام خواهند کرد 
و  بوديم  نشسته  سفيد  کاخ  در  نزار  حالی  با  ما  که  بود  درحالی  اين  لرزيديم،  خود  بر 

نمی دانستيم چه کار بايد بکنيم! 
برای من روشن بود که کليد انتخابات ما در دست کسان ديگری در آن سوی دنيا 
است؛ همان کسانی که تصميم و عملشان تا آخرين لحظه برای ما قابل پيش بينی نيست. 
جمهوری  رياست  انتخابات  سرنوشت  که  است  عجيب  گفت:  من  به  هواپيما  در  کارتر 

کشور بزرگ ما نه در شيکاگو يا نيويورک، بلکه در تهران تعيين می شود.
می توانست  متحده  اياالت  «زمانی  که:  خواندم  اشپيگل١  در  بعد  روز  چند      
تصميم بگيرد كه چه كسی در ايران بر مسند قدرت بنشيند، اما امروز، در۱۹۸۰م.  يک 
آيت اللّٰه در تهران می تواند سرنوشت انتخابات رياست جمهوری اياالت متحده را تعيين 

كند.»

١ــ  مجلٔه مشهور آلمانی. 
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