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جوانها قدر جوانیشان را
بدانند و آن را در علم و تقوا و
سازندگی خودشان صرف كنند
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کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس،
تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیۀ فیلم و تکثیر به هر شکل
و نوع ،بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد
قانونی قرار می گیرند.
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سخنی با دبیر محترم
همكار گرامی؛ سالم
برنامه درسی علوم و معارف قرآنی در پایههای دهم و یازدهم ،دانش آموزان را با انواع مختلف
ٔ
علوم قرآن آشنا کرده و حال نوبت آن است که دانش آموزان از این علوم برای دریافت معارف
قرآنی استفاده کنند .كتاب حاضر با پیوند میان «علوم قرآن» و «معارف قرآن» دانش آموزان را
به فهم روشمند آیات قرآن و دریافت معارف بیبدیل آن مبتنی بر علوم قرآن تشویق مینماید.
اهداف كلی این كتاب عبارت اند از:
الف ـ آموزش معارف قرآنی با موضوع «انسانشناسی در قرآن» (مبتنی بر آراء
تفسیری عالمه طباطبائی)1
طیبه»
الف ـ.1
ٔ
مطالعه «انسان» در سیر تكاملی خود از «حیات دنیا» به «حیات ّ
الف ـ .2تحلیل معنای «زندگی اجتماعی انسان» از منظر انسانشناسی قرآنی.
تدبر و فهم آیات قرآن مرتبط با این موضوع
ب ـ تمرین قرائتّ ،
اهداف فوق در قالب ده درس در كتاب ارائه شده است .شمای كلی محتوای كتاب در
صفحه بعد آمده است:
تصویر
ٔ
 . 1البته از نظر سایر دانشمندان چون آیت ال ّله جوادی آملی و شهید مطهری(ره) نیز برای تبیین مسائل ،استفاده شده است.
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مرتبۀ عالي حيات انسان كه مربوط به خود
عالي اوست و در عرصۀ ارتباط مؤمنان با
يكديگر و اتّصال آنها به ولي حق اتفاق ميافتد
و آثاري بر آن مترتّب است.

حیات دنیا
حیات خود ناحقیقی انسان

مرتبۀ پايينتر حيات
انسان که مربوط به
خود داني و جسم
مادي اوست.

مسير شقاوتمندي

انسان موجودي اجتماعي است و از اين رو،
اجتماع بستري براي رشد يا سقوط انسانهاست
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بيان هويت مستقل براي جامعه در نگاه قرآن؛
هويتي كه برآيند روح جمعي انسانها بر محور فرهنگ،
آیین و اعتقادات حق يا باطل است.

ولي باطل
نگهباني و مديريت اين
روح جمعي در جامعه از
طريق اتّخاذ ولي

مسير سعادتمندي

انسان به عنوان جانشين الهي ،استعدادهاي
عظيمي دارد اما از اين استعدادها و جايگاه
حقيقي خويش غافل شده است و باید با
بهرهگيري از اين استعدادها به سوي جايگاه
حقيقي خود حركت كند.

حيات اجتماعي انسانها

ولي

ولي حق

روش تدریس

هفته آموزشی (جلسه) در نظر گرفته شده است .البته
برای تدریس هر درس ،حداقل دو ٔ
برخی دروس كه حجم بیشتری دارند ،میتوانند در سه جلسه تدریس شوند.
در ابتدای هر درس ،آیاتی متناسب با هدف آموزشی درس گنجانده شده است .دانش آموزان
در آغاز تدریس درس یا پس از آن ،آیات را حداكثر در  10دقیقه قرائت می کنند .دبیر
محترم در این خصوص توجه داشته باشد كه:
ارائه این بخش ،تمرین قرائت از سوی دانش آموزان است ،نه آموزش
هدف از ٔ
قواعد تجویدی .از دانش آموزان انتظار میرود که بتوانند قواعد تجویدی پیش آموخته را
در تالوت خود رعایت کنند.
ترجمه آیات برای
به دلیل كمبود وقت ،حین قرائت آیات یا بعد از آن ،وارد
ٔ
دانش آموزان نشوید.

آموزش معارف قرآنی (انسانشناسی در قرآن)

با توجه به اینكه بیش از  90درصد مباحث كتاب به آموزش معارف قرآنی اختصاص دارد
زمان تدریس نیز باید متناسب با آن تنظیم شود .برای آموزش این بخش ،به نكات زیر توجه
داشته باشید:
از آنجا كه مباحث دروس تا حدودی نظری است ،محتوای كتاب زمانی نتیجه بخش
عرصه حضور ،فعالیت و خالقیتهای فكری دانش آموزان باشد و شهامت
خواهد بود كه
ٔ
اندیشیدن به آنان بدهد .بر این اساس ،روش تدریس ما نباید به گونهای باشد كه دانش آموزان
مجبور باشند كتاب را چند بار بخوانند و حفظ كنند .حتماً در بخش «تدبرهای قرآنی»
كتاب ،تو ّقف كافی را داشته باشید تا دانش آموزان ،خود دریافت معارف قرآنی را به صورت
روشمند تجربه نمایند.
تمرین هایی كه دانش آموزان در كالس انجام میدهند با دو عنوان در درسها آمده اند:
تدبر قرآنی :مربوط به فعالیتهایی است كه دانش آموزان برای پاسخ به آن ،در آیات
قرآن به تفکر و تدبر می پردازند.
فعالیت كالسی :مربوط به فعالیتهایی است كه دانش آموزان آنها را از راه عملیات
مراجعه مستقیم به آیات قرآن ،انجام میدهند.
ذهنی و بدون
ٔ

در انتهای هر درس ،فعالیتی با عنوان «اندیشه و تحقیق» گنجانده شده که برای خارج
از كالس است .انجام دادن تعدادی از این فعالیتها ،تنها با تحقیق و پژوهش از سوی
دانش آموزان امكانپذیر خواهد بود و دبیر محترم میتواند برای انگیزه دادن به آنها برای
نمره اضافی (عالوه بر  20نمره) تا حداكثر دو نمره در
مواردی از این فعالیتهای تحقیقیٔ ،
نتیجه این تحقیقات
نظر بگیرد و آن را به مجموع نمرۀ مستمر دانش آموزان اضافه كندٔ .
در
جلسه بعد ارائه می شود و معلم محترم زمانی را به آن اختصاص میدهد.
ٔ
درباره آیات یا مباحثی
در آموزش مباحث ،از بیان مطالب سنگین یا اختالفی مفسران
ٔ
فراتر از محتوای دروس اجتناب کنید تا مباحث برای دانش آموزان سنگین نشود و شبهه
ایجاد نكند.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی كتاب مانند سالهای گذشته در دو بخش انجام میگیرد:
الف) ارزشیابی مستمر؛ این نوع ارزشیابی در طول سال تحصیلی صورت می گیرد و
شامل موارد زیر است:
قرائت آیات ابتدایی درس 2 :نمره
در قرائت آیات ،رعایت نكات تجویدی كه دانش آموزان در سالهای گذشته خواندهاند،
اهمیت دارد .بنابراین ،دانش آموزان را به رعایت این نكات در تالوت ترغیب کنید.
انجام دادن فعالیتهای داخل درس (فعالیت كالسی و تدبر قرآنی) و پرسش از متن
(سؤاالت مفهومی) 10 :نمره
مشاركت در كار گروهی و گفت وگوهای كالسی (تدبر كنید ،فعالیت كالسی ،و
اندیشه و تحقیق) 8 :نمره
ب) ارزشیابی پایانی؛ این ارزشیابی که در پایان هر نیمسال انجام میگیرد ،شامل  20نمره
و به صورت كتبی است.
مهمترین نكاتی كه در ارزیابی پایانی باید مورد توجه باشند ،عبارت اند از:
در آزمون كتبی ،سؤاالت باید بر اساس رویكرد كلّی محتوای آموزشی ،یعنی فهمیدن
و نه حفظ كردن تنظیم شوند .همچنین باید محورهای كلیدی و اصلی محتوای كتاب ،محور
آزمون باشند و از نكات حاشیهای و فرعی نباید برای طرح سؤال استفاده شود.

در انتهای دروس ،بخشی با عنوان «برای مطالعه» گنجانده شده است .بدیهی است
مباحث این قسمت و نیز مطالب ارائه شده در پاورقیها ،در امتحان طرح نخواهد
شد.
بهترین الگو برای طرح سؤاالت تشریحی و مفهومی ،بخشهای «تدبر قرآنی» و
«فعالیت كالسی» هستند .از روشهای طرح سؤال ،كه در این بخشها ارائه شده است،
میتوانید برای طرح پرسشهای بیشتر استفاده كنید.
با توجه به حجم دروس و مطالب ارائه شده در كتاب ،برای نیمسال ّاول  6درس
و برای نیمسال دوم کلیه دروس کتاب ( 10درس) برای آزمون در نظر گرفته شده است.

سخنی با دانش آموزان

عزیزان ،سالم.
پایه دوازدهم خیر مقدم میگوییم .امیدواریم در این سال تحصیلی با یادگیری
ورود شما را به ٔ
زمینـه رشد و سعـادت خـود و جامعـه را
معارف غنی دینی از خالل آیـات نورانـی قـرآن،
ٔ
بیـش از گذشتـه فراهم آورید.
همه انسانها
همان طور كه میدانید ،قرآن منبع اصیل و بیبدیل معارف اسالم و راهنمای ٔ
به سوی سعادت است .برای دریافت این معارف غنی از آیات قرآن ،ابتدا باید با علوم و
ابزارهای فهم قرآن آشنا شد و به گونهای روشمند با آیات قرآن روبهرو شد تا تفسیر درستی
از آیات حاصل شود.
شما دانش آموزان گرامی در پایههای دهم و یازدهم با تعدادی از این علوم و ابزارها آشنا
استفاده صحیح از این ابزارها با آیات قرآن روبهرو شده و
شدید و حال نوبت آن است که با
ٔ
برای دریافت معارف قرآنی از آیات تالش كنید.
از این رو ساختار كتاب به گونه ای تنظیم شده است که شما دانش آموزان گرامی با استفاده
از آموخته هایتان ـ زیر نظر دبیرـ دریافت معارف قرآنی را تجربه نمائیـد .فعالیت هایی با عنـوان
«تدبر كنید» در خالل مباحث ،ایستگاه تفكّر و تدبّر شما در آیات نورانی قرآن است .از این
فرصت نهایت استفاده را کنید تا قدرت فهم و دریافت شما از آیات به مرور افزایش یابد.
موضوعی كه در این كتاب برای بیان معارف قرآنی انتخاب شده و محور تفكّر و تدبّر شماست،
«انسان و سعادت او» است .در ابتدای هر درس نیز صفحهای به قرائت آیات متناسب با
این موضوع اختصاص یافته است .خوب است قرائت آیات هر درس را روز قبل از كالس
تمرین کنید تا در فرصت كوتاه كالس ،امکان قرائت آیات را با سرعت و دقت بیشتر داشته
باشید.
امیدواریم با همت خود و توكّل به خدا و استفاده از رهنمودهـای استادان خود ،در مسیر
فهم قرآن و عمل به آن موفّـق باشید.
ان شاء ال ّله

1

درس ا ّول

ما ز باالییم و باال ميرويم

قرائـت آيـات
آیات  28تا  34سوره بقره را قرائت کنید.

َ َ َ ُ َ َ ُ َُ
ُ
َ ُ
نت امـواتًا فَاحـياكم· ث ُ َّـم يُـميـتُكم
هلل و ك
كيـف تكفرون بِا ِ
َّ
َ َ ُ
ث ُ َّـم ُيـييـكُم ث ُ َّـم ا َِلـه ُت َج َ
ـعون  هُ َـو الي َخـل َـق لـكم
ِ
ّْ
َ
ـميـعا ث ُ َّـم استَ ّْ
وى اِل َّ
ما ِف االَرض َج ً
السما ِء ف َ َس ّواهُ َّـن
ِ
َ
َ
ّ
ُ
َس َ َ
اوات’ َو هُ َـو بِكل شءٍ َع ٌ
ـيلـم  َو اِذ قال َرب ُّ َك
بع س ٍ
ِ
ٌ َ
ََ ُ
َ ّْ َ ّ
َ ًَ
رض خ
اال
ف
ـل
ع
اج
ِن
ِللـمـال ِئك ِة ا
يلفة’ قالوا ات َـعـل فيـها
ِ
ِ
ِ
َ
ّْ
ادلما َء َو ن ُ ُ
فس ُد فيـها َو يَس ِف ُك ِّ
مـد َك َو
َمن ي ُ ِ
ـن ن َس ِبّ ُح ِ َب ِ
َ ّْ
َّ
َُ ّ ُ َ َ َ ّ َ َ
ـم ما ال ت َ َعل َ
عل ُ
نق ِدس لـك· قال اِن ا
ون  َو َعل َـم َآد َم االمسا َء
َ ّْ
َ ّْ َ َ َ
ََ
ُ َّكها ث ُ َّـم َ َ
ع َض ُهم ع
الـمـال ِئك ِة فَقال ا ِنبئوين بِامسا ِء
ََ ّ
هّْ ُؤال ّْ ِء اِن ك ُ ُ
نت صا ِد َ
لم لـنا اِل ما
قني  قالوا ُسبحان َ َك ال ِع
َ
َع َّـلتَنا  · اِن َّ َك اَ َ
ـيلـم َ
قال يا َآد ُم اَنب ُ
نت َ
الـح ُ
الـع ُ
ئـهم

كيـم
ِ
َ َ َ َ ّْ
َ ّْ
َ َ َ َ ُ َ ُ ّ َ َُ
بِامسائـِ ِهم· فَل ّـما انبَا ُه بِامسائـِ ِهم قال ال اقل لكم اِن اعـلم
َ َ َ َ َ
ـم ما ت ُ َ
بدون َو ما ك ُ ُ
يـب َّ
َغ َ
عـل ُ
رض و ا
اال
و
ماوات
الس
نت
ِ
ِ
َ
ّْ
َ
تَكت ُ َ
مون  َو اِذ قُلـنا ِل َ
لـمـال ِئك ِة اجسُـدوا ِل َد َم ف َس َجدوا
ّ
َ َ
َ
َ
َ
الاكف َ
َ
َ
َ
َ
ّْ
يـــن 
ـن
م
اكن
و
كب
است
و
ىب
ا
·
ِبيلــس
ا
ِل
ا
ِ
ِ
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ما ز باالییم و باال میرویم
ماجرای آفرینش انسان در قرآن کریم با حضرت آدم  به عنوان ّاولین پیامبر و
ّاولین انسان روی زمین ،آغاز میشود ّاما این داستان نسبت به داستان پیامبران دیگر یک
همه نکتهها
ویژگی ممتاز دارد؛ خدا در قالب این داستان ،مهمترین مباحث انسانشناسی را با ٔ
و ظرافتهایش بیان کرده است.
مطالعه داستان آفرینش انسان درمییابد که ماجرای حضرت آدم  
انسان هوشمند با
ٔ
در واقع داستان زندگی همه آدمها بر روی زمین است .اینکه ما انسانها در ابتدا کجا بوده ایم،
چرا به روی زمین آمده ایم و چگونه می توانیم به وطن اصلی خود بازگردیم ،پرسش هایی است
که فقط در این داستان به آنها پاسخ داده می شود.
٭٭٭
خلیفهای در زمین
سوره بقره آمده است؛ آیاتی که به خلقت
داستان خلقت انسان در قرآن در آیاتی از
ٔ
ّاولین انسان ،یعنی حضرت آدم  ، اشاره میکنند:

َ َ َ ُّ َ َ َ ّ ٌ َ
َ ًَ
يلفة...
رض خ
و اِذ قال ربك ِللـمالئـِك ِة اِن اج ِعل ِف اال ِ

(بقره)31/

و هنگامی که پروردگار تو به فرشتگان گفت :من در زمین جانشینی (برای خود)
قرار می دهم.
مسئله خالفت انسان ــ و نه فقط حضرت آدم  ــ را به
در این آیه ،خدای متعال
ٔ
َ
ٌ
ّ
ً
َ َ
جمله اسمیه و کلمه ِ
«جاعل»،
رض خيلفة»ٔ ،
ٔ
مالئکه خبر داده استٔ .
جمله «اِن اج ِعل ِف اال ِ
1
بر وزن ِ
«فاعل» ،صفت مشبّهه است.
با مراجعه به قواعد عربی خواهیم دانست که اگر جمله ای به صورت اسمیه به کار رود
و مفهوم مورد نظر در آن به صورت صفت مشبّهه آورده شود ،از آن جمله میتوان استمرار آن
مختص حضرت آدم 
مفهوم را برداشت کرد .بنابراین در این آیه ،جانشینی خدای متعال
ّ
نیست و خداوند از استمرار جریان خالفت در نوع انسان خبر میدهد.
مشبهه ،وزن ِ
«فاعل» است.
1ــ یکی از وزنهای صفت ّ
14

تدبــرقرآنــی
بیشتر مفسران معتقدند مراد خداوند در این آیه ،خلیفه قرار ِ
دادن نوع
انسان است نه فقط حضرت آدم یا سایر پیامبران .این مفسران دو دلیل مهم
درباره «استفاده
برای این نظر خود ذکر کردهاند .با توجه به آنچه سال گذشته
ٔ
از سیاق آیه برای فهم معنا» خواندید ،دلیل دوم را بیان کنید:
اول :دلیل ادبی
دلیل ّ
دلیل دوم :مراجعه به سیاق آیه

جمل ٔه اسمیه و صفت مشبهه بر استمرار یک جریان داللت دارد.
…………………………………….

ویژگیهای جانشین

وقتی می گویند ،کسی جانشین دیگری میشود ،یعنی قرار است که او پا جای پای فرد
ّاول بگذارد و از این رو ،باید در صفت ها و ویژگیها بیشترین شباهت را به فرد ّاول داشته
باشد؛ به نحوی که با دیدن او به یاد فرد ّاول بیفتیم.
این معنا درباره جانشینی انسان از سوی خداوند متعال نیز صادق است .جانشین
خداوند کسی است که بیشترین شباهت را به او داشته باشد و به اذن و تعلیم خداوند ،بسیاری
از ویژگیها و صفات او را در خود بپروراند و در یک کالم ،مظهر و نمایانگر صفات او
باشد .به این مثال توجه کنید؛ رئیس یک دانشگاه معاونان متعددی دارد که هر یک فقط در
نماینده وی محسوب میشوند؛ مانند معاون اداری ،معاون آموزشی
زمینه و عرصهای خاص
ٔ
اداره امور را دارند و
و معاون پژوهشی .این افراد تنها در همان
حوزه مسئولیت خود توان ٔ
ٔ
امرشان نافذ است.
در عین حال ،رئیس دانشگاه فردی را که بیشترین شباهت را به خودش دارد،
کلیه این عرصهها و زمینهها محسوب
به عنوان قائم مقام تعیین میکند که او
نماینده رئیس در ٔ
ٔ
می شود و امرش در بسیاری از امور نافذ است .این یعنی جانشینی رئیس دانشگاه در
اغلب یا همۀ عرصهها و ویژگیها ،که البته به توانایی بسیار زیاد و بیشترین شباهت به
15

رئیس نیاز دارد .انسان جانشین خداوند در غالب صفات و ویژگیهای اوست؛ یعنی قرار
نماینده خدا باشد.
است در غالب ویژگیها مظهر و
ٔ
به همین جهت از آنجا که خداوند خود کمال مطلق و بی نهایت است ،انسان را نیز
به گونه ای آفریده است که در کمال طلبی ،به حد و مرز مشخصی متوقف نمی شود و در
همه
همه کماالت چون علم و قدرت ،نهایت آن را طلب می کند .همچنین ،از آنجا که او از ٔ
ٔ
فضائل و زیباییها برخوردار است ،انسان را نیز به صورتی آفریده است که با بهرهگیری از
کلیه فضائل اخالقی را در خود بپروراند و بروز دهد؛ و نیز چنانچه
ظرفیتهای خویش بتواند ٔ
خود «حکیم» و «مدبّر» است ،انسان را به گونهای قرار داده است که بتواند امور گوناگون
خود را به صورت حکیمانه تدبیر کند و به اهداف متعالی خویش برسد .همچنین ،از آنجا که
همه آفریدهها مسخّر او هستند ،آنها را مسخّر انسان نیز قرار داده است تا او با علم و قدرت
ٔ
1
تصرف کند :
خود در آنها ّ

َ
َ
َ ُ
خ َلكُم ما ِف َّ
ماوات َ
اَ َل َتَوا اَ َّن اهللَ َس َّ َ
رض َو اسبَ َغ َعلكم
اال
ف
ما
و
الس
ِ
ِ
ِ
َ َ و ًََ ًَ
طنة ( ...لقمان)20/
نِعمه ظا ِهرة و با ِ

آیا ندیدید خداوند آنچه را در آسمانها و زمین است مسخّر شما کرده و نعمت های
آشکار و پنهان خود را به فراوانی بر شما ارزانی داشته است!
تمام ای ن استعدادها و تواناییها در نهاد موجودی به نام انسان قرار داده شده است.
اما آیا جسم انسان ظرفیت چنین استعدادها و تواناییها را دارد؟

حقیقت انسان

جسم انسان محدود به عالم طبیعت است و چیزی که محدودیت داشته باشد،
شایستگی جانشینی ذات نامحدود را ندارد .بنابراین ،حقیقت انسان را چیزی فراتر از جسم
شایسته مقام جانشینی خدا گردید .با
او تشکیل میدهد؛ حقیقتی که با وجود آن ،انسان
ٔ
استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن و مراجعه به سایر آیاتی که در آنها از خلقت انسان سخن
َیس ک َِم ِثله
1ــ البته روشن است که این صفات ،متناسب با جایگاه مخلوق بودن انسان تعریف میشوند و با توجه به آیاتی چون «ل َ
ٰ
یء» ،با صفات خالق متعال قابل مقایسه نیستند.
َش ٌ
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سوره «ص» میخوانیم:
به میان آمده است ،میتوان این حقیقت را دریافت .در
ٔ

َ
طني ف َ ِاذا َس َّويتُهو َو ن َ َف ُ
قال َرب ُّ َك ِل َ
لـمالئـِكَ ِة ا ِّن اخ ِل ٌق ب َ َ ً
خت في ِه
اِذ
شا ِمن ٍ
ِمن ُرويح ف َ َقعوا َلهو ِ َ
ساجدين (ص72/ــ)71

و هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت« :من بشری را از گل میآفرینم.
پس هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم ،برای او به سجده افتید».
در این آیه گفتوگوی میان خدا و مالئکه با عبارات دیگری ،گزارش شده است .از
این آیه چنین برمیآید که خلقت انسان ،خلقتی مرکب است؛ مرکب از جسم و روح« .طین»
جنبه طبیعی و مادی انسان دارد و «نفخ روح» ،به معنای دمیدن روح
به معنای «گل» ،نشان از ٔ
جنبه الهی و معنوی انسان را به نمایش میگذارد.
الهی در کالبد انسانٔ ،
انسان به دلیل برخورداری از قوای طبیعی و جسمانی محدود ،در دنیای محدود قرار
گرفته استّ ،اما نباید فراموش کند که اصل و حقیقت او فراتر از دنیای مادی و م ّتصل به
روح بینهایت الهی است.1

نگرانی و پرسش مالئکه

مالئکه در پیشگاه خداوند حاضر بودند و میدانستند که انسان به اقتضای بدن دنیایی
و مادی ،برای رفع نیازهای بدنی خود به دنیا و خوشیهای آن روی میآورد .آنها همچنین
از بینهایتطلبی این جانشین و قدرت اختیار و اراده او آگاه بودند و میدانستند اگر غرایز
اراده او را به خدمت بگیرند و عقل و اندیشهاش را منزوی سازند،
انسان ،نیروی اختیار و ٔ
چه تباهی ها و فسادهایی که ایجاد نمیشود و چه خونها که بر زمین نمیریزد .بنابراین ،از
متعجب و نگران بودند.
اینکه موجودی با غرایز مادی و طبیعی ،جانشین خداوند قرار گیردّ ،
اندیشه مالئکه این بود که چون عالم ماده محدودیت دارد ،یعنی امکانات محدودی
در واقع،
ٔ
همه چیزها نمی تواند متعلّق به همه باشد و از سوی دیگر انسانی که در
در زمین وجود دارد و ٔ
زمین زندگی می کند بینهایت طلب است و همه چیز را برای خود می خواهد ،قطعاً میان آنها
الم ِؤم ِن َل ََش ُّد ِا ِ ّتـ ً
روح ال ّٰل ِه ِمن ِا ِ ّتـ ِ
عاع
1ــ روایتی از امام صادق
صال بِ ِ
صال ُش ِ
روح ُ
در این باره ،جالب توجه است«ِ :انَّ َ
الشَّ ِ
مس بِ ها»؛ (اصول کافی ،ج ،2ص.)166
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نزاع و خونریزی پیش می آید.
ِ
حکمت قرار
جنبه روحانی و الهی انسان نیز میگفتند که اگر
از سوی دیگر،
درباره ٔ
ٔ
دادن آن این است که انسان بندگی خدا را کند ،این کار را که ما به بهترین شکل انجام
میدهیم؛ پس ،این مسئله را به صورت پرسش از خداوند مطرح کردند:

تدبــرقرآنــی

ََ ُ
فس ُد فهيا َو يَس ِف ُك ِّ
ادل َ
ماء
قالوا ا ت َعل فهيا َمن ي ُ ِ
َو َن ُن ن ُ َسبّ ُح َبمد َك َو ن ُ َق ّ ُ َ َ
دس لك ( ...بقره)30/
ِ
ِ ِ ِ

سوره بقره
با توجه به آنچه خواندید ،به نظر شما پرسشی که مالئکه در آی ٔه ٣٠
ٔ
مطرح کردند ،چه بود؟
آیا کسی را در زمین خلیفه قرار میدهی که ....................و
 ....................در حالی که ما . ....................

پاسخ خداوند

خدای متعال در پاسخ به این پرسش ِ مالئکه ،خونریزی و فساد انسان را انکار نکرد؛
یعنی نفرمود انسانی که من میآفرینم فسادانگیز و خون ریز نخواهد بود ،بلکه فرمود :من
چیزی می دانم که شما نمی دانید:

ّ َ َُ َ َ
عـل َ

ـمون
اِن اعلم ما ال ت

(بقره)30/

خداوند با این عبارت ،به مالئکه چنین پاسخ میدهد که شما درست تشخیص دادهاید؛
امیال و غرایز انسان اگر در کنار بینهایتطلبی او قرار گیرد ،منجر به فساد خواهد شد؛ ّاما
شما حقیقت روح الهی و عمق ظرفیتهای روحانی انسان را به درستی درک نکردهاید.
انسان استعدادهایی دارد که به وسیلۀ آن میتواند تمامی اسمای نیکوی الهی و فضایل نیک
اخالقی را در خود پرورش دهد و به ظهور برساند؛ بنابراین تنها اوست که میتواند جانشین
من در زمین باشد.
به بیان دیگر ،با بروز این استعدادها موجودی پدید می آید که در حالی که زمینی است،
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اما خدا نماست .در میان همین انسانها ،پیامبران و امامانی زندگی خواهند کرد که با داشتن
درجه طهارت ،عصمت ،طاعت و عبادت قرار دارند و خود
شهوت و غضب ،در برترین
ٔ
مظهر عالی صفات و کماالت خداوندند.

از جمادی مردم و انمی شدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
وز ملک هم بایدم جستن ز جو

بار دیگر از مَلک قربان شوم

وز نما مُردم هب حیوان رب زدم
پسهچ  رتسم   کی ز  مردن کم شدم
َ
ُک ُّل شی ٍء اه ِلک ِ ّال َوجهه وَ
آنچه اندر وهم انید آن شوم

«مولوی»

تدبــرقرآنــی
با توجه به آی ٔه زیر و آنچه تاکنون خوانده اید ،پاسخ دهید که چرا مالئکه ظرفیت جانشینی
خداوند را نداشتند.
ّ َ

قام َم ٌ
َو ما ِمنّا اِل لهو َم ٌ
علوم

معین و مشخصی دارد (که از آن باالتر یا پایینتر
هر یک از ما (مالئکه) ،جایگاه ّ
نمیآید) (صافات)164/
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انسان ،مسجود مالئکه

پس از آنکه مالئکه فهمیدند جایگاه و ظرفیت ایشان پایین تر از آن است که بتوانند
جانشین خدا باشند ،خداوند به ایشان امر کرد:

كب َو َ
َواِذ قُلـنا ِل َ
لـمالئـِكَ ِة اجسُدوا ِل َد َم ف َ َس َجدوا ا ِّل ا َ
ىب َواستَ َ َ
ِبيلس اَ ّْ
اكن ِم َن
ِ َ
الاكف  ين (بقره)34/

و چون فرشتگان را فرمودیم :برای آدم سجده کنید .پس همه به سجده افتادند جز ابلیس
که سر باز زد و کبر ورزید و او از کافران بود.1
سجده
آنها به فرمان الهی به انسان سجده کردند .البته مالئکه جسم مادی ندارند و
ٔ
آنها به این معنا نیست که رو به روی آدم پیشانی بر خاک نهادند ،بلکه مراد این است که در
انسانیت خضوع و کرنش کردند .به تعبیر دقیق تر ،به عنوان
مقابل مقام آدم و در واقع مقام
ّ
مخلوقاتی پایین تر از مقام انسان ،در خدمت انسان و رشد او قرار گرفتند .البته این نکته
همه موجودات به امر و مشیت خدا در
مختص مالئکه نیست بلکه پس از خلقت انسانٔ ،
خدمت رشد انسان قرار گرفتهاند:

َ
ُ َ َّ َ َ َ َ ُ
رض َج ًيعا ...
هو الي خلق لكم ما ِف اال ِ

(بقره)29/

صعود به جایگاه حقیقی

همه آفرینش
تا اینجا آموختیم که انسان جانشین پروردگار و مسجود مالئکه است و ٔ
مرتبه
در خدمت او هستند .اما چه شد که این
دردانه آفرینش و اشرف مخلوقات خدا از این ٔ
ٔ
باال به پایینترین درجات فرود آمد و اسیر مادیات و مشکالت عالم ماده شد؟
قرآن هنگامی که از خلقت انسان در دنیا سخن میگوید ،جایگاه دنیا و بقای در عالم
خلیفه خود نمیداند و از آن به «اسفل سافلین» یاد می کند:
شایسته
ماده را
ٔ
ٔ
دهنده دوام یک
1ــ در این آیه نفرمود ابلیس از کافران شد بلکه از تعبیر «کان» استفاده کرده است که به گذشته اشاره دارد و نشان ٔ

امر است؛ یعنی او از کافران بود اما استکبار و کفرش را بروز نداده بود و همین خصلتش موجب شد که از امر خدا سرپیچی کند

و در مقابل مقام انسان به عنوان خلیف ٔه الهی خضوع نکند.
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حسن تَقومي × ُثَّ َر َددناهُ اَ َ
َل َقد َخ َلقنَا ِاال َ
نسان يف اَ َ
سف َل سا ِف َ
يلن
ِ ٍ

(تین 5/ـ)4

استفاده از تعبیر «اسفل سافلین» زمانی معنادار است که در مقابل آن« ،اعلی
علیین» وجود داشته باشد و برای انسان قابل تصور باشد .عالمه طباطبائی در تفسیر این
آیه می نویسد:
«از این تعبیر چنین استفاده میشود که انسان به حسب خلقت به گونه ای آفریده شده
که صالحیت دارد به رفیع اعلی عروج کند و به حیاتی جاودان در جوار پروردگارش و به
سعادتی بزرگ نائل شود و این به خاطر آن است که خدا امکاناتی را در او قرار داده است که
1
میتواند با استفاده از آن امکانات و ظرفیت ها ،به سوی خدا باال رود».
حال این انسان چگونه می تواند دوباره به اعلی علیین و جایگاه حقیقی خود بازگردد
و از این سختی ها و پستیهای عالم ماده رهایی یابد؟
پاسخ به این پرسش در درس های بعد دنبال خواهد شد.

طاري گلشن قدسم هچ دهم شرح فراق
من ملک بودم و فردوس ربين جايم بود
ساهي طوبي و دلجويي حور و لب حوض
نيست رب لوح دلم جز الف اقمت دوست

هک رد اين دامگه حادهث چون افتادم
آدم آورد رد اين دري خراب آبادم
هب هوای سر کوی تو ربفت از یادم
هچ کنم حرف دگر ياد ندا د استادم
«حافظ»

1ــ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،20ص.319
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اندیشـه وتحقـیـق
سوره «تین» می خوانیم:
آیه چهارم
در ٔ
ٔ

َ َ َ َ
ََ ََ َ
قومي
لقد خلقنا ِاالنسان يف احس ِن ت ٍ

به نظر شما ،میان این آیه و نفخ روح الهی در انسان چه ارتباطی وجود
دارد؟

برای مطالـعـه
از امام صادق  نقل شده است ،هنگامی که شیطان مأمور به سجده
بر آدم شد ،به خداوند گفت :مرا از این سجده معاف بدار؛ در عوض ،تو را
عبادتی کنم که تاکنون کسی مثل آن عبادت نکرده باشد.
خداوند متعال در پاسخ به او فرمود :من اطاعت بر طبق اراده و
خواست خودم را دوست میدارم (نه آن گونه که تو میخواهی؛ زیرا آن دیگر
عبادت من نیستبلکه عمل بر طبق هوای نفس خودت است).1

1ــ بحار االنوار ،ج ،11ص.145
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درس دوم

جهانی زیبا ،شایستۀ زیباترین آفریده

قرائـت آيـات
آیات  10تا  18سوره نحل را قرائت کنید.

هُ َـو الَّـذى اَزنَ َل ِم َـن َّ
اب َو ِم ُ
السما ّْ ِء ما ّْ ًء َ   لكُم ِم ُ
نه َش ٌ
نه
ََ ٌ ُ
ازل َ
ازل َ
َ
رع َو َّ
ت َلـكُم ب ِه َّ
سيـمون  يُنب ُ
يـتون وَ
شـر فيـ ِه ت
ِ
ِ
َّ َ
َّ ّْ َ َ ً
عـناب َو من ُ ّ َّ
خيـل َو االَ َ
ـك ليَـة
ـرات’ اِن يف ذ ِل
انل
ِ
ك اثل َـم ِ
ِ
َّ
ِل َـقوم يَـتَ َفكَّ َ
رون  َ  و َسَّ َـر َلـك ُ ُم ال َـل َو انلَّ َ
هار َو
َّ ٍ َ َ َ َ َ َ ُّ ُ ُ َ َّ ٌ َ
َّ
مـر !ه’ اِن يف
الشمـس و الـقمـر  · و انلجوم مـسخـرات بِا ِ
ّْ َ َ
َ
َ َ ََََ ُ
يات ِل َـقوم يَ
ـك
ل
ا
ر
ذ
ما
و

لون
ق
عـ
ل
ف
م
رض
اال
ِ
ِ
ذ ِلـك ٍ
ِ
ٍ
ُ َ ً َ ُ َّ ّْ َ َ َ ً َ َ َّ َّ
  ك َ
ون 
وم يــذ
مـت ِلـفا الـوانهو’ اِن يف ذ ِلـك ليـة ِلـق
ٍ
ُ َ َ
َو هُ َـو َّالي َس َّ َ
خ الـبَ َ
نه ل ًـما ط ِـريًّا َو
حـر ِلـتَأ ُ   كوا ِم
سونا  · َ   و َتَ ى الـف ُ َ
نه ِحلـيَ ًـة تَلـبَ َ
تَستَخـروجا ِم ُ
لـك
ِ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َموا ِخ َـر فيـه َو ِلـتَبتَغوا ِمن فض ِلـه َو ل َـعـلـكم تشك َ
رون
ِ
!
ً
ََ
واس اَن َت َ
يـدبِكُم َو اَ ً
لـقى ِف االَرض َر ِ َ
ّْ
هنارا َو ُسبُل
و ا
ِ
و َعـالمات َ’و بانلَّجـم ُه َيـتَ َ
َل َـع َّـلـكُم َتـتَ َ
دون َ
دون
ٍ
ِ
َ ُ َ َ َ َّ ِ
َََ ُ َ
َ
افن َيـل ُـق ك َمن ال يـل ُـق’ افال تَذكون  َو اِن
َ َ
ّ
ـفور َر ٌ
هلل ال ُتـصوها’ ا َِّن اهللَ َل َـغ ٌ
حيـم 
عـمـة ا ِ
تَعُـدوا ن ِ
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جهانی زیبا ،شایستۀ زیباترین آفریده
به معنای این آیه دقت کنید؛

اَ َّلي َج َع َل َلك ُ ُم االَ َ
ناء َو اَزنَ َل ِم َن َّ
رض ِف ًاشا َو َّ
السما ِء ً
ماء ب ِ ً
الس َ
ماء
ً َ ُ
ََ
رخ َج به ِم َن اثل َّ َ
َ
رات رزقا لكم ... (بقره)22/
م
ِ
فا ِ !
ِ

آیه باال می فرماید:
امام سجاد  ،در تفسیر ٔ
«خداوند زمین را مناسب طبع شما قرار داد؛ آن را گرم و سوزان نساخت تا از
حرارتش بسوزید و زیاد سرد نیافرید تا منجمد شوید ،آن را آن قدر معطّر و زننده قرار نداد تا
مایه هالکت شما گردد .این زمین
بوی تند آن به مغز شما آسیب رساند و آن را بدبو نیافرید تا ٔ
نه همچون آب نرم است که شما را غرق کند و نه آن چنان سخت ،که نتوانید در آن خانه بنا
کنید و مردگان را در آن دفن کنید ،بلکه خدا آن مقدار صالبت در آن نهاده است که برای شما
مفید و نافع باشد و بتوانید خود و ساختمانهایتان را بر آن نگه دارید .آری ،خداوند این گونه
زمین را بستر استراحت شما قرار داد .سپس ،آسمان را چون سقفی بر شما بنا کرد؛ سقفی
که خورشید و ماه و ستارگانش را به خاطر منافع شما در حرکت و چرخش در آورده است.
سپس در ادامه میفرماید« :از آسمان آب نازل کرد»؛ یعنی بارانی که از باال
درهها برسد .او این باران را به صورتهای مختلف،
فرومیفرستد تا به قل ّٔه کوهها و تپّهها و قعر ّ
ریز و تند ،درشت و شدید و نم نم در آورد تا زمینها این بارانها را در خود فرا گیرد و آن
را یکجا و یکپارچه نازل نفرمود که در این صورت تمام زمینها ،درختان ،کشت و زرع
وسیله آن آب از زمین میروید ،برای شما رزق و روزی
شما نابود میشد .سپس هر آنچه را به ٔ
1
قرار داد».
٭٭٭
چنانچه دانستیم ،نخستین تابلویی که ماجرای خلقت انسان را در قرآن ترسیم کرده،

سوره بقره است که در آن انسان جانشین خدا و زمین ،بستر زندگی او معرفی شده است:
ٔ
آیه  31از ٔ

َ َ َ ُّ َ َ َ ّ ٌ َ
َ ًَ
يلفة ...
رض خ
واِذ قال ربك ِللـمالئـِك ِة اِن اج ِعل ِف اال ِ

(بقره)31/

آیهای که در ابتدای درس خواندیم ،تابلویی است که ویژگیهای این زمین و انواع
1ــ کتاب «التوحید» ،اثر شیخ صدوق ،صفح ٔه .404
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نعمتهای الهی را برای انسان به نمایش میگذارد .خدا این زمین را با تمام بهرهها و زیباییها
شایسته زندگی جانشینش باشد.
به صورتی آفرید که
ٔ
از این رو ،قرآن تأکید میکند که همه چیز در این زمین برای بهرهمندی انسان آفریده
شده است:

هُ َو َّالي َخ َل َق َلكُم ما ِف االَرض َج ًيعا ُثَّ استَ ّْ
وى ا َِل َّ
السما ِء
ِ
َ
ف َ َس ّواهُ َّن َس َ
اوات ( ...بقره)29/
بع س ٍ

همه آنچه را ( از نعمتها ) در زمین وجود دارد ،برای شما آفرید؛ سپس
او خدایی است که ٔ
به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود.
عالمه طباطبائی در تفسیر این آیه میفرماید:
« با در نظر گرفتن سیاق آیات ،میتوان گفت این آیه به دنبال بیان نعمتهای الهی
برای انسان است و از آن چنین برمیآید که پرداختن خدا به آسمانها و خلقت آنها نیز به خاطر
1
انسان بوده است که در ادامه به آن اشاره کرده است».

تدبــرقرآنــی
در آیه فوق ،عالمه طباطبائی با اشاره به سیاق آیات ،خلقت آسمانها را نیز برای انسان
میداند .با توجه به آنچه در ابتدای درس خواندید ،جز « سیاق  » از چه دلیل دیگری
میتوان آن را اثبات نمود؟
خداوند نه تنها همه چیز را برای انسان خلق کرد ،بلکه میل و عالقه به منافع و
زیباییهای خلقت را نیز در او قرار داد تا در مقام جانشین خداوند ،با این آفریدهها ارتباط
برقرار کند و از آنها بهرهمند شود.
نحوه ارتباط میان انسانها و این نعمتهای طبیعی اشاره می نماید،
قرآن هنگامی که به ٔ
دهنده جایگاه متفاوت انسان نسبت به سایر موجودات در
از تعابیری استفاده میکند که نشان ٔ
بهرهمندی از این آفریدههاست .نمونههایی از این تعابیر را با هم میخوانیم:
1ــ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.113
27

1ــ آفرینش ،مسخّر انسان

در بسیاری از آیات ،جهان آفرینش مسخّر انسان معرفی شده است:

َ
خ َلكُم ما ِف َّ
ماوات َ
اَ َل َتَوا اَ َّن اهللَ َس َّ َ
رض
اال
ف
ما
و
الس
ِ
ِ
ِ
َ َ ََ ََ ُ َ َ و ًََ ًَ
طنة ( ...لقمان)20/
و اسبغ علكم نِعمه ظا ِهرة و با ِ

آیا ندیدید خداوند آنچه را در آسمانها و زمین است مسخّر شما کرده و نعمت های آشکار و
پنهان خود را فراوان بر شما ارزانی داشته است؟!
«سخّر» ،در لغت به معنای ذلیل کردن و رام نمودن و تسخیر یک چیز به معنای
اراده خود ،بلکه به
وادار کردن آن چیز به انجام دادن یک عمل است؛ به طوری که نه به
ٔ
اراده
اراده تسخیرکننده ،آن عمل را انجام دهد مانند نویسنده که قلم را وادار میکند تا به ٔ
ٔ
او بنویسد.
تسخیر موجودات برای انسان به این معناست که خداوند آنها را وسیله قرار داده است
آیه باال ،خداوند است که
تا او برای رسیدن به منافعش از آنها استفاده کند .فاعل تسخیر در ٔ
همه موجودات را در تسخیر انسان قرار داده و آنها رادر مقابل او رام کرده است.
ٔ
چنانچه گفته شد ،از آنجا که انسان جانشین و مظهر خداست ،به اذن او صفات الهی
همه آفریدهها مسخّر خدا هستند ،استعداد
را با خود به همراه دارد؛ بنابراین ،همان گونه که ٔ
تصرف کند.
تسخیر آنها را در انسان نیز قرار داده است تا با علم و قدرت خود در آنها ّ
استفاده طبیعی و معمولی ــ مانند سایر موجودات ــ از
پس« ،تسخیر» به معنای
ٔ
ویژه انسان است که باید انواع استفاد ه از آفریدهها
آفریدههای الهی نیست بلکه امتیازی ٔ
همه موجودات از آب
نحوه استفاده از آنها را مدیریت کند .برای نمونهٔ ،
را کشف و خودٔ ،
به صورت طبیعی (برای خوردن و نظافت) بهرهمند میشوند اما این انسان است که با علم
خود ،کاربریهای جدید آن را کشف و مثال ً برای تولید برق از آن استفاده می کند.
قرآن مصادیق گوناگونی از آفریدههای الهی را که در آسمان و زمین به اذن الهی
مسخّر انسان شدهاند ،برمی شمرد و به منافعی که انسانها از این آفریدهها دریافت میکنند،
اشاره می کند.
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تدبــرقرآنــی
سوره ابراهیم مراجعه کنید؛ کدام پدیدهها و آفریدههای طبیعی،
1ــ به آیات 33ــ 32از
ٔ
ّ
مسخر انسان معرفی شدهاند؟
……………
……………
………………………… .
سوره «نحل» مراجعه کنید .در این آیه ،کدام آفریده الهی ّ
2ــ به آی ٔه  14از
مسخر انسان
ٔ
معرفی شده و به چه منافعی در آن برای انسان اشاره شده است؟

قدرت انسان بر تسخیر آفریدهها ،با عبارت های دیگری نیز در قرآن بیان شده است تا
انسان با بهرهمندی از آنها ،زندگانی خود را در زمین سامان بخشد:

َ
َ ُ
َ َ َ َ َّ ّ ُ
رض َو َج َعنلا لكم فهيا َمعايِ َش ...
اال
ف
م
و لقد مكناك
ِ
ِ

(اعراف)10/

«مکّن» در لغت به این معناست :مسلّط کرد و قدرت داد ،که معنایی مشابه «تسخیر»
دارد« .معایش» نیز جمع معیشت ،به معنای چیزی (از خوراک و پوشاک و…) است که به
وسیله آن می توان زندگی را گذراند .اکنون ،خود میتوانید آیه را ترجمه کنید:
ٔ
....................................................................

تدبــرقرآنــی
سوره ملک مراجعه کنید .در این آیهّ ،
مسخر بودن زمین برای انسان با چه
به آی ٔه  15از
ٔ
عبارتی بیان شده است؟
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2ــ آبادانی زمین ،وظیفۀ جانشین الهی

خداوند متعال نه تنها زمین را مسخّر جانشین خود قرار داد تا از مواهب آن بهرهمند
شود ،بلکه او را به آبادانی آن واداشت؛ یعنی ،همان طور که خداوند با قدرت و تدبیر خود،
زمین و طبیعتش را آباد و زیبا ساخت ،قدرت آبادانی آن را نیز به انسان عطا کرد تا در مقام
جانشینی پروردگار ،زمین را آباد کند و محیط زیست را سامان بخشد:

َُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ
عم َركم فهيا ...
رض و است
هو انشا   كم ِمن اال ِ

(هود)61/

«انشاء» در لغت ،به معنای ایجاد و ساختن چیزی و «عمارت» به معنای آباد کردن
تصرف و ایجاد تغییراتی در آن بتوان از
چیزی است تا اثر مطلوبش را دارا شود؛ یعنی با ّ
فوایدش بهرهمند شد؛ مثال ً مکان غیر قابل سکونت را به گونهای تغییر دهیم که قابل سکونت
شود و در مسجد به نحوی تغییر ایجاد کنیم که شایسته برای عبادت شود و یا زمین زراعی
آماده کشت و زرع گردد.
را به حالتی درآوریم که ٔ

تدبــرقرآنــی
1ــ با توجه به آنچه تاکنون خواندهاید ،مراد از ِ«انشاء ِم َن االَرض» چیست؟

َ

ُ

2ــ با توجه به معنای «عمارت» ،معنای لغوی « َو است َ
عم َركم» را با استفاده از معانی
ابواب ثالثیمزید بیان کنید.

ِ
آیه فوق ،خداوند متعال است .اوست که انسان را آفرید و
عم َر» در ٔ
فاعل فعل «ا َ
ست َ
تصرف کند و با آبادانی آن ،نیازها و نواقص خود را
در فطرتش قرار داد تا در این زمین ّ
حوزه
در زندگی برطرف سازد .مراد از زمین در اینجا تنها خشکی زیر پای انسان نیست و
ٔ
نقطه خاصی محدود نمیشود؛ بلکه از اعماق دریاها تا اوج آسمان ها و
کار و آبادانی او به ٔ
فراخنای صحراها میدان کار و تالش او خواهد بود .آیاتی که در بخش قبل به آنها اشاره
تصرف اشرف
همه مخلوقات زمینی و آسمانی را مسخّر و در
شد ،به روشنی ٔ
حوزه اختیار و ّ
ٔ
معرفی کرده اند.
مخلوقات الهی ّ
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از قرار گرفتن این بخش در کنار بخش قبل چنین برمیآید که تسخیر موجودات و
شایسته مقام
آفریدههای الهی باید در جهت رونق و آبادانی زمین باشد و فقط انسانهایی
ٔ
جانشینی پروردگارند که از این مواهب برای آبادانی زمین بهره میبرند.

3ــ لذّ ت بردن از انواع زینتها و زیباییها

یکی دیگر از تعابیری که قرآن برای اشاره به مواهب طبیعی از آن استفاده میکند،
واژه «زینت» است:
ٔ

ً َ
ََ َ
ّ ََ
رض زينَة لا ...
اِنا جعلـنا ما ع اال ِ

(کهف)7/

در حقیقت ،ما آنچه را بر زمین است ،زیور و زینتی برای آن قرار دادیم.
ضمیمه چیزی
«زینت» یعنی آراستگی و آرایش ،به این معنا که چیزی مرغوب و زیبا،
ٔ
دیگر شود تا آن را زیبا جلوه دهد و بینندگان را به طرف آن جذب کند.
انواع موجوداتی که در زمین آفریده شدهاند ،از دشتها و صحراها تا جنگلها و
درهها و دریاها ،همگی اسباب آراستگی و زیبایی حیرتانگیز
باغستانها ،از کوهها و تپّـهها تا ّ
آن را فراهم آوردهاند و از این رو خدا آنها را به عنوان زینت زمین معرفی میکند.
زمین با همه این زیباییها مخصوص استفاده انسان آفریده شده و با برخورداری
شایسته سکونت جانشین خدا شده است .با وجود این ،برخی گمان
از زینتهای متنوع،
ٔ
میکنند که برای داشتن زندگی مؤمنانه باید به زینتهای این دنیا کامال ً بیرغبت بود .با توجه
به آنچه خواندید ،آیا این عقیده صحیح است؟
«عبّاد بن کثیر» امام صادق را دید که لباسی نسبتاً زیبا بر تن داشت .پس،
روزی َ
متکبّرانه به امام گفت« :تو از خاندان نبوت هستی و پدرت علی بسیار ساده لباس میپوشید؛
چرا چنین لباس زیبایی بر تن توست؟ آیا بهتر نبود که لباسی سادهتر از این میپوشیدی؟»
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عقیده او را به این صورت قبول نداشتند ،در پاسخ او یکی از آیات کلیدی
امام که
ٔ
قرآن در این خصوص را تالوت کردند:1

َّ
ُ َ َ َّ َ
هلل َّالي اَ َ َ
الطيّ ِ َ
زق ...
ق ل من
ح َم زينَة ا ِ
ارل ِ
بات ِمن ِّ
رخج ِل ِعبا ِد !ه َو ِ

(اعراف)32/

«طیبات» استفاده شده است.
در این آیه برای اشاره به مواهب طبیعی از دو واژه «زینت» و ّ
کلمه «زینت» به « َاللّٰه» اضافه شده و برای اشاره به زینتهایی که بندگان از آنها استفاده
ٔ
میکنند ،تعبیر «زینت الهی» به کار رفته است .فکر میکنید دلیل آن چیست؟
خداوند متعال خود زیباست و زیباییها را دوست دارد .امام صادق  به یکی از
یاران خود میفرماید:

َ َ َّ َ َّ َ َ ٌ َ ُ ُّ َ َ
الـج 
مال
تـمل ف ِان اهلل جيل و ِيب

2

....................................................................
خدا این زینتها و زیباییها را آفرید و میل و عالقه به آنها را در فطرت انسان قرار داد تا او
الزمه زندگی زمینی اوست ـ در خود فراهم
در پرتو بندگی خدا ،انواع زینتها را ـ که البته
ٔ
آورد .از آنجا که خداوند خالق زیباییهاست و میل به آنها را در انسان قرار داده ،در این آیه
«زین َة اللّٰه» استفاده شده است.
از تعبیر َ
عالقه
«طیبة» ،به معنای چیزی است که سازگار با طبع و
ٔ
«طیب» یا ّ
«طیبات» ،نیز جمع ّ
ّ
انسان باشد و در اینجا عبارت است از انواع چیزهایی که انسان در زندگی و معیشت خود
به آنها احتیاج دارد.
بر این اساس ،روشن است که لذّ ت بردن و بهره مندی از این نعمتها و زیباییهای
طبیعی با دستورات دینی منافاتی ندارد و کامال ً با آن هماهنگ است .امام صادق  در
تأکید این مطلب میفرمایند:

ا َِّن اهللَ َ َّ
ع َعب ٍد ن ِ َ
عم ًة اَ َح َّب اَن َي ّْى َع َل ِه اَ َ
ع َو َج َّل اِذا اَ َنع َم َ ّْ
ثـرها
َ َ َ َ ّْ َ َ
ب رحيَهو َو ُيَ ِّ ُ
قال يُنَ ِ ّظ ُف ثَوبَهو َو ي ُ َط ِيّ ُ
َ 3
سن داره و
قيل و كيف ذ ِلك
ِ

1ــ فروع کافی ،ج ،6ص.443

2ــ بحار االنوار ،ج ،62ص.125
3ــ بحار االنوار ،ج ،73ص.141
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بنده خود داده است ،در او ببیند .پرسیده شد:
همانا خداوند دوست دارد اثر نعمتی را که به ٔ
خـانه خـود را
جامه خـود را نظیـف ،خـود را خوشبـو و ٔ
چـگونه؟ فرمود :هر فردی ٔ
نیکو سازد.

تدبــرقرآنــی

1ــ به این آیه دقت کنید:

َ َ َ َ َ
الـح َ َ َ َ َ ً َ َ ُ ُ َ َ َ
غال َو َ
مري ِلتكبوها و زينة و يلق ما ال تعلون (نحل)8/
و الـخيل و ا ِبل

و (خدا) اسبها و استرها و االغ ها (را آفرید) تا بر آنها سوار شوید و برای شما زینت باشد
و چیزهایی میآفریند که نمیدانید.
به نظر شما ،چرا این حیوانات در آیه« ،زینت» معرفی شدهاند؟
سوره نحل مراجعه کنید؛ در آن آیه از چه کلمهای برای اشاره به
2ــ بار دیگر به آی ٔه 14
ٔ
مفهوم زینت استفاده شده است؟
نکته اساسی الزم
البته در ٔ
زمینه استفاده از زینتها و زیباییهای زمین ،توجه به یک ٔ
همه زیباییهای دنیا برای انسان خلق شده اند و او در زندگی خود
است؛ درست است که ٔ
میتواند از آنها بهرهمند شود ،اما نباید فراموش کند که زینتهایی فراتر از این زینتهای دنیا
وسیله آنها کامل میشود.
نیز وجود دارند که آراستگی جانشین الهی در زمین به ٔ
چنان که گفته شد ،انسان به دلیل برخورداری از روح الهی شایستگی جانشینی
پروردگار را یافته و روح الهی حقیقت او را شکل می دهد .آیا زینتهایی که از آنها سخن
گفتیم ،به تنهایی موجب آراستگی روح انسان نیز میشوند؟
قرآن ،زینت حقیقی انسان را آراستگی او به ایمان و تقوا میداند؛
ایمانی که خدا آن را محبوب قلب مؤمن قرار داده:

ُ
َو ل ّْ ِك َّن اهللَ َحبَّ َب ا َِلك ُ ُم َ
االميان َو َزيَّنَهو يف قُلوبِكم ...

(حجرات)7/

خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دل هایتان زینت بخشیده است.
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و تقوایی که زینت جان انسان است:

يا بَين َآد َم قَد اَزنَنلا َع َلكُم لِ ًاسا يُواري َسوآتكُم َو ً
ريشا
ِ
َو لِ ُ
قوى ذّْ ِل َك َخ ٌ
ري  ..( .اعراف)26/
اس اتلَّ ّْ 

مایه زینت شماست
ای فرزندان آدم ،لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را میپوشاند و ٔ
ولی بهترین جامه ،لباس تقواست.
توجه داشت که زیباترین باغها و مزارع و بهترین زیورآالت زمین،
بنابراین باید ّ
هنگامی موجب آراستگی حقیقی انسان میشوند که در پرتو ایمان و تقوا و پایبندی به فضایل
اخالقی تحقّق یابند.
انسان هنگامی که به خود مراجعه میکند ،میبیند که به فضایل اخالقی چون عدالت،
شجاعت ،نوع دوستی ،حیا ،حلم ،وقار ،صداقت ،ایثار و خوشرفتاری عالقهمند و از
رذایلی چون تکبّر ،خشم ،نفاق ،حسادت ،دروغگویی ،ستمکاری ،حرص ،بخ ل و اسراف
استفاده انسان مؤمن از
نحوه
ٔ
متن ّفر است .این عشق و عالقه به فضایل و تن ّفر از رذایل ،به ٔ
لذّ تهای زمین جهت میدهد .او از این نعمتها در جهت رشد فضایل اخالقی بهرهمند
می شود و هیچگاه خواهان بهرهمندی از این امکانات به هر قیمتی ولو از دست دادن گوهر
تعدی از حدود الهی نیست .برای نمونه ،تا جایی که برایش مقدور است ،با رعایت
ایمان و ّ
انصاف و التزام به حقوق دیگران در کسب روزی حالل تالش میکند ،اما هنگامی که کسب
مال مستلزم ظلم ،تجاوز ،دروغ و فریب باشد ،از آن اجتناب می ورزد و سودی در این کسب
نمیبیند.
سایه
این نکته همواره مورد تأکید ائمه بوده است .ایشان بهره مندی از دنیا را در ٔ
الزمه سعادت و تجارت سودمند اهل ایمان
ایمان و تقوا نه تنها نفی نکرده اند ،بلکه آن را
ٔ
دانسته اند .امام علی در معرفی دنیا می فرمایند:

َّ ُّ َ َ َ
هلل
اِن ادلنيا م
تج ُ ا ِولــا ِء ا ِ
َ
َ َّ َ َ
َ َّ 1
محة َو َر ِبوا ِف َهيا اجلنة
اِكت َ َسبوا ِفهيا ارل

1ــ نهج البالغه ،حکمت.131
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اندیشـه وتحقـیـق

در این سه آی ٔه مهم درس تد ّبر کنید:

َ
خ َلكُم ما ِف َّ
الس ِ َ
اَ َّن اهللَ َس َّ َ
ماوات و ما ِف االرض ( ...لقمان)20/
ِ
َُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ
ركم فهيا ( ...هود)61/
رض و استعم
هو انشا   كم ِمن اال ِ
ُ َ َ َّ َ َ َ
رخ َ
هلل َّالي اَ َ
عبا ِده ( ...اعراف)32/
ل
ج
ا
ة
قل من حم زين
ِ
ِ
ِ
!

در این آیات ،هر چند تسخیر موجودات  ،آبادانی زمین و استفاده
از زینتها مخصوص انسان است ،اما انسان در ارتباط با آنها مستقل
دیده نشده و این افعال ،مستقیم ًا به انسان نسبت داده نشده است.
با د ّقت در آیات  ،چه وجه مشترکی میان آنها مشاهده میکنید؟ و
از آن چه نتیجهای میتوان گرفت؟

برای مطالـعـه
کتاب «اسالم و محیط زیست» ،اثر آیت ال ّله جوادی آملی و
در قالب تفسیر موضوعی است .در این کتاب ،موضوع «محیط زیست»
در منظوم ٔه آیات قرآن واکاوی شده و دیدگاه قرآن
درباره محیط زیست
ٔ
و وظیف ٔه انسان در قبال آن مبتنی بر آیات و دستورات دینی تبیین گردیده
است .مطالب کتاب در پنج فصل ،به این ترتیب تنظیم شده اند:
اول :آبادانی زمین و تأسیس مدین ٔه فاضله توسط خلیف ٔه الهی
فصل ّ
فصل دوم :صبغ ٔه علوم انسانی و دینی محیط زیست
فصل سوم :رابط ٔه اعمال نیک و بد با حوادث طبیعی
فصل چهارم :تالش در طبیعت و تأثیر آن در سالمت محیط زیست
فصل پنجم :تأثیر حسن معاشرت در سالمت محیط زیست
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در بخشی از کتاب می خوانیم:

پرده پرنیانی جمال و
مقدسترین متن دینی است،
«قرآن کریم که ّ
ٔ
صحنه آفرینش را ٔ
پایه آرامش بشر معرفی میکند و سراسر گیتی و
شکوه خدا میداند و آرایش نظام هستی را ٔ
مینو را به زیبایی میستاید ،که هر چه را خداوند آفرید ،زیبا و جمیل خلق کرد که از آن زیباتر
ممکن نبود:

َ َّ َ َ َ ُ َّ
ك َ  َََ ََ َ َ
طني
الي احسن
نسان ِمن ٍ
شءٍ خلقهو َوبَدا خلق ِاال ِ

(سجده)7/

آنچه از دستور سپهری و فرمان آسمانی برمیآید ،این است که تابلوی زیبای آفرینش،
امانت الهی به دست بشر است .صنایع تجربی موظفاند که در راستای تأمین سعادت و
سالمت تمام بشر جهتگیری کنند؛ چنانکه مکلّفاند که حقوق طبیعی هر موجود دیگر را،
پدیده طبیعی
اعم از دریا و آبزیان و هوا و پرندگان هوا و استنشاقکنندگان از آن و نیز هر
ٔ
دیگر ،رعایت نمایند… ».1

1ــ ص22ــ19؛ با تلخیص؛ این کتاب را نشر اسراء در  318صفحه منتشر کرده است.
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3

درس سوم

حیات انسان در دنیا

قرائـت آيـات
آیات  45تا  50سوره کهف را قرائت کنید.

َ ُ َ َ َ َ ُّ َ ّْ َ َ ُ َ َّ ّْ
السما ِء
ارضب لـهم مـثـل الـحـيا ِة ادلنيا كماءٍ ازننلاه ِمـن
َو ِ
فَاخـتَ َل َـط به ن َ ُ
ارلي ُ
بات االَرض فَاَصبَ َح َه ً
ـشيـما تَذروهُ ِّ
اح َ‘و
ِ! ُّ َ ِ
ُ
َ
نون زيـنَةُ
َ
اكن اهلل ُ َع ّْـلى ك شءٍ ُمقتَد ًرا  الـمال َو الـبَ َ
ِ
ِ
يـر ِع َ
الـحـيا ِة ُّ
الصا ِل ُ
ادلنيا   · َو الـباقِ ُ
َ
يات ّ
ـحات َخ ٌ
ند َرب ِّ َك
َ
يـر اَ َم ًـل  َو يَ َ
ثَـوابًا َو َخ ٌ
وم ن ُ َس ِيّ ُـر الـ ِجـبال َو َ َت ى
َ
َ َ ًَ َ َ َ ُ َ
ناه فَلم نُغا ِدر ِمهنُم ا َح ًـدا  َو
بارزة و حـش
االرض ِ
َ َ ُ
َ
ُع ِـرضوا َع ّْـلى َرب ِّ َك َصفًّا ل َـقد ِجئـتُمونا كما َخـلقناكم
َ َّ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ
اول مـرةٍ ’ بل زع
ـمـت ان لن ن َـعـل لـكم َمو ِع ًـدا  َو
ُ ََ
تى ُ
ميـن ُمش ِف َ
الـمجـر َ
َ
ُو ِض َع ال ِكتاب ف
قيـن ِم ّـما
ِ
َ
َ
َ
فيـ ِه َو يَ
تاب ال يُـغا ِد ُر
ـقولون يا َويـلـتَنا ما ِل ّْـهـذا ِ
الـك ِ
َ َ ّ َ
َص َ
غيـر ًة َو ال ك
بيـر ًة اِل احـصاها  · َو َو َجـدوا ما َع ِـمـلوا
ً َ َ ُ َ
َ ّْ
احضا ’ و ال يظـ ِل
لـمـالئـِكَ ِة
ـم َرب ُّ َك ا َح ًـدا  َو اِذ قُلـنا ِل
ِ
ّ
ِبيلـس َ
اجسُـدوا ِل َد َم ف َ َس َجـدوا اِل ا َ
اكن ِم َـن الـ ِج ِ ّـن ف َ َف َس َق
َ ّْ
َ
َ َ
مـر َرب ِّ !ه افَتَتَّ ِخـذونَهو َو ذ ُ ِّريَّـتَهو او ِلـيا َء ِمن دوىن
عن ا ِ
َ ً
َ ُ َ ُ َ ُ ٌّ َ ّ
ئـس ِللـظا ِل
ـميـن ب َ َدل 
و ه لـكم عـدو ’ ب ِ
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حیات انسان در دنیا
تدبــرقرآنــی
این آیات را ترجمه کنید:

ب َو َل ٌو َو َل ّ
قون اَ فَال تَع ِق َ
ـذين يَتَّ َ
َو َما احلَياة ُ ُّ
اآلخة ُ َخ ٌري ِل َّل َ
ادلنيا ا ِّل َل ِع ٌ
لـد ُار ِ َ
لون
(انعام)32/

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

َ ُ
ات َخ ٌري ِع َ
لـمال َو الـبَ َ
الـحيا ِة ُّ
الص ِال ُ
ادلنيا َو الـبا ِق ُ
نون زينَةُ َ
يات ّ
ند َرب ِّ َك ثَوابًا
ا
َ َ ًٌََ
ري امل (کهف)46/
وخ

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

عبارت «الحیاة الدنیا» را در این آیات چگونه ترجمه کردید؟
مفهوم کلی که از دو آیه برداشت می کنید ،چیست؟
٭٭٭
پیش از این ،آموختیم انسان جانشین خدا در زمین و اشرف مخلوقات اوست .خدا
زمین و همه آفریدههای آن را برای جانشین خود آفرید و آنها را مسخّر او قرار داد تا از این
زینتها و نعمتها در زندگی زمینیاش بهرهمند گردد.
در سراسر قرآن و نیز روایات معصومان به زندگی انسانها در این جهان اشاره
شده و دستوراتی برای تنظیم سبک زندگی آنها در دنیا ارائه شده است.
به نظر شما ،عبارت «الحیاة الدنیا» که در بیش از  60آیه تکرار شده است و معموال ً به
«زندگی دنیا» ترجمه میشود ،به همین زندگی انسا ن در دنیا اشاره میکند؟ اگر چنین است،
چرا در ّاولین آیهای که خواندیم این زندگی صرفاً بازی و لهو دانسته شده است؟ مگر آبادانی
توسط انسانها و استفاده از زینتهای زمینی که در درس گذشته موهبتی الهی برای
زمین ّ
انسانها معرفی شد ،لهو و لعب است؟
ترجمه آن به «زندگی
اساساً عبارت «الحیاة الدنیا» در این آیات چه معنایی دارد؟ آیا
ٔ
اندازه کافی دقیق است؟
دنیا» به
ٔ
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معنای «الحیاة الدنیا»

با توجه به اینکه کلمه «حیاة» در این عبارت ،با «الف و الم» همراه است ،لذا
«الحیاة الدنیا» ترکیب اضافی نیست و «موصوف و صفت» می باشد« .الدنیا» در این عبارت،
صفت از ریشه «دنو» است به معنای «پایین و ناچیز»؛ که صفت تفضیلی آن برای مذکّر «أدنی»
و برای مؤنث «دنیا» است .در نتیجه ،دقیق ترین معنا برای این ترکیب قرآنی «زندگی پایینتر
و ناچیزتر» انسان می باشد.
در حالی که عبارت «زندگی دنیا» ترکیب اضافی ،یعنی مضاف و مضاف الیه ،است
نه موصوف و صفت؛ به همین سبب معادل عربی آن «حیاة الدنیا» است ،نه «الحیاة الدنیا».
بر این اساس ،عبارت قرآنی «الحیاة الدنیا» ،به نوع خاصی از زندگی انسانها اشاره
میکند که دارای صفت تفضیلی «پایینتر و ناچیزتر» است و نباید آن را به صورت «زندگی
دنیا» ترجمه کنیم .دنیای زیبایی که در آن زندگی میکنیم و آفریدههای گوناگون خدا مانند
زمین ،آسمان ،آب ،و غذا از آیات و نعمتهای الهی است که خداوند آنها را زیبا و نیکو
آفریده است و هیچگاه نباید آن را پایین و بیارزش یا بازی و لهو بخوانیم:
«او کسی است که هر چه را آفرید ،نیکو آفرید» (سجده)7/
حال ،سؤال اساسی این است که مراد از این «زندگی پایینتر» انسانها چیست؟ این چه
نوع حیاتی است که قرآن آن را بازی و سرگرمیمیشمارد؟ مگر این زندگی چه ویژگیهایی دارد؟

«حیات دنیا» در قرآن

انسان با ورود به دنیا به اقتضای جسم دنیایی و مادی ،برای رفع نیازهای جسمانی
خود به دنیا روی میآورد و از طبیعت و نعمتهای مادی آن بهره مند می شود .این امر نه تنها
مذموم نیست بلکه از آنجا که جسم ،مرکب روح و ابزار آن در این جهان است ،رفع نیازهای
آن امری ضروری است.
اما چنانچه میدانیم ،انسان موجودی بینهایتطلب است و به سبب همین ویژگی
به آنچه دست مییابد قناعت نکرده و همواره بیش از آنچه که دارد را طلب می کند .از
همین رو ،او باید امیال و غرایز خود را همواره تحت مدیریت عقل در آورد و با خواستههای
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آنها به صورت حساب شده برخورد کند .در غیر این صورت او عنان از دست داده و چنان
وابستگی و تعلّقی به نعمتهای دنیایی پیدا میکند ،که به مرور اصل و حقیقت خود (روح
الهی) را از یاد برده و از حقیقتی که ورای لذّ ت های مادی است ،غافل میشود.
او پا به این جهان گذاشته است تا با درک مقام خود به عنوان جانشین الهی ،به جایگاه
حقیقی خویش برگردد و البته در مسیر رسیدن به آن جایگاه ،از مواهب مادی بهرهمند شود؛
در حالی که با وابستگی به طبیعت مادی ،به لذّ ت های زودگذر این جهان بسنده می کند و به
جای آن هدف عالی ،بهرهمندی از طبیعت مادی را هدف خود قرار خواهد داد .از این رو
پرداختن صرف به طبیعت مادی برای مقام عظیم انسان ،کم و پایین بوده و شایسته جانشین
الهی نیست .او باید به بهرهمندی از دنیا اکتفا نکرده و خود را به جایگاهی که شایسته آن
است ،برساند.
قرآن کریم از زندگی مادی انسانها در جهان ،با عنوان «حیات دنیا» یاد میکند؛
یعنی مرتبۀ پایینتر حیات انسان ،که مربوط به جسم مادی او و پرداختن به نیازهای
مادیاش است .اگر انسان با این نیازها عاقالنه برخورد کند و آنها را عادالنه تدبیر نماید،
به بهترین نحو آنها را پاسخ گفته و از مواهب مادی این جهان برای رسیدن به جایگاهی که
شایسته آن است ،بهرهمند میشود؛ در غیراین صورت در اثر غفلت و افزونطلبی ،وابسته و
ٔ
اسیر مادیات شده و آنگاه زندگیاش در پنج ویژگی زیر خالصه خواهد شد:
1ــ لعب
2ــ لهو
3ــ زینت
4ــ تفاخر به یکدیگر
 5ــ تکاثر در اموال و فرزندان.
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فعالیـت کالسـی
معنای ریش ٔه «عقل» از کتاب «المفردات فی غریب القرآن» اثر راغب اصفهانی
ارائه شده است .میان این معنا و وظیفهای که برای عقل در درس بیان شد،
چه ارتباطی وجود دارد؟

ویژگیهای پنج گانۀ «حیات دنیا»:

ُ
ا َ
ب َو َل ٌو َو زينَ ٌة َو ت َ ُ
الـحياة ُ ُّ
ِعلوا اَ َّنَـا َ
ادلنيا َل ِع ٌ
فاخ ٌـر بَينَكم
َ َ
َ
َ ُ
موال و االوال ِد ( ...حدید)20/
َو تاكث ٌـر ِف اال ِ

تجملگرایی ،فخرفروشی به یکدیگر و
بدانید که حیات دنیا ،تنها بازی ،سرگرمیّ ،
افزون خواهی در اموال و اوالد است.
برای آشنایی دقیق تر با تفسیر آیه ،واژگان آن را با هم بررسی می کنیم؛
«لعب» به معنای بازی است که معموال ً کودکان برای رسیدن به هدفی خیالی که در
ذهن خود دارند ،به آن میپردازند .بازی و تفریح برای نشاط در اطاعت خدا و انجام دادن
وظایف الهی خوب است و عقل هم آن را میپذیرد ،اما زندگی کردن صرفاً جهت خوش بودن
و خوش گذرانی ،برای جانشین خدا زشت و ناپسند است.
«لهو» به معنای سرگرمی و مشغول شدن به امور غیر مهم است؛ به طوری که انسان را
وظیفه واجب خود باز دارد .استفاده از مواهب دنیا تا آنجا که انسان را از
از هدف اصلی و
ٔ
هدف خود و بازگشت به جایگاه حقیقیاش غافل نسازد ،معقول و منطقی است اما سرگرم
شدن به آنها و غفلت از حقیقت ماورای آن مذموم است.
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«زینت» یعنی آراستگی و آرایش؛ به این معنا که چیزی زیبا به چیزی دیگر ضمیمه
شیفته خود نماید.
شود ،تا آن چیز دیگر نیز زیبا جلوه کند و بینندگان را جذب و
ٔ
انسانی که حقیقت خود را محدود به جسم میداند ،برای زیباتر شدن فقط به زیبا
کردن جسم خود میپردازد و از زیبایی روح ،که زینت آن آراستگی به نور ایمان و کسب
فضائل اخالقی است ،غافل میشود.

تدبــرقرآنــی
درباره زینت روح بیان شد  ،شما را به یاد کدام آی ٔه قرآن میاندازد؟
آنچه
ٔ

البته چنانچه گذشت ،زینتهای موجود در این جهان ،نعمتهایی از سوی خالق
زیباییها و الزمه زندگی در این دنیا هستند .این زینتها هنگامی زشت و ناپسند هستند و
حیاتی بیارزش را برای ما رقم میزنند که سرگرم آنها شده و از هدف اصلی زندگی غافل
شویم .به این مثال توجه کنید؛
فرض کنید به بازار رفته اید تا برای سفری (مثال ً کوه پیمایی) که در پیش دارید ،کفشی
ِ
توجه شما
متنوع آن ّ
مناسب تهیه کنید ّاما به محض ورود به بازار ،معماری زیبا و اجناس ّ
را جلب میکند؛ به خرید اجناس گوناگون مشغول میشوید و اصال ً فراموش میکنید برای
چه به بازار آمده بودید .وقتی به خود میآیید ،متوجه میشوید فرصت و سرمایهای که همراه
متنوع ،اگرچه به خودی خود الزم و
داشته اید ،تمام شده است .این معماری زیبا و اجناس ّ
زیبنده بازار استّ ،اما شما را از هدف اصلی بازداشت و اکنون باید به سفری بروید که کفش
ٔ
مناسبی برای آن فراهم نکردهاید!
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تدبــرقرآنــی
ریشه «فخر» و «کثر» می شناسید و نیز دقت در
با توجه به معنای مشهوری که از دو ٔ

َ ُ ٌَ َ ُ َ ٌُ َ
موال َو
معانی ابواب ثالثی مزید ،معنای دو عبارت «تفاخـر بينكم» و«تاكثـر ِف اال ِ
َ
االوال ِد» را در کالس مطرح کنید.
تلنگری به خویش

عده ای از دوستان را تصور کنید که با هدف تفریح ،با هم قرار می گذارند و تصمیم
می گیرند برای تفریح و نشاط ،یک بازی مانند فوتبال یا والیبال انجام دهند .در اثنای بازی،
یکی از دوستان از روش بازی دیگری ناراحت و عصبانی می شود و برخوردی میان آن دو
اتفاق می افتد .بازی به میدان جنگ میان دو طرف تبدیل می شود؛ تمسخر ،ناسزا ،برخورد
فیزیکی و…!
آنها به قدری سرگرم بازی می شوند که فراموش می کنند برای چه با هم قرار
صمیمیت می گذارند.
گذاشته اند .بازی ،هدف آنها می شود و به خاطر آن پا روی دوستی و
ّ
آیا این برخوردها با هدفی که داشته اند ــ ورزش ،نشاط و سرزندگی ــ سازگار است؟
این ِ
مثال زندگی بعضی از ما در دنیاست؛ زندگی در دنیا چنان ما را فریفته است که
هدف را گم کرده ایم و از آن غافل شده ایم .ارزش و جایگاه حقیقی خود را رها کرده ایم و به
مال ،قدرت ،علم ،مدرک و… فخر می فروشیم .فراموش کرده ایم که جایگاه حقیقی انسان،
متناسب با مقام خلیفةاللّهی او ،صعود به باالترین مراتب انسانیت و رسیدن به حیاتی جاودان
در جوار پروردگار است:

نني َو...ذّْ ِل َك َم ُ
وات ِم َن انلِّسا ِء َو الـبَ َ
الـحيا ِة ُّ
تاع َ
زُيِّ َن ِلنلّاس ُح ُّب َّ َ
ادلنيا
الش ِ
ِ
َ ُ ُ َ
ـآب (آل عمران)14/
َو اهلل ُ ِعندهو حسن الـم ِ

محبّت امور مادی ،از زنان و فرزندان و… در نظر انسانها جلوه داده شده است؛ در حالی
سرمایه حیات دنیاست و بهترین بازگشتگاه انسان ،نزد خداست.
که اینها
ٔ
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ریشه «اوب» به معنای مکان بازگشت است که به تصریح آیه،
«مآب» اسم مکان از ٔ
بهترین بازگشتگاه نزد خداست نه دنیای مادی .حیات دنیا با تمام مظاهر و زیباییهایش
مناسب مقام و منزلت حقیقی انسان نیست و او باید با بهرهگیری از فرصت آن  ،خود را برای
حیات ابدی نزد پروردگار خویش آماده سازد.

تدبــرقرآنــی
با توجه به آنچه خواندیم ،فریبندگی «حیات دنیا» ،چه معنایی میتواند داشته باشد:

اس ا َِّن َو َ
الـحياة ُ ُّ
هلل َح ٌّق فَال تَغ ُ َّـرنَّك ُ ُم َ
يا اَ ُّيَا انلّ ُ
ادلنيا ...
عد ا ِ

(فاطر)5/

حق است؛ مبادا حیات دنیا شما را بفریبد.
ای مردم ،وعده خداوند ّ

حیات دنیا ،بهرهای کوتاه و زودگذر

قرآن کریم ،حیات دنیا را در مقابل آخرت بهرهای کوتاه و زودگذر معرفی میکند تا
انسان با بهرهگیری از فرصت آن و فریفته نشدن به مظاهر دنیا ،خود را برای جایگاه ابدیاش
آماده کند:

اآلخةَ
دار َ
ادلنيا َم ٌ
الـحياة ُ ُّ
يا قَوم ا َِّنا هّْ ِذ ِه َ
تاع َو ا َِّن ِ َ
ه ُ
َ
رار
الق
ِ
ِ
ِ

(غافر)39/

ای قوم من ،این حیات دنیا صرفاً بهرهای زودگذر است و آخرت ،سرای
همیشگی است.

با آگاهی از قواعد عربی درمییابیم که ِ«انّما»« ،ادات حصر» است؛ به این معنا که در
ترجمه باید معنای انحصار را در نظر بگیریم« .متاع» نیز به معنای هر نوع بهرهای است که از
چیزی به دست میآید.
این آیه ،حیات دنیا را فرصت و بهرهای مو ّقت توصیف نموده و دارالقرار و زندگی
حقیقی انسان را در سرای دیگر دانسته است .لذا قرآن در جای دیگر مسافران دنیا را به
تعقّل فراخوانده؛ که آیا سرگرم شدن به منزلگاههای بین راهی و مو ّقت ،کار درستی است؟
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ُ َ
شءٍ َف َ ُ
ادلنيا َو زينَ ُتا َو ما ِع َ
الـحيا ِة ُّ
تاع َ
َو ما
هلل َخ ٌري
اوتيت ِمن 
ند ا ِ
َ َ ّْ َ
لـون (قصص)60/
بيق ا فَال تَع ِق َ
وا 
فعالیـت کالسـی

فرض کنید با آشنایان خود به مشهد سفر کردهاید و هر خانواده در
اتاقی از یک هتل ساکن شدهاید .یکی از خانوادهها هر روز به بازار
میرود و برای اتاق خود در هتل ،قاب عکس ،کمد ،وسایل برقی مانند
اتو و جاروبرقی می خرد .به نظر شما رفتار آن خانواده چه اشکالی
دارد؟
این مثال با آنچه در درس بیان شد ،چه ارتباطی دارد؟
سرگرم نشدن به اندوختههای دنیایی برای کسی که به درستی بفهمد در این دنیا در
حکم مسافر است و برای مقصدی خاص در زمین قرار گرفته ،معنای بسیار زیبایی دارد و
بسیار هم منطقی جلوه میکند؛ چرا که بار مسافر باید متناسب با نوع سفر و مقصدش باشد تا
بتواند سفر خود را به بهترین نحو به پایان برساند .به قول بابا طاهر:

دال راه تو رپ چیپ و خطر بی
گر از دستت ربآید پوست از تن

گذرگاه تو رب اوج فلک بی
بیفکن ات هک بارت کمترک بی

البته بنابر آنچه گفته شد ،روشن است که منظور از سرگرم نشدن به دنیا کنار گذاشتن
کار و تالش و آبادانی و یا عدم تشکیل خانواده و دست برداشتن از فعالیت اقتصادی نیست.
یکبار دیگر مثال بازی فوتبال یا والیبال را در نظر بگیرید؛ منظور از سرگرم نشدن به بازی،
این نیست که مثال ً روش و قواعد بازی را خوب فرا نگیریم یا در حین بازی سستی کنیم و
بیرغبت باشیم ،بلکه نباید فراموش کنیم که برای چه داریم بازی میکنیم و هدف را گم نکنیم.
جدی بگیریم!1
جدی بازی کنیم اما نباید بازی را ّ
به بیان دیگر ،باید ّ

اعمل ِل ِخ َرِت َک َک َا ن َ
عمل ِل ُد َ
موت َغ ًدا» (مستدرک
َّک َت ُ 
نیاک کَـ َا ن َ 
َّـک َت ُ
عیش ا ََب ًدا َو َ
1ــ امام علی در این باره میفرمایند«ِ :ا َ
الوسائل ،ج ،1ص.)146
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اولیاء خدا که زندگی صحیحی در پیش گرفتهاند ،با فهم عمیق نسبت به دنیا و جایگاه
آن ،به این حالت رسیدهاند .در این حالت ،هم در حیات دنیا و هم در آخرت به آنها بشارت
داده میشود و در هر دو حیات ،مسرورند:

َ
ين َآمنوا َو اكنوا يَتَّ َ
زح َ
الخ ٌف َع َلهم َو ال ُه يَ َ
نون × اَ َّل َ
اَال ا َِّن اَولـِ َ
قون ×
هلل
ياء ا ِ
ِ
َ
الـحيا ِة ُّ
رشي ِف َ
ادلنيا َو ِف ِ َ
ُلُ الـب ُ ّْ 
اآلخ ِة ( ...یونس62/ــ)64
تدبــرقرآنــی
این آیات را ترجمه کنید .با توجه به آنچه در درس عربی خوانده اید ،مراد از عبارت

َّ

َ

«اکنوا یَتقون» چیست؟
امام علی

بهره ایشان از دنیا را کامل دانسته و میفرمایند:
نیز در توصیف م ّتقینٔ ،

َ َ َ َ َ
َو َ
هلل اَ َّن ُ َّ َ َ َ
ُّ
اعلوا ِع َ
شاركوا اهل
اآلخ ِة ف
آج ِل ِ
باد ا ِ
عاج ِل ادلنيا َو ِ
الـمتقني ذهبوا ب ِ ِ
َ َ
ادلنيا يف د ُ ُ
هل ُّ
نياه َو َل ي ُ
ُّ
ادلنيا يف ِ َ
آختِ ِم ...
شاركوا ا
ِ
ادلنيــا يف د ُ ُ
ُثَّ َ
الـرابح اَصابوا َ َّلةَ زُهد ُّ
الـم َ
انق َلـبوا َعهنا ب ّ
الـمبَ ِّل ِغ َو َ
ازلا ِد ُ
تج ّ
نيـاه
ِ
ِ
ِ ِِ
َ
َ
َّ
ً
َ
َّ
ُ
ُ
َ
هلل غدا يف ِ َ
1
آخ تِ ِ م
َو تيــقنوا ا نم جريان ا ِ

ای بندگان خـدا ،آگاه باشیـد که پرهیـزکاران هم از دنیـای زودگذر و هم از سرای آخـرت
بهره گرفتند ،با اهل دنیا در بهرهمندی از دنیایشان شریک شدند؛ در حالی که با اهل دنیا در
آخرت آنها شریک نشدند….از این جهان با زاد و توشه ای وافر و تجارتی پرسود به سوی
سفر آخرت شتافتند .لذّ ت بیرغبتی به دنیا را در دنیای خویش بردند و یقین کردندکه در
آخرت همسایگان خدایند.

1ــ نهج البالغه ،نام ٔه .27
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تدبــرقرآنــی
مخاطب این آیه چه کسی است؟ با توجه به آنچه در این درس خواندیم ،مفهوم آیه را در
کالس توضیح دهید.

نس نَصيبَ َك ِم َن ُّ
َو ابتَ ِغ فيـما َ
آتاك اهلل ُ ّ
اآلخةَ َو ال ت َ َ
ادل َار ِ َ
ادلنيا ...

(قصص)77/

و در آنچه خدا به تو داده ،سرای آخرت را بطلب و بهرهات را از
دنیا فراموش مکن.

اندیشـه وتحقـیـق
در این درس ،کدام یک از ابزارهای فهم قرآن برای بیان معارف آیات
بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است؟
ادبیات عربی
تفسیر قرآن به قرآن
انواع گوناگون این نوع استفاده را در متن درس بیابید و از آن
گزارشی ارائه کنید.
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برای مطالـعـه

روزاه
روزاه من این است و همه شب   ،سخنم
از کجا آمده ام ،آمدنم بهر هچ بود؟
ماندهام سخت عجب ،کز هچ سبب ساخت مرا

جان هک از عالم علوی است ،یقین می دانم
مرغ باغ ملـکوتمِ ،نیَم از عالم خاک

ای خوش آنروز هک رپواز کنم ات ِرب دوست
کیست رد گوش هک او می شنود آوازم
کیست رد دیده هک از دیده ربون می نگرد
من هب خود انمدم اینجا هک هب خود باز َر َوم

50

من این است و…
هک چرا غافل از
هب کجا میروم

احوال دل خویشتنم
آخر ،ننمایی وطنم
یا هچ بوده است مراد وی ازین ساختنم
ف ک� ن
رخت خود باز ربآنم هک همان جا     ��م
دو هس روزی قفسی ساخته اند از بدنم
هب هوای سر کویش رپ و بالی زبنم
یا کدا م است سخن می نهد اندر دهنم
یا هچ جان است نگویی هک منش پیرهنم

آن هک آورد مرا باز َ َبد رد وطنم
منسوب به مولوی ،با تلخیص
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4

درس چهارم

آن گاه که انسان خود را گم میکند!

قرائـت آيـات
آیات  116تا  126سوره طه را قرائت کنید.

َو اِذ قُلـنا ِل َ
لـمـالّْئكَ ِة اجسُـدوا ِل َد َم ف َ َس َجـدوا ا ِّل ا َ
ِبيلـس
َ
َ
ـك َو ِل َـزوج َ
ىب  ف َ ُقلـنا يا َآد ُم ا َِّن هّْـذا َع ُـد ٌّو َل َ
ّْ
ا
ـك
ِ
ـك اَ ّل َت َ
شقى  ا َِّن َل َ
فَال يُرخ َجنَّكُما ِم َـن َ
الـجـنَّ ِة فَت َ ّْ
وع
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
فيـها َو ال ت ّْ
و ا نك ال ت َ
عـرى َ
ظـمـا فيـها َو ال ت ّْ
ضحى
ُ َ
سو َس ا َِلـه َّ
قال يا َآد ُم َهل اَدُلُّ َ
 ف َ َو َ
ـك َع ّْ
ـلى
الشيـطان
ِ
َ
ََ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّْ
لـك ال يبلى  فاكال ِمهنا فبدت
لـد و م ٍ
شـر ِة الـخ ِ
َ
َ
َ َ
ُُ
فان َعـل ِـهـما ِمن َو َر ِق
ل ُـهـما َسوآ تـما َو طـ ِفقا ي ِـص ِ
الـجـنَّ ِة’ َو َع ّْ َ ُ َ َّ َ َ ّْ
َ
ُ َّ َ ُ َ ُّ
ـىص آدم ربهو   فغـوي  ثـم اجـتباه ربهو   
َ
تاب َع َـلـ ِه َو َه ّْ
قال اهـبطا ِمهنا َج ً
فَ َ
ـميـعا
ـدى 
ِ
ََ
ُ
بَ ُ
عـضكُم ِلـبَ
عـض َع ُـد ٌّو · ف َ ِا ّما يَأتِيَـنَّكم ِمـنّى هُ ًـدي ف ِـن
ٍ
اتَّبَ َع هُ َ
شقى  َو َمن اَ َ
ـداى فَال يَ ِـض ُّل َو ال ي َ ّْ
عـر َض
َ َّ َ َ َ ً َ ً
ـشهو    يَ َ
نك َو َن ُ ُ
َعن ِذـكرى ف ِان لـهو    مـعيـشة ض
وم
َ
الـ ِق َ
قال َر ِ ّب ِل َـم َح َـشتَنى اَ ّْ
يامـ ِة اَ ّْ
عـمى َو قَد
عـمى 
َ
تك آياتُنا فَن َ َ
ـك اَت َ َ
ك ّْذ ِل َ
قال َ
كُ ُ
نت ب َ ً
سيـتا َو
صيـرا 
كَ ّْذ ِل َ
ـك الـيَ َ
وم ت ُ ّْ
نىس
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آن گاه که انسان خود را گم میکند!
به معنای این آیه توجه کنید:

َ ُ
ّ َ
َ
ین َ
یا اَ ُّ  یَا َّال َ
قیل َلک ُ ُم ان ِفروا یف َ
هلل اثاق َ ُلت اِل
س
ِذا
ا
م
ک
ل
ما
نوا
آم
بیل ا ِ
ِ
اآلخ  ة َفا َم ُ
االَ ِ َ ُ
ُّ
ضیت باحلَیا ِة ُّ
َ
تاع احلیا ِة ادلنیا
ادلنیا ِم َن ِ َ ِ
رض ا َر ِ
َ ّ َ ٌ
اآلخ    ِة اِل قیلل (توبه)38/
ِف ِ

ای کسانی که ایمان آوردهاید ،شما را چه شده است که چون به شما گفته میشود در راه
خدا بسیج شوید ،به زمین سنگینی میکنید (و سستی به خرج میدهید)؟ آیا به جای آخرت به
حیات دنیا رضایت دادهاید؟! با اینکه متاع حیات دنیا در برابر آخرت ،جز اندکی نیست!
در درس قبل گفته شد که انسان به دلیل داشتن جسم دنیایی و مادی ،برای رفع
نیازهای مادی خود ،به دنیا روی میآورد و به بهرهمندی از طبیعت و نعمتهای آن مشغول
می شود .او با سرگرم شدن به دنیا و غرق شدن در نیازهای مادی خود ،به مرور زمان از
حقیقت خویش غافل شده و به همین دنیا و زینتهای آن دل میبندد.
این غفلت از حقیقت خویش نیز موجب میشود که انسان با وجود برخورداری از
گرایشهای متعالی به همین «حیات دنیا» رضایت دهد و خود را از بهرههای آخرت به کلی
محروم کند.
آیهای که خواندیم ،حال این افراد را توصیف میکند.
اما غفلت از حقیقت خود چه معنایی دارد؟ چه میشود که میگوییم انسان از حقیقت
خویش غافل شده است؟
٭٭٭

تدبــرقرآنــی

الف) با دقت در این آیات ،به نظر شما نقط ٔه مقابل «غفلت» از نگاه قرآن چیست؟

ُ َ
...و ال تَكُن ِم َن الغا ِف َ
فس َك َ
يلن
َو اذك َربَّك يف ن َ ِ
َو ال تُطع َمن اَ َ
غفنلا قَبلَهو َ
ذ
ن
ع
ركنا ( ...کهف)28/
ِ
ِ
ِ

(اعراف)205/

ب) با توجه به این آیه ،نقط ٔه مقابل «ذکر» چیست؟

َ ُ
اذك َرب َّ َك اِذا ن َ َ
سيت ...
 ...و

از این تقابلها چه نتیجهای میگیرید؟
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(کهف)24/

واژه «غفلت» و «نسیان» ،مترادف نیستند .اما معنایشان با یکدیگر ارتباط دارد.
دو ٔ
غفلت انسان از خود در قرآن با عنوان «فراموش کردن خود» به کار رفته است.
انسانی که از خود غافل شده ،گویی حقیقت خویش را فراموش کرده و آن را از یاد برده
است اما «فراموش کردن خود» یا «خود فراموشی» به چه معناست؟ آیا ممکن است انسان
خودش را که از همه چیز بهتر میشناسد ،فراموش کند؟

خدا فراموشی ِ
سبب خود فراموشی
به معنای این آیه دقت کنید؛

ين ن َ ُسوا اهللَ فَاَ ُ
سم اُولّْئـِ َك ُهُ الفاس َ
َوال تَكونوا َك َّل َ
نساه اَنف ُ َ ُ
قون
ِ

(حشر)19/

و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به «خود فراموشی»
گرفتار کرد؛ آنان همان فاسقان اند.
صفحه خاطر نقش
فعل «نسی» به معنای فراموش کردن چیزی است که از قبل در
ٔ
متعدی است و هنگامی که در باب «إفعال» به کار میرود ،دو مفعولی
بسته بود .این فعل ،خود ّ
میشود.

تدبــرقرآنــی
فعل «نسی» در این آیه ،یکبار به صورت ثالثی مجرد و یکبار به صورت ثالثی مزید
به کار رفته است .در هر حالت ،مفعول آن کدام است؟
این آیه تأکید می کند فراموش کردن خدا موجب آن میشود که انسان خودش را
فراموش کند ،اما فراموشی خدا چگونه سبب خود فراموشی میشود؟
چنان  که در درس ّاول خواندیم ،خدا استعدادها و امکاناتی همچون علم ،قدرت،
اختیار و اراده را در انسان قرار داده است تا با بهرهگیری از آنها شایستگی جانشینی
نماینده خدا شود.
استفاده صحیح از این ظرفیتها مظهر و
پروردگار را بیابد و با
ٔ
ٔ
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انسان وقتی خدا را فراموش کند ،نیاز خود به او را از یاد میبرد و چنین میپندارد که
حیات ،قدرت ،علم و سایر کماالتی که در خود سراغ دارد ،از خودش است .اینجاست که به
نفس خویش اتّکا میکند و خود را موجودی مستقل میشمارد؛ غافل از اینکه آنچه از کمال
ت که با هدفی
دارد ،مانند علم ،قدرت و عزت ،کمال خودش نیست ،بلکه کمال پروردگارش اس 
خاص به او بخشیده شده است.
چنین انسانی با اینکه باید به پروردگار اعتماد نموده   ،به رحمت او امیدوار و از غضبش
نگران باشد ،به خود و دیگر اسباب طبیعی اطمینان میکند و به مرور زمان از مسیر سعادت و
بازگشت به جایگاه حقیقیاش خارج میشود.
او در واقع با فراموشی خدا ،روح الهی را که خدا به او بخشیده است ،از یاد می برد
و رشد خود را در پرورش همین بدن جسمانی و طبیعی خالصه میکند .این حالت به تعبیر
آیه« ،خود فراموشی» نامیده شده است.

فعالیـت کالسـی
با توجه به آنچه خواندید ،به نظر شما چرا پیامبر اسالم
خودشناسی این گونه فرمودهاند:

ف نَ َ
فسهو ف َ َقد َ َ
َمن َ َ
ف َربَّهو
ع َ
ع َ

درباره
ٔ

1

به عبارت دیگر ،خودشناسی چگونه باعث خداشناسی میشود؟

این آیات در ادامه ،چنین فردی را «فاسق» معرفی میکنند« .فاسق» اسم فاعل از
ریشه «فسق» به معنای کسی است که از راه صحیح خارج شده و به بیراهه رفته است.
ٔ
گناهکار نیز از این جهت فاسق نامیده شده که از مسیر ایمان و شریعت خارج گردیده است.

١ــ عوالی اللئالی ،ج ،4ص.102
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خداوند برای عبور انسان از منزل مو ّقت دنیا و رسیدن به مقصد ،که دارالقرار است،
وسیله پیامبران به او نشان داده است .افرادی که خدا و روح الهی را در خود
راه هدایت را به ٔ
فراموش کرده اند و خود را موجودی مستقل میپندارند ،از این ِ
مسیر هدایت خارج شده اند
و از این رو فاسق خوانده میشوند.
حال ،به نظر شما چرا غفلت از روح الهی با عنوان «خود فراموشی» مطرح شده است؟
اصال ً خود فراموشی در اینجا چه معنایی میتواند داشته باشد؟

من کیستم؟

برای پاسخ دادن به این سؤال ،بیایید به کمک یکدیگر کمی به «خودشناسی» بپردازیم.
هر یک از ما برای اشاره به «خود» ،از لفظ «من» استفاده می کند؛ مثال ً وقتی خود ،فعالیتی
را انجام داده باشیم میگوییم« :من این کار را انجام دادم».
در این جمله منظور شما از «من» چیست؟ آیا منظور بدنتان است یا به حقیقتی دیگر
اراده اوست؟
توجه دارید که بدن صرفاً مجری خواسته و ٔ
تصوری را که شما در هنگام استفاده از لفظ «من» دارید ،کسی به شما نیاموخته
ّ
است بلکه بهتر از هر کس دیگری میدانید دقیقاً به چه چیزی اشاره میکنید .شما به حقیقت
تأمل ،در مییابد
خودتان اشاره کردهاید؛ حقیقتی غیر از بدن .انسان به محض ّتوجه و ّ
حقیقتش غیر از تن و بدن ،اما سخت مرتبط با بدن و به نوعی م ّتحد با آن است.
حقیقت انسان یا خود حقیقی او ،چنانچه پیش از این نیز دانستیم ،همان «روح انسان»
است نه چیزهای دیگری چون تن زشت و زیبای او یا مدرک تحصیلی و یا ح ّتی اطّالعات
ذهنی او و نه خانواده و ملیت و نژاد او.
ِ
«من» انسان هیچ یک از اینها نیست .بنابراین ،اگر کسی خانوادهاش را از دست بدهد
و مدرکش را گم کند و یا ح ّتی دست و پایش قطع شودِ ،
«من» او تغییری نمی کند و از آن
چیزی کم نمیشود .حال د ّقت کنید!
ما با همین «من» در روز قیامت در پیشگاه خدای متعال حاضر میشویم!
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خانواده اصیل
بنابراین ،در آنجا نمیتوانیم به زیبایی ،مدرک تحصیلی ،شغل آنچنانی،
ٔ
یا دوستان ثروتمندمان افتخار کنیم و با تکیه بر اینها خودرا الیق بهشت بدانیم .هیچیک از
اینها جزء «من» ما نیست .1ما در آنجا فقط خودمان هستیم ،در برابر پروردگار یکتا.
تأمل کنیم ،خواهیم دید اکنون نیز همان طور است .فقط شلوغیهای
اگر کمی د ّقت و ّ
دنیا و قراردادهایی که انسانها با یکدیگر بستهاند« ،من» واقعی ما را در این میان گم میکند.
اینک شاید کمی معنای این آیه را بهتر درک کنیم:

َو َل َقد جئتُمونا ُفادي كَما َخ َلقناكُم اَ َّو َل َ َّمةٍ َو َتَ ُ
كت ما َ َّ
خنلاكُم َو َ
راء
ِ
ٰ
ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ ُ
َ
ُ
َ
ُ
ظهوركم...لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنت تعون (انعام)٩٤/
ِ

و (در قیامت گفتهمیشود ):همه شما تنها به سوی ما بازگشتید؛ همانگونه که روز ّاول شما را
آفریدیم ،و آنچه را به شما بخشیده بودیم ،پشت سر رها کردید!.......پیوندهای شما بریده
تصور میکردید ،از شما دور و گم شدهاند!
شده است و (تمام) آنچه را (تکیهگاه خود) ّ
«فرادی» جمع «فرد» و به معنای هر چیزی است که از غیر خود جدا باشد« .خول» به
معنای عطیه و بخشش است که در این آیه به معنای بهره های دنیایی است که خدا به بندگانش
بخشیده است.
عالمه طباطبائی در تفسیر این آیه می نویسد:
«این آیه حقیقت زندگی انسان را نشان می دهد .انسان در این دنیا هنگامی که در
برابر زینتهای ظاهری و مادی زندگی قرار میگیرد و سرگرم بهره برداری از آنها می شود،
توجه به مسبّب و خالق آنها باز می ماند.
یکباره دل به آن زینت ها می دهد و به این ترتیب ،از ّ
غم او این می شود
او به تدریج خود را به صورت مستقل از پروردگارش می بیند و تمام ّ
هم و ّ
که لذایذ مادی خود را تأمین کند .این همان حقیقتی است که قرآن با عبارات مختلف آن را
آیه
به بشر گوشزد کرده است؛ از جمله در ٔ

ن َ ُسوا اهللَ فَاَ ُ
سم اُولّْئـِ َك ُهُ الفاس َ
نساه اَنف ُ َ ُ
قون
ِ

(حشر)19/

ّاما همین انسان ،با فرا رسیدن مرگ ،جان از کالبدش جدا می شود و ارتباطش با
١ــ البته نباید فراموش کنیم که این موارد ،هر چند جزء من حقیقی انسان نیستند ،ا ّما از جمله عناصر دخیل در ساخت و تکوین

شخصیت آدمی به شمار میآیند.
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تمامی اسباب مادی قطع میگردد .چراکه این اسباب مادی با بدن انسان ارتباط دارند و وقتی
بدنی نمانَد ،آن ارتباط ها نیز از بین خواهد رفت و آن وقت است که به عیان میبیند استقاللی
که در دنیا برای خود و دیگر مظاهر مادی قائل بود ،خیالی باطل بیش نبوده و حقیقت او
ورای این جسم است».1

تدبــرقرآنــی
سوره حشر خواندیم ،به نظر شما چرا
آیه  19از
با توجه به آنچه در ابتدای درس در تفسیر ٔ
ٔ
سوره انعام به این آیه اشاره کرده است؟
آیه 94
عالمه طباطبائی در تفسیر ٔ
ٔ
با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن ،چه ارتباطی میان این آیات می بینید؟

زنگ خطر

بنابر آنچه گذشت ،اگر ما حقیقت خود را با سطح مالی و تحصیلی ،جنسیت ،شغل
یا قوت بدنی بشناسیم ،به خطا رفته ایم .حال اگر انسان ،من و ِ
خود حقیقی اش را به درستی
نشناسد ،خود را در بدن و این اسباب ظاهری که خدا به او بخشیده است ،خالصه می کند و
از آنجا که هر انسانی به خود عالقه دارد ،تمام عمر و جوانی اش را صرف رسیدگی به این بدن
و سایر آراستگیهای ظاهری می کند .رسیدگی به ظاهر و آراستگی آن  ،گرچه امری پسندیده 
استّ ،اما افراط در آن خطرناک است.
توشه
چنین انسانی وقتی وارد عرصه قیامت می شود ،خود را دست خالی می بیند .او ٔ
ارزشمندی همراه خود نیاورده و به بیان قرآن کریم ،اعمالش گم شده است؛ در حالی که در
تصور می کرد ،پرداختن صرف به مظاهر مادی ،به ارزش ِ
«من» او می افزاید.
این دنیا ّ
تصور می کردند تنها زینت ها و مظاهر
ٔ
آیه زیر ،زیان کارترین افراد را کسانی می داند که ّ
مادی ،به ارزش «من» آنها می افزاید و از این رو دارایی و تالششان را در این راه صرف
نتیجه سعی و تالش ایشان گم میشود و آن را نمی یابند:
می کردند ،در حالیکه ٔ

ُ َ َُ ّ ُ ُ َ َ َ َ ً
عيم ِف احلَيا ِة ُّ
معال× اَ َّل َ
ين َض َّل َس ُ ُ
ادلنيا َو ُه
قل هل نن ِبئكم بِاالخس ين ا
َي َس َ
بون اَ َّنُم ُي ِ َ ُ ً
سنون صنعا (کهف104/ــ)103
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بگو« :آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین (مردم) در کارها چه کسانی هستند؟ آنها که
تالش هایشان در حیات دنیا گم شده است؛ با این حال ،میپندارند کار نیک انجام میدهند!»
« َخ ِس َر» ،به معنای «زیان کردن در اصل مال و سرمایه» است .به این معنا که این افراد در
«عمرشان» ضرر کردهاند که هیچگاه این سرمایه قابل بازگشت نیست.
اصل
سرمایه خود ،یعنی ُ
ٔ
نقطه
َ
«ض َّل» ،نیز به معنای «انحراف از طریق مستقیم» و نیز «گم شدن» به کار رفته که ٔ
مقابل آن ،هدایت یافتن میباشد.

رد زمین مردمان خاهن مکن
کیست بی گاهن؟ تن خاک ِی تو
ات تو تن را چرب و شیرین میدهی

گر میان ُم ش ک�� ،تن را جا شود
ُم ش ک�� را رب تن مزن ،رب دل بمال

کار خود کن ،کار بی گاهن مکن
کز ربای اوست غمناک ِی تو
جوره خود را نبینی فربهی
روز مُردن ،گند او پیدا شود

ُم ش ک�� هچ بود؟ انم پاک ذوالجالل

مولوی

تدبــرقرآنــی
با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن ،میان آنچه گذشت و آیات زیر چه ارتباطی
مشاهده می کنید؟

َ
عيد × َ × ...ل َقد ك ُ َ
َون ُ ِف َخ ِف ّ
الصور ذٰ ِل َك يَ ُ
وم َ
نت يف َغفلـةٍ ِمن ٰهذا
الو ِ
ِ
فَكَ َشفنا َع َ
نك ِ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ
غطاءك فبصك ايلوم حديد (ق22/ــ)20

وعده الهی است(...به او خطاب
و در صور دمیده میشود؛ آن (روز) ،روز تحقّق ٔ
میشود ):تو از این (روز) غافل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و امروز
چشمت کامال ً تیزبین است (و حقایق را مشاهده میکند).
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خودشناسی و سبک زندگی

از آنچه گذشت ،ضرورت شناخت خود حقیقی انسان آشکار شد .فکر میکنید چرا
دین تا این اندازه بر شناخت خود حقیقی انسان تأکید میکند؟
هر کس در این دنیا براساس شناختی که از خود دارد ،عالَمی برای خود می سازد
و اعمال و رفتارش را مطابق با همان شناخت شکل می دهد .در واقع ،جهان بینی انسان
زاویه خودش مینگرد؛ اگر
براساس شناخت از خود شکل می گیرد و انسان همه چیز را از ٔ
زاویه نگاهش خودخواهانه و دنیاگرایانه باشد ،همه چیز را از همان زاویه میبیند .شغلش،
ٔ
مدرسه و منزلش ،دوست ،همسر و همکارش ،همه را به نحوی انتخاب می کند که به نفع خودِ
دانی و دنیاگرایش باشد نه خود عالی و متعالیاش.
برای مثال ،در دوران نوجوانی وقتی میخواهد کسی را به دوستی انتخاب کند ،با
خود حساب میکند آیا او شاگرد زرنگی است و می تواند به من در درس هایم کمک کند یا
خیر؟ اگر نمرات خوبی ندارد با او صمیمی نشوم؛ زیرا در این صورت باید در درس هایش به
او کمک کنم .در بزرگسالی که مسائل مالی برای فرد اهمیت می یابد ،همین نکته در مسائل
مالی جلوه می کند؛ یعنی با کسی دوست می شود که بتواند از او قرض بگیرد نه اینکه مجبور
باشد به او قرض بدهد.
خدا به پیامبر خود دستور میدهد تا از چنین افرادی که حد نگاه و شناخت آنها،
دنیاگرایانه و محصور به حیات دنیاست ،دوری کند:

فَاَرعض َعن َمن ت َ َو ّ ّْل َعن ِذركنا َو َل   ُيد     ا َِّل احلَياةَ ُّ
ادلنيا × ذٰ ِل َك َم َبلغ ُ ُهم ِم َ
لم ...
ع
ال
ن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
(نجم30/ــ)29

از کسی که از یاد ما رویگردانده و جز حیات دنیا را نمیطلبد ،دوری کن؛ این آخرین حد
شناخت آنهاست

تدبــرقرآنــی

دریچه دنیاخواهی معامله می کند؛ اگر خدا به او
انسان دنیاگرا حتی با خدا از همان
ٔ
نعمت های دنیایی دهد ،می گوید خداوند مرا تکریم کرده و اگر به هر علّتِ ،
روزی او را کم
کند ،خواهد گفت خداوند مرا ضایع و تحقیر کرده است.
سوره فجر را در این رابطه بیابید و در کالس بخوانید.
آیاتی از
ٔ
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حال اگر تعریف انسان از «خود» عوض شود و خود را براساس خود متعالی و
خداخواهش بشناسد ،اعمال و رفتارش تغییر خواهد کرد .او براساس روح الهی خود،
َ
همه اینها لذّ ت
دوست دارد به دیگران کمک کند ،بیاموزد ،عفو کند ،قرض دهد ،و ...و از ٔ
می برد ؛ چرا که کمال و رشد خود را در همین ها می یابد.

گر رد طلب گوره کانی ،آنی
من افش کنم حقيقت مطللب را

آنی
آنی

گر رد طلب گوره جانی،
ره چيز هک انـدر پی آنی،

دریچه «خود» به جهان می نگرد و اعمال و
از این رو ،از آنجا که انسان فقط از
ٔ
رفتارش را متناسب با آن شکل می دهد ،اگر خود را به درستی ،بر اساس قرآن و تعالیم دینی
نشناسد ،از شناخت دیگر حقایق نیز باز خواهد ماند.
امیرالمؤمنین در این باره میفرمایند:

ٌ ُّ َ
َ ََ
ال َت َهل ن َ َ َ َ َّ
فسه اج ِهل بِك ِل شءٍ
فسك ف ِان اجلا ِهل َم ِرعفة ن َ ِ
به خود جاهل مباش ،زیرا جهل به خودٰ ،
جهل به همهچیز است.

1

اکنون معنای عبارات ابتدای درس برای ما روشن میشود که چگونه غفلت از
مرتبه پایین تر حیات خود ،رضایت
حقیقت خود باعث شده تا عدهای به «حیات دنیا» ،یعنی ٔ
بدهند و برای بازگشت به جایگاه حقیقی خود تالش نکنند.

اندیشـه وتحقـیـق
امیرالمؤمنین

می فرمایند:

َ ُ َ َ ُ ُ َّ
ُ
ضالَهو َ  وقَداَ َض َّلن َ َ
فسهو  فَال  یَطل ُـبا
ع ِجبت ِلـمن ینشد

2

تعجب می کنم از کسی که هرچه گم کند ،آن را جست وجو می کند ّاما
ّ
خودش را گم کرده است و آن را نمیجوید!
میان این جمله و مفهوم درس چه ارتباطی مشاهده می کنید؟
١ــ غرر الحکم ،ص233
٢ــ غرر الحکم ،ص233
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برای مطالـعـه

خ ی� ش�ت ن
من چرا بیخبر از �و ��م ...
خ ی� ش�ت� ن
�
ک
م
ن ی ام
�و م

من چرا بیخبر از
من بدین جا ز هچ رو آمدهام
آخر االمر کجا خواهم شد
باز از خویشتن اندر عجبم

گاه

گاه

گاه
گاه

بینم هک رد این دار وجود
انسانم و هگ حیوانم
بنشسته س ِر کوه بلند
چون جغدک وریاهننشین

گاه رد نکبت خود غوهط ورم

ات هک بگویم هک منم
کیست ات کو بنماید وطنم
چیست مرگ من و قبر و کفنم

چیست این الفت جانم هب تنم
با همه همدمم و هم سخنم
گاه

گاه

گاه

گاه

افرشته و هگ ارهمنم
رد دامن دشت و دمنم
چون بلبل مس
ت چمنم
ِ ِ
َ
بینم ح َسن اندر حسنم…

عالمه حسن زاده آملی ،با تلخیص
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درس پنجم

5

حیات ط ّیبه؛ حیاتی شایستۀ جانشین الهی ()1

قرائـت آيـات
آیات  22تا  29سوره انفال را قرائت کنید.

َّ َ
ادلوا ّْ ّب ِع َ
ـذيـن ال يَعـ ِق َ
ش َّ
هلل ُّ
كم الَّ َ
َّ
الص ُّم ابل ُ ُ
اِن
لون 
ند ا ِ
ِ
َ َّ
َ ً ََ
َ َ
َو َلو َ
َ
ُ
يـرا ل َمس َـع ُـهمز َو لو ا َمس َـع ُـهم لـتَ َولوا
فيـهم خ
اهلل
ـم
ل
ـ
ع
ِ
ِ
ّ!
َّ
َ
َو ُه ُمعـر َ
َ
ضون  يا اي ُّ َـها ال َ
ـذيـن َآمـنُوا استجيـبوا ِللـ ِه
ِ
َ
ُ
ُ
َ
سول اِذا َدعاكم ِلـما ُيـييـكمز َو اعـلـموا ا َّن اهللَ
َو ِل َّ
لـر ِ
َ ُ
الـمر ِء َو قَلـبه َو اَنَّهو ا َِلـه ُت َـش َ
يـن َ
َ
َ
ب
ـحول
ي
ون  َو
ِ
ِ!
َ ً ُ َ َّ َّ َ َ َ
ُ َّ ً
ـذيـن ظـلـموا ِمنكم
اتَّقوا ِفتنة ال تصيـب ال
اخصةز َو
ُ
َ
ٌ
َ َ َّ َ ُ
ـقاب  َو اذكوا اِذ ا ُنت قَيلـل
اعـلـموا ان اهللَ شديـد الـ ِع ِ
ـفون ف االَرض َت َ
ضع َ
ُمستَ َ
افون اَن يَتَ َخ َّط َفك ُ ُم انلّ ُ
اس
ِ
ِ
َ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َّ ّ َ َّ ُ
ـبات ل َـعـلـكم
رص !ه و رزقكم ِمـن الط ِـي ِ
فآواكم و ايـدكم بِن ِ
َ
تَشك ُ َ
رون  يا اَي ُّ َـها الَّ َ
ـذيـن َآمـنوا ال تونُوا اهللَ َو
َّ َ َ
َ
َ ُ َ َُ َ َ
عـل َ
ـمون  َو اعـلـموا
ارلسول َو تونوا اماناتِكم و انت ت
اَ َّنا اَمـوالُـكُم َو اَوالدُكُم ِفتنَ ٌة َو اَ َّن اهللَ ِع َ
ندهو اَ ٌ
جـر
ـظيـم  يــــا اَي ُّ َـها الَّ َ
َع ٌ
ــذيـن َآمـــنوا اِن تَتَّ ُقوا اهللَ َي َـعل
َ
َ ُ
ُ
ُ
َ ُ ُ
لـكم فقانًا َو يُك ِ ّفر َعنكم َس ِيّـئاتِكم َو يَغـ ِفر لـكمط َو
اهلل ُ   ذُو َ
الـفضل َ
ـظيـم 
الـع
ِ
ِ
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طیبه ،حیاتی شایستۀ جانشین الهی ()1
حیات ّ
این آیه را ترجمه کنید:

ُ
ُ
يا اَ ُّ  يَا َّال َ
ين َآمنُوا استَجيبوا هلِل َو ِل َّ
سول اِذا َدعاكم لِ ا ُيييكم ...
لر ِ

(انفال)24/

.................................................................
از این آیه چه برداشتی دارید؟
این آیه از انسانها میخواهد تا حیات بیابند؛ مگر آنها روی زمین زندگی نمیکنند و
حیات ندارند؟
فکر میکنید مراد از «حیات» در آیه چیست؟
٭٭٭
همه زیباییهای آن را برای
چنانچه در درسهای قبل گفته شد ،خداوند این زمین و ٔ
انسان آفرید و جانشین خود را در زمین برای آبادانی و بهرهمندی از نعمتهایش سکونت
داد .در این میان ،بسیاری از انسانها زندگی خود را در بهرهمندی از نعمتهای دنیا خالصه
مرتبه پایین تر حیات خود رضایت داده اند .قرآن این حیات را
کرده و به «حیات دنیا» ،یعنی ٔ
شایسته جانشین پروردگار نمی داند و بارها انسانها را از فریفته شدن یا بسنده کردن به آن
برحذر میدارد.
شایسته جایگاه انسان نیست ،پس
حال سؤال اساسی این است که اگر «حیات دنیا»
ٔ
مرتبه پایین تر حیات انسان است ،مراتب باالتر
کدام حیات
شایسته اوست؟ اگر «حیات دنیا» ٔ
ٔ
آن چیست؟

طیبه ،حیات حقیقی انسان
حیات ّ

آیات قرآن در کنار «حیات دنیا» ،از نوع دیگری از حیات ،سخن به میان میآورند.
تفکّر و تدبّر در آنها نشان میدهد ،حیات حقیقی انسان فراتر از حیات دنیا و دارای ویژگیهای
خاصی است؛ به گونهای که گویا سایر حیاتها در مقابل آن رنگی از حیات نداشته و حتی
نمیتوان آنها را حیات نامید.
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توجه کنید:
به این آیه ّ

َ َ َ
ً َ َ َ ُ ّْ َ ُ َ ُ ٌ َ َ ُ َ َّ و َ ً َ ً
ياة ط ِيّبَة ...
حيينه ح
من ِ
ك او انيث و هو مؤ ِمن فلـن ِ
عل صا ِلـحا ِمن ذ ٍ

(نحل)97/

ً َ ً

ََ

ُ
حييَنَّه و َحياة ط ِيّبَة».
حیات حقیقی انسان ها با این عبارت در آیه بیان شده است« :فلـن ِ
این آیه به مؤمنانی که اعمال صالح انجام میدهند ،وعده ای نیکو میدهد و آن ،زنده
شدن آنها به حیات جدیدی است غیر از آن حیاتی که دیگران دارند .قرآن کریم این
طیبه» نام نهاده است.
حیات را «حیات ّ
تدبــرقرآنــی
با توجه به آنچه در علم صرف و نحو خواندید ،عبارت باال را تجزیه و ترکیب کنید .از
این تحلیل چگونه آنچه در ذیل آیه بیان شده است ،به دست میآید؟
توجه داشت که این حیات جدید و اختصاصی ،از آن زندگی که همه در
الب ّته باید ّ
طیبه در عین اینکه غیر از حیات همگانی استّ ،اما از
آن مشترک اند ،جدا نیست .حیات ّ
آن جدا نیست و با آن همراه است؛ تفاوت آن تنها به تفاوت مراتب حیات برمیگردد .کسی
مرتبه حیات خود رضایت داده و از
که «حیات دنیا» را هدف قرار داده است ،به پایینترین ٔ
مرتبه عالی زندگی را انتخاب کرده و از
طیبهٔ ،
آن فراتر نمیرود ،در حالی که صاحب حیات ّ
طیبه دارد ،هر چند در کنار دیگران زندگی
ویژگیهای آن بهرهمند میشود .بنابراین ،کسی که حیات ّ
می کند و به زندگی مادی مشغول استّ ،اما زندگیاش روشنتر و دارای آثاری بیشتر است.

طیبه
ویژگی های حیات ّ

طیبه چه حیاتی است و چه ویژگیهایی دارد که
حال سؤال اساسی این است که حیات ّ
شایسته قراردادن عنوان حیات بر آن است؟
تنها این نوع حیات ،
ٔ
برای پاسخ دادن به این سؤال ،ابتدا باید به یک نکته د ّقت کنیم؛ با توجه به اینکه
طیبه» حیاتی است که بر مدار ایمان شکل میگیرد و ایمان نیز امری درونی و قلبی
«حیات ّ
طیبه پیوندی ناگسستنی با «قلب» انسان دارد.
است ،پس حیات ّ
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تدبــرقرآنــی
			
به این آیات توجه کنید:

هلل َي ِ َ َ
د قبلهو ( ...تغابن)11/
َ ...و َمن يُؤ ِمن بِا ِ
لوبُم ُمنك َ ٌ
ين ال يُؤ ِم َ
 ...ف َ َّال َ
اآلخ ِة ق ُ ُ
نون ب ِ ِ َ
رة (...نحل)22/
ِ

از این آیات چگونه فهمیده می شود که ایمان امری قلبی است؟

طیبه و ویژگیهای آن را بشناسیم ،ابتدا میباید
از این رو ،برای آنکه بتوانیم حیات ّ
واژه قلب بیش از  130مرتبه در قرآن به کار رفته و
ّ
تصور درستی از «قلب» پیدا کنیمٔ .
ویژگیهای مختلفی برای آن بیان شده است.
به نظر شما منظور از قلب در این آیات چیست؟

قلب ،عضو صنوبری یا…

همه ما در بدنمان عضوی به نام «قلب» داریم که مرگ و زندگی طبیعی مان به آن
ٔ
وابسته است .این قلب همان پاره گوشت صنوبری است که با قبض و بسط خود ،خون را
در شریانها جریان میدهد و زیست تمام اعضا و جوارح انسان به سالمت آن وابسته است.
اما در فرهنگ دین و قرآن سخن از قلب دیگری است که به آن قلب باطنی یا دل
میگویند .همان گونه که قلب مادی انسان باعث ایجاد و تداوم حیات مادی انسان است ،قلب
باطنی یا دل انسان نیز حیات معنوی او را به وجود می آورد و تداوم می بخشد.
عطیهای الهی است که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته و چنانچه
این قلب ّ
در آیات خواندیم ،مرکز هدایت یا ضاللت اوست .در اهمیت قلب باطن انسان ،همین بس که
خدا در روز قیامت انسانها را صرفاً به واسطه آنچه در قلبهایشان کسب کردهاند ،مؤاخذه
می کند:

فور َح ٌ
َ ...ول ّْ ِكنيُؤا ِخ ُذ    كُم    ِباكَ َسبَت  قُلوبُكُم َ  واهلل ُ َ  غ ٌ
يلم

(بقره)٢٢٥/

از این رو شناخت این قلب برای هدایت آن به سوی ایمان اهمیت بسیاری دارد.
البته این شناخت با انجام دادن آزمایشهای تجربی امکان پذیر نیست .از آنجا که «قلب»،
اصطالحی قرآنی است ،شناخت آن نیز تنها از طریق توصیفات قرآن کریم ممکن میشود.
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ویژگیهای قلب در قرآن کریم

از میان ویژگیهای گوناگونی که در قرآن برای قلب بیان شده است ،سه ویژگی اهمیت
بسزایی دارند:
1ــ قلب ،ابزار علم و ادراک
متعدد با تعابیری چون «تعقّل» و «تفقّه» ،درک و فهم را به قلب
قرآن کریم در آیات ّ
نسبت می دهد و آن را ابزار فهم معرفی میکند:

سم َ
لوب يَع ِق َ
اَف َ َلم يَسريوا ِف االَرض فَتَ َ
لون با اَو ٌ
آذان ي َ َ
كون َ ُل ق ُ ٌ
عون ِبا
ِ
َّ ِ
َ َّ َ َ َ
ُ
َ
ُّ
ّْ
َ
ُ
َ
ُ
ل
و
بصار
ف ِانا ال تعمى اال
كن تعمى القلوب الي ِف الصدور (حج)٤٦/
ِ
ِ

آیا در زمین گردش نکردهاند ،تا قلبهایی داشته باشند که با آن بیندیشند یا
گوش هایی که با آن (ندای حق) را بشنوند؟ در حقیقت ،چشمها کور نیست
لیکن قلبهایی که در سینههاست ،کور است.
ادامه آیه
در این آیه ،اندیشه و فهم کار قلب دانسته شده است .جالب این است که در ٔ
میفرماید چشمهای ظاهری ایشان کور نشده ،بلکه قلبهای ایشان نابینا شده و بینایی خود
را نسبت به فهم حقیقت از دست داده است .در واقع ،خدای متعال در این آیه قلب انسان
را دارای ّقو ٔه بینایی معرفی میکند؛ اما نه بینایی نسبت به امور ظاهری؛ بلکه نسبت به امور
معنوی« .قلب» تا زمانی که نسبت به این حقایق نابیناست ،چگونه میتواند آنها را درک کند ؟
در آیه ای دیگر ،انسانهای گمراه از حقیقت این چنین توصیف شده اند:

َُ ُ ٌ َ َ َ َ
عي ال يُبص َ
ون ِبا
 ...ل ق
لوب ال يَفقهون ِبا َو ُل ا ُ ٌ ِ
َ
َ ُ ٌ َ َ َ
و ل آذان ال يسمعون با ( ...اعراف)179/
ِ

این آیه قابلیت درک و فهم را از قلب برخی انسانها نفی میکند اما با همین نفی ،این
حقیقت را القا میکند که فهم ،کار قلب است؛ درحالی که برخی انسانها با کارهایی که خود
انجام دادهاند ،قدرت این فهم را از قلبشان گرفتهاند.
ادامه آیه است .از دیگر ویژگیهای این
اما آنچه توجه انسان را به خود جلب می کند ٔ
افراد آن است که چشمها و گوشهایی دارند که با آنها نمیبینند و نمیشنوند .واضح است که
مراد از این چشم و گوش ،چشم و گوش ظاهری و مادی نیست؛ چرا که مشاهده و شنیدن
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ظاهری برای همگان میسر است و مؤمن و کافر از آن بهرهمندند .بلکه منظور ،چشم و گوش
معنوی است که مخصوص قلب انسان است .قلب آنها به سبب انجام دادن گناهان بسیار،
زنگار گرفته و در حقیقت ،بینایی و شنوایی خود را از دست داده و از درک حقایق ناتوان
درباره آنها میفرماید:
شده است .1قرآن
ٔ

ع قُلوبم ما اكنوا يَكس َ
 ...بَل َ
ران َ َ ّْ
بون
ِ
ِِ

(مطففین)14/

… اعمال آنها چون زنگاری بر قلبهایشان نشسته است.

تبعیت از آن نیستند .امام علی
این افراد همچون مردگان قادر به تشخیص حق و ّ
ایشان را این گونه توصیف میکنند:

صورة ُ اِنسان َو َ
الـه ّْ
لب ق َ ُ َ
باب ُ
فَ ّ
وان ال يَرع ُف َ
الق ُ
ورة ُ َ
الص َ
دى فَيَت َّ ِب َعه
ٍ
لب حيَ ٍ ِ
َ َ َ ّْ َ َ ُ َّ َ ُ َ ّْ َ َ ّ ُ َ
ت االحيا ِء
و ال باب العمى فيصد عنه و ذ ِلك م ِي

و

چهره انسان و قلبش قلب حیوان است .راه هدایت را
چهره ظاهر او
پس،
ٔ
ٔ
تبعیت کند و راه باطل را نمیشناسد تا از آن بپرهیزد .پس ،مردهای
نمیشناسد که از آن ّ
2
است در میان زندگان .

تدبــرقرآنــی
با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن ،مفهوم این آیات را بیان کنید.

ُ
َّ َ ُ
الص َّم ُّ
عاء  ..َ ×.و ما اَ َ
سم ُع ُّ
نت با ِدي العُ
سم ُ
ادل َ
َ
ّْ
يم َعن
ت
ال
و
وىت
امل
ع
اِنك ال ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ون (نمل 81/ــ)80
سل َ
سم ُع اِل َمن يُؤ ِم ُن بِآياتِنا ف ُهم ُم ِ
ضاللِ ِهم اِن ت ِ

مسلّماً نمیتوانی سخنت را به گوش مردگان و به گوش کران برسانی....؛ و نیز
نمیتوانی کوران را از گمراهی شان برهانی .فقط میتوانی سخنت را به گوش کسانی
برسانی که به آیات ما ایمان دارند و در برابر حق تسلیم اند.
١ــ از همین رو ،امام خمینی (ره)« ،گناه» را یکی از موانع فهم آیات نورانی قرآن معرفی میکنند و میفرمایند« :یکی از ُح َجب
که مانع از فهم قرآن شریف و استفاده ا ز معارف و مواعظ این کتاب آسمانی است ،حجاب معاصی و کدورات حاصله از طغیان
وسرکشی نسبت به ساحت قدس پروردگار عالمیان است که قلب را حاجب شود از ادراک حقایق» (آداب الصلوة ،صفح ٔه.)۲۰۱
٢ــ نهج البالغه ،خطب ٔه،87
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٢ــ قلب ،سرزمین ایمان
به معنای این دو آیه دقت کنید؛ در این آیات چه عملی به قلب نسبت داده شده است؟

قالوا َآمنّا بِاَفوا ِه ِهم َو َل تُؤ ِمن ق ُ ُ
لوبُم ...
َ
رعاب َآمنّا قُل َل تُؤمنوا َولّْكن قولوا اَ َ
سلنا َو َل ّـما يَ ُ
ُ
قال ِت االَ ُ
االميان
دخ ِل
ِ
ِ
ُ ُ
يف قلوبِكم ( ...حجرات)14/
(مائده)41/

چنانچه پیش از این نیز آموختید ،یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های قلب در قرآن
این است که قلب جایگاه ایمان است؛ از این رو به افرادی مؤمن گفته میشود که اعتقاد
و ایمان به خدا را به قلب و عمق جان خود رسانده و آن را کامال ً در وجود خویش مستقر
نموده باشند.
هنگامی که ایمان وارد قلب شد ،مانند قلب مادی انسان که خون را به تمام اعضا و
همه ارکان و اعضاء منتقل
جوارح بدن میرساند ،این ایمان از طریق قلب باطنی انسان ،به ٔ
در تعریف ایمان
می شود و تمام وجود او را در بر میگیرد؛ بر این اساس ،پیامبر اسالم
میفرمایند:

َ َ ٌَ َ َ ٌََ َ
َ ُ ٌ ّ
عل بِاال ِ 
الق
ب
ة
ف
رع
م
و
سان
الل
راكن
لب و
االميان اِرقار ب ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ

1

همه وجودش با هم هماهنگ است .عملش با فکر و فکرش
از این رو ،انسان مؤمن ٔ
با منش او همراه و هماهنگ است و همه یکدیگر را تأیید میکنند؛ در حالی که اهل معصیت
و نفاق این گونه نیستند.

تدبــرقرآنــی
به معنای این عبارت قرآنی دقت کنید؛

َ
ما َج َعل اهلل ُ ِ َل ُج ٍل ِمن قَبلَ ِني يف َج ِف !ه ...

(احزاب)4/

خداوند در درون هیچ کس دو قلب نیافریده است.
چگونه میتوان از این آیه فهمید که فکر و عمل مؤمن با یکدیگر هماهنگ بوده و با کفر و نفاق

هیچگاه جمع نمیشوند؟
١ــ صحیفة الرضا ،ص.40
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محل ا ّتصال انسان به خدا
قلبّ ،
انسان با پذیرش ایمان ،با خدا ارتباط برقرار میکند .از آنجا که قلب جایگاه ایمان
است ،لذا میتوان چنین ادعا کرد که ارتباط انسان با خدای متعال تنها از طریق قلب صورت
تزکیه قلب ،این ارتباط قوی تر میشود.
می گیرد و با اصالح و ٔ
ادعا به چه معناست؟
اما این ّ
تجربه جهان اطراف خود از حواس استفاده میکنند.
انسانها معموال ً برای مشاهده و ٔ
آنها همچنین برای درک مسائل مختلف از انواع استدالل بهره می گیرند؛ ّاما هنگامی که
سخن از ایمان به غیب مطرح میشود ،آیا این درک حسی یا استدالل ها کفایت میکند؟

تدبــرقرآنــی
توجه به آنچه در درس ا ّول کتاب اصول عقائد خود آموختید ،به سؤال باال پاسخ دهید.
با ّ
از این آیه ،چگونه می توان برای پاسخ دادن به این سؤال استفاده کرد؟

بص ًة قالوا هّْذا ِسرحٌ ُم ٌ
ف َ َ ّلا َ
اجءهتُم آياتُنا ُم ِ َ
بني × َو َج َحدوا ِبا
َ َ ََ َ ُُُ
و استيقنهتا انفسم (...نمل14/ــ)13

بر این اساس ،برای ایمان چه شرط دیگری الزم است؟

اندیشه انسان تنها میتواند از طریق ذهن به وجود
خوب است بدانیم حواس ظاهری و
ٔ
حقایق پی ببرد ،ولی آن بُعد از ابعاد انسان که میتواند با حقایق ارتباط برقرار کند و از آنها
ت که قرآن آن را «قلب» مینامد.
تأثیر بپذیرد ،امر دیگری اس 
انسان با اندیشه و استدالل میفهمد که حقایقی در عالم هست؛ مثال ً وجود خدا و
متوجه
قیامت را اثبات میکند یا ضرورت وجود پیامبران را درک میکندّ ،اما با د ّقت بیشتر ّ
میشویم که انسان با این کار فقط توانسته با مفهوم خدا ارتباط برقرار کند ،نه حقیقت خدا.
برای «ایمان» به خدا یا معاد ،باید با حقیقت آنها ارتباط برقرار کرد.
برای فهم بهتر موضوع به این مثال توجه کنید؛
اگر شما «آب» را از نظر علمی درست بشناسید و مولکولهای آن را تجزیه و تحلیل
کنید ،آیا این تسلّط بر معنا و مفهوم آب موجب ارتباط شما با حقیقت آب و سیراب شدنتان
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تصور کنید ،مقداری از تری آن به شما سرایت
می شود؟ آیا اگر بتوانید آب را به طور دقیق ّ
میکند؟
حتماً پاسخ شما منفی است و می گویید :من با مفهوم آب سر و کار داشتهام ،نه با
حقیقت و واقعیت خارجی آن.
متعدد
بله… بسیاری از ما با مفهوم خدا سر و کار داریم و ح ّتی شاید بتوانیم با دالیل ّ
وجود خدا را اثبات کنیم یا
درباره فضایل پیامبران و اهل بیت سخن بگوییمّ .اما این،
ٔ
برای درک حقیقت آنها و هدایت انسان کافی نیست .قطعاً شناخت استداللی نسبت به خدا
یا ائمه الزم است ّاما کافی نیست.
تا قلب به میدان نیاید ،انسان با حقایق ارتباط برقرار نمیکند .خدا باید از اندیشه عبور
کند و در مرکز وجود انسان ،که قلب او است ،وارد شود تا انسان نورانی شده و به نور الهی
هدایت گردد .اینکه برخی افراد با علوم دینی به خوبی آشنا هستند ّاما اخالق و عمل دینی
صحیحی ندارند ،به همین علّت است.
اینجاست که قرآن فراتر از شناخت استداللی ،از نوع دیگری از فهم و ادراک سخن
به میان میآورد و اصال ً «قلب» را به عنوان یک وسیله و ابزار درک و آگاهی معرفی میکند که
میتواند انسان را به سطحی از ادراک و پذیرش حقایق رهنمون شود که اندیشه و استدالل
در رسیدن به آن ناتوان است.

تدبــرقرآنــی

به این آیه د ّقت کنید.

َ َ َ َّ ُ َ َ
ً َ ُ
َ ََ َ
سم
فهيم َرسول ِمن انف ِِ
لقد من اهلل ع املُـؤ ِمنني اِذ بعث ِ
ََ
يَتلوا َع َلهم آياتِه َو ُيَكّهيم َو ي ُ َع ِّل ُـم ُه ُم ال ِك َ
كمة
تاب َو ا ِحل
ِ
ِ
!
َ
ُ
َ
َ
بني (آل عمران)164/
الل ُم ٍ
َو اِن اكنوا ِمن قبل ليف ض ٍ

با توجه به آنچه خواندید ،به نظر شما چرا در کنار تعلیم انسان ها ،تزکیه نیز از وظایف
پیامبر  دانسته شده است؟
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3ــ قلبّ ،
محل احساسات باطنی
یکی دیگر از ویژگی هایی که قرآن به قلب نسبت می دهد ،پذیرش احساسات باطنی
گوناگون است .قلب انسان ،احساسات و عواطف گوناگونی مانند ترس ،نفرت ،خشم و اندوه
را از خود بروز میدهد که این احساسات ،به میزان پذیرش ایمان ،گاه مثبت و گاه منفی هستند.
نتیجه یاد خدا به وجود
برای نمونه ،قرآن،قلب مؤمنان را دارای ترسی می داند که در ٔ
آمده است:

َ
نون َّال َ ُ
ا َِّنَا املُـؤ ِم َ
ك َر اهلل ُ َو ِج َلت ق ُ ُ
لوبُم َو اِذا ت ُ ِلَت َعل ِهم آياتُه
ين اِذا ذ ِ
َ ُ ً
زادهتم اميانا(...انفال)2/

و

تدبــرقرآنــی

ده نمونه از انواع احساسات و عواطفی که در قرآن به قلب نسبت داده شده در اینجا
آمده است.
اضطراب
نفرت
وحشت
آرامش اندوه
دشمنی
خشوع
قساوت شک
خشم
با مراجعه به این ده آیه ،ابتدا هر یک از این ده عنوان را در جدول قرار دهید و سپس
معادل قرآنی آن را بنویسید.
شمارۀ آیه

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

آل عمران151/
انعام43/
توبه15/
توبه45/

رعد28/
زمر45/

غافر18/

حدید16/
حشر10/

نازعات8/
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عنوان احساس قلبی
وحشت

معادل قرآنی آن
ُرعب

٭٭٭
از آنچه گذشت  ،چنین به دست میآید که قلب انسان ّ
محل بروز احساسات و عواطف
گوناگون ،جایگاه ایمان و دارای قوای بینایی و شنوایی مناسب و مخصوص به خود است.
طیبهای است که قرآن از آن یاد
حیات این قلب ،نشأت گرفته از ایمان بوده و همان حیات ّ
میکند .انسان با برخورداری از این حیات قلبی ،قدرت بینایی ،شنوایی و ادراک معنوی پیدا
خواص تازهای مییابد که دیگران فاقد آن هستند .در درس بعد با
میکند و زندگی اش آثار و
ّ
این آثار بیشتر آشنا خواهیم شد.

اندیشـه وتحقـیـق
به این دو آیه مراجعه کنید:
سوره حج ،آی ٔه 54
ـ
ٔ
سوره زمر ،آی ٔه 23
ـ
ٔ
در این دو آیه ،کدام نوع از احساسات به قلوب مؤمنان نسبت داده شده
است؟
سپس این واژگان را در کتاب «المفردات» اثر راغب اصفهانی پیدا کنید.
معنای هر یک از این واژگان به کدامیک از ده عنوان بیان شده از حاالت
قلب نزدیکتر است؟
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برای مطالـعـه
از پای تا به سر همه سمع و بصر شویم!
انسان در این دنیا به وسیل ٔه اعضایی چون چشم ،گوش و بینی با جهان
پیرامون خود ارتباط برقرار میکند.
اما در جهان آخرت چطور؟ آیا برای زندگی در آن جهان همین چشم
و گوش دنیایی کافی است یا زندگی در هر جهانی چشم و گوش مخصوص به
خود را می طلبد؟
به آیات زیر د ّقت کنید؛

َ َّ َ َ َ ً َ ً
وم ال ِق َ
شهو يَ َ
نك َو َن ُ ُ
َو َمن اَ َ
يام ِة اَ ّْ
معى×
رع َض َعن ِذركي ف ِان لهو معيشة ض
َ
معى َوقَد ك ُ ُ
نت ب َ ً
قال َر ِ ّب ِل َـم َح َشتَين اَ ّْ
صريا (طه125/ــ)124
خداوند در این آیات به صراحت اشاره می کند کسانی که یاد او را
فراموش کنند ،در روز قیامت کور و نابینا محشور خواهند شد.
این افراد با اینکه در این دنیا از چشم ظاهری برخوردار بوده اند ،نابینا
پا به صحن ٔه محشر میگذارند و این به سبب آن است که چشم و گوش مناسب
توجه کنید؛
آن جهان را پیش از این در خود فراهم نیاوردهاند .به این مثال ّ
اندام های جنین در طول چند ماه به تدریج در شکم مادر رشد می کنند
آماده زندگی در این دنیا میشود
و شکل می گیرند تا زمانی که او کامل شده و ٔ
و به قول معروف گفته میشود« :به دنیا می آید».
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اینک اگر رشد جنین با اختاللی مواجه شود ،مث ًال ریهها و دستگاه
تن ّفسی اش به طور کامل شکل نگیرد ،به محض ورود به دنیا تن ّفس او با مشکل
مواجه می شود و به سختی نفس می کشد یا اگر در دوران جنینی چشمش
ساخته و پرداخته نشود ،کور به دنیا می آید و تا آخر عمر باید با این محدودیت
کنار بیاید.
زندگی ما در جهان دیگر نیز نیازمند اندامها و قوایی روحانی است که
ساخته شدن آنها فقط در این دنیا امکان پذیر است و به دست خود ما انجام
می گیرد .انبیاء آمده اند که بشر را از این حقیقت آگاه کنند و او را برای زندگی
ابدی در جهان دیگر آماده سازند تا انسان در حیات ابدی خود رنج کمتری را
تحمل کند .بر این اساس ،هر که شکر گزارد و هدایت شود ،به نفع خود و هر
ّ
که کفر بورزد و ضاللت در پیش گیرد نیز تنها به ضرر خود عمل نموده است.
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6

درس ششم

حیات ط ّیبه؛ حیاتی شایستۀ جانشین الهی ()2

قرائـت آيـات
آیات  22تا  29سوره رعد را قرائت کنید.

ـذيـن َص َ
قاموا َّ
بوا اب ِتغا ّْ َء َوجـ ِه َر ّبم َو اَ ُ
َو الَّ َ
ُ
الصالةَ َو
ِِ
ً
اَ َنفقوا م ّـما َر َز ُ
در َ
سا َو َ
الـح َـسن ِةَ
قناه ِ ًّ
ئون ب َ
َ
َ
َ
َ
ي
و
ـة
ي
ن
ـال
ع
ِ
ِ
ِ
السيّـئَ َـة اُول ّْ ّْ ِـئ َ
ات َ
ادلار  َجـنّ ُ
َّ
ـك َل ُـهم ُعقبَى ّ
دن
ع
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
ُ َ
زواج ِـهم َو ذ ُ ِّريّاتِ ِم  ·
يَدخـلونا َو َمن َصل َـح ِمن آبائـِ ِهم َو ا ِ
ُّ
َ َ ّْ َ ُ َ ُ َ َ َ
ك باب  َس ٌ
ـل
و الـمـالئـِكة يدخـلون ع
الم
ن
م
م
ـه
ِ
ِ
ِ
ٍ
عـم ُعقبَى ّ
ادلار َو الَّ َ
َع َـلـكُم ِبــا َص َب ُت ف َ ِن َ
ـذيـن
ِ
َ
َ
يَ ُ
ضون َع َ
نق َ
هلل ِمن بَعـد ميـثاقِه َو يَقط َ
ـعون ما ا َم َـر
هـد ا ِ
ِ
!
دون ف االَرض اُول ّْ ّْ ِـئ َ
يوص َل َو يُفس َ
اهلل ُ ب ِ !ه اَن َ
ـك َل ُـه ُ
ـم
ِ
ِ
َ ُ َ ُ ُ ِ ّ َ َ َ ُّْ
َّ َ ُ َ ُ ّْ ّ
ارلزق ِلـمن يـشاء
العـنة َو لـهم سوءُ ادل ِار  اهلل يبسط ِ
الـحـياة ُ ُّ
الـحـيا ِة ُّ
ادلنيا َو َما َ
قد ُر َو َفوحا ب َ
ادلنيا ِف
َو يَ ِ
ِ ِ
َ ّ َ ٌ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ
ك َفروا لوال ازنِل
اآل ِخـر ِة اِل مـتاع  و يـقول الـذيـن
ّْ
ُّ
َ
َعـلـ ِه آيَ ٌـة ِمن َرب ِّ !ه ’ قُل ا َِّن اهللَ ي ُ ِـضل َمن يَـشاءُ َو َيـدى
َ َ َ َ َ َّ
طـمـئـ ُّن ق ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
رك
ـنوا
آم
ـذيـن
اِلـ ِه من اناب  ال
ذ
ب
م
لوب
ت
و
ِ
ِِ ِ
َ
طـمـئـ ُّن ُ
لوب  اَلَّ َ
الـق ُ
ذ
ب
ال
ـذيـن َآمـنوا َو
رك ا ِ
ا ِ
هلل ت َ َ ِ
هلل’ ا ِ ِ ِ
سن َ
َع ِـمـلُوا ّ
طوىب َل ُـهم َو ُح ُ
ّْ
ـآب 
م
ـحات
ل
ا
الص
ِ
ِ
ٍ
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طیبه ،حیاتی شایستۀ جانشین الهی ()2
حیات ّ

طیبه ،حیات قلبی انسان و زندگی جدید و اختصاصی
در درس گذشته گفتیم که حیات ّ
نتیجه ایمان و عمل صالح به دست میآید.
مؤمنان است که در ٔ
شایسته جانشین خدا در زمین میداند و برای آن آثار و ویژگیهایی
قرآن تنها این حیات را
ٔ
برمیشمارد که نشان میدهد انسان تنها در بستر این حیات به سر منزل سعادت میرسد.
این ویژگیها چیست که باعث شده قرآن تنها این نوع زندگی را شایسته عنوان حیات بداند؟
به راستی ،انسان مؤمن با برخورداری از حیات قلبی به چه برکاتی دست می یابد که سایر
انسانها خود را از آن محروم ساختهاند؟
٭٭٭

طیبه در قرآن
مهمترین ویژگیهای حیات ّ

قرآن در جای جای خود با پیوند میان ایمان و عمل صالح ،آثار و ویژگیهایی برای این
طیبه اند .این ویژگی ها عبارت اند از:
پیوند بر میشمارد که همان ویژگیهای حیات ّ
1ــ طمأنینه و آرامش درونی
خداوند پس از آنکه انسان را آفرید و در زمین جای داد ،او را بدون هدایت رها نکرد و از
طریق وحی و فرستادن رسوالن الهی ،مسیر هدایت به سوی ایمان و اعمال صالح را به او
نشان داد .قرآن پس از بیان داستان خلقت انسان ،بالفاصله از هدایت الهی سخن به میان
می آورد و میفرماید:

زح َ
ف َ ِا ّما يَأتِيَنَّكُم ِم ّن هُ ًدى َفَن تَب َع هُ َ
داي فَال َخ ٌف َع َلهم َو ال ُه يَ َ
نون
ِ
ِ

(بقره)38/

مراد از «خوف» ،نگرانی از دست رفتن چیزی در آینده و مراد از «حزن» ،اندوه از
دست دادن چیزی از گذشته است.1
انسانهایی که با پیروی از هدایت الهی ،زندگی خود را بر ایمان و عمل صالح بنا
طیبه برخوردار میشوند .قرآن یکی از مهمترین آثار پیروی از این هدایت
میکنند ،از حیات ّ
را رهایی از هر گونه خوف و حزن میداند.
به نظر شما ،علّت این آرامش چیست؟
مؤمنان که خود را از تعلّقات حیات دنیا رهانیدهاند ،به چیزی جز خدا دل نمیبندند؛زیرا
غیر خدا قابل زوال و نابودی است و اگر چیزی از بهرههای مادی را از دست بدهند ،به خدا
١ــ تفسیر تسنیم،ج ،3ص.460
80

مشیت او میسپارند؛ لذا هیچگاه ترسان و اندوهگین نمیشوند .آنها
توکّل میکنند و دل به ّ
از این دنیا که بستر تغییرات دائم و پیوسته است و در آن گرما ،سرما ،نقص ،بیماری ،پیری
و مرگ وجود دارد ،لذّ ت بیپایان نمیجویند و به آن دلبسته نمیشوند تا با از دست دادن
بهرههای آن اندوهگین شوند.
امام صادق در این باره میفرماید:

ً ُّ
َ
اِن اكن َ ِت ُّ
ادلنيا فانِيَة فَالط َمأنينَةُ اِلها لِ اذا

1

دلبسته آن شد (و به آن اطمینان خاطر یافت)؟
اگر دنیا فانی و زودگذر است ،پس چرا باید
ٔ

تدبــرقرآنــی
به این آیات دقت کنید و برای پاسخگویی به سؤاالت زیر در آنها تدبر کنید.
متن آیه

ردیف

1
2
3
4

آدرس

ازل   اكةَ
َ
الصالةَ َو آ  ت َ ُوا َّ
قاموا َّ
علُوا ّ
ات َو اَ ُ
ا َِّن َّال َ
ين َآمنوا َو ِ
الص ِال ِ
َُ َ ُُ َ َّ َ َ
زح َ
الخ ٌف َع َلهم َو ال ُه يَ َ
ل ارجه ِعند ر ِ ِبم و
نون
ِ
َ ََ
َ َ
َوما ُن ِس ُل ُ
رس َ
يلن ا ِّل ُمبَ ِّش َ
الـم َ
رينفن َآم َن َواصل َح
ين َو ُمن ِذ
فَال َخ ٌف َع َلهم َو ال ُه يَ َ
نون
زح َ
ِ
َ َ َ ّ َ َ َّ ُ ُ ُ ٌ ُ َ ُ ّ َ َ ُ
ون َعلكمآيا يت
ينآدم اِما يأتِينكم رسل ِمنكميقص
ياب 
َ َ َّ َ َ َ
زحنونَ
صل َح فَال َخ ٌف َع َلهم َو ال ُه يَ َ
ف ِن ات ٰ
قى و ا
ِ
زح َ
ين قالوا َربُّنَا اهلل ُ ُثَّ استَقاموا فَال َخ ٌف َع َلهم َو ال ُه يَ َ
ا َِّن َّال َ
نون
ِ

سوره بقره ،آی ٔه277
ٔ

سوره انعام ،آی ٔه 48
ٔ

سوره اعراف ،آی ٔه 35
ٔ

سوره احقاف ،آی ٔه13
ٔ

 -1با د ّقت در آیات ّاول و دوم و استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن ،چگونه میتوان
سوره بقره ،همان ایمان و انجام عمل
تبعیت از هدایت در آیه 38
فهمید که مراد از ّ
ٔ
طیبه برای انسان رقم بخورد؟
صالح است تا به دنبال آن حیات ّ
 -2در هر یک از این آیات  ،چه عواملی برای رسیدن به آرامش مطرح شده است؟ میان
طیبه (ایمان و عمل صالح) چه ارتباطی مشاهده میکنید؟
این عوامل و شرایط تحقّق حیات ّ
١ــ امالی شیخ صدوق ،ص.7
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طیبه،
بر این اساس ،مؤمن آرامش را در حیات دنیا نمیداند و با جستوجوی حیات ّ
آرامش حقیقی را طلب میکند.
طیبه
قرآن تنها مسیر رسیدن به آرامش را «یاد خدا» می داند که تنها در ٔ
سایه حیات ّ
به دست میآید:

َ
طمئـ ُّن ُ
ين َآمنوا َو ت َ َ
الق ُ
اَ َّل َ
طمئـِ ُّن ق ُ ُ
لوب
رك ا ِ
رك ا ِ
هلل ت َ َ ِ
هلل ا ال ب ِ ِذ ِ
لوبُم ب ِ ِذ ِ

(رعد)28/

عالمه طباطبائی در تفسیر این آیه مینویسد:
«از چینش الفاظ آیه ،انحصار آرامش در یاد خدا فهمیده میشود .از آنجا که متعلّق
هلل» ،بر خود فعل ،یعنی «ت َ َ
طمئـِ ُّن» ،مقدم آمده ،در نتیجه میفهماند که دلها
رك ا ِ
فعل ،یعن ی «ب ِ ِذ ِ
1
جز به یاد خدا به چیز دیگری اطمینان و آرامش نمییابد».
انسان ،دارای فطرت و روح الهی و از این رو عالقه مند و نیازمند به پرستش خدای
متعال است .این عالقه و گرایش در وجود او نه عالقه ای در ردیف عالیق دیگر ،بلکه
مهم ترین و محوری ترین عالقه در وجود اوست؛ بنابراین ،تا هنگامی که به عالیق غریزی و لذّ ات
مادی بیش از اندازه توجه کند و این گرایش محوری در وجودش پاسخ نگیرد ،به اطمینان و
آرامش نخواهد رسید .بر همین اساس ،دل انسان تنها با یاد اوست که آرامش می یابد.
از سوی دیگر ،قرآن افرادی را که از هدایت الهی و یاد خدا روی گردان میشوند،
از این آرامش محروم میداند:

َ َّ َ َ َ ً ً
َو َمن اَ َ
عيشة َضنك ...
رع َض َعن ِذركي ف ِان لهو م

است.

(طه)124/

«ضنک» به معنای تنگی و فشار در چیزی
کلمه «عیش» به معنای زندگی زمینی و َ
ٔ

این آیه زندگی افرادی را که از ایمان روی گردان اند ،در تنگی و فشار توصیف میکند؛
زیرا آنها وقتی با خدا قطع رابطه میکنند ،دیگر چیزی غیر دنیا نمیماند که به آن دل بسته
ش خود را در آن منحصر میکنند و فقط
همه کوش 
و آن را مطلوب خود قرار دهند؛ در نتیجهٔ ،
توسعه بیشتری میدهندّ .اما آنها
به اصالح زندگی دنیایی خود میپردازند و روز به روز آن را
ٔ

مقدم شود ،معنای انحصار را میرساند.
١ــ تفسیر المیزان ،ج ،11ص356؛ خوب است بدانیم هنگامی که جار و مجرور بر فعل ّ
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هر چه به دست میآورند ،آرامشان نمی کند و دل در گرو نداشته ها دارندِ .
اندوه آنچه ندارند ،
شر
همواره با آنهاست و این عالوه بر اندوه و اضطرابی است که از روی آوردن نامالیمات و ّ
حسودان و کید دشمنان احساس میکنند.
این افراد همواره از دو فشار رنج میکشند :فشاری که از جهت نگهداری سرمایهها
به آنان وارد می شود و فشار دیگری که از بابت افزودن بر سرمایههایشان دارند .قرآن از چنین
حالتی با عنوان «معیشت ضنک» یاد میکند.

فعالیـت کالسـی
جمل ٔه زیر را بخوانید:
«فناوری و سبک زندگی مدرن ممکن است آسایشی مو ّقت برای فرد
به دنبال آورد،اما هرگز آرامش به دنبال نخواهد داشت».
به نظر شما میان آسایش و آرامش چه تفاوتی وجود دارد؟
آیا این جمله را صحیح میدانید؟ چرا؟
البته باید توجه داشته باشیم اینکه گفته می شود دل های مؤمنان همواره در اطمینان و
آرامش است ،به معنی آن نیست که سختی ها و گرفتاری ها به آنها روی نمی آورد بلکه حکایت
از آن دارد که قلب ایشان با تکیه بر قدرت بی کران الهی و برخورداری از صفاتی چون صبر،
شکر ،توکّل و تسلیم ،در اوج سختی ها امیدوار به رحمت خدا و مطمئن به یاری اوست.
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فعالیـت کالسـی
این حکایت را بخوانید و به پرسش مطرح شده ،پاسخ دهید.
«پادشاهی برای هر که بتواند آرامش را به بهترین شکل تصویر کند ،جایزه ای
بزرگ تعیین کرد .نقّاشان بسیاری آثار خود را به قصر فرستادند؛ تصویرهایی از
جنگل به هنگام غروب ،رودهای آرام ،کودکانی که در خاک می دویدند ،رنگین
کمان در آسمان ،قطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ و… .
مرحله نخست ،دو اثر را
پادشاه تمام این آثار را بررسی کرد اما سرانجام در
ٔ
برگزید؛
دریاچه آرامی بود که کوه های عظیم و آسمان آبی را در خود
ّاولی تصویر
ٔ
گوشه
منعکس کرده بود .ابرهای کوچک و سفید آسمان را پوشانده بود و در
ٔ
خانه کوچکی قرار داشت که پنجره هایش باز بود و دود از دودکش
چپ دریاچهٔ ،
آن برمی خاست.
تصویر دوم هم کوه ها را نمایش می داد؛ ّاما کوه هایی ناهموار با قلّه هایی تیز و
دندانه ای شکل .آسمان باالی کوه ها به طور بی رحمانه ای تاریک و ابرها بستر
آذرخش و تگرگ و باران سیل آسا بود .این اثر با آثار دیگری که برای مسابقه
فرستاده شده بودند ،هیچ هماهنگی ای نداشت ّاما وقتی با د ّقت در آن نگاه
می شد ،در بریدگی صخره ای سخت و تاریک ،جوجه پرنده ای دیده می شد که
وحشیانه طوفان ،آرام نشسته بود.
غرش
ٔ
در میان ّ
همه نقّاشان را جمع کرد و در میان حیرت همگان اعالم
پادشاه ،درباریان و ٔ
جایزه بهترین تصویر آرامش ،به اثر  ....تعلّق می گیرد!»
کرد:
ٔ
پادشاه کدام اثر را انتخاب کرده بود؟ به نظر شما علّت این انتخاب چه بود؟
اگر شما داور این مسابقه بودید ،کدام تابلو را انتخاب می کردید؟ چرا؟
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2ــ مسالمت و مدارا میان انسان ها

طیبه ،آنها را با صفت «سالمت قلب» میستاید؛
معرفی صاحبان حیات ّ
قرآن کریم در ّ
به عنوان نمونه
درباره حضرت ابراهیم میفرماید:
ٔ

اجء َربَّهو ب َ
اِذ َ
لب َس 
يلم
ق
ِ ٍ ٍ

(صافات)84/

ریشه «سلم» است که در کتابهای لغت ،این معنا برای آن بیان شده است:
«سلیم» از ٔ

ُ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ّ
الظاهر َو ابلا ِطن َب ُ
ُ
يث
ِ ِ
ه َو ما يُقابِل اخلصومة َو ه َو الـموا ِفقة الشديدة ِف ِ ِ
بقى خ ٌ
الف ِف ابلَ ِني و ِمن َلوازم هّْ َذا َ
الـم ّْ
عنى َمفاهمي ُ ِاالن ِقيا ِد
ال يَ ّْ ِ
ِِ
ُّ
1
ارلضا
َو الص ِلح َو ِّ

طیبه و قلب سلیم برخوردارند ،با یکدیگر
براساس این معنا ،افرادی که از حیات ّ
هیچگونه خصومتی ندارند و در جامعهای سرشار از صلح و سالمت و رضا زندگی میکنند.
در چنین جامعهای ،تعاون ،برادری و برابری حاکم می شود و اختالفات و درگیریها میان
افراد و گروهها برطرف می گردد ،عدالت اجتماعی به بار می نشیند و همگان از ثمرات آن
بهرهمند میگردند.
ریشه این صلح و صفا و برادری در جامعه چیست؟ چه میشود که قلوب انسانها
ّاما ٔ
با یکدیگر مهربان و عاری از هر گونه کینه و دشمنی میشود؟
پاسخ این سؤال با د ّقت در این عبارات از امام خمینی
مشخص میشود:
«ما باید کوشش کنیم که معنویّت را در خود تقویت کنیم و هوای نفس را هر چه
میتوانیم از خود دورکنیم .اگر این حل بشود ،همه چیز حل میشود .اختالفات به همین
دلیل روی میدهد .هیچ اختالفی در عالم واقع نمیشود؛ مگر اینکه مبنایش این است».2
بر این اساس علّت همه اختالفات ،پرداختن به خواهشهای نفسانی است .انسان
با پرداختن به این خواهشها و فراموشی حقیقت الهی خود ،به مرور به جنبه مادی خود تعلّق
پیدا میکند و از آنجا که موجودی بینهایتطلب است ،همه چیز را برای خود میخواهد و

١ــ کتاب «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» اثر حسن مصطفوی ،جلد ،5ص« .229انقیاد» در این عبارت ،به معنای اطاعت و
فرمانبرداری است و معنای سایر واژگان روشن است.
٢ــ صحیف ٔه امام خمینی ،ج ،17ص530؛ با اندکی تلخیص و تغییر .ایشان بر همین اساس در جای دیگر میفرمایند« :اگر
تمام انبیای عظام جمع بشوند در یک شهری و در یک کشوری ،هیچ گاه باهم اختالف نمیکنند» (صحیف ٔه امام خمینی ،ج،14
ص.)391
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البته این خواستهها را در عالم ماده جست وجو میکند .اینجاست که اختالف و تزاحم میان
توجه به
افراد برای تصاحب مال و مقام بیشتر به وجود میآید؛ در حالی که با رفع این تعلّق و ّ
جنبههای عالی و معنوی خود ،امکانی برای بروز اختالف به وجود نمیآید.
قلب مؤمن از هر گونه تعلّقات مادی و نفسانی رها شده و تنها به خدا رو میکند؛
بنابراین از هرگونه کینه و دشمنی و اختالف با سایرین عاری میگردد.

تدبــرقرآنــی
به این آیات دقت کنید:

َ َ َ َُ ٌ
نون × ا ِّل َمن اَ َت اهللَ ب َ
مال َو ال ب َ َ
لب َس 
يوم ال ينفع
يلم
ق
ِ
ٍ
ٍ

(شعراء  89/ــ  )88

با توجه به آنچه خواندیم ،به نظر شما چرا مالک سعادت در روز قیامت ،داشتن
معرفی شده است؟
«قلب سلیم» ّ

3ــ فزونی علم و آگاهی

سایه
چنان که پیش از این آموختیم ،قلب انسان ابزار شناخت حقایق است که در ٔ
تزکیه و تقوا میتواند انسان را به حدی از شایستگی برساند که معارف و حقایق فراوانی را
درک کند و قدرت تشخیص حق از باطل را به دست َآو َرد:

َ ُ ُ
يا اَ ُّيَـا الَّ َ
ـذين َآمنوا اِن تَتَّ ُقوا اهللَ َي َعل لكم فقانًا ...

(انفال)29/

ای کسانی که ایمان آوردهاید ،اگر تقوا پیشه کنید ،خداوند برای شما (بصیرتی ویژه برای)
تشخیص حق از باطل قرار میدهد.
این معرفت و آگاهی تنها برای قلب سلیم و از طریق ایمان و ممارست بر اعمال صالح
طیبه به شمار میآید .به بیان دیگر،
حاصل میشود و از این رو یکی از مهمترین آثار حیات ّ
طیبه برخوردارند ،از آگاهی و درکی فزونتر و عمیقتر از دیگران
مؤمنانی که از حیات ّ
حدی می فهمند که افراد عادی که ایمانشان ضعیف
برخوردارند .آنها مسائل گوناگون را به ّ
است ،فاقد این درک هستند.
برای مثال ،اگر د ّقت کنید افراد عادی به رغم اینکه میدانند گناه بد استّ ،اما ممکن
است مرتکب برخی گناهان شوند؛ در حالی که مؤمنان حقیقی نه تنها میدانند گناه بد است،
86

بلکه از آن بدشان میآید؛ گویی بدی گناه را مشاهده میکنند .از این رو ،نه تنها به آن رغبتی
مضرات سم یا بوی بد
ندارند بلکه ح ّتی به آن فکر هم نمی کنند؛ درست مانند اینکه شما ّ
تصور نزدیک کردن آنها به دهانتان را نمی کنید،
لجن زار را به خوبی تشخیص داده و ح ّتی ّ
چه رسد به اینکه بخواهید آنها را ...؛ یا همان گونه که بوی عطر گل های ُرز در یک گلستان
آن چنان شما را مست می کند که نمی توانید به چیز دیگری فکر کنید.
همه ما در طول زندگی خود ،زمانها و
این همان بینش و درک معنوی انسان استٔ .
حاالت معنوی را تجربه کردهایم؛ مثال ً هنگام توبه در شب قدر یا در خلوت مناجات با خدا
احساس کردهایم که واقعاً از بدیها متن ّفریم و هیچ عالقهای به گناه نداریم .در چنین لحظاتی،
فقط برایمان مهم بوده است که با خدا باشیم و رضایت و توجه او را با خود داشته باشیم.
این زمان همان هنگامی است که ایمان حقیقی در ما به وجود آمده و چشم معنوی مان نسبت
به حقایق بینا شده است .عاشق خدا شده ایم و از هر چه خدا را از ما بگیرد ،منزجر بودهایم،
ّاما متأسفانه پس از ّمدتی ،این احساس لذّ ت بخش از بین رفته است و بر اثر غفلت ،دوباره
درک و بینایی معنوی خود را از دست داده ایم.
طیبه برای انسان به وجود
قرآن کریم بینایی و درکی را که در ٔ
سایه ایمان و حیات ّ
واسطه آن مسیر
بنده خود میتاباند تا مؤمن به
ٔ
میآید ،به نوری تشبیه میکند که خداوند بر قلب ٔ
سعادت خود را بیابد و حق را از باطل و راه را از چاه تشخیص دهد و سبک زندگی خود
را بر اساس آن تنظیم کند:

َ َ َ َ َ ً ََ َ ُ َ َ َ َ
نورا َييش به ِف انلّ
ً
و
اس
ه
ل
او من اكن ميتا فاحييناه و جعنلا
ِ
ِٰ
ُّ ُ َ
َ
َُ
مهنا ( ...انعام)122/
ات ل َس ِب ِار ٍج ِ
ك َمن َمثلـهو ِف الظل ِ

آیا کسی که مرده بود ،سپس او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم تا در پرتو آن در
ت که گویی (گرفتار) در تاریکیهاست و از آن بیرون
میان مردم راه برود ،همانند کسی اس 
آمدنی نیست؟

ََ

َ ُ
طیبه است .به تعبیر این آیه،
مراد از « فاحييناه » در این آیه ،زنده شدن به حیات ّ
مؤمن واقعی از نوری برخوردار است که دیگران فاقد آن هستند و به این سبب در تاریکیها
گرفتارند.
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تدبــرقرآنــی

با توجه به آنچه در درس قبل خواندید ،مراد از مرگ در عبارت « َمن َ
اكن َم ً
يتا
ّ
ََ
ُ
فاحيَيناه» چیست؟

از این معرفت و آگاهی ،گاه در روایات با عنوان «حکمت» یاد شده است که از قلب
میفرماید:
انسان می جوشد و به زبان او جاری میشود .رسول خدا

َ َ َ
خل َص هلِل اَرب َ َ
عنی َص ً
نابیع الـ ِح َ
باح َظ َه َرت یَ ُ
کم ِة ِمن قَبلِه َ ّْ
ع ِلسانِه
من ا
هر کس چهل شبانه روز تمام کارهایش برای خدا باشد ،چشمههای ٰحکمت از قلب برٰ

1

زبانش جاری میشود.
٭٭٭

طیبه از نگاه قرآن پی برد .این ویژگیها
از آنچه گذشت ،می توان به ویژگیهای حیات ّ
بهترین زندگانی و به تعبیر قرآن ،زندگی بسیار پاکی را برای انسان در روی زمین فراهم
می آورند و فقط در پرتو چنین حیاتی است که انسان میتواند دوباره به جایگاه حقیقی خود
و زیباترین سرانجام خویش بازگردد:

َ
علُوا ّ
اَ َّل َ
  يب َ ُل َو ُح ُ
آب
سن َم ٍ 
ات طو ّْ
ين َآمنوا َو ِ
الص ِال ِ

(رعد)29/

آنها که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند( ،حیاتی) بسیار پاک و گوارا و جایگاه و
سرانجامی بسیار نیکو دارند.2
جنبه
طیبه ــ با ویژگیهایی که برای آن بیان شد ــ فقط ٔ
الب ّته باید ّ
توجه داشت که حیات ّ
فردی ندارد  ،بلکه الگوی کامل آن در جامعهای ایمانی شکل میگیرد .در درسهای بعد ،در
این زمینه بیشتر سخن خواهیم گفت.
١ــ جامع السعادات ،ج ،2ص.77
2ــ «طوبی» مصدر است بر وزن «فُعلی» .این کلمه صفت است برای موصوفی که حذف شده و چنان که از سیاق آیه معلوم
میشود ،موصوف آن «حیات» است (مراجعه کنید به :تفسیر المیزان ،ج ،11ص .)356در ادبیات عربی میخوانیم هنگامی که
مصدر ،صفت قرار گیرد معنای مبالغه میدهد .در اینجا نیز مراد از «طوبی» ،مبالغه در پاک و گوارا بودن زندگی مؤمنان است.
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اندیشـه وتحقـیـق
طیبه ـ حیات انسانهای مؤمن و صالح ـ
در این درس با سه ویژگی حیات ّ
طیبه در این آیه بیان شده
آشنا شدیم .یکی دیگر از ویژگیهای حیات ّ
است.
درباره آن تحقیق کنید و نتیجه را در کالس گزارش دهید.1
ٔ

َ َ َُ َ
َ
علُوا ّ
ا َِّن َّال َ
جعل ُلُ َّارلمحّْ ُن ُو ًّدا
ـحاتسي
ين َآمنوا َو ِ
الصا ِل ِ

(مریم)96/

برای مطالـعـه
آرامش قلبی امام خمینی
یکی از ویژگی های بینظیر امام خمینی
اطمینان و آرامش قلبی
حدی بود که ح ّتی دشمنان را تحت تأثیر قرار
ایشان بود .این آرامش به ّ
واقعه دستگیری خود میفرمایند:
میداد .امام
درباره ٔ
ٔ
«اینها ریختند توی خانه و لگد زدند به در و در را شکستند .من به
ایشان نهیب زدم که بروید ،من خودم میآیم .لباس ها را پوشیدم .بعد آمدم و
سوار ماشین شدم .من در صندلی عقب وسط نشسته بودم؛ یک نفر این طرف
نشسته بود و یک نفر آن طرف و اینها مسلّح هم بودند ّاما در موقع حرکت
مشاهده کردم که اینها خیلی عجیب مضطرباند .کف پای اینها به کف ماشین
میخورد که خیلی محسوس بود .من نگاهی کردم به صورتشان و گفتم که چرا
حالتان این جوری شده؟ چرا پاهایتان دارد این جور میشود؟ و اینها گفتند:
آقا ،واقعیتش میترسیم .من دست گذاشتم روی پاهایشان ،گفتم :من هستم،
2
ناراحت نباشید .من تا با شما هستم مضطرب نباشید».
نامه خود میفرمایند:
اینچنین است که ایشان در پایان عمر و در وصیت ٔ
ی امیدوار ب ه فض ل خدا
«با دل ی آرا م و قلب ی مطمئ ن و روح ی شاد و ضمیر 
ی سفر میکنم».
ی جایگا ه ابد 
ص و ب ه سو 
ت خواهرا ن و برادرا ن مر ّخ 
از خدم 
1ــ برای تحقیق در این باره میتوانید به تفسیر نمونه ،اثر آیت الله مکارم شیرازی مراجعه کنید.
 ،ج ،6ص.34
2ــ سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی
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چشم دل باز کن هک جان ینیب ...

چشم دل باز کن هک جان ینیب
گر هب اقلیم عشق روی آری

رب همه اهل آن زمین هب مراد
آنچه ینیب ،دلت همان خواهد
بیسر و پا گدا ی آنجا را
هم رد آن ،پا  ربهنه قومی را
هم رد آن ،سر ربهنه جمعی را
ش ف
ب��کا�ی

دل ره رذه را هک
رههچ داری اگر هب عشق دهی
جان گدا زی اگر هب آتش عشق
از مضیق جهات ردگذری

آنچه دینشنه گوش ،آن شنوی
ََ
ات هب جایی رساندت هک یکی
با یکی عشق ورز از دل و جان

هک یکی هست و چیه نیست جز او
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آنچه اندیدنی است آن ینیب
همه آافق گل ِِستان ینیب

گردش دور آسمان ینیب
وا   نچه خواهد دلت ،همان ینیب
سر هب ملک جهان گران ینیب
َ
پای رب فرق فرقدا ن ینیب
رب سر از رعش سایبان ینیب
آفتاشیب رد میان ینیب
ُ
کافرم گر جوی زیان ینیب
عشق را کیمیای جان ینیب

وسعت ملک
وا  نچه اندیده چشم ،آن
از جهان و جهانیان
ات هب عین    الیقین عیان
ّ
  وحده ُ ال اهل ال
ال  مکان

ینیب

ینیب

ینیب

ینیب
هو

«هاتف اصفهانی» ،با تلخیص
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زندگی اجتماعی انسان در قرآن

قرائـت آيـات
آیات  213تا  216سوره بقره را قرائت کنید.

اس ا ُ َّم ًـة وا ِح َـد ًة فَبَ َع َ
َ
ـث اهلل ُ انلَّبيّ َ
اكن انلّ ُ
ـني ُمبَ ِّش َ
يـن َو
ِ
تاب ب َ
ريـن َو اَزنَ َل َم َـع ُ
الـك َ
الـح ِ ّـق لـِيَحك ُ َم ب َ َ
ُمن ِذ َ
ُ
يـن
ـم
ـه
ِ
ِ
انلّاس َ
فيمـا اخـتَ َلـفوا فيـ ِه’ َو َما اخـتَ َل َـف فيـ ِه ا َِّل الَّ َ
ـذيـن
ِ
ّْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
ُ
َ
َ
ً
عـد ما اجءهت ُ
ـم الـب ِيـنات بَغـيا بَيـنُم’ فهـدى
اوتوه ِمن ب َ ِ
ـذيـن َآمـنوا ِل َـما اخـتَ َلـفوا فيـ ِه ِم َـن َ
اهلل ُ الَّ َ
الـح ِ ّـق بِاِذن ِ !’ه
َ
َو اهلل ُ َيـدى َ   من يَـشاّْءُ ا ِّْىل ِصاط ُمستَ
قيـم  ام
َ َ ٍ ُ َ ٍُ
َّ
بت اَن ت َ ُ
َحـس ُ
دخـلُوا َ
الـجـنَّة َو ل ّـما يَأتِكم َمـثـل ال َ
ـذيـن
ِ
ّْ
ّْ
ُ
َّ
َ
الضاءُ َو زُ
َخ َـلوا ِمن قب ِلـكم َم َّ
ـم الـبَأساءُ
َ
ُ
ُ
ّ
هت
و
ـس
لـزلوا
ِ
َ ّ ّْ َ َ َّ ُ
سول َو الَّ َ
ـتى ن َ ُ
ـذيـن َآمـنوا َم َـعـهو َم ّْ
هلل
حـتى يـقول ارل
رص ا ’ِ
يـب  يَساَلون َ َك ماذا يُن ِف َ
هلل َق ٌ
اَال ا َِّن ن َ َ
قون قُل ما
رص ا ِ
اَ َنف ُ
قت ِمن َخيـر ف َ ِللـوا ِل َـديـن َو االَ َرق َ
بيـن َو الـيَ ّْ
ـتامى َو
ٍ
ِ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
الـمـساكيـن َو ابن الس َ
يـر ف ِان اهللَ ب ِ !ه
ِ
بيـل‘ و ما تفعـلوا ِمن خ ٍ
ِ
ِ
ُ
َ ُ
ُ
َع ٌ
تال َو هُ َـو ُكهٌ َلـكُم َو َع ّْ
ـىس
ـيلـم  ك ِت َب َعلك ُم الـ ِق
َ َ َ َ ً َ ُ َ َ ٌ َ ُ َ َ ّْ َ ُ
ـىس ان ِتـبّوا
ان تـكرهوا شيـئا و هـو خيـر لـكم ’و ع
َ ً َ ُ َ َ ٌّ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
عـل َ
ـمون 
شيـئا و هـو ش لـكم و اهلل يعـلـم و انت ال ت
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زندگی اجتماعی انسان در قرآن
به این آیات دقت کنید:

ََ ُ
َ
ُ
َ ُ
يا اَ ُّيَا انلّ ُ
اس اِنّا َخلقناكم ِمن ذ
نيث َو َج َعنلاكم ُشعوبًا َو قَبائـِل ...
ك َو ا ٰ 
ٍ
1
شا َفَ َـع َـلـهو ن َ َس ًبا َو ِص ً
َو هُ َو َّالي َخ َل َق ِم َن املا ِء ب َ َ ً
هرا ( ...فرقان)54/
زواج َو َج َع َل َلكُم ِمن اَزواجكُم ب َ َ
َو اهلل ُ َج َع َل َلكُم ِمن اَنفُسكُم اَ ً
نني
ِ
ِ
ً
َ
َ
َ
َ
و حفدة( ...نحل)72/

(حجرات)13/

چه وجه مشترکی میان آنها مشاهده می کنید؟
٭٭٭
جامعه شناسان ،درباره ماهیت انسان نظرات مختلفی مطرح می کنند .پرسش اساسی
پیش روی آنها این است که آیا انسان ذاتاً موجودی فردی است یا اجتماعی؟
همه پدیده ها و وقایع را متناسب با این
برخی انسان را موجودی فردی می دانند و ٔ
نظریه توجیه می کنند .از نظر این افراد« ،جامعه» در حقیقت چیز جدیدی جز یکایک افراد
آن نیست و هدف از تأسیس آن نیز حفظ منافع فرد است .با این نوع نگاهِ ،
انسان توانمند و
مستعد کسی است که به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود باشد.
از سوی دیگر ،بعضی از جامعه شناسان انسان را موجودی اجتماعی می دانند که
استعدادها و قابلیت هایش تنها در زندگی اجتماعی ظاهر می شود و او در حقیقت ،بدون
حضور در اجتماع ،امکان ظهور توانمندی هایش را نمی یابد.
به نظر شما کدام یک از این نظرات درست است؟ در یک نگاه کالن ،انسان موجودی
فردی است یا موجودی اجتماعی؟
فکر می کنید پاسخ قرآن به این پرسش چیست؟
َ
«فَ َـع َـلـهو ن َ َس ًبا َو ِص ً
هرا»؛ یعنی :برای او خویشاوندان ن َ َسبی و سببی قرار داد.
1ــ
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1ــ انسان ،موجودی اجتماعی

انسان موجودی اجتماعی است؛ یعنی عالیق فطری و نیازهای طبیعی که خدا در
وجود او قرار داده است ،در نهایت منجر به زندگی اجتماعی می شود .تا آنجا که تاریخ و آثار
باستانی نیز نشان می دهد ،انسان همواره به صورت اجتماعی زندگی می کرده است.
قرآن کریم در آیات خود به این حقیقت اشاره نموده است:

ََ ُ
َ
ُ
َ ُّ َ ّ ُ ّ َ َ ُ
نيث َو َج َعنلاكم ُشعوبًا َو قَبائـِل ...
ك َو ا ٰ 
ذ
ن
م
م
يا ا يا انلاس اِنا خلقناك
ِ
ٍ

(حجرات)13/

تدبــرقرآنــی
ُنثی» در آیه ،ناظر به چه کسانی می تواند باشد؟
1ــ به نظر شما ،مراد از « َذکَر» و «ا ٰ
لصحاح» اثر «جوهری» است .معنای
2ــ یکی از کتاب های لغت در زبان عربی ،کتاب « َا ِ ّ
ریشه «شعب» در این کتاب (ج ،1ص )155این طور آمده است:
ٔ

مکسر
با استفاده از این متن ،معنای ُ
«شعوب» و « َق ِبائل» را بیان کنید .این کلمات جمع َّ
چه واژگانی هستند؟
«شعوب» و « َقبائل» را به خود نسبت می دهد
خداوند در این آیه ،تقسیم انسان ها به ُ
و بالفاصله پس از بیان موضوع خلقت ،به هویت اجتماعی انسان و زندگی او در قالب
گروه های اجتماعی اشاره می کند.
حضور آدم در روی زمین نیز به صورت انفرادی نبوده و با همسرش در قالب
کوچک ترین واحد اجتماعی ،یعنی خانواده ،اتفاق افتاده است و از این طریق ،به مرور زمان،
نسل او زیاد شده است.
درباره تداوم نسل انسان از طریق ازدواج می فرماید:
قرآن
ٔ
95

زواج َو َج َع َل َلكُم ِمن اَزواجكُم ب َ َ
َو اهلل ُ َج َع َل َلكُم ِمن اَنفُسكُم اَ ً
نني
ِ
ِ
ً
َ َ ََ
و حفدة( ....نحل)72/

خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان
و نوه هایی به وجود آورد.
خداوند بر اساس حکمت خود ،نیاز طبیعی و روانی به ازدواج را در نهاد انسان قرار
داد تا او برای پاسخگویی به این نیاز ،تشکیل خانواده دهد و عالوه بر تداوم نسل و بقای
کره زمین ،واحدهای بزرگ تر اجتماعی مانند فامیل ،قبیله و ...را به   وجود
خویش روی ٔ
آورد .به این آیه توجه کنید:

َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ
َ
َ
ً
َ
ً
صهرا ( ...فرقان)54/
و هو الي خلق ِمن املا ِء بشا فـعـلـهو نسبا و ِ

او کسی است که از آب ،بشری آفرید و برای او خویشاوند نسبی و سببی قرار داد.
در این آیه نیز بالفاصله پس از اشاره به خلقت انسان ،به پیوندهای سببی و نسبی او
اشاره شده است.
منظور از «ن َ َسب» پیوندی است که در میان انسان ها از طریق زاد و ولد به وجود
می آید؛ مانند ارتباط پدر و فرزند یا برادران با یکدیگر ،اما مراد از ِ«صهر» که در لغت به معنای
«داماد» است ،پیوندهایی است که از طریق ازدواج میان دو طایفه برقرار می شود؛ مانند پیوند
انسان با نزدیکان همسرش.

تدبــرقرآنــی
1ــ در این آیه ،قراردادن خویشاوند برای انسان به خدا نسبت داده شده است.
به نظر شما ،این امر چه نکته ای را به مخاطب گوشزد می کند؟
2ــ به محارمی که از طریق ِ
«صهر» برای فرد ایجاد می شود ،در اصطالح فقه چه
می گویند؟
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تشکیل اجتماع های بزرگ تر
با تشکیل اجتماع کوچک یعنی خانواده و افزایش نسل ها ،به مرور زمان نیازهای
انسان به میزانی افزایش یافت که برآورده کردن آنها برای یک فرد یا خانواده به تنهایی ممکن
نبود و همین عامل انسان ها را به زندگی اجتماعی و بهره مندی از توان یکدیگر سوق داد.
به این آیه د ّقت کنید:

َن ُن ق َ َسمنا ب َ َينُم َم َ
عض ُهم ف َ َ
ادلنيا َو َرفَعنا ب َ َ
عيش َتُم ِف احلَيا ِة ُّ
وق ب َ
اجت
عض َد َر ٍ
ٍ
ِلَتَّ ِ َ َ ُ ُ َ ً ُ ًّ
خذ بعضهم بعضا سرخ  يا( ...زخرف)32/
ِ
ما (وسایل) ِ
معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کردیم ،و آنها را در پاره ای از
(مواهب ،استعدادها و) درجات بر یکدیگر برتری دادیم تا یکدیگر را به خدمت گیرند.

عالمه طباطبائی در تفسیر آیه می نویسد:
«واو» که در میان دو جمله باال آمده است ،حرفی است که معنای «تفسیر» می دهد.

1
جمله « َرفَعنا
جمله قبل از آن آمده است  .بنابراینٔ ،
جمله بعد از آن ،به منظور تفسیر ٔ
یعنی ٔ
عض ُهم ف َ َ
عض ُهم ب َ ً
بَ َ
وق بَعض َد َراجت ِلَتَّ ِخ َذ ب َ ُ
عضا ُس ًّ
منزله تفسیر و تبیین
ٍ
رخ  يا» به ٔ
ِ
ٍ
عبارت « َن ُن ق َ َسمنا ب َ َينُم َم َ
عيش َتُم ِف احلَيا ِة ُّ
ادلنيا» آمده است.2

یعنی ،حال که تقسیم معیشت میان انسان ها به دست خداست ،او معیشت ایشان را
وسیله استخدام یکدیگر تأمین می کند؛ به این صورت که ّاوال ً در جامعه ،افراد برای رفع
به ٔ
نیازهایشان یکدیگر را به صورت متقابل به خدمت می گیرند و ثانیاً اساس زندگی را تعاون
و یاری یکدیگر قرار می دهند .در نتیجه ،افراد جامعه هر یک آنچه را دارد با آنچه دیگران
دارند ،معاوضه می کند تا نیازهای خود را برطرف سازد؛ مثال ً یک پزشک و معلّم در جامعه،
به طور متقابل نیاز یکدیگر را رفع می کنند .پزشک فرزند معلّم را درمان می کند و معلّم نیز
فرزند پزشک را تعلیم می دهد.
در اینجا ،پزشک به معلّم و معلّم نیز به پزشک نیازمند است و به طور کلی هر حرفه ای
از جهتی نیازمند به دیگر حرفه ها و از جهتی رفع کننده نیاز آنهاست .از این رو ،جامعه ای از

1ــ به این «واو» که میان دو عبارت می آید ،در اصطالح «واو تفسیری» و به عطفی که میان دو عبارت ایجاد می کند« ،عطف
تفسیری» می گویند.
2ــ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،18ص .100
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افراد با سالیق و توانمندی های گوناگون شکل می گیرد که در آن ،هر دسته از طبقات اجتماع
از سویی برای رفع نیاز دیگران به خدمت رسانی مشغول است و از سوی دیگر ،خود از
خدمات آنان بهره مند می شود.
ادامه حیات ،آنها را در کنار
بنابراین ،با توجه به محتوای این آیه ،نیاز انسان ها به ٔ
یکدیگر قرار داد و انسان پی برد که باید اجتماعی مدنی را تشکیل دهد.
ّاما آیا زندگی بشر همواره در صلح و دوستی سپری شده و انسان ها با رفع نیازهای
یکدیگر پیوسته با صلح و صفا در کنار هم زندگی کرده اند؟

فعالیـت کالسـی
مطهری در تفسیر آیه ای که
این عبارات را از استاد شهید مرتضی ّ
گذشت ،بخوانید:
«مفاد آیه این است که انسان ها از نظر امکانات و استعدادها یکسان
و همانند آفریده نشده اند؛ که اگر چنین آفریده شده بودند ،هر کس همان را
داشت که دیگری دارد و همان را فاقد بود که دیگری فاقد است و طبع ًا نیاز
متقابلی و پیوندی و خدمت متبادلی در کار نبود .خداوند ،انسان ها را از نظر
استعدادها و امکانات جسمی و روحی و عقلی و عاطفی ،مختلف و متفاوت
آفریده است؛ بعضی را در بعضی از مواهب بر بعضی دیگر به درجاتی برتری
داده است و احیان ًا آن بعض دیگر را بر این بعض ،در بعضی دیگر از مواهب
برتری داده است 1و به این وسیله همه را ّ
بالطبع نیازمند به هم و مایل به پیوستن
به هم قرار داده و به این وسیله زمین ٔه زندگی به هم پیوست ٔه اجتماعی را فراهم
2
نموده است».
با توجه به این عبارات و آنچه خواندید ،به نظر شما تنها بستر شکوفایی
استعدادهای هر انسان چه می تواند باشد؟ چرا؟
1ــ البته واضح است که سعی و تالش انسان ها ،عاملی مهم در افزایش ظرفیت ها و توانمندی های آنها و در نتیجه ،کسب موفقیت
ایشان در زندگی است.
2ــ مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری ،ج  ،2ص .335
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وضع قوانین ،ضرورت زندگی اجتماعی
تا زمانی که زندگی اجتماعی حالت پیچیده ای نیافته بود ،اختالف قابل توجهی نیز
میان انسان ها به وجود نیامده بودّ ،اما با رشد جوامع و افزایش تدریجی علم و قدرت ،کم کم
اختالفاتی میان انسان ها پدید آمد.
چنان که پیش از این گفته شد ،انسان موجودی بینهایتطلب است و همین ویژگی در او
موجب میشود به آنچه دست مییابد قناعت نکرده ،همواره بیش از آنچه که دارد را طلب کند.
با رشد علم و قدرت در بشر ،او برای رسیدن به سود بیشتر ،تعاون اجتماعی را که
زیربنای تشکیل جامعه بود ،زیر پا نهاد و طبقات ضعیف جامعه را برای رسیدن به اغراض
و اهداف خود به خدمت گرفت؛ که این امر سبب شد با گذشت زمان ،به تدریج فاصله و
اختالف میان طبقات اجتماعی انسان ها بیشتر شود.
در طول تاریخ ،هر زمان و هر جا که انسان ستمگری به قدرت رسیده است ،شاهد رنج
طبقه قوی جامعه به طبقات ضعیف تحمیل می کند .قصص قرآنی مربوط
و محنتی هستیم که ٔ
به جوامع پیشین ،از حضرت نوح تا پیامبر اسالم ،بهترین گواه این ماجراست.
فاصله طبقاتی همواره کیان اجتماع را تهدید می کند؛ زیرا هر انسان
این اختالفات و
ٔ
نیرومندی می خواهد از ضعیف بهره کشی کند و طبقه ضعیف هم از روی ضرورت مجبور
به اطاعت می شود تا خود ،روزی به قدرت برسد و انتقام بگیرد .ح ّتی قدرتمندان نیز به آنچه
تصرف اموال دیگر قدرتمندان هستند.
دارند رضایت نمی دهند و همواره در پی ّ
اینجا بود که انسان ها به این نتیجه رسیدند که برای دوام اجتماع و در حقیقت دوام
زندگی شان ناگزیر از تنظیم مقررات و قوانینی هستند تا در پرتو اجرای آنها هر صاحب حقّی
حق خود برسد.
به ّ
از این رو ،اندیشه های انسانی درصدد وضع قوانین مدنی برآمدند ّاما آیا به نظر شما ،با
وضع قوانین مدنی مشکل جوامع برطرف شد و نزاع میان انسان ها از بین رفت؟
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توجه به این آیات ،نقص اساسی اندیشه های بشری چیست و در بهترین حالت ،چه
با ّ
چیزی را برای بشر به ارمغان خواهد آورد؟

َ
فَاَرعض َعن َمن ت َ َو ّ ّْل َعن ِذركنا َو َل ُيد ا َِّل احلَياةَ ُّ
ادلنيا × ذٰ ِل َك َمبلغ ُ ُهم
ِ
ِ
ِ
َ
1
علم  ... (نجم)29-30/
ِمن ال ِ ِ

آیا هدف خدا از خلقت انسان این بود؟

2ــ سامان بخشیدن به اجتماع ،یکی از اهداف بعثت انبیاء

تقرب انسان ها به خداوند و پیاده سازی
چنانچه می دانیم ،هدف اصلی از بعثت انبیاءّ ،
ایمان و توحید در میان جوامع انسانی است.
اداره جوامع انسانی و
مقررات بشری را در
قرآن برای تحقّق این هدف ،قوانین و ّ
ٔ
نیل آنها به سعادت ،ناقص می داند؛ از این رو یکی از اهداف بعثت انبیاء را سامان بخشی به
اداره آن بر اساس قوانین الهی معرفی می کند و شریعت را تنها راه رفع
اوضاع اجتماع و
ٔ
اختالفات می داند:

َ َ َ
َ
اكن انلّ ُ
اس ا ُ َّم ًة وا ِح َد ًة فَبَ َع َث اهلل ُ انلَّب ّ َ
ییـن ُمبَ ِّش َ
رين َو ازنَل َم َع ُه ُم
ين َو ُمن ِذ
ِ
َ ََ
تاب باحلَ ّق ِلَحك ُ َم ب َ َني انلّ
َ
ه ( ...بقره)213/
اس
فيمـا اختلفوا في ِ
ال ِك ِ ِ
ِ
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آیه باال را ترجمه کنید.
ابتدا به این پرسش ها پاسخ دهید و سپس ٔ
توجه به این عبارات از کتاب راغب اصفهانی (ص ،28ذیل ریش ٔه «امم») ،معنای واژه
1ــ با ّ
« ُا َّمة» در آیه چیست؟

رین» چیست؟ فاعل در عبارت ِ«ل َی ُ
حک َم» کدام است؟
رین َو ُم ِنذ َ
2ــ نقش نحوی عبارت ُ«م َب ِ ّش َ
1ــ سوره «نجم» ،یکی از سوره های چهارگانه قرآن است که سجده واجب دارند.
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ریشه «کَ َتب» و به معنای هر چیز نوشتاری است ّاما از آنجا که قوانین
کلمه «کتاب» ،از ٔ
ٔ
وسیله کتابت و امضا قطعیت می یافت ،از این جهت هر حکم و قانونی
و فرامین دستوری به
ٔ
را هم که پیروی از آن واجب باشد ،در لغت عربی «کتاب» نامیده اند .بنابراین« ،کتاب» در این
آیه به معنای قانون الهی یا همان دین و شریعت است.
خدا انسان را آفریده است و او ،هم بهترین قانون و برنامه را برای جامعه سازی و
ساماندهی امور اجتماعی دارد و هم دقیق ترین برنامه را برای انسان سازی و معنویت یکایک
انسان ها ارائه کرده است .آنچه اندیشه های بشری از آن غفلت کرده اند ،ساخته شدن خود
طی ٔبه انسانی ح ّتی با بهترین قوانین هم نمی توان وحدت،
انسان هاست .بدون معنویت و حیات ّ
آزادی و عدالت اجتماعی را ایجاد و مستقر نمود و اختالفات و نزاع ها را از میان برداشت.
برنامه انبیاء با اندیشه های بشری و مادی است.
همین ،تفاوت اصلی ٔ
توجه در این آیه آن است که خداوند در ِ
کنار تبشیر و انذار ،سخن از
ٔ
نکته جالب ّ
حاکمی ِت کتاب و انبیاء الهی به میان می آورد و این به معنای ضرورت برپایی حکومت دینی
ّ
همه احکام الهی صرفاً با آموزش و ارشاد ،عملی
همراه با کار فرهنگی است؛ چرا که نه ٔ
مجرد موعظه و داوری ،بدون ضمانت اجرا رفع می گردند ،بلکه
می شوند و نه اختالفات به ّ
باید حکومت الهی به دست پیامبران و پیروان مؤمن آنان برپا شود تا بتوان اختالفات را رفع
جامه عمل پوشاند.
کرد و به احکام الهی ٔ
بر این اساس ،یکی از مهم ترین وظایف انبیاء الهی تشکیل حکومت بوده است تا در
مقررات الهی اداره شود.
ٔ
سایه آن ،جامعه بر اساس قوانین و ّ
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1ــ با توجه به آی ٔه زیر و با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن ،مراد از واژه «کتاب» در
آیه (بقره )213/چیست؟

ً َّ
َ َ َ
ش َع َلکُم ِم َن ّ
ََ
ادل ِین ما َو ّ ّْ
وحینا اِل َک َو ما َو َّصینا بِه
نوح َو الی ا
ص بِه
ٰ
اِرباهمیَ َو ٰ ّْ
ّْ
عیىس (...شوری)13/
موىس َو

2ــ به نظر شما ،اگر انبیاء الهی به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی از طریق برپایی حکومت
نبودند و صرف ًا به کار فرهنگی و بشارت و انذار مردم بسنده می کردند ،آیا باز هم این همه
دشمن پیدا می کردند و یا تهدید و تبعید می شدند و به قتل می رسیدند؟
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تا اینجا روشن شد که خداوند از یک سو نیاز به زندگی اجتماعی و هم زیستی با
دیگر مردمان را در انسان قرار داد و از سوی دیگرَ ،اشکال زندگی انسان را در سه سطح
خانوادگی ،خویشاوندی و اجتماعی گسترش داد .همچنین ،برای ساماندهی هر یک از این
سطوح ارتباطی ،قوانین و آیین هایی تعیین کرد .از اینجا به روشنی «اجتماعی بودن» حیات
ِ
انسان مشخص می گردد.
حال پرسش این است که موضوع فردی یا اجتماعی بودن حیات انسان چه اهمیتی
دارد؟ اینکه ما بفهمیم سرشت انسان بر زندگی فردی نهاده شده یا اجتماعی ،چه فایده ای
برای رشد و سعادت او دارد؟
در پاسخ باید گفت ،حال که می دانیم حیات انسان نه در قالب انفرادی بلکه در بستر
جامعه و ارتباط با دیگر انسان ها رقم می خورد ،لذا درخواهیم یافت که:
«اجتماع» ،آن بستری است که می تواند جایگاهی برای شکل گیری
طیبۀ» انسان قرار گیرد.
«حیات دنیا» یا «حیات ّ
طیبه
انسان تنها در بستر اجتماع و ارتباطات انسانی است که می تواند صاحب حیات ّ
شود و از اثرات آن بهره مند گردد .لذا با سامان بخشیدن به اجتماع در راستای رسیدن به این
طیبه سوق داد .چنانچه در آیات مشاهده کردیم،
هدف ،می توان انسان ها را به سوی حیات ّ
انبیاء    نیز در طول تاریخ ،سامان بخشی به اجتماع و رفع اختالفات اجتماعی بشر را دنبال
می نمودند.
از همین رو موضوع «اجتماع» در تعالیم اسالمی ،به خصوص در قرآن اهمیت فراوان
دارد و آیات فراوانی به تبیین این موضوع اختصاص یافته است؛ به طوری که از دین اسالم،
دینی سراسر اجتماعی ساخته است .در درس بعد بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.

اندیشـه وتحقـیـق
برخی روشن فکران در طول قرن ها ،شعار «جدایی دین از سیاست و
توجه به آنچه در درس خواندید و با
مدیریت جامعه» را سر داده اند .با ّ
استناد به آیات ،این ّ
تفکر را بررسی و نقد کنید.
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برای مطالـعـه
اجتماع در آیینۀ کالم رهبری
یکی از دغدغه های مفسران و قرآن پژوهان معاصر ،موضوع «اجتماع»
در قرآن و ارتباط آن با فرد می باشد .در این خصوص کتاب های بسیاری از
مطهری ،1آیت ال ّله
سوی علما و دانشمندان از جمله استاد شهید مرتضی ّ
جوادی آملی ،2آیت ال ّله مصباح یزدی 3و ...به رشته تحریر درآمده است.
مقام معظم رهبری(مد ظلهالعالی) نیز در سلسله مباحث تفسیری خود ،در
کتاب «طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن» ،مباحث مبسوطی درباره اجتماع
مطرح نموده اند.4
ایشان در این کتاب ،نظام اصول اعتقادی اسالم را ذیل چهار فصل
«ایمان»« ،توحید»« ،نبوت» و «والیت» تبیین کرده و در قالب این فصول،
اندیشه اجتماعی اسالم را مبتنی بر آیات قرآن ارائه می نمایند.
مقدمه کتاب آمده است:
در ّ
«طرح اسالم به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و
یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسان ها ،یکی از فوری ترین ضرورت های
ّ
تفکر مذهبی است .تحقیقات اسالمی پیش از این به طور غالب فاقد این
ویژگی های مهم بوده و از این رو در مقایسه اسالم با مکاتب و مسالک
اجتماعی این روزگار ،باحثان و جویندگان را چندان که شاید و باید ،به نتیجه
ثمربخش و قضاوت قاطع نرسانیده است»....

1ــ در کتاب «جامعه و تاریخ»
2ــ در کتاب «جامعه در قرآن»
3ــ در کتاب «جامعه و تاریخ از نگاه قرآن»
4ــ مباحث این کتاب ،سلسله جلسات مقام معظم رهبری در سال  1353در شهر مشهد می باشد که در  670صفحه به همت
انتشارات مرکز صهبا منتشر شده است.
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همچنین در ص 384کتاب ،درباره اهمیت موضوع اجتماع در تربیت
انسان می خوانیم:
«انبیا دو هدف دارند ،دو هدف مهم؛ یکی هدف اساسی است« :ساختن
انسان» ،پیراستن انسان از بدی ها ،آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها؛ ّاما
هدف دیگر که در نیمه راه این هدف قرار دارد این است« :تشکیل جامعه
توحیدی» ،تشکیل نظام الهی ،تشکیل حکومت خدا ،تشکیل تشکیالتی که با
مقررات الهی اداره شود .این هدف هم ٔه انبیاء است .اگرکسی خیال
قوانین و ّ
کند که انبیای بزرگ الهی این هدف را نداشتند ،بایستی بیشتر در قرآن ،در
حدیث و در تاریخ مطالعه کند».
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درس هشتم

هویت اجتماع از منظر قرآن

قرائـت آيـات
آیات  103تا  108سوره آل عمران را قرائت کنید.

هلل َج ً
ـميـعا َو ال ت َ َف َّرقوا’ َو اذكُروا
َو اعـتَ ِصموا ِ َب
بل ا ِ
ِ
ُ
َ َ
هلل َع َـلـكُم اِذ ك ُ ُ
نت اَعـدا ّْ ًء فَاَلَّ َـف ب َ َ
يـن قُلوبِكم
عـمـة ا ِ
نِ
عـمـ ِته اِخـوانًا َو ك ُ ُ
فَاَصبَ ُ
حـت ب ِن َ
نت َع ّْـلى َشفا ُح َ
فرةٍ ِم َـن
ِ
!
َ ّْ َ ُ َ ّ ُ ُ َ ُ
ّ ََ َ َ ُ
انل ِار فانقذ كم ِمهنا ‘كذ ِلـك يـب ِيـن اهلل لـكم آياتِ !ه
دون  َو لـتَكُن منكُم ا ُ َّم ٌ
ــــة يَ َ
َل َـع َّـلـكُم َتـتَ َ
دوعن
ِ
ا َِل َ
عـروف َو يَ َهن َ
أم َ
ـرون ب َ
الـخيـــر َو يَ ُ
ون َع ِـن
الـم ِ
ِ
ِ
الـمنكَر َو اُولّْـّْئ َ
الـمف ِل َ
ـم ُ
ُ
ـك هُ ُ
ـحون  َو ال تَكونوا
َ
ِ
ـذيـن ت َ َف َّرقوا َو اخـتَ َلـفوا ِمن بَعـد ما اج ّْ َءهُ
ـم الـبَيّ ُ
َكلَّ َ
ُ
ـنات’
ِ
ِ
َو اُولّْـّْئ َ
وم تَبيَ ُّ
ـك َل ُـهم َع ٌ
ـظيـم   يَ َ
ـض ُووجهٌ وَ
ـذاب َع ٌ
َ
َّ
َ
َ
ك َفرتُ
اسو َّدت ُووجهُ ُـهم اَ َ
سو ُّد ُووجهٌ فا َّمـا ال َ
ـذيـن َ
تَ َ
بَ َ
نت تَـكف ُ َ
ـذاب با ك ُ ُ
عـد ايـمانِكُم فَذوقُوا َ
الـع َ
رون 
ِ
ـذيـن ابيَ َّ
ـضت ُووجهُ ُـهم فَفى َر َ
َو اَ َّما الَّ َ
هلل· ُه
حـمـ ِة ا ِ
آيات اهلل نَتلوها َع َـل َ
ـدون  تِ َ
فيـها اخ ِل َ
لـك ُ
ـك ب َ
الـح ِ ّـق·
ِ
ِ
َ َ ُُ ُ ُ ً َ
لـعال َ
ـميـن 
و ما اهلل يـريـد ظلـما ِل
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هویت اجتماع از منظر قرآن
دین اسالم برای به سعادت رساندن انسان و پاک سازی روح او ،تکالیف دینی مختلفی
را تعیین نموده و احکام آن را از طریق پیامبر اسالم و اهل بیت ایشان بیان کرده است.

فعالیـت کالسـی
به نظر شما ،مهم ترین تکالیف دینی مسلمانان کدام است؟ آنها را یادداشت
کنید.
......................... .........................
......................... .........................
......................... .........................
......................... .........................

کدام یک از این تکالیف فقط و فقط جنب ٔه فردی دارند؟ و کدام  یک به
نحوی به جامعه ارتباط پیدا می کنند؟
از این مقایسه ،چه نتیجه ای می توان گرفت؟

اسالم ،دینی سراسر اجتماعی

٭٭٭

تأمل در تعالیم اسالمی نشان می دهد که اغلب احکام اسالمی نه برای زندگی فردی
ّ
بلکه برای جامعه و زندگی اجتماعی انسان وضع شده اند.
قرآن کریم تحقّق بسیاری از فرمان ها و آموزه های خود را به شکل اجتماعی خواسته
است .سفارش به امر به معروف و نهی از منکر برای هدایت کلّی جامعه ،دستور به ادای
ِ
جماعت نماز جمعه به عنوان نماد عبادت اجتماعی اسالم در هر هفته و در وقت
عمومی و به
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جامعه اسالمی ،وضع خمس و زکات
معین ،فرمان به حج ،دعوت به جهاد برای حفظ کیان
ٔ
ّ
برای رفع نیازهای جامعه و از همه مهم تر ،تأکید بر برادری مؤمنان با یکدیگر همگی نمادهایی
هستند که نشان می دهند قرآن دستورات خود را در بستر جامعه جاری می کند و در اندیشه
گسترده اجتماع است.
عرصه
تحقّق آنها در
ٔ
ٔ
درباره عبادتی مانند نماز ،که خواندن آن ح ّتی به صورت فرادی ،آثار بسیاری
اسالم
ٔ
دارد ،به صورت اجتماعی و در قالب نماز جماعت سفارش کرده ،تا بر اهمیت زندگی
اجتماعی و ارتباط هر چه بیشتر مؤمنان با یکدیگر تأکید نماید.

فعالیـت کالسـی
به نظر شما ،با توجه به اینکه نماز اصو ًال ارتباط هر انسان با خدای متعال
است ،چرا ثواب نماز جماعت قابل مقایسه با نماز فرادی نیست؟

تدبــرقرآنــی
به این آیات مراجعه کنید؛ هر یک به کدام قسمت از بند هایی که خواندیم ،اشاره می کند؟
ردیف

نشانی آیه

قسمتی از بند های باال که در آیه اشاره شده است

1

جمعه9/

ِ
جماعت نماز جمعه
تأکید بر ادای عمومی و به

2

بقره196/

3

صف4/

4

آل عمران104/

5

حجرات10/

6

حج41/
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تفسیر یک آیه

نتیجه آن اشاره
یکی از مهم ترین آیاتی که به ارتباط مؤمنان با یکدیگر در جامعه و
ٔ
می کند ،این آیه است:

ين َآمنُوا اصبوا َو صابوا َو رابطوا َو ات َّ ُقوا اهللَ َل َع َّلكُم تُف ِل َ
يا اَ ُّ  يَـا َّال َ
حون
ِ
ِ
ِ
(آل عمران)200/

«صبر» در آیه به صورت مطلق آمده و در نتیجه ،شامل انواع صبر یعنی صبر بر
سختی ها ،صبر در راه اطاعت خدا و صبر بر ترک گناهان می شود.
«مصابَرة و ُمرابَطة» می نویسد:
عالمه طباطبائی در تفسیر ُ
تحمل کنند و
«مصابره» عبارت است از اینکه جمعیتی به اتّفاق یکدیگر سختی ها را ّ
هر یک صبر خود را به صبر دیگری تکیه دهد که در نتیجه ،حال افراد تقویت شده و تأثیر
صبر آنها بیشتر شودّ .اما «مرابطه» معنایی اعم از مصابره دارد و به معنای برقراری ارتباط
میان نیروهای افراد در جمیع شئون زندگی ایشان است؛ چه در حال سختی و چه در حال
راحتی و خوشی.1

تدبــرقرآنــی
توجه به معنایی که از «صبر» شناختید و نیز معنای ابواب ثالثی مزید ،تفاوت دو
1ــ با ّ
صبروا» و ِ
عبارت ِ«ا ِ
«صابروا» چیست؟
رابطة» را در قالب یک مثال در کالس توضیح دهید.
2ــ تفاوت دو مفهوم ُ«م َ
صابرة و ُم َ
درباره معنای هر یک از اوامر سه گانه در آیه سؤال می کند
3ــ فردی از امام صادق ،
ٔ
َ
و امام این گونه پاسخ می دهند« :اِصبوا َ َ
ع االَذي فينا» ُق ُ
لتَ :و صابِروا؟ قال:
ٰ
ِ
َ
ُ
َ
َ
« َع َع ُد ّوكُم َم َع َو ِلّكُم» قُ ُ
لتَ :و رابطوا؟ قال« :ا ُ
لـم َ
2
قام َم َع اِما ِمكم»
ِ
ِ
ٰ ِ
در این روایت ،امام صادق  ،چه مصادیقی برای هر یک از این دستورات سه گانه
بیان کرده اند؟ از آن چه نتیجه ای می گیرید؟
1ــ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،4ص 92ــ .91
2ــ البرهان فی تفسیر القرآن ،ج  ،1ص .732
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ثمره آنها ،یعنی
این دستورات سه گانه در آیه ،با سفارش به تقوا پایان می پذیرد و به ٔ
فالح و رستگاری ،اشاره می شود تا نشان دهد ،صبر و مصابره و مرابطه تنها در سایه تقواست
که می تواند خیر دنیا و سعادت اخروی را به ارمغان آورد.

تدبــرقرآنــی
آیا می توانید مصادیقی از صبر ،مصابره و مرابطه را بدون رعایت تقوا بیان کنید؟

اگر قید « َو ات َّ ُقوا اهللَ» برای این دستورات سه گانه بیان نشود ،چه نتایجی حاصل می آید؟

رستگاری در بستر زندگی اجتماعی

این همه تأکید اسالم بر اجتماع به سبب آن است که فضائل اخالقی انسان و حیات
طیبه تنها در بستر زندگی اجتماعی رقم می خورد .به نظر شما ،فردی که در خانه یا بیابان به
ّ
تنهایی زندگی می کند و با دیگر انسان ها برخوردی ندارد ،چه تعداد از رفتارهای اخالقی را
می تواند از خود بروز دهد؟ چنین فردی هرگز نمی تواند انفاق و ایثار کند یا دست افتاده ای
خورد .او همچنین ،همنشین و
را بگیرد و یا در برابر اشتباه دوستش ،خشم خود را فرو َ
همکاری ندارد که از حسد یا بخل نسبت به او اجتناب ورزد .زمینه ای وجود ندارد که کسی
را مسخره کند یا دروغ بگوید و. ...
در نتیجه ،این اجتماع است که انسان را رشد می دهد ،زمینه ساز انجام رفتارهای
اخالقی می شود و بستر مواجهه انسان را با بسیاری از امتحانات الهی فراهم می آورد .فردی
که از جمع گریزان است ،در میهمانی ها و دید و بازدیدهای خویشاوندی شرکت نمی کند،
تشکیل خانواده نمی دهد ،در مسجد ،مدرسه یا محلّه مسئولیتی را نمی پذیرد و ،...یک
دین دار کامل نیست و نمی تواند به کمال نهایی خود برسد؛ ح ّتی اگر بسیار هم اهل نماز و
روزه مستحبی باشد.
ٔ
گروهی را در نظر بگیرید که در پای کوه ایستاده و از این راضی و شادمان اند که به
دره ای سقوط نکرده اند .کوهنوردانی از کنارشان عبور می کنند و
صخره ای برنخورده و در ّ
این گروه آنها را موعظه می کنند که خطر سقوط وجود دارد و اگر می خواهید سقوط نکنید،
به سمت قلّه نروید!
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به نظر شما ،آیا سقوط نکردن این گروه می تواند برای آنها هنر محسوب شود؟ و گوش
موعظه ایشان کاری عاقالنه است؟
سپردن به
ٔ
َمثَل افرادی که به زندگی غیر اجتماعی و غیر مسئوالنه قناعت کرده اند و خود را از
همه مسئولیت ها و تعامالت اجتماعی کنار می کشند تا مبادا به خطا یا گناهی گرفتار شوند،
َمثَل همین افراد ایستاده در پای کوه است .در این میان ،قرآن رابطه ای تنگاتنگ میان فرد و
جامعه قائل بوده و رشد و سقوط هر انسان را در بستر تعامالت اجتماعی او تعریف می کند.

ارتباط فرد و جامعه در قرآن

چنانچه می دانیم ،هر انسانی برخوردار از حیات فردی و دارای طاعت و عصیان و
در نهایت ،سرنوشت خاصی است ّاما همین انسان ها هنگامی که کنار یکدیگر قرار می گیرند و
جامعه را تشکیل می دهند ،این جماعت و جامعه ،هویتی جدید نسبت به هویت تک تک افراد
پیدا می کند و خواص جدیدی می یابد.
این مطلب کامال ً عقلی است و با دقت در عالم طبیعت نیز می توان نمونه هایی از آن
را مشاهده کرد .هنگامی که به آفریده های گوناگون در جهان می نگریم ،درمی یابیم که عالم
طبیعت از اجزائی تشکیل شده که هر یک برای خود آثار و خواصی دارد .سپس چند جزء
از این اجزا با هم ترکیب می شوند و فوایدی اضافه بر فوایدی که در تک تک اجزاست،
به دست می آید؛ مثال ً انسان که یکی از موجودات عالم است ،اجزائی دارد که هر یک از آنها
فوایدی مشخص دارند .حال اگر این اجزا در کنار هم قرار بگیرند ،خواص و فوایدی پیدا
می کنند که پیش از آن وجود نداشته است؛ برای نمونه ،هر یک از انگشتان دست فایده ای
دارد و وجودش برای بدن الزم است ّاما به تنهایی قادر به انجام دادن بسیاری از کارها نیست
و ح ّتی نمی تواند دکمه های لباس را ببنددّ .اما وقتی این انگشتان در کنار هم قرار می گیرند،
توان انجام دادن بسیاری از کارها را می یابند.
و یا اجزای مختلف یک خودرو (فرمان ،صندلی ها ،باتری ،دینام ،سیلندرها و،)...
هر یک به صورت مجزا فایده و عملکرد خاص خود را دارندّ ،اما وقتی در کنار هم جمع
وسیله نقلیه با قابلیت جابه جایی
می شوند ،خاصیت و عملکرد جدیدی پیدا می کنند و یک
ٔ
افراد را می سازند؛ در حالی که این قابلیت در تک تک آن اجزا وجود نداشت.
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اجتماع اعضا در کنار یکدیگر خواه ناخواه به وجودی دیگر و ایجاد
بر این اساس،
ِ
هویتی جدید منجر می شود ،غیر از وجود و هویتی که تک تک افراد دارند؛ و خواص و
درباره جامعه نیز
آثاری می یابد غیر از خواص و آثاری که تک تک افراد دارند .این مطلب
ٔ
نسبت به تک تک افراد آن صادق است.
به همین جهت ،قرآن کریم در کنار وجود و شخصیت و سرنوشتی که برای افراد
هست ،وجود و شخصیتی مستقل برای اجتماع قائل است و با تعابیر گوناگون به این
شخصیت اجتماعی اشاره می کند:
امت ها
1ــ عمر و اجل ّ
درباره عمر و اجل ّامت ها می فرماید:
قرآن
ٔ

َ ُ ّ ُ َّ َ َ ٌ َ َ َ ُ
ساع ًة َو ال يَستَقد َ
أخ َ
ون َ
مون
و ِلك ِل ا  م ٍة اجل ف ِاذا
اجء ا َجل ُهم ال يَستَ ِ
ِ

(اعراف)34/

تدبــرقرآنــی

1ــ در آیه ،دو عبارت متضاد با یکدیگر را پیدا کنید .این دو عبارت به چه معناست؟
رون» چیست و مرجع آن در جمله کدام است؟
2ــ فاعل فعل َ«یس َت ِأخ َ
«ساع ًة» به چه معناست؟
3ــ به نظر شما عبارت َ
در این آیه ،سخن از حیات و زندگی جوامع و ملّت هاست که مانند زندگی افراد در
زمانی مشخّص پایان می پذیرد و تخلّف ناپذیر است؛ این زمان نه پیش افتادنی است و نه پس
افتادنی .بدیهی است که افراد یک جامعه حیات فردی خود را نه با یکدیگر و در یک لحظه،
بلکه به صورت تدریجی و در طول سال ها از دست می دهند؛ در حالی که آیه از یک اجل و
مرگ دفعی سخن به میان آورده است.
مرگ و انقراض ّامت ها اغلب بر اثر انحراف از مسیر حق و عدالت و روی آوردن
به ظلم و ستم رخ می دهد .هنگامی که ملّت های جهان در چنین مسیرهایی قدم می گذارند،
سرمایه های هستی خود را یکی پس از دیگری از دست می دهند و سرانجام سقوط می کنند؛
راعنه مصر و.1 ...
مانند ّ
تمدن  های بابل ،فَ ٔ
1ــ تفسیر نمونه ،جلد  ،6ص .158
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2ــ کتاب امت ها

ّ
ُّ
َ َ ّْ ُ َّ
ُ
ُ
ُ
ً
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
وم ت َ
ك ا ُ َّم ٍة اجثِيَة ك ا ٍَّ
زجون ما كنت ت َ
تابا ايلَ َ
ديع ا ِّْيل كِ َ
ت
ة
م
وت 
ي
لون (جاثیه)28/
عم 
ٰ
ِ

تدبــرقرآنــی
1ــ افعال معلوم و مجهول را در این آیه پیدا کنید .فاعل یا نائب فاعل آنها کدام اند؟
مفسران در تفسیر کلم ٔه «کتاب» دو نظر ارائه داده اند :نام ٔه عمل یا کتاب آسمانی
2ــ ّ
هر ا ّمت.
با توجه به سیاق این آیه و آیات پس از آن ،از دیدگاه شما کدام نظر دقیق تر است؟
توجه به معنای این آیه ،نه تنها افراد ،هر کدام کتاب و سرنوشتی مخصوص به خود
با ّ
دارند ،بلکه جوامع نیز از آن جهت که حاصل جمع مردمانی هستند که با فرهنگ ،اعتقادات
و عالیق مشترک با هم زندگی می کنند و ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند ،کتابی مخصوص
به خود داشته و در روز قیامت به سوی آن فراخوانده می شوند.
امت ها و عمل بر اساس آن
3ــ درک ّ

َ َّ ّ ُ ّ ُ َّ َ َ َ
عل ُهم ...
زينا ِلك ِل ام ٍة

(انعام)108/

این آیه نیز اشاره می کند که هر جامعه ،فهم و شعور واحد و معیارهایی خاص و ذوق
دیده
و ذائقه ا ی منحصر به فرد برای تشخیص زینت ها و زیبایی ها دارد .بسا کارهایی که در ٔ
دیده ّامتی دیگر نازیباست .در واقع ،این فضای اجتماعی یا همان فرهنگ
ّامتی زیبا و در ٔ
ذائقه ادراکی افراد را نسبت به عملی خاص به طور یکسان شکل می دهد و
جامعه است که ٔ
آن را مبنای عمل افراد در جامعه قرار می دهد.
این فهم و درک نسبت به مسائل تا جایی پیش می رود که ح ّتی جامعه بر اساس فهم و
شعور خود ،آداب و سنت هایی را وضع کرده و بر مبنای آن حقوقی برای خود قرار می دهد
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و حقوقی دیگر را از خود سلب می کند؛ حقوقی که ممکن است هیچ پایه و اساس دینی و
ح ّتی اخالقی نداشته باشدّ ،اما مبنای عمل جامعه قرار می گیرد .قرآن از زبان قوم لوط خطاب
به پیامبرشان چنین نقل میکند:

َ
َ
قالوا ل َقد َع ِل َت ما لـنا يف بَناتِ َك ِمن َح ٍ ّق ...

(هود)79/

قـوم لوط بر مبنـای س ّنـت نادرست و زشتی که میـان خود وضع کرده بودنـد،
آیه فوق
عمـال ً ّ
حق طبیعی ازدواج را از خود سلب نموده بودند .عالمه طباطبائی در تفسیر ٔ
می نویسد:
«بی تردید ،هنگامی که انجام عملی در میان مردم س ّنت جاریه شد ،حق هم برای آنان
در آن عمل ثابت می شود و وقتی ترک عملی س ّنت جاریه شد ،حق ارتکاب آن نیز از آن مردم
سلب می شود».1

تدبــرقرآنــی
توجه به سیاق آیه ،از کجا می توان دریافت که ترک ازدواج در میان قوم لوط به یک
با ّ
س ّنت جاریه تبدیل شده بود؟
قرآن کریم همچنین برخی جوامع را به سبب اعمال نیک آنها می ستاید؛ اعمالی که به جامعه،
به عنوان یک واحد کلّی ،نسبت داده می شود و از فهم و دانش صحیح آن جامعه حکایت
می کند:

َ َّ
ِمن اَهل ال ِكتاب ا ُ َّم ٌة قائِ َـم ٌـة يَ َ
آناء ال ِل ...
هلل
آيات ا ِ
تلون ِ
ِ
ِ

(آل عمران)113/

از اهل کتاب ،جمعیتی هستند که (به حق و ایمان) قیام می کنند و پیوسته در اوقات شب،
آیات خدا را می خوانند.

1ــ تفسیر المیزان ،ج  ،10ص .341
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روح جمعی اجتماع

دهنده آن است که قرآن نوعی حیات برای جوامع قائل است؛
ٔ
همه آنچه بیان شد ،نشان ٔ
حیاتی که ورای حیات فردی یکایک انسان های عضو اجتماع و مستقل از آنهاست .بر این
نامه عمل مخصوص به خود
اساس ،هر جامعه فهم و
اندیشه خاصی دارد ،عمل و عصیان و ٔ
ٔ
معین است که بر اساس آن ،روزی حیاتش به پایان می رسد.
دارد و همچنین دارای اجلی ّ
این حیات را «روح جمعی اجتماع» می نامیم .روح جمعی در یک جامعه ،ترکیبی
از اندیشه ها ،عواطف ،خواست ها و اراده های افراد آن جامعه است که هویت جدیدی را
تشکیل می دهد .این روح جمعی بر هویت و سرنوشت تک تک افراد آن جامعه مؤثّـر بوده و
جهت گیری های کلی و عمومی زندگی آنها را تعیین خواهد کرد.
از نگاه قرآن ،تأثیر روح جمعی در سرنوشت افراد جامعه تا آنجاست که گاه کار یک
اراده اجتماعی
همه جامعه نسبت داده می شود؛ زیرا مردم یک جامعه ،عموماً یک
فرد به ٔ
ٔ
واحد دارند که حاصل از روح جمعی آنهاست.
برای نمونه ،قرآن در داستان قوم ثمود ،کشتن شتر صالح را ــ که به ظاهر کار یک نفر
همه آنها را
مستحق مجازات می داند:
ّ
بود ــ به همه آن قوم نسبت می دهد و برای آن عملٔ ،

َ
َ
َ َّ
كذبَت ثَـمود ُ بِطغواها * ِا ِذ انبَ َع َث اشقاها *
َ َ َ
ُ
ََ
هلل َو ُسقياها *
هلل ناقة ا ِ
فقال ُل َرسول ا ِ
فَكَ َّذبوهُ ف َ َع َقروها ف َ َد َ
مد َم َع َل ِهم َر ُّبُـم ب ِ َذ ِ َ َ ّ
نبم فسواها (شمس)11-14/
ِ

قوم «ثمود» بر اثر طغیان[ ،پیامبرشان را] تکذیب کردند؛ آن گاه که شقی ترین آنها به پاخاست،
«ناقه خدا و [نوبت ] آب خوردنش را [حرمت نهید]»
و
فرستاده الهی [صالح ] به آنان گفتٔ :
ٔ
ولی آنها او را تکذیب و ناقه را ِپی کردند (و کشتند)؛ از این رو پروردگارشان آنها (و
سرزمینشان) را به خاطر گناهانشان در هم کوبید و با خاک یکسان کرد.
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تدبــرقرآنــی
توجه به این آیات ،از کجا ّ
مشخص می شود که کشتن شتر صالح کار یک نفر بوده
1ــ با ّ
است ،اما قرآن این عمل را به هم ٔه قوم نسبت می دهد؟
2ــ این حدیث از امام علی را بخوانید.

َ ُّ َ ّ ُ َّ َ َ ُ ّ َ ّ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ٌ
ود َر ُجل وا ِح ٌد
ارلضا و السخط و اِنا عقر ناقة ث
ا يـا انلاس اِنا يمع انلاس ِ
َ َ َّ ُ
َ
ذاب َل ّـما َع ّـموهُ ب ِ ِ ّ
الـرضا
فعمه ُم اهلل ُ بِالع ِ
ای مردم ،همانا آن چیزی که مردم را گرد هم می آورد ،خشنودی و خشم (نسبت به

ناقه ثمود را یک نفر کُشت ّاما خداوند عذاب را برای همه
امور) است .به درستی که ٔ

فرستاد؛ زیرا همه از کار او راضی بودند.
چگونه می توان از این حدیث برای فهم بهتر آیات  11تا 14
سوره شمس کمک گرفت؟
ٔ
3ــ از آی ٔه زیر چگونه می توان وجود یک روح جمعی را برای اجتماع نتیجه گرفت؟

َ ً ُ َ َّ َّ َ َ
ُ َّ ً
اخصة
ين ظ َلوا ِمنكم
َو اتَّقوا ِفتنة ال تصيب ال
َ َ َّ َ ُ
قاب (انفال)25/
َو اعلـموا ان اهللَ شديد ال ِع ِ

رابطه فرد و اجتماع رابطه ای مستحکم و سرنوشت این دو سخت به
بر این اساس،
ٔ
یکدیگر وابسته است .هر یک از ما نیز به خوبی این نکته را تصدیق می کنیم که هر چند در
اراده مستقل داریمّ ،اما به سبب پیوستگی عمیق ما با جامعه و افراد آن،
زندگی ،اختیار و ٔ
سرنوشت ما معموال ً نمیتواند امری جدا از سرنوشت جامعهای که در آن زندگی میکنیم ،باشد.

نظریۀ اندام وارگی اجتماع

توجه به تأکید اسالم بر اجتماع و اهمیت آن در سعادت افراد ،حکمای اسالمی
با ّ
«نظریه اندام وارگی اجتماع» مطرح نموده اند؛
درباره ساختار جامعه را با عنوان
دیدگاه خود
ٔ
ٔ
به این معنا که اجتماعات انسانی و به خصوص جوامع مسلمان و مؤمن ،مانند یک بدن واحد
هستند .همان طور که در بدن انسان هر عضوی باید کار مناسب خود را انجام دهد تا انسان
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بتواند با تهدیدات مقابله کند و به زندگی ادامه دهد ،در جامعه نیز هر فرد باید کار خود را به
درستی انجام دهد تا جامعه بتواند به سعادت برسد .از سوی دیگر ،اگر عضوی از اجتماع
متوجه کل جامعه می شود و
وظیفه خود را به انجام برساند ،این ضرر
آسیب ببیند یا نتواند
ٔ
ّ
آسیب آن دامن همه را می گیرد .از همین رو ،افراد جامعه می بایست به یاری و هم دردی او
شتافته و ضعف و نقص او را جبران کنند.
پیامبر اکرم
جامعه ایمانی و سالم و نوع ارتباط ها در آن فرموده اند:
در توصیف
ٔ

نني يف ت َ ِّ َ ُ
الـمؤ ِم َ
احهم َوتَعاطُ ِفهم َم َث ُل َ
يك ِم ُ
َم َث ُل ُ
الـج َس ِد ا َِذا اشتَ ّْ
نه
ِ
واد ِه َوت ِ ِ
ُع ٌ َ
دايع َلهو سائـِرُ اجلَ َس ِد ب ِ َّ َ
م
الس ِر َواحل ُ ّ ٰ
ضو ت ٰ

مثل مردم با ایمان در دوستی و مهر و محبّت نسبت به یکدیگر ،مانند بدن واحدی است که هرگاه
یکی از اعضای آن بیمار شد ،سایر اجزای پیکر با شببیداری و تب ،با آن همدردی میکنند.

فعالیـت کالسـی
1ــ کدام دو بیتی مشهور از سعدی ،روایت باال را به زبان شعر بیان می کند؟
درباره این جمل ٔه مشهور بیان کنید .آیا
2ــ با توجه به مطالب باال نظر خود را
ٔ
این جمله ،صحیح است؟
«با عمل من کاری نداشته باش؛ تو را که در گور من نمی گذارند!»

اندیشـه وتحقـیـق
با توجه به آنچه آموختید ،به نظر شما چرا در دین اسالم تا این اندازه بر
امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه تأکید شده است؟ با توجه به
سیاق آیات امر به معروف و نهی از منکر (آل عمران ،)104/آیا قرآن انجام
دادن این فریضه را به صورت فردی می خواهد یا اجتماعی؟
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برای مطالـعـه
تغییر ذائقۀ جامعه
توجه به فضای
یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه شناسان در دنیای امروزّ ،
طراحی شده ای است که جوامع به ناچار و ناخودآگاه در آن زندگی می کنند
محصور و ّ
و می پندارند آن گونه زندگی می کنند که خود می خواهند و می پندارند نوع لباس ،غذا،
مجلت و ده ها ِ
تفریح و گردش ،کتاب و ّ
جزء دیگر از زندگی خود را کام ًال به سلیقه
خود انتخاب می کنند.
اگر چه در این جوامع برای مثال ،مد لباس یا شکل آرایش به کسی تحمیل نمیشود
متنوع ،نمادی از آزادی اندیشه است ،ا ّما با نگاهی
و انتشار صدها هزار روزنامه و مج ّل ٔه ّ
عمیق میبینیم که به دست و پای عقل و خرد بسیاری از انسانها زنجیرهایی ضخیم بسته
شده که میدان عمل آزاد و انتخابگرانه آنها را کام ًال محدود کرده است.
مالکیت فقط
شاید برای ا ّولین بار در تاریخ انسان باشد که نصف ثروت جهان در ّ
سیصد خانواده است و نصف دیگر آن ،بین بیش از شش میلیارد جمعیت زمین ،آن هم
به صورت ناعادالنه ،توزیع شده است .از این رو کام ًال منطقی است که دستگاههای
مالکیت خود
فرهنگساز جهان در انحصار کسانی باشد که نصف ثروت جهان را در ّ
دارند و با پیچیدهترین روشهای تبلیغاتی ،فکر و قلب بسیاری از انسانها و جوامع را
مسحور میکنند و برای آنها ذائقهسازی میکنند و سلیقههایشان را شکل میدهند.
امروزه قدرت های تبلیغاتی ،نیاز آفرینی می کنند و جوامع را به دنبال نیازهای کاذبی
تنوع طلبی کاذب در زندگی
می کشانند که خود برایشان ساخته اند .ایجاد این نیازها و ّ
مادی و مشغول کردن جوامع به این امور ،فرصت فکر کردن به امور معنوی و اخالقی
را از آنها می گیرد و هویت و شخصیتشان را در حد تمایالت و ّلذت های مادی پایین
می آورد.
تنوع و مدهای گوناگون در لباس ،آرایش ،کاالهای صنعتی
به راستی ،آیا این همه ّ
و خانگی و ،...پاسخی به نیاز حقیقی انسان هاست؟ آیا بسیاری از مردم در جوامع
ِ
خویشتن حقیقی خود را فدای ثروت اندوزی جمعی اندک و ارضای
گوناگون،
عده نکرده اند؟
خواهش های نفسانی آن ّ
اگر حقیقت این است ،پس چاره چیست؟
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درس نهم

9

تقابل جبهه حق و باطل در قرآن

قرائـت آيـات
آیات  64تا  70سوره نساء را قرائت کنید.

ّ
َ َ
َ
َو ما اَ َ
َ
ذن اهللِ’ َو لو ا َّنُم
ر
ن
م
لـنا
رس
ِ
سول اِل ِلـيُـطاع بِا ِ ِ
ٍ
غـف ُروا اهللَ َو استَغـف َرَ
ءوك فَاستَ َ
سم اج ّْ َ
اِذ َظ َـلـموا اَنف ُ َ ُ
َ ُ ُ َّ ُ
سول َل َـو َج ُـدوا اهللَ ت َ ّوابًا َر ً
حيـما  فَال َو َرب ِّ َك
لـهـم ارل
َ
ال يُؤ ِم َ
موك فيـمـا َش َـر ب َ َ
ـكّ َ
ـنون َحـتّ ّْى ي ُ َ
يـنُم ث ُ َّـم   
ـح ِ
ّ
ال يَـجـدوا ىف اَنف ُ ِسم َح َـر ًج ِم ّـما ق َ َض َ
يـت َو ي ُ َـس ِلـموا
ِ
َ ً َ َ َّ ِ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ
تسيلـما  و لو انا كتبنا عـل ِـهم ا ِن اقتلوا انفسكم
َ
ُ
َ
ّ ٌ
ُ
د
ياركم ما ف َ َعـلوهُ اِل قَيلـل ِمهنُم’ َو لو
ن
م
وجا
اخـر
و
ِ
اِ
ِ ِ
َ
َ
َ َ َ َ َ ً َ
يـرا ل ُـهم َو ا َش َّد
ا َّنُم ف َ َعـلوا ما يوعـظون ب ِ !ه لـاكن خ
ثـبيـتا  َو ا ًِذا َلت َ ُ
تَ ً
جـرا َع ً
يـناه ِمن َل ُـدنّا اَ ً
ـظيـما 
ً
َو َل َـه َـد ُ
اطا ُمستَ ً
قيـما َ
و َمن يُـ ِط ِـع اهللَ َو
يـناه ِص
َّ َ َ ُ ّْ ّْ َ َ َ َّ َ َ
َ
ـذيـن ا َنع َـم اهلل ُ َعـل ِـهم ِم َـن
ارلسول فاولـئَـك مـع ال
انلَّبيّ َ
ـني َو ِّ
الشـدا ّْ ِء َو ّ
الصا ِل َ
الص ّد َ
يـقيـن َو ُّ َ
ـحيـن’ َو
ِ
ّْ
ُ
ُ
َ
َ
ً
َ
َح ُـس َن اولّْـئَـك َرفيـقاذّْ ِلـك الـفضل ِم َـن اهللِ’ َو
َ
هلل َع ً
ـيلـما 
ك ّْفى بِا ِ
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تقابل جبهۀ حق و باطل در قرآن
در درس گذشته با معنای «روح جمعی اجتماع» آشنا شدیم و آموختیم که در یک
اراده سایر افراد جدا نیست و آنچه جامعه می نامیم ،در
اراده هر فرد از
محیط اجتماعی،
ٔ
ٔ
اراده بزرگ است که حاصل و برآیند مجموع اراده های اعضای آن می باشد.
حقیقت یک ٔ
از سوی دیگر ،می دانیم که سازمان و ساختار هر اجتماعی باید بر اساس یک نظم و
نظام شکل بگیرد؛ نظامی که یک محور اصلی دارد و با حرکت در جهت این محور ،کیان
جامعه از پراکندگی و اختالف حفظ می شود.
حال سؤال این است که این محور اصلی چیست؟ آن کدام محور است که می تواند به
اراده انسان ها وحدت بخشد و روح جمعی واحدی را شکل دهد؟
ٔ
٭٭٭

محور وحدت در جامعه

محوری که می تواند اراده افراد جامعه را وحدت بخشد و آنها را به یک ّ
کل منسجم
تبدیل کند ،فرهنگ ،آیین و اعتقاداتی است که مردم جامعه پذیرفته اند .آیین و اعتقادات
مشترک ،اعضای جامعه را به یکدیگر م ّتصل می کند؛ روح جمعی را شکل داده و عنوان
جامعه را بر آنها می نهد.

فعالیـت کالسـی
این روایت از امام علی

را به خاطر می آورید؟

َ ُّ َ ّ ُ َّ َ َ ُ ّ َ ّ َ َّ ُ
1
الس َخط ...
ارلضا و
ا يـا انلاس اِنا يمع انلاس ِ

میان معنای روایت و این گزاره که «فرهنگ ،آیین و اعتقادات افراد،
محور وحدت جامعه است» ،چه ارتباطی وجود دارد؟
1ــ نهج البالغه ،خطب ٔه .192
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توجه نمود که فرهنگ ،آیین و اعتقادات افراد می تواند الهی باشند و بر
الب ّته باید ّ
جامعه ایمانی و توحیدی شکل بگیرد و یا غیر الهی باشد و جامعه ای طاغوتی را
مبنای آنها
ٔ
جامعه الهی ،محور و هدف حرکت اعضای جامعه در راستای
شکل دهد .به عبارت دیگر در
ٔ
تقرب به خدا بوده و هویت جمعی بر این مبنا شکل می گیرد .از سوی دیگر ،در
توحید و ّ
جامعه طاغوتی ،محور حرکت اعضا ،طاغوت و آنچه به جای خدا می پرستند بوده و همین
ٔ
امر هویت جمعی آنها را می سازد.
به این مثال دقت کنید؛
پایانه مسافری نشسته اند .بعد از ّمدتی ،هر یک
جمعی را در نظر بگیرید که در یک ٔ
از آنها بر اساس مقصدی که دارد ،سوار اتوبوسی می شود .در اینجا اختالف هدف و
معین کنار هم
مقصد ،افراد را از یکدیگر جدا می کند و هر گروه را برای رسیدن به مقصدی ّ
قرار می دهد .از آنجا که برای هر گروه ،فقط رسیدن به مقصد اهمیت دارد ،آنچه آنها را به
مقصد نزدیک می کند ،برایشان ارزشمند بوده و هر آنچه آنها را از مقصد دور کند ،برایشان
ضدارزش محسوب می شود.
َمثَل جوامع الهی و غیر الهی نیز همین گونه است؛ در هر یک از این جوامع ،انسان ها
متناسب با هدفی معین (الهی یا غیر الهی) در کنار هم قرار گرفته و به وحدت می رسند و
ارزش های خود را نیز متناسب با رسیدن به این اهداف تعیین می کنند .آنچه آنها را به هدف
ضد ارزش تلقی می شود.
نزدیک کند ،برایشان ارزش و آنچه ایشان را از هدف دور کندّ ،

ائمۀ ظلمت
ائمۀ نور و ّ
ّ

اکنون این سؤال به وجود می آید که یک جامعه ،چگونه می تواند بر اساس ارزش های
تقرب الهی نائل آید؟ یا از ارزش های الهی فاصله گرفته و به
الهی حرکت کند و به توحید و ّ
جامعه ای طاغوتی تبدیل شود؟
به عبارت دیگر ،کدام عنصر اساسی است که می تواند جامعه ای را که هدف توحیدی
دارد ،به هدف و مقصدش برساند و از انحراف آن جلوگیری کند؟
قرآن کریم این عنصر اساسی را با عنوان «امام» معرفی کرده است؛ که در روز قیامت،
هر گروهی را به امام و مقتدایش می شناسند و فرا می خوانند؛ گویی هویت جامعه ،چیزی جز
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شخصیت رهبر آن نیست:

َ َ َ ُ َّ ُ
ناس بِاِما ِم ِهم...
يوم ندوعا ك ا ٍ

(اسراء)71/

«اُناس» ،جمع ِ«انس» ،به معنای گروهی از مردم است و مراد از امام ،کسی است که
مردم رهبری او را در راه حق یا باطل پذیرفته اند.
بر اساس این آیه ،پیوند «رهبر» و «رهرو» در این جهان به طور کامل در جهان آخرت
منعکس می شود و بر همین اساس ،گروه هایی که اهل نجات و اهل عذاب اند ،مشخص
سر ارسال انبیا به عنوان
می شوند .خطّ اصلی یک جامعه را رهبر آن جامعه تعیین می کند و ّ
نکته اساسی بر می گردد.
رهبران و هادیان جامعه ،به همین ٔ

تدبــرقرآنــی
1ــ با مراجعه به آیات زیر و با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن ،بگویید چگونه
می توان گفت که مراد از «امام» در آی ٔه قبل ،شامل امام حق و باطل می شود؟

َ َ َ ُ َ َّ ً َ َ َ َ َ َ َ
َ َ
ريات ...
رمنا و ا
وحينا اِل ِهم ِفعل اخل ِ
و جعنلاه ائِـمة يدون بِا ِ
َ َ َ ُ َ َّ ً َ َ َ ّ
و جعنلاه ائِـمة يدوعن اِل انلار( ...قصص)41/
ِ

2ــ امام صادق

(انبیاء)73/

در تفسیر آی ٔه فوق می فرماید:

َ َ ُ َّ
ك قَ
اِذا َ
ِىل َمن يَتَ َولَّـونَهو َو َ
اكن يَ َ
َ
ّْ
ّْ
هلل
ر
ِىل
ا
عانا
د
ا
وم
وم ال ِقيام ِة دعا
سول ا ِ
ِ
ٍ

این روایت را برای دوستانتان ترجمه کنید.

یکی از مهم ترین واژگانی که قرآن برای اشاره به معنای «رهبری و هدایت افراد» از
واژه «ولی» است .قرآن از آن عنصری که توده های مردم را بر محور حق
آن استفاده کردهٔ ،
یا باطل گرد می آورد و به سوی هدف مشخصی (نور یا ظلمت) سوق می دهد ،با عنوان «ولی»
یاد می کند:
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َ ُ َ ُّ َّ َ َ ُ ُ ُ َ ُّ
الظ ُ
ات ا َِل انلّ
ور
ل
رخجهم ِمن
ِ
اهلل و ِل الين آمنوا ي ِ
َ ُ َ ّ َ ِ ُُّ
َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ُ ّ
الط ُ
اوغت ي ُ
انل
ن
م
م
وجن
رخ
و الين كفروا ا ِولاؤه
ات
ِ
ور اِل الظل ِ
ِ
ِ
حصاب انلّار ُه فهيا ِ َ
اُولّْئـ ِ َك اَ ُ
اخلون (بقره)257/
ِ

ریشه «ولی» در لغت «نزدیکی ،اتّصال و پیوند میان دو چیز» است؛ به این معنا
معنای ٔ
که ولی خود را به افرادی که تحت والیت او قرار می گیرند ،نزدیک می کند تا آنها را یاری
و هدایت کند.

فعالیـت کالسـی
از عنوان «ولی» معمو ًال برای اشاره به والدین دانش آموزان استفاده
می شود .پدر و مادر نسبت به فرزند خود چه ویژگی ها و رفتارهایی دارند
که از ایشان با عنوان ولی یاد می شود؟

تدبــرقرآنــی
عالمه طباطبائی با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن و بررسی
آیاتی که درباره «ولی» آمده است« ،والیت» را این گونه تعریف می کنند:

لـم َح َّص ُل ِمن َمعنَى الواليَة يف َموارد استعمالا هُ َو َن ٌو ِم َن ُ
فَا ُ
يوج ُ
ب
رب
الق
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ َّ
نَ ً
وعا ِمن َح ِ ّق اتلَّ َ ُّ
1
دبري
ص ِف َو ما ِل ِكي ِة اتل ِ
یکی از آیات نامداری که سال گذشته با آنها آشنا شدید ،آی ٔه «والیت»
(مائده )55/نام داشت .با استفاده از این تعریف ،معنای والیت را در آن آیه
بیان کنید.

1ــ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،6ص .12
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رابطه نزدیک میان ولی و کسانی که او را به عنوان ولی انتخاب
بر این اساس ،در
ٔ
می کنند و طبیعتاً رابطه ای عاطفی و داوطلبانه است ،ولی ،سرپرستی کامل این افراد را
بر عهده گرفته و محبّت و حمایت خود را شامل حال ایشان می کند .از سوی دیگر ،این
افراد نیز به ولی محبّتی ویژه داشته و اوامر و نواهی او را اطاعت می کنند .بنابراین ،وقتی
می گوییم خداوند ولی بنده اش می باشد ،به این معناست که آن چنان به بنده اش نزدیک است
که سرپرستی و تدبیر امور او را انجام می دهد و او را در زندگی دنیا و آخرت یاری می رساند؛
همچنان که وقتی از این سو می گوییم مؤمن ولی خداست ،به این معناست که او آن چنان به
همه اوامر و نواهی او را اطاعت می کند و تمامی برکات
خدا نزدیک است که با شوق و رغبتٔ ،
معنوی ،از قبیل هدایت و توفیق و تأیید را از خداوند دریافت می کند.
ولی جامعه است؛ کسی که افراد ،او را به
بنابراین ،مدیریت ٔ
اراده انسان ها متعلق به ّ
عنوان سرپرست پذیرفته اند و تدبیر امور زندگی فردی و اجتماعی خود را به او سپرده اند.
زمانی که انسان کسی را (الهی یا غیر الهی) به عنوان «ولی» انتخاب کند و تحت سرپرستی او
قرار گیرد ،به تدریج نظام زندگی اش بر مبنای اراده و خواست او شکل می گیرد.

تدبــرقرآنــی
در این آیه دقت کنید:

هود َو انل َّ
صارى اَ ِول َاء ب َ ُ
ين َآمنوا ال تَتَّ ِخ ُذوا ايلَ َ
يا اَ ُّيَـا َّال َ
ّْ
عض ُهم اَ ِولاءُ
َّ
ُ َ
مهنُم( ...مائده)51/
عض َو َمن يَتَ َو ُل ِمنكم ف ِانَّهو ِ
بَ ٍ

ای مؤمنان ،یهود و نصاری را به عنوان ولی انتخاب نکنید! آنها اولیای یکدیگرند و
کسانی از شما که آنها را به عنوان ولی بپذیرند ،جزء آنها محسوب می شوند.
با توجه به معنای این آیه ،به نظر شما چرا می گوییم کسی که تحت والیت دیگری قرار
می گیرد ،به تدریج زندگی اش بر مبنای اراده و خواست او شکل می گیرد؟
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اراده افراد
ارتباط و اتّصال یکایک افراد با ولی ،عالوه بر آثار شخصی که دارد،
ٔ
جامعه را به هم م ّتصل می کند و روح جمعی افراد را در جهت واحدی قرار می دهد؛ به نحوی
که افکار و تمایالت جامعه به شکل محسوسی ،متأثّر از ولی و سفارشات او خواهد بود.

تقابل جریان حق و باطل در جهت دادن به جامعه

ولی مؤمنان و طاغوت
آیه 257
بار دیگر در ٔ
ٔ
سوره بقره دقت کنید .در این آیه ،خداوند ّ
ولی انسان های غیر مؤمن معرفی شده است:
ّ

َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ُ ّ
َُ َ ّ َ
ُّ ُ
الط ُ
اوغت ي ُ
ات ...
انل
ن
م
م
وجن
رخ
و الين كفروا ا ِولاؤه
ِ
ور اِل الظل ِ
ِ
ِ

تدبــرقرآنــی

1ــ راغب اصفهانی در کتاب «المفردات» (صفحه  )397در معنای ریشه «طغی» و
معنای طاغوت می نویسد:

نظر راغب اصفهانی را در کالس توضیح دهید.
2ــ به نظر شما ،چرا کلم ٔه «نور» در آیه به صورت مفرد و «ظلمات» به صورت جمع آمده است؟
با استفاده از آی ٔه زیر و روش تفسیر قرآن به قرآن،پاسخ این پرسش را بیابید.

َ
ُ
ُ َ ً َ َّ ُ َ َ َّ ُ ُّ َ
َوا َّن ٰهذا ِصاطيمستقيمـافات ِبعوهوالتت ِبعوا
السبُلفَتَ َف َّر َقبِك م ...

(انعام)153/

مفسران با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن ،معتقدند که مراد از «طاغوت» در
3ــ بعضی ّ
آیه باال «شیطان» است .با دقت در این آیه ،چگونه میتوان به این برداشت رسید؟
ٔ

ّ
ـذين َآمنوايُقاتِ َ
اَ   لَّ َ
لون يف َسبيلا ِ َ َّ َ َ َ ُ َ َ
اوغت
بيلالط ِ
هللوالـذينكفروايقاتِلون يفس ِ
ِ
َ
َ
َّ َ َ َّ
َّ
َ َ ً
يطان اكن ضعيفا (نساء)76/
يطان   اِنكيدالش ِ
فقاتِلوا ا ِول َاءالش ِ

اگر این نظر را بپذیریم ،آیا «طاغوت» شامل انسان ها نمی شود؟
سوره انعام کمک بگیرید.
برای پاسخ دادن به این سؤال ،می توانید از آی ٔه 112
ٔ
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سوره بقره چنین برداشت می شود که در یک جامعه ممکن است دو نوع
آیه 257
از ٔ
ٔ
«والیت» و به تبع دو جریان (حق یا باطل) به وجود بیاید؛ والیت الهی که از طریق انبیا و
ائمه هدی و صالحین شکل می گیرد ،والیت طاغوت که شامل والیت شیطان ،کافران و
ٔ
ظالمان می شود.
ولی یک جامعه ،تابع والیت الهی باشد و به پرستش خدای متعال دعوت
حال اگر ّ
ولی جامعه به سمت
کند ،شهروندان آن جامعه را به سوی نور و هدایت سیر می دهد؛ اما اگر ّ
خود یا هر طاغوت دیگری دعوت نماید ،شهروندان آن جامعه را به همان سمت ،سرپرستی و
راهبری می کند .و در یک جمله:
«انسان های حاضر در هر جامعه ،اغلب به همان جریانی ملحق می شوند که ولیّ
آن جامعه در آن قرار دارد؛ اگر حق است ،حق و اگر باطل است ،باطل».
پایه بینش ها و روش های متفاوتی عملیاتی می شوند .به این
این دو دعوت کالن ،بر ٔ
معنا که اولیای حق و باطل با ایجاد نگرش هایی در افراد تحت والیت خود ،زندگی آنها را
تدبیر و مدیریت می کنند.

کیفیت تعامل اولیای حق و باطل با انسان ها

طیبه
1ــ هدایت به سوی حیات دنیا یا حیات ّ
اولیای باطل ،حقیقت انسان را به سطح همین بدن مادی فرو می کاهند و با تأکید بر
توجه انسان ها را به این نوع نیازها
نیازهای مادی و رفاه جسمی و لذت های دنیوی ،پیوسته ّ
دایره رفتارهای افراد جامعه را به تالش هایی صرفاً برای
معطوف می دارند و از این طریقٔ ،
مادی بشر محدود می کنند .طاغوت ها و شیاطین انسانی در هر زمان و در هر
تأمین امیال ّ
وعده برخورداری از تم ّتعات دنیوی و ساخت
جامعه ای با ایجاد این نگرش در افراد و با
ٔ
بهشت زمینی ،مردم را به بندگی و بردگی خویش می گیرند.
مرتبه پایین تر حیات
به بیان دیگر ،آنها حیات افراد جامعه را تنها در «حیات دنیا» یعنی ٔ
انسان ،که مربوط به جسم مادی او و پرداختن به نیازهای مادی اش است ،خالصه می کنند و
از این طریق انسان ها را از مسیر حق گمراه می سازند.
مادی فرو کاست و نتوانست
شیطان ،خود ّاولین کسی بود که انسان را به سطح بدن ّ
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درباره علّت سجده نکردن
اعماق روحانی و استعدادهای الهی او را دریابد .از همین رو،
ٔ
خود به خدا گفت:

َ ََ َ
ين ِمن َ َ َ
ُ ََ َ
طني
نار َو خلقتهو ِمن ٍ
قال انا خ ٌري ِمنه خلقت  ٍ

(اعراف)12/

قرآن کریم روش اولیای باطل را پرداختن صرف به حیات دنیا و نیازهای مادی انسان
معرفی می کند .برای مثال ،از زبان حضرت موسی
درباره فرعون و اطرافیانش ،که والیان
ٔ
باطل جامعه بودند ،چنین نقل می کند:

َ َ ُ ّْ َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ ً
موال ِف احلَيا ِة ُّ
و قال م 
ادلنيا
وىس ربنا اِنك آ تيت ِفعن و ملهو زينة و ا
َ
َربَّنا ِل ُ ِ ّ َ َ
ضلوا عن سبيـلـِك ( ...یونس)88 /

تدبــرقرآنــی

ّ

1ــ عبارت « ِل ُ ِضلوا» از نظر صرفی ،چگونه عبارتی است؟ اگر در این عبارت ،الم را
به معنای عاقبت و نتیجه بگیریم ،معنای آیه چیست؟
2ــ خداوند در این آیه ،بزرگان قوم «ثمود» را با چند ویژگی یاد می کند؟ چه ویژگی
مشترکی میان آنها و قوم حضرت موسی می بینید؟

َ َ
قال َ
الـم َل ُ ِمن قَو ِم ِه َّال َ
ين كَ َفروا َو كَ َّذبوا ب ِ ِلقا ِء ِ َ
و
اآلخ   ِة
َ
ّ ََ ٌ ُ ُ
َو ارتَ ُ
فناه ِف احلَيا ِة ُّ
مثلكم  ..( .مؤمنون)33/
ادلنيا ما ٰهذا اِل بش ِ

سوره نازعات را یک بار مرور کنید .در آیات  37تا  39یکی از مهم ترین آثار و
3ــ آیات
ٔ
لوازم طغیان انسان ها بیان شده است؛ آن کدام است؟
4ــ چنان که قب ًال گفته شد ،افرادی که صرف ًا به دنبال حیات دنیا هستند ،هیچ گاه به
آیه آن را
آرامش نمی رسند و به گفت ٔه قرآن ،زندگی شان توأم با فشار و نگرانی است .آیا ٔ
به خاطر دارید؟ آن را در کالس بخوانید.
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در مقابل اولیای باطل ،اولیای حق با شناساندن ِ
خود حقیقی انسان به او ،خواسته ها و
مطالبات حقیقی و فطری وی را نمایان می سازند و حیات حقیقی انسان را در کنار بهره مندی
جبهه حق
طیبه» خالصه می کنند .در سراسر تاریخ ،پرچم داران ٔ
از تم ّتعات مادی ،در «حیات ّ
ائمه هدی و نیز پیروان ایشان ،همواره مردم را به همین نگرش و
یعنی انبیای الهی و ٔ
هدف دعوت کرده اند .قرآن کسانی را که فرستادگان الهی را به عنوان ولی پذیرفته و تحت
طیبه می داند:
«ولی اللّه» شده اند ،دارای حیات ّ
والیت الهی ایشانّ ،

َ َ
ين َآمنوا َو اكنوا يَتَّ َ
زح َ
هلل ال َخ ٌف َع َلهم َو ال ُه يَ َ
نون * اَ َّل َ
قون
اال ا َِّن ا ِول َاء ا ِ
ِ
َ
الـحيا ِة ُّ
رشى ِف َ
ادلنيا َو ِف ِ َ
ُلُ ابل ُ ّْ 
اآلخ    ِة ( ...یونس)62-64/
تدبــرقرآنــی
چگونه می توان از این آیه برداشت کرد که انسان هایی که تحت والیت الهی قرار
طیبه
طیبه اند؟ در این آیه ،به کدام یک از ویژگی های حیات ّ
گرفته اند ،صاحب حیات ّ
اشاره شده است؟

فعال کردن عقل و اندیشه
2ــ تعطیل یا ّ
قدرت عقل و اندیشه ،موهبتی الهی در انسان است که وی می تواند با
استفاده صحیح از
ٔ
آن ،مسیر حق را از باطل تشخیص دهد .افراد با تعقّل و اندیشه ورزی ،از یک سو نسبت به
ارزش و منزلت حقیقی خود آگاهی یافته و آن را به بهایی اندک نمیفروشند ،و از سوی دیگر،
سست بودن محتوای دعوت اولیای باطل را تشخیص داده و حاضر به پیروی از آنها نمیشوند.
بر همین اساس ،اولیای باطل همواره با استبداد رأی ،به دنبال تعطیل کردن قدرت
درباره فرعون در برخورد با قوم و اطرافیانش می فرماید:
عقل و اندیشه بشر بوده اند .قرآن
ٔ

فاس َ
ومهو فَاَطاوعهُ ا َِّنُـم اكنوا ق َ ً
فَاستَ َخ َّف ق َ َ
قني
وما ِ

(زخرف)54/

استخفاف نسبت به یک چیز ،به معنای اهانت به آن و سبک شمردن آن است .به
عقیده بسیاری از مفسران ،مراد از استخفاف در اینجا سبک شمردن عقل و اندیشه افراد
ٔ
است؛ چرا که فرعون با دالیل کامال ً واهی و غیر عقالنی ،که بی اساس بودن آنها با اندکی
اندیشیدن آشکار می شد ،قومش را به اطاعت از خود واداشته بود.
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از آنجا که فرعون با تعطیل کردن اندیشه ورزی در قومش ،آنها را مطیع خود ساخته و
مذمت می کند.
دایره اطاعت الهی خارج کرده بود ،قرآن آنها را با صفت «فاسق» ّ
از ٔ
با تعطیل شدن نیروی عقل ،افراد به جای امور واقعی به امور باطل و غیر واقعی
تقرب
مشغول می شوند و در دام انواع خرافات و عقاید باطل گرفتار می آیند؛ تا آنجا که برای ّ
به بت ها و خدایان دروغین ،حاضر می شوند تمام اموال و احشام خود را به آنها ببخشند و
ح ّتی فرزندان خود را به پای آنها قربانی کنند.

تدبــرقرآنــی
در این آیه دقت کنید .میان معنای آیه و آنچه گذشت چه ارتباطی وجود دارد؟

َو ال ت َ ُ
ص َو الف ُ َ
لم ا َِّن َّ
الس َ
قف ما َل َس َل َك بِه ِع ٌ
مع َو ابلَ َ َ
ؤاد
ُ ُّ ُ ّْ َ ٰ َ َ ُ َ ً
ك اولئـِك اكن عنه مسئول (اسراء)36/

از آنچه به آن آگاهی نداری ،پیروی نکن؛ زیرا گوش و چشم و دل ،همه مسئول اند.
از سوی دیگر ،اولیای حق در تمام مراحل دعوت خود ،به برانگیختن قدرت عقل
و اندیشه توجه دارند و ح ّتی آن را به عنوان یک هدف اساسی دنبال می کنند ،امام علی
درباره هدف بعثت انبیای می فرماید:
ٔ

...و یُثریوا َ ُل َدفائِ َن العُ
َ
قول
ِ

1

(خدا انبیای را فرستاد تا) ...گنجینههای پنهانی عقلها را برای انسانها آشکار (و فعال) سازند.
پیامبر اسالم
اندیشه انسان ها
ولی حق در جامعهّ ،فعال کردن عقل و
ٔ
نیز به عنوان ّ
را دنبال می نمودند .خدا در قرآن به ایشان چنین سفارش می کند:

َ ُ َ ُ َ َ َ
ُ َ
َ
ُ
رم ...
اال
ف
ره
شاو
و
ل
فاعف عهنم و استغ ِفر
ِ
ِ
ِ

(آل عمران)159/

همت آنها را در
مشورت با افراد در امور جامعه ،عقل های ایشان را پویا می سازد و ّ
انجام دادن امور اجتماعی تقویت می کند.
1ــ نهج البالغه ،خطبه .1
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3ــ برخورد بر اساس تحقیر یا تکریم انسان ها
رهبران باطل برای افراد جامعه شرافت و کرامت قائل نیستند و برای رسیدن به اهداف خود،
از ایشان بهره کشی می کنند .حضرت موسی
درباره قوم فرعون ،به مردم بنی اسرائیل
ٔ
یادآوری می کند:

َ َ
َ ُ َ ُ
ُ ََ
قال ُم ّْ َ
هلل َعلكم اِذ اجناكم ِمن ِآل ِف َع َن
و اِذ
عمة ا ِ
وىس ِلقو ِم ِه اذكوا ن ِ
َ َُّ ََ َ ُ َ َ َ َ َ ُ
يَسومونَكُم َ َ
ساءكم
ذاب و يذ ِبون ابناءكم و يستحيون نِ
سوء الع ِ
الء ِ َ ّ ُ َ ٌ
َو يف ذٰ ِلكُم ب َ ٌ
من ربِكم عظمي (ابراهیم)6/

سوم» ،از ریشه «سوم» ،به معنای تکلیف و تحمیل کردن یک چیز بر دیگری است
«ی َ ُ
و اغلب در مورد شر و ظلم به کار می رود« .سوء» نیز به معنای بالی حزن آور و حادثه ای
مکروه به کار رفته است.
ِ«ا ِ
ستحیاء» نیز به معنای «طلب حیات» و زنده نگه داشتن است و در این آیه به زنده
نگه داشتن زنان بنی اسرائیل برای کنیزی و خدمت اشاره می کند.

تدبــرقرآنــی
1ــ آی ٔه (ابراهیم )6/را به صورت «تحت ال ّلفظی» ترجمه کنید و در اینجا بنویسید.
...............................................................
...............................................................
2ــ به معنای این آیه توجه کنید؛ اشراف قوم نوح ،افرادی از قوم خود را که به حضرت
نوح ایمان آورده اند ،با چه عبارتی خطاب کرده اند؟

َ َ
شا ِم َثلا َو ما َن َ
ين كَ َفروا ِمن قَو ِمه ما َن َ
قال َ
الـم َل ُ َّال َ
اك ا ِّل ب َ َ ً
ف
اك اتَّبَ َع َك
َّ َّ َ ُ َٰ ُ
اِل الين ه ارا ِذلا ( ...هود)27/
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از سوی دیگر ،رهبران حق ،اساس تعامل خود با دیگران را حفظ کرامت آنها قرار
می دهند و همواره بزرگداشت انسان ها را ّمد نظر دارند.
درباره پیامبر
خدا
می فرماید:
ٔ

ٌ َ
ُ
ََ َ ُ
َ
اجءكم َرسول ِمن انف ُ ِسكم َعزي ٌ َعل ِه ما َعـ ِن ُّت
لقد
يص َع َلكُم ب ُ
َح ٌ
الـمؤ ِ َ َ ٌ َ ٌ
منني رئوف رحمي (توبه)128/
ِ

به یقین ........................................ ،آمد که رنج های شما
بر او سخت است؛ و بر هدایت شما ..........................................

تدبــرقرآنــی
1ــ ترجمه آیه باال را کامل کنید.
2ــ آیا آیه ای از قرآن را که به موضوع «کرامت انسان» اشاره می کند ،به خاطر دارید؟
آن را در کالس بخوانید.

اختیار انسان ها در انتخاب «ولی»

هر فرد در جامعه مختار است که در جهت گیری کلّی و سبک زندگی خود به سمت
یک جبهه رو نماید و به جبهه دیگر پشت کندّ ،اما نمی تواند در ِآن واحد به هر دو جبهه اقبال
نماید؛ زیرا قرآن می فرماید:

َ
ما َج َعل اهلل ُ ِ َل ُج ٍل ِمن قَبلَ ِني يف َج ِفه ...
و نیز نمی تواند به هر دو جبهه پشت کند و بگوید من ٰ هیچ موالیی ندارم؛ زیرا اگر به
(احزاب)4/

جبهه باطل است و
ولی حق قرار نگیرد ،قطعاً در ٔ
سمت جبهه حق توجه نکند و تحت والیت ّ
تحت والیت باطل قرار می گیرد:

َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ُ ّ
الط ُ
اوغت ...
و الين كفروا ا ِولاؤه

(بقره)257/
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تدبــرقرآنــی
سوره احزاب ،چگونه می توانیم این گزاره را برداشت کنیم که «نمی توان
1ــ از آی ٔه 4
ٔ
هم زمان به دو جبهه روی آورد»؟
2ــ در آیه ای که خواندیم ،نمی فرماید« :کسانی که به طاغوت ایمان بیاورند ،طاغوت
ولی آنهاست» ،بلکه می فرماید« :هر کس به حق ایمان نیاورد و نسبت به آن کفر ورزد،
ّ
طاغوت سرپرستی او را بر عهده می گیرد».
به نظر شما ،تفاوت این دو عبارت چیست؟

اطاعت از ولی و استقامت برآن ،منشأ قدرت اجتماعی

منشأ قدرت هر جامعه ،وحدت و یکپارچگی مردمان آن است .براساس شواهد تاریخی
گوناگون ،هر اجتماعی که دچار تفرقه و اختالف شده ،آسیب دیده و به سوی ضعف و کاستی
شدت نهی فرموده است:
رفته است .از این رو ،خداوند مؤمنان را از تفرقه و اختالف به ّ

ُ
ََ ُ َ َ َ َ
نازوعا فَتَ َ
فشلوا َوت َ َ
سولهو َوال ت َ َ
ذه َب ر  يـحُكم
واطيعوا اهلل و ر
َّ َ َ َ ّ َ
َ
واصبوا اِن اهلل مع الصابين (انفال)٤٦/
ِ
ِ

ِ
«ولی» جامعه است که گرد هم می آیند و برای
اما از آنجا که افراد جامعه بر حول ّ
رسیدن به هدف اجتماعی مشترک تالش می کنند ،می توان «اطاعت از ولی» را منشأ قدرت
اجتماعی در جامعه دانست.
ولی جامعه به هر علّتی آسیب ببیند یا از بین برود ،ستون فقرات آن
بر این اساس ،اگر ّ
ّامت شکسته می شود و افراد ،احزاب و گروه های درون آن اجتماع ،مانند دانه های تسبیح از
یکدیگر فاصله می گیرند .لذا در تعالیم اسالم و در قرآن کریم ،پیوسته به اطاعت و حمایت از
ولی و استقامت بر آن سفارش شده است.
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در آیه ای که خواندیم ،ابتدا به حمایت و اطاعت از رسول ،فرمان داده شده است و
دهنده آن
سپس آحاد جامعه از نزاع و تفرقه نهی شده اند .در واقع ،ترتیب عبارات آیه نشان ٔ
است که اطاعت از ولی در جامعه ،مانع نزاع و درگیری میان احزاب و گروه ها می شود و
در نهایت ،از قدرت و اقتدار آن جامعه محافظت خواهد کرد .سپس آیه ،مؤمنان را به صبر
فرمان می دهد و بر استقامت در پیروی از ولی تأکید می کند.

تدبــرقرآنــی
به نظر شما ،چرا در این آیه پس از دعوت به اطاعت از خدا ،دعوت به اطاعت از رسول
خدا
نیز آمده است؛ در حالی که اطاعت از خدا شامل اطاعت از رسول او نیز
می شود؟

اندیشـه وتحقـیـق

ُ َ ّ
کم اِل هلِل
ال ح

تفکر اجتماعی خوارج با شعار:
چه بود که امیرالمؤمنین
درباره آن فرمودند:
ٔ

ٌ
َ ِك َمةُ َح ٍ ّق ُياد ُ ِبا با ِطل

با توجه به آنچه آموخته اید ،چگونه می توان آن را نقد کرد؟
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برای مطالـعـه
والیت در کالم «ولی»
«والیت ،یک معنای دقیق و ظریفی دارد .معنای اصلی آن عبارت
است از پیوستگی ،پیوند ،درهم پیچیدن و درهم تنیدگی .چیزی که مفهوم
وحدت ،دست به دست هم دادن ،باهم بودن ،باهم حرکت کردن ،ا ّتحاد در
هدف ،ا ّتحاد در راه و وحدت در هم ٔه شئون سیاسی و اجتماعی را برای
انسان ،تداعی می کند.1»...
«اسالم ،حکومت را با تعبیر «والیت» بیان می کند و شخصی را که
در رأس حکومت قرار دارد ،به عنوان والی ،ولی ،موال یعنی اشتقاقات کلم ٔه
والیت معرفی می کند .معنای آن چیست؟ معنای آن ،این است که در نظام
سیاسی اسالم ،آن کسی که در رأس قدرت قرار دارد و آن کسانی که ِ
قدرت
حکومت بر آنها در اختیار اوست ،ارتباط و ا ّتصال و پیوستگی جدایی ناپذیری
به هم دارند .این ،معنای این قضیه است .این ،فلسف ٔه سیاسی اسالم را در
مسئل ٔه حکومت برای ما معنا می کند .هر حکومتی که این طور نباشد ،این
والیت نیست؛ یعنی حاکمیتی که اسالم پیش بینی کرده است ،نیست .اگر
فرض کنیم در رأس قدرت کسانی باشند که با مردم ارتباطی نداشته باشند،
این والیت نیست .اگر کسانی باشند که رابط ٔه آنها با مردم ،رابط ٔه ترس و
محبت و التیام و پیوستگی ،این والیت نیست.
رعب و خوف باشد نه رابط ٔه ّ
اگر کسانی با کودتا بر سر کار بیایند ،این والیت نیست .اگر کسی با وراثت و
کیفیات حقیقی که در حکومت شرط است
جانشینی َن َسبی ،منهای فضایل و ّ
در رأس کار قرار گیرد ،این والیت نیست .والیت آن وقتی است که ارتباط
والی یا ولی ،با مردمی که ِ
والیت بر آنهاست ،یک ارتباط نزدیک ،صمیمانه و
محبت آمیز باشد».2
ّ
1ــ 77/1/27؛ در دیدار با کارگزاران نظام.
2ــ 76/2/6؛ در دیدار با کارگزاران نظام.
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10

درس دهم

َو العا ِق َب ُ
ــه ل ِل ُم َّتـقیــن

قرائـت آيـات
آیات  51تا  56سوره مائده را قرائت کنید.
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و ِ
العاقبَ ُة ِل ُلم َّتقین
َ

چنانچه در درس قبل گذشت« ،ولی» در هر جامعه ،اراده های افراد را بر محور
توحید یا طاغوت به یکدیگر پیوند می دهد .هر یک از جبهه های حق یا باطل بر محور ولی یا
اولیایی شکل می گیرد که آن جبهه را به سمت نور یا ظلمت رهبری می کند.
جبهه حق و باطل از ابتدای تاریخ آغاز شده است و بنابر تأکید قرآن،
تقابل میان دو ٔ
سرانجام روزی این مقابله و درگیری به پایان می رسد .در آن روز ،جهان شاهد پیروزی و
جبهه حق و تشکیل حکومت جهانی اسالم خواهد بود:
غلبه نهایی ٔ
ٔ

ّ
الـذ رك اَ َّن االَ َ
الصا ِل َ
َ ََ ََ
َّ
رض يَـرثُـها ِعبا ِد َي ّ
ـحون
بور ِمن ب َ ِ
عد ِ ِ
ِ
و لقد كتبنا ِف ازل ِ
(انبیاء)105/

جبهه حق چه ویژگی هایی دارد که روزی پیروز نهایی میدان خواهد بود؟ به بیان
ّاما ٔ
جامعه اسالمی برای رسیدن به این پیروزی ،چه ویژگی ها و شرایطی را
جبهه حق و
ٔ
دیگرٔ ،
باید در خود محقّق سازد؟
جامعه ایمانی
جبهه حق و ویژگی های یک
برای پاسخ دادن به این پرسش ،الزم است ٔ
ٔ
را توصیف کنیم.
٭٭٭

ویژگی های جبهه حق

اخوت دینی
1ــ همبستگی ایمانی برمبنای ّ
«اخوت» یاد می کند:
قرآن کریم ،از ٔ
رابطه میان مؤمنان در جامعه ،با عنوان ّ

َ ََ ََ ُ
َ َ َ
ا َِّنَا ُ
ِوخة ٌ فَاص ِلحوا بني ا
الـمـؤ ِمنون ا
خيك م ...

(حجرات)10/

اخوت و الفتی را
این رابطه بر محور توحید شکل گرفته و خداوند است که چنین ّ
میان مؤمنان ایجاد می کند:

فَاَ  لَّ َف ب َ َني قُلو بكُم فَاَصبَ ُ
حـت ب ِن َ
عم ِته اِوخانًا ...
ِ
ِ
ٰ
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(آل عمران)103/

تدبــرقرآنــی
درباره معنای
1ــ راغب اصفهانی در کتاب «المفردات» ،ص،15
ٔ
«اخوت» می نویسد:
ریش ٔه ّ

نظر او را در کالس توضیح دهید.
واژه ِ«انَّما» در این آیه ،چه معنایی به جمله می بخشد؟
2ــ ٔ
3ــ با استفاده از روش «تفسیر قرآن به قرآن» و مراجعه به آی ٔه زیر،
واژه دیگری استفاده شده
بگویید برای اشاره به رابطه میان مؤمنان از چه ٔ
توجه به آنچه در درس قبل خواندید ،این واژه به چه معناست؟
است؟ با ّ

ُ َ ُ َ
الـمؤ ِم َ
نون َو ُ
َو ُ
عض  ...
الـمؤ ِمنات ب
عض ُهم ا ِولاءُ ب َ ٍ

(توبه)71/

«اخوت»
با توجه به آنچه
«اخوت» گفته شد ،می توان گفت که در مفهوم ّ
درباره معنای ّ
ٔ
نیز مانند «والیت» ،نوعی پیوند و اتّحاد میان طرفین وجود دارد؛ پیوندی که حاکی از نوعی
رابطه نسبی و تول ّد از
مشابهت و پیوستگی میان دو طرف است .گاه این مشابهت بر اساس
ٔ
یک پدر و مادر است؛ گاه از نوع مشابهت در قبیله و ّ
محل زندگی است و گاه نیز بر اساس
یکسانی طرفین در یک دین و آیین است.
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تدبــرقرآنــی
واژه «اخ» در هر یک از این عبارت های قرآنی ،برای اشاره به کدام نوع مشابهت
از ٔ
استفاده شده است؟ َ
َ

ُ
هارون هُ َو ا َ
فص ُح ِم ّن ِلسانًا ...
يخ
َو ا 
رسنلا ا ّْ َ َ َ ُ
ً
َو َل َقد اَ َ
ِىل ثود ااخه صا ِلـحا ( ...نمل)45/
َ َ َ َ ُ ُ َ ً َ ُ ُّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ
أ  ک َل َم اَخیـ َ ً
ه میتا ( ...حجرات)12/
و ال یغتب بعضکم بعضا ایـ ِحب احدکم ان ی
ِ
(قصص)34/

متضمن معنای انشاء نیز هست ،یعنی نه تنها
«اخوت» ،گذشته از جنبه ِاخباری،
ٔ
ّ
آیه ّ
از برادری میان مؤمنان خبر می دهد بلکه میان مؤمنان از این جهت که دین و آیین واحدی
دارند ،پیوندی را تشریع و قرارداد می کند که آثار اخالقی و اجتماعی به دنبال دارد .مؤمنان
با قرار گرفتن در این رابطه ،از گسستگی و تفرقه خارج می شوند و یک واحد منسجم و
یک پارچه را شکل می دهند.
اخوت ایمانی میان مؤمنان می فرماید:
آیت اللّٰه جوادی آملی درباره ّ
«قرآن کریم ،افراد ّامت اسالمی را منسجم ،هماهنگ و مرتبط با یکدیگر می داند و
اخوت دینی آنان را به همه اعالم می کند و زمانی باالتر از آن
در اشاره به این واقعیت ،گاه ّ
می فرماید شما اجزای یک واقعیت و یک پیکره هستید و ابعاض یک پیکر از یکدیگر جدا
نیستند؛ لذا از آنها می خواهد یک جزء ،به غیبت جزء دیگر نپردازد.
قرآن گاه دقیق تر از آن ،از ّامت اسالمی به «نفس» تعبیر می کند و می فرماید :خودتان
را نکشید و نیز از خودتان عیب جویی نکنید .از اینجا معلوم می شود اگر کسی دیگری را
کشت ،مانند خودکشی است و اگر آبروی دیگری را ریخت ،به آن می ماند که آبروی خود را
ریخته است ،بلکه اگر دیگری را به ناحق کشت ،گویا همه مردم را کشته است؛ چرا که ّامت
اسالمی به منزله یک نفس هستند.
سپس در جای دیگر می فرماید :اموالتان را میان خود به باطل نخورید؛ یعنی ِ
مال
منزله مال دیگری و ِ
منزله مال شماست ،چون هر کدام از شما عضو
مال دیگری به ٔ
شما به ٔ
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یک پیکره اید و با هم یک ّامت را تشکیل می دهید ،پس مال را به باطل مصرف نکنید.
حد و سهمی است؛ پس به حریم دیگران تجاوز نکنید که گویا به حریم
برای هریک از شما ّ
خودتان تجاوز شده است .شما و دیگران یک واقعیت منسجم و هماهنگ هستید .به این
واقعیت هماهنگ خیانت نکنید .این آیه اگر می فرمود که هیچ فردی مال دیگری را نگیرد،
درباره «مال» ،یا تعبیر «خودتان را نکشید»
فقط حرمت غصب فهمیده می شد ّاما از این تعبیر
ٔ
درباره «جان» یا تعبیر «از خودتان عیب جویی نکنید»
درباره «آبرو» و تعبیر «بر خودتان سالم
ٔ
درباره «آداب و سنن زندگی» ،افزون بر فهم احکامی تکلیفی ،دانسته می شود که افراد
کنید»
ٔ
1
جامعه اسالمیّ ،امت واحدی را تشکیل می دهند».
ٔ
رابطه ایمانی در جامعه ،چنان منسجم ،م ّتصل و مستحکم است که ح ّتی با قتل
«این
ٔ
حق قصاص برای اولیاء دم ،به آنان
آیه قصاص ،ضمن حفظ ّ
نفس از بین نمی رود .قرآن در ٔ
اخوت ایمانی ،قاتل را عفو کنند؛ از این رو ح ّتی با قتل عمد،
سفارش کرده که به سبب ّ
2
ولی دم از بین نمی رود».
ّ
اخوت ایمانی بین قاتل و ّ

تدبــرقرآنــی
1ــ به این آیات مراجعه کنید :حجرات ، 10-12/نساء ،29/مائده ،32/بقره ،178/نور61/
در تفسیری که از آیت ال ّله جوادی آملی خواندیم ،به کدام قسمت از هر یک از این آیات
اشاره شده است؟ آنها را در کالس برای دوستانتان بیان کنید.
اخوت میان مؤمنان چگونه توصیف شده و به
2ــ در هر یک از این آیات ،رابط ٔه ا ّتحاد و ّ
چه جنبه هایی از آن اشاره شده است؟

ُ َ َّ ٌ َ ُ َ َّ َ َ
ُ
ََ
ين َم َعهو ا ِش ّداءُ ع الك ّف ِار رُ َحاءُ ب َ َينُم...
هلل و ال
مـحمد رسول ا ِ
ُ َ ُ َ
رعوف َو یَ َهن َ
ُ َ
الـمؤ ِم َ
ون ب َ
نون َو ُ
َو ُ
ون
الـمؤ ِمنات ب
الـم ِ
عض ُهم ا ِولاءُ ب َ ٍ
عض یَأم ِ
َ َََ َ
َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ
َ ُ َِ َُ
عن الـمنکر و یقیمون الصالة و یؤتون ازل  اکة و یطیعون اهلل و رسولهو ( ...توبه)71/
ِ
(فتح)29/

1ــ تفسیر تسنیم ،ج  ،9ص 511ــ.510
2ــ تفسیر تسنیم ،ج  ،22ص .549
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رابطه مستحکم ایمانی میان افراد ،بسیار تأکید شده است و
در روایات نیز بر چنین
ٔ
مؤمنان در پیوستگی و انسجام نسبت به یکدیگر به ساختمانی که اجزای آن یکدیگر را نگه
می دارند یا دو دستی که یکدیگر را شست وشو می دهند ،تشبیه شده اند .رسول خدا
در
دو حدیث می فرمایند:

عضهو ب َ ً
لـمؤ ِمن بـَزن َل ِة ابلُنیان ی َ ُش ُّد ب َ ُ
اَ ُ
عضا
ِ
لـمؤ ِم ُن ِل ُ ِ ِ ِ
ُ
ََُ َ ََ ََُ ََ َ ُ
ّْ 2
غسل اِحداهُ َـما االرخی
مثل االخ ِین مثل ایلد ِین ت ِ
1

فعالیـت کالسـی
1ــ با ّ
تفکر در احادیث فوق ،بگویید از این تشبیهات چه نکات تازهای بهدست میآید؟
2ــ این عبارات از امام خمینی
را بخوانید.
اخوت اسالمی ــ
اخوتی ــ ّ
«من امیدوارم که بین دولت های اسالمی یک ّ
اخوت اسالمی
همان طوری که قرآن امر فرموده است ،پیدا بشود،که اگر این ّ
در بین ممالک اسالمی پیدا بشود ،یک قدرت عظیمی است که هیچ یک از
3
قدرت های دنیا نمی توانند به پای آن باشند».
به نظر شما ،اگر مسلمانان همین یک اصل اسالمی را رعایت کنند ،چه ثمراتی
در عرص ٔه سیاست و نیز اقتصاد جامع ٔه اسالمی به دنبال خواهد داشت؟
2ــ شکل گیری ساختار حکومت بر محور «ولی»
به طور کلی در هر جامعه ای ،شکل گیری روابط و جهت گیری های زندگی مردم تابع معادالت
حاکمیت مستقر در جامعه
و تناسبات قدرت است ،که بارزترین نوع آن ،قدرت سیاسی و
ّ
است .نیروهای نظامی و امنیتی ،تصویب قوانین ،دستگاه های تبلیغاتی و اجرایی ،معادالت
1ــ بحار االنوار ،ج  ،58ص.150
2ــ مستدرک الوسائل ،ج  ،9ص.49
 ،ج  ،8ص .88
3ــ صحیف ٔه امام خمینی
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اقتصادی و ...که در شکل دادن به زندگی مردم نقش فراوانی دارند ،همه و همه یا در دست
حکومت اند یا حکومت به صورت قابل توجهی در آنها مؤثر است.
از این رو اگر بخواهیم دین خدا حاکم باشد و جهت گیری های زندگی مردم بر اساس
دستورات الهی شکل بگیرد ،باید حکومت به دست اولیای الهی باشد .اصوال ً معنای والیت،
به معنای سرپرستی امور انسان ها و تدبیر آنها ،تنها در قالب ایجاد حکومت و برقراری
نظام های اجتماعی تحقّق خواهد یافت.
چنانچه پیش از این گذشت ،هدف از بعثت انبیاء نیز صرفاً کار فرهنگی نبوده و ایشان
به دنبال تشکیل حکومت در سطح جامعه بوده اند .اگر نگاه مردم جامعه به انبیاء و اولیای
مقدس ،قابل احترام و اخالقی باشد ،هیچ گاه رسالت ایشان کامل
الهی تنها به عنوان افرادی ّ
نمی شود و اهداف عالی دین محقّق نمی گردد.
امام خمینی
در وصیت نامه خود می نویسند:
«آنچه گفته شده و می شود که انبیاء به معنویات کار دارند و حکومت دنیایی مطرود
است و انبیاء و اولیاء و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم ،اشتباه
تأسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملّت های اسالمی و باز کردن راه برای
ّ
استعمارگران خون خوار است .زیرا آنچه مردود است ،حکومت های شیطانی و دیکتاتوری
اقامه عدالت
است...اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و ٔ
ّ
1
اقامه آن از واالترین عبادات است» .
اجتماعی ،از بزرگ ترین واجبات و ٔ
مقام معظم رهبری ( ّمدظّله العالی) نیز در همین رابطه تأکید می کنند:
«انبیاء مظهر اقتدار پروردگار در میان بشر بودند .آنها که نیامدند مردم را فقط نصیحت
کنند .نصیحت و تبلیغ ،بخشی از کار پیغمبران است .پیغمبران همه آمدند تا جامعه ای را بر
اساس ارزش های الهی به وجود آورند....دین در هیچ زمانی نمی تواند اثر خود را ببخشد،
مگر اینکه زمامداری،
حاکمیت و اقتدار ،در آن وجود داشته باشد».2
ّ

1ــ صحیف ٔه نور ،جلد  ،21صفحه .177
2ــ  ،74/2/28دیدار با کارگزاران نظام.
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تدبــرقرآنــی
با توجه به این آیه ،چرا می گوییم انبیاء به دنبال تشکیل حکومت در جامعه بوده اند؟

ُ
فَبَ َع َث اهلل ُ انلَّب ّ َ
رين َو اَزنَ َل َم َع ُه ُم ال ِك َ
ين َو ُمن ِذ َ
ییـن ُمبَ ِّش َ
تاب بِاحلَ ِ ّق ِلَحك َم
ِ
َ ََ
ّ
َ
َ
ه ( ...بقره)213/
اس فيمـا اختلفوا في ِ
بني انل ِ

ولی الهی تالش
مؤمنان در
ٔ
جامعه اسالمی باید همواره برای برپایی و تقویت حکومت ّ
جبهـه باطل ّقوت
جبهـه حق را در مقابل
کنند و با حضور در میدان ،انسجـام و اتّحـاد،
ٔ
ٔ
جبهه باطل ،تسلّط طاغوت
غلبه ٔ
ولی حق ،سبب ٔ
بخشند .خالی کردن صحنه و تنها گذاشتن ّ
بر مردم و در نهایت ،گمراهی توده های مردم خواهد شد.
جبهه باطل تا آنجاست که ح ّتی یک فرد مسلمان
ولی حق در مقابل ٔ
اهمیت همراهی ّ
اگر با زندگی در کشوری که تحت والیت طاغوت است و انجام دادن فعالیت های مختلف
جبهه باطل و رشد علمی و فرهنگی آن شود ،کار مذموم و
علمی و اجرایی ،موجب تقویت ٔ
ناپسندی انجام داده است؛ چرا که علم و هنر او می توانست در خدمت حکومت حق و تقویت
نقطه مقابل آن را تقویت کرده است.
آن قرار گیرد؛ در حالی که ٔ
دانشمندی را در نظر بگیرید که تحت تسلّط و حکومت طاغوت زندگی می کند .او
فردی بسیار منظّم ،قانون مدار و اهل تحقیق است .اهل نماز و روزه و خمس است و سر هر
خیریه محل کمک می کند .از قضا ،وی اختراعاتی
ماه نیز بخشی از درآمدهای خود را به
ٔ
نیز دارد که در کارخانه های آن کشور به کار گرفته شده است و به قول معروف ،چرخ صنعت
شایسته تقدیر و در دنیا و آخرت سعادتمند است ،اما
را می چرخاند .او به ظاهر فردی موفّق،
ٔ
در حقیقت اینطور نیست؛ زیرا او نکته ای مهم و اساسی را فراموش کرده است .در یک
نگاه اجتماعی و کالن ،فعالیت های او به قدرتمندتر شدن حکومت کفر انجامیده و سرمایه های
والیت طاغوت را افزایش داده است.
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در واقع ،آن حکومت با بهره مندی از نتایج تحقیقات و تالش های امثال این دانشمند
است که نیروی نظامی و تسلیحات جنگی تدارک کرده و کشورهای ضعیف را به استضعاف
می کشد.
ثمره زندگی و تالش او چه گروهی
انسان باید با بصیرت به این نکته بیندیشد که از ٔ
متضرر می شود .زندگی و تالش های او در خدمت جریان حق است یا
بهره مند و کدام گروه ّ
جبهه باطل ،نبردی جمعی است نه
تقویت جریان باطل؟! براین اساس ،نبرد مؤمنان در مقابل ٔ
فردی .پیش تر از آنکه ببینیم یک فرد چگونه می جنگد ،باید ببینیم در کدام اردوگاه و به نفع
چه کسی شمشیر می زند؟
از این رو یکی از دو رکن اصلی دعوت انبیاء؛ همواره اجتناب از طاغوت بوده است:

ُ ّ ُ َّ َ ً َ ُ ُ َ َ َ ُ ّ
الط َ
ََ َ
اوغت ...
ک ام ٍة رسول ا ِن اعبدوا اهلل واجت ِنبوا
َو لقد بَعثنا یف ِ

(نحل)36/

عده ای خود را تحـت والیت الهی و
یکی از آسیب های
جامعه امروز این است که ّ
ٔ
ولی حق می دانند؛ حال آنکه اجتناب و برائت الزم را از والیت طاغوت ندارند و این یکی از
ّ
جدی بر سر راه تحقّق وحدت در جامعه است.
موانع
ّ
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تدبــرقرآنــی
در معنای این آیه دقت کنید؛

ون اَ َّنُم َآمنوا با اُزن َل ا َِل َک َو ما اُزن َل من ق َ َ
ین َی ُع َ
اَ َل َتَ ا َِل َّال َ
بل
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ّ
ََ ُ َ
ُ ََ
َ َ
ُ
َ
اوغت وقد ا ِموا ان یکفروا بِه
ی
یدون ان یَتَحاکموا اِل الط ِ
ٰ
ً
َّ
َ
َّ
یطان ان ی ُ ُ َ َ ً
َو ُی ُ
ید الش ُ
ضلهم ضالل بعیدا (نساء)60/
ِ
آیا ندیده ای کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی تو و پیش
از تو نازل گردیده ،ایمان آورده اند( ،با این حال ) می خواهند داوری
میان خود را به سوی طاغوت ببرند؛ با آنکه قطع ًا فرمان یافته اند که بدان
کفر ورزند......
در این آیه می خوانیم مؤمنان از پیش فرمان یافته اند تا از طاغوت
دوری کنند .با بررسی آیات این درس و درس قبل ،سه آیه با این مضمون
را بیابید و در کالس بیان کنید.

«ولی اللّه»
از آنچه گذشت ،روشن می شود که نجات و سعادت جامعه در گرو همراهی با ّ
و بدبختی و ضاللت جامعه در اثر همراهی با والیت طاغوت است .بر این اصل اساسی در
تعالیم اسالم بسیار تأکید شده و ح ّتی اعمال و رفتار انسان ها پس از رعایت این اصل مهم
توجه قرار می گیرد .به این معنا که زندگی ،تحت والیت الهی اهمیت دارد و
است که مورد ّ
ِ
انسان ها را به سوی سعادت سوق می دهد؛ هرچند افراد تحت والیت الهی در اعمال و رفتار
خود ،گاهی تقصیرها و گناهانی هم داشته باشند.1
از سوی دیگر ،زندگی تحت والیت طاغوت ،انسان ها را از سعادت دور می کند؛ هر
چند این افراد اهل نیکوکاری و کارهای خوب باشند.
تبعیت از هوای نفس و ارتکاب گناهان فردی ،بر اثر تکرار و تداوم به تدریج دست فرد را از دست ولی
1ــ باید توجه داشت که ّ
خارج می کند و او را در مسیر شقاوت قرار می دهد.
148

فعالیـت کالسـی
مقام ّ
(مد ّظلهالعالی) ،این مفهوم را در قالب یک مثال بیان
معظم رهبری ّ
کرده اند .توضیح دهید که مثال زیر چگونه این مطلب را روشن می کند.
«بنده این مطلب را تشیبه می کنم به اینکه فرض کنید شما از مشهد
معین مث ًال نیشابور؛ اگر چنانچه
سوار ماشینی شدید ،برای رسیدن به هدف ّ
این ماشین به سوی نیشابور حرکت کند ،شما حتم ًا به هدف می رسید و اگر
این ماشین به جای دیگر مث ًال سرخس برود ،خب مس ّلم است که شما به هدف
نمی رسید .حاال در آن ماشینی که دارد به طرف نیشابور می رود و شما را به
هدفتان می رساند ،اگر مسافران با ادب ،مهربان و خوش رفتار باشند ،چه بهتر،
اگر هم با آداب انسانی و احسان با هم معاشرت نکردند ،باالخره به نیشابور و
هدف می رسند؛ اگرچه در بین راه یک قدری بد کردند ،آن بدی ها هم البته یک
متحمل بشوند اما به
سزایی و آثاری خواهد داشت .آن آثار را هم مجبورند ّ
هدف می رسند .برخالف ماشینی که باید شما را به نیشابور برساند ،اما دارد به
نقط ٔه مقابل نیشابور می رود .اگر چنانچه در این ماشین ،هم ٔه افراد با ادب و با
احترام با همدیگر رفتار کنند ،اما آیا به هدف خواهند رسید؟
مام ِم َن ال ّٰله» بود ،آنها
در مثال ا ّول ،راننده ،یک
ٔ
راننده راه بلد بود«ِ ،ا ٌ
را به هدف رساند ،اگر چه بد اخالق بودند .در مثال دوم ،راننده امین نبود،
هواپرست بود ،در سرخس کاری داشت ،کار خودش را بر خواست ٔه مردم
مقدم کرده بود ،داشت می رفت آنجا؛ اینها مس ّلم به هدف نخواهند رسید ،اگر
ّ
چه داخل ماشین خیلی هم خوش رفتار باشند».1

1ـ کتاب «طرح ک ّلی اندیش ٔه اسالمی در قرآن» ،ص .615
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مقدمه ساز ظهور
تقویت جبهۀ حقّ ،

جبهه
تا اینجا با ویژگی های جبهه حق و لوازمی که برای پیروزی نهایی در مقابل
ٔ
اندیشه اجتماعی اسالم
باطل به آن احتیاج دارد ،آشنا شدیم .دلیل تأکید فراوان بر موضوع
ٔ
جبهه باطل ،این است که تالش برای
جبهه حق برای پیروزی در مقابل ٔ
و بیان ویژگی های ٔ
مقدمه ساز پیروزی نهایی حق در جامعه یا همان «ظهور»
تحقّق این ویژگی ها در
جامعه دینیّ ،
ٔ
خواهد بود؛ به این صورت که این نوع اندیشه در
درجه ّاول ،موجب اتّحاد و ارتباط مؤمنان
ٔ
درجه دوم ،افراد این جوامع را برای
با یکدیگر در سراسر جوامع اسالمی می شود و در
ٔ
«ولی حق» ،به میدان می آورد.
استحکام بخشی پایه های حکومت اسالمی بر محور ّ
عرصه
جبهه حق و باطل در
نوبه خود موجب تقابل
ٔ
به صحنه آمدن مؤمنان نیز به ٔ
ٔ
جبهه حق در این مبارزه می شود؛که در نهایت ،این تقابل
اجتماعی و بین المللی و تقویت
ٔ
غلبه نهایی حق در کل جهان محقّق می گردد.
تاریخی با ظهور منجی به نهایت خود می رسد و ٔ
به تعبیر شهید مطهری ،ظهور ،یک کودتا یا انقالب بدون پشتوانه و سابقه نیست بلکه:
مبارزه اهل حق و اهل باطل ،که به پیروزی نهایی اهل حق
«حلقه ای است از حلقات
ٔ
منتهی می  شود».1

َ
َ َ َ ً
َ ُ ُ َ َ ُ َّ َ َ
ع َّال َ
رض َو ن َعل ُهم ائِ َّـمة
و نید ان نـن
ین استُض ِعفوا ِف اال ِ
َ
َ َ ََ ُ ُ
و نعلهم الوارثنی (قصص)5/
ِ
اندیشـه وتحقـیـق
سجده مالئک و کفر ابلیس را به یاد بیاورید.
داستان آفرینش انسان و
ٔ
از این داستان ،چگونه می توان این گزاره را نتیجه گرفت که:
نماینده الهی
تقرب انسان به سوی خدا ،اطاعت از
ٔ
«راز قبولی عبادت و ّ
ولی اوست ،نه فقط اطاعت از خدا»
و خضوع در مقابل ّ

1ــ مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،ج  ،24ص  438ــ .437
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برای مطالـعـه
َم َثل نماز جماعت
آیا تا به حال درباره عبادتی گروهی مانند «نماز جماعت» فکر کرده اید؟
صحت یک نماز
در یک نماز جماعت ،عالوه بر اینکه افراد باید شرایط ّ
فرادی را حفظ کنند ،احکام و آداب دیگری را نیز باید رعایت نمایند تا نماز
ٰ
جماعت به صورت صحیح برپا شود.
در نماز جماعت ،مؤمنان در صفوف به هم پیوسته ،دوشادوش یکدیگر
قرار می گیرند و شرط صحت نماز هر فرد ،قرار گرفتن او در صف ا ّتـصال
مؤمنان است؛ به نحوی که اگر این ا ّتصال قطع شود ،نماز او باطل می شود.
در رأس این جماعت ،شخصی عادل و آگاه به احکام ،به عنوان «امام
ُرب ًة ِالَی ال ّٰله» به او م ّتصل
جماعت» قرار می گیرد که جماعت مؤمنان با ّنیت «ق َ
تبعیت از او انجام می دهند ،تا بدین
می شوند و اجزاء نماز را پشت سر و به ّ
تقرب یابند .اگر نمازگزاری اجزاء نماز را خیلی دیرتر و یا زودتر
وسیله به خدا ّ
صحت اعمال،
از امام جماعت به جا آورد ،نماز او باطل می شود زیرا شرط ّ
تبعیت دائم از امام جماعت در لحظه لحظه نماز است .چنین نمازی است که
ّ
آثار فراوان به دنبال دارد و هر چه به تعداد افراد آن افزوده شود ،این آثار تج ّلی
بیشتری می یابند؛ به گونه ای که اگر عدد افراد از ده نفر تجاوز کند ،ثواب آن
نماز قابل شمارش نیست!
با د ّقت در آنچه گذشت ،می توان گفت که َم َثل جامعه اسالمی نیز همین
گونه است.
مؤمنان در جامع ٔه اسالمی برای رسیدن به رشد و سعادت ،ا ّو ًال باید
بر محور حق و توحید به یکدیگر م ّتصل شوند و ید واحدی را شکل دهند.
سپس ،این ید واحد باید با هدف «ق ِ ِ
ولی الهی م ّتصل شود و
ُرب الَی اللّٰه» به ّ
«ولی اللّٰه» قرار دارد و او پرچم دار اجرای
نظامی شکل گیرد که در رأس آن ّ
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عدل و خداپرستی در جـامعـه است .در این حالت ،جـامعـه ای بر مبنـای
اراده الهی شکل می گیرد و هر چه بر تعداد مؤمنان در این جامعه افزوده شود،
ٔ
آثار و برکات بسیاری به دنبال داشته و استقامت ،قدرت و استحکام آن به حول
سوره
قو ٔه الهی در مقابل آسیب ها و تهدیدها افزایش می یابد .چنان که در
و ّ
ٔ
انفال می خوانیم:

فَان یَکُن منکُم مئَ ٌة صابَةٌ یَغلوا مئَتَیـن َو اِن یَکُن منکُم اَ ٌ
لف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
َ
ذن ا ِ َ ُ َ َ ّ َ
هلل و اهلل مع الصاب ین (انفال)66/
یَ ِغلوا الف ِنی بِا ِ ِ
ِ
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت ردیف نام و نام خانوادگی استان محل خدمت

محمد رضا عباسي نشقي شهر تهران
صدیقه عبداللهی

فارس

ربعلی شیران خانقاه

اردبيل

سعیده سادات قریشی

قزوين

فرشته خوشدست

کرمان

مسعود رستنده

همدان

حجت یزدانی سوال

اردبيل

طاهره پدرام فر

ايالم

اعظم رئوف

آذربایجان شرقی

کبری رستمی

شهرستان های تهران

طیبه هجری

بوشهر

مشهود غفاری

زنجان

رویا ربانی

همدان

فرح همت دار

فارس

حسین بابایی نیا

مرکزي
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

مهدی پیرمرادیان

اصفهان

فرح روح نيكان

شهر تهران

رضوان بهاری

اصفهان

فرح توحیدی

کرمانشاه

افسانه نادری نژاد

البرز

ناهید کارگر

هرمزگان

فریبا نجفی کیا

ايالم

عباس احمدی

مازندران

محسن قنبری

خراسان جنوبي

زهرا مکی نصیرایی

هرمزگان

فرزانه جمشیدیان

لرستان

مسعود محمدی

مازندران

حامد واحدی

گلستان

زهره رستگاری

خوزستان

بی بی زهرا حسینی

خراسان جنوبي

