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بسم هلل الرحمن الرحیم
إِنََّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلََّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشَِّرُ الْمُؤْ ِمنِينَ
الََّذِينَ يَعْمَلُونَ الصََّالِحَاتِ أَ ََّن لَ ُهمْ أَ ْجرًا كَبِيرًا ﴿ /۹اسراء﴾.
«قطعا این قرآن به [آیینى] که خود پایدارتر است راه مى
نماید و به آن مؤمنانى که کارهاى شایسته مى کنند مژده
مى دهد که پاداشى بزرگ برایشان خواهد بود»
سخنی با دانش آموزان گرامی
سالم علیکم
اکنون که باعنایت خداوند مهربان و راهنمایی والدین
گرامی ومربیان ومعلمان دلسوز توفیق درک محضر قرآن
کریم را پیدا کرده و با شرکت در بیست و هشتمین دوره
مسابقه درسهایی ازقرآن به مرحله آزمون نهایی راه یافته
اید ،فرصت را مغتنم شمرده سخنی برگرفته از معارف قرآن
واهل بیت(ع) را با شما در میان میگذاریم.
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سالمتی جسم و روح انسان باال ترین نعمتی است که
خداوند به ما ارزانی داشته و شکراین نعمت پاسداری ازآن
است و ضروری است خطراتی که جسم و روح انسان را
دچار آسیب می کند بشناسیم و راه مقابله با آن را بدانیم
.در جوامع سنتی و قدیم نوع تهدید ها و خطرات به شکل
ساده بود و درجوامع امروزی که مجهز به علم و فناوری
هستند گروه هایی با سوء استفاده از دانش وعلم و با هدف
برتری جویی و تسلط برجوامع در پی تخریب جسم وروح
انسان برآمده و با انواع شگردهای شیطانی و فراهم کردن
زمینه های انحراف و گسترش گناه در جامعه و سوق دادن
آدمیان به سوی بدی ها در صدد هستند تا انسان را تسلیم
خواسته های خود کنند و با تضعیف و نابودی اراده او
قدرت

تصمیم گیری را که خداوند در وجود ما گذاشته

بگیرند وآنچنان در ذهن ما نفوذ کنند که در نظرما بدیها،
خوبی جلوه کرده و زشتی و خالف به صورت ارزش
معرفی شود .
خطرات تهدید کننده جسم و روح انسان به خصوص برای
جوانان عزیز که سرمایه های آینده جامعه هستند به شکل
های مختلف بروز و ظهورمی کند که میتوان از ترویج بدی
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ها در فضای مجازی تا ایجاد آسیب های اجتماعی مخرب
جسم و روح نام برد.
تنها راه مقابله با این تهدید ها و خطرات همان سپرهایی
است که در این کتاب استاد و مفسر قرآن کریم حجت
االسالم و المسلمین آقای قرائتی تحت عنوان "خطر ها و
سپر ها " در برنامه تلویزیونی درسهایی از قرآن مورد
بحث قرار داده است.
امید است با توجه و دقتی که در این موضوع مهم خواهید
داشت آموزه ها ومفاهیم اثر بخش قرآن کریم مورد
استفاده شما قرار گیرد.

مؤسسه ترويج فرهنگ قرآني
توجه

توجه

کتاب حاضر امکان بارکد خوانی کیوآر دارد که پس
از نصب نرم افزار باركد خوان بروی تلفن همراه
براحتی میتوان با اسکن تصویر بارکد که مقابل هر
موضوع قرار دارد  ،متن کامل را مطالعه کرد.
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باسمه تعالي
درس هایي از قرآن
توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه ی اسالمی به ویژه
در عرصه ی علم و ادب ،همواره از برنامه های اصلی نظام
تعلیم و تربیت کشور است .موسسه ترویج فرهنگ قرآنی به
منظور انتقال آموزه های قرآن کریم به نسل جوان و بهره
گیری بیشترجوانان و نوجوانان از سبک زندگی قرآنی ،با الهام
از برنامه ی وزین درسهایی از قرآن؛ مسئولیت خطیر این
انتقال فرهنگی را بدوش گرفته و دانشمند فرزانه

جناب

حجت االسالم و المسلمین آقای قرائتی که عمر پربرکت خود
را در راه اعتالی قرآن و انتقال آن با کالمی بلیغ ،شیوا و
استادانه سپری نموده است ،نقش بی بدیلی را در زمینه تدبر
آیات قرآن و آموزش مهارتهای زندگی در بین اقشار
مختلف جامعه به خصوص فرهنگیان ،جوانان و نوجوانان
ایفا نموده است.برنامه درسهایی از قرآن بی تردید یكی از با
اهمیت ترین فعالیت هائی است که با همكاری «اداره کل
قرآن ،عترت و نماز» در ساحت اعتقادی،عبادی و اخالقی،
در مدارس کشور اجرا می شود و به اذعان همگان مفید و
مؤثر بوده است .امید است با تالش های جهادگونه پیشتازان
سنگر علم و معرفت ،شاهد به بار نشستن فرهنگ قرآن،
عترت و نماز در مدارس کشور باشیم،
محمد رضا مسیب زاده
مدیرکل قرآن،عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی
کدام راه
 -1معنای دین و انتخاب آن
دین یعنی؛ فکر ،اعتقاد و راه و روش .باآلخره هر انسانی،
فکری دارد و فکر دیگری مخالف آن است .تمام افکار و
باورهای انسان دین انسان است .راه و روش بت پرستها
هم دین آنها است .خدا پیامبر خدا هم به بتپرستها
میفرماید« :لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِىَ دِین» (کافرون ، )6/برای شما
دین خودتان و برای من دین خودم.
پس ما نمیتوانیم بدون فکر ،عقیده و راه و منش باشیم.
حال! سؤال" عقیده و راه خود را از چه کسی و از کجا
بگیریم؟ .جواب :ما سه تا راه بیشتر نداریم.
اول :راه خود و هر چه فهمیده و به ذهنمان رسید و دوست
داریم ،عمل کنیم .این صحیح نیست چون هر انسانی صدها
و هزارها بار در زندگی پشیمان میشود و پشیمانی یعنی
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راهی که رفتهام ،غلط و اشتباه بوده و پشیمان هستم .پس
انتخاب درست و صحیح نبوده است.
دوم :اعتقاد و راه دیگران را اطاعت کنیم .راهِ نیاکان ،و
اجداد ،شرق و غرب .سبک زندگی آنها را پیروی کنیم.
مثلِ اینکه بتپرستها میگفتند« :إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا»
(زخرف )22/پدران ما بت میپرستیدند .این هم صحیح
نیست .چون همانطور که ما اشتباه میکنیم دیگران هم
اشتباه میکنند .مثالً :اگر اآلن هفت میلیارد جمعیت روی
کره زمین داریم و هر انسانی ،در عمر خود ،صد بار
پشیمان شده باشد ،حاصل ضرب آن چقدر میشود؟ .پس
دیگران هم اشتباه میکنند و مرا هم به اشتباه میبرند .چون
یک پشیمانی هم گویای آن است که" عقل ما ناقص است.
سوم :راه خداست .چون خدا ما را خلق کرده است و او
به همه نیازهای ما آگاه است؛ «أَ ال یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ
اللَّطِیفُ الْخَبِیر» (ملک . )14/پس او باید قانون و سبک
زندگیِ ما را ترسیم کند .عالوه بر آن ،تجربه هم گویای
آن است که" دیگران و حتی آنها که ادعای پیشرفت هم
دارند ،زیاد اشتباه میکنند .مثالً :تا حاال  25بار قانون
اساسی آمریکا عوض شده است .این یعنی" ما قبالً اشتباه
کردهایم.
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 -2آفات و آسیبهای نظام قانونگذاری بشری
قوانین بشری مشکالتی دارد .متغیر و نفوذ پذیر است .مثالً:
در سازمان ملل که اعضای آن باید مدافع حقوق انسانها
باشند .آنها که دم از دموکراسی و طرفداری از حقوق
مردم جهان میزنند ،اما متأسفانه یکی از آفتها و آسیب-
های جدّی قوانینی که آنها تصویب میکنند آن است که
قانونی دارند به نام حق وِتو ،یعنی :اگر نمایندگان مردم
دنیا از کشورهای جهان ،قانونی را تصویب و تأیید کنند.
بعضی از کشورها مثلِ آمریکا ،میتواند آن را لغو و رد
کند .این بدترین نوع زور ،ظلم و قلدری در جهان است.
و تا حق وتو برای بعضی از کشورهای زورگو در سازمان
ملل هست ،عدالت هم نیست.
تازه در طرفداری از دموکراسی ،میگویند؛ در رأیگیری
از صد در صد ،هر کسی رأی نصفِ به اضافه یک (اکثریّت)
را بیاورد ،پیروز است .حال! اگر مثالً :از صد نفر 51 ،نفر
گفتند :آقای فالن و  49نفر گفتند:

آقای فالن ،این

حق است .چون یک رأی بیشتر آورده است ،پس همه
کارهایش درست و صحیح است؟!! .مگر بنی صدر ،برای
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ریاست جمهوری ،رأی اکثریّت نیاورد؟ .و آن قدر به این
کشور و مردم ،خیانت کرد.
البته! سیستم حکومتداری ،یک راهی را باید برای اداره
کشور برود ،که پنج راه ،به نظر میرسد؛
 -1كودتا ،کودتا ،یعنی؛ یک جمعی بیایند یک عده را
بگیرند و ببندند و بکشند و حکومت را دست بگیرند .اینکه
بر حق نیست .مثلِ رضاشاه در ایران وصدام در عراق ،که
با کودتا حکومت را به دست گرفتند.
 -2جانشيني ،جانشینی هم زور و تحمیل است .طبق چه
عقل و قانونی ،اگر خاندان آل سعود حاکم شدند ،حکومت
به ارث ،به فرزندان آنها برسد؟!!.
 -3اَقليَّت ،اقلیّت هم زور و به ظاهر پذیرش عمومی ندارد.
 -4هيچکدام .هیچکدام هم که امکان ندارد و در جامعه
هرج و مرج پیش میآید.
 -5اكثريَّت ،پس تنها راهِ بیرون رفتنِ از مشکل برای اداره
کشور ،پذیرفتنِ رأیِ اکثریّت است.
البته! قبولیِ رأیِ اکثریت هم گرچه اشکاالتی دارد چون
اکثریت نشان حقانیت نیست .اما در مسایل اجتماعی،
سیاسی نه در مسائل اعتقادی ،راه گشا است .چون کشور
را از حالت بن بست بیرون میآورد.
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سرمشق نیکو

 صفات الگوهاي راهِ حقرهبر و راهنمای راهِ حق چه کسانی باشند و چه نشانه-
هایی دارند؟ .خداوند در قرآن میفرماید؛ رهبران شما؛
الف) :از مفسدان نباشند« :ال تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ»
(اعراف. )142/
ب):مسرف و ولخرج نباشند« :أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ»
(شعرا. )151/ج) :ازغافالن نباشند« :ال تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ
عَنْ ذِکْرِنا» (کهف.)28/
د) :واز فرومایگان (کسانی که زیاد قسم یاد میکنند)،
نباشند « :وَ ال تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَهِین» ( ،قلم)10/
ه) :از جاهالن نباشند« :سَبِیلَ الَّذِینَ ال یَعْلَمُونَ»
(یونس. )89/
و) :از بدسابقه داران نباشند« :ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ» (مائده)77/
ز) :از تکذیب کنندگان(آیات الهی) نباشند « :فَال تُطِعِ
الْمُکَذِّبِین» ( ،قلم)8/
ح) :هوا و هوس پرست نباشند« :وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا
جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ» ( ،مائده)48/
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مثلِ صدام رئیس جمهور سابق عراق که به دنبال هوسش،
که میخواست سردار و قهرمان قادسیه و کشورهای عربی
شود .چه ضرباتی به ایران ،کویت و عراق زد و ویرانی-
هایی ببار آورد.
سؤال :پس از چه کسانی در راه خدا و حق ،تبعیّت و
اطاعت کنیم؟ .جواب :خداوند در قرآن میفرماید:
از پیامبر و امامانِ معصوم (ع) اطاعت کنید « .یا أَیُّهَا الَّذینَ
آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم»
(نساء)59/
سؤال :معصوم کیست؟ .جواب :کسی که نه تنها گناه نمی-
کند.بلکه فکرش را هم نمیکند.
سؤال :مگر میشود انسان فکر گناه نکند؟ .جواب :بله ،ما
هم در بعضی از بدیها و گناهان ،معصوم هستیم .مثالً :تا
حاال فکر کرده باشیم که خود را از باالی منار پائین
بیاندازیم .یا لجن به روی خود بپاشیم و یا آن را بخوریم.
و یا با بنزین خود را بسوزانیم .چون انسانِ عاقل هر چیزی
را که نفرت داشته باشد و بد بداند ،از آن دوری میکند.
اما به بدیِ گناهان آگاهی و اعتقاد الزم را نداریم.

13

فطري و پايدار بودن قوانين الهي،
نواب صفوی (ره) میگفت :همانطور که هر کاالیی که
میخریم ،دفترچه نحوه بهتر استفاده کردنش را مهندسش
نوشته و همراه او است .خداوند هم خالق انسان است پس
او باید برای ما قانون و سبک زندگی بفرستد .و لذا قوانین
الهی ،فطری است و قوانین فطری و دینی کهنه نمیشود،
مثالً :آیا دستورات و سفارشاتی از طرف خدا مثلِ رعایت
اخالق ،انصاف ،عدالت ،مردم دوستی ،مدارا ،تعقل،
مشورت ،استفاده از طیبات و پاکیزهها ،تالش در راهِ
تحصیل علم و دانش و رعایت حقوق دیگران ،حتی حقوق
حیوانات ،و هزاران نمونه دیگر ،کهنه شده و یا میشود؟.
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بندگي خدا
خلقت هستی برای انسان است .قرآن میفرماید« :خَلَقَ
لَکُم ،سَخَّرَ لَکُم ،مَتاعًا لَکُم ،رِزقًا لَکُم ،مَنافِعَ لَکُم»  ،این
جمالت گویای آن است که" ابر و باد و مه و خورشید و
فلک و ...برای انسان است .و استفاده از نعمتها ،برای
گام نهادن انسان در مسیر خدا و تکامل و رسیدن به هدف
خلقت است.
سؤال :گاهی گفته میشود که مگر خدا به نماز و عبادت
ما نیاز دارد؟ .جواب :خدا به ما نیاز ندارد .بلکه انسان به
همه چیز نیاز دارد .مثالً :ما به زنبور عسل نیاز داریم ،یا
زنبور عسل به ما نیاز دارد؟ .ما به اکسیژن ،یا اکسیژن به
ما .ما به جنگل و یا جنگلها به ما نیاز دارند .آری! نه
خدا و نه دیگر مخلوقات ،به انسان نیاز ندارد.
خدا هستی را برای بشر و بشر را برای عبادت آفریده
است .البته! عبادت تنها نماز نیست .بلکه هر کار خیر و
خوبی که برای رضای الهی انجام شود ،مثلِ تحصیل،
مشورت ،تفریح ،آئین همسرداری ،کمک به دیگران و،...
عبادت است.
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سؤال :اگر کسی بگوید :چرا کشورهای دیندار از پیشرفت
عقب افتادهاند؟.
جواب :اول :اینکه کشورهای غیر مسلمان عقب هم داریم.
در یکی از کشورها دیدم که مردم از فقر در صفهای
بسیار طوالنیِ خرید استخوانِ به دون گوشت ایستاده
بودند.
دوم :بعضی از کشورهای به ظاهر اسالمی اسم اسالم
هست اما از حقیقتِ عمل به اسالم خبری نیست .آنها از
اسالم ،پوست و ظاهر را دارند .مثال :پوست تخمه تنها به
کار نمیآید و سبز نمیشود .بلکه پوست باید با مغز باشد
تا سبز شود .قرآن میفرماید « :إِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِکَتَهُ یُصَلُّونَ
عَلَى النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً»
« ،احزاب»56/
(همانا خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود مىفرستند؛
اى کسانى که ایمان آوردهاید! شما(نیز) بر او درود فرستید
و به او سالم کنید سالمى همراه با تسلیم.).
«صلوا» یعنی با زبان ،صلوات بفرست« .سلموا» یعنی در
عمل هم تسلیم باش مکتب اسالم و پیامبر(ص) باش.
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افرادی داریم که" عکس امام خمینی(ره) و مقام معظم
رهبری(دامت برکاته) را باالی سر خود نصب میکنند ولی
کارهایشان مخالف نظر آنها است .مثالً :کارهای
دولتمردان سعودی با کدام یک از احکام و دستورات خدا
سازگاری دارد .تا جایی که دشمن شماره یکِ اسالم،
(آمریکا) به نفع سیاستهای خودشان از نفت و پولهای
عربستان استفاده کرده و آنها را به گاو شیرده مثال می-
زنند.
آری! اگر مسلمانانِ دنیا دست از قرآن ،پیامبر و اهلبیت(ع)
و والیت فقیه و مجتهد عادل بردارند ،همین بالیی میشود
که به سر مردم مسلمان عربستان آمده است.
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نیازهای من
 -1نيازهاي انسان
انسان سه نیازدارد؛ الف) :نیاز فردی.مثل خوراک ،پوشاک
و مسکن .ب) :نیاز جامعه .مثلِ نیاز به قانون و رهبرو مدیر
ج) :نیاز عالی .شناخت است .اینکه انسان بداند برای چه
آفریده شده است و هدف از آفرینش چیست؟ .و دین
پاسخگوی نیاز عالی است.
چون انسان ،فقط شکم و شهوت نیست ،تا اصول زندگی-
اش خوراک ،پوشاک ،مسکن ،خانه ،ماشین ،تلفن،
استخدام رسمی ،پس انداز ،باشد که البته اینها نیاز
شخصی است.
 -2نياز فطري
برای شناخت دین و راهِ حق و فطری نشانههایی الزم
است .قوانینی باشد که؛
الف :کهنه نشود .ب :عقلی باشد .ج :قابل عمل باشد .د:
جامع و کامل باشد .ه :فطری باشد .این خصوصیات یک
دین کامل است.
و هرچیزی که دارای این چهارخصوصیّت باشد ،فطری
است .پس چیزی که در هر زمان ،در هر مکان ،در هر سن
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و در هر رژیم ،قابل توجه و نیاز باشد را فطری گویند.
مثلِ عالقه مادر به فرزند.
سؤال :اگر عالقه به فرزند فطری است ،پس چرا قبل از
ظهور اسالم ،دخترانشان را زنده به گور میکردهاند.
جواب :آری! یک سری عالقهها فطری است ،مثلِ عالقه
به آبرو ،عالقه به پول ،عالقه به بازی ،عالقه به فرزند و،...
اما گاهی یکی از این عالقهها بر دیگری غلبه میکند .مثالً:
بازی و درس ،هر دو مورد عالقه است .ولی در جامعه ما،
بعضی درس را فدای بازی و بعضی بازی را فدای درس
میکنند .گرچه هر دو فطری است .چون همه مردم یکسان
نیستند.
در آن زمان به غلط تصور میکردند که فرزند دختر مایه
ننگ است و آبرویشان میرود .لذا عالقه به فرزند را فدای
آبروی خود میکردند.
 -3پناهگاهي براي خطرات
از نشانههای فطری بودن دین ،آن است که انسان در
خطرات به خدای این عالم پناه برده و از او کمک می-
خواهد .یعنی؛ هیچ چیز در این عالم ( مثلِ قدرت و پول
و حکومت و زور و ریاست و  )،....جز خدا انسان را بی
نیاز و قانع نمیکند.
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قرآن میفرماید :انسان اگر همه قدرتهای ظاهری را
داشته باشد ،اما کِشتیاش در دریا در حالِ غرق شدن
باشد ،دنبال یک قدرت باالتری است که او را نجات دهد
و آن ،غیر از خدا کسی نیست.
 -4دستورات فطري
تشکر کردن از کسی که به انسان خوبی کند ،فطری است.
مثالً :ما اگر به بچه کوچک گُل بدهیم ،ممکن است نتواند
بگوید :متشکرم ،ولی وقتی گل را گرفت ،لبخند میزند.
این لبخند تشکر و فطری است.
نماز هم تشکر از خدای است که به ما نعمتهای بیشماری
داده است .پس ریشه نماز فطری است .اما دستور چگونگیِ
انجام آن ،از جانب خدا است .مثلِ اینکه :رفتن دکتر ،به
هنگام مریضی ،فطری است .اما چگونگیِ مداوا ،عمل به
دستور و نسخه دکتر است .قرآن میفرماید « :فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ
هذَا الْبَیْتِ»  ،پس (به شکرانه این نعمت) باید پرورگار این
خانه را پرستش کنند « .الَّذِی أَطْعَمَ ُهمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ
خَوْفٍ همان (خدایی)که آنان را از گرسنگى (و قحطى نجات
داد و) سیرشان کرد و از ترس (دشمن) امانشان
داد«.قریش3/و.»4
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و مثلِ اینکه کمک به مستمندان و فقیران ،فطری است .و
یکی از علتهای روزه گرفتن ،توجه و کمک به فقرا است.
پس ریشه روزه گرفتن ،فطری است.
مقابله با مزاحم و فساد ،ریشه فطری دارد .و جهاد و نهی
از منکر و برای مقابله با مزاحم و فساد است و امر به
معروف برای دعوت و تشویق به خوبیها است .پس ریشه
اینها هم فطری است.
نظام آفرینش
 -1انسان آئينه خدا نما
وجود ما بهترین دلیل بر وجود خدا است .پس اگر کسی
دربارهی خدا شک کرد ،نگاه به خودش کند ،بگوید" من
هستم یا نیستم؟ بله هستم .سؤال :خودت ،خودت را
ساختی؟ نه ،چون اگر خودم خودم را ساختهام طوری
میساختم که پیر و مریض نشوم .تیزهوش و ،...هم باشم.
پس من هستم و خودم ،خودم را نساختم .در نتیجه هر
قدرتی مرا ساخته است ،او خداست.
مسیر و مطالعهای دیگر :سؤال :آیا بر وجود ما و این عالمِ
هستی نظم حاکم است یا نه؟ .جواب :تمام عقالی عالم
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میگویند :نظم حیرت انگیزی حاکم است .پس نظم ،ناظم
میخواهد و آن ناظم خدا است .چون اینگونه نظم از هیچ
قدرتی جز خدا بر نمیآید.
 -2آثار دليل بر مؤثر
سؤال :ما که خدا را نمیبینیم ،چطور وجود او را قبول
کنیم؟ .پاسخ :موارد زیادی در زندگی هست که ما نمی-
بینیم اما به وجود آن اعتقاد داریم .مثلِ اینکه نیروی جاذبه
زمین را نمیبینیم؟.
آری! ما تا قیامت هم به زمین نگاه کنیم ،جاذبهاش را
نمیبینیم .اما میگوییم :فالن چیز را رها کردیم افتاد پس
زمین جاذبه دارد .پزشکها هم بسیاری از مریضیها را از
آثارش ،میفهمند .لذا دستور به آزمایش خون ،ادرار ،قند
و امثال آنها میدهند تا از آثار ،پی به نوع مریضی ببرند.
سؤال :پس با این همه آثاری که خداوند در آفرینش دارد.
چرا باز افرادی به خدا اعتقاد ندارند؟.
پاسخ :چون نمیخواهند قبول کنند .مثال :فردی خانهاش
در خیابانی است که درختان زیادی دارد .و هر روز از آن
مسیر هم عبور میکند .اما اگر از او بپرسی که این خیابان
و مسیر شما چند تا درخت دارد ،نمیداند .چرا؟ .چون
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نمیخواهد که بداند .اما اگر بخواهد یک روز به هنگام
عبورش آنها را میشمارد .لذا شاعر میگوید:
برگ درختان سبز درنظر هوشيار هر ورقش دفتري است
معرفت كردگار.
مثالي ديگر:
یک جگر فروش ،از صبح تا شب جگر به سیخ میکشد و
میفروشد .اگر با او مصاحبه کنیم مویرگ چیست؟ .نمی-
داند با اینکه در هر جگر مویرگ زیاد است .پس او نمی-
خواهد بداند .بلکه او توجهاش به مقدار منفعت و پول
درآوردن است .کارش چیز دیگری است .پس افرادی خدا
را میشناسند که بخواهند از راه توجه و مطالعه در آثار
خلقت ،او را بشناسند.
 -3خدا و طبيعت
خداوند نشانههای از قدرت و حکمت خود را در طبیعت
و نعمتهایی که به ما داده هم قرار داده است .نمونهها؛
الف) :ما انسانها از فضای اطراف خود ،اکسیژن(ماده
حیات بخش )،میگیریم و کربن(ماده مرگ زا )،را پس
میدهیم .اما درختان و فضای سبز ،به عکس ،کربن
میگیرند و برای حیات و زنده ماندنِ ما اکسیژن را تولید
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میکنند .اگر ما عمل درختان را انجام میدادیم خفه
میشدیم.
ب) :اگر پوست اردک چرب نبود ،درون آب میرفت
سنگین و غرق میشد .چربی پر و بال او ،آب را پس زده
و جذب نمیکند.
ج) :کف پای شتر چون میخواهد بیشتر در بیابان و شن
و ماسه راه برود ،پهن و گردنش منحنی برای راحت سوار
شدنِ انسان .مثلِ نردبان است .اما گردنش بلند است .برای
اینکه اَهرُم شود و بار را راحتتر از زمین بلند کند .قرآن
هم میفرماید:
«أَ فَال یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ» ( ،غاشیه ، )17/آیا
به شتر نمىنگرند که چگونه آفریده شده؟.
د) :چون چشم ما از پی میباشد و پی اگر در آب و نمک
نباشد فاسد و خراب میشود .لذا آبِ چشم ما شور و
محافظ چشم ما است .یک محافظ هم مژه و یک محافظ
هم ابرو است .اگر نبود ،با نورِ خورشید چشم اذیت میشد.
ابرو سایبان چشم است .خطوطی هم در پیشانی است که"
عرق پیشانی به اطراف روان شده و به چشم نمیریزد.
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قرآن هم برای توجه و درس گرفتنِ ما میفرماید« :أَ لَمْ
نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ» (بلد )8/آیا یک جفت چشم به تو
ندادیم؟.

نشانه های راه
 -1مطابق ،ضدَّ يا فوقِ عقل؟
ما سه دستور داریم؛ فوق عقل ،طبق عقل ،ضد عقل .ما در
اسالم دستورِ ضد عقل نداریم .مثلِ دستور به دو چیزی که
ضد هم (مثل سیاه و سفید )،مخالف و متناقض است .مثلِ
دو جملهای که" اآلن باران میآید ،باران نمیآید ،این
خالف است.
اما الزم نیست همه دستورات ،مطابق با عقل باشد .ممکن
است دستوری از طرف خدای این عالَم فوق عقل باشد که
ما قادر نباشیم که حکمت و فلسفهاش را درک کنیم ویا
در زمانهای بعد و با پیشرفت علم و دانش معلوم شود.
مثالً :نسخه ،که آقای دکتر ،دستوراتش ضد عقل نیست.
اما هم الزم نیست که تمام علّت همه دستورات او را برای
انواع قرصها و شربت و داروهایی که میدهد را بفهمیم.

25

مثالً :چرا نماز صبح دو رکعت است و یا چرا نماز مغرب
سه رکعت است؟ .چون خداوند حکیم دستور داده است،
ضد عقل نیست .اما ممکن است من دلیل و حکمتش را
نفهمم؟.
جامع

-2جامعبودن

ف
بودنِ دین .یعنی؛ هرچه انسان برای رسیدنِ به هد ِ
خلقتش نیاز دارد ،اسالم در آن رابطه دستورات و
راهنمایی داشته باشد .چگونه فکر کنیم؟ .چه ببینیم و چه
نبینیم؟ .چه بگوییم و چه نگوییم؟ .مثالً :در باره گفتن،
میفرماید:
«قَوْلًا لَیِّناً» (طه )44/نرم حرف بزن .و با پدر و مادرت،
«قوالً کریماً» (اسراء )23 ،با احترام حرف بزن .و «قَوْلًا
مَعْرُوفا» (بقره )235/با مردم خوب حرف بزن .و «قَوْلًا
بَلِیغاً» (نساء )63/حرفهایت رسا باشد.
یکی از دستوراتِ جامع اسالم اقامه نماز است که همه
ارزشها مثلِ مسواک زدن ،عطر زدن ،لباس سفید ،با
جماعت و اولِ وقت خواندن ،اذان(یعنی؛ اعالم مواضع
اعتقادی ، )،ورزش( ،مثلِ حرکات رکوع و سجود) ،یاد
شهدا (استفاده از خاک کربال برای سجده)  ،و توحید (اشهد
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ان ال اله اال اهلل ،و نبوت ( و اشهد ان محمداً عبده و رسوله)
و ،....در نماز هست .پس نماز جامعیت دارد.
 -3در حدِّ توان
دستوراتِ دینی باید به اندازه توان انسان و قابل عمل باشد.
قرآن هم میفرماید« :ال یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها»
(بقره،)286/
(خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایىاش تکلیف
نمىکند).
مثالً :نماز را اگر میتوانی واجب است «قیاماً» ایستاده
بخوانی و اگر توان نداری «قعوداً» نشسته بخوان و باز اگر
نمیتوانی« ،و علی جُنوبِهم» خوابیده بخوان .یا روزه را
اگر مریض و مسافر نیستی واجب است.
 -4دور از تحريف
مثالً :در طولِ 1400سال از نزول قرآن ،یک حرف و
حرکت اضافه و و کم نشده است .اما کتاب تورات و انجیل،
از دیگر ادیان ،اصلی نیست و کم و زیاد و تحریف شده
است .مثالً :در آن میخوانیم که" خدا از آسمان پایین آمد
و با حضرت یعقوب(ع) کُشتی گرفت و یعقوب خدا را به
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زمین زد و خدا پای یعقوب را دندان گرفت .و یا حضرت
عیسی(ع) برای جلسه عروسی شراب آماده کرد.
 -5قابل فهم ،مطابق نياز
ما در دین یک قانونهای اصلی و ضروری داریم که قابل
تغییر و تبدیل نیست و قانونهایی که در اختیار امامان
معصوم(ع) و فقیه است .نمونهها؛
الف) :زکات که از واجبات و از فروع دین ما است .خداوند
آن را بر نُه چیز مثلِ گاو و گوسفند و شتر ،جو و گندم و
کشمش  ،طال و نقره ،واجب فرموده است .اما یک سال
زکات کافی برای امور مسلمانها نبود و شرائط مالیِ مردم
هم در آن زمان خوب بود .حضرت علی(ع) فرمود :امسال
هر مسلمانی اسب هم دارد باید زکات بدهد .گفتند :اسب
که زکات ندارد .فرمود :من رئیس حکومت اسالمی هستم.
فقرا گرسنه هستند و زکات کم است .این مصلحت است.
ب) :امام کاظم(ع) برای مدتی ،خمس را بخشید .بعد از
ایشان و در زمان امام رضا(ع) مردم فارس ،به ایشان ،نامه
نوشتند :پدر شما خمس را بخشیده .شما هم میبخشید.
حضرت(ع) فرمود :در آن زمان پدرم در زندان بوده و برای
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اینکه شیعیان به دست مأموران هارونالرشید گرفتار
نشوند ،مصلحت دانسته اما امروز آن مشکل وجود ندارد.
چشم به راه
 -1همراهي كتاب و حجَّت
قرآن میفرماید :و چگونه شما کفر مىورزید ،در حالى که
آیات خدا بر شما تالوت مىشود و رسول او در میان
شماست و هر کس به (دین وکتاب) خدا تمسّک جوید،
پس قطعاً به راه مستقیم هدایت شده است( .آل
عمران. )101/
سؤال :از این آیه میفهمیم که تا کتاب و پیامبر(ص) در
بین ما هست نباید کافر شویم .حال! اگر پیامبر(ص) از
میان رفت و فقط قرآن و آیاتِ الهی هست آیا ایراد و
اشکالی ندارد که ما کافر شویم؟!!! .مثلِ اینکه بگوئیم :اگر
سوزن و نخ باشد ،لباس خود را بدوزید .پس اگر یکی از
آنها نبود تکلیف ما ساقط است.
جواب :چون قرآن جاودانه و همیشگی است .پس از این
آیه میفهمیم که" همیشه باید در کنار کتاب الهی حجّت
الهی هم باشد و اگر پیامبر خدا(ص) از دنیا میروند ،قبل

29

از آن حجّت الهیِ دیگری را به عنوانِ جانشینِ خود باید
معرّفی کنند و تا قرآن هست ،حجّت الهی هم باید در
کنارش باشد .لذا اگر ما تکلیف داریم که لباس خود را
بدوزیم ،حال سوزن گُم شد و یا شکست .تکلیف از ما
ساقط نمیشود .بلکه باید سوزنِ دیگری را تهیه کرده لباس
را بدوزیم و از آن استفاده کنیم.
پس شایسته از حکمت خداوند است که بعد از وجود
نازنین پیامبر(ص) حجتها و امامانِ دیگری را معرفی
فرماید تا مردم هر زمان با هدایتهای آنان ،راه حق را
پیدا کنند .که توسط پیامبر(ص) ،آنان ،معرفی شدهاند .مثلِ
معرّفیِ علی(ع) در غدیر خُم.
 -2دليل غيبت ِ حجَّت؟

سؤال :اگر خداوند امام(ع) را برای هدایت مردم قرار داده
است پس چرا امام زمان(عج) غایب و از نظرها پنهان
است؟.
پاسخ :مثال :اگر اداره برق و شهرداری در مسیر ،کوچه و
خیابانی برای روشنایی و استفاده مردم ،المپ و روشنایی
نصب کرده و مردم آن را بشکنند و این کار تا یازده مرتبه
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تکرار شود ،برای دوازدهمین بار آیا روشنایی نصب می-
شود؟!! .یا مسئولین مربوطه میگویند :مردم این منطقه
لیاقت داشتن روشنایی را ندارند.
حال! پیامبر(ص) به فرمان خداوند ،دوازده چراغ هدایت-
(امامان معصوم ع )،را معرّفی فرمود .مردم یازده نفر از
آنها را شهید کردند .و یا حمایت از آنها نکردند و
ستمگران آنها را شهید کردند .به حکمت خداوند
دوازدهمین آنها غایب شد تا مردم آمادگی پیدا کنند.
 -3طول عمر پاسخ :بله میشود .مثال :موی اَبرو و مُژِه
هشتاد سال در طول عمر انسان ثابت میماند و در کنار
آن دو ،موی سر و صورت ،هر چند هفتهای نیاز به اصالح
و کوتاه کردن دارد .زمینه آنها یک پوست و خون و
گوشت و یک نان و آب و کربن و اکسیژن ،اما خدا خواسته
یک مو ثابت و دیگری متغیِّر باشد .لذا با اراده خداوند
انسانهایی با گذر عمر متغیّر هستند و امام زمان(عج)
ثابت میماند.
نقش پیشوایان الهی
 -1عقل و وحي
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سؤال :با توجه به اینکه خدا به ما عقل داده و خوب و بد
را میفهمیم ،چه نیازی به وحی و کتاب آسمانی و پیامبر
داریم؟.
پاسخ :عقل ما برای زندگی و رسیدنِ به هدف و مقصد
الهی کافی نیست .چون ما نسبت به بسیاری از کارها و
تصمیماتی که میگیریم ،بعد ،پشیمان میشویم .یعنی؛ کاش
این کار را نکرده بودیم .از این پشیمانی معلوم میشود که"
عقل ما صحیح و درست تشخیص نداده است .حال که
عقل ما کافی نیست .پس نیاز داریم که خدا از طرق نزول
کتاب آسمانی(وحی) و فرستادنِ پیامبر و امام و رهبر ،به
ما کمک کند .در این رابطه قرآن میفرماید:
(این) کتابى است که آن را به سوى تو نازل کردیم تا مردم
را به اذن پروردگارشان از تاریکىها (ى شرک وجهل) به
سوى نور (ایمان) خارج کنى .به سوى راه خداوند عزیز
حمید« . ).سوره إبراهیم،آیه»1/
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 -2فقرزدايي

سؤال :دین و عقل میگوید :نباید گرسنه باشد .حال!
گرسنهها چگونه سیر و فقیران بینیاز شوند؟1 .
پاسخ :خداوند دستور فرمود که با دادنِ خمس ،زکات،
انفاق و کفاره توسط کسانی که دارند و بینیاز هستند این
مشکل اجتماعی حلّ شود .مثلِ اینکه خداوند به پیامبر-
(ص) میفرماید« :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» (توبه)103/
پیامبر! از مردم صدقه بگیر .که اینجا منظور از صدقه زکات
است.
و در آیه دیگر میفرماید« :وَ أَقِیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ»
(بقره ، )43/و نماز را بپادارید و زکات را بپردازید. ).
 -3ترويج آخربيني
پیامبر(ص) به زبان و عمل به ما میفهماند که مقصد و
هدف نهاییِ زندگی انسان ،دنیا نیست .ما باید آخر بین هم
باشیم .حیوانها هستند که فقط آخور بین (در تالش پُر
کردن شکم )،هستند .آری! پیامبران آمدهاند تا چشم انداز
فکر و عقیده ما را تا به آخرت ببرند.
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مثال :یکی به دون فکر و مطالعه منزلش را روی هر خاک
و زمینی گرچه نامناسب در مقابل خطرات میسازد و یکی
هم آینده نگر است و مطالعه میکند که زمین و خاک و
مکان برای سرمایه گزاری و ساختن ،مناسب و این زمین
و منزل مثالً روی خط زلزله نباشد.
لذا کسی که فقط دنیا را میبیند ،اصول زندگیاش خوراک
و پوشاک و مسکن .و کسی که آخرت را هم میبیند ،خدا
پرستی ،اخالق و ادب و معنویّت و انسان دوستی و ،...هم
جز اصول زندگیاش میشود.
 -4پيامبرِ رحمت
پیامبر(ص) برای امت استغفار میکند .خداوند به پیامبر-
(ص) میفرماید« :فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ»
(آلعمران( ، )159/پس از (تقصیر) آنان درگذر و براى
آنها طلب آمرزش کن) .
سؤال :پس اینکه وهّابیها میگویند .اگر بگوئید یا محمد،
یا علی ،یا فاطمه و ،...شرک است ،چه پاسخی داریم؟.
پاسخ :قرآن میفرماید ( :و اگر آنان هنگامى که به خود
ستم کردند (از راه خود برگشته و) نزد تو مىآمدند و از
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خداوند مغفرت مىخواستند و پیامبر هم براى آنان استغفار
مىکرد قطعاً خداوند را توبهپذیر و مهربان مىیافتند.).
«نساء»64/
-5اجراي عدالت

خداوند در قرآن به پیامبر(ص) چنین میفرماید« :فَاحْکُمْ
بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» (مائده( ، )42/و اگر داورى کنى ،پس
میانشان به قسط و عدل قضاوت کن ).
 -6رشد اخالقي و معنوي
قرآن در باره فلسفه وجود پیامبر(ص) میفرماید:
(همانا خداوند بر مؤمنان منّت گذاشت که در میان آنها
پیامبرى از خودشان برانگیخت ،تا آیات او را بر آنها
تالوت کند و ایشان را پاک کرده و رشد دهد و به آنان
کتاب و حکمت بیاموزد ،هر چند که پیش از آن ،قطعاً آنها
در گمراهى آشکار بودند( . ).آلعمران)164/
اگر ما هواپیما ،اف شانزده و چهارده و فرودگاه و مترو و
انرژی هستهای و نانو و ، ...داریم ،دیگر جاهای دنیا و
قدرتها هم دارند .آنچه در دنیا کمبود داریم اخالق و
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معنویّت است .لذا پیغمبر(ص) برای تزکیه و انسانسازی
آمده است.
این اخالق اسالمی است و اخالق آمریکایی آن است که"
سربازانش ،کاروان و مجلس عروسی در افغانستان و یمن
را بمباران میکنند .و امکاناتِ کشورهای ضعیف را برای
رسیدنِ به منافعِ خود از بین میبرند.
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جامع نگری

 -1نداشتن فهم الزم
معموالً ما زیباییهایی دین و اسالم و فلسفه احکام ،را
نمیدانیم و یا کم میدانیم .امام رضا(ع) فرمود :اگر مردم
به زیباییهای سخنان ما معرفت و شناخت پیدا میکردند،
حتماً از ما اطاعت میکردند. ).
مثال :گاهی فردی شخصیّت مذهبی یا علمی را میبیند اما
چون او را نمیشناسد .توجهی ندارد و اهمیّت نمیدهد.
در این حال دوستش معرّفی میکند .برمیگردد و احترام
میکند.
مثالي ديگر( :در غالب يک سؤال ):در کتاب « مفاتیح-
الجنان » از مرحوم آقا شیخ عباس قمی(ره) نوشته دعا
صبح ،دعای ظهر ،دعای شب ،دعای روز شنبه ،دعای روز
یکشنبه و ،،،،و دعای ندبه و سمات و و کمیل و . ،،،گفته
میشود :پس با اینکه روزگار و عصرِ تکنولوژی و
پیشرفت و تسخیر فضا است و انسانهایی در فکر رفتن
به کره ماه و مرّیخ هستند پس ما باید بنشینیم و شبانهروز
دعا بخوانیم؟!!.

37

در جواب ميگوئيم:
اگر ما به ترمینال مسافربری و یکی از این پایانههای بین
شهری مراجعه کنیم ،میبینیم نوشته مثالً :تهران قم ساعت
 ،6تهران قم ساعت  ،7تهران قم ساعت  ،8تهران قم ساعت
 9و تهران قم ساعت 10و .،،،،این معنایش این نیست که
شما باید در تمام این ساعتها مسافرت کنی .بلکه
معنایش این است که شما هر ساعتی اراده کنی این امکان
وجود دارد .پس در آنجا هم معنایش این است که :هر
زمان که آمادگی روحی برای ارتباط با خدا داری وسیله-
اش(دعا )،هست.
مثال دیگر :تابلو ،نوشته داروخانهی شبانهروزی .معنایش
این نیست که ما شبانهروز دارو بخریم.
آری! شناخت نداشتن و عدم معرفت از معارف دین اسالم
انسان را دچار اشتباه و فهم غلط از دین ،میکند.
 -2عدم توجه به جامع بودن
دین باید جامع مسائلی از تکامل انسان باشد که انسان به
آنها نیاز دارد .و دینِ اسالم دین جامعی است .مثالً :انسان
از نظر روحی و روانی هم نیاز به خنده و هم نیاز به گریه
دارد .چون انسان گاهی بر اثر فشارهای روحی مثلِ کوه
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آتشفشان میشود .و گریه است که انسان را خالی و از
آن فشارها آزاد میکند و آرامش ،باز

میگردد.

قرآن هم در باره یکی از صفات خداوند چنین میفرماید:
وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَکَ وَ أَبْکى «نجم( »43/و اوست که به
خنداند و بگریاند ).و زنده کند.
پس خنده و گریه ،هر دو الزم است و نباید در حاالت
عاطفى و احساسى ،مانع خنده و گریه شد
البته! هر انسان تشنه ،نیاز به آب دارد .اما اگر دید آب
کثیف شده است .آن را نمیخورد .دینِ الهی هم فطری
است و انسان به آن برای رسیدن به هدفِ خلقت نیاز دارد.
ولی اگر دین الهی و فطری با خرافات همراه شود .پذیرش
نخواهد داشت.
 -3رفتار نادرست
گاهی و بعضی از ما مسلمانان دستورات اسالم را بد عمل
میکنیم .و این باعث زدگی و دینگریزی بعضی دیگر ،از
دین میشود و لذا بعضی میگویند :اگر دین این است من
قبول ندارم .و لذا امام(ع) فرمود :طوری به دین عمل کنید
که مردم عاشق شوند و فرار نکنند.
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مثالً :اگر نظام جمهوری اسالمی در صادراتش دّقت الزم
را نکرده و اجناسی ضعیف و معیوب و به دون کیفیّت
تحویل دیگران داد .برای دیگر کشورها به نام مسلمانان
و این کشور اسالمی حساب و باعث بدبینی میشود.
 -4معرَّفي ناقص
معرفی ناقص .که معرّفیِ همه جانبه از دین نباشد باعث
زدگی و بدبینی میشود .مثالً :اگر ببیند فقط در مسجد
روضهخوانی و مراسم ختم و عزای افراد ،برقرار میشود.
در حالی که عقد حضرت زهرا(س) هم در مسجد بوده
است .پس مراسم شادی و عقد هم در چارچوب مسائل
شرعی میتواند در مسجد انجام شده و باعث شادیِ
شرکت کنندگان شود که مورد نیاز فطری انسان هم هست.
در مکتب اسالم عزیز ،شادی و خنده حکیمانه هم داریم.
شادی و خنده الزم نیست همراه با مسخره و دلقکبازی
و بازیِ با لهجهها و تحقیر افراد و قومیّتها باشد.
در این باره صدا و سیما هم میتواند فراخوان کرده .از
افرادی که میتوانند حکیمانه مردم را بخندانند ،دعوت
کرده و برنامه اجرا کنند .مطالبی که درونش حکمت و
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عبرت و ظاهرش خنده و شادی داشته باشد .این موارد
کم نیست .بلکه بسیار هم زیاد است.
 -5افراط و تفريط

افراط و تفریط در امور فرهنگی و دینی ،حتی عبادت ،هم
انسانها را فراری میدهد .که در مکتب اسالم از آن نهی
شده است .در همه امور ممکن است افراط و تفریط،
(تندروی و یا کم گذاشتن )،حتی مثل ورزش ،تحصیل،
دعا ،عبادت و ،،،وجود داشته باشد.
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نشانه های وجود خالق
 -1مقدم بودنِ حکم خالق
توحید یعنی؛ ایمان داشتن به خدای یگانه و دستورات و
احکام او .چون ما اعتقاد داریم که خدا حکیم و دستورات
او هم حکیمانه و بر اساس فلسفه و مصلحتی است .پس
ما در عمل ،باید راضی باشیم به آنچه خدا به صالح ما
میداند و بر این اساس دستور داده است .مثالً :درباره
احکام و آدابِ خوردن ،خداوند در قرآن در جاهایی می-
فرماید« :کلوا» چه بخورید و در جاهایی میفرماید« :ال
تأکلوا» چه چیزی نخورید.
مثال :ما ماشین را به مکانیک تحویل داده و او همه ماشین
را هم که به هم میریزد ،اما ما آرامش داریم .چون به او
و تخصص و تجربهاش اطمینان داریم .یا تسلیم بودنِ در
مقابل دستورات و نسخه پزشک .لذا ما زمانی که خدا را
شناخته و ایمان آوردیم باید در مقابل دستورات او مطیع
باشیم و قانون او را اجرا کنیم .اما بعضیها اینچنین نیستند.
خداوند در قرآن به پیامبر(ص) میفرماید « :أَ فَرَأَیْتَ مَنِ
اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ ( ، »...جاثیه( .)23/پس آیا دیدى کسى را
که هواى خویش را معبود خود قرار داده است.).
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و در آیه دیگر میفرماید... « :قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ، » ...
«انعام( ، »91/اى پیامبر!) بگو :خدا ،سپس (قدرتهای
دیگر را )،رهایشان کن. ).
 -2دستگاه گوارش يا پااليش
مقایسه کنید بین شیر که در بدنِ مادر برای طفل شیرخوار
و نفتی که در پاالیشگاه برای استفاده ،آماده ،تسویه و
استخراج و تبدیل به بنزین ،گازوئیل ،قیر و ،،،و در
پتروشیمی به صدها محصول تبدیل میشود .و شیر مادر
در طفل ،تبدیل به خون ،گوشت ،استخوان ،مو و انواع
ویتامینها برای او تبدیل میشود .این محصول قدرت و
تدبیر خدای این عالَم است.

* خاطره؛
سالها قبل برای انجام مأموریّتی به کرهی شمالی ،که
کمونیست هستند و به خدا اعتقاد ندارند ،رفتم .ما را برای
بازدید ،به موزهای بردند ،در آن موزه عکس بسیار زیبایی
از طاووس و خروس هم بود .به کمک مترجم به آنها
گفتم :این عکسها نقاش دارد؟!! .گفتند :بله ،نقاشی بسیار
هنرمند دارد .مگر میشود بدون دستِ یک هنرمند این اثر
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پدید آید؟!! .گفتم :چطور شما معتقدید که عکس طاووس
و خروس نقاش ماهِر میخواهد ،اما خودِ طاووس و
خروس خدا ،خالق و پدیدآورنده ندارد؟!!.
 -3هماهنگي اجزاي عالَم
به یقین و اعتقاد همه انسانها یک هماهنگیِ دقیق و تعجب
آور در میان اجزائِ این عالَم و مخلوقات هست که انسان
را به فکر کردن وادار میکند .که اگر این هماهنگیها نباشد
انسان نمیتواند به حیات و زندگیِ خود ادامه دهد .مثالً:
هماهنگیِ معده با انواع غذاها و اکسیژن با ریه و خون و
سلولها برایِ میزان استحکام استخوانها .یا هماهنگیِ
فضایی که دور زمین است با سنگهایی که از کُرات دیگر
به سوی زمین پرتاب میشود.
 -4پشيمان نشدن
یکی از نشانههای جامعه توحیدی در زندگیِ بشر ،آن
است که برای اجرای قوانین الهی پشیمانی وجود ندارد و
به عکس ،اجرای قوانینی که به دست انسانها طرّاحی و
تصویب شده در اجرای آنها پشیمانی بسیار است.
لذا در اجرای قوانینِ الهی رضای خدا شرط است .حتی
در اقتصاد ،تولید ،توزیع ،مصرف و ،،،اصل آن است که
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خدا راضی و خدا پسندانه باشد .چون ریشه آن در ایمان
به خدا و قیامت است.
نمونه آن؛ اینکه مقام معظم رهبری(دامت برکاته) در مسئله
جنگ و تجهیزات آن ،مثل بمب هستهای بارها فرمود :ما
در کارهای نظامی ،از نظر مبانیِ فقهی و ایمانی و از نظر
اینکه مسلمان هستیم ،ساختن بمب هستهای را حرام می-
دانیم.
 -5توجه به ارزشها
نمونههایی از ارزشها در قرآن؛
الف) :تقوا «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُم» (حجرات، )13/
(همانا گرامىترین شما نزد خدا ،با تقواترین شماست.).
ب) :جهاد؛  ( ،خدا مجاهدان را بر وانشستگان ،با پاداش
بزرگى برترى داده است( . ).نساء، )95/
ج) :سخاوت و انفاق؛ ( اموال خود را در راه خدا انفاق
مىکنند( .).بقره، )261/
د) :علم و دانش؛ (آیا کسانى که مىدانند و کسانى که
نمىدانند یکسانند؟)(.زمر، )9/
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مثالً :جنگ برای به دست آوردنِ چه چیز؟ .ما باید نگاه
کنیم که رضای خدا در چیست؟ .حاکمان و ارتش
توحیدی خشنودی خدا را در نظر دارند .اما آمریکا می-
گوید :جنگ و کشتار و ماندنِ سربازانِ آمریکایی در کشور
سوریه و عراق برای دسترسی آنها به نفت است .گرچه
مردم و حکومت آن کشورها رضایت نداشته باشند .و
صدّام سالها جنگ را بر ایران تحمیل کرد چون می-
خواست سردار قادسیه و قهرمان عرب شود!!.
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انسان و رستاخیز
 -1در محضر خدا
امام عسکری(ع) می فرماید :گناه را کوچک نشمارید.
آری! توجه داشته باشیم که گناهِ کوچک هم در محضر
خدا ،بزرگ است .نگوییم :این که چیزی نیست .مثال :یک
خار ،به ظاهر کوچک است .اما همین خار کوچک هم اگر
به پای پهلوانی برود .نمیتواند راه برود .کوچک است اما
درد دارد.
احکامِ حالل و حرام ،دستور خدای بزرگ است .نباید
آنها را کوچک بشماریم .در رفت و آمدها باید رعایت
مَحرم و نا مَحرم را داشته باشیم .نگوئیم ما که از کودکی
با این افراد بزرگ شدهایم.
بعضی از گناهان هم کلیدی است و باعث گناهان دیگر
ومانعِ تربیت انسان میشود .مثلِ اثرات منفی لقمه حرام.
که اتفاقاً همه روانشناسان و جامعه شناسان و مسئولین
تربیت در دنیا از اثرات منفی گناهِ خوردن لقمه حرام غافل
شدهاند و در باره آن مطلبی اظهار نکردهاند!!.
امام حسین(ع) روز عاشورا خطاب به دشمنان خود فرمود:
دلیل اینکه شما آماده شدهاید برای کشتنِ من چون شکم
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شما از لقمه حرام پُر شده است « :قَد مُلِئَت بُطونَکُم مِنَ
الحَرم» .و« :مالِ الحرام یُبینُ فِی الذُّرِّیَّةِ» ( ،لقمه حرام هم
در نسلِ ما اثر منفی دارد.).
 -2گناه علني
خداوند در قرآن در مذمّت قوم لوط ،میفرماید« :فِی
نادِیکُمُ الْمُنْکَر» (عنکبوت(، )29/و در مجالس خود
(آشکارا و بىپرده) اعمال ناپسند انجام مىدهید؟.
چون آنها پیامبر و راهنما داشتند ،اما علنی گناه و
نافرمانیِ خدا میکردند .لذا آنها هم که گناه را میبینند و
از آن نهی نمیکنند ،انگار که به گناه آنها راضی بوده پس
در گناه آنها شریک هستند.
در حدیث داریم که؛ بعضی در روز قیامت محشور و زنده
میشوند در حالی که یک قطره خون روی سینه آنها نقش
بسته است .علّتش را میپرسند؟ .به آنها گفته میشود،
شما در دنیا انسانِ مظلوم و بیدفاعی را دیدی و تو ساکت
مانده و دفاع نکردی.
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در زیارت عاشورا هم داریم« :وَ لَعَنَ اهللُ مَن سَمِعَت بِذالِکَ
فَرَضِیَت بِه»  ( ،و خداوند لعنت کند کسی را که شنید
جریان کربال و کشته شدنِ امام حسینع را و راضی شد.).
چون یک عده علنی به کربال رفته و امام حسین ع را
کشتند و عدهای هم کربال نرفته اما دیده و شنیدند و به کار
یزید و یزیدیان راضی بودند .آنها هم در این گناهِ بزرگ
شریک هستند .پس اگر کسانی به گناهِ دیگران راضی شده
و از آن نهی نکردند ،در گناه آنان شریک هستند.
همچنین کسانی که دیگران را به گناهی (مثلِ فیلم و
عکسی )،راهنمایی کرده و با در دسترس دیگران قرار می-
دهند هم در گناهِ آنها و آثارِ بدی گه آن گناه دارد و
میگذارد ،شریک هستند .قرآن میفرماید:
«نَکْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُم» (یس( ، )12/و آن چه را از
پیش فرستادهاند و آثارشان را مىنویسیم.).
 -3تشويق گناه
گویند :خواستند فرد گناهکاری ( که جزای جرمش
اعدام بود )،را اعدام کنند .لحظه اعدام گفت :فالنی را
بیاورید تا با او خداحافظی کنم .او را آوردند ،به او گفت:
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میخواهند مرا اعدام کنند از تو میخواهم که زبانت را
در دهان من بگذاری .او هم زبانش در دهان او گذاشت.
زبان او را محکم گاز گرفت .سؤال کردند :چرا چنین
کردی؟! .گفت :او بود که با زبانش مرا به گناهان تشویق
میکرد .لذا قرآن میفرماید« :وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ
الْعُدْوانِ» (مائده( ،)2/و هرگز در گناه و ستم ،به هم یارى
نرسانید.).
البته! گناهِ انسانهای مشهور و نشاندار دو برابر است .چون
این باعث میشود که دیگران به گناه کردن تشویق شده و
به انجام آن اهمیّت ندهند.
قرآن در باره گناه کردنِ همسر پیامبر(ص) میفرماید( :اى
همسران پیامبر! هر کس از شما کار زشت (و گناهى)
آشکار مرتکب شود ،عذابش دو چندان خواهد بود و این
(کار) براى خدا آسان است« .).احزاب»30/
 -4وظيفه ما
در حدیث داریم که :کمترین وظیفه ما در مقابلِ گناهکار
آن است که « :بوُجُوهٍ مُکفَهِّرَّه»  (،صورت را در هم کشیده
و عبوس باشیم .).یعنی؛ اگر قدرت نداری که از گناه او
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جلوگیری کنی ،حدِّ اقل بر روی گناهکار عبوس کرده و
به این شکل از گناه و گناهکار اظهار تنفّر و ناراحتی کنیم.
 -5ثبت و ضبط
قرآن میفرماید« :إِنَّ رُسُلَنا یَکْتُبُونَ» (یونس( )21/
فرستادگان (مالئکه مأمور ما برای شما )،کارهای شما را
مینویسند.).
ریشه احکام الهی
 -1همگاني بودن
قرآن میفرماید :همه انسانها دین دارند .چون پیامبر(ص)
خطاب به کافران میفرماید:
«لَکُمْ دِینکُم وَلِىَ دِین» (کافرون( )6/آیین شما براى
خودتان و آیین من براى خودم).
از این جمله « لکم دینکم» معلوم میشود که :ما در دنیا
بیدین نداریم .چون هرکس باید در زندگی براساس
فکری ،راهی را برود.
دین یعنی؛ توجه داشتنِ به راه و روش و عقاید و باورها
است .حال! از میان همه افکار و عقائد ،تنها راهِ حقیقی،
آن راه و روشی است که خالق ما برای ما طراحی فرموده
است .چون ما انسانها ،در زندگی ،زیاد اشتباه میکنیم.
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پس اعتمادی به قوانینی که انسانها تصویب میکنند
نیست .اما در قوانین الهی اشتباهی نیست.
 -2دين و سرمايه
عدهای میگویند :ریشه دینداری اقتصاد است .چون
سرمایهدارها میخواستند پول مردم و کارگرها را بخورند.
به جامعه القا کردند که اگر در دنیا شما به پول و رفاه
نرسیدید ،در عوض قیامت ،جبران میشود .اگر زندگیِ
شما در دنیا کمرنگ باشد در آخرت پررنگ میشود .پس
باید بر مشکالت صبر کرده و منتظر باشید و قناعت کنید.
آنها میگویند :لذا این القائات و مطالب ناحق برای آن
است که مردم در مقابلِ مکر و حیله و ظلم و ستم و
خونخواریِ سرمایه داران ،قیام نکنند .پس دین افیون
ملتها است .این عقائد را بر جامعه تزریق میکنند تا طبقه
محروم در مقابل سرمایهدارها قیام نکنند.
این فکر و عقیده اشتباه و غلط است چون ما در اسالم و
ادیان الهی آیاتی بر ضدِّ سرمایه و سرمایهداری داریم.
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مثل؛
الف) :نهی از درآمدهای نامشروع مثل ربا ( :اى کسانى که
ایمان آوردهاید! ربا (و بهرهى پول) را با افزودنهاى مکرّر
نخورید ،از خدا پروا کنید تا شاید رستگار شوید.).
(آلعمران )130/و تمام آیاتی که در آنها از درآمدهای
حرام نهی شده است.
ب) :برخورد سخت با دزد( :مرد و زن دزد را به جزاى
کارى که انجام دادهاند دستشان را قطع کنید.این کیفرى
است از سوى خداوند و خداوند مقتدر حکیم است.).
(مائده. )38/
ج) :مبازه با کم فروشی« :وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِین» (مطففین، )1/
(واى بر کمفروشان) .
د) :در اسالم احکامی هست که اموال بعضی از سرمایه-
داران مصادره میشود مثلِ محتکران و بعضی از این نوع
از تجارتها و سرمایهها هم حرام است.
ه) :در احکام اسالم داریم که :سرمایهدار ،هر چه از سرمایه
در سال اضافه آورده است ،باید بیست درصدش را به
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عنوان خُمس بدهد .تا برای مشکالت اجتماعی هزینه
شود.
حال آنکه اگر دینداری با تلقین سرمایهداران بود باید
قوانینی را داشته باشند که به ضرر خودشان تمام نشود.
امام رضا(ع) فرموده :سرمایهدار را به خاطر سرمایهاش
احترام نکنید.
 -3دين و ترس
بعضی هم میگویند :ریشه ایمانِ به خدا ترس است .مثالً:
بچه میترسد صدا میزند :باباجان! مامانجان! این بچه
بزرگ که میشود ،صدای خدا میزند و به او پناه میبرد!.
حال آنکه اگر ریشه ایمان ،ترس است ،باید هرکس
ترسوتر است ایمانش قویتر باشد .پس ایمان بچهها بیشتر
از بزرگها است .چون بیشتر میترسند .اگر این چنین
است پس باید افرادی مثلِ رهبران دین ،علی بن ابی
طالب(ع) (العیاذباهلل) از ترسوها و امام و رئیس ترسوها
باشد.
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 -4دين و جهل
بعضی هم میگویند :ریشه ایمان به خدا جهل است .چون
از علت مسائل خبر ندارند میگویند :مشکالتی مثل سیل
و زلزله و ،،،کار خدا است.
این عقیده هم صحیح نیست .چون اگر ریشه ایمان به خدا
جهل باشد ،باید کتابهای آسمانی ،پیروان خود و مردم
را دعوت و تشویق به جهل و نادانی کنند .و حال اینکه
اینچنین نیست و ما در تاریخ میلیونها دانشمند داریم که
به خدا هم دارند.
 -5دين و عقل
در حقیقت اصل ایمان به خدا ریشهاش عقل است .چون
عقل میگوید :پدیده ،پدید آورنده میخواهد و انسان از
اثر پی به مؤثر میبرد .عقل میگوید :حال اگر خدا را
نمیبینیم ،جاذبه زمین را هم نمیبینیم .اما از اثرش که
سیب و هر جسمی به زمین میافتد جاذبه داشتن را
فهمم.
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می-

بهترین پناهگاه
 -1وابستگي
انسان وابسته به اکسیژن ،امنیت و آرامش و ،،،است و
انسان نیازمند و وابسته ،پناهگاه میخواهد .پناهگاه این
انسان هم باید کسی باشد که بر همه چیز قدرت داشته و
فوق همه قدرتها باشد و آن خالق انسان است .در قرآن
میخوانیم که مؤمن میگوید؛
(بگو :پناه مىبرم به پروردگار سپیده دم .از شرّ
آفریدههایش .و از شرّ تاریکى شب ،آنگاه که همه جا را
فراگیرد .و از شرّ افسونگرانى که در گرهها مىدمند .و از
شرّ هر حسود آنگاه که حسد ورزد« .).سوره ناس»

* خاطره قرآني؛

در قرآن آمده است که :حضرت نوح(ع) سالهای زیاد در
میان امّتش دین و آئین خدا را تبلیغ کرد .اما به جز عدّه
کمی ایمان نیاوردند .بلکه او را اذیّت و مسخره میکردند.
خداوند هم اراده کرد عذاب را بر آنها نازل کند لذا به
پیامبرش دستور داد کشتی بسازد و خود و آنها که به او
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ایمان آوردهاند سوار بر کشتی شوند تا سیل آمده و بقیه
در آب غرق شوند.
حضرت نوح(ع) به پسرش گفت« :یا بُنَیَّ ارْکَبْ مَعَنا»
(هود )42/با ما سوار بر کشتی شو! .او چون ایمان نیاورده
بود سوار نشد و زمانی که او را تهدید به غرق شدن کرد،
گفت :من به باالی کوه پناه برده و از غرق شدن نجات
پیدا میکنم .کوه مرا حفظ میکند .این فکر ،شرک است که
در زمان نزول عذاب از جانب خدا ،میگوید :کوه مرا
نجات میدهد.
اآلن هم کشورهایی هستند که میگویند :در زمان
مشکالت ،ما به آمریکا پناه میبریم ما را حفظ میکند.
بعضی دیگر هم در امور زندگی به پست و مقام و پول و
درجه و زیبایی و امثال اینها تکیه میکنند .ما باید به
خدای این عالَم پناه ببریم و تمام خیرها را از خدا بخواهیم.
 -2آسيب و آفتها
انسان دائماً در معرض انواع آسیبها ،آفتها مثلِ حرص،
طمع ،دشمنی و حسادت ،سرزنش دشمن ،مشکالت
معیشت و زندگی ،مصیبتها ،شور بختیها ،بدعاقبتیها،
محرومیتها ،مظلوم شدن و ظالم شدن و شیطنتها،
وسوسهها ،فکرهای بد ،همسر بد ،رفیق بد ،کتاب بد ،فیلم
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بد ،مجله بد ،و امثال اینها است .لذا انسان برای برون
رفت از آسیبها پناهگاه میخواهد .اگر توجه کنیم انسان
در درون هم احساس نیاز را دارد .لذا میگوییم« :ال حول
و ال قوة اال باهلل» آن پناهگاه واقعی خداست.
 -3قدرتهاي پوشالي
قرآن میفرماید« :فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ
اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى» (بقره( ، )256/پس هر که به
طاغوت کافر شود و به خداوند ایمان آورد ،قطعاً به
دستگیره محکمى دست یافته ،که گسستنى براى آن
نیست. ).
پست و مقامهای دنیا نمیتواند دستگیره محکمی باشد و
انسان را نجات بدهد .دیدیم که :بنی صدر رئیس جمهور
شد و بعد از آن چون در خط اسالم و انقالب قرار نگرفت،
رسوا و خوار شد .حق آن است که به هیچ چیز تکیه نکرده
و با خدا دوست و رفیق شویم.
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 -4بهترين پناهگاه
ما با اعتقاد میگوئیم« :اهلل اکبر»  ،یعنی :خدا بزرگتر است.
بزرگتر از هر چه که ما فکر کرده و انسان به ذهنش میآید.
حال! اگر خدا برای ما بزرگ است پس همه قدرتها مثلِ
آمریکا ،کوچک هستند.
مثال :ما سوار بر هواپیما که بشویم .یک خانه و زمین
بزرگی را در نظر بگیرید .هرچه به باالتر از زمین پرواز
میکنیم این زمین و خانه در نظر ما کوچکتر میشود.
همانطور هرچه ما با نماز و عبادتها به سوی خدا پرواز
میکنیم دنیا و قدرتها نزد ما کوچکتر و ضعیفتر خواهند
شد.
خداوند در قرآن میفرماید :نماز را بپا دار چون نماز ذکر
و یاد من است( .سوره طاها/آیه  )14و در آیه دیگر می-
فرماید :یاد من دلها را آرام و مطمئن میکند( .سوره
رعد/آیه .)28
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کدام معیار؟
 -1به كدامين رنگ؟
اینکه در کنار خدا پرستی ،بگوییم :وطن پرستی ،شرک
است .لذا در سایر دوستیها مثلِ دوستی با هموطن و لهجه
و رفتن هیئت و عزاداری و نصب و عزل و استیضاح و
امثال اینها ،باید فقط رضایت خدا را در نظر داشته باشیم.
قرآن میفرماید :مؤمن باید اینچنین باشد ( :بگو :همانا
نماز من و عبادات من و زندگى من و مرگ من براى
خداوند ،پروردگار جهانیان است( ).انعام.)162/
توحید معنایش این است که وقتی گفتیم :خدا ،پس همه
کارهای ما رنگ و خشنودی خدا بگیرد .مثال :یک
کارخانه چرخ خیاطی ،روی کارتون و تمام وسائل مربوط
به آن آرم و عالمتی از چرخ خیاطی دارد .یعنی :در این
کارخانه همه چیز باید رنگ این کارخانه را داشته باشد.
لذا باید مواظب اعمال و رفتار خود باشیم که گاهی گرچه
مسلمان هستیم ممکن است کارهای ما شکلِ مشرک شدن
را پیدا کند ،چون خداوند میفرماید:

60

« وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ»( ،وبیشترشان
به خداوند ایمان نمىآورند ،جز اینکه (با او چیزى را)
شریک مىگیرند( .و ایمانشان خالص نیست).

 -2چرا هوس؟

قرآن در آیه دیگری میفرماید :بعضیها« :اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواه»
(فرقان( ، )43/آیا کسى که هواى نفس خود را معبود خود
قرار داده است دیدهاى؟).
* هوىپرستى از نظر قرآن و روایات:
* هواپرستى ،سرچشمه غفلت است * .هواپرستى،
سرچشمهى کفر است * .هواپرستى ،بدترین انحراف است.
* هواپرستى ،مانع قضاوت عادالنه است * .هواپرستى،
سرچشمهى فساد است * .هواپرستى ،سرچشمهى
غصّههاست.
* هواپرست ،ایمان ندارد * .هواپرست ،بى عقل است* .
آغاز فتنهها پیروى از هوسها و ایجاد بدعتها مىباشد.
* هوا وهوسها انسان را کر وکور کرده وقدرت تشخیص
حقّ از باطل را مىگیرد.
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* شجاعترین مردم کسانى هستند که بر هوسهاى خود
غلبه کنند.
* پیامبر صلى اهلل علیه و آله فرمود :هوى را بدان سبب
هوى نامیدهاند که صاحب خود را فرو مىافکند( .تفسیر
نور)
 -3با كدام وسيله؟
قرآن کالم خدا و کتاب و سبک زندگیِ خدایی است .اما
گاهی قرآن به ظاهر در خانههای ما هست ولی بر زندگی
و اعمال و رفتار ما حاکم نیست .چون قرآن را فقط
میبوسیم و روی طاقچه و همراه جهازیه و روی کیف
عروس گذارده و باالی سر مسافر قرار داده و برای خانه
نو ،قرآن و آینه میبریم و در شب قدر ،روی سر گذاشته
و« :بک یا اهلل» میگوئیم .بلکه معنای توحید یعنی :زندگی
کردنِ با قرآن است.
تمام اموری که فرد و جامعه نیاز دارد مثلِ مسائل مربوط
به سیاست ،اقتصاد ،امور اجتماعی ،خانوادگی ،اخالقی،
ارتباط با کشورهای خارجی ،حتی مواردی مثلِ چه
چیزی تولید و چگونه توزیع و چگونه مصرف کنیم؟ ،همه
اینها ،در قرآن و مسئله توحید هست.
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* خاطره :زمان جنگ ،به خلبان شهید بابایی(ره)
مأمورِیّت دادند که پلی را در عراق بمباران کند .او می-
گوید :روی پُل که رسیدم دیدم فردی از آن عبور میکند.
به خود گفتم :این انسان که گناهی نکرده است .دور زدم
تا او از پل رد شد .آن را بمباران کردم.
لذا مسلمانی که ایمان به خدا و قیامت و قرآن دارد باید
حساب کند که تولید و توزیع چه چیزهایی در جامعه
حالل یا حرام است .مثالً :تولید و توزیع و مصرف هروئین،
تریاک ،مشروبات الکلی ،که به دین و اخالق و معنویّت و
اقتصاد و روابط اجتماعی و خانوادگی ضربههای مهلک
زده و جیب دشمنان ما را پُر میکند ،حرام است.
 -4كدام نيَّت و انگيزه؟
ما میتوانیم با نیّت خالص و پاک و الهی همه کارهای خود
را رنگ الهی بدهیم.
* خاطره تاريخي؛ نوجوانی به پیامبر(ص) رسید ،گفت:
من شما را دوست دارم .حضرت(ص) فرمود :خدا بیشتر
دوست داری یا مرا .گفت :شما را هم برای خدا دوست
دارم .این میشود زندگیِ توحیدی.
در زمان پیامبر(ص) خانمی از اشراف و بزرگان ،دزدی
کرد .که طبق شرائط ،باید انگشتان او را قطع میکردند.
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گفتند :او اشراف زاده است .فرمود :اگر دخترم زهرا هم
دزدی کند دستش را قطع میکنم .این معنای توحید است.
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مُقَدسات
نام خدا و اوليا
تمام مردم دنیا ،با هر مکتب و ایده و اعتقادی ،برای
بزرگترها احترام قائل هستند .یعنی :حتی آنهایی که خدا
را هم قبول ندارند به بزرگترها احترام میگذارند.
قرآن میفرماید :وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها ، » ...
«اعراف ( ، »180/و نیکوترین نامها براى خداوند است،
پس خداوند را با آنها بخوانید. ).
و در باره اولیا میفرماید ( :همانا خداوند اراده کرده است
که پلیدى (گناه) را از شما اهل بیت (پیامبر) دور کند و
کاملًا شما را پاک سازد( .).احزاب. )33/
 دانشمندان و معلَّمانقرآن در باره احترام به صاحبان علم و دانش و استاد،
میفرماید:
(اى کسانى که ایمان آوردهاید!  ...خدا از میان شما کسانى
را که ایمان آورده و کسانى را که صاحب علم و دانشاند،
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به درجاتى رفعت و بزرگى مىدهد و خداوند به آنچه انجام
مىدهید به خوبى آگاه است( . ).مجادله)11/
این جمله « فَانْشُزُوا » در این آیه( ،مجادله ، )11/یعنی:
به احترامش ،بلند شوید .پس این برپا که ما به احترام
استاد میگوئیم از آداب اسالمی و سفارش قرآنی است.
 - 3مکانها و اجناس
کعبه و مسجد و هر مکان دینی هم احترام دارد .باید حریم
آنها را حفظ کنیم .در همین رابطه قرآن میفرماید( :نزد
هر مسجد (به هنگام نماز ،لباس و) زینتهاى خود را
برگیرید)( .اعراف. )31/
و بر همین اساس ،خداوند به پیامبرانش ابراهیم و
اسماعیل(ع) ،میفرماید:
(و به ابراهیم واسماعیل تکلیف کردیم که خانه مرا براى
طواف کنندگان و معتکفان وراکعان و ساجدان ،پاک و
پاکیزه کنید ( . ).بقره. )125/
پوست گاو چرم است اما بعد از آنکه جلد قرآن میشود
ما آن را میبوسیم .البته به احترام قرآن است که پوست
گاو هم بوسیدنی میشود .این احترام به مقدِّسات است.
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در تاریخ آمده است که :پیامبر(ص) زمانی میخواست
وارد پادگان شود ،به احترام آن مکان که در آن از اسالم
و مسلمین و امنیّت دفاع میشود ،کفشهای خود را بیرون
آورد.
دانشجویان و دانش آموزان ما باید کتاب را هم احترام
کنند .چون با خواندن آن علم و دانش ما افزوده میشود.
اما با تأسّف بعضی ،غافل شده و احترام نمیکنند و در
هوای گرم ،بعنوان بادبزن و به هنگام نشستن به جای
زیرانداز و به هنگام دعوا با دیگران ،به جای چماق از آن
استفاده میکنند.
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 مقدسات خيالي و ساختگيزمانی مردم با دست خود بُت (خدایان خیالی )،ساخته و
آنها را احترام نموده و به پای آنها اشک میریختند.قرآن
میفرماید« :أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ» (صافات، )95/
(ابراهیم) گفت :آیا آن چه را خود مىتراشید مىپرستید؟).
.

زنان الگو
 – 1ياد الگوها
خداوند در آیاتی در قرآن به پیامبر(ص) دستور میفرماید:
از الگوهای در تاریخ یاد کن مثلِ« :وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ
مَرْیَمَ» (مریم)16/
یعنی :نگذار یاد و خاطره ،اخالق و رفتار و نحوه بندگیِ
او در تارخ فراموش شود .پس یکی از درسهای این آیه
آن است که :جوانان ایران و هر منطقه نگذارند یاد و
خاطره شخصیّتها و مفاخرِ دینی ،معنوی ،علمی و
سیاسیِشان فراموش شود.
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 -2الگوي عملي

حضرت زهرا (س) الگوی عملی در حمایت از رهبری و
والیت ،همسرداری ،تربیت فرزند ،دینداری ،حجاب و
خانهداری است.
فاطمه یعنی؛ یک زن استثنایی و نمونه .امام عسکری(ع)
فرمود :ما حجت بر مردم هستیم و حضرت زهرا(س)
حجت بر ما است .یعنی؛ الگوی ما است.
آن حضرت زهرا(س) زنی که :شخصیّت و عظمتش در
زیادی مهریه و جهازیهاش نیست .بلکه او یک زن و انسان
خدایی است.
 -3انتخاب همسر
در تاریخ آمده است که :خواستگارانی سرمایهدار با قبول
مهریههای سنگین و زیاد برای آن حضرت (س) آمد ولی
قبول نکرد.
و درباره ازدواج با علی(ع) فرمود :در طول عمر من از او
و او از من راضی و همدیگر را ناراحت نکردیم.
 -4خانهداري
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با توجه به اینکه علی(ع) بیشتر در جبههها حضور داشت
حضرت زهرا (س) خوب خانه و بچهداری میکرد.
بعد از آن حضرت(س) از پیامبر(ص) به علت زیاد بودن
کار در خانه ،کمککاری را تقاضا کردند .باز پیامبر(ص)
او را دعوت به صبر و توجه به لطف خداوند کرده و
ذکرهایی را برای او سفارش کرد 34 .بار «اهلل اکبر» و 33
بار «الحمدهلل» و  33بار «سبحان اهلل»  .که بعد به
تسبیحات حضرت زهرا(س) معروف شد.

خودباورى و آرامش
 -1چرا پوچى و اضطراب؟.
ما اعتقاد داریم که این هستى هدف دارد ،این خانه و هستی
صاحب دارد ،صاحب دارد ،حساب دارد .صاحبش ناظر
بر اعمال ما است .دوربینهایى هستند که ضبط میکنند.
پس باید با آرامش زندگى کنیم .کسانی باید نا آرام باشند
که به این مسائل اعتقاد و باوری ندارند و همه چیز را بر
خالف عقل ،تصادفی میانگارند دست به هر نوع ظلم و
جنایت ،خیانت و چپاول ،آدم کشی و ویرانگری میزنند!!.
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افرادی که بر این باور پوچ هستند که از آمدن هیچ و پوچ
و بعد از رفتن هم هیچ و پوچ .پس انسان با این همه
عظمت و کرامت و استعدادو امکانات ،بین دو هیچ و پوچ
زندگى مىکند؟!!.
این گونه افکارِ بدون پشتوانه عقل و استدالل ،خودباختگى
به همراه دارد.
( ما در آینده نزدیکى آیات خود را در اطراف جهان و
در درون جانشان به آنان نشان خواهیم داد ،تا برایشان
روشن شود که قطعاً او حقّ است ،آیا کافى نیست که
پروردگارت بر هر چیزى گواه است؟( . ).فصلت.)53/
و در آیات دیگر میفرماید ( :آیا به شتر نمىنگرند که
چگونه آفریده شده؟ * و به آسمان ،که چگونه برافراشته
شده * و به کوه که چگونه برپا داشته شده * و به زمین
که چگونه گسترده شده است؟) ( ،غاشیه17:تا.)20
پس باید به این باور برسیم که دنیا صاحب و این خانه و
هستی و خلقت ،حساب و کتاب دارد.
 -2كدام حساب و كتاب ؟
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یک دانشجو و دانشآموز زمانی که مىبیند همه کالسها،
درسها ،استاد ،نمره و سطح بندی و نتیجه آخر سال ،مرتب
و منظم است ،میفهمد که اینجا همه چیز ،حساب و کتاب
دارد ،پس باید برای رسیدن به نتیجه و موفقیّت ،درس
بخواند .اما اگر هرج و مرج و بینظمی و بیبرنامگی را
مشاهده کند ،برداشتش هم به عکس و منفی میشود.
حال! اگر ما در این عالمِ هستی نظم و برنامه دقیقی را
مشاهده میکنیم باید به این نتیجه برسیم که صاحب این
خانه ،هدف و نتیجهای را از زندگی این دنیا برای ما و
هستی برنامهریزی کرده است .قرآن در این باره می
فرماید:
(خردمندان) کسانى هستند که ایستاده و نشسته و
(خوابیده) بر پهلو یاد خدا مىکنند و در آفرینش آسمانها
و زمین اندیشه مىکنند (و از عمق جان مىگویند):
پروردگارا! این هستى را باطل و بى هدف نیافریدهاى ،تو
(از کار عبث) پاک و منزّهى( . ).آلعمران.)191/
 -3هدايت يا سرگردانى
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اگر انسان به این مسئله توجه داشته باشد که هستی توسط
خالقش به سوی هدفی ،هدایت شده و راه روشن است،
دچار سرگردانی و اضطراب نمیشود .خداوند میفرماید:
«إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدى» ( ،لیل ( ، )12/به حقیقت و تحقیق بر
ما است هدایت.).
از سنّتهاى خداوند ،هدایت انسانهاست که لحظهاى قطع
نمىشود و از طریق آیات الهى ،انبیا واوصیا علیهم السالم
و علماى دین ،تداوم مىیابد .پس سنّت الهى هدایت همه
مردم است.
انسان اگر به راه روشن رسید ،در راه رسیدن به هدف،
صبر و مقاومت میکند تا فرج و پیروزی برسد .لذا چون
راه روشن است امام حسین (ع) فرمود :حتی زیرِ سُمِ اسب
مىروم ،اما زیرِ بار زور ،ظلم و ظالم نمىروم .سر به نِى
مىدهم ولى سر در مقابل نا اهل خم نمىکنم.

* خطرها و سپرها
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 -1خطر اطاعت از هواى نفس
یکی از دشمنان ما ،خواستههاى ما از روی هوای نفس و
وسوسههای شیطان است .مثلِ صَدّام که از روی هوای
نفس خواست قهرمان عرب و سردار قادسیه شود .و در
نتیجه این همه انسانها را شهید کرده و کشت و ویرانی
ببار آورد و به خواستهاش هم نرسید.
حدیث داریم« :اَعدى عَدُوِّک نَفْسُکَ الَّتِى بَیْنَ جَنْبَیْک» ،
(بحاراالنوار /ج  /17ص  )314دشمنترین دشمنان شما
هوای نفس شما است.مثالً :بعضی میگویند :دلم می-
خواهد .بجای اینکه بگوید :هرچه خدا میخواهد و دستور
داده است.
 -2سپر كظم و عفو
خداوند در قرآن برای پاداش کسانی که در مقابل خواسته-
های نفسشان ایستادگی میکنند ،مىفرماید:
«وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى * فَإِنَّ الْجَنَّهَ هِىَ الْمَأْوى»
(نازعات  42و( ، )41و اما کسى که از مقام پروردگارش

74

ترسید و نفسش را از هوس بازداشت .بىشک ،بهشت
جایگاه اوست. ).
و در آیه دیگر میفرماید « :الَّذِینَ  ...الْکاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ
الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ» ( ،آلعمران/
)134
(متّقین) کسانى هستند که  ...خشم خود را فرو مىبرند و
از (خطاى) مردم مىگذرند ،و خداوند نیکوکاران را دوست
مىدارد.
* خاطرهاى از یک شهید
پدر یکی از شهدای همدان به منگفت :پسرم در بسیج بود.
در ماجرایی فردی به او اهانت کرده و به صورتش تُف
میاندازد .دوستان فرزندم میخواهند او را تنبیه کنند اما
او بر اساس آیه «الْکاظِمِینَ الْغَیْظَ » مانع شده و خشمش
را فرو مینشاند .سپس به جبهه رفت و شهید شد.
این مورد را در تلویزیون گفتم .بعد از چند روز فردِ
سرمایهداری به من مراجعه کرد و گفت :من این ماجرا را
از شما و از تلویزیون شنیده و متأثر و منقلب شدم .حال!
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میخواهم به نظر شما کار خیری انجام دهم .لذا باغ و
ساختمانی را به جهت تربیت معلم و با عنوان اردوگاه شهید
باهنر وقف کرد که سالها در این جهت از آن استفاده
میشود .این بود نمونهای از آثار و برکات عمل به یک آیه
از قرآن .چون خداوند جبران کننده است.
و در آیه دیگر هم میفرماید« :وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون»
(شورى ( ،)37 /و چون خشم و غضب کنند ،مىبخشند).
.
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 -3خطر خسارت در عمر و جوانى
یکى از خطرها خسارت در عمر و جوانی است .قرآن به
خسارت در عمر و جوانی قسم یاد کرده و هشدار میدهد:
«إِنَّ الْإِنْسانَ لَفى خُسْر» (عصر. )2 /
فرق است بین ضرر و خسارت .ضرر مثل طالیی است که
اگر نرخش گاهى پایین مىرود ،میگوئیم ضرر کردیم.
اصل سرمایه هست اما نرخش پایین آمده است .اما
خسارت مثلِ یخ است که اگر یخِ یخ فروشى را کسى
نخرد ،اصل سرمایه هم از بین میرود .اگر عمر انسان کم
ولی از آن استفادهای نکرده باشد ،اصل سرمایه را از دست
داده است.
 -4سپر ايمان
لذا در آیه بعد در سوره عصر میفرماید( :همه در خسارت
هستند)،
«إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا  ( ، » ...مگر آنان که ایمان آورده و
کارهاى نیک انجام داده و یکدیگر را به حق و استقامت
سفارش مىکنند. ).
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*مصونیت
 -1کدام دشمن ؟
ما دو نوع دشمن داریم .گاهى ما در حال مقابله با دشمن
خارجى هستیم و گاهى دشمن درونى .اما شاید باور
نداریم که مقابله با دشمن درونی (مقابله با هوای نفس و
وسوسهها )،سختتر از مقابله با دشمن خارجى است.
در روایات اسالمی مقابله با دشمن درونی را جهاد اکبر و
مقابله با دشمن خارجی را جهاد اصغر نامیدهاند.
 -2نشانهها ؛
اول :دشمن خارجى قابل دیدن و ملموس است و با
تجهیزات و اسلحه به میدان آمده و رجز میخواند و حریف
میطلبد .قرآن میفرماید:
کسانى که ایمان آوردهاند ،در راه خدا جهاد مىکنند و
کسانى که کافر شدهاند در راه طاغوت مىجنگند. ).
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اما دشمن درونى به این شکل شناخته نمیشود .اما در
روایت آمده است که :باالترین دشمن شما نفس و هواهای
نفسانی شما است.
دوم :راه نفوذ دشمن خارجی معلوم است .باالخره ما در
جنگ تحمیلی صدام رئیس جمهور آن روز عراق با
تشویق دیگر دشمنان خود بر علیه ایران اسالمی فهمیدیم
که راههای نفوذآنها درجبهههای جنوب وغرب ،هوایی،
زمینی و دریایی کشور از کجا است.
اما دشمن درونی دقیق معلوم نیست که از کجا و توسط
چه مواردی وارد شده و ضربه میزند .از طریق و پنجره
دوست ،همسر ،پدر ،مادر ،معلم ،کتاب ،فیلم ،عکس،
پیامک ،ماهواره و یا صدها و هزاران راهِ دیگر و آن هم با
وسوسه و حیلهها ،و غفلتهای مختلف وارد میشود.
سوم :دشمن خارجى مرزبان ،برج مراقبت و دیدبان دارد.
مردم هم نسبت به حملهها ،کشتهها ،بمبارانها و خرابیها
متوجه شده و رفت و آمدها و کمکها و اظهار نظرها
شروع و علنی میشود.
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چهارم :در شناخت و آگاهی پیدا کردن از دشمن خارجی
میشود از تکنولوژى و فنآوریهای روز و مدرن و
پیشرفته استفاده کرد .اما دشمن درونى ناشناخته و کسی
باورش نمیشود که دشمنی هم در درون دارد .نوع حمله،
اسلحه ،راه نفوذ و نحوهى هجومش هم معلوم نیست.
 -3شیوههاى مقابله
شیوههای مقابله با دشمنان خارجی و دشمن خارجی ،فرق
میکند .در تاریخ نگاه کنیم سیره رهبران الهی در مقابله با
دشمنان خارجی فرق میکند .مثالً :امام حسن مجتبى(ع)
در مقابله با دشمن ،با توجه به مسائل حسّاس و پیچیده و
نفاق گونه دشمنان ،متوسل به صلحی بسیار راهبردی و
دقیق شده و امام حسین (ع) با بررسی دقیق از شرائط
زمانِ خود ،قیام کرده و به کربال رفته و با نثار خون
عاشورا شده و درخت دین را آبیاری میکند.در عین حال،
راه مقابله با دشمن درونی با شرائط بسیار سختتری
روبرو هستیم.
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