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پوشش مناسب، از نشانه هاى «عفاف» و «عّزت نفس» است به گونه اى 
ارزش  دو  اين  به  وى  توّجه  ميزان  مى توان  كس  هر  پوشش  نوع  از  كه 
انسانى را دريافت. با اين كه اسالم هم زنان و هم مردان را به پوشيدن 
لباس مناسب دعوت كرده، اّما نسبت به پوشش زنان توّجه ويژه اى دارد. 
در اين درس مى خواهيم علت اين توّجه خاص و پرسش هاى پيرامون اين 

موضوع را بررسى كنيم.

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

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

 ............................... ُقـۡل ِلـۡلـُمـؤِۡمـنـينَ 
 ............................... يَـُغـّضـوا ِمـۡن َابۡـصـاِرِهـمۡ 
 ............................... َو يَـۡحـَفـظـوا فُـروَجـُهـمۡ 
 ............................... ٰذِلـَك َاۡزكـٰی لَـُهـمۡ 
 ............................... َه َخـبـيٌر ِبـمـا يَـۡصـَنـعـونَ  ِانَّ الـلـّٰ

به زنان مؤمن بگو َو ُقـۡل ِلـۡلـُمـؤِۡمـنـاِت 
چشمان خود را كنترل كنند يَـۡغـُضـۡضنَ  ِمـۡن َابۡـصـاِرِهـنَّ 

و دامان خود را (از گناه) حفظ نمايند َو يَـۡحـَفـظۡـَن فُـروَجـُهـنَّ 
و زينت های خود را آشکار نکنند وَ ال يُـبۡـديَن زيَنـَتـُهـنَّ 

مگر آنچه نمايان است، (مانند گردی صورت) ِاّال   مـا ظَـَهـَر ِمـۡنـهـا 
و روسری های خود را بر روی سينه وَ لۡـَيـۡضـِربۡـَن ِبـُخـُمـِرِهـنَّ 

و گريبان خويش بيندازند َعـلـٰی ُجـيوِبـِهـنَّ 
نور، ٣٠ و ٣١

 ............................... َهـا الـنَّـِبـیُّ  ـُّ يا اَ ي
 ............................... ُقـۡل  ِالَۡزواِجـَك و بَـنـاِتـَك 

قرائت 
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 ............................... َو ِنـسـاِء الۡـُمـۡؤِمـنـيَن 
 ...............................  ۱ يُـۡدنيَن َعلَۡيِهنَّ ِمۡن َجال    بيِبِهنَّ

اين كار از اين جهت بهتر است ٰذِلـَك َادنـٰی 
كه [به عفاف] شناخته شوند َاۡن   يُـۡعــَرفۡـَن 
تا مورد اّذيت قرار نگيرند فَـال   يُـۡؤَذيۡـَن 

و خداوند همواره آمرزگار و مهربان است ُه َغـفـوًرا َرحـيًمـا  َو كـاَن الـلـّٰ
احزاب، ۵۹

به کمک عبارات زير، ترجمه ی آيات را تکميل کنيد.
َازكٰی: پاک تر   ُفـروَجـُهـۡم: دامان خود را  َيـُغـّضـوا: کنترل کنند 

: پوشش های خود َجالبـيـِبـِهـنَّ ُيـدنيَن: نزديک سازند  َيـۡصـنَـعـوَن: انجام می دهند 

پس از قرائت و تکميل ترجمه ی آيات، می کوشيم با تدبر در آن ها و به کمک سخنان پيشوايان و 
سيره و روش زندگی آنان سؤال های مربوط به پوشش را بررسی کنيم و به پاسخ درست برسيم.

  آيا در قرآن کريم درباره ی عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟
خدای متعال، در قرآن کريم هم برای مردان و هم برای زنان وظايف خاص و روشنی تعيين کرده 

است، که عبارتند از:
الف ــ وظيفه ی مردان است كه چشم خود را كنترل كنند و از نگاه به زنان نامحرم 

خودداری كرده و دامان خود را از گناه نگه دارند. 
با رعايت اين مسئوليت از جانب مردان، بخش قابل توجهی از سالمت جامعه تأمين 
می شود. اّما اگر مردی، پاكی و تقوا نداشته باشد و با نگاه خود نامحرم را زيرنظر بگيرد، 

١ــ جالبيب جمع جلباب است.جلباب، پوششی است که از روسری بزرگ تر و از چادر کوتاه تر است. (تفسير نمونه، ج ١٧، ص ٤٢٨)

سوره/آيه
………

ترجمه
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مقّدمات گناهان بزرگ تر را فراهم می كند و نمی تواند خود را از لغزش حفظ نمايد. به همين 
جهت رسول خدا (ص) می فرمايد:

نگاه به نامحرم تيری زهرآلود از ناحيه ی شيطان است. هر كس به پاس حرمت الهی 
آن را ترک كند، خدا ايمانی به او می دهد كه شيرينی آن را در دل احساس می نمايد.۱

ب ــ زنان نيز مانند مردان وظيفه دارند كه از نگاه به نامحرم خودداری كنند و دامان 
خود را از گناه حفظ نمايند. 

ج ــ استفاده از زينت و زيورآالت نبايد به گونه ای باشد كه توجه نامحرمان را به خود 
جلب كند. 

د ــ زنان بايد حجاب خود را به گونه ای تنظيم كنند كه عالوه بر موی سر، گريبان و 
گردن آن ها را هم بپوشاند. 

ما  از  را  آن  رعايت  و  كرده  مشخص  را  حجاب  حدود  ما،  پيشوايان  كريم،  قرآن  بر  عالوه 
خواسته اند.

امام كاظم (ع) در جواب برادرش كه پرسيد: ديدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جايز است؟ 
فرمود: چهره و دست تا مچ.۲

يكی از ياران امام صادق (ع) به نام فضيل بن يسار می گويد از ايشان پرسيدم: آيا ساعد زن از 
قسمت هايی است كه بايد از نامحرم پوشيده شود؟

فرمود: بلی، آنچه زير روسری قرار می گيرد نبايد آشكار شود، همچنين از مچ به باال بايد پوشيده 
شود.۳

هم چنين از قرآن کريم به دست می آوريم که:
۱ــ زنان مسلمان از همان ابتدا موی سر خود را می پوشاندند ولی با حدود آن آشنا 
نبودند. لذا خداوند به آنان دستور می دهد روسری ها و پوشش هايشان را به خود نزديک 

كنند تا اطراف صورت و گريبان آنان نيز پوشيده شود. 
۲ــ اين پوشش سبب می شود كه زن به عفاف و پاكی شناخته شود و افراد بی بندوبار 

كه اسير هوٰی و هوس خود هستند، به خود اجازه ی تعّرض به او را ندهند. 

١ــ بحاراالنوار، ج ١٠٤، ص ٣٨
٢ــ قرب االسناد، ص ١٠٢

٣ــ کافی، ج ٥، ص ٥٢١؛ وسائل الشيعه، ج ٣، ص ٢٥

سوره/آيه
………
سوره/آيه
………

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………
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 آيا اسالم نحوه و شكل پوشش را معين كرده است؟
می دانيم كه امت اسالمی از اقوام و ملل گوناگون و با آداب و رسوم مختلفی تشكيل شده است كه 
هر كدام پوشش و لباس مخصوص خود را دارند. حتی ممكن است در كشوری، مثل كشور عزيزمان 

ايران، اقوام مختلفی زندگی كنند كه هركدام از آن ها پوشش خاصی برای خود برگزيده باشند.
بنابراين، چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زيادی به آداب و رسوم ملت ها و اقوام بستگی دارد. 
اسالم، ضمن پذيرش اين تنوع و گوناگونی، مردان را موظف كرده لباسی بپوشند كه وقار و احترام آنان 
حفظ شود و با ارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد. بنابراين پوشيدن لباسی كه آنان را نزد مردم 

انگشت نما كند يا وسيله ی جلب توجه زنان نامحرم قرار گيرد، حرام است.
زنان نيز موظفند كه دو شرط زير را رعايت كنند:

۱ــ تمام بدن خود را، به جز صورت و دست ها تا مچ، از نامحرم بپوشانند.
۲ــ پوشش آنان نبايد چسبان و تحريک كننده باشد.

اين وظيفه ی الهی، مانند هر عمل ديگری، هرچه كامل تر و دقيق تر انجام شود، نزد خدا باارزش تر 
و آثار و ثمرات فردی و اجتماعی آن افزون تر است و فرد را به رشد و كمال معنوی باالتری می رساند. 
از اين رو، استفاده از «چادر» كه دو شرط قبل را به طور كامل دارد و سبب حفظ هرچه بيش تر كرامت 

و منزلت زن می گردد و توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند، اولويت دارد.

 چه زنانی، محرم۱ مردان هستند؟
بنابر آيات قرآن کريم و روايات معصومين، محارم مردان عبارتند از:

الف: محارم نسبی که به سبب خويشاوندی نََسبی محرم هستند:
٢ــ خواهر و بچه ها و نوه های خواهر ١ــ مادر و مادربزرگ 

٤ــ دختر برادر و نوه های او ٣ــ دختر و نوه های دختر 
٦ ــ خاله و خاله ی پدر و مادر ٥ ــ عمه و عمه ی پدر و مادر 

۷ــ نوه های دختری پسر
ب: محارم سببی که به سبب ازدواج محرم می شوند:

۲ــ زن پسر (عروس)۲ ۱ــ مادرزن و مادربزرگ او 
١ــ زن و مردی که نسبت به هم محرم هستند،به اين معناست که نمی توانند با هم ازدواج کنند و رعايت احکام حجاب ميان آن ها الزم نيست.

محرم  دادن  شير  واسطه ی  به  نيز  محارم  برخی  می شوند.  محرم  مرد  بر  نيز  نوه هايش  و  زن (نادختری)  دختر  و  پدر (نامادری)  زن  ٢ــ 
می شوند که محارم رضاعی نام دارند.
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 چه مردانی، محرم زنان هستند؟
بنابر آيات قرآن کريم و روايات معصومين، محارم زنان عبارتند از:
الف: محارم نسبی که به سبب خويشاوندی نسبی محرم هستند:

٢ــ برادر و بچه ها و نوه های او ١ــ پدر و پدربزرگ 
٤ــ پسر خواهر و نوه های او ٣ــ پسر و نوه های پسر 
٦ ــ دايی و دايی پدر و مادر ٥ ــ عمو و عموی پدر و مادر 

٧ــ نوه های پسری دختر
ب: محارم سببی که به واسطه ی ازدواج محرم می شوند:

۱ــ پدرشوهر و پدربزرگ او               ۲ــ شوهر دختر۱
توجه:مرد نمی تواند با خواهر زن، تا وقتی که خواهر ديگر، همسر اوست، ازدواج کند. اّما بايد 

نسبت به يکديگر احکام حجاب را رعايت کنند.

 چرا ميان پوشش زنان و مردان تفاوت وجود دارد؟
که  دارد،  مسئولّيت هايی  می رسد،  او  به  خدا  جانب  از  كه  موهبتی  و  نعمت  هر  مقابل  در  انسان 

ازجمله ی آن ها:
۱ــ حفظ و نگهداری آن نعمت،

۲ــ بهره برداری از آن نعمت در جهت رشد و كمال است.
خداوند زنان را بيش از مردان از نعمت زيبايی بهره مند كرده و همين نعمت را پشتوانه ی مهمی 
برای ازدواج زن و مرد و تحكيم خانواده قرار داده است. زن به شكرانه ی اين نعمت، بايد اوًال در حفظ 
زيبايی و طراوت خود بكوشد؛ ثانيًا از اين نعمت برای استحکام بنيان خانواده بهره ببرد. اما جلوه گری 
در عرصه ی جامعه و در مقابل نامحرمان، سرانجامی جز گسترش روابط نامشروع و افزايش طالق و 
جدايی نخواهد داشت، باليی که امروزه جوامع غربی گرفتار آن هستند و متأسفانه برخی افراد به جای 
الگو گرفتن از تالش های علمی و صنعتی غرب، از مد و لباس و نوع روابط دختر و پسر آنان پيروی 

کرده و به تدريج گرفتار نتايج خانمان سوز آن، از جمله، افزايش طالق شده اند.
اين مسئولّيت ها زمينه ساز منشأ تفاوت پوشش زنان و مردان است. به ميزانی كه پوشش يک زن 
١ــ شوهر مادر (ناپدری) و پسر شوهر که فرزند خودش نباشد نيز محرم زن محسوب می شوند. برخی محارم نيز به واسطه ی شير دادن 

محرم می شوند. که محارم رضاعی نام دارند.
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از حدود اسالمی فاصله می گيرد، به همان ميزان، آن مسئولّيت ها مورد غفلت قرار می گيرند. البته فايده و 
ثمره ی اين وظيفه و مسئولّيت ها، مانند ساير مسئولّيت ها، ابتدا به خود زن و سپس به جامعه می رسد.

با دوستان خود مشورت كنيد و ببينيد كه رعايت پوشش اسالمى توسط زن 
در هريك از موارد زير چه ثمراتى دارد؟

 ...................................................... ۱ــ برای زن:
 .................................................................
 .................................................................
 ..................................................... ۲ــ برای مرد:
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................. ۳ــ برای خانواده:
 .................................................................
 .................................................................
۴ــ برای جامعه:.................................................... 
 .................................................................
 .................................................................

 آيا حجاب زنان، موجب سلب آزادی و كاهش حضور آنان در جامعه می گردد؟
حفظ موهبت ها و نعمت های خدادادی نه تنها سلب آزادی تلقی نمی شود بلكه به معنای بهره مندی 

مطلوب و درست از آن هاست. 
 پوشش زنان نيز، نه تنها آزادی و حضور مؤثر آنان  در جامعه را سلب نمی كند بلكه بنابه فرموده ی 
قرآن كريم، فّعالّيت های مؤثر، مفيد و بدون زيان آنان را ممكن می سازد، سالمت اخالقی جامعه را باال 

می برد، حريم و حرمت زن را حفظ می كند و آرامش روانی او را افزايش می دهد.

بررسى 
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بيشتر بدانيم
جايگاه حجاب در اديان ديگر

گرايش به پوشش و عفاف يک گرايش فطری در ميان زنان و مردان است اّما ميزان 
و شکل آن رابطه ی مستقيمی با اخالق و فرهنگ جوامع داشته و دارد. در سرزمين های 
مختلف، انسان هايی که به ارزش های اخالقی اعتقاد بيشتری داشته اند، از پوشش کامل تر 
و متين تری استفاده کرده اند و هرقدر سطح ارزش های اخالقی در آن جوامع پايين آمده، 
پوشش مردان و زنان نيز در سطح پايين تری قرار گرفته و شکل نامناسبی پيدا کرده است.

اديان الهی، که در اصل و حقيقت، يک دين هستند، همواره بر پوشش تأکيد کرده و 
آن را الزمه ی دينداری شمرده اند. مطابق با آيين يهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، 
موی سر خود را می پوشاندند و به حجاب پای بند بودند.۱ در آيين مسيحيت نيز پوشش 
اهّمّيت زيادی داشته و زنان معتقد به حضرت مسيح (ع) می کوشند مانند حضرت مريم  (س) 
موی خود را بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند. نقاشان مسيحی، به خصوص نقاشان 
قديمی تر، تصوير حضرت مريم (س) را با پوشش و حجاب کامل می کشيدند. هم چنين از 
گذشته تا زمان حاضر زنان راهبه و قديس يکی از کامل ترين حجاب ها را انتخاب کرده اند. 
اين امر نشان می دهد که از نظر آنان، داشتن حجاب، به دينداری نزديک تر و در پيشگاه 

خدا پسنديده تر است.
توّجه داشته باشيم که در زمان ظهور حضرت مسيح (ع) در فلسطين، اروپا در 
شرک و بت پرستی به سر می برد. مردم گرفتار آداب و رسوم مشرکانه بودند و زنان آن ها 
معموًال موی خودرا نمی پوشاندند. اّما با آمدن مسيحيت به اروپا و گسترش تعاليم دين 
اخير  دوران های  در  اّما  يافت.  گسترش  زنان  ميان  در  نيز  سر  موی  پوشيدن  مسيح (ع) 
پايبندی به تعاليم دينی کمتر شد و آن بخش از دستورات و سنت های حضرت موسی (ع) 
و حضرت عيسی (ع) هم که باقی مانده، مورد غفلت قرار گرفته و به آن ها عمل نمی شود. 
بنابراين، بی حجابی زنان غرب نه تنها جايگاهی در انديشه ی مسيحيت حقيقی ندارد، بلکه 

بازگشتی به سنت های مشرکانه ی قبل از حضرت مسيح (ع) محسوب می شود.
زنان ايرانی قبل از اسالم که عمومًا پيرو آيين زرتشت بودند، با پوشش کامل در 

١ــ تاريخ تمدن ويل دورانت، ج ١٢، ص ٣٠
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گام ششم
حضور آراسته و با عفت در جامعه

براى حضور عزتمند و عفيفانه در جامعه، دو برنامه را دنبال 
مى كنيم:

1ــ مى كوشيم همواره آراسته، تميز و پاك باشيم همان طور 
كه پيامبر خدا و اهل بيت ايشان اين گونه بودند.

2ــ حدود حجاب و پوشش اسالمى را رعايت مى كنيم؛ تا هم 
خداى بزرگ از ما راضى باشد و هم عزت و عفاف ما در جامعه 
حفظ شود و اين عمل ما سبب گسترش كرامت هاى اخالقى در ميان 

مردم گردد.
خدايا! در اين راه پشتيبان و ياورمان باش.

محل های عمومی رفت و آمد می کردند. حتی گفته اند که خشايارشاه، پادشاه هخامنشی، 
از همسرش خواست که در روز جشن ازدواج بدون پوشش مناسب حضور يابد. اّما آن 
زن عفاف خود را بر ملکه ی ايران بودن ترجيح داد و اين دستور را نپذيرفت. خشايارشاه 

نيز او را از دربار خود بيرون کرد.۱
در اديان ديگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت يک اصل پسنديده مطرح 
بوده و کم تر قوم و مّلتی است که زنان آن پوشش مناسبی نداشته باشند. تفاوت ها مربوط 

به چگونگی و حدود آن بوده است.

رضايی،        عبدالعظيم  ايران،  ساله ی  هزار  ده  تاريخ  ١٠٠ و  ٩٩ و  صص  پيرنيا،  حسن  ساسانيان،  انقراض  تا  آغاز  از  ايران  تاريخ  ١ــ 
ج  ١، ص ٢٢٧
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انديشه 
و تحقيق

١ــ برای حضور سالم و عّزتمند در جامعه، چه پيشنهادهايی برای مردان و زنان 
داريد؟

امر  يک  (ع)  مسيح  حضرت  دين  در  سر  موی  حتی  و  بدن  پوشش  اين که  با  ٢ــ 
پسنديده است، برخی جوامع مسيحی نسبت به اين موضوع بی توجه اند. به نظر شما، عّلت 

آن چيست؟
٣ــ با تکميل جدول زير مشخص کنيد که کدام يک از مردان زير نسبت به زنان، 

محرم و کدام نامحرم می باشند.
نامحرممحرمنسبت

پسرخاله١
شوهرخواهر٢
پسرعمه٣
پدربزرگ مادر٤
برادرشوهر٥
نوه ی خواهر٦
پسرعمو٧
پسردايی٨
برادر مادر٩
پسر دختر١

وضع جامعه ی اطراف خود را بررسی کنيد و ببينيد که:
١ــ رفتار پسران و مردان در جامعه چگونه بايد باشد تا سالمت اخالقی جامعه 

حفظ شود؟
٢ــ عّزت نفس و حفظ حرمت دختران و زنان تا چه ميزان به وضع پوشش آنان 

بستگی دارد؟

پيشنهاد
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نظارت همگانى1

آيا تاكنون با كشتى سفر كرده ايد؟
در روزگاران قديم كه دريانوردان با كشتى هاى بادبانى پهنه ى درياها 
روبه رو    خاطره انگيزى  و  دلهره آور  حوادث  با  مى پيمودند،  را  اقيانوس ها  و 
ناپيداست،  آن  كرانه هاى  كه  دريايى  بر  چوب  قطعه  چند  با  حركت  مى شدند. 
ساكنان كشتى را به هم نزديك مى كرد. آنان در هنگام خطر حس مى كردند 
خواهند  نجات  هم  با  يا  است!  خورده  گره  يكديگر  به  سرنوشتشان  چقدر  كه 

يافت و يا با هم در دريا فرو مى روند!
ى الـلّـُه َعـلَـيهِ    وَ آلِـهـ  به يارانش فرمود: «مردمِ يك  روزى رسول خداـ  َصـلـَّ
جامعه مانند سرنشينان كشتى اند. اگر كسى جايى را كه نشسته، به بهانه ى اين كه 

جاى خودش است، سوراخ كند، نه تنها خودش بلكه همه را غرق خواهد كرد».
رسول خدا (ص) از بيان اين مثال چه هدفى داشته اند؟

چه شباهتى بين سرنشينان كشتى و مردم يك جامعه است؟
چه مسئوليت مشتركى بر عهده ى هريك از افراد جامعه مى باشد؟

١ــ اين درس با استفاده از کتاب «بايدها و نبايدها» اثر آيت الله شهيد دکتر بهشتی تنظيم شده است.

 



145

قرائت

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

 ................................ َو اۡعـَتـِصموا ِبـَحـبۡـِل اللِّٰه َجميًعـا 
 ................................ قـوا  َو ال تَـَفـرَّ
 ................................ ِه َعـلَـۡيـُكـمۡ  َو اۡذكُـروا ِنـۡعـَمـَة الـلـّٰ
 ................................ ِاۡذ كُـۡنـُتـۡم َاۡعـداءً 
 ................................ َف بَـۡيـَن ُقـلـوِبـُكـمۡ  فَـاَ        لـَّ

تا به لطف او با يكديگر  برادر شديد فَـاَۡصبَۡحـُتـۡم ِبـِنـۡعـَمـِتـه ی ِاۡخوانًـا 
و بر كنار پرتگاه آتش بوديد َو كُـۡنـُتۡم َعـلٰی َشفا ُحۡفـَرٍة ِمَن الّناِر 

كه شما را از آن رهانيد فَـاَ نۡــَقـَذكُـۡم ِمـۡنـهـا 
اين گونه خدا  آيات  خود را روش  بيان می کند ُه لَُكۡم ءاياِتـه ی  كَـٰذِلَك يُــبَـِيّـُن الـلـّٰ

تا اين که هدايت شويد لَـَعـلَّـُكـۡم تَـۡهـَتـدونَ 
 ................................ ـةٌ  َوۡلـَتـُكـۡن ِمـۡنـُكـۡم ُامَّ
 ................................ يَـۡدعـوَن ِالَـی اۡلـَخـۡيـِر 
 ................................ َو يَـۡأُمـروَن ِبـاۡلـَمـۡعـروِف 
 ................................ َو يَــۡنـَهـۡوَن َعـِن اۡلـُمـۡنـَكـِر 
 ................................ ِئـَك هُـُم اۡلـُمـۡفـِلـحـونَ  ـٰ َو ُاول

آل عمران، ١٠٣ و ١٠٤
 ................................ َو الـُمـۡؤِمـنـوَن َواۡلـُمـۡؤِمـنـاُت 
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 ........................ بَـۡعـُضـُهـۡم َاۡوِلـيـاُء بَـۡعـٍض 
 ........................ يَـۡأُمـروَن ِبـالۡـَمـۡعـروِف 
 ........................ َو يَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر 
 ........................ ـالةَ  َو يُـقـيـمـوَن الـصَّ
 ........................ کـاةَ  َو يُـۡوتـوَن الـزَّ
 ........................ َه َو َرسـولَـه و  َو يُـطـيـعـوَن الـلـّٰ
 ........................ هُ  ِئـَك َسـَيـۡرَحـُمـُهـُم الـلـّٰ ـٰ ُاول
 ........................ َه َعـزيـٌز َحـکـيـمٌ  ِانَّ الـلـّٰ

توبه، ٧١

 ........................ ـٍة  کُـۡنـُتـم َخـۡيـَر ُامَّ
 ........................ ُاۡخـِرَجـۡت ِلـلـّنـاِس 
 ........................ تَـۡأُمـروَن ِبـالۡـَمـۡعـروِف 
 ........................ َو تَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر 
 ........................ ِه …  َو تُـؤِۡمـنـوَن ِبـالـلـّٰ

آل عمران، ١١٠

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

ُيـبَـِيّـُن: روشن می كند اَ لََّف: الفت ايجاد كرد  ِاۡعـتَِصموا:چنگ زنيد، تمسک جوييد 
ُيـطـيـعـوَن: اطاعت می کنند َاۡولِـيـاء: جمع َوِلـّی: سرپرستان  قـوا: پراکنده نشويد  التَـَفـرَّ
ُاۡخـِرَجـۡت: پديدار شده است َسَيۡرَحُمُهۡم: َسـ + َيۡرَحُم + ُهۡم: به زودی رحمت می آورد برای آن ها 

ر: بهترين ـۡ َخـي

ترجمه
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هدف واحد و مسئوليت مشترک
قبل از تدبر در آيات و برای درک عميق تر آن ها، به سراغ سخن رسول خدا (ص) می رويم که 

جامعه ی اسالمی را به کشتی تشبيه کرده است تا بدانيم که اين دو از چه جهاتی با هم شباهت دارند.
سرنوشت سرنشينان يک کشتی که در حال گذر از درياها و اقيانوس هاست، در امور زير به هم 

پيوند خورده و مسئوليت مشترکی دارند:
ــ همه ی آن ها با يک وسيله و به سمت يک هدف حرکت می کنند.

ــ هيچ يک از ساکنان کشتی نمی تواند به ميل خود و بدون توجه به ديگران جهت حرکت کشتی 
را تغيير دهد.

ــ کشتی هم نمی تواند در آِن واحد چند جهت متفاوت را دنبال کند.
ــ حفظ امنيت و سالمت کشتی برای رسيدن به مقصد بر عهده ی همه ی افراد است.

ــ اختصاصی بودن جا و برخی وسايل ديگر اين حق را به کسی نمی دهد که هر طوری که ميل 
دارد از آن ها استفاده کند.

ــ حاالت روحی و اخالقی افراد مانند ترس يا شجاعت، نا اميدی يا اميدواری افراد در لحظه  های 
خطر بر ديگران تأثير دارد و سرنوشت همه ی ساکنان را تغيير می دهد.

ــ سپردن هدايت کشتی به ناخدای خبره و وظيفه شناس و کمک به او بهترين راه رسيدن کشتی 
به مقصد است.

با توجه به مشابهت جامعه اسالمى با كشتى، به سؤال هاى زير پاسخ دهيد:
1ــ آيا هر فردى مى تواند به ميل خود مقصدى براى كشتى اجتماع تعيين 

كند؟
 ............................................................................
2ــ آيا هر فردى به بهانه ى استقالل در مسائل شخصى، مى تواند بگويد «من 

هر  طور كه ميل دارم زندگى مى   كنم و انتخاب هاى من ارتباطى به ديگران ندارد؟»
 ............................................................................
3ــ آيا هر كس به بهانه ى نفع شخصى مى تواند بگويد «من فقط براى رفاه 

و سعادت خود تالش مى كنم و كارى به ديگران ندارم.»؟
 ............................................................................

مقايسه
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4ــ ارتباط و تأثيرگذارى اعضاى جامعه بر هم عميق تر است يا سرنشينان 
يك كشتى؟

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

اکنون که علت تشبيه جامعه ی اسالمی به کشتی را دريافتيم، به سراغ آيات قرآن 
کريم می رويم تا پيام های آن را به دست آوريم.

با تدبر در آيات ابتداى درس پيام هاى زير را تكميل كنيد و مشخص نماييد 
كه هر پيام از كدام آيه به دست آمده است.

سوره/آيهپيام آياترديف
……… است١ عامل اصلی وحدت جامعه ی اسالمی………
آن ها ٢ خداوند  زيرا  يکديگرند  رفتارهای  مسئول  اسالمی  جامعه ی  افراد 

را………… قرار داده است
برای انجام اين مسئوليت بايد يکديگر را دعوت به…………… نمايند٣
هم چنين، برای انجام اين مسئوليت بايد يکديگر را امر…………… کنند٤
خدا……… ٥ به  که  می شود  نمونه  جامعه ی  يک  اسالمی  جامعه  درصورتی 

داشته باشند و…………… کنند
اسالمی…………… ٦ جامعه ی  کشتی  که  مسئوليت هاست  اين  انجام  با 

می رسد
دور ٧ خداوند  رحمت  از  اسالمی  جامعه ی  می شود  سبب  که  عواملی  از  يکی 

……… است شود، ……

تبيين  به  بزرگوار،  پيشوايان  سخنان  کمک  به  آورديم،  به دست  را  آيات  پيام های  که  اکنون 
مسئوليت  های زير می پردازيم.

۱ــ دعوت يک ديگر به خير و نيكی.
۲ــ امر به معروف و نهی از منكر.

پيام آيات
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دعوت به خير و نيكی
دعوت به خير و نيكی قبل از امر به معروف است. اين دعوت برای آشنايی و تشويق و ترغيب 
ديگران به خوبی هاست تا ميدان بر بدی ها تنگ شود و تمايل به سوی آن ها كاهش يابد. اين دعوت، هم 
سالمت جامعه را دوام می بخشد و هم به تعالی آن كمک می كند و هم به عنوان پيش گيری، مانع گسترش 
گناه می شود و نياز به درمان را كه همان وظيفه ی دّوم است، كم می كند. بهترين و مؤثرترين روش دعوت 

نيز روش عملی است؛ چنان که امام صادق (ع) می فرمايد:
دعوت كننده ی مردم باشيد اما نه با زبان، بلكه با پارسايی، تالش، نماز و نيكی، كه اين رفتارها 

خود دعوت كننده هستند.۱
راستی كسی كه خود به خوبی ها عمل نمی كند، چگونه می تواند ديگران را دعوت نمايد؟

كسی كه خود تمايلی به خوبی ها ندارد، چگونه می تواند در ديگران ميل به آن ها را پديد آورد؟
مرتبه های بعدی دعوت به خير، دعوت با زبان و گفت  و گو، با كتاب و مقاله، با شعر، تصوير، فيلم 

و مانند اين هاست.

امر به معروف و نهی از منكر
در احکام دين، به واجبات و مستحبات «معروف» و به محّرمات و مکروهات «ُمنکر» گفته می شود. با اين 
كه دعوت به خوبی ها و نيكی  ها، گرايش به آن ها را در مردم افزايش می دهد و زمينه های گناه را كم می كند، اّما 
همواره افرادی هستند كه از فرمان های الهی سرپيچی می كنند و مرتكب گناه می شوند؛ يعنی واجبات را ترک    
تأثيرپذيری فراوانی كه از  می کنند و محرمات را انجام می دهند. به علت ارتباط و پيوند عميق ميان انسان ها و 
يكديگر دارند، در صورتی كه در مقابل گناهكار اقدام مناسب نشود، رفتار او مانند يک بيماری مسری به 

ديگران سرايت می كند.
اين اقدام مناسب همان «نظارت همگانی» است كه به صورت «امر به معروف و نهی از منكر»۲ در 
جامعه ی اسالمی به اجرا درمی آيد. اين وظيفه آن چنان مهم و ارزشمند است كه امام حسين (ع) هدف 

از قيام و شهادت خود و يارانش را احيای آن دانست.
حضرت علی (ع) در وصيت خود به امام حسن (ع) و امام حسين (ع) كه درواقع وصيتی به همگان 

است، می فرمايد:
١ــ کافی، چاپ اسالميه، ج ٣، ص ١٢٨

٢ــ امر به معروف و نهی از منکر در واجبات و محرمات واجب است و در مستحبات و مکروهات، مستحب است.
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امر به معروف و نهی از منكر را ترک نكنيد كه افراد شرور و بدكار جامعه بر شما مسلط می شوند 
و آن گاه هر چه دعا كنيد به اجابت نرسد.۱

امام باقر (ع) می فرمايد:
و  می شود  برپا  آن  با  واجبات  همه ی  كه  است  الهی  بزرگ  فريضه ی  منكر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
به وسيله ی آن امنيت برقرار می گردد، كسب و كار مردم حالل و حقوق افراد تأمين می شود و در سايه ی آن 

آبادانی می آيد و از دشمنان انتقام گرفته می شود و كارها رو به راه می گردد.۲
قوم بنی اسرائيل، هم در زمان حضرت داود(ع) و هم در عصر حضرت عيسی (ع) راه نافرمانی 
از خدا را پيش گرفتند و چنان در گناه غرق شدند كه مورد لعن اين پيامبران بزرگ واقع شدند۳. امام 

صادق (ع) درباره ی آنان می فرمايد:
مالقات  را  آن ها  كه  هنگامی  اّما  نداشتند  شركت  گناهكاران  كارهای  در  هرگز  اينان  از  گروهی 

می كردند، به روی آن ها می خنديدند و با آنان مأنوس می شدند.۴
از طرف ديگر، اگر كسانی امر به معروف و نهی از منكر را انجام دهند، در خير  و خوبی های جامعه 

شريک می شوند و خداوند به خاطر آن خوبی ها هم به آنان پاداش می دهد.
رسول خدا (ص) می فرمايد:

هر كس به كار نيكی امر يا از كار بدی بازدارد يا مردم را به خير راهنمايی كند يا به نحوی موجبات 
تشويق آن ها را فراهم سازد، در آن عمل خير سهيم و شريک است و همچنين، هر كس امر به كار بد كند 

يا ديگران را بدان راهنمايی و تشويق نمايد، او نيز در آن بدی شريک است.۵
اهميت اين وظيفه تا آن جاست كه امام علی (ع) می فرمايد:

تمام كارهای نيک، حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منكر چون قطره ی 
آبی است در برابر دريای پهناور.۶

١ــ نهج البالغه، نامه ی ٤٧
٢ــ وسائل الشيعه، ج ١١، باب اول، حديث ٦، ص ٣٩٥

٣ــ مائده، ٧٨ و ٧٩
٤ــ تفسير برهان، ج ١، ص ٤٩٢
٥ ــ تفسير نمونه، ج ٤، ص ٣٩

ـِه ِعـنـد االمـِر ِبـالـمـعـروِف والـنَّـهـِی عـِن الـُمـنـکـِر ِاّال کـنـفـثـٍة فـی  ٦ ــ و مـا اعـمـاُل الـِبـِرّ ُکـلُّـهـا والـِجـهـاُد فـی سـبـيـِل الـلّٰ
ـٍی ــ نهج البالغه، حکمت ٣٧٤ بـحـٍر ُلـِجّ
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 برخى از افراد وقتى مرتكب گناهى مى شوند و ديگران به آن ها تذكر 
مى دهند، اين را دخالت در حوزه ى زندگى خود مى شمرند و سلب آزادى خود تلقى 
مى كنند. اين ديدگاه را با آيات و روايات، به خصوص با مثال كشتى مقايسه كنيد 

و نتيجه گيرى نماييد.

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

احكام امر به معروف و نهی از منكر
اين احکام عبارتند از:

الف ــ شرايط انجام امر به معروف و نهی از منكر
كسی كه می خواهد امر به معروف و نهی از منكر كند، بايد:

۱ــ بداند چيزی را كه شخص ترک كرده و انجام نداده، از واجبات است و يا آنچه را انجام 
داده، از محرمات است. 

۲ــ بداند كه شخص گناهكار تصميم دارد گناه خود را ادامه دهد. پس اگر نداند يا گمان كند يا 
احتمال بدهد كه تكرار نمی كند، امر به معروف يا نهی از منكر واجب نيست.

۳ــ احتمال بدهد که فالن روش برای  امر و نهی او مؤثر واقع می شود و اگر بداند كه با تغيير روش، 
امر و نهی او مؤثر واقع می شود، بايد سعی كند روش خود را تغيير دهد تا امر به معروف و نهی از منكر 
دارای تأثير باشد. مثًال اگر توضيح دادن مؤثر نبود، می توان روش را عوض کرد. مثًال کتاب مناسب 

معرفی کرد يا از فردی که با اطالع تر است کمک گرفت.
۴ــ بداند كه در امر و نهی او مفسده ای نيست. پس اگر بداند يا احتمال بدهد كه از اين طريـق 

امر و نهی او ضرر جانی يا آبرويی يا مالی قابل توجه دارد، بايد روش ديگری پيش گيرد.
توجه: اگر انجام يک معروف يا ترک يک منكر از اموری باشد كه خداوند به آن اهميت زياد می دهد، 
مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن کريم يا احكام ضروری دين، بايد اهميت آن را جّدی تلقی كنيم و خطرات 

تطبيق
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ـ عليه السالم    ــ و يارانش برای حفظ اسالم و ازبين بردن  آن را تحّمل کنيم و ضررهای آن را بپذيريم. امام حسينـ 
ظلم و فساد  بنی اميه جان خود را فدا كردند و آن مصيبت بزرگ را تحّمل نمودند.

ب ــ مراحل امر به معروف و نهی از منكر
مرحله ی اّول: با شخص گناهكار طوری رفتار شود كه بفهمد اين رفتار به خاطر گناه او بوده 

است؛ مانند اين كه از او روی بگردانيم يا به او اخم كنيم.
مرحله ی دوم: با زبان، او را امر يا نهی كنيم و اگر احتمال می دهيم با موعظه و نصيحت از گناه 
دست برمی دارد، الزم است به همين اكتفا كنيم. در موعظه و نصيحت می توان از شيوه های مختلف 
تربيتی و استدالل و منطق بهره برد تا ميزان تأثيرگذاری افزايش يابد و شخِص گناهكار به عواقب و نتايج 

عمل خود بهتر پی ببرد.
مرحله ی سوم: او را از انجام حرام بازداريم يا به واجب وادار كنيم. اين مرحله برای زمانی 
است كه بدانيم راه ديگری وجود ندارد. البته انجام اين مرحله در جامعه، در حوزه ی مسئوليت های 

حاكم اسالمی و مشروط به اجازه ی اوست.

ج ــ توصيه های مؤثر در امر به معروف و نهی از منكر
انتخاب روش های درست برای انجام امر به معروف و نهی از منكر بسيار مهم است. زيرا اگر اين 
وظيفه به روش درست انجام نگيرد، نتيجه ی معكوس دارد به طوری که گاهی سبب می شود فرد گناهکار 
بر گناه خود اصرار بورزد و اخوّت اسالمی از بين برود؛ از اين رو، امام خمينی ــ رحمةالله عليه ــ توصيه 

می كند كه:
كسی كه امر به معروف و نهی از منكر می كند، موظف است:

۱ــ در انجام آن، مرتكب گناهی ــ مانند دروغ، توهين و تحقير ــ نشود.
۲ــ مانند طبيبی مهربان رفتار كند.

۳ــ مصلحت مخاطب را رعايت كند.
۴ــ از خود خواهی و خودستايی بپرهيزد.

۵ ــ قصدش تنها رضای خدا باشد.
۶   ــ خود را منّزه ازگناه و برتر از گناهكار نبيند.

۷ــ اگر بداند و يا احتمال دهد كه امر به معروف و نهی از منكر با تكرار، مؤثر واقع می شود، بايد 
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بيشتر بدانيم

آن را تكرار كند۱.
با توجه به گسترش روابط اجتماعی و پيدايش رسانه های جديد مانند روزنامه ها، مجالت، سينما، 
راديو و تلويزيون، از همه ی اين رسانه ها برای دعوت به خير و امر به معروف و نهی از منكر كه جنبه ی 
اجتماعی و عمومی دارند، بايد كمک گرفت. در استفاده از رسانه ها نيز بايد شرايط و مراحلی كه ذكر 
شد، به صورت دقيق رعايت شود تا حقوق، احترام و آبروی افراد حفظ گردد و امر به معروف و نهی از 

منكر نتيجه بخش باشد.

آيا می دانيد هدف اصلی نهضت حسينی چه بود؟

روزی كه امام حسين (ع) تصميم گرفت برای قيام عليه يزيديان مدينه را به سوی مكه 
ترک كند، كنار قبر جدش رسول خدا  (ص) آمد و با خدا نيايش کرد و گفت:

توَام.  پيامبر  دختر  فرزند  من  و  است،  (ص)  محمد  تو  پيامبر  قبر  اين  خدايا! 
آن چه برای من پيش آمده است، تو از آن آگاهی؛ خدايا من دوستدار خوبی ها و بيزار 

از بدی ها هستم.۲
سپس وصيتی نوشت و به برادرش محمد حنفيه داد. در اين وصيت نامه فرمود:

انگيزه ی نهضت و انقالب من، هوٰی و هوس و تمايالت شخصی نيست، هدف من 
فساد و ستمگری نيست، بلكه هدف من اصالح اوضاع نابسامان اّمت جّدم پيامبر (ص) 

است.هدف من امر به معروف و نهی از منكر است.۳
ما نيز در زيارت وارث شهادت می دهيم:

كــاَة  ـالَة َو ءاَتـۡيـَت الـزَّ َك َقـۡد َاَقـۡمـَت الـصَّ َاۡشـَهـُد اَ نـَّ
َو َاَمـۡرَت ِباۡلـَمـۡعـروِف َو َنـَهـۡيـَت َعـِن اۡلـُمـۡنـَكِر.

به راستی كه او شهيد امر به معروف و نهی از منكر است.

١ــ تحريرالوسيله، چاپ دفتر انتشارات اسالمی، ج ٣، صص ٣٢٣ــ٢٩١
٢ــ بحاراالنوار، ج ٤٤، ص ٣٢٨
٣ــ بحاراالنوار، ج ٤٤، ص ٣٢٩
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جلوه ی شجاعت و عّزت در امر به معروف و نهی از منكر
از روز هشتم محرم تا روز ورود خانواده ی امام حسين (ع) به مجلس يزيد را در 
خاطر مرور كنيد. حوادث غمباری را كه در اين مدت بر حضرت زينب (س) گذشته از 
نظر بگذرانيد. سپس فضای مرگبار مجلسی را كه ايشان به عنوان اسير در آن حاضر است، 
مجّسم كنيد و يزيد را كه اكنون رئيس يکی از قوی ترين حكومت ها در جهان است، با آن 

قساوت و ددمنشی بنگريد.
سپس برگرديد و قامت استوار زينب (س) را مشاهده كنيد و به كالم او گوش فرا 

دهيد که چگونه به رفتار مغرورانه ی يزيد پاسخ می دهد:

بسم الله الرحمن الرحيم. سپاس و ستايش برای خدای جهانيان است. درود خدا 
بر جّدم ساالر پيامبران و خاندانش.

راست گفت خدای سبحان، آن جا كه فرمود: 
«سپس فرجام آنان كه مرتكب گناه شدند، بسی بدتر بود، زيرا آنان آيات خدا را 

دروغ شمردند و به استهزاء آن پرداختند.»۱
چه گمان كرده ای يزيد؟!

اين  به  اسيران  بسان  را  ما  و  بستی  ما  بر  را  آسمان  آفاق  و  زمين  راه های  كه  اين 
سو و آن سو راندی، گمان می كنی كه نشانگر خواری ما نزد خدا و عزت و بزرگی تو نزد 

اوست؟
كبر ورزيدی، گردن فرازی كردی و به خود باليدی و شادمان گشتی از اين كه دنيا 
به تو روی آورده، كارها بر وفق مرادت شده و ملک ما و حكومت ما به سيطره ات درآمده 

است؟!
كجا با اين شتاب؟!

آهسته تر يزيد!
فراموش كرده ای اين فرموده ی خداوند را كه: 

«آنان كه كفر ورزيدند، گمان نكنند كه مهلت ما به سود آن هاست. ما به آنان مهلت 

١ــ ترجمه ی آيه ی ١٠ سوره ی روم
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و فرصت می دهيم تا بر گناهانشان بيفزايند و عذابی دردناک درانتظار آنان است.»۱
ای فرزند آزاد شدگان كه بر آنان مّنت گذاشته شد! آيا اين از عدالت است كه زنان 

و كنيزان تو در پرده باشند و دختران رسول خدا، اسير و آواره؟
حجاب آنان را بدری، روی آنان را بگشايی، دشمنان، آنان را از شهری به شهری 
شريف  و  پست  و  دور  و  نزديک  از  و  بدوزند  چشم  بدانها  شهری  و  روستايی  و  ببرند 
ياورانشان،  از  نه  و  مانده  سرپرستی  مردانشان  از  نه  حالی كه  در  بايستند  تماشايشان  به 

مددكاری.
و چه توقع و انتظاری است از فرزندان آن جگرخواری۲ كه جگر پاكان را به دندان 

كشيده و گوشتش از خون شهيدان روييده است؟! 
و چگونه در عداوت با ما شتاب نكندكسی كه به ما به چشم بغض و كينه و خشم 
و دشمنی می نگرد و بی هيچ حيا و پروايی می گويد: «ای كاش پدرانم بودند و از شادمانی 
فرياد می زدند: ای يزيد! دست مريزاد!» و بی شرمانه بر لب و دندان اباعبدالله، سيد جوانان 

اهل بهشت، چوب می زند!
ای يزيد! چرا چنان نگويی و چنين نكنی؟!

فرزندان  خون  و  بريدی  را  ريشه مان  و  رساندی  انتها  به  را  جراحت  كه  تويی 
پدرانت  ياد  و  ريختی  خاک  به  را  عبدالمطلب  خاندان  از  زمين  ستارگان  و  محمد (ص) 

كردی و به گمانت آنان را فراخواندی.
پس به زودی به آنان می پيوندی و به عاقبت آنان دچار می شوی و آرزو می كنی كه 
ای كاش الل بودی و آنچه گفتی، نمی گفتی. و آرزو می كنی ای كاش فلج بودی و آنچه 

كردی، نمی كردی.
بارخدايا! حق ما را بستان و از ستمگران بر ما انتقام بكش و خشم و غضب را بر 

قاتالن ما و قاتالن حاميان ما جاری ساز.
قسم به خدا كه ای يزيد! تو پوست خود را دريدی و گوشت خود را بريدی و به 
حرمت  هتک  و  فرزندانش  خون  از  سنگينی  بار  با  می شوی  وارد  خدا  رسول  بر  زودی 

١ــ ترجمه ی آيه ی ١٧٨ سوره ی آل عمران
٢ــ مادربزرگ يزيد، «هند» همسر ابوسفيان بود که در جنگ احد باالی بدن حمزه، عموی پيامبر (ص) آمد، با خنجر بدنش را دريد و 

تکه ای از جگرش را به دندان گرفت و جويد.
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خاندان و بستگانش، در آن جا كه خداوند آشفتگی آنان را سامان می بخشد، خاطر پريشان 
آن ها را جمع می كند و حّقشان را می ستاند. 

نزد  در  و  زنده اند  آنان  مرده اند،  شدند،  كشته  خدا  راه  در  كه  آنان  مبريد  گمان  «و 
خداوندشان روزی می خورند.»۱

و تو را همين بس كه حاكم خداست. محمد (ص) دشمن توست و جبرئيل پشتيبان 
او. و   به زودی آن كه سلطنت را برای تو آراست و تو را بر گردن مسلمانان سوار كرد، 
خواهد ديد كه ستمگران را چه عقوبت و جايگاه بدی است و خواهيد ديد كه كدام يک 

از شما جايگاه بدتری داريد و لشكر ناتوان تری.
و اگر چه روزگار، مرا با تو هم گفتار كرد ولی من همچنان تو را حقير می بينم و 

سرزنشت را الزم می شمرم و توبيخت را واجب می دانم.
ولی حيف كه چشم هايمان اشكبار است و سينه هايمان آتش دار.

در شگفتم! و بسيار در شگفتم از اين كه بزرگ زادگان حزب خدا به دست بردگان 
آزاد شده ی حزب شيطان، كشته شدند!؟

و از دستهای شماست كه خون ما می چكد و با دهان های شماست كه گوشت ما 
كنده می شود.

كفتارها،  و  حلقه زده اند  تابناک  و  پاک  بدن های  آن  گرد  برِ  گرگ ها  اين كه  نه  مگر 
آن ها را در خاک می غلتانند.

اگر اكنون غنيمت تو هستيم، به زودی غرامت تو خواهيم شد.۲ آن هنگام كه هيچ 
چيز جز اعمال خويش را با خود نخواهی داشت و خدايت به بندگان خويش ستم نمی كند 

و ملجأ و پناه من خداست وِ شكِوه گاِه من خداست. 
پس هر مكری كه می توانی بساز و هر تالشی كه می توانی بكن.

به خدا سوگند كه ريشه ی ياد ما را نمی توانی بخشكانی و وحی ما را نمی توانی 
بميرانی و دوره ی ما را نمی توانی به سر برسانی و ننگ اين حادثه را نيز نمی توانی از خود 

برانی.
عقلت منحرف و محدود است و ايام حكومتت كوتاه و معدود و جمعيتت پراكنده 

١ــ ترجمه ی آيه ی ١٦٩ سوره ی آل عمران
٢ــ يعنی در قيامت، در پيشگاه خدا بايد جواب بدهی و زيان همه چيز را پرداخت کنی.
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و مطرود. روزی خواهد رسيد كه منادی ندا خواهد كرد: 
ـِه َعـَلـی الـّظـاِلـمـين.۱ َاال َلـۡعـَنـُة الـلّٰ

پس حمد و سپاس از آِن خدای جهانيان است كه برای اّولمان سعادت و مغفرت 
رقم زد و برای آخرمان، شهادت و رحمت.

از خدا می خواهيم كه ثوابشان را كامل كند و بر پاداششان بيفزايد و ما را جانشينان 
شايسته ی آنان قرار دهد؛ كه او با محبت و مهربان است و او برای ما كافی است و هم او 

بهترين پشتيبان ماست.۲

١ــ هود، ١٨: آگاه باشيد که لعنت خدا بر ستمکاران عالم است.
٢ــ ترجمه از کتاب «آفتاب در حجاب» اثر سيدمهدی شجاعی، صص ٢٠٤ــ٢٠٠
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گام هفتم

حضور مسئوالنه در جامعه 

همان طور كه از سعادت و بهروزى خود لذت 
مى برم، كامرانى و خوشبختى ديگر انسان ها نيز برايم 
شيرين و شادى آور است. بنابراين براى رستگارى 
آنان نيز تالش مى كنم و كارهاى زير را در برنامه ى 

روزانه ى خود قرار مى دهم:
درست،  روش هاى  با  را  ديگران  همواره  1 ــ 
دعوت  نيكى ها  به  نيك  عمل  انجام  با  به خصوص 

كنم. 
محرمات  انجام  واجبات و  ترك  مقابل  در  2 ــ 
تكرار  از  جلوگيرى  براى  كرده،  مسئوليت  احساس 

آن ها اقدام نمايم.  
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به دست  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ثمرات  درس،  آيات  در  تفکر  با  ۱ــ 
آوريد.

٢ــ كدام خيرها و خوبی هاست كه نياز به دعوت به آن ها را بيش تر احساس می كنيد؟ 
بهترين راه دعوت ديگران به كارهای خوب چيست؟ راه حل عملی شما كدام است؟

٣ــ يكی از مصاديق كارهای خوب (معروف) در مدرسه، محله و شهر شما را كه 
ترک شده، نام ببريد و راه های پيشنهادی برای انجام دادن آن را بيان كنيد.

٤ــ يكی از مصاديق منكر را كه در مدرسه، محله يا شهرتان بيش تر مشاهده كرده ايد، 
نام ببريد و راه های عملی برای ترک آن را پيشنهاد دهيد.

٥ــ در رفتار ميان كشورها و ملت ها، به خصوص قدرت های بزرگ با ساير كشورها 
چه منكرهايی مشاهده می كنيد؟

حساب  به  معروف  به  امر  از  مصداقی  را  فلسطين  ملت  مبارزات  می توان  آيا  ٦    ــ 
آورد؟

با همكاری يكديگر، سخنرانی حضرت زينب را در قالب يک نمايش اجرا كنيد.

انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد


