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پﻴام وزﻳر معارف
اﻗرأ باسﻢ ربﻚ
سپاس و حﻤد بﻴﻜران آﻓرﻳدﮔار ﻳﻜتاﻳﻰ را ﻛﻪ بر ﻣا ﻫستﻰ بخشﻴد و ﻣا را از ﻧﻌﻤت بزرگ خﻮاﻧدن و
ﻧﻮشتﻦ برخﻮردار ساخت ،و درود بﻰپاﻳان بر رسﻮل خاتﻢ -حﻀرت ﻣحﻤد ﻣصﻄﻔﻰ ﻛﻪ ﻧخستﻴﻦ
پﻴام اﻟﻬﻰ بر اﻳشان «خﻮاﻧدن» است.
چﻨاﻧچﻪ بر ﻫﻤﻪﮔان ﻫﻮﻳداست ،سال  1397خﻮرشﻴدى ،بﻪ ﻧام سال ﻣﻌارف ﻣسﻤﻰ ﮔردﻳد .بدﻳﻦ ﻣﻠحﻮظ
ﻧﻈام تﻌﻠﻴﻢ و تربﻴت در ﻛشﻮر ﻋزﻳز ﻣا شاﻫد تحﻮﻻت و تﻐﻴﻴرات بﻨﻴادﻳﻨﻰ در ﻋرصﻪﻫاى ﻣختﻠﻒ
خﻮاﻫد بﻮد؛ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣتﻌﻠﻢ ،ﻛتاب ،ﻣﻜتب ،اداره و شﻮراﻫاى واﻟدﻳﻦ ،از ﻋﻨاصر ششﮔاﻧﻪ و اساسﻰ ﻧﻈام
ﻣﻌارف اﻓﻐاﻧستان بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد ﻛﻪ در تﻮسﻌﻪ و اﻧﻜشاف آﻣﻮزش و پرورش ﻛشﻮر ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻰ
را اﻳﻔا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در چﻨﻴﻦ برﻫﻪ سرﻧﻮشتساز ،رﻫبرى و خاﻧﻮادة بزرگ ﻣﻌارف اﻓﻐاﻧستان ،ﻣتﻌﻬد بﻪ
اﻳجاد تحﻮل بﻨﻴادى در روﻧد رشد و تﻮسﻌﻪ ﻧﻈام ﻣﻌاصر تﻌﻠﻴﻢ و تربﻴت ﻛشﻮر ﻣﻰباشد.
از ﻫﻤﻴﻦرو ،اصﻼح و اﻧﻜشاف ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤﻰ از اوﻟﻮﻳتﻫاى ﻣﻬﻢ وزارت ﻣﻌارف پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
در ﻫﻤﻴﻦ راستا ،تﻮجﻪ بﻪ ﻛﻴﻔﻴت ،ﻣحتﻮا و ﻓراﻳﻨد تﻮزﻳﻊ ﻛتابﻫاى درسﻰ در ﻣﻜاتب ،ﻣدارس و ساﻳر
ﻧﻬادﻫاى تﻌﻠﻴﻤﻰ دوﻟتﻰ و خصﻮصﻰ در صدر برﻧاﻣﻪﻫاى وزارت ﻣﻌارف ﻗرار دارد .ﻣا باور دارﻳﻢ،
بدون داشتﻦ ﻛتاب درسﻰ باﻛﻴﻔﻴت ،بﻪ اﻫداف پاﻳدار تﻌﻠﻴﻤﻰ در ﻛشﻮر دست ﻧخﻮاﻫﻴﻢ ﻳاﻓت.
براى دستﻴابﻰ بﻪ اﻫداف ذﻛرشده و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ ﻧﻈام آﻣﻮزشﻰ ﻛارآﻣد ،از آﻣﻮزﮔاران و ﻣدرسان
دﻟسﻮز و ﻣدﻳران ﻓرﻫﻴختﻪ بﻪﻋﻨﻮان تربﻴت ﻛﻨﻨدهﮔان ﻧسﻞ آﻳﻨده ،در سراسر ﻛشﻮر احتراﻣاﻧﻪ تﻘاﺿا
ﻣﻰﮔردد تا در روﻧد آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ و اﻧتﻘال ﻣحتﻮاى آن بﻪ ﻓرزﻧدان ﻋزﻳز ﻣا ،از ﻫر ﻧﻮع
تﻼشﻰ درﻳﻎ ﻧﻮرزﻳده و در تربﻴت و پرورش ﻧسﻞ ﻓﻌال و آﮔاه با ارزشﻫاى دﻳﻨﻰ ،ﻣﻠﻰ و تﻔﻜر اﻧتﻘادى
بﻜﻮشﻨد .ﻫر روز ﻋﻼوه بر تجدﻳد تﻌﻬد و حس ﻣسؤوﻟﻴت پذﻳرى ،با اﻳﻦ ﻧﻴت تدرﻳس راآﻏاز ﻛﻨﻨد ،ﻛﻪ
در آﻳﻨدة ﻧزدﻳﻚ شاﮔردان ﻋزﻳز ،شﻬروﻧدان ﻣؤثر ،ﻣتﻤدن و ﻣﻌﻤاران اﻓﻐاﻧستان تﻮسﻌﻪ ﻳاﻓتﻪ و شﻜﻮﻓا
خﻮاﻫﻨد شد.
ﻫﻤچﻨﻴﻦ از داﻧش آﻣﻮزان خﻮب و دوست داشتﻨﻰ بﻪ ﻣثابﻪ ارزشﻤﻨدترﻳﻦ سرﻣاﻳﻪﻫاى ﻓرداى ﻛشﻮر
ﻣﻰخﻮاﻫﻢ تا از ﻓرصتﻫا ﻏاﻓﻞ ﻧبﻮده و در ﻛﻤال ادب ،احترام و اﻟبتﻪ ﻛﻨجﻜاوى ﻋﻠﻤﻰ از درس ﻣﻌﻠﻤان
ﮔراﻣﻰ استﻔادة بﻬتر ﻛﻨﻨد و خﻮشﻪ چﻴﻦ داﻧش و ﻋﻠﻢ استادان ﮔراﻣﻰ خﻮد باشﻨد.
در پاﻳان ،از تﻤام ﻛارشﻨاسان آﻣﻮزشﻰ ،داﻧشﻤﻨدان تﻌﻠﻴﻢ و تربﻴت و ﻫﻤﻜاران ﻓﻨﻰ بخش ﻧصاب
تﻌﻠﻴﻤﻰ ﻛشﻮر ﻛﻪ در تﻬﻴﻪ و تدوﻳﻦ اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ ﻣجداﻧﻪ شباﻧﻪ روز تﻼش ﻧﻤﻮدﻧد ،ابراز ﻗدرداﻧﻰ
ﻛرده و از بارﮔاه اﻟﻬﻰ براى آنﻫا در اﻳﻦ راه ﻣﻘدس و اﻧسانساز ﻣﻮﻓﻘﻴت استدﻋا دارم.
با آرزوى دستﻴابﻰ بﻪ ﻳﻚ ﻧﻈام ﻣﻌارف ﻣﻌﻴارى و تﻮسﻌﻪ ﻳاﻓتﻪ ،و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ اﻓﻐاﻧستان آباد و ﻣترﻗﻰ
داراى شﻬروﻧدان آزاد ،آﮔاه و ﻣرﻓﻪ.
دﻛتﻮر ﻣحﻤد ﻣﻴروﻳس بﻠخﻰ
وزﻳر ﻣﻌارف

ج

فﻬرست
عنﻮان

صفحﻪ

درس اول :ﻧﻈﻢ در ﻃبﻴﻌت1.......................................................................................................................
درس دوم :ﻋجاﻳب دﻧﻴاي حﻴﻮاﻧات3.........................................................................................................
درس سﻮم :اسﻤاء و صﻔات 5...................................................................................................................
درس چﻬارم :ﻋصﻤت پﻴاﻣبران٨................................................................................................................
درس پﻨجﻢ :دﻻﻳﻞ ﻋصﻤت اﻧبﻴا10...........................................................................................................
درس ششﻢ :ﻣﻌجزة جاوﻳد پﻴاﻣبر ﻣا13......................................................................................................
درس ﻫﻔتﻢ :اﻣام ﻣحﻤد باﻗر
درس ﻫشتﻢ :اﻣام جﻌﻔر صادق

16..........................................................................................................
1٩......................................................................................................

درس ﻧﻬﻢ :حسابرسﻲ اﻋﻤال21..............................................................................................................
درس دﻫﻢ :پاداش ﻛارﻫاي ﻧﻴﻚ23..........................................................................................................
درس ﻳازدﻫﻢ :ﻛﻴﻔر ﻛارﻫاي بد26...........................................................................................................
درس دوازدﻫﻢ :اﻫﻤﻴت زﻛات2٩.............................................................................................................
درس سﻴزدﻫﻢ :اﻫﻤﻴت و شراﻳﻂ وجﻮب زﻛات32....................................................................................
درس چﻬاردﻫﻢ :حد ﻧصاب زﻛات34......................................................................................................
درس پاﻧزدﻫﻢ :ﻣﻮارد ﻣصرف زﻛات37....................................................................................................
درس شاﻧزدﻫﻢ :احﻜام زﻛات3٩..............................................................................................................
درس ﻫﻔدﻫﻢ :شراﻳﻂ ﻧذر 42...................................................................................................................
درس ﻫجدﻫﻢ :اﻗسام ﻧذر44.....................................................................................................................
درس ﻧﻮزدﻫﻢ :صدﻗﻪ47...........................................................................................................................
درس بﻴستﻢ :احﻜام صدﻗﻪ4٩...................................................................................................................
درس بﻴست و ﻳﻜﻢ :سﻴره و اﻧﻮاع آن52....................................................................................................
درس بﻴست و دوم :اخﻼص55................................................................................................................
درس بﻴست و سﻮم :ساده زﻳستﻲ5٨..........................................................................................................
درس بﻴست و چﻬارم :تﻘﻮا61...................................................................................................................
درس بﻴست و پﻨجﻢ :صﻠﺔ رحﻢ64............................................................................................................

د

درس بﻴست و ششﻢ :ﻣﻮاسات67..............................................................................................................
درس بﻴست و ﻫﻔتﻢ :اﻳثار70.....................................................................................................................
درس بﻴست و ﻫشتﻢ :شﻮرا73...................................................................................................................
درس بﻴست و ﻧﻬﻢ :ﻣساوات اجتﻤاﻋﻲ76...................................................................................................
درس سﻲ ام :ﻣﻬرباﻧﻲ و دﮔردوستﻰ(7٩................................................................................................)1
درس سﻲ و ﻳﻜﻢ :ﻣﻬرباﻧﻲ و دﮔردوستﻰ(٨2.........................................................................................)2
درس سﻲ و دوم :برادري٨4.....................................................................................................................
درس سﻲ و سﻮم :وﻓاداري بﻪ پﻴﻤان٨7......................................................................................................
درس سﻲ و چﻬارم :وجدان ﻛاري٩0.......................................................................................................
درس سﻲ و پﻨجﻢ :بﻴت اﻟﻤال٩3...............................................................................................................
درس سﻲ و ششﻢ :ﻣحﻴﻂ زﻳست ٩6.........................................................................................................

ه

درس اول
ﻧﻈﻢ در طبﻴﻌت
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با ﻧظﻢ در طبﻴعت
پرسش :ﻣعﻨﻲ ﻧظﻢ در جﻬان خﻠﻘت چﻴست؟
زﻳباﻳﻲﻫا و ظرافتﻫاﻳﻰ ﻛﻪ در آفرﻳﻨش بﻪ ﻛار رفتﻪ از حد تﻮصﻴف بﻴرون است .طبﻴعت
چﻨان زﻳباست ،ﻛﻪ ﻫﻴچ ﻧﻘاش و صﻮرتﮕر چﻴره دستﻲ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بﻪ آن زﻳباﻳﻲ و ظرافت
ﻣﻨظرهﻳﻰ را رسﻢ ﻛﻨد.
آﻳا ﻫﻴچ ﮔاه در ﻣﻮرد زﻳباﻳﻰﻫا و ظرافتﻫاى طبﻴعت فﻜر ﻛرده اﻳد؟ از اﻳﻦ زﻳباﻳﻰﻫا و
ظرافتﻫا و ﻧظﻢﻫا بﻪ چﻪ ﻧتﻴجﻪﻳﻰ ﻣﻰتﻮان رسﻴد؟
ﻣثال
شﻤا تا بﻪحال ﻛتابﻫاى زﻳادي خﻮاﻧده اﻳد و از خﻮاﻧدن بعضﻲ از اﻳﻦ ﻛتابﻫا ﻟذت
بﻴشتري برده اﻳد .آﻳا تا ﻛﻨﻮن بﻪ ﻛسﻲ ﻛﻪ ﻛتابﻫا را ﻧﻮشتﻪ فﻜر ﻧﻤﻮده اﻳد؟ در ﻣﻮرد بﻪ وجﻮد
آورﻧدة ﻛتاب چﻪ ﻧظري دارﻳد؟ چــﮕﻮﻧﻪ بﻪ عﻠﻢ ،داﻧش و عﻘﻞ ﻧﻮﻳسﻨدة ﻛتابﻫا پﻲ ﻣﻲ برﻳد؟
آﻳا عﻠﻢ ،ذوق و عﻘﻞ ﻧﻮﻳسﻨده را دﻳده اﻳد؟
با تأﻣﻞ در ﻣثال باﻻ چﻨﻴﻦ ﻧتﻴجﻪﻳﻰ بﻪ دست ﻣﻲآﻳد ﻛﻪ عﻘﻞ و شعﻮر ﻣا از روي آثار و
ﻧشاﻧﻪﻫا ﻣﻰتﻮاﻧد ﻫﻢ بﻪ پدﻳدآورﻧده و ﻫﻢ بﻪ ﻗدرت ،عﻠﻢ و شعﻮر پدﻳدآورﻧده پﻲ ببرد حتﻰ
اﮔر ﻣا بﻪ وجﻮد آورﻧدة آن چﻴز را ﻧدﻳده باشﻴﻢ.
حال ﻧﮕاﻫﻲ بﻪ جﻬان اطراف خﻮد ﻣﻰافﮕﻨﻴﻢ .اﻳﻦ جﻬان ﻧﻴز با تﻔاوتﻫا و پﻴچﻴدهﮔﻰﻫاى
زﻳادتري ﻣاﻧﻨد آن ﻛتاب ﻣﻰباشد.
ﻣثال :ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻰ از ﻧظﻢ را در بﻪ وجﻮد آﻣدن ﻳﻚ خﻮشﺔ ﮔﻨدم چﻨﻴﻦ ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ :براي پرورش
ﻳﻚ بذر ﮔﻨدم؛ آفتاب ﻣﻰتابد ،ابر ﻣﻰبارد ،ﻧسﻴﻢ ﻣﻰوزد ،زﻣﻴﻦ و ﻣﻨابع زﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴز ﻛﻤﻚ
ﻣﻰﻛﻨد ،تا داﻧﺔ ﮔﻨدم بﻪ ﻳﻚ خﻮشﺔ ﮔﻨدم تبدﻳﻞ شﻮد .اﻳﻦﻫا ﻧشاﻧﺔ وجﻮد ﻳﻚ ﻧظﻢ ﻣعﻴّﻦ در
عاﻟﻢ ﻫستﻲ است .و اﻳﻦ ارتباط و ﻫﻤﻜاري ﻧزدﻳﻚ ،ﻧشاﻧﺔ دﻳﮕري از عﻠﻢ و ﻗدرت آفرﻳدهﮔار
جﻬان است.
با ﻳﻚ ﻧﮕاه ساده بﻪ جﻬاﻧﻲ ﻛﻪ در آن زﻧدهﮔﻲ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،بﻪ اﻳﻦ حﻘﻴﻘت ﻣﻰرسﻴﻢ ﻛﻪ در
سراسر عاﻟﻢ ﻧظﻢ حﻜﻢ فرﻣاست و ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻗﻴﻖ آن را اداره ﻣﻰﻛﻨد و دستﮕاهﻫاى جﻬان بﻪ
واحدﻫاي ﻣﻨظﻢ تﻘسﻴﻢ شده و بﻪ سﻮي ﻣﻘصد ﻣعﻴﻨﻲ در حرﻛت اﻧد.

بﻪ درستﻲ

1

در خﻠﻘت آسﻤانﻫا و زﻣﻴﻦ و رفت و آﻣد شب و روز و ﻛشتﻲﻫا ﻛﻪ بر روي آب براي بﻬره ﻣﻨدي ﻣردم در حرﻛت اﻧد
و آب باراﻧﻲ را ﻛﻪ خداوﻧد از آسﻤان فرو ﻣﻰفرستد تا با آن زﻣﻴﻦ را پس از ﻣرﮔش زﻧده و سبز و خرم ﮔرداﻧد و در
پراﮔﻨدن اﻧﻮاع حﻴﻮاﻧات در زﻣﻴﻦ و در وزﻳدن بادﻫا بﻪ ﻫر طرف و در خﻠﻘت ابرﻫا ﻛﻪ بﻴﻦ آسﻤان و زﻣﻴﻦ ﻣسخرﻧد ،در
ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬا ﻧشاﻧﻪﻫاﻳﻰ روشﻦ براي ﻣردﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻰاﻧدﻳشﻨد وجﻮد دارد)) 1.

ﻧظﻢ ﻣﻮجﻮد در طبﻴعت ﻛﻪ داﻧشﻤﻨدان را ﻣبﻬﻮت ﻛرده است ﻧﻤﻰتﻮاﻧد پرداختﺔ طبﻴعت ﻛر
و ﻛﻮر و بﻰﻫدف باشد؛ بﻠﻜﻪ ﻫر جا ﻣجﻤﻮعﺔ ﻣﻨظﻤﻲ باشد در اﻳجاد آن عﻘﻞ و شعﻮري ﻧﻴز
وجﻮد دارد و ﻫر ﻗدر آن دستﮕاه بزرگتر ،دﻗﻴﻖتر و جاﻟب تر باشد عﻠﻢ و عﻘﻠﻲ ﻛﻪ آن را
اﻳجاد ﻛرده ،بﻪ ﻫﻤان ﻧسبت بزرﮔتر خﻮاﻫد بﻮد.
ِ
پﻴشرفت عﻠﻮم طبﻴعﻲ و ﻛشف اسرار و شﮕﻔتﻲﻫاى جﻬان طبﻴعت
خﻮشبختاﻧﻪ اﻣروز با
و رﻳزهﻛاريﻫاى ساختﻤان وجﻮد اﻧسان و حﻴﻮان و ﮔﻴاه و ساختﻤان حﻴرتاﻧﮕﻴز ﻳﻚ سﻠّﻮل
و ﻳﻚ اتﻢ و ﻧظام شﮕﻔتاﻧﮕﻴز عاﻟﻢ ستارهﮔان ،درﻫاي خداشﻨاسﻲ بﻪ روي ﻣا ﮔشﻮده شده
است ،طﻮري ﻛﻪ بﻪ جرأت ﻣﻰتﻮان ﮔﻔت تﻤام ﻛتابﻫاى عﻠﻮم طبﻴعﻲ ،ﻛتابﻫاى تﻮحﻴد و
خداشﻨاسﻲ است ،ﻛﻪ بﻪ ﻣا درس عظﻤت پروردﮔار را ﻣﻰدﻫد؛ زﻳرا اﻳﻦ ﻛتابﻫا ،پرده از
روي ﻧظام جاﻟب ﻣﻮجﻮدات اﻳﻦ جﻬان بر ﻣﻲ دارﻧد و ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد ﻛﻪ تﻤام ﻣﻮجﻮدات جﻬان
ﻫﻤاﻫﻨﮕﻲ ﻣخصﻮصﻲ با ﻫﻢ دارﻧد و اﻳﻦ ﻧظﻢ و ﻫﻤاﻫﻨﮕﻲ ،ﻣا را بﻪ سﻮى آفرﻳدهﮔار عاﻟﻢ و
ﻗادر راﻫﻨﻤاﻳﻲ ﻣﻲﻧﻤاﻳد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان دربارة ﻣحتﻮاي آﻳت ﻗرآﻧﻲ و ﻧظﻢ در طبﻴعت در ﮔروهﻫاى  3ﻧﻔري ﮔﻔتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 -1عﻘﻞ و شعﻮر ﻣا از روي آثار و ﻧشاﻧﻪﻫا ﻣﻰتﻮاﻧد ﻫﻢ بﻪ  ...................و ﻫﻢ بﻪ  ...................و
پدﻳدآورﻧده پﻲ ببرد.
 -2در سراسر عاﻟﻢ  .........حﻜﻢ فرﻣاست و  .............دﻗﻴﻖ آن را اداره ﻣﻰﻛﻨد و دستﮕاهﻫاى
جﻬان بﻪ واحدﻫاي  ............تﻘسﻴﻢ شده و بﻪ سﻮي  ................در حرﻛت اﻧد.
 -3ﻫر جا  .......................باشد در اﻳجاد آن  ..........و  ...........ﻧﻴز وجﻮد دارد.
 -4پدﻳدهﻫاى طبﻴعت چﻪ درس بﻪ اﻧسانﻫا ﻣﻰدﻫد؟
................

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
با تﻮجﻪ بﻪ آﻳﺔ  164سﻮرة بﻘره ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از ﻣجﻤﻮعﻪﻫاى ﻣﻨظﻢ را در طبﻴعت بﻴابﻴد و براي
ﻫﻢ صﻨﻔﻲﻫاى خﻮد بﻴان ﻛﻨﻴد.
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درس دوم
ﻋجاﻳب دﻧﻴاي حﻴﻮاﻧات
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با زﻧدهﮔﻲ شتر بﻪ عﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻰ از عجاﻳب ﻛارﮔاه خﻠﻘت
پرسش :آﻳا تا بﻪ حال بﻪ شﮕﻔتﻲﻫا و عجاﻳب شتر تﻮجﻪ ﻛرده اﻳد؟
از روزي ﻛﻪ بشر بر سطح ﻛرة زﻣﻴﻦ پا ﮔذاشت ،ﻫﻤﻮاره بﻪ عﻨﻮان بخشﻲ از طبﻴعت با
ساﻳر ﻣﻮجﻮدات زﻧده ،درﮔﻴر بﻮده است .در اﻳﻦ ﻣﻴان ،جاﻧﻮران جاﻳﮕاه وﻳژهﻳﻰ داشتﻪ اﻧد.
ﻧﻘاشﻲﻫاى روي دﻳﻮار غارﻫاي ساخت بشر اوﻟﻴﻪ شاﻫد اﻳﻦ ادعاست.
بدن حﻴﻮاﻧات داراي شﮕﻔتﻲﻫا و عجاﻳب پﻴچﻴده ﻳﻰ است ﻣﻤﻜﻦ است بعضﻲ از حﻴﻮاﻧات
داراي اعضا و دستﮕاهﻫاى خاصﻲ باشﻨد ،ﻛﻪ اﻳﻦ اعضا و دستﮕاهﻫا ﻣتﻨاسب با زﻧدهﮔﻲ خاص
آن ﻫاآفرﻳده شده است.
در بسﻴاري از ﻣﻮارد ﻧﻴروﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮجﻮدات را بﻪ راه خاصﻲ ﻫداﻳت ﻣﻰﻛﻨد تا بتﻮاﻧﻨد
چرخﺔ حﻴات خﻮد را تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻨد ،شﮕﻔتاﻧﮕﻴز ﻣﻰباشد .با تﻮسعﺔ عﻠﻮم ،ﻫر روز ﻣا از اسرار
و ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻧدهﮔﻲ ﻣﻮجﻮدات بﻴشتر آﮔاه ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
در ﻣﻮرد شﮕﻔتﻲﻫاى آفرﻳﻨش شتر بﻪ عﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻰ از عجاﻳب دﻧﻴاي حﻴﻮاﻧات ﻣطاﻟبﻰ را
باﻫﻢ ﻣﻲ خﻮاﻧﻴﻢ.
خﻠﻘت شتر
ﻳﻜﻲ از پدﻳدهﻫاﻳﻰ ﻛﻪ ﻗرآن اﻧسان را بﻪ ﻣطاﻟعﻪ
و دﻗت در آن فرا ﻣﻲخﻮاﻧد ،خﻠﻘت شتر است ،شتر
حﻴﻮاﻧﻲ سﻮدﻣﻨد و داراي شﮕﻔتﻲﻫاى خاصﻲ ﻣﻰباشد.
اﻳﻦ حﻴﻮان تﻮاﻧاﻳﻲ سازﮔاري زﻳادي با ﮔرﻣا ،ﻛﻤبﻮد
آب و طﻮفانﻫاى دشت و بﻴابانﻫا را دارد .در بعضﻲ
ﻣﻨاطﻖ جﻬان ،شتر بﻪ عﻨﻮان وسﻴﻠﺔ حﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در
بﻴابانﻫا بﻮده و بﻪ جاي ﻣﻮتر استﻔاده ﻣﻰشﻮد.

در بعضﻲ ﻣﻨاطﻖ دﻳﮕر ﻣردم از ﮔﻮشت و شﻴر
آنﻫا استﻔاده ﻣﻰﻛﻨد.
وضع شترﻫا در ﻫر ﻣﻨطﻘﻪﻳﻰ ﻣﻨاسب با وضع آن ﻣﻨطﻘﻪ ﻣﻰباشد ،بدن شتر ﻧسبتا بزرگ ،ﻛﻤر
آن بارﻳﻚ ،پاﻫا و ﮔردن آن دراز و بﻠﻨد و ﻛف پاي آن پﻬﻦ ﻣﻰباشد .روي پشت شترﻫا ﻳﻚ
ﻳا دو برآﻣدهﮔﻲ بﻪ ﻧام ﻛﻮﻫان وجﻮد دارد .ﻛﻮﻫان شتر ،اﻧبار ذخﻴرة آب و اﻧرژي ﻣﻰباشد .اﮔر
شتر ﻣدت زﻳادي در صحرا غذا ﻧﻴابد ﻣﻰتﻮاﻧد از اﻧرژي ذخﻴرة شده در ﻛﻮﻫان خﻮد استﻔاده
ﻧﻤاﻳد .از طرفﻲ شﻜﻢ شتر بسﻴار بزرگ است و ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣﻘدار زﻳادي آب را در خﻮد ذخﻴره
ﻛﻨد.
ﮔردن دراز و پاﻫاي بﻠﻨد در راه رفتﻦ و ﻳافتﻦ و خﻮردن عﻠف و غذا بﻪ شتر ﻛﻤﻚ زﻳادي
3

ﻣﻰﻛﻨد.
داخﻞ دﻫان شترﻫا از پﻮست سخت پـﻮشﻴده شده تا بتﻮاﻧﻨد ﮔﻴاﻫان خشﻚ و خاردار دشت را
بخﻮرﻧد بﻪ طﻮري ﻛﻪ دﻫان آن زخﻢ ﻧشﻮد؛ ﻫﻤچﻨﻴﻦ پاﻫاي پﻬﻦ ،باعث ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ آﻧﻬا در رﻳﮓﻫا
و شﻦﻫاى بﻴابانﻫا فرو ﻧروﻧد .از طرفﻲ ﻛف پاي آنﻫا با ﻻﻳﻪﻫاﻳﻰ از پﻮست ﻣرده پﻮشﻴده شده اﻳﻦ
پﻮستﻫاى ﻣرده باعث ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ شتران بتﻮاﻧﻨد ﮔرﻣﻲ و داغﻲ بﻴابانﻫا را بﻪ راحتﻰ تحﻤﻞ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﮔﻮشﻫاى شتر ﻛﻮچﻚ و پﻮشﻴده از ﻣﻮﻫاي بﻪ ﻫﻢ چسبﻴده است ،ﻛﻪ باعث ﻣﻰشﻮد
رﻳﮓﻫاى بﻴابان داخﻞ ﮔﻮش آنﻫا ﻧرود .پﻮست داخﻠﻲ سﻮراخ بﻴﻨﻲ شترﻫا ،سطح خﻴﻠﻲ پﻬﻨﻲ
دارد پﻬﻦ بﻮدن ابتداي سﻮراخ بﻴﻨﻲ راه ﻧﻔﻮذ رﻳﮓﻫا را بﻪ داخﻞ بﻴﻨﻲ ﻣﻲبﻨدد .اﻳﻦ پﻬﻦ بﻮدن
در جذب ﻧﻢ و رطﻮبت ﻫﻮا ﻛﻤﻚ زﻳادي ﻣﻲﻧﻤاﻳد .ﻧﻢ و رطﻮبت جذب شده باعث ﻣﻰشﻮد تا
شتران در ﻫﻮاي داغ رﻳﮕزارﻫا و بﻴابانﻫا بتﻮاﻧﻨد بﻪ آساﻧﻲ تﻨﻔس ﻧﻤاﻳﻨد.
اﻟبتّﻪ عﻠﻢ ﻣا ﻧسبت بﻪ شﮕﻔتﻲﻫاى شتر ﻫﻤچﻮن ﻗطرهاى از درﻳاست ،ﻣﻤﻜﻦ است اسرار زﻳادي
در شتر وجﻮد داشتﻪ باشد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز حﻘاﻳﻖ آن براي ﻣا ﻛشف ﻧشده باشد  .خداوﻧد در ﻗرآن
ﻛرﻳﻢ ﻣا را بﻪ تﻮجﻪ در خﻠﻘت شتر دعﻮت ﻣﻲﻧﻤاﻳد.
خداوﻧد در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻲفرﻣاﻳد:
1

آﻳا آﻧان بﻪ شتر ﻧﻤﻲﻧﮕرﻧد ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ آفرﻳده شده
است؟!
آﻳا ﻫﻴچ اﻧسان عاﻗﻠﻲ بﻪ خﻮد اجازه ﻣﻰدﻫد احتﻤال
دﻫد شتر با آن عجاﻳب خﻠﻘتش بﻪ خﻮدي خﻮد پدﻳد
آﻣده باشد؟ آﻳا اﻳﻦ ﻧظﻢ شﮕﻔت آور در خﻠﻘت شتر
حﻜاﻳت ﮔر وجﻮد ﻧاظﻢ و خاﻟﻘﻰ داﻧا و تﻮاﻧا ﻧﻤﻰباشد؟
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان دربارة شﮕﻔتﻲﻫاى خﻠﻘت شتر در ﮔروهﻫاى  4ﻧﻔري بحث ﻧﻤﻮده و ﻧتﻴجﻪ ﮔﻴري
ﻧﻤاﻳﻨد و ﻧتﻴجﺔ بحث را بﻪ ﻫﻢ صﻨﻔان خﻮد بﻴان ﻧﻤاﻳﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 .1از شﮕﻔتﻲﻫاى زﻧدهﮔﻲ شتر چﻬار ﻣﻮرد را ﻧام برده و دو ﻣﻮرد آن را شرح دﻫﻴد.
 .2ﻣردمازشترچﻪاستﻔادهﻫاﻳﻰﻣﻰبرﻧد؟
.3ازشﮕﻔتﻲﻫاىخﻠﻘتشترچﻪﻧتﻴجﻪﻳﻰﻣﻰﮔﻴرﻳد.
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درس سﻮم

اسﻤا و صﻔات
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با اسﻤا و صﻔات اﻟﻬﻲ و تأثﻴر شﻨاخت صﻔات بر زﻧدهﮔﻲ اﻧسانﻫا
پرسشﻫا
 .1صﻔات اﻟﻬﻲ ﻛدام اﻧد؟
 .2شﻨاخت صﻔات اﻟﻬﻲ چﻪ تأثﻴري بر زﻧدهﮔﻲ ﻣا دارد؟
براي شﻨاخت اشﻴا و اشخاص راهﻫاى ﻣختﻠف وجﻮد دارد از جﻤﻠﻪ دﻳدن اشﻴا و ﻳا شﻨﻴدن ﻧام
آنﻫا است؛ اﻣا دﻳدن شﻰ و شﻨﻴدن ﻧام آن ،تﻨﻬا راه شﻨاخت ﻳﻚ فرد ﻧﻤﻰباشد ،راهﻫاى دﻳﮕري
ﻧﻴز براي شﻨاخت ﻳﻚ شخص ﻳا ﻳﻚ شئ وجﻮد دارد؛ ﻣثال :ﻳﻜﻲ از راهﻫاى شﻨاخت ﻳﻚ
شخص ،داﻧستﻦ اوصاف و وﻳژهﮔﻲﻫاى آن شخص ﻳا شئ ﻣﻰباشد .ﻣﻤﻜﻦ است ﻣا بسﻴاري
از اﻧسانﻫا ﻳا اشﻴا را ﻧدﻳده باشﻴﻢ و ﻧام آنﻫا را ﻫﻢ ﻧداﻧﻴﻢ؛ وﻟﻲ در ﻣﻮرد آن اشﻴا و اشخاص
ﻣطاﻟب و اوصافﻲ شﻨﻴده باشﻴﻢ؛ ﻣثال :با خﻮاﻧدن ﻛتاب بﻔﻬﻤﻴﻢ ﻧﻮﻳسﻨدة ﻛتاب ،شخص داﻧاﻳﻲ
است .و ﻳا با دﻳدن ﻳﻚ ﻛار ﻫﻨري ،بﮕﻮﻳﻴﻢ سازﻧدة آن اثر ﻫﻨري ،ﻳﻚ شخص تﻮاﻧاست .و ﻳا با
دﻳدن بخشش و سخاوت شخصﻲ بﮕﻮﻳﻴﻢ آن فرد بخشﻨده ﻣﻰباشد .و ﻳا ﻛسﻲ در ﻣﻮرد صﻔات
و وﻳژه ﮔﻲﻫاى فردي براي ﻣا صحبت ﻧﻤاﻳد .در اﻳﻦ ﻣثالﻫا با اﻳﻦﻛﻪ شخص را ﻧدﻳده اﻳﻢ و ﻧام
شخص را ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ وﻟﻲ بﻪ تعدادي از صﻔات شخص پﻲ برده اﻳﻢ.
اسﻤاء و صﻔات اﻟﻬﻲ

در ﻗرآن و دعاﻫاي وارده از رسﻮل اﻛرم و ائﻤﻪ ﻣعصﻮﻣﻴﻦ  ،اسﻤاء و صﻔات بسﻴاري
براي اﷲ تعاﻟﻲ آﻣده است؛ ﻣثال :در دعاي جﻮشﻦ ﻛبﻴر ﻫزار اسﻢ از اسﻤاء اﷲ تعاﻟﻲ ذﻛر شده
است .1ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻲفرﻣاﻳد:
*
*
2

اوست خداﻳﻲ ﻛﻪ غﻴر از او ﻣعبﻮدي ﻧﻴست،

داﻧﻨدة غﻴب و آشﻜار است ،اوست رحﻤتﮕر ﻣﻬربان ،اوستخداﻳﻲ ﻛﻪ جز او ﻣعبﻮدي ﻧﻴست ﻫﻤان فرﻣاﻧرواي
 -1ﻣﻔاتﻴح اﻟجﻨان ،دعاى جﻮشﻦ ﻛبﻴر
 -2حشر32/
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پاك ،سﻼﻣت بخش و ﻣؤﻣﻦ بﻪ حﻘﻴﻘت حﻘﺔ خﻮد ﻛﻪ ﻧﮕﻬبان عزﻳز جبار و ﻣتﻜبـــــــر است پاك است خدا
از آﻧچﻪ با او شرﻳﻚ ﻣﻲﮔرداﻧﻨد ،اوست خداي خاﻟﻖ ﻧﻮساز صﻮرتﮕر ﻛﻪ بﻬترﻳﻦ ﻧامﻫا و صﻔات از آن اوست
آﻧچﻪ در آسﻤانﻫا و زﻣﻴﻦ است جﻤﻠﻪ تسبﻴح او ﻣﻲﮔﻮﻳﻨد و او عزﻳز حﻜﻴﻢ است)).

سخﻦ در ﻣﻮرد صﻔات و اسﻤاي اﻟﻬﻲ بسﻴار ﮔسترده است .ﻣا از ﻫر چﻴزي سخﻦ بﮕﻮﻳﻴﻢ و
در وصف ﻫر چﻴزي ﻛﻪ باشد سخﻦ از خدا است .از برﮔﻲ ﻛﻪ در درخت است ،ﻳا ﻣﻮرچﻪﻳﻰ
ﻛﻪ داﻧﻪ ﻳﻰ بﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛشد ،ﻳا ﻣاﻫﻲ زﻳباﻳﻲ ﻛﻪ در درﻳا شﻨاور است؛ ﻳا غﻨچﻪﻳﻰ ﮔﻞ ﻛﻪ
در حال شﻜﻔتﻦ است و ...از زﻳباﻳﻲﻫاى ﻫر ﻛدام ﻛﻪ سخﻦ بﮕﻮﻳﻴﻢ ،جز سخﻦ از زﻳباﻳﻲ و
حﻜﻤت و عﻠﻢ و تﻮاﻧاﻳﻲ خاﻟﻖ آن ﻧﻴست.
راه آشﻨاﻳﻲ با صﻔات خدا ،ﻣاﻧﻨد راه آشﻨاﻳﻲ با خداست .اﻧسان ﻣﻰتﻮاﻧد از آثار وجﻮد
خداوﻧد در جﻬان ﻫستﻲ با صﻔات اﻟﻬﻲ آشﻨا ﮔردد ،خداوﻧد ﻣتعال ﻫﻤﺔ صﻔات پسﻨدﻳده و
خﻮب را دارا است و از تﻤاﻣﻲ صﻔات ﻧاپسﻨد پاك و ﻣﻨزه است.
بﻪ طﻮر ﻛﻠﻲ ،صﻔات اﻟﻬﻲ را بﻪ دو بخش تﻘسﻴﻢ ﻛردهاﻧد :صﻔات ثبﻮتﻴﻪ (جﻤاﻟﻴﻪ) و صﻔات
سﻠبﻴﻪ (جﻼﻟﻴﻪ).
صﻔات پسﻨدﻳده ﻳﻰ در خداوﻧد وجﻮد دارد ،ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتصف بﻪ آن صﻔات است؛ ﻣثﻞ
رازﻗﻴت ،خاﻟﻘﻴت ،رحﻴﻤﻴت ،ﻗادرﻳت ،عاﻟﻤﻴت ،حﻴات و ﻗﻴﻮﻣﻴت ﻛﻪ صﻔات جﻤال ﻳا صﻔات
ثبﻮتﻴﻪ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد .صﻔات غﻴرﻛﻤاﻟﻲ ﻛﻪ خداوﻧد از آنﻫا ﻣُبَ ّرا است ،ﻣثﻞ جسﻢ بﻮدن،
ﻣرﻛب بﻮدن ،شرﻳﻚ داشتﻦ ،ﻗابﻞ رؤﻳت بﻮدن ،ﻣحدود بﻮدن بﻪ زﻣان و ﻣﻜان و داشتﻦ عجز
و بخﻞ ﻛﻪ بﻪ ﻧام صﻔات جﻼل ﻳا سﻠبﻴﻪ ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد.3
بعضﻲ از صﻔات ﻣاﻧﻨد« :حﻲ و عاﻟﻢ بﻮدن» با تﻮجﻪ بﻪ ذات خداوﻧد در ﻧظر ﮔرفتﻪ
ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بﻪ اﻳﻦ صﻔات« ،صﻔات ذاتﻴﻪ» ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ؛ ﻣاﻧﻨد حﻴات ،ﻗدرت و عﻠﻢ ،بعضﻲ از
صﻔات ﻣاﻧﻨد“ :خاﻟﻘﻴت و رازﻗﻴت” با تﻮجﻪ بﻪ فعﻞ خداوﻧد در ﻧظر ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد .بﻪ چﻨﻴﻦ
صﻔاتﻲ“ ،صﻔات فعﻠﻴﻪ” ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد.
تاثﻴر شﻨاخت صﻔات خداوﻧد

بر زﻧدهﮔﻲ اﻧسانﻫا

بعضﻲ از اسﻤاي اﻟﻬﻲ چﻨﻴﻦ است :رحﻤان ،رحﻴﻢ ،خاﻟﻖ ،رازق ،ﻗﻴﻮم ،ﻛرﻳﻢ ،ﻗادر،
عادل ،صﻤد ،ﻗاﻫر ،ﻗرﻳب ،رﻗﻴب ،غﻔار ،ﻣاﻟﻚ ﻳﻮم اﻟدّﻳﻦ ،عاﻟﻢ اﻟغﻴب و اﻟشﻬادة ،ذواﻧتﻘام،
خﻴراﻟرازﻗﻴﻦ ،شدﻳداﻟعﻘاب و...
ﻫر ﻳﻚ از اسﻤاي اﻟﻬﻲ ﻣعﻨاﻳﻲ دارد؛ ﻣثﻼ :اسﻢ ((رحﻤﻦ)) بر ذاتﻲ ﻛﻪ وصف رحﻤت را
 -3زﻳﻦ اﻟعابدﻳﻦ ﻗرباﻧﻰ ،اصﻮل دﻳﻦ ،ص  ،36با تﻠخﻴص و اضافات
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داراي ﻗﻬر و غضب است و

داراست دﻻﻟت دارد و ﻳا اسﻢ ﻗﻬار ﻧشان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ خداوﻧد
در ﻣﻮرد اسﻤاي اﻟﻬﻲ دﻳﮕر ﻧﻴز چﻨﻴﻦ است.
زﻣاﻧﻲ ﻛﻪ خداوﻧد را با اسﻤا و صﻔات خاصﻲ ﻣﻲشﻨاسﻴﻢ ،آن صﻔات؛ در ﮔﻔتار و زﻧدهﮔﻲ
فردي و اجتﻤاعﻲ ﻣا تأثﻴر دارد ،ﻣثال :عاﻟﻢ اﻟغﻴب و اﻟشﻬادة سبب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اﻧسان احساس
ﻛﻨد ﻫر ﻛجا باشد خداوﻧد با اوست و بﻪ ﻫﻤﻪ چﻴز حتﻰ اسرار درون اﻧسان آﮔاه است .اﻳﻦ
ﻧﻮع شﻨاخت در سختﻲﻫا و ﻣشﻜﻼت زﻧدهﮔﻲ بﻪ اﻧسان اعتﻤاد ،وﻗار و اﻣﻴد ﻣﻰدﻫد و او را از
خﻮد برتربﻴﻨﻲ ،خﻮدﻛﻢبﻴﻨﻲ و ترس و وحشت از آﻳﻨده ﻧجات ﻣﻰدﻫد در ﻧتﻴجﻪ اﻧسان ﻫرﮔز
ﻧااﻣﻴد ﻧﻤﻰشﻮد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان دربارة اﻧﻮاع صﻔات خداوﻧد
ﮔﻔتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.

و تأثﻴر شﻨاخت آنﻫا در زﻧدهﮔﻲ اﻧسانﻫا باﻫﻢ

ارزشﻳابﻰ
 -1چﻪ راهﻫاﻳﻰ براي شﻨاخت ﻳﻚ شخص ﻳا ﻳﻚ شﻰ وجﻮد دارد؟
 -2اﻧسان ﻣﻰتﻮاﻧد ..........با صﻔات اﻟﻬﻲ آشﻨا ﮔردد.
 -3صﻔاتپسﻨدﻳدهاىدرخداوجﻮددارد،ﻛﻪخداوﻧد ﻣتصفبﻪآنصﻔاتاستﻣثﻞ..........
-4صﻔات غﻴرﻛﻤاﻟﻲ ﻛﻪ خداوﻧد از آنﻫا ﻣُبَ ّرا است ،صﻔات  ..........ﻳا  ..........ﻧاﻣﻴده
ﻣﻰشﻮد.
-5بعضﻲ از صﻔات ﻣاﻧﻨد «خاﻟﻘﻴت و رازﻗﻴت» با تﻮجﻪ بﻪ  ........در ﻧظر ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد بﻪ
چﻨﻴﻦ صﻔاتﻲ ........ ،ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد.
-6زﻣاﻧﻲ ﻛﻪ خداوﻧد را با اسﻤا و صﻔات خاصﻲ ﻣﻲشﻨاسﻴﻢ آن صﻔات؛ چﻪ تأثﻴرى در
زﻧدهﮔﻲ ﻣا دارد؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
با ﻣراجعﻪ بﻪ دعاي جﻮشﻦ ﻛبﻴر 10 ،اسﻢ و صﻔت اﻟﻬﻲ را ﻳافتﻪ در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد ﻳادداشت
ﻛﻨﻴد و براي دوستانتان بخﻮاﻧﻴد.
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درس چﻬارم

ﻋصﻤت پﻴاﻣبران
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با ﻣﻔﻬﻮم عصﻤت اﻧبﻴا
پرسش :آﻳا ﻫﻴچ آدم عاﻗﻠﻲ را پﻴدا ﻣﻲﻛﻨﻴد ﻛﻪ بﻪ فﻜر اﻧداختﻦ خﻮد در آتش بﻴﻔتد؟ چرا؟
براي روشﻦتر شدن بحث عصﻤت بﻬتر است بﻪ سؤاﻟﻲ ﻛﻪ در اول درس ﻣطرح ﻛردﻳﻢ باز
ﮔردﻳﻢ.
بﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻛسﻲ ﻛﻪ عاﻗﻞ و عﻼﻗﻪﻣﻨد بﻪ زﻧدهﮔﻲ باشد ،از ﻫر آﻧچﻪ ﻛﻪ باعث ﻫﻼك و
ﻧابﻮدي او ﻣﻰﮔردد دوري ﻣﻰﻛﻨد .از آنجاﻳﻲ ﻛﻪ افتادن در آتش باعث ﻧابﻮدي و ﻫﻼﻛت
اﻧسان ﻣﻲﮔردد فرد عاﻗﻞ ﻫرﮔز در ﻣﻮرد اﻧداختﻦ خﻮد در آن فﻜر ﻫﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨد چﻪ رسد بﻪ
عﻤﻠﻲ ﻛردن آن .اﮔر چﻨﻴﻦ عﻤﻠﻲ از ﻛسﻲ سربزﻧد ﻳﻘﻴﻦ پﻴدا ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آن فرد عاﻗﻞ ﻧﻴست
و ﮔرﻧﻪ غﻴرﻣﻤﻜﻦ است شخص عاﻗﻞ اﻗدام بﻪ چﻨﻴﻦ ﻛاري ﻛﻨد .در اﻳﻨجا سﻮال دﻳﮕري ﻣطرح
ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ چرا فرد عاﻗﻞ چﻨﻴﻦ ﻛاري ﻧﻤﻰﻛﻨد؟
جﻮاب :اﻳﻦ سﻮال ﻧﻴز بسﻴار روشﻦ است؛ زﻳرا زشتﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اعﻤال ﻧزد ﻫﻤﻪ ،آن ﻗدر
روشﻦ است ﻛﻪ اﻧسان عاﻗﻞ ﻫرﮔز بﻪ فﻜر چﻨﻴﻦ ﻛاري ﻧﻤﻰ افتد چﻪ رسد بﻪ اﻧجام آن.
بﻪ ﻣثال دﻳﮕر تﻮجﻪ ﻛﻨﻴد.
ﻳﻚ طبﻴب آﮔاه و ﻣاﻫر ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻣﻴﻜروبﻫا را بﻪ خﻮبﻰ ﻣﻰشﻨاسد ،ﻫرﮔز حاضر ﻧﻴست
آب آﻟﻮده ﻳﻰ را ﻛﻪ از شستﻦ ﻟباسﻫاى ﻣرﻳضاﻧﻲ ﻛﻪ بﻪ ﻣرضﻫاى واﮔﻴر ﻣبتﻼ ﻫستﻨد بﻨﻮشد؛
در حاﻟﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ فرد ﻧاآﮔاه ﻣﻤﻜﻦ است در برابر چﻨﻴﻦ ﻛاري بﻰتﻔاوت باشد.
بﻪ خﻮد ﻣا ﻫﻢ تﻮجﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲبﻴﻨﻴﻢ در برابر بعضﻲ از ﮔﻨاﻫان ﻳا ﻛارﻫاي زشت و ﻧاپسﻨد
تﻘرﻳباً ﻣعصﻮم ﻫستﻴﻢ؛ ﻳعﻨﻲ حاضر بﻪ اﻧجام آن ﻛارﻫا ﻧﻤﻰشﻮﻳﻢ.
آﻳا ﻛسﻲ ﻣا و اﻳﻦ طبﻴب را در دوري و پرﻫﻴز از چﻨﻴﻦ ﻛارﻫاﻳﻲ ﻣجبﻮر ﻛرده است؟ آﻳا
پرﻫﻴز از اﻳﻦ ﻛارﻫا ،براي ﻣا و طبﻴب فضﻴﻠتﻲ بﻪ حساب ﻣﻲآﻳد؟
اﻳﻦ جاست ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ در ﻳﻚ جﻤﻠﻪ ﻛﻮتاه اﻳﻦ حﻘﻴﻘت را چﻨﻴﻦ بﻴان ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ :ﻫر فرد
عاﻗﻞ و ساﻟﻤﻲ در برابر دوري از ﻳﻚ رشتﻪ اعﻤال ﻧاشاﻳست دارد در حاﻟﻲ ﻛﻪ افراد عادي
چﻨﻴﻦ ﻧﻴستﻨد .واﻗعﻴت اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻫر اﻧسان از اﻧجام بعضﻲ ﻛارﻫا دوري ﻣﻰﻛﻨد ﻳعﻨﻲ بعضﻲ
از ﻣراتب عصﻤت را ﻫر اﻧساﻧﻲ داراست .ﻫر شخصﻲ بﻪ ﻫر حال ،بعضﻲ اعﻤال را اﻧجام ﻧﻤﻲ-
دﻫد و ﻳا فﻜر اﻧجام آن را ﻫﻢ ﻧﻤﻲﻛﻨد .و در حاﻻتﻲ ﻧﻴز ﻫست ﻛﻪ اﮔر ﻛسﻲ بﻪ ﻗدري سطح
(اﻳﻤان) و (آﮔاﻫﻲ) او باﻻ برود و آﻧچﻨان بﻪ خدا و دادﮔاه عدل او اعتﻘاد داشتﻪ باشد ﻛﻪ
حﻘﻴﻘت زشت و ﻧاپسﻨد ﻫﻤﺔ آن ﻛارﻫا در برابر چشﻤان آن فرد حاضر و ﻧاظر ﻣﻰباشد ،چﻨﻴﻦ
ﻛسﻲ در برابر ﻫﻤﻪ ﮔﻨاﻫان خﻮاﻫد داشت؛ ﻣثال :براي او ﻣال حرام درست ﻫﻤاﻧﻨد شعﻠﻪ آتش
است ﻫﻤان ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣا آتش را بﻪ دﻫان ﻧﻤﻲبرﻳﻢ او ﻧﻴز ﻣال حرام را ﻧﻤﻲخﻮرد .ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ،
ﻣﻤﻜﻦ است شخصﻲ در اثر ﻗﻮت عﻠﻢ و عﻤﻞ ،بﻪ جاﻳﻲ برسد ﻛﻪ بﻪ طﻮر ﻣطﻠﻖ ﻣعصﻮم شﻮد.
پس عصﻤت اﻣري است ﻗابﻞ بﻪ دست آوردن و اختﻴاري و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،عصﻤت و دوري از
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ﮔﻨاه ﻛﻤال اختﻴاري است و ﻗابﻠﻴت پاداش دادن را داراست.
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ﻋصﻤت پﻴاﻣبران

ﻣعصﻮم اﻧد؛ ﻳعﻨﻲ آﻧان در تﻤام عﻤر ،چﻪ پﻴش از
ﻣا ﻣعتﻘدﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ پﻴاﻣبران اﻟﻬﻲ
ﻧبﻮت و چﻪ بعد از ﻧبﻮت ،از (ﮔﻨاه ،خطا و اشتباه) بﻪ تأﻳﻴد و ﻛﻤﻚ اﻟﻬﻲ و ﻣحﻔﻮظ ﻣﻲباشﻨد.2
پﻴاﻣبران از ﮔﻨاه بﻪ ﻫﻴچ وجﻪ جﻨبﺔ اجباري ﻧدارد ،آﻧان اﻧسانﻫاى ﻣختارﻧد و در اﻧتخاب ﻛار
خﻮب ﻳا بد آزاد اﻧد ،وﻟﻲ در ﻫﻤان حال بﻪ ﻫﻴچ ﮔﻨاﻫﻲ آﻟﻮده ﻧﻤﻲ شﻮﻧد .اﻳﻤان ﻧﻴروﻣﻨد ،ﻳﻘﻴﻦ
ﻛاﻣﻞ ،عﻠﻢ و آﮔاﻫﻲ فﻮق اﻟعاده آنﻫا باعث عصﻤت آﻧان ﻣﻰشﻮد و اﻳﻦ بزرگترﻳﻦ افتخار
براي آنﻫا بﻪ حساب ﻣﻲآﻳد.
پس پﻴاﻣبران در ﻣﻘام پﻴاﻣبري خﻮد با داشتﻦ اختﻴار ،ﻣعصﻮم ﻫستﻨد تا بتﻮاﻧﻨد وظﻴﻔﺔ بزرگ ﻫداﻳت
بشرﻳت را بﻪ اﻧجام رساﻧﻨد .و عصﻤت آﻧان بﻪ خاطر عﻠﻢ و آﮔاﻫﻲ و اﻳﻤان فﻮق اﻟعادة آﻧان ﻣﻰباشد.
آﻧان ﻗادر ﻫستﻨد ﻛﻪ اﻧﮕﻴزهﻫاى ﮔﻨاه را ﻣﻬار ﻛﻨﻨد و ﻫﻴجان اﻧﮕﻴزترﻳﻦ عﻮاﻣﻞ ﮔﻨاه ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بر عﻘﻞ
[ 3شﻴطان] ﮔﻔت
و اﻳﻤان آﻧﻬا چﻴره شﻮد
پس بﻪ عزت تﻮ سﻮﮔﻨد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ را اغﻮا ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و از راه ﻫداﻳت بﻴرون ﻣﻲ ﻛشﻢ ،ﻣﮕر آن بﻨده ﮔان پاﻛدل تﻮ

را .و اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ پﻴاﻣبران ﻣعصﻮم اﻧد و در برابر ﮔﻨاﻫان بﻴﻤﻪ اﻧد.

ﻓﻌاﻟﻴت
در رفتارﻫاي خﻮد و دوستان خﻮد دﻗت ﻧﻤاﻳﻴد؛ آﻳا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد ﻣﻮاردي را بﻴابﻴد ﻛﻪ بﻪ صﻮرت
آﮔاﻫاﻧﻪ از آن ﻛارﻫا دوري ﻣﻲﻧﻤاﻳﻴد در ﻣﻮرد آنﻫا با دوستان تان بحث ﻛﻨﻴد.
ارزشﻳابﻰ
 -1عصﻤت چﻴست؟
 -2آﻳا دوري ﻣعصﻮﻣﻴﻦ از ﮔﻨاه باعث برتري آﻧان از دﻳﮕران ﻣﻰشﻮد؟ چرا؟
 -3اﮔر پﻴاﻣبران ﻣعصﻮم ﻧبﻮدﻧد ،چﻪ ﻣﻲشد؟
 -4آﻳا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد غﻴر از ﻣثالﻫاﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ درس آﻣده ﻣﻮارد دﻳﮕري را بشﻤارﻳد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻳا
ﮔروﻫﻲ از ﻣردم در ﻣﻘابﻞ آن ﻣعصﻮم باشﻨد؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
دربارة عصﻤت پﻴاﻣبران  7سطر در ﻛتابچﻪ ﻫاي تان بﻨﻮﻳسﻴد.
 -1پﻨجاه درس اصﻮل عﻘاﻳد براي جﻮاﻧان ،ﻧاصر ﻣﻜارم شﻴرازي ،ﻧاشر ﻣدرسﻪ اﻻﻣام عﻠﻲ بﻦ ابﻴطاﻟب ،تارﻳخ
اﻧتشار ،1376صﻔحﺔ  169اﻟﻲ 173
 -2اعتﻘاد ﻣا ،ﻣﻜارم شﻴرازي ،ﻧاشر اﻧتشارات ﻧسﻞ جﻮان ،تارﻳخ اﻧتشار ،1379 :صﻔحﺔ 32
 -3ص83-82/
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دﻻﻳﻞ ﻋصﻤت اﻧبﻴا
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با دﻻﻳﻞ ﻣعصﻮم بﻮدن اﻧبﻴا
ﻣعصﻮم باشﻨد؟
پرسش :چرا باﻳد پﻴاﻣبران
دﻻﻳﻠﻲ ذﻛر شده است ﻛﻪ ﻣا در اﻳﻦ درس بﻪ دو ﻣﻮرد اشاره

براي ﻣعصﻮم بﻮدن اﻧبﻴا
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
 -1دﻟﻴﻞ وثﻮق و اﻋتﻤاد
براي فﻬﻢ بﻬتر اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ،بﻪ ﻣثال زﻳر تﻮجﻪ ﻛﻨﻴد:
شﻤا در ﻳﻜﻲ از شﻬرﻫا ،دور از خﻮﻳشاوﻧدان و فاﻣﻴﻞ خﻮد زﻧدهﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴد و ﻗصد دارﻳد
خبر بسﻴار ﻣﻬﻤﻲ را براي فاﻣﻴﻞ خﻮد روان ﻛﻨﻴد ،بﻪ طﻮر اتﻔاﻗﻲ سﻪ ﻧﻔر از ﻣحﻞ بﻮد و باش
فعﻠﻲ شﻤا بﻪ ﻧزد فاﻣﻴﻞ شﻤا ﻣﻲ رود؛ ﻳﻜﻲ از آنﻫا آدم بسﻴار دروغﮕﻮ و فرﻳبﻜار است .ﻧﻔر
دوم اﻧسان خﻮب؛ وﻟﻲ فراﻣﻮشﻜار است؛ ﻧﻔر سﻮم ،اﻧساﻧﻰ ﻧﻴﻚ رفتار و بسﻴار باﻫﻮش و ﻣﻮرد
اعتــﻤاد ﻣﻰباشد .شﻤا براي روان ﻛردن خبر خﻮد بﻪ خاﻧﻮاده بﻪ طﻮر ﻗطعﻰ از فرد سﻮم استﻔاده
ﻣﻲ ﻛﻨﻴد؛ زﻳرا بﻪ او بﻪ طﻮر ﻛاﻣﻞ اعتﻤاد دارﻳد.
با تﻮجﻪ بﻪ ﻣثال باﻻ« ،دﻟﻴﻞ وثﻮق و اعتﻤاد» را چﻨﻴﻦ تﻮضﻴح ﻣﻲدﻫﻴﻢ .بدون شﻚ ﻫر پﻴاﻣبري
ﻗبﻞ از ﻫر چﻴز ،باﻳد اعتﻤاد عﻤﻮم را جﻠب ﻛﻨد؛ بﻪ طﻮري ﻛﻪ در ﮔﻔتﺔ او احتﻤال خﻼف و دروغ
وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد .در غﻴر اﻳﻦ صﻮرت ،ﻣﻘا ِم رﻫبري او ﻣتزﻟزل خﻮاﻫد شد .بﻪ خصﻮص اﻳﻦ ﻛﻪ
با رﻫبري دﻳﮕران بﻪ طﻮر ﻛاﻣﻞ ﻣتﻔاوت است؛ زﻳرا ﻣردم تﻤام اعتﻘاد
ﻣﻘام رﻫبري پﻴاﻣبران
و برﻧاﻣﻪ خﻮد را از آنﻫا ﻣﻲﮔﻴرﻧد؛ چﻨاﻧﻜﻪ ﻗرآنﻛرﻳﻢ ﻣﻲفرﻣاﻳد
ﻗطعا براي شﻤا در [اﻗتدا بﻪ] رسﻮل خدا
سرﻣشﻘﻲ ﻧﻴﻜﻮست ،براي آن ﻛس ﻛﻪ بﻪ خدا و روز بازپسﻴﻦ اﻣﻴد دارد و خدا را فراوان ﻳاد ﻣﻲﻛﻨد

1

ﻣعصﻮم ﻧباشﻨد ،ﻣردم بﻪ خاطر تزﻟزل ﻧسبت بﻪ ﻣحتﻮاي دعﻮت آن ﻫا،
اﮔر پﻴاﻣبران
از پذﻳرفتﻦ دعﻮت شان خﻮدداري خﻮاﻫﻨد ﻛرد و ﻳا ﻻاﻗﻞ ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد با دﻟﮕرﻣﻲ آن را پذﻳرا
شﻮﻧد .پس براي جﻠب اعتﻤاد بﻪ ﮔﻔتﻪﻫاى اﻧبﻴا ،باﻳد آﻧان ﻣعصﻮم باشﻨد.
 .2دﻟﻴﻞ ﻋصﻤت از راه تربﻴت
ﻣا در زﻧدهﮔﻲ روزاﻧﺔ خﻮد با اﻧسانﻫاى زﻳادي سر وﻛار دارﻳﻢ ،در بﻴﻦ اﻳﻦ افراد بﻪ تعدادي
 .1سﻮره احزاب آﻳﻪ 21
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از آﻧان عﻼﻗﺔ بﻴشتري دارﻳﻢ و دوست دارﻳﻢ ﻛﻪ از سﻠﻮك و رفتارﻫاي آﻧان تبعﻴت و پﻴروي
ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
آﻳا تا بﻪ حال دﻗت ﻛردهاﻳد ﻛﻪ ﻣا از چﻪ افرادي بﻴشتر پﻴروي و تﻘﻠﻴد ﻣﻲﻧﻤاﻳﻴﻢ؟ آﻳا
از اﻧسانﻫاﻳﻰ ﻛﻪ ﻛارﻫا و اعﻤال ﻧاپسﻨد اﻧجام ﻣﻰدﻫد پﻴروي ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻳا اﻧسانﻫاى خﻮب،
راستﮕﻮ و درستﻜار؟ چرا؟
آدﻣﻲ ﻣﻮجﻮدي است تأثﻴر پذﻳر و تأثﻴرﮔذار .او از ﻣحﻴط اجتﻤاعﻲ و اﻧسانﻫاي دﻳﮕر تأثﻴر
ﻣﻲ پذﻳرد و از طرفﻲ بر اجتﻤاع و اﻧسانﻫاى دﻳﮕر تاثﻴر ﻣﻲﮔذارد.
تأثﻴر پذﻳري اﻧسان باعث ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اﻧسان از ﻛارﻫاي دﻳﮕران تبعﻴت و پﻴروي ﻧﻤاﻳد.
اﻧسانﻫا با آﮔاﻫﻲ ﻳا بدون آﮔاﻫﻲ از رفتار خﻮب و بد دﻳﮕران پﻴروي ﻣﻰﻛﻨد؛ وﻟﻲ در تبعﻴت
و پﻴروي آﮔاﻫاﻧﻪ ،ﻫﻨﮕاﻣﻲ ﻛﻪ اﻧسان شخصﻲ را اﻟﮕﻮ ﻗرار ﻣﻰدﻫد آن فرد را ﻛﻤال ﻣطﻠﻮب
خﻮﻳش ﻣﻲﻳابد؛ ﻟذا از آن فرد پﻴروي ﻣﻰﻛﻨد.
براي
در تربﻴت ،رفتار و سﻠﻮك ﻣربﻰ بسﻴار ﻣﻮرد تﻮجﻪ است .از آنجاﻳﻲ ﻛﻪ پﻴاﻣبران
پرورش و تربﻴت اﻧسانﻫا آﻣده اﻧد؛ براي اﻳﻦ ﻛﻪ آنﻫا بﻪ ﻫدف خﻮد برسﻨد ،باﻳد سﻠﻮك و
رفتارﻫاي آﻧان از ﻫر ﮔﻮﻧﻪ خطا و اشتباه بﻪ دور باشد تا اﻧسانﻫا بتﻮاﻧﻨد بﻪ عﻨﻮان اﻟﮕﻮ از آنﻫا
پﻴروي ﻛﻨﻨد .از اﻳﻨرو است ﻛﻪ خداوﻧد ﻫرﮔز ﻛسﻲ را ﻛﻪ بﻪ او ﻛﻔر ﻣﻲورزد و باعث
ﮔﻤراﻫﻲ و فرﻳب ﻣردم ﻣﻲشﻮد ،براي اﻧجام رساﻟت خﻮﻳش اﻧتخاب ﻧﻤﻰﻛﻨد.
بﻴان شده است .خداوﻧد
در ﻗرآن ﻛـــــــــرﻳﻢ ،آﻳاتﻲ در ﻣﻮرد عصﻤت اﻧبﻴاء
ﻣﻲفرﻣاﻳد:
ﻣا ﻫﻴچ پﻴاﻣبري را ﻧﻔرستادﻳﻢ ﻣﮕر
آﻧﻜﻪ بﻪ تﻮفﻴﻖ اﻟﻬﻲ از او اطاعت ﻛﻨﻨد و اﮔر آﻧان وﻗتﻲ بﻪ خﻮد ستﻢ ﻛرده بﻮدﻧد پﻴش تﻮ ﻣﻰآﻣدﻧد و از خدا
آﻣرزش ﻣﻲخﻮاستﻨد و پﻴاﻣبر [ﻧﻴز] براي آﻧان طﻠب آﻣرزش ﻣﻲﻛرد ﻗطعا خدا را تﻮبﻪ پذﻳر و ﻣﻬربان
2

ﻣﻲﻳافتﻨد .

با تﻮجﻪ بﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ شرﻳﻔﻪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اطاعت از اﻧبﻴاء

ﻣﻰباشد و از طرفﻲ اﻧبﻴاء

اﻟﮕﻮي ﻣردم ﻫستﻨد بﻪ اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻲتﻮان رسﻴد ﻛﻪ سخﻦ و عﻤﻞ پﻴاﻣبران

در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫا،

واجب اﻻطاعﺔ و ﻗابﻞ پﻴروي است؛ پس باﻳد آنﻫا از ﮔﻨاه و خطا پاك باشﻨد.
بﻪ طﻮر خﻼصﻪ ﻣﻰتﻮان ﮔﻔت :از آﻧجا ﻛﻪ ﻣﻘصﻮد ارسال پﻴاﻣبران
 -آﻳﺔ  64سﻮرة ﻧساء
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 ،راﻫﻨﻤاﻳﻲ ،تربﻴت

و تزﻛﻴﺔ ﻣردم ﻣﻰباشد و بﻬترﻳﻦ راه رسﻴدن بﻪ اﻳﻦ ﻫدف ،ﻣﻮرد اعتﻤاد بﻮدن اﻧبﻴاست؛ و پس
باﻳد اﻧبﻴاي اﻟﻬﻲ با عﻨاﻳت خداوﻧد از ﻫر خطا و ﮔﻨاﻫﻲ ﻣعصﻮم باشﻨد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان در باره ضرورت عصﻤت اﻧبﻴاء باﻫﻢ دﻳﮕر ﮔﻔتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 -1ﻫدف و ﻣﻘصد اصﻠﻲ فرستادن اﻧبﻴاء چﻪ ﻣﻰباشد؟ و چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان بﻪ اﻳﻦ ﻫدف
رسﻴد؟
 -2دﻻﻳﻠﻲ را ﻛﻪ براي ﻣعصﻮم بﻮدن اﻧبﻴاء ذﻛر شده ﻧام برده و ﻫرﻛدام را بﻪ طﻮر ﻣختصر
شرح دﻫﻴد.
 - 3اصﻠﻲترﻳﻦ تﻔاوت ﻣﻴان ﻣﻘام پﻴاﻣبران با دﻳﮕران در چﻴست؟
 - 4تﻘﻠﻴد در رفتار ﻳعﻨﻲ چﻪ؟
 - 5ﻣﻬﻢترﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫاي ﻣسﻠﻤاﻧان در زﻧدهﮔﻲ چﻪ ﻛساﻧﻲ ﻣﻲباشﻨد؟ چرا؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در زﻧدهﮔﻲ خﻮد و اطرافﻴان خﻮد دﻗت ﻧﻤاﻳﻴد ببﻴﻨﻴد آنﻫا بﻴشتر بﻪ ﮔﻔتﻪﻫا و رفتار چﻪ ﻧﻮع
اﻧسانﻫاﻳﻰ ارزش بﻴشتر ﻗاﻳﻞ ﻫستﻨد و رفتار چﻪ ﻛساﻧﻲ را بﻴشتر ﻗابﻞ پﻴروي و ﻗابﻞ اطاعت
ﻣﻲداﻧﻨد .در ﻣﻮرد چﻨد سطر ﻧﻮشتﻪ و براي جﻠسﻪ بعد براي ﻫﻢ صﻨﻔان خﻮد بﻴاورﻳد.
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ﻣﻌجزة جاوﻳد پﻴاﻣبر ﻣا
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با جﻨبﻪﻫاى اعجاز ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
پرسشﻫا
 -1ﻣعجزة پﻴاﻣبر ﻣا چﻴست؟
 -2در ﻣﻮرد جﻨبﻪﻫاى اعجاز ﻗرآن ﻛرﻳﻢ چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟
تﻤام ﻣذاﻫب اسﻼﻣﻲ بر درستﻲ ﻣتﻦ و بﻰخطا بﻮدن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ اتﻔاق ﻧظر دارﻧد .ﻗرآنﻛرﻳﻢ
داراي  114سﻮره است ﻛﻪ ﻧخستﻴﻦ سﻮرة آن ،سﻮرة «اﻟحﻤد» و آخرﻳﻦ آن ،سﻮرة «اﻟﻨاس»
ﻣﻰباشد .ﻗرآن با صﻔاتﻲ؛ چﻮن :ﻣجﻴد ،ﻛرﻳﻢ و حﻜﻴﻢ ﻣعرفﻲ ﮔردﻳده است .ﻣا ﻣعـــتﻘدﻳﻢ ﻛﻪ
ﻗرآنﻛرﻳﻢ ﻣعجزه جاوداﻧﻪ پﻴاﻣبر بزرگ اسﻼم است .جﻬان شﻤﻮﻟﻲ و جاوﻳداﻧﻪﮔﻲ آﻳات اﻟﻬﻲ
ﻣﻮجب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻗرآنﻛرﻳﻢ در تﻤاﻣﻲ زﻣان ﻫا ،ﻣحﻮر حﻞ ﻣشﻜﻼت و از بﻴﻦ برﻧده جﻬﻞ
و ﮔﻤراﻫﻲ باشد .پﻴشرفت و تﻜاﻣﻞ عﻠﻮم از طراوت و تازهﮔﻲ آن ﻧﻤﻲﻛاﻫد بﻠﻜﻪ ﻫر روز بر
تازهﮔﻲ آن ﻣﻲافزاﻳد .ﻗرآن از جﻬات ﻣختﻠﻔﻲ ﻣعجزه ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد در اﻳﻦ درس بﻪ بعضﻲ
از جﻬات آن اشاره ﻣﻰشﻮد.
اﻋجاز ﻗرآن

زﻳباﻳﻲ ﻛﻠﻤات و برتري ﻣﻌاﻧﻲ
در ابتداي ﻧزول ﻗرآن ،ﻧخستﻴﻦ چﻴزي ﻛﻪ ﻣﻮرد تﻮجﻪ استادان سخﻦ و بﻼغت ﻗرار ﮔرفت
زﻳباﻳﻲ ﻛﻠﻤات و برتري ﻣعاﻧﻲ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ بﻮد .تأثﻴر اﻳﻦ وﻳژهﮔﻲ بر اعراب آن روز بﻪ طﻮر
ﻛاﻣﻞ روشﻦ بﻮده است .اﻳﻦ وﻳژهﮔﻲ سبب ﻣﻲشد ﻛﻪ اعراب با شﻨﻴدن آﻳات اﻟﻬﻲ در برابر
عظﻤت ﻛﻼم اﻟﻬﻲ بﻪ خشﻮع بﻴﻔتﻨد و بﻪ فﻮق بشري بﻮدن ﻗرآنﻛرﻳﻢ اعتراف ﻧﻤاﻳﻨد .در اﻳﻨجا
بﻪ سخﻨان عتبﻪ بﻦ ربﻴعﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،اشاره ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ :عتبﻪ بﻦ ربﻴعﻪ ،از بزرﮔان ﻗرﻳش و ادﻳبان
و سخﻦ شﻨاسان عرب ﻗبﻞ از اسﻼم ،ﻣﻲﮔﻮﻳد ...« :ﻣﻦ سخﻨﻲ شﻨﻴدم ﻛﻪ بﻪ خدا سﻮﮔﻨد تاﻛﻨﻮن
ﻧظﻴر آن را ﻧشﻨﻴده بﻮدم .بﻪ خدا ،ﻧﻪ شعر است و ﻧﻪ سحر ،ﻧﻪ ﻛﻬاﻧت است و ﻧﻪ جادوﮔري ...اﻳﻦ
سخﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ شﻨﻴدم سخﻦ بزرﮔﻲ بﻮد و آﻳﻨدة ﻣﻬﻤﻲ دارد.1
اﻋجاز ﻗرآن از ﻧﻈر تبﻴﻴﻦ ﻣﻌارف و احﻜام
 )2اﻳﻦ ﻛتاب را ﻛﻪ
 .1سﻴرة ابﻦ ﻫشام ،ج  ،2ص 23
 .2ﻧحﻞ89/
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روشﻨﮕر ﻫر چﻴزى است و براى ﻣسﻠﻤاﻧان رﻫﻨﻤﻮد و رحﻤت و بشارتﮕرى است بر تﻮ ﻧازل ﻛردﻳﻢ

درك اﻳﻦ جﻨبﻪ از اعجاز ﻗرآن در ﮔرو اﻳﻦ است ﻛﻪ بداﻧﻴﻢ بخش عظﻴﻤﻲ از آﻳات ﻗرآن
ﻣربﻮط بﻪ ﻣعارف و اصﻮل ﻛﻠﻲ ﻧظام زﻧدهﮔﻲ بشر است ﻛﻪ در برﮔﻴرﻧده عاﻟﻲترﻳﻦ ﻣعارف و
جاﻣعترﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ است ،و اﻳﻦ در حاﻟﻲ است ﻛﻪ ﻣحﻴط جزﻳرة اﻟعرب ﻛﻪ پﻴاﻣبر در آن رشد
ﻛرده بﻮد ﻛﻤترﻳﻦ اطﻼعﻲ از اﻳﻦ ﻗبﻴﻞ ﻣعارف و احﻜام ﻧداشت؛ بﻠﻜﻪ فرﻫﻨﮓ حاﻛﻢ بر جاﻣعﺔ
آن روز عربستان ،فرﻫﻨﮓ شرك و جاﻫﻠﻴت بﻮد و از ﻧظر عﻘﻞ پذﻳرفتﻨﻰ ﻧﻴست ﻛﻪ فردي ﻛﻪ
در چﻨان جاﻣعﻪﻳﻰ رشد ﻧﻤﻮده است ،بتﻮاﻧد چﻨان ﻣعارف و ﻗﻮاﻧﻴﻦ فﻮقاﻟعادهاي را عرضﻪ
ﻧﻤاﻳد .بﻨابراﻳﻦ باﻳد پذﻳرفت ﻛﻪ ﻗرآن از جاﻧب خداوﻧد ﻧازل ﮔردﻳده است.
ﻗرآن و خبرﻫاي ﻏﻴبﻰ
در ﻗرآنﻛرﻳﻢ آﻳاتﻲ وجﻮد دارد ﻛﻪ برخﻲ ﻣربﻮط بﻪ ﮔذشتﻪاي بسﻴار دور ﻣﻲباشد؛ ﻣاﻧﻨد:
آﻳاتﻲ ﻛﻪ تارﻳخ پﻴاﻣبران و اﻣتﻫاي آﻧان را بازﮔﻮ ﻧﻤﻮدهاﻧد .ﻫﻢچﻨﻴﻦ خبرﻫاﻳﻲ غﻴبﻰﻛﻪ
ﻣربﻮط بﻪ حﻮادث آﻳﻨده بﻮده و بعد بﻪ وﻗﻮع پﻴﻮستﻪ است .در اﻳﻦجا بﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاى از آن اشاره
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
پﻴشﮕﻮﻳﻲﻫاي ﻋﻠﻤﻲ ﻗرآن

ﻗرآنﻛرﻳﻢ در دورهاي از تارﻳخ و در سرزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ بشر ﻫﻴچﮔﻮﻧﻪ آﮔاﻫﻲ از رازﻫاي عاﻟﻢ
طبﻴعت ﻧداشت ،پرده از بسﻴاري رازﻫا برداﻧستﻪ است ﻛﻪ پس از ﮔذشت ﻗرنﻫا اﻧسانﻫا بﻪ آنﻫا
دست ﻳافت ،و بشر تﻮاﻧست با بﻬرهﮔﻴري از ابزارﻫاي دﻗﻴﻖ ،آن رازﻫا را بشﻨاسد .در اﻳﻦ جا تﻨﻬا
 3آفرﻳدهﮔاري ﻛﻪ زﻣﻴﻦ
بﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن اشاره ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
را براي شﻤا ﮔﻬﻮاره ﻗرار داد  .ﻛرة زﻣﻴﻦ براي بشر حﻜﻢ ﮔﻬﻮارهاي را دارد ﻛﻪ در اثر حرﻛت
وضعﻲ و اﻧتﻘاﻟﻲ ،براي ساﻛﻨان خﻮد حاﻟت آراﻣشبخش اﻳجاد ﻣﻲﻛﻨد؛ زﻳرا ﻫﻤانطﻮر ﻛﻪ
ﻧتﻴجﻪ حرﻛت ﮔﻬﻮاره ،پرورش و استراحت اطﻔال است ،ﻧتﻴجﺔ حرﻛت روزاﻧﻪ و ساﻻﻧﺔ زﻣﻴﻦ
ﻧﻴز پرورش اﻧسانﻫا و ساﻳر ﻣﻮجﻮدات اﻳﻦ جﻬان ﻣﻲباشد.4
تﻮجﻪ و ﻋﻤﻞ بﻪ ﻗرآن

ﻗرآن چراغﻲ جاوﻳداﻧﻪ است ﻛﻪ راه ﻫداﻳت را بﻪ اﻧسان ﻧشان ﻣﻰدﻫد.
تﻼوت ﻗرآن از افضﻞ عبادات است ﻛﻤتر عبادتﻲ بﻪ پاﻳﺔ آن ﻣﻲرسد .تﻼوت ﻗرآن شرﻳف،
 -3سﻮره طﻪ آﻳﻪ  - 53اﻟبتﻪ در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ آﻳات دﻳﮕرى ﻧﻴز وجﻮد دارد ﻛﻪ از رازﻫاى آفرﻳﻨش پرده برداشتﻪ است شﻤا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد
بﻪ آن ﻛتابﻫا ﻣراجعﻪ ﻧﻤﻮده و از آنﻫا بﻬرهﻣﻨد ﮔردﻳد.
 -4ﻗرآن و اسرار آفرﻳﻨش (تﻔسﻴر سﻮره رعد) جعﻔر سبحاﻧﻰ.
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اﻟﻬامبخش ،تﻔﻜر و سرچشﻤﺔ اعﻤال صاﻟح ﻣﻰباشد .5ﻗرآن ﻛرﻳﻢ خطاب بﻪ ﻫﻤﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻲ-
فرﻣاﻳد« :فاﻗرؤا ﻣا تﻴسر ﻣﻦ اﻟﻘرآن ،6آﻧچﻪ براي شﻤا ﻣﻴسر است ،ﻗرآن بخﻮاﻧﻴد!»
براي تﻔﻜر و تدبر در ﻣعﻨﻲ آن باشد و تﻔﻜر ﻧﻴز ﻣﻘدﻣﺔ عﻤﻞ بﻪ ﻗرآن ﮔردد .خداوﻧد
در اﻳﻦ باره ﻣﻲفرﻣاﻳد« :افﻼ ﻳتدبرون اﻟﻘرآن ام عﻠﻲ ﻗﻠﻮب اﻗﻔاﻟﻬا ،7آﻳا آنﻫا در ﻗرآن تدبر
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد ﻳا بر دلﻫاﻳشان ﻗﻔﻞ ﻧﻬاده شده است».
آنﻫا ﻛﻪ بر تﻼوت و حﻔظ ﻗرآن ﻗﻨاعت ﻣﻰﻛﻨﻨد و از «تدبر» و «عﻤﻞ» بﻪ ﻗرآن خبري
ﻧدارﻧد ﮔر چﻪ ﻳﻜﻲ از سﻪ رﻛﻦ را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد؛ وﻟﻲ دو رﻛﻦ ﻣﻬﻤتر را از دست دادهاﻧد و
ﮔرفتار خسارت عظﻴﻤﻲ ﻣﻲشﻮﻧد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان در ﮔروهﻫاى دو ﻧﻔري ﻣتﻦ درس را با ﻫﻢ بخﻮاﻧﻨد و دربارة ﻣعجزه جاوﻳداﻧﻪ با ﻫﻢ
ﻣﻘاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
ﮔﻔتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد و ﻗرآن را با ﻣعجزات پﻴاﻣبران
ارزشﻳابﻰ
 -1ﻗرآنﻛرﻳﻢ داراي  ..........سﻮره است ﻧخستﻴﻦ سﻮرة آن ،سﻮره  ..........و آخرﻳﻦ آن ،سﻮرة
 ..........ﻣﻰباشد.
 .............. -2و  .............آﻳات اﻟﻬﻲ ،ﻣﻮجب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ در تﻤاﻣﻲ زﻣان ﻫا ،ﻣحﻮر حﻞ
ﻣشﻜﻼت و از بﻴﻦ برﻧدة جﻬﻞ و ﮔﻤراﻫﻲ باشد.
 -3دو وﻳژهﮔﻲ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را ﻧام ببرﻳد.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در ﻣﻮرد دﻳﮕر جﻨبﻪﻫاى اعجاز ﻗرآن تحﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮده و ﻧتﻴجﺔ آنرا در چﻨد سطر ﻧﻮشتﻪ و براي
دوستان خﻮد بخﻮاﻧﻴد.

 -5اعتﻘاد ﻣا -ﻣﻜارم شﻴرازى

 -6ﻣزﻣﻞ.20/
 -7ﻣحﻤد.24/
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درس ﻫﻔتﻢ

اﻣام ﻣحﻤد باﻗر
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با زﻧدهﮔﻲ اﻣام ﻣحﻤد باﻗر
چﻪ ﻧﻘشﻲ در ﮔسترش عﻠﻮم در زﻣان خﻮد داشت؟
پرسش :اﻣام باﻗر
اﻣام پﻨجﻢ ،اﻣام ﻣحﻤد باﻗر

در سﻮم صﻔر سال  57ﻫجري در ﻣدﻳﻨﻪ ﻣتﻮﻟد شدﻧد .ﻧام آن

حضرت ﻣحﻤد ،ﻛﻨﻴﺔ اﻳشان ابﻮ جعﻔر و اﻟﻘاب اﻳشان باﻗر ،شاﻛر و ﻫادي است.
ﻟﻘب باﻗر را پﻴاﻣبر اﻛرم

بﻪ آن حضرت داده بﻮد و فرﻣﻮده بﻮد :او عﻠﻢ دﻳﻦ را خﻮاﻫد

شﻜافت.
ﻣادر بزرﮔﻮار آن حضرت ،فاطﻤﻪ دختر اﻣام حسﻦ ﻣجتبﻰ

و پدر اﻳشان اﻣام سجاد

ﻣﻰباشد.
حﻴات آن حضرت ﻣﻘارن با حﻜﻮﻣت پﻨج تﻦ از خﻠﻔاي اﻣﻮي بﻪ ﻧامﻫاى وﻟﻴد بﻦ عبداﻟﻤﻠﻚ،
سﻠﻴﻤان بﻦ عبداﻟﻤﻠﻚ ،عﻤربﻦ عبد اﻟعزﻳز ،ﻳزﻳد بﻦ عبداﻟﻤﻠﻚ و ﻫشام بﻦ عبداﻟﻤﻠﻚ بﻮد.
در بﻴﻦ حاﻛﻤان فﻮق ،عﻤر بﻦ عبداﻟعزﻳز چﻨد ﻛار اصﻼحﻲ در حﻜﻮﻣت خﻮد اﻧجام داد ﻛﻪ
از آن جﻤﻠﻪ ﻣﻰتﻮان بﻪ بازﮔرداﻧدن فدك بﻪ اﻣام باﻗر ،آغاز جﻤعآوري حدﻳث بعد از تﻮﻗف
ﻧﻘﻞ حدﻳث بعد از رسﻮل اﻛرم

و از بﻴﻦ بردن بدعت دشﻨام بﻪ حضرت عﻠﻲ

در ﻣراسﻢ

دﻳﻨﻲ ،اشاره ﻧﻤﻮد.
دوران زﻧدهﮔﻲ اﻳشان بﻪ سﻪ بخش تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد:
دورة اول :روزﮔاري ﻛﻪ با جدّش اﻣام حسﻴﻦ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم بﻮد .بﻰﮔﻤان فاجعﻪ جاﻧﮕداز ﻛربﻼ،
بر شخصﻴّت اﻣام باﻗر

ﻛﻪ ﻟحظﻪ بﻪ ﻟحظﻪ شاﻫد صحﻨﻪﻫاى آن بﻮد ،تأثﻴر خﻮد را ﮔذاشت؛ چرا

ﻛﻪ بﻨا بر برخﻲ رواﻳات ،آن حضرت از جﻤﻠﻪ ﻛساﻧﻲ بﻮد ﻛﻪ ﻫﻤراه با بﻘﻴﻪ بﻨﻲ ﻫاشﻢ در اﻳﻦ ﻣاجرا
حضﻮر داشت.
سجاد
دورة دوم :سالﻫاﻳﻰ ﻛﻪ با پدرش اﻣام ّ

بﻮد .اﻣام پس از حادثﺔ ﻛربﻼ ﻣدتﻲ در

ساﻳﻪ پدر بزرﮔﻮارش ،سﻴّد اﻟساجدﻳﻦ بﻪ سر برد ﻛﻪ حﻴات او ﻧﻤﻮﻧﺔ واﻻ از زﻧدهﮔﻲ ربّاﻧﻲ بﻮده
و پرتﻮ اﻳﻦ حﻴات ،طرﻳﻖ ساﻟﻜان حﻖ را تا بﻪ اﻣروز روشﻨﻲ بخشﻴده است.
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از ﻫﻤان روزﻫاي آغازﻳﻦ حﻴاتش ،خطﻮط اﻣاﻣت در سﻴﻤاﻳش آشﻜار بﻮد .در حدﻳثﻲ از
ﻣح ّﻤد بﻦ ﻣسﻠﻢ ّ
ﻣﻜﻲ آﻣده است ﻛﻪ ﮔﻔت :ﻧزد جابر بﻦ عبداﷲ بﻮدﻳﻢ ﻛﻪ عﻠﻲ بﻦ اﻟحسﻴﻦ و
فرزﻧدش ﻣح ّﻤد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻛﻮدك بﻮد ،وارد شدﻧد.
جابر او را در آغﻮش ﮔرفت و ﮔﻔت اى ﻣح ّﻤد! رسﻮل خدا

بر تﻮ سﻼم فرستاد و بﻪ ﻣﻦ

فرﻣﻮد اى جابر! فرزﻧدم حسﻴﻦ را پسري است ﻛﻪ عﻠﻲ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد و براي اﻳﻦ عﻠﻲ پسري
بﻪ دﻧﻴا خﻮاﻫد آﻣد ﻛﻪ ﻣح ّﻤد ﻧام دارد اى جابر چﻨاﻧچﻪ او را دﻳدي ،سﻼم ﻣرا بﻪ او برسان و
بدان ﻛﻪ عﻤر تﻮ پس از دﻳدار او ،اﻧدك خﻮاﻫد بﻮد .پس از اﻳﻦ دﻳدار ،دﻳري ﻧپاﻳﻴد ﻛﻪ جابر
جﻬان را بدرود ﮔﻔت.
دورة سﻮم ،اﻣاﻣت اﻳشان ﻣﻰباشد .اﻣام ﻣح ّﻤد باﻗر

پس از رحﻠت پدرش ،اﻣاﻣت ﻣردم

را عﻬده دار شد .در اﻳﻦ دوره ﻛﻪ بﻨﻲاﻣﻴّﻪ و بﻨﻲعبّاس ،در جﻨﮓ بﻮدﻧد ،اﻣام باﻗر

در جﻬت

استحﻜام و ﮔسترش اسﻼم و اﻧﻘﻼب فرﻫﻨﮕﻲ تﻼش فراوان ﻧﻤﻮد.
اﻣام تربﻴت ﮔروﻫﻲ بزرگ از فﻘﻴﻬان و ﻣﻔسران و حﻜﻴﻤان ﻣعارف اﻟﻬﻲ؛ ﻫﻤچﻮن جابر بﻦ
ﻳزﻳد جعﻔﻲ ،ﻣح ّﻤد بﻦ ﻣسﻠﻢ ،ابان بﻦ تغﻠب و ﮔروﻫﻲ دﻳﮕري از ﻣسﻠﻤاﻧان را بر عﻬده ﮔرفت؛
ﻫﻤچﻨﻴﻦ 1اﻳشان از طرﻳﻖ ﮔروﻫﻲ از عﻠﻤاي عصر خﻮﻳش ﻛﻪ از او رواﻳت ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛردﻧد ،بﻪ
ﻧشر و ﮔسترش عﻠﻢ ﻣﻲپرداخت.
آوازة عﻠﻢ و داﻧش اﻣام ﻣحﻤد بﻦ عﻠﻲ اﻟباﻗر

چﻨان در بﻴﻦ ﻣردم پﻴچﻴده بﻮد ﻛﻪ وى را

«باﻗر» ﻧاﻣﻴدﻧد.
بﻨا بﻪ ﻗﻮﻟﻲ ،اﻣام باﻗر

روز دوشﻨبﻪ  7ذيحجﺔ سال  114ﻫجري ﻗﻤري در ﻣدﻳﻨﻪ با

زﻫر ﻣسﻤﻮم شدﻧد و بﻪ شﻬادت رسﻴد و در بﻘﻴع در جﻮار بارﮔاه پدر ﮔراﻣﻲ و جد خﻮد اﻣام
ﻣجتبﻰ

ﻣدفﻮن ﮔردﻳدﻧد.
ﻓﻌاﻟﻴت

شاﮔردان دربارة دورهﻫاى زﻧدهﮔﻲ اﻣام

در ﮔروهﻫاى  3ﻧﻔري با ﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1ﻣدرسﻲ ،آﻳت اﷲ سﻴد ﻣحﻤد تﻘﻲ ،ﻫداﻳتﮕران راه ﻧﻮر -زﻧدهﮔاﻧﻰ اﻣام عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم
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ارزشﻳابﻰ
در  ...............سال  57ﻫجري در  ..........ﻣتﻮﻟد شدﻧد.
 -1اﻣام ﻣحﻤد باﻗر
 -2اﻣام باﻗر در جﻬت استحﻜام و ﮔسترش اسﻼم و  ......................تﻼش فراوان ﻧﻤﻮد.
چﻪ فرﻣﻮده است؟
 -3پﻴاﻣبر اسﻼم در ﻣﻮرد عﻠﻢ اﻣام باﻗر
را ﻧام ببرﻳد.
 -4تعدادي از شاﮔردان اﻣام باﻗر
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در ﻣﻮرد زﻧدهﮔﻲ اﻣام باﻗر

تحﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮده و براي دوستان خﻮد بخﻮاﻧﻴد.
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درس ﻫشتﻢ

اﻣام جﻌﻔر صادق
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با زﻧدهﮔﻲ اﻣام جعﻔر صادق
پرسشﻫا
چﻪ ﻣﻲداﻧﻴد؟
 -1در بارة زﻧدهﮔﻲ اﻣام جعﻔر صادق
 -2بﻪ چﻪ دﻟﻴﻞ پﻴروان ﻣذﻫب اﻣاﻣﻴﻪ را (جعﻔري) ﻣﻲﮔﻮﻳﻨد؟
اﻣام صادق ششﻤﻴﻦ پﻴشﻮا پس از وفات حضرت رسﻮل اﷲ است .اﻣام صادق
در ﻫﻔدﻫﻢ ربﻴع اﻻول ،ﻣصادف با ساﻟﮕرد وﻻدت پﻴاﻣبر اسﻼم در روزﮔار جدّش اﻣام
زﻳﻦاﻟعابدﻳﻦ بﻪ دﻧﻴا آﻣد .پدرش اﻣام ﻣح ّﻤد باﻗر و ﻣادرش فاطﻤﻪ (ام فروه) دختر ﻗاسﻢ
بﻦ ﻣح ّﻤد بﻦ ابﻮ بﻜر بﻮد.
اﻣام صادق

را فردي عاﻟﻢ ،زاﻫد ،ﻣستجاباﻟدعﻮه ،عابد ،خاشع ،ادﻳب و ...خﻮاﻧده اﻧد.

در سال  117ﻫجري ،ﻫﻨﮕاﻣﻲ ﻛﻪ اﻣام باﻗر بﻪ جﻮار پروردﮔارش شتافت ،رﻫبرى دﻳﻨﻲ
اﻧتﻘال ﻳافت.
اﻣّت بﻪ فرزﻧدش اﻣام جعﻔر صادق
بخشﻲ از دوران اﻣاﻣت اﻳشان در عصر زﻣاﻣداران بﻨﻲ اﻣﻴﻪ و بخشﻲ در زﻣان بﻨﻲ عباس
بﻮد .اﻳشان در دوران درﮔﻴري زﻣاﻣداران بﻨﻲ اﻣﻴﻪ و بﻨﻲ عباس ،براي تﻮسعﺔ عﻠﻮم ﻗرآﻧﻲ و ﻧشر
دﻳﮕر داﻧشﻫا ﻛﻮشﻴدﻧد و ﮔامﻫاي بزرﮔﻲ برداشتﻨد.
عصر اﻣام صادق عصر تﻮسعﺔ ﻧﻬضت عﻠﻤﻲ و فﻜري است تا حدي ﻛﻪ باﻳد اذعان ﻛرد
چﻨﻴﻦ وضعﻲ تا آن تارﻳخ ،ﻧﻪ تﻨﻬا در دﻧﻴاي اسﻼم بﻠﻜﻪ در ﻫﻴچ جاﻣعﺔ پﻴش ﻧﻴاﻣده بﻮد .در آن
زﻣان ،ﻣردم بﻪ صﻮرت دستﻪ جﻤعﻲ بﻪ سﻮي عﻠﻢ و ﻣعارف روي آوردﻧد؛ ﻫﻤچﻨﻴﻦ فرﻗﻪﻫاى
ﻣختﻠف سرﮔرم تﻼش و فعاﻟﻴت عﻠﻤﻲ بﻮدﻧد .اﻳﻦ فرﻗﻪﻫا ﻣباحثﻲ را ﻣطرح ﻣﻰﻛردﻧد ﻛﻪ پاسخ
آنﻫا بس دشﻮار بﻮد؛ ﻣثال :ﻣباحث صﻔات خدا ،جبر و تﻔﻮﻳض ،ﻟزوم وجﻮد بﻬشت و دوزخ
وﻛﻴﻔﻴت عذاب و...
پاسخ بﻪ اﻳﻦ شبﻬﻪﻫا ﻧﻴاز بﻪ فﻬﻢ و دراﻳت ﻗﻮي و شﻨاخت ﻧسبتاً ﻛاﻣﻠﻲ از خطﻮط فﻜري
اسﻼم داشت ﻛﻪ در وجﻮد اﻣام صادق تبﻠﻮر پﻴدا ﻛرده بﻮد .اﻣام در ﻣﻴان ﻣﻜاتب و ﻣذاﻫب
ﻣتعدد و تحﻤﻞ فشار دستﮕاه سﻴاسﻲ و جﻬﻞ و غﻔﻠت ﻣردم تﻼش ﻛرد تا چﻬرة حﻘﻴﻘﻲ فرﻫﻨﮓ
اسﻼﻣﻲ را عﻴان ﻛﻨد و تعاﻟﻴﻢ و احﻜام اسﻼﻣﻲ را بﻪ ﻣردم بﻴاﻣﻮزد .اﻳشان سعﻲ داشتﻨد با ارائﺔ
خط اصﻴﻞ اسﻼم ،بﻪ ﻛشﻤﻜشﻫا و تﻔرﻗﻪﻫا و تضادﻫاي دﻳﻨﻲ و فﻘﻬﻲ خاتﻤﻪ دﻫد.
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ﻟذا اﻣام با استﻔاده از فرصت پﻴش آﻣده ،ﻣدرسﻪ ﻳﻰ را ﻛﻪ از جاﻧب پدرش بﻨﻴان ﮔذارده
شده بﻮد تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧد در تارﻳخ ثبت است ﻛﻪ شﻤار ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ طﻮر ﻣستﻘﻴﻢ از افﻜار و
اﻧدﻳشﻪﻫاى اﻳﻦ ﻣدرسﻪ سﻴراب شده اﻧد ،بﻪ چﻬار ﻫزار تﻦ ﻣﻲ رسد .زﻣاﻧﻲ اﻫﻤﻴت اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ
براي ﻣا روشﻦ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بداﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻣدرسﻪ در آﮔاﻫﻲ بخشﻲ بﻪ ﻣردم ﻣسﻠﻤان دوران خﻮد و
ﻧﻴز ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻲ ﻛﻪ تا اﻣروز از پﻲ آنﻫا آﻣده اﻧد ،ﻧﻘش اول داشتﻪ است.1
شﻬرستاﻧﻲ از ابﻦ حجر ﻫﻴثﻤﻲ دربارة آن اﻣام چﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨد« :ﻣردم از جعﻔر بﻦ ﻣح ّﻤد
اﻟصادق عﻠﻮﻣﻲ ﻧﻘﻞ ﻛرده اﻧد و آوازة او در تﻤام شﻬرﻫا پﻴچﻴده و پﻴشﻮاﻳان بزرگ از او رواﻳت
ﻧﻘﻞ ﻛرده اﻧد».
بﻮدﻧد و بﻪعبارت دﻳﮕر ،اﻣام ﻣرجعﻴت دﻳﻨﻲ دﻧﻴاي
ائﻤﺔ ﻣذاﻫب ﻣختﻠﻔﻪ ،شاﮔردان اﻣام
اسﻼم را بر عﻬده داشتﻨد .اﻣام تﻼش فراواﻧﻲ در تحﻜﻴﻢ اعتﻘادات و فﻘﻪ شﻴعﻪ داشتﻪ است؛ از
2
اﻳﻦرو بﻪ شﻴعﻪ اﻣاﻣﻴﻪ ،شﻴعﺔ جعﻔري ﻧﻴز ﻣﻲﮔﻮﻳﻨد.
3
عاﻗبت ،اﻣام در  25شﻮال سال  148ﻫجري در سﻦ  65ساﻟﻪﮔﻲ بﻪ شﻬادت رسﻴد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان دربارة اﻳﻨﻜﻪ چرا بﻪ شﻴعﻴان «جعﻔري ﻣذﻫب» ﻣﻲﮔﻮﻳﻨد با ﻫﻢ تبادل ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
ارزشﻳابﻰ
در  ............................ﻣصادف با ساﻟﮕرد وﻻدت پﻴاﻣبر اسﻼم

 -1وﻻدت اﻣام صادق
صﻮرت پذﻳرفت.
 -2در سال  117ﻫجري ،ﻫﻨﮕاﻣﻲ ﻛﻪ اﻣام باﻗر  ،بﻪ جﻮار پروردﮔارش شتافت ،رﻫبري
دﻳﻨﻲ اﻣّت بﻪ فرزﻧدش  ..............................اﻧتﻘال ﻳافت.
 -3عصر اﻣام صادق عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم عصر  ........................و  ...........است.
را بﻨﻮﻳسﻴد.
 -4اﻗداﻣات عﻠﻤﻲ اﻣام صادق
تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 -5دربارة فضﻴﻠت عﻠﻤﻲ اﻣام ششﻢ
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در ﻣﻮرد زﻧدهﮔﻲ و ﻧﻘش عﻠﻤﻲ اﻣام صادق

تحﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮده و آنرا براي دوستان خﻮد بخﻮاﻧﻴد.

 -1ﻣدرسﻲ ،آﻳت اﷲ سﻴد ﻣحﻤد تﻘﻲ ﻫداﻳتﮕران راه ﻧﻮر  -زﻧدﮔاﻧﻰ اﻣام جعﻔر صادق

 -2بﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛتاب احﻴاﮔر تشﻴع
 -3ﻣدرسﻲ آﻳت اﷲ سﻴد ﻣحﻤد تﻘﻲ
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درس ﻧﻬﻢ

حسابرسﻲ اﻋﻤال
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با حسابرسﻲ اعﻤال در ﻗﻴاﻣت
پرسشﻫا
 .1ﻣﻔﻬﻮم حسابرسﻲ اعﻤال چﻴست؟
 .2ﻣﻜافات عﻤﻞ در اﻳﻦ دﻧﻴا و ﻣجازات در آن دﻧﻴا چﮕﻮﻧﻪ خﻮاﻫد بﻮد؟
در اﻳﻦ دﻧﻴا ﻣﻮارد زﻳادي اتﻔاق افتاده است ﻛﻪ ﮔﻨاﻫﻜاران و ﻣجرﻣان حﻘﻴﻘﻲ بﻪ جزاي
اعﻤال ﻧﻨﮕﻴﻦ خﻮد ﻧﻤﻲرسﻨد اﻳﻨجاست ﻛﻪ بﻪ ضرورت دادﮔاه بزرگ عاﻟــــــﻢ رستاخﻴز پﻲ
ﻣﻲ برﻳﻢ .ﻳعﻨﻲ عداﻟت و حﻜﻤت خداوﻧد اﻳجاب ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ دﻧﻴاي دﻳﮕري باشد تا در آن
دﻧﻴا بﻴﻦ ﻣؤﻣﻨان و ﻛافران ،ﻧﻴﻜﻮﻛاران و بد ﻛاران تﻔاوت ﻗاﻳﻞ شﻮد و بﻪ حساب ﻫر ﻳﻚ بﻪ طﻮر
جداﮔاﻧﻪ رسﻴدهﮔﻲ شﻮد.
ﻣا ﻣعتﻘد ﻫستﻴﻢ ،پس از اﻳﻨﻜﻪ خداوﻧد  ،در عاﻟﻢ آخرت اﻧسانﻫا را ﻧزد خﻮد ﻣحشﻮر
ﻣﻲﻧﻤاﻳد بﻪ اعﻤال ﻧﻴﻚ و بد آﻧان رسﻴدهﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨد .خداوﻧد(ج) در ﻗرآنﻛرﻳﻢ ﻣﻲفرﻣاﻳد:
((
در روزي ﻛﻪ زبان و دستﻫا و پاﻫايشان بر
ضد آﻧان براي آﻧچﻪ اﻧجام ﻣﻲدادﻧد شﻬادت ﻣﻲدﻫﻨد ،آن روز خدا جزاي شاﻳستﻪ آﻧان را بﻪ طﻮر ﻛاﻣﻞ ﻣﻲدﻫد
و خﻮاﻫﻨد داﻧست ﻛﻪ خدا ﻫﻤان حﻘﻴﻘت آشﻜار است) 1

چﮕﻮﻧﻪﮔﻲ ثبت و ضبط اﻋﻤال بﻨدهﮔان

ﻫﻨﮕاﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﻴاﻣت فرا ﻣﻲرسد ،دفترﻫاي ثبت اسﻨاد و اعﻤال بﻨدهﮔان آورده ﻣﻰشﻮد تا بﻪ
رؤﻳت صاحبانشان ،برسد .ﻗرآن در سﻮرة جاثﻴﻪ آﻳﺔ  29اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲفرﻣاﻳد (( :اﻳﻦ ﻛتاب ﻣا
است ﻛﻪ بﻪ حﻖ با شﻤا سخﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳد (و رفتارﻫاي شﻤا را بازﮔﻮ ﻣﻰﻛﻨد) ﻣا آﻧچﻪ را اﻧجام
ﻣﻲدادﻳد ﻣﻲﻧﻮشتﻴﻢ)).
در آﻳﺔ باﻻ خداوﻧد ﻧﻮشتﻦ اعﻤال اﻧسانﻫا را بﻪ خﻮد ﻧسبت داده است؛ وﻟﻲ در آﻳﺔ دﻳﮕر
ثبت و ضبط اعﻤال بﻨدهﮔان را بﻪ فرشتﻪﮔان ﻣخصﻮص ﻧسبت ﻣﻰدﻫد« :بدون شﻚ ﻧﮕﻬباﻧاﻧﻲ
بر شﻤا ﮔﻤارده شده اﻧد؛ ﻧﮕﻬباﻧاﻧﻲ ﻛـــــﻪ ﻣحترم ﻫستﻨد و پﻴﻮستﻪ (اعﻤال شﻤا را) ﻣﻲﻧﻮﻳسﻨد
و ﻣﻲداﻧﻨد ﻫر ﻛاري را ﻛﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴد))2
و در آﻳﺔ دﻳﮕر ﻣﻲفرﻣاﻳد ﻛﻪ ﻫﻴچ ﻳﻚ از ﻛارﻫاي اﻧجام شده تﻮسط اﻧسان ﻧﻴست ﻣﮕر ﻛﻪ
(-1ﻧﻮر)25-24/
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تﻮسط فرشتﻪﮔان ثبت و ضبط شده است« .اﻧسان ﻫﻴچ سخﻨﻲ را بر زبان ﻧﻤﻴراﻧد ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ
فرشتﻪ ﻳﻰ ﻣراﻗب و آﻣاده (براي درﻳافت و ﻧﮕارش) آن سخﻦ است.»3
با تﻮجﻪ بﻪ آﻳات شرﻳﻔﺔ باﻻ ﻣﻰتﻮان چﻨﻴﻦ ﻧتﻴجﻪ ﮔرفت ﻛﻪ ﻫر عﻤﻞ ﻛﻮچﻚ و بزرﮔﻲ ﻛﻪ
اﻧسان در دﻧﻴا اﻧجام ﻣﻰدﻫد تﻮسط فرشتﻪﮔان و ﻧﮕﻬباﻧان اﻟﻬﻲ در ﻟﻮحﻲ ثبت و ضبط ﻣﻲﮔردد
و خداوﻧد ﻧاظر بر ﻛﻞ اﻳﻦ ﻛارﻫا ﻣﻰباشد.
داﻧش بشري و ثبت و ضبط اﻋﻤال

اﻟبتﻪ داﻧش بشري اﻣروزه در اصﻞ ثبت و ضبط اعﻤال ،ﻫﻴچ ﮔﻮﻧﻪ شﻚ و تردﻳدي ﻧدارد
و بﻪ طﻮر روزاﻧﻪ از ﻛﻤرهﻫا و دﻳﮕر آﻻت و وساﻳﻞ جﻬت ثبت و ضبط صدا و تصاوﻳر بﻬره
ﻣﻲ برﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ وساﻳﻞ تﻤاﻣﻲ صداﻫا ،ﻛارﻫا ،اعﻤال و حرﻛات ،را ﻣﻰتﻮاﻧﻨد فﻴﻠﻤبرداري
ﻛرده و در دفاتر ﻣخصﻮص ثبت و ضبط ﻧﻤاﻳﻨد و ﻫﻴچ چﻴزي از ﻗﻠﻢ ﻧﻴﻔتد .حال ﻛﻪ بشر با اﻳﻦ
داﻧش ﻣحدود ﻣﻰتﻮاﻧد چﻨﻴﻦ ﻛاري را اﻧجام دﻫد بﻪ ﻳﻘﻴﻦ ثبت و ضبط اعﻤال ﻧزد خداوﻧد
بزرگ بسﻴار آساﻧتر خﻮاﻫد بﻮد .خداوﻧد در ﻗرآنﻛرﻳﻢ ﻣﻲفرﻣاﻳد( :
ﮔﻨجﻴﻨﺔ غﻴب و ﻛﻠﻴد آنﻫا در دست خدا
است و ﻛسﻲ جز او از آن آﮔاه ﻧﻴست و خداوﻧد از آﻧچﻪ در خشﻜﻲ و درﻳاست آﮔاه
است و ﻫﻴچ برﮔﻲ فروﻧﻤﻲ افتد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ از آن خبردار است و ﻫﻴچ داﻧﻪ ﻳﻰ در تارﻳﻜﻲﻫاى
(درون) زﻣﻴﻦ و ﻫﻴچ چﻴز تر و ﻳا خشﻜﻲ ﻧﻴست ﻛﻪ فرو افتد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ در ﻟﻮح ﻣحﻔﻮظ ضبط
و ثبت است».
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان بﻪ صﻮرت ﮔروﻫﻲ دربارة فﻠسﻔﺔ حسابرسﻲ وﻛﻴﻔﻴت ثبت اعﻤال با ﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮ
ﻧﻤاﻳﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 -1چرا دادﮔاه بزرگ عاﻟﻢ رستاخﻴز وجﻮد دارد؟
 -2اعﻤال اﻧسان از دﻳدﮔاه ﻗرآن از چﻪ طرﻳﻘﻲ ثبت ﻣﻰشﻮد؟
3

 -4اﻧعام59 /

22

درس دﻫﻢ

پاداش ﻛارﻫاي ﻧﻴﻚ
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با عﻠت وجﻮد جزا و پاداش و حال پرﻫﻴزﮔاران در ﻗﻴاﻣت
پرسش ﻫا
 -1چرا پاداش و جزا وجﻮد دارد؟
 -2پرﻫﻴزﮔاران در ﻗﻴاﻣت چﮕﻮﻧﻪ اﻧد؟
ثﻮاب در اصطﻼح بﻪ ﻣزد و پاداش ﻛار ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد و در شرع بﻪ ﻣعﻨاي اجر و ﻣزد است
ﻛﻪ خداوﻧد بﻪ شخص خداپرست و ﻣﻮﻣﻦ ﻣﻰدﻫد .1پاداش و ثﻮاب و در ﻣﻘابﻞ آن عذاب
و ﻣﻜافات ،از اﻣﻮري است ﻛﻪ ﻣﻮرد تأﻛﻴد خداوﻧد ﻣتعال ﻗرار ﮔــــــــرفتﻪ است .خداوﻧد
2؛ )) و براي تﻤام (ﻣردم
ﻣﻲفرﻣاﻳد(( :
) بﻪ ﻣﻘتضاي اعﻤالشان درجاتﻲ ﻣعﻴﻦ است و ﻫﻤﻪ بﻪ پاداش اعﻤال خﻮد ﻛاﻣﻼً ﻣﻲرسﻨد و ﻫﻴچ ستﻤﻲ بر آﻧﻬا
ﻧخﻮاﻫد شد.

پﻴاﻣبران اﻟﻬﻲ پﻴﻮستﻪ در دعﻮت بﻪ راه ﻛﻤال ،ﻣردم را بشارت ﻣﻲدادﻧد ﻛﻪ افراد ﻣؤﻣﻦ
و ﻧﻴﻜﻮﻛار در آخرت وارد بﻬشت ﻣﻲ شﻮﻧد و در آﻧجا از ﻧعﻤتﻫاى اﻟﻬﻲ بﻬره ﻣﻲﮔﻴرﻧد.
پاداش و ﻧعﻤتﻫاى اﻟﻬﻲ در ﮔرو اعﻤال صاﻟح و اﻧجام واجبات است ﻫر فرد در برابر
خدا  ،ﻣسئﻮول اعﻤال خﻮﻳش است و در ﻗﻴاﻣت ﻛارﻫاي زشت و زﻳباي او بﻪ ﻗضاوت ﻧﻬاﻳﻲ
ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد و پاداش و ﻣجازات ﻣﻲبﻴﻨد.
3
اﻧﻮاع پاداش
آﻧچﻪ ﻛﻪ از آﻳات اﻟﻬﻲ و احادﻳث بﻪ دست ﻣﻲآﻳد اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻣعاد جﻨبﺔ جسﻤاﻧﻲ و
روحاﻧﻲ دارد با تﻮجﻪ بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣسأﻟﻪ پاداشﻫاى ﻗﻴاﻣت داراي ﻫـــر دو جﻨبﺔ ﻣادي و ﻣعﻨﻮي
ﻣﻰباشد .آﻧچﻪ در ﻗرآن ﻣجﻴد و رواﻳات اسﻼﻣﻲ دربارة باغﻫاى بﻬشتﻲ ﻛﻪ ﻧﻬرﻫا از زﻳر
درختاﻧش جاري ﻫستﻨد 4و باغﻫاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﻮهﻫاي آن و ساﻳﻪﻫاﻳش جاوداﻧﻲ است 5ﻧشان دﻫﻨدة
جﻨبﺔ ﻣادي ﻗﻴاﻣت و پاداشﻫاى آن ﻣﻰباشد.
در بعضﻲ آﻳات ﻗرآن بعد از بﻴان بخشﻲ از ﻧعﻤتﻫاى ﻣادي بﻬشت و ذﻛر باغﻫاي پر
طراوت و ﻣسﻜﻦﻫاى پاﻛﻴزه در ﻣﻮرد پاداش ﻣعﻨﻮي ﻣﻲافزاﻳد .رضا و خشﻨﻮدي خدا از
 -1رحﻴﻢ ﻛارﮔر ﻣحﻤدﻳاري ،ﻣﻘدﻣﺔ پاداش و ﻣجازات
 -2احﻘاف  /آﻳﺔ 91
 -3اعتﻘاد ﻣا
« -4جﻨات تجري ﻣﻦ تحتﻬا اﻻﻧﻬار» سﻮرة تﻮبﻪ /آﻳﺔ 89
 -5اﻛﻠﻬا دائﻢ و ظﻠﻬا» سﻮرة رعد/آﻳﻪ 35
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ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬا برتر است! و بعد ﻣﻲافزاﻳد :پﻴروزي بزرگ ﻫﻤﻴﻦ است»
پرﻫﻴزﮔاران در ﻗﻴاﻣت

دﻻﻳﻞ عﻘﻠﻲ و ﻧﻘﻠﻲ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻫر اﻧسان در روز رستاخﻴز پاداش اعﻤال ﻧﻴﻚ خﻮد
ﻫر ﻛس بﻪ
را خﻮاﻫد دﻳد .ﻗرآن در اﻳﻦ باره چﻨﻴﻦ ﻣﻲفرﻣاﻳد:
اﻧدازه ذ ّرهاي ﻛار ﻧﻴﻚ اﻧجام دﻫد آن را خﻮاﻫد دﻳد.
پاداش و ﻧعﻤتﻫاى اﻟﻬﻲ در ﮔرو اعﻤال صاﻟح و اﻧجام دادن فراﻳض است .صاﻟحاﻧﻲ ﻛﻪ بﻪ
عبادات و اعﻤال ﻧﻴﻚ اﻫﻤﻴت داده اﻧد ،اعﻤال ﻧﻴﻚ در اﻧدﻳشﻪ و زﻧدهﮔﻲ آﻧان تجﻠﻲ ﻳافتﻪ .آﻧان
ﻗرار ﮔرفتﻪ و روز ﻗﻴاﻣت در باغﻫاى بﻬشت ،ﮔراﻣﻲ و عزﻳز
ﻣﻮرد ستاﻳش ﻗرآن و پﻴاﻣبران
خﻮاﻫﻨد بﻮد .براي اﻳﻦ ﻧﻴﻜﻮﻛاران در آخرت ،اﻧﻮاع پذﻳراﻳﻲ و ﻧعﻤتﻫا آﻣاده شده است.
خداوﻧد ﻣتعال در ﻗرآن ﻣﻲفرﻣاﻳد« :روزي ﻛـﻪ ﻫـر ﮔروه از ﻣردم را با پﻴشﻮاﻳانشان بخﻮاﻧﻴﻢ
پس ﻫر ﻛس ﻧاﻣﻪ اش بﻪ دست راست او داده شﻮد ،اﻳﻨان ﻧاﻣﻪ خﻮد را بخﻮاﻧﻨد و بﻪ اﻧدازة رشتﺔ
بارﻳﻜﻲ ﻛﻪ درون ﻫستﺔ خرﻣاست ،بﻪ آﻧان ستﻢ ﻧشﻮد».
ﻗرآن ﻛرﻳﻢ در جاى دﻳﮕر ﻣﻲفرﻣاﻳد(( :
))؛ ﻫﻤاﻧا
ﻛساﻧﻲ ﻫستﻨد ﻛﻪ عاﻗبت ،ﻣﻨزﻟﮕاه ﻧﻴﻜﻮ براي آنﻫا خﻮاﻫد بﻮد ،بﻪ جﻨات جاوﻳد و باغﻫاى
ﻫﻤﻴشﻪ سبز وارد خﻮاﻫﻨد شد در حاﻟﻲﻛﻪ فرشتﻪﮔان تﻬﻨﻴت ﮔﻮﻳان از ﻫر در وارد ﻣﻲﮔردﻧد
و ﻣﻲﮔﻮﻳﻨد سﻼم بر شﻤا ﻛﻪ صبر پﻴشﻪ ﻛردﻳد و عاﻗبت ﻣﻨزل ﻧﻴﻜﻮ ﻳافتﻴد و چﻪ زﻳباست اﻳﻦ
جاﻳﮕاه ﻫﻤﻴشﻪﮔﻲ!

پاداش در دﻧﻴا

تا اﻳﻨجا ﮔﻔتﻴﻢ پاداش و عذاب اصﻠﻲ و ﻛاﻣﻞ اﻧسانﻫا در ﻗﻴاﻣت ﻣﻰباشد؛ وﻟﻲ آﻳا اﻳﻦ ﮔﻔتﻪ
بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا است ﻛﻪ ﻫﻴچ پاداش در دﻧﻴا بﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﻛاران ﻳا بدﻛاران ﻧخﻮاﻫد رسﻴد؟
براي ﻳافتﻦ جﻮاب سﻮال باﻻ بﻪ ﻗرآنﻛرﻳﻢ ﻣراجعﻪ ﻣﻲﻧﻤاﻳﻴﻢ .خداوﻧد در سﻮرة آلعﻤران
بعد از بﻴان شﻬاﻣت و استﻘاﻣت رزﻣﻨدهﮔاﻧﻲ ﻛﻪ طرفدار اﻧبﻴاء بﻮدﻧد ،ﻣﻲفرﻣاﻳد( :
 خداوﻧد بﻪ آﻧان ﻫﻢ ثﻮاب دﻧﻴا و فتح و پﻴروزي ﻣرحﻤت فرﻣﻮد و
 -6زﻟزﻟﻪ7/
 - 7سﻮره رعد /آﻳات  23 ،22و 24
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ﻫﻢ پاداش ﻧﻴﻚ آخرت را .8و ﻫﻤچﻨﻴﻦ در آﻳﻪ ﻳﻰ دﻳﮕر دربارة پﻴاﻣبران اﻟﻬﻲ و طرفدارانشان
ﻣا پﻴاﻣبران خﻮﻳش و ﻛساﻧﻲ را

ﻣﻲفرﻣاﻳد(( :
ﻛﻪ اﻳﻤان آوردهاﻧد در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴا ﻳاري ﻣﻲدﻫﻴﻢ)).9
ﻫﻤانطﻮر ﻛﻪ ﮔﻔتﻴﻢ در دﻧﻴا اﻣﻜان و ظرفﻴّت پاداش و جزاي ﻛاﻣﻞ وجﻮد ﻧدارد ،اﮔر در
آﻳاتﻲ سخﻦ از پاداش در دﻧﻴا ﻣﻲشﻮد ،تﻨﻬا ﮔﻮشﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻰ از پاداش است؛ وﻟﻲ اصﻞ پاداش
در ﻗﻴاﻣت است.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان بﻪ صﻮرت دو ﻧﻔري ﻣتﻦ درس را ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮده و پاداش دﻧﻴا و آخرت را با ﻫﻢ
ﻣﻘاﻳسﻪ ﻛﻨﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 -1پاداش و ثﻮاب در شرع بﻪ ﻣعﻨاي  ...و  ...است ﻛﻪ خداوﻧد بﻪ شخص  ...و  ...ﻣﻰدﻫد.
 -2پاداش و ﻧعﻤتﻫاى اﻟﻬﻲ در ﮔرو  ...و  ...است.
 -3آﻧچﻪ ﻛﻪ از آﻳات اﻟﻬﻲ و احادﻳث بﻪ دست ﻣﻲآﻳد اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻣعاد جﻨبﻪ ...و  ...دارد.
 -4در دﻧﻴا  ...و  ...پاداش و جزاي ﻛاﻣﻞ وجﻮد ﻧدارد.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
آﻳﻪ آﻳتﻰ از ﻗرآن شرﻳف ﻛﻪ در ﻣﻮرد حاﻻت پرﻫﻴزﻛاران و پاداش آﻧان ﻣﻰباشد را ﻳافتﻪ و
براي دوستان خﻮد بخﻮاﻧﻴد.

.8آلﻋﻤران 14
.9ﻏاﻓر51
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درس ﻳازدﻫﻢ

ﻛﻴﻔر ﻛارﻫاي بد
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با ﻛﻴﻔر بدﻛاران
پرسشﻫا
 -1ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻴﻔر چﻴست؟
 -2بدﻛاران در ﻗﻴاﻣت چﮕﻮﻧﻪ اﻧد؟
ﮔﻨاه؛ ﻳعﻨﻲ ﻛار بد ،عﻤﻞ زشت ،ﻧافرﻣاﻧﻲ و در دﻳﻦ اسﻼم ﻫرﮔﻮﻧﻪ ﻛاري ﻛﻪ بر خﻼف
دستﻮرات اﻟﻬﻲ باشد ،ﮔﻨاه است و ﮔﻨاه ﻫر چﻨد ﻛﻮچﻚ باشد؛ چﻮن ﻧافرﻣاﻧﻲ خداست،
بزرگ و ﻣستﻮجب ﻛﻴﻔر است.
در آخرت ﻣردم دو دستﻪ ﻣﻲشﻮﻧد دستﻪ ﻳﻰ ﻧﻴﻜﻮ ﻛارﻧد ﻛﻪ بﻪ آنﻫا اصحاب دست راست
ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد و دستﻪاى دﻳﮕر بدﻛاران ﻫستﻨد ﻛﻪ بﻪ ﻧام اصحاب دست چپ ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد .در
درس ﮔذشتﻪ در ﻣﻮرد عاﻗبت ﻧﻴﻜﻮﻛاران در ﻗﻴاﻣت ﻣطاﻟبﻰعﻨﻮان ﮔردﻳد در اﻳﻦ درس در
ﻣﻮرد اصحاب دست چپ بﻪ ﻗرآنﻛرﻳﻢ ﻣراجعﻪ ﻣﻲﻧﻤاﻳﻴﻢ تا حال آﻧان را در آﻳات ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
بﻨﮕرﻳﻢ.
ﻛﻴﻔر ﮔﻨاهﻛاران

دوزخ حﻘﻴﻘت است ﻛﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ از آن خبر داده و آن را جاﻳﮕاه بدﻛاران ﻣعرفﻲ ﻧﻤﻮده
است و دوزخ در ﻣﻘابﻞ بﻬشت ﻗرار دارد؛ چﻨاﻧﻜﻪ در بﻬشت اﻧﻮاع ﻧعﻤتﻫا و ﻟذتﻫا ﻣﻮجﻮد
است در جﻬﻨﻢ حتﻰ اﻧدﻛﻲ آساﻳش و راحتﻰ ﻧﻴست .عذابﻫاﻳﻰ ﻣاﻧﻨد ،آب داغ ،آب ﻣسﻤﻮم،
ﻟباسﻫاى آتشزا ،غﻞ و زﻧجﻴر و ...در اﻧتظار بدﻛاران است.
اﮔر ﻛسﻲ بﻪ ﻣساﻳﻞ دﻳﻨﻲ و فراﻳض اﻟﻬﻲ بﻰاعتﻨا باشد و ﻳا ﻣرتﻜب ﮔﻨاه ﮔردد ﻧتﻴجﻪء جز
ﮔرفتاري در جﻬﻨﻢ ﻧخﻮاﻫد داشت.
ﻣپﻨدار ﻛﻪ خدا از ﻛردار ستﻤﻜاران غافﻞ است؛ بﻠﻜﻪ عذابشان را تا آن روزي ﻛﻪ چشﻢﻫا
در آن خﻴره ﻣﻲﻣاﻧد بﻪ تاخﻴر ﻣﻲافﻜﻨد ﻣﻲشتابﻨد در حاﻟﻲ ﻛﻪ سرﻫاي شان را باﻻ ﮔرفتﻪ اﻧد،
چشﻢ بر ﻫﻢ ﻧﻤﻲزﻧﻨد و دلﻫاى شان خاﻟﻲ از خرد است بﻪ ﻣردم ﻫشدار ده آن روزي را ﻛﻪ
عذاب فرا ﻣﻲرسد و ستﻤﻜاران ﻣﻲﮔﻮﻳﻨد :پروردﮔارا! ﻣا را اﻧدﻛﻲ ﻣﻬﻠت ده تا دعﻮت تﻮ را
اجابت ﻛﻨﻴﻢ و از پﻴاﻣبران پﻴروي ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،خداوﻧد در جﻮاب آنﻫا ﮔﻮﻳد :آﻳا شﻤا پﻴش از
اﻳﻦ سﻮﮔﻨد ﻧﻤﻲخﻮردﻳد ﻛﻪ ﻫرﮔز زوال ﻧﻤﻲﻳابﻴد و در خاﻧﻪﻫاى ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ بر خﻮﻳشتﻦ ستﻢ
ﻣﻲﻛردﻧد جاي ﮔرفتﻴد در حاﻟﻲ ﻛﻪ بر شﻤا ﻣعﻠﻮم بﻮد ﻛﻪ با آﻧـان چﻪ ﻛردﻳﻢ و برايتان ﻣثﻞﻫا
زدﻳﻢ .آﻧان ﻣﻜرﻫاي خﻮد را بﻪ ﻛار بردﻧد و خدا از ﻧﻴرﻧﮓﻫاي شان آﮔاه بـﻮد ﻫـرچـﻨد ﻛﻪ
از ﻧﻴرﻧﮓﻫايشان ﻛﻮه از جا ﻣﻲجﻨبﻴد .ﻣپﻨدار ﻛﻪ خدا وعدهاى را ﻛﻪ بﻪ پﻴاﻣبراﻧش داده
است خﻼف ﻣﻲﻛﻨد :ﻫﻤاﻧا خدا ﻣﻘتدر و اﻧتﻘام ﮔﻴرﻧده است .آن روز ﻛﻪ زﻣﻴﻦ بﻪ زﻣﻴﻨﻲ جز
اﻳﻦ بـدل شﻮد و آسﻤانﻫا ﻧﻴز ،و ﻫﻤﻪ در پﻴشﮕاه خداي ﻳﮕاﻧﺔ ﻗﻬار حاضر آﻳﻨد ،ﮔﻨﻬﻜاران را
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در آن روز در غﻞﻫاﻳﻰ ﻛﻪ دست را بﻪ ﮔردن بﻨدد ،بستﻪ بﻴﻨﻲ .جاﻣﻪ ﻫاي شان از ﻗطران است
و آتش صﻮرت ﻫايشان را فرو پﻮشﻴده است.1
ﻛﻴﻔر در دﻧﻴا

در ﻣﻮرد عذاب ﻧﻴز ّ
شﻜﻲ ﻧﻴست ﻛﻪ جزاي ﻫﻤﻪ بدﻛاران در سراي دﻳﮕر ﻣﻰباشد؛ وﻟﻲ اﻳﻦ
ﻣسأﻟﻪ بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا ﻧﻴست ﻛﻪ بدﻛاران در اﻳﻦ دﻧﻴا ﻫﻴچ عذاب و ﻛﻴﻔري ﻧﻤﻲ بﻴﻨﻨد .خداوﻧد
در آﻳات ﻣتعدّدي از ﻗرآن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻲ از جزاي دﻧﻴﻮي ﻣجرﻣان را بﻴان ﻧﻤﻮده است؛ ﻣثال :در
براي آنﻫا در
ﻗرآن ﻛرﻳﻢ چﻨﻴﻦ ﻣﻲخﻮاﻧﻴﻢ« :
دﻧﻴا عذاب است؛ وﻟﻲ عذاب روز ﻗﻴاﻣت سخت تر است».2
ﻫﻤچﻨﻴﻦ دربارة ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ بدون دﻟﻴﻞ و برﻫان (فﻘط بﻪ خاطر تﻜبّر در برابر حﻖ) ﻫر چﻪ
ﻣﻲشﻨﻮﻧد اﻧﻜار ﻛرده و شاﻧﻪ باﻻ ﻣﻲاﻧدازﻧد ،ﻣﻲفرﻣاﻳد« :
بﻪ اﻳﻦ افراد پر ﻣدّعاي بﻲعﻠﻢ ،ﻫﻢ در دﻧﻴا خﻮاري و ﻫﻢ در ﻗﻴاﻣت عذاب سﻮزاﻧﻲ ﻣﻲچشاﻧﻴﻢ».3

ﻫﻤانطﻮر ﻛﻪ ﮔﻔتﻴﻢ ،در دﻧﻴا اﻣﻜان و ظرفﻴّت پاداش و جزاي ﻛاﻣﻞ وجﻮد ﻧدارد .اﮔر در
آﻳاتﻲ سخﻦ از پاداش ﻳا ﻛﻴﻔر در دﻧﻴا ﻣﻲشﻮد تﻨﻬا ﮔﻮشﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻰ از پاداش و ﻛﻴﻔر است؛
وﻟﻲ اصﻞ جزا و پاداش در ﻗﻴاﻣت است.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان ﻣتﻦ درس را ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮده و دو ﻧﻔري دربارة اصحاب ﻳﻤﻴﻦ و شﻤال بحث ﻛﻨﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 -1ﻫر ﮔﻮﻧﻪ ﻛاري ﻛﻪ بر خﻼف دستﻮرات اﻟﻬﻲ باشد ،چﻪ ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد؟
 -2در آخرت دستﻪاى ﻧﻴﻜﻮ ﻛارﻧد ﻛﻪ بﻪ آنﻫا اصحاب  ...................ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد و
دستﻪاى دﻳﮕر بدﻛار ﻳا ....................
 -3اﮔر ﻛسﻲ بﻪ ﻣساﻳﻞ دﻳﻨﻲ و فراﻳض اﻟﻬﻲ بﻰاعتﻨا باشد و ﻳا  ......................ﮔردد ﻧتﻴجﻪ
ﻳﻰ جز ﮔرفتاري در  ...........ﻧخﻮاﻫد داشت.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﮔﻨاﻫان تحﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮده خﻼصﺔ آن را در  5سطر ﻧﻮشتﻪ ﻛﻨﻴد و آنرا براي
دوستان خﻮد بخﻮاﻧﻴد.
-1سﻮرهاﻟحاﻗﻪ/آﻳات37 –25
-2سﻮرهرﻋد/آﻳﻪ34
-3سﻮرهحج/آﻳت9
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بخش ﻓﻘﻪ
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درس دوازدﻫﻢ

اﻫﻤﻴت زﻛات
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با اﻫﻤﻴت زﻛات و شراﻳط وجﻮب آن

پرسشﻫا
 -1زﻛات چﻴست؟
 -2آﻳا ﻣﻰتﻮان زﻛات را ﻣصداق سپاسﮔزاري از خداوﻧد

داﻧست؟

جﻬان پﻴراﻣﻮن ﻣا سرشار از ﻧعﻤتﻫاﻳﻲ است ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال براي ﻣا اﻧسانﻫا آفرﻳده
است تا بﻪ وسﻴﻠﺔ آن ،ﻧﻴازﻫا و احتﻴاجات خﻮد را برطرف ﻧﻤﻮده ،از آنﻫا در راه رسﻴدن بﻪ
ﻛﻤال و رستﮕاري استﻔاده ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﻫﻤانطﻮر ﻛﻪ در تصﻮﻳر فﻮق ﻫﻢ ﻣشاﻫده ﻣﻲﻛﻨﻴد ،ﮔﻴاﻫان و غﻼتﻲ؛ چﻮن :ﮔﻨدم و جﻮ و
حﻴﻮاﻧات اﻫﻠﻲ چﻮن ﮔاو و ﮔﻮسﻔﻨد ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻲ را در زﻧدهﮔﻲ بشر اﻳﻔا ﻣﻰﻛﻨد؛ چرا ﻛﻪ بخش
عﻤده ﻳﻰ از ﻣﻨابع غذاﻳﻲ بشر را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد و اﻳﻦ تﻨﻬا ﮔﻮشﻪ ﻳﻰ از ﻧعﻤتﻫاي بﻲ شﻤاري
است ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال براي ﻣا آفرﻳده است.
بﻪ ﻧﻈر شﻤا ،وﻇﻴﻔﺔ ﻣا در ﻣﻘابﻞ ﻧﻌﻤتﻫاﻳﻰ ﻛﻪ خداوﻧد سبحان ﻋﻨاﻳت ﻓرﻣﻮده ،چﻴست؟
ﻫﻨﮕاﻣﻲ ﻛﻪ اﻧسان در ﻣﻘابﻞ رحﻤت و ﻟطف بﻰپاﻳان اﻟﻬﻲ ﻗرار ﻣﻲﮔﻴرد با تﻤام وجﻮد بﻪ
شﻜرﮔزاري از آن خاﻟﻖ بﻰﻫﻤتا ﻣﻲ پردازد ﻛﻪ اﻳﻦ شﻜرﮔزاري بﻪ دو شﻴﻮه اﻧجام ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
عبارت اﻧد از:
 -1شﻜر زباﻧﻲ
 -2شﻜر عﻤﻠﻲ
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تﻮضﻴح
 -1شﻜر زباﻧﻲ ﻫﻤان ادعﻴﻪ ،اذﻛار و ﻧﻤازﻫاى واجب و ﻣستحبﻰاست ﻛﻪ در طﻮل شباﻧﻪروز
براي ﻳاد ،عبادت و اطاعت پروردﮔار ﻣتعال بﻪ جا آورده ﻣﻰشﻮد.
 -2شﻜر عﻤﻠﻲ :اﻳﻦ شﻜرﮔزاري خﻮد بﻪ جﻨبﻪﻫاى زﻳر تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد:
شﻜر ﻋﻤﻠﻰ

عبــادت و اطاعت
از فراﻣﻴﻦ اﻟﻬﻰ و
اﻧجـــــام تﻜاﻟﻴف
دﻳﻨﻰ

استﻔادة صحﻴح از
ﻧعﻤتﻫاى اﻟﻬﻰ

احسان و ﻧﻴﻜﻰ بﻪ
دﻳﮕران

اﻧﻔاق و بخشش از
داراﻳﻰﻫاى خﻮد بﻪ
ﻣستحﻘان

زﻛات

خﻤس

صدﻗﻪ

ﻧذر

ﻫﻤانﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در تﻘسﻴﻢ بﻨدي فﻮق ﻣشاﻫده ﻣﻲﻛﻨﻴد ،اﮔرچﻪ پرداخت زﻛات از واجبات
است اﻣا ﻧﻮعﻲ شﻜرﮔزاري بﻪ شﻤار ﻣﻲرود.
تﻌرﻳﻒ زﻛات

زﻛات در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاي (پاك ﻛردن) و ﻳا (زﻳاد ﻛردن) ثروت است 1و در اصطﻼح
بﻪ ﻣاﻟﻲ ﻣشخص ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣﻘدار و ﻣﻴزان ﻣعﻴﻨﻲ از آن ،تحت شراﻳطﻲ ﻛﻪ بعد ﮔﻔتﻪ
خﻮاﻫد شد جدا شده و بﻪ ﻣستحﻖ پرداخت ﻣﻰﮔردد.
زﻛات از ﻧظر دﻳﻦ ﻣﻘدس اسﻼم ،ﻳﻜﻲ از ارﻛان دﻳﻨداري و شرط ضروري اﻳﻤان بﻪ شﻤار
ﻣﻲرود چﻨاﻧﻜﻪ در ﻗرآن آﻣده است:
«
» 2بﻪ تحﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻣؤﻣﻨان رستﮕار شدﻧد آﻧان ﻛﻪ در ﻧﻤاز
شان ﻣتﻮاضع و فروتﻦ ﻫستﻨد و از بﻴﻬﻮدهﮔﻲ روي ﮔردان ﻫستﻨد و اﻳشان پرداخت ﻛﻨﻨدة زﻛات ﻫستﻨد»
آري زﻛات ﻳﻜﻲ از ابزار جﻠب رضاﻳت و خشﻨﻮدي خداوﻧد ﻣتعال و وظﻴﻔﻪ و آﻳﻴﻦ بشر
دوستاﻧﻪ و جاوداﻧﻪ ﻣﻰباشد ﻛﻪ در ادﻳان و شرﻳعتﻫاى ﻗبﻞ از اسﻼم ﻧﻴز ﻣﻮرد تأﻛﻴد بﻮده است
بﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻧﻴز بر ﻗدﻣت و دﻳرﻳﻨﻪﮔﻲ اﻳﻦ فرﻳضﺔ ﻣاﻟﻲ اشاره شده است.
 -1ﻣجتبﻰﻛﻠباسﻲ ،زﻛات در اﻧدﻳشﻪ ﻫا،اﻧتشارات ستاد اﻗاﻣﻪ ﻧﻤاز ،تﻬران  ،1380ص265
 -2آﻳات  4 -1سﻮرة ﻣؤﻣﻨﻮن
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» و در اﻳﻦ ﻛتاب از اسﻤاعﻴﻞ ﻳاد ﻛﻦ زﻳرا ﻛﻪ او درست
وعده و فرستادهاي پﻴاﻣبر بﻮد و خاﻧدان خﻮد را بﻪ ﻧﻤاز و زﻛات فرﻣان ﻣﻲداد و ﻫﻤﻮاره ﻧزد پروردﮔارش
پسﻨدﻳده[رفتار] بﻮد).

ﻓﻌاﻟﻴت

***

شاﮔردان بﻪ ﮔروهﻫاي  5ﻧﻔري تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد سپس ﻫر ﮔروه در ﻣﻮرد ﻣعﻨا و ﻧﻘش زﻛات در
زﻧدهﮔﻲ فردي و اجتﻤاعﻲ ﮔﻔتﮕﻮ ﻧﻤﻮده آﻧﮕاه ﻧتﻴجﻪ را ﻫﻢ صﻨﻔان ارائﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 -1شﻜرﮔزاري بﻪ دو شﻴﻮه.......................و......................اﻧجام ﻣﻰشﻮد.
 -2دو ﻣﻮرد از جﻨبﻪﻫاى شﻜر عﻤﻠﻲ را ﻧام ببرﻳد؟
 -3زﻛات در ﻟغت ﻳعﻨﻲ.....................و...........................
 -4آﻳا زﻛات در شرﻳعت ﻫاي ﻗبﻞ از اسﻼم ﻫﻢ وجﻮد داشتﻪ است تﻮضﻴح دﻫﻴد؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
آﻳات  4 -1سﻮرة ﻣؤﻣﻨﻮن را ﻫﻤراه با ترجﻤﻪ حﻔظ ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس سﻴزدﻫﻢ

اﻫﻤﻴت و شراﻳط وجﻮب زﻛات
ﻫدف :شﻨاخت و اﻫﻤﻴت شراﻳط وجﻮب زﻛات اﻣﻮال
پرسش ﻫا
 -1زﻛات اﻣﻮال در چﻪ شراﻳطﻲ بر شخص ﻣسﻠﻤان واجب ﻣﻰشﻮد؟
 -2زﻛات بﻪ چﻪ اﻣﻮاﻟﻲ تعﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴرد؟
فرﻳادرسﻲ و ﻣساعدت بﻪ ﻣظﻠﻮﻣان و ﻧﻴازﻣﻨدان در صﻮرت تﻮاﻧﻤﻨدي ،ﻣسأﻟﻪاى است ﻛﻪ
ﻫﻤﻮاره در دﻳﻦ ﻣﻘدس اسﻼم ﻣﻮرد تأﻛﻴد ﻗرار ﮔرفتﻪ و آن را بﻪ عﻨﻮان وظﻴﻔﻪ ﻳﻰ براي تﻚ
تﻚ ﻣسﻠﻤاﻧان برشﻤرده اﻧد .بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ برخﻲ از واجبات و تﻜاﻟﻴف دﻳﻨﻲ ﻣا ﻫﻤچﻮن؛
زﻛات ،خﻤس و ﻣستحباتﻲ چﻮن صدﻗﻪ و ﻧذر بﻴاﻧﮕر اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ ﻣﻰباشد.
زﻛات فرﻳضﻪ ﻳﻰ دﻳﻨﻲ است ﻛﻪ عﻼوه بر بُعد دﻳﻨﻲ و عﻘﻴدتﻲ ،از اﻫﻤﻴت ﻣادي و اﻗتصادي
ﻧﻴز برخﻮردار است در جاﻣعﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ تﻜﻠﻴف اﻟﻬﻲ بﻪ خﻮبﻰو درستﻲ اجرا شﻮد فاصﻠﻪﻫاى
زﻳاد اﻗتصادي و ﻣاﻟﻲ افراد جاﻣعﻪ از بﻴﻦ رفتﻪ و فﻘر و ﻧداري ،ﻛﻢ و ﻛﻤتر خﻮاﻫد شد.
زﻛات اﻣﻮال در چﻪ شراﻳطﻰ بر شخص ﻣسﻠﻤان واجب ﻣﻰشﻮد؟

شراﻳط واجب شدن زﻛات ﻣال

-1ﻣال بﻪ حد ﻧصاب
خﻮد رسﻴده باشد.

 -2ﻣاﻟﻚ آن داراى
شراﻳط زﻳر باشد.

عاﻗﻞ
باشد

آزاد
باشد

باﻟغ
باشد

تﻮاﻧاﻳﻰ
تصرف در ﻣال
خﻮد را داشتﻪ
باشد.
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زﻛات بﻪ چﻪ اﻣﻮاﻟﻲ تعﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴرد؟
اﻣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ بﻪ آنﻫا زﻛات تعﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴرد شاﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳر ﻣﻰشﻮد:

ﻏﻠﻪﻫاو
ﻣﻴﻮهﻫاىخشﻚ

ﮔﻨدم

جﻮ

خرﻣا

سﻜﻪﻫا

حﻴﻮاﻧات

ﻃﻼ

ﮔاو
ﮔﻮسﻔﻨد
ﻛشﻤش وﮔاوﻣﻴش وبز

ﻧﻘره

شتر

دﻻﻳﻞ اﻫﻤﻴت زﻛات ﻋبارتاﻧد از:
 -1زﻛات ،شرط ﻗبﻮﻟﻲ عباداتﻰ ،چﻮن ﻧﻤاز است؛ چرا ﻛﻪ در بسﻴاري از آﻳات پس از ﻧﻤاز
ذﻛر شده و بر اﻧجام آن تأﻛﻴد ﮔردﻳده است.
-2باعث تزﻛﻴﻪ و تطﻬﻴر ﻧﻔس اﻧسان از آﻟﻮدهﮔﻲﻫاي اخﻼﻗﻲ چﻮن حسد ،حرص ،آز ،بخﻞ
و ...ﻣﻰباشد.
-3از بﻴﻦ برﻧدة فاصﻠﺔﻫاى طبﻘاتﻲ و اﻗتصادي و فﻘر از سطح جاﻣعﺔ اسﻼﻣﻲ است.
-4باعث اﻳجاد اﻣﻨﻴت و آراﻣش ﻫﻤﻪﮔاﻧﻲ در سطح جاﻣعﻪ ﻣﻰشﻮد؛ چرا ﻛﻪ اختﻼفات و ﻧابرابري
ﻫاي ﻣاﻟﻲ و اﻗتصادي را ﻛﻪ باعث بسﻴاري از جﻨﮓﻫا و اختﻼفات است ،از بﻴﻦ ﻣﻲبرد.
-5باعث تزﻛﻴﺔ ﻣال و حﻔظ اﻣﻮال ﻣشروع است.

ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان عزﻳز در ﮔروهﻫاي سﻪ ﻧﻔره تﻘسﻴﻢ شﻮﻧد؛ سپس ﻫر ﮔروه بﻪ شﻜﻞ ابتﻜاري براي
اﻣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ بﻪ آن ﻫا زﻛات تعﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴرد ﻳﻚ جدول جدﻳد تﻬﻴﻪ ﻧﻤاﻳﻨد ،آﻧﮕاه بﻬترﻳﻦ ﻛارﻫا
بر روي تختﺔ صﻨف ﻧصب شﻮد.
ارزشﻳابﻰ
 -1اﻣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ بﻪ آنﻫا زﻛات تعﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴرد ،عبارت ﻫستﻨد از سﻜﻪﻫا و  ...و ...
 -2بﻪ ﻛدام ﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳر زﻛات تعﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴرد؟
د) خرﻣا ،برﻧج
ب) ﮔﻨدم ،جﻮ ج) ﻛشﻤش ،جﻮاري
اﻟف) جﻮ ،برﻧج
 -3چرا «آزاد بﻮدن» جز شراﻳط پرداخت ﻛﻨﻨدة زﻛات ﻣﻰباشد؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
ﻣطاﻟب درس را ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮده خﻼصﺔ آن را در  5سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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حد ﻧصاب زﻛات
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با ﻧصاب زﻛات اﻣﻮال
پرسشﻫا
 .1حد ﻧصاب ﻳعﻨﻲ چﻪ؟
 .2آﻳا شﻤا با حد ﻧصاب زﻛات اﻣﻮال آشﻨاﻳﻲ دارﻳد؟

تﻌرﻳﻒ
حد ﻧصاب بﻪ ﻣﻴزان و ﻣﻘداري ﻣشخص و ﻣعﻴﻦ اطﻼق ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻫرﮔاه ﻣال و ﻳا چﻴز
دﻳﮕري بﻪ آن ﻣﻴزان برسد احﻜاﻣﻲ خاص بر آن جاري ﻣﻲﮔردد.
ﻣثال
حد اﻗﻞ ﻧصاب براي زﻛات ﮔﻮسﻔﻨد «چﻬﻞ رأس» ﻣﻰباشد ﻛﻪ ﻣاﻟﻚ آن باﻳد «ﻳﻚ رأس»
ﮔﻮسﻔﻨد را بﻪ عﻨﻮان زﻛات ﻣال خﻮد بپردازد.
اﻧﻮاع حد ﻧصاب اﻣﻮال
در درس دوم با اﻧﻮاع اﻣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ زﻛات ﻣال بﻪ آن تعﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴرد آشﻨا شدﻳد؛ اﻳﻨﻚ ﻣﻰتﻮاﻧﻴد
«حد ﻧصاب و زﻛات ﻫر ﻣال را در چارت زﻳر ﻣشاﻫده ﻧﻤاﻳﻴد.
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ﮔﻮسﻔﻨد

ب:اﮔربﻪشﻜﻞدستﻰوبادﻟﻮآبﻴارى
شدهباشدزﻛاتآن ﻣحﺼﻮلﻣﻰباشد.

اﻟﻒ :با آب رودخاﻧﻪ ﻳا باران (ﻟﻠﻤﻰ)
آبﻴارىشدهباشدزﻛــاتآن ﻣحﺼﻮل
است.

ﻧﻜتﻪ:ﮔﻮسﻔﻨد
4ﻧﺼابدﻳـــــﮕرﻧﻴز
داردﻛﻪﻣﻰتﻮاﻧﻴدجﻬت
آﮔاﻫﻰازآنبﻪتﻮﺿﻴح
اﻟﻤساﻳــــﻞﻫاﻣراجﻌﻪ
ﻧﻤاﻳﻴد.

زﻛات:ﻳﻚﮔﻮسﻔﻨد

ﻧﺼاباول:
5رأس
زﻛات:ﻳﻚﮔﻮسﻔﻨد

شتر

ﻧﺼاب دوم:
ﻧﺼاب دوم:
40رأس
10رأس
ﮔﻮساﻟﺔ
ﻳﻚ
زﻛات:
زﻛات:دوﮔﻮسﻔﻨد
ﻣادهﻛﻪبﻪسالسﻮم
واردشدهباشد.

زﻛات:ﻳــﻚﮔﻮساﻟﻪ
ﻛـــﻪواردسالدوم
شدهباشد

ﻧﺼاباول:2
30رأس

ﮔاو

حﻴﻮاﻧات

حدﻧﺼاباﻣﻮالوزﻛاتآن

حدﻧﺼاب«»850ﻛﻴﻠﻮﮔرماست،اﻣاﻣﻴزانزﻛاتآنبﻪشراﻳﻂزﻳربستﻪﮔﻰ
ﻧﺼاباول:
دارد:
40رأس

1

1

ﻧﺼاب دوم:
18ﻣثﻘالﻣﻌﻤﻮﻟﻰ
زﻛــات  :ﻳا 2.5
درﺻد

زﻛـــات:
درﺻد

 ﻳا 2.5

ﻧﺼابدوم:
126ﻣثﻘالﻣﻌﻤﻮﻟﻰ
زﻛــات  :ﻳا 2.5
درﺻد

زﻛـــات:
درﺻد

ﻧﺼاباول:
105ﻣثﻘالﻣﻌﻤﻮﻟﻰ

 ﻳا 2.5

ﻧﺼاب اول:
15ﻣثﻘالﻣﻌﻤﻮﻟﻰ

ﻃﻼ

ﻧﻘره

سﻜﻪﻫا
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ﻏﻠﻪﻫاوﻣﻴﻮهﻫاىخشﻚ

11 22

 -1رك ،تﻮضﻴح اﻟﻤساﻳﻞ ﻣراجع ،سﻴد ﻣحﻤد حسﻦ بﻨﻰ ﻫاشﻤﻰ ،دفتر اﻧتشارات اسﻼﻣﻰ ،جﻠد  ،2ﻗﻢ  ،1383ﻣبحث احﻜام زﻛات.

 -2ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ ﻧصاب ﮔاو از چﻬﻞ بﮕذرد تا بﻪ شصت ﻧرسﻴده ،زﻛاتش ﻫﻤان ﻳﻚ ﮔﻮساﻟﺔ ﻣادة است ﻛﻪ وارد سال سﻮم شده است و در
ﻧصاب «شصت» زﻛات آن ،دو ﮔﻮساﻟﺔ است ﻛﻪ وارد سال دوم شده باشﻨد و بعد از آن ،ﻧصاب بر اساس «سﻰ سﻰ» ﻳا «چﻬﻞ چﻬﻞ» ﻳا «سﻰ و
چﻬﻞ» ﻣحاسبﻪ ﻣﻲﮔردد.

ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان ﮔروه بﻨدي شده؛ سپس ﻫر ﮔروه خﻼصﺔ درس را بﻪ شﻜﻞ ﻳﻚ چارت تﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده
و آن را بر روي تختﺔ صﻨف ﻧصب ﻛﻨﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 -1حد ﻧصاب را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد؟
 -2حد اﻗﻞ ﻧصاب براي ﮔﻮسﻔﻨد چﻨد رأس است و زﻛات آن چﻪ ﻣﻰباشد؟
 -3بﻪ ﻧظر شﻤا چرا ﻣﻘدار زﻛات در غﻠﻪﻫاى «ﻟﻠﻤﻲ» بﻴشتر از زﻛات غﻠﻪﻫاﻳﻰ است ﻛﻪ با
دست آبﻴاري ﻣﻰشﻮد؟
 -4از ﻣﻮارد زﻳر ﻛدام ﻳﻚ بﻪ عﻨﻮان ﻧصاب غﻼت صحﻴح است؟
د)  580ﻛﻴﻠﻮ
ج)  850ﻛﻴﻠﻮ ﮔرام
اﻟف) 750ﻛﻴﻠﻮﮔرام ب)  800ﻛﻴﻠﻮ ﮔرام
ﮔرام
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
درس را ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮده و خﻼصﺔ آن را در  6سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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ﻣﻮارد ﻣصرف زﻛات
ﻫدف :شﻨاخت ﻣﻮارد ﻣصرف زﻛات
پرسشﻫا
 -1زﻛات در چﻪ ﻣﻮاردي ﻣصرف ﻣﻰشﻮد؟
 -2آﻳا زﻣان وجﻮب زﻛات بر اﻣﻮال را ﻣﻲداﻧﻴد؟
در ﻗرآنﻛرﻳﻢ آﻣده است:
1؛ صدﻗات تﻨﻬا بﻪ تﻬﻴدستان و بﻴﻨﻮاﻳان و ﻣتصدﻳان [ﮔردآوري و پخش] آن و
ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ دلشان بﻪ دست آورده ﻣﻲشﻮد و در [راه آزادي] بردهﮔان و واﻣداران و در راه خدا و بﻪ افراد در
راه ﻣاﻧده اختصاص دارد [اﻳﻦ صدﻗات] بﻪ عﻨﻮان فرﻳضﻪ از جاﻧب خداست و خدا داﻧاي حﻜﻴﻢ است).

بر اساس آﻧچﻪ خداوﻧد در آﻳﺔ فﻮق براي ﻣصرف زﻛات ذﻛر ﻣﻲﻧﻤاﻳد ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻮارد
ﻣصرف زﻛات را بﻪ شﻜﻞ زﻳر بﻴان ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﻣﻮارد ﻣصرف زﻛات

 -1فﻘﻴران :ﻛساﻧﻲﻛﻪ ﻣخارج سال خﻮد و افراد تحت تﻜﻔﻞ خﻮد را ﻧدارﻧد.
 -2ﻣسﻜﻴﻨان :ﻛساﻧﻲﻛﻪ وضعﻴت زﻧدهﮔﻰ آﻧان سخت تر از فﻘرا است.
 -3ﻣاﻣﻮران ﻣتصدى جﻤع آورى و تﻮزﻳع زﻛات.
 -4ﻛافرﻫاﻳﻰ ﻛـــــﻪ با درﻳافت زﻛات بﻪ اسﻼم روى ﻣﻲآورﻧد و ﻳا بﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻛﻤﻚ
ﻣﻲ ﻧﻤاﻳﻨد.
 -5خرﻳدارى و آزادى بﻨدهﻫا.
 -6پرداخت دﻳﻦ ﻗرضداران.
 -7ﻛارﻫاى عام اﻟﻤﻨﻔعﻪ دﻳﻨﻰ ﻣثﻞ ساختﻦ ﻣسجد.
 -8ﻣسافران در راه ﻣاﻧده ﻛﻪ تﻮاﻧاﻳﻰ اداﻣﺔ راه و ﻳا بازﮔشت بﻪ وطﻦ خﻮد را ﻧدارﻧد.
 -9ساختﻦ ﻣراﻛز عاماﻟﻤﻨﻔعﺔ ﻳﻜﻲ دﻳﮕر از ﻣﻮارد ﻣصرف زﻛات ﻣﻰباشد.
زﻛات براي ﻫر ﻳﻚ از اﻣﻮال ،در زﻣان خاصﻲ واجب ﻣﻲﮔردد ﻛﻪ در اداﻣﻪ بﻪ شرح آن
ﻣﻰپردازﻳﻢ.
 -1آﻳﻪ  ،60سﻮره تﻮبﻪ
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زﻣان وجﻮب زﻛات بر اﻣﻮال

 -1زﻛات طﻼ و ﻧﻘره :بعد از تﻤام شدن ﻳﻚ سال
 -2زﻛات ﮔﻨدم و جﻮ :ﻫﻨﮕام جدا ﻛردن از ﻛاه ،از ﻣال جدا شﻮد ﻳا بﻪ ﻣستحﻖ پرداخت
شﻮد.
 -3زﻛات خرﻣا و اﻧﮕﻮر :ﻫﻨﮕام خشﻚ شدن
ﻓﻘﻴر درﻳاﻓتﻛﻨﻨدة زﻛات چﻪ شراﻳﻄﻲ دارد؟

فﻘﻴري ﻛﻪ ﻣستحﻖ درﻳافت زﻛات است ،باﻳد شراﻳط زﻳر را داشتﻪ باشد:
 -1زﻛات را در راه ﻣعصﻴت ﻣصرف ﻧﻜﻨد.
 -2ﻫﻤسر ﻳا فرزﻧد واجب اﻟﻨﻔﻘﺔ زﻛات دﻫﻨده ﻧباشد.
 -3غﻴر سﻴد ﻧباﻳد زﻛات خﻮد را بﻪ سﻴد بدﻫد.
 -4بﻪ شﻜﻞ آشﻜارا ،ﻣرتﻜب ﮔﻨاه ﻛبﻴره ﻧشﻮد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان دربارة ﻣﻮارد ﻣصرف زﻛات ،در ﮔروهﻫاى دو ﻧﻔري باﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 -1اﻟغارﻣﻴﻦ ﻳعﻨﻲ چﻪ ؟
 -2دو ﻛار عام اﻟﻤﻨﻔعﻪ را ﻛﻪ جزو ﻣصارف زﻛات باشد ،ﻧام ببرﻳد.
 -3ﻛدا م ﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳر در ﻣﻮرد زﻣان پرداخت زﻛات طﻼ و ﻧﻘره صحﻴح است؟
اﻟف)پس از ﮔذشت  6ﻣاه

ب)پس از ﮔذشت  3ﻣاه

ج)پس از ﮔذشت ﻳﻚ سال

د)ﻫﻴچ

ﻛدام

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
چﻨاﻧچﻪ در ﻣﻮرد پرداخت زﻛات و ﻣﻮارد ﻣصرف آن ،ﻣشاﻫده ،خاطره و ﻳا داستاﻧﻲ دارﻳد ،در
ﻛتابچﻪﻫايتان بﻨﻮﻳسﻴد.
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احﻜام زﻛات
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با احﻜام زﻛات
پرسش
 -1آﻳا شﻤا با احﻜام ﻣربﻮط بﻪ زﻛات آشﻨاﻳﻲ دارﻳد؟
زﻛات ﻣاﻧﻨد ساﻳر واجبات ،احﻜام خاص دارد ﻛﻪ بﻪ بخشﻲ از آنﻫا اشاره ﻣﻲﮔردد:
ﻧﻴت «اﻧسان باﻳد زﻛات را بﻪ ﻗصد ﻗربت ،ﻳعﻨﻲ براي اﻧجام فرﻣان خداوﻧد عاﻟﻢ بدﻫد
و در ﻧﻴت ﻣعﻴﻦ ﻛﻨد ﻛﻪ آﻧچﻪ ﻣﻰدﻫد زﻛات ﻣال است ﻳا زﻛات فطره»
تعﻴﻴﻦ ﻧﻮع زﻛات (ﻣال ﻳا فطره) جزوي از ﻧﻴت زﻛات است؛ بﻨابراﻳﻦ زﻛات دﻫﻨده
باﻳد ﻣشخص ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ آﻧچﻪ ﻣﻰپردازد زﻛات ﻣال است ﻳا زﻛات فطره؛ اﻣا تعﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻣال
(غﻠﻪ ،دام ،سﻜﻪ) ﻻزم ﻧﻴست.
ﻛسﻲ ﻛﻪ زﻛات چﻨد ﻣال را بر عﻬده دارد؛ چﻨاﻧچﻪ ﻣﻘداري ﻣال را بﻪ عﻨﻮان زﻛات
پرداخت ﻧﻤاﻳد؛ اﻣا در ﻧﻴت ﻣشخص ﻧﻜﻨد ﻛﻪ زﻛات ﻛدام ﻣال است در حاﻟﻲﻛﻪ ﻣال پرداخت
شده «ﻫﻢ جﻨس» ﻳﻜﻲ از اﻣﻮال باشد؛ در اﻳﻦ صﻮرت زﻛات ﻫﻤان ﻣال ﻣحسﻮب ﻣﻰﮔردد .و
اﮔر ﻫﻢ جﻨس ﻫﻴچ ﻛدام ﻧباشد ،باﻳد بﻪ عﻨﻮان زﻛات ،بﻴﻦ ﻫﻤﺔ آن اﻣﻮال ﻗسﻤت شﻮد.
احﻜام ﻣربﻮط بﻪ
اﻣﻮال

سﻜﻪﻫا

حﻴﻮاﻧات

غﻠﻪ
و ﻣﻴﻮهﻫاى
خشﻚ

غﻠﻪ و ﻣﻴﻮهﻫاى خشﻜﻲ ﻛﻪ زﻛات آنﻫا داده شده است اﮔر چﻨد سال ﻫﻢ ﻧزد ﻣاﻟﻚ خﻮد
بﻤاﻧد زﻛات دﻳﮕري بﻪ آن تعﻠﻖ ﻧﻤﻲﮔﻴرد.
با وجﻮد چﻨد شرط بﻪ حﻴﻮاﻧات زﻛات تعﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴرد:
 -1شخص ﻳﻚ سال ﻣاﻟﻚ آن ﻣال باشد.
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 -2حﻴــﻮان در تﻤام سال بﻴـــﻜار باشد.
 -3حﻴـــﻮان در تﻤام سال از عﻠف صحــرا بچرد.
چﻨاﻧچﻪ طﻼ و ﻧﻘره و ﻳا ﻳﻜﻲ دﻳﮕر از اﻣﻮال ،ﻗرض ﮔرفتﻪ شﻮد و بﻪ ﻣدت ﻳﻚ سال در
ﻧزد ﻗرض ﮔﻴرﻧده ﻧﮕﻬداري ﮔردد زﻛات آن باﻳد تﻮسط ﻗرض ﮔﻴرﻧده پرداخت شﻮد و ﻟﻴﻜﻦ
تﻜﻠﻴﻔﻲ بر عﻬدة ﻗرض دﻫﻨده ﻧﻴست.
ﻛسﻲ ﻛﻪ طﻼ و ﻧﻘرة او بﻪ اﻧدازة ﻧصاب است ﻫرچﻨد ﻛﻪ زﻛات آن را داده باشد؛ تا
زﻣاﻧﻲﻛﻪ ﻣﻘدار آن از ﻧصاب اول ﻛﻢ ﻧشﻮد باﻳد زﻛات آن را ﻫﻤﻪ ساﻟﻪ پرداخت ﻧﻤاﻳد.
 در صﻮرتﻲ بﻪ طﻼ و ﻧﻘره زﻛات تعﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴرد ﻛﻪ بﻪ شﻜﻞ سﻜﻪ باشد و ﻣعاﻣﻠﻪ ﻛردن باآن بﻪ عﻨﻮان پﻮل رواج داشتﻪ باشد.
کتـــــــــ !
 -1ﻣاﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘدار آن بﻪ حد ﻧصاب ﻧﻤﻲ رسد ﻣشﻤﻮل زﻛات ﻧﻤﻰشﻮد؛ ﻣثال :بﻪ «»14
ﻣثﻘال طﻼ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣثﻘال از « »15ﻣثﻘال (حد ﻧصاب) ﻛﻤتر است ،زﻛات تعﻠﻖ ﻧﻤﻲﮔﻴرد.
-2چﻨاﻧچﻪ زﻛاتﻲ از خﻮد ﻣال ﻛﻨار ﮔذاشتﻪ شﻮد ،ﻣﻰتﻮان از بﻘﻴﺔ آن استﻔاده ﻧﻤﻮد و اﮔر
از ﻣال دﻳﮕري پرداخت شﻮد ﻣﻰتﻮان از تﻤام ﻣال استﻔاده ﻛرد.
احﻜام ﻣربﻮط بﻪ زﻛات
دﻫﻨده و زﻛات ﮔﻴرﻧده

زﻛات ﮔﻴرﻧده

.1ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻣشﻐﻮل تحﺼﻴﻞ ﻋﻠﻤﻰ است ﻛﻪ
ﻓراﮔﻴرىآنواجبﻳاﻣستحباستوبﻪﻫﻤﻴﻦ
خاﻃرازﻛسبوﻛاربازﻣﻰﻣاﻧدﻣﻰتﻮاﻧدزﻛات
درﻳاﻓتﻧﻤاﻳد؛
 .2اﻣا چﻨاﻧچﻪ ﻓراﮔﻴرى آن ﻋﻠﻢ ،واجب ﻳا
ﻣستحبﻧباشدزﻛاتدادنبﻪاواشﻜالدارد.
.3اﮔرپسربﻪﻛتابﻫاىﻋﻠﻤﻰدﻳﻨﻰاحتﻴاج
داشتﻪ باشد ،پدرش ﻣﻰتﻮاﻧد براى خرﻳد آن
ﻛتابﻫابﻪپسرزﻛاتبدﻫد.

زﻛات دﻫﻨده
.1زﻛاتدﻫﻨدهﻧﻤﻰتﻮاﻧدزﻛاتﻰراﻛﻪجداﻛرده
وﻛﻨارﮔذاشتﻪ،براىخﻮدبرداردوچﻴزدﻳﮕرىبﻪ
جاىآنبﮕذارد.
.2اﮔرﻣاﻟﻚدرتﻤامسالﻣستﻳابﻴﻬﻮشباشد
پرداختزﻛاتاﻣﻮالازاوساﻗﻂﻧﻤﻰشﻮد.
.3اﮔرﺻاحبﮔاو،ﮔﻮسﻔﻨد،ﻃﻼوﻧﻘرهدرتﻤام
سالدﻳﻮاﻧﻪباشدزﻛاتﻰبراوواجبﻧﻴست.
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ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان ﮔروهبﻨدي شده پﻴراﻣﻮن احﻜام ﻣربﻮط بﻪ زﻛاتﮔﻴرﻧده و زﻛاتدﻫﻨده با
ﻳﻜدﻳﮕرﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 -1ﻛدام ﻣﻮرد زﻳر براي زﻛات طﻼ و ﻧﻘرة ﻗرض ﮔرفتﻪ شده صحﻴح ﻣﻰباشد؟
اﻟف) بﻪ ﻣدت  6ﻣاه در ﻧزد ﻗرض ﮔﻴرﻧده باشد
ب) بﻪ ﻣدت ﻳﻚ سال در ﻧزد ﻗرض ﮔﻴرﻧده ﻧﮕﻬداري شﻮد.
ج) حد ﻧصاب ﻫر ﻛدام بﻪ ترتﻴب  10ﻣثﻘال و  100ﻣثﻘال باشد.
د) ﻫﻴچ ﻛدام
 -2آﻳا بﻪ ﻛسﻲ ﻛﻪ ﻣشغﻮل تحصﻴﻞ است ،ﻣﻰتﻮان زﻛات داد ﻳا خﻴر؟
-3ﻣاﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘدار آن بﻴﻦ دو ﻧصاب ﻗرار ﻣﻲﮔﻴرد ،چﻪ حﻜﻤﻲ دارد؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
با ﻣراجعﻪ بﻪ ﻗرآنﻛرﻳﻢ و ﻛتابﻫاي دﻳﻨﻲ ،آﻳﻪ ﻳا حدﻳثﻲ دﻳﮕر در ﻣﻮرد زﻛات بﻴابﻴد و در
ﻛتابچﻪﻫايتان بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس ﻫﻔدﻫﻢ

شراﻳط ﻧذر
ﻫدف :شﻨاخت ﻧذر و شراﻳط آن
پرسش ﻫا
 -1آﻳا تا ﻛﻨﻮن ﻧذر ﻛرده اﻳد؟
 -2ﻧذر ﻛردن چﻪ شراﻳطﻲ دارد؟
اﻧسان فطرتاً ﻣﻮجﻮدي خداجﻮ است ﻛـــﻪ در تﻤاﻣﻲ ﻟحظات زﻧدهﮔﻲ ،اﻳﻦ احساس
«خداجﻮﻳﻲ» را در وجﻮد خﻮد تجربﻪ و احساس ﻣﻰﻛﻨد ،حتﻰ آﻧاﻧﻜﻪ در ظاﻫر دﻳﻦ و شرﻳعت
اﻟﻬﻲ را ﻗبﻮل ﻧدارﻧد درعﻤﻖ وجﻮد خﻮد و در ﻟحظات سختﻲ و درﻣاﻧدهﮔﻲ ،آن زﻣاﻧﻲﻛﻪ
دست اﻧسان از ﻫر ﻳار و ﻳاوري ﻛﻮتاه ﻣﻰشﻮد باز بﻪ ﻳاد خدا ﻣﻲافتﻨد و از او ﻳاري ﻣﻲجﻮﻳﻨد.
آري اﻳﻦ ﻣا ﻫستﻴﻢ ﻛﻪ باﻳد ﻫﻤﻴشﻪ بﻪ ﻳاد خدا باشﻴﻢ و از ﻳاد او غافﻞ ﻧشﻮﻳﻢ.
طاعات و عباداتﻲ ﻫﻤاﻧﻨد ﻧﻤاز ،روزه ...،و ﻣستحباتﻲ چﻮن ﻧذر و صدﻗﻪ ﻧﻴز راهﻫاﻳﻲ ﻫستﻨد
براي ذﻛر و ﻳاد خدا و استﻤداد از رحﻤت و فضﻞ پروردﮔار ،پس خﻮبست ﻛﻪ با آنﻫا
بﻴشتر آشﻨا شﻮﻳﻢ.
ﻧذر چﻴست؟

تعرﻳف :ﻧذر آن است ﻛﻪ اﻧسان ﻣﻠتزم شﻮد ﻛﻪ ﻛار خﻴري را براي خدا
1
ﻛاري را ﻛﻪ ﻧﻜردن آن بﻬتر است ،براي خدا ترك ﻧﻤاﻳد.

بﻪ جا آورد ﻳا

ﻫﻤان بﻨدهﮔاﻧﻲ ﻛﻪ بﻪ ﻧذر خﻮد وفا ﻣﻲﻛردﻧد و
2

از روزي ﻛﻪ ﮔزﻧد آن فراﮔﻴرﻧده است ،ﻣﻲترسﻴدﻧد).

صﻴﻐﺔ ﻧذر
براي ﻧذر ﻛردن باﻳد صﻴغﻪ ﻧذر خﻮاﻧده شﻮد و ﻻزم ﻧﻴست ﻛﻪ آن را بﻪ عربﻰ بخﻮاﻧﻨد؛ پس
اﮔر بﮕﻮﻳﻨد« :چﻨاﻧچﻪ فﻼن ﻛار ﻣﻦ اﻧجام شﻮد براي خدا بر ﻣﻦ است ﻛﻪ فﻼن ﻛار را اﻧجام
دﻫﻢ »3ﻧذر او صحﻴح است .باﻳد تﻮجﻪ داشت آﻧچﻪ ﻛﻪ در صﻴغﺔ ﻧذر ﻣﻬﻢ است ﮔﻔتﻦ ﻧام خدا
با عبارت «براي خدا بر ﻣﻦ است» ﻳا « ﷲ ِ َعﻠَّﻲ» ﻣﻰباشد.
 -1سﻴد ﻣحﻤد حسﻦ بﻨﻰ ﻫاشﻤﻰ ،تﻮضﻴح اﻟﻤساﻳﻞ ﻣراجع ،ج ، 2ص  ،609ﻣسأﻟﺔ (.)2640
 -2سﻮرة اﻧسان ،آﻳﺔ 7
 -3ر.ك بﻪ ﻫﻤان ﻣﻨبع ،ﻣسأﻟﺔ 2641
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شراﻳط ﻧذر ﻛﻨﻨده

شراﻳط ﻧذر ﻛﻨﻨده عبارت است از:
 -1ﻣﻜﻠف باشد.
 -2عاﻗﻞ باشد.
 -3اختﻴار داشتﻪ باشد.
 -4تﻮاﻧاﻳﻲ اﻧجام ﻧذر را داشتﻪ باشد.
ﻧﻜتﻪ :چﻨاﻧچﻪ ﻣاﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧذر واﻗع شﻮد ﻧذرﻛﻨﻨده باﻳد تﻮاﻧاﻳﻲ تصرف در آن ﻣال را داشتﻪ
باشد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻧذر ﻛﻮدك بﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ بﻪ سﻦ تﻜﻠﻴف و بﻠﻮغ ﻧرسﻴده و دﻳﻮاﻧﻪ بﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ
از ﻧعﻤت عﻘﻞ بﻰبﻬره است ،صحﻴح ﻧﻤﻰباشد ﻫﻤچﻨﻴﻦ ﻧذر ﻛسﻲ ﻛﻪ در حال ﻣستﻲ وعصباﻧﻴت
و ﻳا اجبار صﻮرت ﮔرفتﻪ صحﻴح ﻧﻤﻰباشد؛ ﻧذرﻛﻨﻨده باﻳد تﻮجﻪ داشتﻪ باشد ﻛﻪ چﻴزي را ﻧذر
ﻛﻨد ﻛﻪ در حد تﻮاﻧاﻳﻲ او باشد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :شخص ساﻟخﻮرده ﻳﻰ ﻛﻪ ﻧذر ﻛﻨد پﻴاده از
افغاﻧستان بﻪ زﻳارت ﻛربﻼ برود ،ﻧذرش صحﻴح ﻧﻤﻲباشدچرا ﻛﻪ تﻮاﻧاﻳﻲ اﻧجام آن را ﻧدارد
ﻓﻌاﻟﻴت
فﻜر ﻛﻨﻴد و پاسخ دﻫﻴد ﻛﻪ آﻳا ﻧذرﻫاى ﻣعﻤﻮل در جاﻣعﻪ ،ﻧذر شرعﻰ ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد؟
ارزشﻳابﻰ
 -1شراﻳط ﻧذر عبارت از  ........................و  ...................و ............................
 -2ﻧذر را تعرﻳف ﻛﻨﻴد؟
 -3ﻛدام ﻳﻚ از ﮔزﻳﻨﻪﻫاى زﻳر در ﻣﻮرد صﻴغﺔ ﻧذر صحﻴح است؟
اﻟف) صﻴغﺔ ﻧذر باﻳد عربﻰخﻮاﻧده شﻮد
ب) در صﻴغﺔ ﻧذر باﻳد عبارت «براي خدا اﻧجام ﻣﻲ دﻫﻢ» ذﻛر شﻮد
ج) صﻴغﺔ ﻧذر باﻳد بﻪ زبان ﻣادري خﻮاﻧده شﻮد.
د) صﻴغﺔ ﻧذر باﻳد شرط داشتﻪ باشد.
 .4آﻳا اﻧسان ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣال دﻳﮕري را ﻧذر ﻧﻤاﻳد؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت ﻧذر چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس ﻫجدﻫﻢ

اﻗسام ﻧذر
ﻫدف :شﻨاخت اﻗسام ﻧذر
پرسشﻫا
 -1آﻳا با اﻗسام ﻧذر آشﻨاﻳﻲ دارﻳد؟
 -2ﻛﻔارة ﻧذر چﻪ زﻣاﻧﻲ واجب ﻣﻰشﻮد؟
اﻗسام ﻧذرﻫا

ﻧذرﻫا بﻪ ﻳﻚ اعتبار ،بﻪ ﻧذرﻫاى ﻣعﻴﻦ و غﻴر ﻣُعﻴّﻦ تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد و بﻪ ﻳﻚ اعتبار
ﻧذرﻫا بﻪ ﻣشروط و غﻴرﻣشروط دستﻪ بﻨدي ﻣﻲﮔردد.
تﻘسﻴﻢ
اول

 -1ﻧذر ﻣُعﻴّﻦ :جزئﻴات و شراﻳط آن
ﻣشخص است و باﻳد طبﻖ شراﻳط ادا شﻮد.

ﻣثﻞ:
*روزهاىﻛــﻪتﻌداد،
روزوزﻣانآنﻣشخﺺاست.
*ﺻدﻗﻪﻳﻰﻛﻪﻣﻘدارو
زﻣانآنﻣشخﺺاست.
   *ﺻدﻗﻪاى ﻛﻪ باﻳد بﻪ
شخﺺﻣﻌﻴﻦدادهشﻮد.

 -2ﻧذر غﻴر ﻣُعﻴّﻦ :جزئﻴات و شراﻳط آن
ﻣشخص ﻧﻴست.

ﻣثﻞ:
* ﺻدﻗﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ
ﻣﻘدار و زﻣان آن ﻣشخﺺ
ﻧﻴست.
*ﻧﻤازىﻛﻪﻣﻘداروزﻣان
آنﻣشخﺺﻧشدهاست.

بر طبﻖ تﻘسﻴﻢ اول ،چﻨاﻧچﻪ شراﻳط و جزئﻴات ﻧذري ﻣشخص شﻮد ،ﻧذرﻛﻨﻨده باﻳد بر طبﻖ
ﻫﻤان شراﻳط ،ﻧذر خﻮد را ادا ﻛﻨد در غﻴر اﻳﻦ صﻮرت ،ﻧذر باطﻞ است؛ ﻣثال :ﻛسﻲ ﻛﻪ ﻧذر
ﻛرده ﻣﻘدار« »20افغاﻧﻲ را بﻪ شخص ﻣعﻴﻦ صدﻗﻪ بدﻫد باﻳد ﻫﻤان ﻣﻘدار را بﻪ ﻫﻤان شخص
ﻣﻮرد ﻧظر برساﻧد و ﻣﻘدار ﻛﻤتر ﻳا بﻴشتر و ﻳا پرداخت بﻪ شخص دﻳﮕر صحﻴح ﻧﻤﻰباشد.
ﻫﻤچﻨﻴﻦ در ﻧذر غﻴر ﻣعﻴﻦ ﻛﻪ ﻧذر ﻛﻨﻨده ،شراﻳط و جزئﻴات ﻧذر را ﻣشخص ﻧﻜرده باشد،
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در اداي ﻧذر ﻣحدودﻳت ﻛﻤتري وجﻮد دارد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :چﻨاﻧچﻪ ﻧذر ﻛرده باشد ﻛﻪ ﻣﻘداري
پﻮل را در راه خدا صدﻗﻪ بدﻫد ،از آﻧجا ﻛﻪ ﻣﻘدار را تعﻴﻴﻦ ﻧﻜرده ،ﻫر ﻣﻘداري ﻛﻪ صدﻗﻪ بدﻫد،
صحﻴح است.
تﻮضﻴح:
ﻧذر ﻣشروط :ﻧذري ﻛﻪ در آن ،اﻧجام عﻤﻠﻲ را ﻣشروط بﻪ اﻧجام ﻳا ترك عﻤﻞ دﻳﮕر ﻛﻨﻨد.
ﻣثال اول :چﻨاﻧچﻪ در اﻣتحان ﻛاﻣﻴاب شﻮم ،براي خدا بر عﻬدة ﻣﻦ است «بﻪ ﻳﻚ ﻣحتاج ﻛﻤﻚ
ﻧﻤاﻳﻢ» (ﻧذر ﻣشروط شﻜري)
ﻣثال دوم :چﻨاﻧچﻪ ﻧﻤاز اول وﻗت ﻣﻦ ترك شﻮد ،براي خدا بر عﻬدة ﻣﻦ است ﻛﻪ «صدﻗﻪ بدﻫﻢ»
(ﻧذر ﻣشروط زجري)
تﻮضﻴح
ﻧذر ﻏﻴرﻣشروط :ﻧذري ﻛﻪ در آن ،اﻧجام عﻤﻠﻲ بﻪ اﻧجام عﻤﻠﻲ دﻳﮕر ﻣشروط ﻧشده
باشد.
ﻣثال :براي خدا برعﻬدة ﻣﻦ است ﻛﻪ در تحصﻴﻞ عﻠﻢ بﻪ دﻳﮕري ﻛﻤﻚ ﻧﻤاﻳﻢ.
آﻳا از احﻜام ﻧذر آﮔاﻫﻲ دارﻳد؟
برخﻲ از احﻜام ﻧذر ﻋبارت اﻧد از:
 -1شخص سﻔﻴﻬﻲ ﻛﻪ ﻣال خﻮد را در ﻛارﻫاي بﻴﻬﻮده ﻣصرف ﻣﻰﻛﻨد چﻨاﻧچﻪ با حاﻟت
سﻔاﻫت باﻟغ شده باشد ﻳا حاﻛﻢ شرع او را از تصرف در اﻣﻮاﻟش جﻠﻮﮔﻴري ﻛرده باشد،
ﻧذرﻫاي ﻣربﻮط بﻪ ﻣاﻟش صحﻴح ﻧﻴست.1
-2ﻧذر زن بدون اجازة شﻮﻫر در صﻮرتﻲﻛﻪ ﻣﻨافﻲ حﻖ شﻮﻫر باشد ،باطﻞ است.
-3چﻨاﻧچﻪ شخص اﻧجام ﻛار حرام ﻳا ﻣﻜروه و ﻳا ترك واجب ﻳا ﻣستحبﻰ را ﻧذر ﻛﻨد ،ﻧذر
او صحﻴح ﻧﻴست.
 -4اﮔر ﻧذر شﻮد ﻛﻪ ﻛار ﻣباحﻲ را اﻧجام دﻫد ﻳا ترك ﻧﻤاﻳد ،چﻨاﻧچﻪ بجا آوردن ﻳا ترك
آن از ﻫر جﻬت ﻣساوي باشد ،ﻧذر او صحﻴح ﻧﻴست.
ﻛﻔارة ﻧذر

اﮔر شخص ﻧذرﻛﻨﻨده ،از روي اختﻴار بﻪ ﻧذر خﻮد عﻤﻞ ﻧﻜﻨد ،باﻳد براي تخﻠف از ﻧذرخﻮد
ﻛﻔاره بدﻫد .ﻛﻔارة ﻧذر ﻣاﻧﻨد ﻛﻔارة روزه بﻪ سﻪ شﻜﻞ ادا ﻣﻰشﻮد:
اﻟف -آزاد ﻛردن ﻳﻚ بﻨده
 .1سﻴد ﻣحﻤد حسﻦ بﻨﻰ ﻫاشﻤﻰ ،تﻮضﻴح اﻟﻤساﻳﻞ ﻣراجع جﻠد 2ص 611ﻣساﻟﻪ2643
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ب -طعام دادن شصت فﻘﻴر
ج -دو ﻣاه روزة پﻲ در پﻲ
ﻓﻌاﻟﻴت
در ﻛتابچﻪ ﻫاي تان براي ﻫرﻳﻚ از اﻗسام ﻧذر ﻳﻚ ﻣثال بﻨﻮﻳسﻴد.
ارزشﻳابﻰ
 -1چﻪ تﻔاوت ﻧذر ﻣعﻴﻦ با غﻴرﻣُعﻴّﻦ چﻪ تﻔاوت دارد ،دارد بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2ﻛداﻣﻴﻚ از ﻧذرﻫاى زﻳر صحﻴح ﻣﻰباشد؟
ج) ﻧذر ﻣﻜﻠف
ب) ﻧذر ﻛﻮدك
اﻟف) ﻧذر اﻧسان سﻔﻴﻪ
د) ﻧذر زن بدون اجازة شﻮﻫر
 -3ﻛدامﻳﻚ از تعارﻳف زﻳر ﻣربﻮط بﻪ ﻧذر «غﻴر ﻣشروط» ﻣﻰباشد.
اﻟف) بﻪ ﻧذري ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در آن ،اﻧجام عﻤﻠﻲ بﻪ اﻧجام عﻤﻠﻲ دﻳﮕر ﻣشروط شده
باشد.
ب) بﻪ ﻧذري ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در آن ،اﻧجام عﻤﻠﻲ بﻪ اﻧجام عﻤﻠﻲ دﻳﮕر ﻣشروط ﻧشده
باشد.
 -4ﻛدامﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳر ﻛﻔارة ﻧذر ﻧﻴست؟
ب) دو ﻣاه روزة پﻲ در پﻲ
اﻟف) طعام دادن شصت فﻘﻴر
د) آزاد ﻛردن ﻳﻚ بﻨده
ج) پرداخت ﻳﻚ ﻣد طعام
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
با ﻣراجعﻪ بﻪ تﻮضﻴح اﻟﻤساﻳﻞ ﻳا ﻣﻼ اﻣام ﻣسجد ﻣحﻞ خﻮد ،بعضﻲ دﻳﮕر از احﻜام ﻧذر را در
ﻛتابچﻪﻫاي تان بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس ﻧﻮزدﻫﻢ

صدﻗﻪ
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ شاﮔردان با صدﻗﻪ بﻪ عﻨﻮان ﻳﻜﻲ از خﻴرات و عطﻴات
پرسش :دربارة ثﻮاب صدﻗﻪ دادن چﻪ ﻣﻲ داﻧﻴد؟
تﻌرﻳﻒ صدﻗﻪ
صدﻗﻪ ،عﻤﻞ حسﻨﻪ و ﻣستحبﻰاست ﻛﻪ براي رضاي خدا و ﻛﻤﻚ بﻪ دﻳﮕران اﻧجام ﻣﻰشﻮد
و بارزترﻳﻦ ﻣصداق آن ،اﻧﻔاق ﻛردن از اﻣﻮال و داراﻳﻲ خﻮد ،براي ﻛﻤﻚ بﻪ ﻧﻴازﻣﻨدان و ﻛسب
رضاﻳت پروردﮔار ﻣﻰباشد.
اﻟبتﻪ صدﻗﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ شﻜﻞ ﻫاي دﻳﮕري ﻫﻢ جﻠﻮه ﻛﻨد؛ ﻣثال :ﻛار ﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ براي دستﮕﻴري
و رفع ﻧﻴاز دﻳﮕران صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد .شاعر در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻰﮔﻮﻳد:
ﻛﻪ جبر خاطر ﻣسﻜﻴﻦ بﻼ بﮕرداﻧد
بﻪ روز ﮔار سﻼﻣت شﻜستﻪﮔان درﻳاب
آري «صدﻗﻪ» ﻧﻴز ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد خﻴرات و عطﻴات ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻲ را در
جاﻣعﺔ اسﻼﻣﻲ اﻳﻔا ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ چرا ﻛﻪ پاﻳبﻨدي بﻪ اﻳﻦ عﻤﻞ ﻧﻴﻚ و حسﻨﻪ ،تأثﻴرات بسﻴار ﻣثبتﻲ
را در جاﻣعﻪ بر جاي ﻣﻰﮔذارد.
صدﻗﻪ دادن ﻓﻮاﻳد زﻳر را در پﻲ دارد:
صدﻗﻪ دادن باعث پﻮشاﻧده شدن ﮔﻨاﻫان ﻣﻰشﻮد.
 -1بر اساس سخﻦ حضرت عﻠﻲ
 -2صدﻗﻪ دادن باعث دفع ﻣرگﻫاي بد و دﻟخراش ﻣﻰﮔردد.
 -3با تﻮجﻪ بﻪ «آﻳﺔ  10سﻮرة ﻣﻨافﻘﻮن» صدﻗﻪ دادن فرصتﻲ است براي اﻳﻨﻜﻪ با اﻧجام اﻳﻦ
1
عﻤﻞ خﻴر از زﻣرة صاﻟحان باشﻴﻢ.
 -4خﻴراتﻲ چﻮن صدﻗﻪ باعث رفع ﻣشﻜﻼت ﻣاﻟﻲ و اﻗتصادي افراد بﻰبضـــاعت جاﻣعﻪ
ﻣﻰﮔردد .ﻟذا اﻳﻦ عﻤﻞ ﻧﻴﻚ ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ شﻜﻞ ﻳﻚ ﻣساعدت ﻣاﻟﻲ در رفع بسﻴاري از ﻛﻤبﻮدﻫا
و ﻣشﻜﻼت،ﻛﻤﻚ حال ﻣردم فﻘﻴر و ﻧﻴازﻣﻨد باشد.
2
 -5صدﻗﻪ ﻫﻔتاد ﻧﻮع بﻼ را دفع ﻣﻰﻛﻨد.
« -1
»
و از آﻧچﻪ شﻤا را روزى دادﻳﻢ اﻧﻔاق ﻛﻨﻴد پﻴش از آﻧﻜﻪ ﻣرگ ﻳﻜﻰ از شﻤا بﻴاﻳد پس ﻣﻰﮔﻮﻳد خداى ﻣﻦ چرا ﻣﻦ را تا زﻣان
ﻧزدﻳﻚ ﻣﻬﻠت ﻧدادى تا زﻧده بﻤاﻧﻢ ،پس تصدق ﻧﻤاﻳﻢ و از صاﻟحان باشﻢ.
-2ﻣحﻤد ﻣحﻤدي ريشﻬري ،ﻣﻨتخب ﻣﻴزان اﻟحﻜﻤﻪ ،ترجﻤﺔ حﻤﻴد رضا شﻴخﻰ ،اﻧتشارات داراﻟحدﻳث ،جﻠد دوم ،ﻗﻢ ،1381ص
575
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3

 -6صدﻗﻪ دادن باعث افزاﻳش روزي ﻣﻰشﻮد.
4
 -7پﻴاﻣبر اﻛرم فرﻣﻮدﻧد:صدﻗﻪ خشﻢ پروردﮔار را فرو ﻣﻰﻧشاﻧد.
ﻓﻌاﻟﻴت
ﻣتﻦ درس را بﻪ صﻮرت اﻧﻔرادي ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
ارزشﻳابﻰ
 .1صدﻗﻪ ﻳعﻨﻲ چﻪ؟
 .2دو ﻣﻮرد از فﻮاﻳد صدﻗﻪ دادن را بﮕﻮﻳﻴد.
 .3چرا صدﻗﻪ دادن باعث ﻛﻤﻚ بﻪ برﻗراري آراﻣش در سطح جاﻣعﻪ ﻣﻲﮔردد؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
با ﻣراجعﻪ بﻪ ﻛتب دﻳﻨﻲ ،حدﻳث ﻳا رواﻳتﻲ دﻳﮕر پﻴراﻣﻮن صدﻗﻪ و اﻫﻤﻴت آن بﻴابﻴد و درﻛتابچﻪ
ﻫايتان بﻨﻮﻳسﻴد.

 -3ﻫﻤان ﻣﻨبع
 -4ﻫﻤان
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درس بﻴستﻢ

احﻜام صدﻗﻪ
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با احﻜام صدﻗﻪ
پرسش ﻫا

ه

 -1چﻪ ﻛساﻧﻲ ﻣستحﻖ در ﻳافت اﻧﻔاق ﻫستﻨد؟
 -2آﻳا از احﻜام صدﻗﻪ آﮔاﻫﻲ دارﻳد؟
 -3بﻪ ﻧظر شﻤا چﮕﻮﻧﻪ صدﻗات باعث ﻣاﻧدهﮔاري صدﻗﻪ دﻫﻨده ﻣﻰشﻮد؟
خداوﻧد ﻣتعال در آﻳﺔ  104سﻮرة تﻮبﻪ ﻣﻲفرﻣاﻳد:

ترجﻤﻪ :آﻳا ﻧداﻧستﻨد ﻛﻪ بﻪ تحﻘﻴﻖ خداوﻧد تﻮبﺔ بﻨدهﮔان را
ﻣﻲپذﻳرد و صدﻗﺔ آنﻫا را ﻗبﻮل ﻣﻲفرﻣاﻳد و اﻟبتﻪ خدا بسﻴار تﻮبﻪ پذﻳر
ﻣﻬربان است.
آري ،صدﻗﻪ دادن ﻣعاﻣﻠﻪ است ﻛﻪ با خدا صﻮرت ﻣﻲﮔﻴرد
وﻫر ﻛار ﻧﻴﻜﻲ صدﻗﻪ ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد.

ﻫﻨﮕاﻣﻲ ﻛﻪ براي رضاي خدا ﻧﻴﻜﻲ و حسﻨﻪ ﻳﻰ را اﻧجام ﻣﻲدﻫﻴد و چﻴزي را اﻧﻔاق ﻣﻲﻛﻨﻴد؛ از
آﻧجا ﻛﻪ براي خداست و بﻪ ﻗصد جﻠب رضاﻳت او؛ پاداش آن را ﻧﻴز خداوﻧد ﻣﻰدﻫد و آن را بﻪ
عﻨﻮان ذخﻴره ﻳﻰ براي آخرت ﻣا ﻗرار داده وحتﻰ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ اثرات ﻣثبت آن را در زﻧدهﮔﻲ دﻧﻴاﻳﻲ ﻧﻴز
ﻣشاﻫده ﻧﻤاﻳﻴﻢ؛ اﻣا آﻧچﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ است رعاﻳت احﻜام و آداب صدﻗﻪ دادن است چراﻛﻪ ﻫر اﻣري،
روش و احﻜام خﻮد را دارد پس خﻮب است ﻛﻪ با ﮔﻮشﻪﻫاى از احﻜام «ت ََصدُّ ق» آشﻨا شﻮﻳﻢ:
احﻜام تصدق
 -1صدﻗﻪ دﻫﻨده باﻳد در دادن صدﻗﻪ ﻗصد «ﻗربت» داشتﻪ باشد؛ ﻳعﻨﻲ تﻨﻬا براي رضاي خدا صدﻗﻪ
بدﻫد و از ﻫرﮔﻮﻧﻪ رﻳا و خﻮد ﻧﻤاﻳﻲ اجتﻨاب ﻧﻤاﻳد.
 -2بﻬتر است ﻛﻪ صدﻗﻪ دادن ،پﻨﻬاﻧﻲ باشد ،ﻣﮕر آﻧﻜﻪ بخﻮاﻫد با صدﻗﺔ آشﻜارا ،دﻳﮕران را ﻧﻴز بﻪ
اﻳﻦ عﻤﻞ خﻴر تشﻮﻳﻖ ﻧﻤاﻳد.
 -3ﮔداﻳﻲ ﻛردن و رد ﻛردن ﮔدا (چﻴزي ﻧدادن) ،ﻫر دو ﻣﻜروه است.
 -4صدﻗﻪ باﻳد پﻨﻬاﻧﻲ باشد«اﻣا زﻣاﻧﻴﻜﻪ آبروي اﻧسان تحت شراﻳطﻲ بﻪ خطر افتد و آشﻜار ﻛردن
صدﻗﻪ تﻨﻬا راه حﻔظ آبرو باشد صحﻴح است» 1 .
 -5صدﻗﻪ دادن بﻪ ﻛسﻲ ﻛﻪ در حال جﻨﮓ با ﻣسﻠﻤاﻧان ﻧباشد و بﻪ پﻴاﻣبر و ائﻤﺔ اطﻬار
1
دشﻨام ﻧدﻫد اشﻜال ﻧدارد.
 -6پس ﮔرفتﻦ صدﻗﻪ جاﻳز ﻧﻴست.
 -1ترجﻤﻪ و تبﻴﻴﻦ شرح ﻟﻤعﻪ ،شﻬﻴد ثاﻧﻰ؛ ترجﻤﺔ عﻠﻰ شﻴرواﻧﻰ و ﻣحﻤد ﻣحﻤﻮد عباسﻰ؛ اﻧتشارات داراﻟعﻠﻢ ،جﻠد پﻨحﻢ ،ﻗﻢ ،1383
ص 352
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چﻪ ﻛساﻧﻲ ﻣستحﻖ اﻧﻔاق ﻫستﻨد؟
 -1واﻟدﻳﻦ
 -2ﻧزدﻳﻜان
 -3ﻳتﻴﻤان
 -4ﻣساﻛﻴﻦ
-5در راه ﻣاﻧده ﮔان
شراﻳــــط درﻳاﻓتﻛﻨﻨدة صدﻗﻪ
 -1ﻧﻴازﻣﻨد باشد؛
 -2دﻳﻨدار باشد؛
 -3صﻼحﻴت جﻤعآوري صدﻗات و ﻧﮕﻬداري و رساﻧﻴدن آن را بﻪ ﻧﻴازﻣﻨدان واﻗعﻲ داشتﻪ باشد.

ﻓﻌاﻟﻴت
 -1شاﮔردان دربارة احﻜام صدﻗﻪ دو ﻧﻔري بحث و ﮔﻔتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.

ارزشﻳابﻰ
 -1ﮔﻴرﻧدة صدﻗﻪ باﻳد  ..................و ...................باشد؟
 -2صدﻗﻪ دادن در ﻛدام ﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳر صحﻴح ﻧﻤﻰباشد؟
اﻟف) بﻪ ﻗصد ﻗربت باشد.
ب) براي جﻠب تﻮجﻪ باشد.
ج) براي فﻘﻴر ﻧﻴازﻣﻨد باشد.
د) براي ﻧزدﻳﻜان ﻧﻴازﻣﻨد باشد.

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
آﻳات درس را ﻫﻤراه با ترجﻤﻪ ،حﻔظ ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس بﻴست و ﻳﻜﻢ

سﻴرت و اﻧﻮاع آن
ﻫدف :شﻨاخت سﻴرت و اﻧﻮاع آن
پرسش ﻫا
 .1سﻴرت چﻴست؟
 .2اﻧﻮاع سﻴرت ﻛدامﻫا اﻧد؟
ﻫر ﻣجﻤﻮعﺔ دﻳﻨﻲ ،ﻧاﮔزﻳر از داشتﻦ ﻣﻨابعﻲ براي عﻘﻴده و عﻤﻞشان ﻫستﻨد .از آن ﻣﻴان
ﻣسﻠﻤاﻧان عﻘﻴدةشان را از ﻗرآن ،سﻨت ،عﻘﻞ و اجﻤاع ﻣﻰﮔﻴرﻧد و عﻤﻞشان را بر اساس آنﻫا
اﻧجام ﻣﻲدﻫﻨد .افزون بر ﮔﻔتﻪﻫاى پﻴاﻣبر و اﻣاﻣان ﻣعصﻮم  ،سﻴرت و روششان ﻧﻴز ﻳﻜﻲ از
ﻧسخﻪﻫاى عﻤﻞ و عﻘﻴدة ﻣسﻠﻤاﻧﻲ است.
ﻣﻴراث پﻴاﻣبر
ﻣسﻠﻤاﻧان ،عﻼوه بر ﻗرآنﻛرﻳﻢ ﻛﻪ آن را بدون ﻫرﮔﻮﻧﻪ تحرﻳف و تغﻴﻴري در اختﻴار
دارﻧد ،ﻣﻨابع بزرگ دﻳﮕرى را ﻧﻴز ﻧصﻴب ﮔشتﻪ اﻧد؛ ﻳﻜﻲ اﻳﻨﻜﻪ بخش بزرﮔﻲ از سخﻨان پﻴاﻣبر
اسﻼم و دﻳﮕر بزرﮔان دﻳﻨﻲ را در اختﻴار دارﻧد؛ دوم اﻳﻨﻜﻪ تارﻳخ زﻧدهﮔاﻧﻲ آن حضرت
بﻪ طﻮر روشﻦ و ﻣستﻨد در ﻛتابﻫا ثبت شده است ﻛﻪ از آن در استﻨباط سﻴرة وي ﻣﻰتﻮان
استﻔاده ﻛرد .در حاﻟﻲﻛﻪ پﻴروان دﻳﮕر ادﻳان ،از داشتﻦ ﻣﻨابعﻲ با چﻨﻴﻦ ﻛﻤﻴت و ﻛﻴﻔﻴت
ﻣحروم اﻧد .تﻤام اﻳﻦ ﻣﻨابع راﻫﻨﻤاي ﻣا در زﻧدهﮔﻲ است و ﻣا باﻳد طبﻖ آنﻫا عﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ.
پﻴاﻣبر

اﻟﮕﻮي ﻧﻴﻜﻮ

ﻳﻜﻲ از بﻬترﻳﻦ و تأثﻴر ﮔذارترﻳﻦ شﻴﻮهﻫاى ﻫداﻳت و تربﻴت ،ﻣعرفﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى ﻛاﻣﻴاب
است .اﻳﻦ ﻛار از سﻮﻳﻲ ﻧظرﻳﻪﻫا را زﻧده ساختﻪ و جﻨبﻪﻫاى عﻤﻠﻲ آن را ﻧشان ﻣﻰدﻫد و از
سﻮي دﻳﮕر ،ﻣردم را از پﻴروي ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ شاﻳستﻪﮔﻲ اﻟﮕﻮ بﻮدن را ﻧدارﻧد ،باز ﻣﻰدارد 1.ﻧﻤﻮﻧﺔ
برجستﻪ و برازﻧدة اﻟﮕﻮﻫاي ﻧﻴﻜﻮ ،پﻴاﻣبران

اﻧد ﻛﻪ بﻪ تعبﻴر پﻴاﻣبر اسﻼم

عﻼوه زبان با عﻤﻞشان ﻧﻴز دعﻮت ﻛرده اﻧد .ﻗرآن ﻛرﻳﻢ حضرت ﻣحﻤد

ﻣردم را بر
را اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻧﻴﻜﻮ

(اسﻮه حسﻨﻪ) براي ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣعرفﻲ ﻣﻰﻛﻨد:
 -1سﻴرت پﻴاﻣبر اﻛرم با ﻧﮕاﻫﻰ بﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ،ﻣحسﻦ ﻗرائتﻰ ،وﻳراست دوم ،چاپ چﻬارم ،تﻬران ،ﻣرﻛز فرﻫﻨﮕﻰ
درسﻫاﻳﻰ از ﻗرآن ،ص11.
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بﻪ صﻮرت ﻗطعﻰ براي شﻤا در [اﻗتدا بﻪ] رسﻮل خدا
سرﻣشﻘﻲ ﻧﻴﻜﻮست براي آن ﻛس ﻛﻪ بﻪ خدا و روز بازپسﻴﻦ اﻣﻴد دارد و خدا را فراوان ﻳاد
2
ﻣﻲﻛﻨد.
سﻴرت چﻴست؟

«سﻴرت» از سﻴر بﻪ ﻣعﻨاي حرﻛت ،ﮔردش ،رفتﻦ و راه رفتﻦ ﮔرفتﻪ شده است .سﻴرت
دﻻﻟت بر سبﻚ و ﻧﻮع رفتار ﻣﻰﻛﻨد .ﻣراد از سﻴرت پﻴاﻣبر  ،ﮔﻮﻧﺔ رفتار آن حضرت در
عﻤﻞ و بﻪ ﻛار بستﻦ روشﻫا براي رسﻴدن بﻪ ﻫدفﻫا است .شخصﻴتﻫاى بزرگ و ﻫدفﻤﻨد و
و ﻧﻴز ﻫر ﮔروﻫﻲ از ﻣردم ،سبﻚ رفتار و ﻧﻮع عﻤﻞ ﻣخصﻮص بﻪ خﻮد را
از جﻤﻠﻪ پﻴاﻣبران
دارﻧد ﻛﻪ ﻛﻠﻴت دارد و تغﻴﻴر ﻧﻤﻲپذﻳرد و در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪﻫا و زﻣان ﻫا ،رفتار و عﻤﻞ ﻫر ﻛس و
ﻛﻪ
ﻫر ﮔروه بر ﻣبﻨاي آن صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد .ﻣﻨطﻖ و اصﻮل رفتاري خاص(سﻴرت) پﻴاﻣبران
ﻣعﻴار رفتار و ﮔﻔتار آﻧان در ﻫر شراﻳط زﻣاﻧﻲ و ﻣﻜاﻧﻲ ﻫست در ﻳﻚ تﻘسﻴﻢ بﻨدي ،بﻪ دو ﻧﻮع
فردي و اجتﻤاعﻲ تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد .بخشﻲ از اعﻤال پﻴاﻣبر اسﻼم ،ﻣاﻧﻨد ﻫر اﻧسان دﻳﮕر ،فردي
بﻮد .عبادت ،زﻧدهﮔﻲ شخصﻲ و ...از شﻤار سﻴرت فردي آن حضرت است .پﻴاﻣبر ﻫﻤزﻣان
در اﻣﻮر اجتﻤاعﻲ و حﻜﻮﻣتﻲ با ﻳاران (اصحاب) ﻣشﻮرت ﻣﻰﻛرد و اختﻼفﻫاى ﻣردﻣان را با
ﻗضاوت عادﻻﻧﺔ خﻮﻳش فﻴصﻠﺔ ﻣﻰبخشﻴد.
اصﻮل حاﻛﻢ بر سﻴرت پﻴاﻣبر

در سﻴرت پﻴاﻣبر سﻪ ﮔﻮﻧﻪ اصﻮل را ﻣﻰتﻮان ﻳافت:
 -1اصﻮل اوﻟﻴﺔ اخﻼق ﻛﻪ ﻣطﻠﻖ است؛ ﻳعﻨﻲ براي ﻫﻤﺔ اﻧسانﻫا ﻣعﻴارﻫاى خﻮب و بد
اخﻼﻗﻲ ﻳﻜسان است .از آن جﻤﻠﻪ پﻴاﻣبر اﻛرم در ﻫﻴچ شراﻳطﻲ و بﻪ ﻫﻴچ روي از روشﻫا
و اصﻮل باطﻞ ﻣاﻧﻨد ﻣﻮارد زﻳر ﻛار ﻧﮕرفت:
ﻫﻴچﮔاه از غدر و فرﻳب براي رسﻴدن بﻪ ﻣﻘصد و
اﻟﻒ) ﻏدر :پﻴاﻣبر و ﻣعصﻮﻣان
ﻣﻘصﻮد خﻮﻳش ﻛار ﻧﮕرفتﻨد و پﻴﻤان ﻧشﻜستﻨد ،ﻫرچﻨد بسﻴاري چﻴزﻫا را از دست ﻣﻰدادﻧد و
ﻳا چﻴزﻫاي بسﻴار ارزشﻤﻨدي را بﻪ دست ﻣﻰآوردﻧد.
ب) تجاوز و تﻌدي :پﻴاﻣبر با پﻴش چشﻢ داشتﻦ دستﻮر ﻗرآن ،حتﻰ در ستﻴز با دشﻤﻦ اش از
حد ﻧﻤﻲﮔذشت:اى ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤان آوردهاﻳد براي خدا بﻪ داد برخﻴزﻳد و بﻪ عداﻟت شﻬادت
 -2ﻗرآن ،احزاب آﻳﻪ 21
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دﻫﻴد و اﻟبتﻪ ﻧباﻳد دشﻤﻨﻲ ﮔروﻫﻲ شﻤا را بر آن دارد ﻛﻪ عداﻟت ﻧﻜﻨﻴد ،عداﻟت ﻛﻨﻴد ﻛﻪ آن بﻪ
3
تﻘﻮا ﻧزدﻳﻚتر است و از خدا پروا دارﻳد ﻛﻪ خدا بﻪ آﻧچﻪ اﻧجام ﻣﻲدﻫﻴد آﮔاه است.
ج) ترحﻢ ﻧخﻮاستﻦ و تﻦ بﻪ ستﻢ ﻧدادن :ﻫﻴچﮔاه دﻳده ﻧشده است ﻛﻪ پﻴاﻣبر  ،در
زﻣاﻧﻰ دشﻤﻦ را ﻗﻮي ﻣﻲدﻳده و ﻳا اوضاع و احﻮال بر وفﻖ ﻣراد ﻧبﻮده است ،ﮔردن ﻛج ﻛﻨد و
از دشﻤﻦ ترحﻢ و بخشش بخﻮاﻫد (استرحام) ﻳا آﻧﻜﻪ تﻦ بﻪ ظﻠﻢ و ستﻢ بدﻫد (اﻧظﻼم).
 -2ﻳﻚ تعداد اصﻮل ﻣطﻠﻖ ﻧﻴز وجﻮد دارد ﻛﻪ پﻴاﻣبر داشتﻦ و بﻪ ﻛار بستﻦ آنﻫا را
سﻔارش ﻛرده است ،از جﻤﻠﻪ اصﻞ ﻗدرت و اﻗتدار؛ ﻗدرت و اﻗتدار ﻳعﻨﻲ تﻮاﻧا بﻮدن براي
اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕران خﻴال دست درازي را از سر بﻴرون ﻛﻨﻨد ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ از آن براي زورﮔﻮﻳﻲ استﻔاده
شﻮد.
 -3اصﻮل ﻧسبﻰ ﻧﻴز در سﻴرة پﻴاﻣبر وجﻮد داشتﻪ است؛ اصﻮل ﻧسبﻰبﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨاست ﻛﻪ
پﻴاﻣبر ﻫﻤﻴشﻪ و در ﻫﻤﻪ جا از اﻳﻦ اصﻮل استﻔاده ﻧﻜرده است .از جﻤﻠﻪ اعﻤال ﻗدرت ﻳﻚ
اصﻞ ﻧسبﻰاست .از زور و ﻗدرت ﻛارﮔرفتﻦ ،در اسﻼم و سﻴرت پﻴاﻣبر ﻳﻚ اصﻞ ثابت
4
ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ پﻴاﻣبر آن را در جاﻫاﻳﻲ ﻛﻪ راه دﻳﮕري وجﻮد ﻧداشتﻪ ،روا دﻳده است.
ﻓﻌاﻟﻴت
در سﻴره پﻴاﻣبر

چﻨد ﮔﻮﻧﻪ اصﻮل ﻣﻰتﻮان ﻳافت؟ در ﮔروهﻫاي سﻪ ﻧﻔرى باﻫﻢ بحث

ﻛﻨﻴد
ارزشﻳابﻰ
 -1ﻛدام ﻳﻚ درست است؟
اﻟف) در سﻴرت پﻴاﻣبر ﻫﻤﺔ اصﻮل؛ ﻣطﻠﻖ ،ﻫﻤﻪ جاﻳﻲ و براي ﻫﻤﻪ است
ب) در سﻴرت پﻴاﻣبر اصﻮل ﻧسبﻰﻫﻢ وجﻮد دارد.
 -2ﻣﻴراث پﻴاﻣبر براي ﻣسﻠﻤاﻧان  ...است.
د) ﻗرآن ،رواﻳات و سﻴره
ج) سﻴره
ب) رواﻳات
اﻟف) ﻗرآن
 -3اصﻮل ﻣطﻠﻖ در سﻴرت پﻴاﻣبر را ﻛﻪ تغﻴﻴر ﻧﻤﻲپذﻳرد ﻧام ببرﻳد.
3

ﻗرآن ،ﻣائده8 ،
 -4سﻴرة ﻧبﻮى ،ﻣطﻬرى ،ص  80بﻪ بعد
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درس بﻴست و دوم

اخﻼص
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با اخﻼص و اﻫﻤﻴت آن در آداب و اعﻤال دﻳﻨﻲ
پرسشﻫا
 -1اخﻼص چﻴست؟
 -2شراﻳط اخﻼص چﻴست و بﻪ ﻛدام عﻤﻞ ،عﻤﻞ ﻣخﻠصاﻧﻪ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد؟
ﻫر ﻛاري براي آن صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد تا اﻧسان را بﻪ ﻫدفﻲ برساﻧد و براي رسﻴدن بﻪ ﻫر ﻫدف،
ابزاري ﻻزم است .پرستش خداوﻧد

ﻧﻴز بﻪ ﻫدف ﻗرب بﻪ او صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد و آﻧچﻪ اﻧسان

را بﻪ آن ﻫدف ﻣﻰرساﻧد اخﻼص است .اﻧسان ﻣخﻠص از طاعتﻫا و عبادتﻫا و ساﻳر ﻛارﻫاي
خﻮد تﻨﻬا و تﻨﻬا خشﻨﻮدي پروردﮔارش را در ﻧظر دارد و از ﻫرﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدهﮔﻲ و آﻣـﻴـخـتـﻪﮔﻲ
آن بﻪ غﻴر خدا ﻣﻲپرﻫﻴزد .از اﻳﻦ رو ،تﻨﻬا بـﻪ او دل ﻣﻰبـﻨـدد و خﻮشاﻳﻨد و بدآﻳﻨد دﻳﮕران ،در
ﻧظرش ﻳﻜسان است .ﻫرچﻨد شاﻳد ﻛساﻧﻲ براي پﻴﻴشبرد ﻛارﻫاىشان خﻮاست و ارادة پﻮﻻدﻳﻦ
داشتﻪ باشﻨد ،اﻣا اﻧﮕﻴزة آﻧان چﻴزي دﻳﮕري است و اﻧﮕﻴزة اخﻼصﻤﻨدان از روي خﻠﻮص ﻧﻴت
و بﻪ ﻫدف رضاﻳت خداوﻧد

صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد .از اﻳﻦ رو آﻧان در سختﻲﻫا و پﻴشاﻣدﻫاي

زﻧدهﮔﻲ ،اﻣﻴد خﻮﻳش را از دست ﻧﻤﻲدﻫﻨد و با استﻮاري تﻤام ﻛار خﻮﻳش را پﻲ ﻣﻲﮔﻴرﻧد.
حﻘﻴﻘت اخﻼص در سخﻨان پﻴاﻣبر

و دﻳﮕر ﻣعصﻮﻣان بﻴان شده است .پﻴاﻣبر اسﻼم

فرﻣﻮد:
ترجﻤﻪ :ﻫر حﻘﻲ را حﻘﻴﻘتﻲ است ،و بﻨده ﻳﻰ بﻪ حﻘﻴﻘت اخﻼص ﻧرسد ﻣﮕر آﻧﮕاه ﻛﻪ دوست
1

ﻧداشتﻪ باشد در برابر ﻛاري ﻛﻪ براي خدا ﻣﻰﻛﻨد ستاﻳش شﻮد».
حضرت عﻠﻲ

در اﻳﻦ باره فرﻣﻮد:

ترجﻤﻪ :عبادت خاﻟص اﻳﻦ است ﻛﻪ آدﻣﻲ جز بﻪ پروردﮔارخﻮﻳش اﻣﻴد ﻧبﻨدد و جز از ﮔﻨاه
2

خﻮﻳش ﻧترسد.

ارزش و اﻫﻤﻴت اخﻼص
 -1ﻣحﻤدى رى شﻬرى ،ﻣحﻤد« ،ﻣﻨتخب ﻣﻴزان اﻟحﻜﻤﻪ» ترجﻤﺔ حﻤﻴدرضا شﻴخﻲ ،ج ،1ﻗﻢ :ﻣؤسسﺔ فرﻫﻨﮕﻲ داراﻟحدﻳث،1381،
ص 320
 -2ﻫﻤان ،ﻫﻤان صحﻔﻪ
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ارزش ﻫر ﻛار بﻪ اﻫﻤﻴت ﻫدفﻲ است ﻛﻪ براي رسﻴدن بﻪ آن صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد .از ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
بر ﻣﻰآﻳد ﻛﻪ اخﻼص ﻣعﻴار ارزش ،ﻗبﻮﻟﻲ و ﻧاﻗبﻮﻟﻲ عبادت
و ﮔﻔتﻪﻫاى پﻴاﻣبر و اﻣاﻣان
و در واﻗع ﻫدف دﻳﻦ و ﻣعﻴار ﻣسﻠﻤاﻧﻲ و دﻳﻨداري واﻗعﻲ است .ﻫر ﻛس از روي ﻧﻴت خاﻟصاﻧﻪ
عﻤﻞ ﻛﻨد ،ﻣﻮرد ﻗبﻮل پروردﮔار است و خداوﻧد خﻮد بﻪ آن فرﻣان داده است:
3؛ پس خدا را پاﻛدﻻﻧﻪ فرا خﻮاﻧﻴد ﻫرچﻨد ﻧاباوران را ﻧاخﻮش
افتد.

در سـخـﻨـان پـﻴـشـﻮاﻳـان ﻣـعـصـﻮم ،از جﻤﻠﻪ اﻣام عﻠﻲ از اخﻼص بﻪ بـﻬـتـرﻳﻦ عبادت،
ﻣﻘربان اﻟﻬﻲ  ...ﻳاد شده است .در اﻫـﻤـﻴـت اخـﻼص
ﻣﻼك عبادت ،غاﻳت دﻳﻦ ،عبادت ّ
ﻫـﻤـﻴـﻦ بـس ﻛـﻪ شـرط ﻗـبـﻮﻟﻲ عـﻤـﻞ اسـت و اﮔـر عـﻤـﻠﻲ از روي اخﻼص صﻮرت ﻧﮕﻴرد،
ﻧتﻴجﻪ ﻳﻰ در پﻲ ﻧخﻮاﻫد داشت .پﻴاﻣبر فرﻣﻮد« :ﻫرﮔاه ﻛاري ﻛردي ،آن را تﻨﻬا براي خدا
اﻧجام ده؛ زﻳرا او تﻨﻬا اعﻤال خاﻟص بﻨدهﮔاﻧش را ﻣﻰپذﻳرد»
ﻣراتب اخﻼص

بﻨابراﻳﻦ اخﻼص ﻣعﻴار دﻳﻨداري و عبادت واﻗعﻲ است .خـاﻟص ﻛـردن عبادت و ارادت
صادق داشتﻦ ،ﻣراتبﻰدارد و ﻫر چﻨد عﻤﻞ از روي اخﻼص صﻮرت ﮔﻴرد ،ارزش بﻴشتري ﻧزد
خداوﻧد دارد .از اﻳﻦ رو درجﻪ و جاﻳﮕاه ﻣؤﻣﻨان ﻧزد خداوﻧد ﻣتﻔاوت خﻮاﻫد بﻮد؛ چﻨاﻧﻜﻪ اﻣام
»؛ بﻪوسﻴﻠﺔ اخﻼص درجات اعﻤال ﻣؤﻣﻨان باﻻ ﻣﻰرود.
فرﻣﻮد« :
عﻠﻲ
فرﻣﻮده اﻧد :عبادتﻛﻨﻨدهﮔان سﻪ ﻧﻮع اﻧد
اﻣام صادق
اﻟف) ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ خداوﻧد را از روي ترس ﻣﻰپرستﻨد و اﻳﻦ عبادت بردهﮔان است.
ب) ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ خداوﻧد را براي ثﻮاب و پاداش و رسﻴدن بﻪ وعدهﻫاى بﻬشتﻲ عبادت
ﻣﻰﻛﻨﻨد و اﻳﻦ عبادت اجﻴران است.
ج) ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ خداوﻧد را بدون ﻫرﮔﻮﻧﻪ ترس و طﻤعﻲ و تﻨﻬا بﻪ خاطر دوستﻲ و
بزرﮔﻲاش عبادت ﻣﻰﻛﻨﻨد و اﻳﻦ عبادت آزادهﮔان و برترﻳﻦ و بﻬترﻳﻦ ﻧﻮع عبادت است.
آﻧچﻪ اخﻼص ﻣﻰآورد

اخﻼص ،خﻮد بﻪ خﻮد حاصﻞ ﻧﻤﻲشﻮد ،افزون بر خﻮاست خداوﻧد ﻛﻪ آن را رازي از
رازﻫاﻳش ﻣﻰخﻮاﻧد و در دل بﻨده ﻳﻰ ﻛﻪ دوستش دارد جاي ﻣﻰدﻫد ،4چﻴزﻫاي دﻳﮕري ﻧﻴز
ﻣﻰتﻮاﻧد اخﻼص بﻴاورد:
اﻟف) دورى ﻛردن از حرام ه :پﻴاﻣبر ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد «دوري ﻛردن از حرام ﻛﻤال اخﻼص
است» .اجتﻨاب از ﻣحارم ﻧﻪ تﻨﻬا اخﻼص ﻣﻲآورد و بﻪ آن ﻣﻰافزاﻳد ،بﻠﻜﻪ باﻻترﻳﻦ ﻣرتبﺔ
 -3غافر ،آﻳﺔ 14
 -4ﻣﻴزان اﻟحﻜﻤﻪ ،ج ،3ترجﻤﺔ فارسﻲ ،ﻣدخﻞ اخﻼص

56

اخﻼص است.
ب) ﻳﻘﻴﻦ« :عﻠت اخﻼص ﻳﻘﻴﻦ است» .اﻣام عﻠﻲ  .ﻛسﻲ ﻛﻪ بﻪ خدا و پﻴاﻣبران او و روز
باز پسﻴﻦ ﻳﻘﻴﻦ ﻛاﻣﻞ داشتﻪ باشد ﻧﻤﻲتﻮاﻧد از روي اخﻼص عﻤﻞ ﻧﻜﻨد.
ج) عﻠﻢ« :ﻣﻴﻮه داﻧاﻳﻲ (بﻪ ﻣبداء و ﻣعاد) اخﻼص عﻤﻞ است» اﻣام عﻠﻲ  .ﻫر اﻧدازة ﻛﻪ
آﮔاﻫﻲ اﻧسان باورﻣﻨد از ﻫستﻲ و رازﻫاى بﻰپاﻳان آن و عظﻤت آفرﻳده ﮔار بﻴشتر شﻮد ،بر
اخﻼص او افزوده ﻣﻰشﻮد.
د) ﻛﻢ ﻛردن آرزوﻫا« :آرزوﻫاﻳت را ﻛﻢ ﻛﻦ ،اعﻤاﻟت خاﻟص ﻣﻰشﻮد» اﻣام عﻠﻲ ﻣﻰ فرﻣاﻳﻨد:
ﻫرﮔاه از آرزوﻫاي اﻧسان ﻛاستﻪ شﻮد ،بﻰ رﻳا و تﻨﻬا براي جﻠب رضاي خدا عﻤﻞ خﻮاﻫد ﻛرد.

ه) چشﻢ ﻧداشتﻦ بﻪ ﻣال ﻣردم« :رﻳشﺔ اخﻼص ﻧﻮﻣﻴد شدن از دست ﻣردﻣان است» عﻠﻲ .
ﻫرﮔاه اﻧسان بﻪ آﻧچﻪ ﻣردم از ﻣال و جاه دارﻧد ،دل ﻧبﻨدد و ﻛار بﻨدهﮔﻲ را از بﻬر خدا بﻪ جاي
آورد ،بر اخﻼصش افزوده خﻮاﻫد ﮔشت.
ﻓﻌاﻟﻴت
 -1در بارة اخﻼص و حﻘﻴﻘت آن دو بﻪ دو با ﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻴد.
 -2در ﮔروهﻫاي سﻪ ﻧﻔرى ،ﻫر ﻛدام ﻳﻚ ﻣرتبﺔ اخﻼص را با ﻫﻢ بحث ﻛﻨﻴد.
ارزشﻳابﻰ
 -1اخﻼص چﻴست؟ حدﻳث پﻴاﻣبر دربارة حﻘﻴﻘت آن را بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2برترﻳﻦ عبادتﻛﻨﻨدهﮔان ﻛساﻧﻲ اﻧد ﻛﻪ خداوﻧد را بﻪخاطر  ...ﻣﻰﻛﻨﻨد؟
اﻟف) ترس ب) ثﻮاب و پاداش ج) شﻨاخت و بزرﮔﻲ خداوﻧد .
 -3اﻫﻤﻴت اخﻼص در چﻴست؟
 -4سﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از چﻴزﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ اخﻼص ﻣﻰآورد ،ﻧام ببرﻳد.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
را با ترجﻤﺔ آن حﻔظ ﻛﻨﻴد« :طﻮبﻰﻟﻤﻦ اخﻠص ﷲ عﻤﻠﻪ و عﻠﻤﻪ و
اﻳﻦ حدﻳث اﻣام عﻠﻲ
حبﻪ و بغضﻪ ،و أخذه و ترﻛﻪ ،و ﻛﻼﻣﻪ و صﻤتﻪ ،و فعﻠﻪ و ﻗﻮﻟﻪ»؛ خﻮشا بﻪ حال ﻛسﻲ ﻛﻪ عﻤﻞ و
عﻠﻤش ،دوستﻲ و دشﻤﻨﻲاش ،ﮔرفتﻦ و رﻫا ﻛردن اش ،سخﻦ و سﻜﻮتش و ﻛردار و ﮔﻔتارش
5
تﻨﻬا براي خدا باشد.
 -5ﻫﻤان ،ص 318
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درس بﻴست و سﻮم

ساده زﻳستﻲ
ﻫدف :شﻨاخت سادهزﻳستﻲ
پرسشﻫا
 -1سادهزﻳستﻲ چﻴست؟
 -2ﻣعﻴارﻫاى سادهزﻳستﻲ ﻛدام اﻧد؟
اﻧسان در اﻳﻦ جﻬان ﮔذران براي خﻮرد و خﻮراك و زﻧدهﮔﻲ ﻫﻤﻴشﻪﮔﻲ آفرﻳده ﻧشده
است؛ بﻠﻜﻪ بﻪ ﻣسافري ﻣﻰﻣاﻧد ﻛﻪ باﻳد راﻫﻲ ﻧﻪ چﻨدان طﻮﻻﻧﻲ را طﻲ ﻛﻨد تا بﻪ ﻣﻘصد خﻮﻳش
ﻛﻪ ﻫﻤان حﻴات جاوﻳدان است ،برسد .اﮔر اﻳﻦ ﻣسافر تﻮان و سرﻣاﻳﺔ خﻮﻳش را صرف
خﻮشﮕذراﻧﻲ ﻛﻨد و بﻪ تجﻤﻞ بسﻴار در ﻛار اﻳﻦ جﻬان بپردازد؛ ﻫﻴچﮔاه بﻪ ﻫدف ﻧخﻮاﻫد
رسﻴد؛ در حاﻟﻲﻛﻪ از دﻳد اﻧسان ﻣسﻠﻤان« :اﻟدﻧﻴا ﻣزرﻋة اﻵخرة»؛ دﻧﻴا ﻛشتزار آخرت است 1.و
او بﻪ ﻛار اﻳﻦ دﻧﻴا تا آن اﻧدازه ﻣﻰپردازد ﻛﻪ آن دﻧﻴا را ساﻣان بخشد.
دﻧﻴا را بﻪ سان ﻛشتزار دﻳدن ،بر اساس ﻗرآن ﻛرﻳﻢ سﻪ اصﻞ دارد:
 -1آفرﻳﻨش و زﻧدهﮔﻲ اﻧسان در اﻳﻦ جﻬان سراسر خﻮشﻲ و شادي ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ زﻧدهﮔﻲ
«ﻫر آﻳﻴﻨﻪ اﻧسان
اﻧسان در رﻧج و سختﻲ است:
2

را در رﻧج آفرﻳدﻳﻢ»

 -2زﻧدهﮔﻲ اﻧسان در اﻳﻦ جﻬان پاﻳان ﻧﻤﻲﻳابد؛ بﻠﻜﻪ پس از اﻳﻦ جﻬان ﮔذران بﻪ جﻬان
»
جاوﻳدان ﻛﻪ جاﻳﮕاه ﻫﻤﻴشﻪﮔﻲ اوست ،خﻮاﻫد پﻴﻮست« .
-3راحتﻰ و سعادت« :آن سراي آخرت را براي ﻛساﻧﻲ ﻗرار ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ خﻮاستار
3
برتري و فساد ﻧﻴستﻨد و فرجام [خﻮش] از آن پرﻫﻴزﮔاران است»
بﻨا براﻳﻦ ﻣﻰتﻮان ﮔﻔت ﻛﻪ سادهزﻳستﻲ و ﻳا زﻫد (غرق ﻧشدن در حرص وطﻠب دﻧﻴا) براي
رسﻴدن بﻪ آراﻣش و آساﻳش آخرت و ﻧﮕران ﻧبﻮدن از تﻬﻲ دستﻲ و ﻧاداري است .اﻟبتﻪ اﻳﻦ بﻪ
ﻫﻴچ وجﻪ بﻪ ﻣعﻨاي ترك دﻧﻴا ﻧﻴست.
ﻣﻌﻴار سادهزﻳستﻲ

در رواﻳات دﻳﻨﻲ دربارة سادهزﻳستﻲ بﻪ طﻮر ﻣﻔصﻞ بحث شده و پﻴﻮستﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان بﻪ
زﻧدهﮔﻲ ساده و ﻗﻨاعتپﻴشﻪﮔﻲ تﻮصﻴﻪ شده اﻧد .ﮔذشتﻪ از رواﻳات ،در آثار عاﻟـــــﻤان و
داﻧشﻤﻨدان ﻣسﻠﻤان ﻣباحث و ﻣﻔاﻫﻴﻤﻲ ﻣاﻧﻨد احسان ،اﻧﻔاق ،صدﻗات و خﻴرات ،پرﻫﻴز از طﻤع
 -1عﻮاﻟﻲ اﻟﻠئاﻟﻲ ،ج 1ص 268
-2ﻗرآن ،سﻮره اﻧشﻘاق ،آﻳﻪ 16
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و حرص و تﻜاثر ،ﻗﻨاعت  ...با زﻫد و سادهزﻳستﻲ در پﻴﻮﻧد است ﻛﻪ ﻧشانﮔر اﻫﻤﻴت آن در
جاﻣعﺔ اسﻼﻣﻲ است .اﻣام عﻠﻲ دو ﻧﻮع از زﻫد وساده زﻳستﻲ را ﻣعرفﻲ ﻣﻰﻛﻨد .ﻳﻜﻲ ﻣرتبﻪ
زاﻫدان و سادهزﻳستاﻧﻲ است ﻛﻪ از دﻧﻴا بﻪ ﻛﻤترﻳﻦ اﻧدازه بسﻨده ﻛردهاﻧد:
خﻮشا بﻪحال زاﻫدان
در دﻧﻴا ،و راغبان در آخرت ،آنﻫا ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را فرش ﻗرار دادﻧد و خاك آن را بستر و آبش را عطر ،و ﻗرآن
را ﻫﻤچﻮن ﻟباس زرﻳﻦ و دعا را ﻫﻤچﻮن ﻟباس روﻳﻴﻦ .سپس دﻧﻴا را بر روش ﻣسﻴح طﻲ ﻛردﻧد» 4.خﻮد اﻣام
عﻠﻲ

ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻛسان بﻮد.

عثﻤان بﻦ حﻨﻴف واﻟﻰ اﻣام عﻠﻲ در بصره ،بﻪ دسترخﻮان رﻧﮕﻴﻦ خﻮاﻧده شد و پذﻳرفت.
اﻣام وﻗتﻲ ﻛﻪ از ﻣسأﻟﻪ آﮔاه شد ،بﻪ عثﻤان ﻧاﻣﻪ ﻳﻰ ﻧﻮشت و در آن از پذﻳرش دعﻮت ﻛساﻧﻲ
ﻛﻪ« :بﻴﻨﻮاﻳان را از در ﻣﻲراﻧﻨد و تﻮاﻧﮕران را بر سﻔره ﻣﻲﻧشاﻧﻨد» شﮕﻔتﻲ اش را بﻴان داشت؛
وسپس بﻪ وي فرﻣﻮد« :بﻨﮕر ﻛﻪ در خاﻧﺔ اﻳﻦ ﻛسان چﻪ ﻣﻲخﻮري ،ﻫر چﻪ را در حﻼل بﻮدن آن
تردﻳد داري از دﻫان بﻴﻔﻜﻦ و آﻧچﻪ را ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦداري ﻛﻪ از راه حﻼل بﻪ دست آﻣده است ،تﻨاول
در ﻫﻤﻴﻦ ﻧاﻣﻪ ﻣﻰﻧﻮﻳسد ﻛﻪ شﻤا را تﻮان آن ﻧﻴست ﻛﻪ ﻣاﻧﻨد ﻣﻦ زﻧدهﮔﻲ
ﻧﻤا» .اﻣام عﻠﻲ
ﻛﻨﻴد ،اﻣا اصﻮﻟﻲ را ﻳادآور ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ پﻴروان آن حضرت باﻳد آﻧﻬا را رعاﻳت ﻛﻨﻨد« :بدان
ﻛﻪ ﻫر ﻛس را اﻣاﻣﻲ است ﻛﻪ بدو اﻗتدا ﻣﻰﻛﻨد و از ﻧﻮر داﻧش او فروغ ﻣﻰﮔﻴرد .اﻳﻨﻚ اﻣام
شﻤا از ﻫﻤﻪ دﻧﻴاﻳش بﻪ ﻳﻚ جاﻣﻪ و از ﻫﻤﺔ طعامﻫاﻳش بﻪ دو ﻗرص ﻧان اﻛتﻔا ﻛرده است .اﻟبتﻪ
شﻤا را ﻳاراي آن ﻧﻴست ﻛﻪ چﻨﻴﻦﻛﻨﻴد؛ وﻟﻲ ﻣرا بﻪ پارساﻳﻲ و ﻣجاﻫدت و پاﻛداﻣﻨﻲ و درستﻲ
خﻮﻳش ﻳاري دﻫﻴد .بﻪخدا سﻮﮔﻨد ،از دﻧﻴاي شﻤا پارة زري ﻧﻴﻨدوختﻪام و از ﻫﻤﺔ غﻨاﻳﻢ آن ﻣاﻟﻲ
ذخﻴره ﻧﻜردهام و بﻪ جاي اﻳﻦ جاﻣﻪ ،ﻛﻪ اﻳﻨﻚ ﻛﻬﻨﻪ شده است ،جاﻣﻪ اي دﻳﮕر آﻣادهﻧساختﻪام
 ...اﮔر بخﻮاﻫﻢ بﻪ عسﻞ ﻣصﻔا و ﻣغز ﮔﻨدم و جاﻣﻪﻫاى ابرﻳشﻤﻴﻦ ،دست ﻣﻲﻳابﻢ» .اﻣا چرا اﻣام
چﻨﻴﻦ ﻧﻤﻲﻛﻨد؟ خﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳد« :ﻣﻦ اﻣروز ﻧﻔس خﻮد را بﻪ تﻘﻮا ﻣﻲپرورم تا فردا ،در آن روز
وحشت بزرگ ،اﻳﻤﻦ باشد و بر ﻟبﺔ آن پرتﮕاه ﻟغزﻧده استﻮار ﻣاﻧد .در ﻧﮕاه اﻣام او و ﻫر رﻫبري
باﻳد چﻨان زﻧدهﮔﻲ ﻛﻨد ﻛﻪ ﻣردﻣان در ﮔﻮشﻪ و ﻛﻨار ﻛشﻮرش ﻣﻰﮔذراﻧﻨد و در سختﻲﻫاى
روزﮔار شرﻳﻚ آﻧان باشد .5حال ﻛﻪ ﻫرﻛس را ﻳاراي زﻳستﻦ ﻣاﻧﻨد اﻣام ﻧﻴست ،چﻪ باﻳد ﻛرد؟
از سخﻨان اﻣام داﻧستﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ پارساﻳﻲ ،ﻛﻮشش ،پاﻛداﻣﻨﻲ و درست ﻛاري چﻬار اصﻞ
اوﻟﻴﻪ و ﻫﻤﻪﮔاﻧﻲ سادهزﻳستﻲ است ﻛﻪ ﻫر ﻣسﻠﻤاﻧﻲ باﻳد در زﻧدهﮔﻲاش بﻪ ﻛار ببﻨدد.
 .4ﻧﻬج اﻟبﻼغﻪ ،حﻜﻤت  104در ﻫﻤﻪ جاي اﻳﻦ ﻛتاب از ترجﻤﻪ آﻳتﻲ استﻔاده ﻣﻰشﻮد.
5
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تﻮصﻴﻪ بﻪ سادهزﻳستﻲ بﻪ ﻣعﻨاي ﻛﻨاره ﮔرفتﻦ از ﻛار و ﻛﻮشش و آباداﻧﻲ ﻧﻴست؛ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪﮔان را بﻪ فراﻣﻮش ﻧﻜردن بﻬرة خﻮﻳش از دﻧﻴا فرا ﻣﻰخﻮاﻧد« :ﻻ تﻨس ﻧصﻴبﻚ ﻣﻦ اﻟدﻧﻴا»6
ﻣؤﻣﻦ را ﻛسﻲ را
ﮔﻔتﻪﻫا و سﻴرت بزرﮔان دﻳﻨﻲ ﻧﻴز ﻧشاﻧﮕر اﻳﻦ ﻣطﻠب است .اﻣام صادق
ﻣؤﻣﻦ
ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ تﻼش بﻴشتر و ﻣصرف ﻛﻤتر ﻣﻰﻛﻨد:
پرتﻼش و ﻛﻢ ﻣصرف است .اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ زﻳستﻦ از سﻮﻳﻲ باعث آباداﻧﻲ و روﻧﻖ داد و ستد ﻣﻰشﻮد
و از سﻮي دﻳﮕر زﻧدهﮔﻲ را بﻰدغدغﻪ ﻣﻰسازد.
ﻓﻌاﻟﻴت
 -1شاﮔردان در ﮔروهﻫاي دوﻧﻔره بحث ﻛﻨﻨد ﻛﻪ چرا ﻧباﻳد بﻪ زﻧدهﮔﻲ اﻳﻦ جﻬان بسﻨده
ﻛرد و بﻪ آﻣادهﮔﻲ براي آن جﻬان پرداخت.
 -2ﻣضﻤﻮن آﻳتﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ در تبﻴﻴﻦ ﻛشتزار بﻮدن دﻧﻴا استﻔاده شده اﻧد ،از حﻔظ براي
ﻳﻜدﻳﮕر درﮔروهﻫاي سﻪ ﻧﻔره بازﮔﻮ ﻛﻨﻨد.
ارزشﻳابﻰ
« -1دﻧﻴا ﻛشتزار آخرت است» بﻪ چﻪ ﻣعﻨاست؟
 -2ﮔزﻳﻨﺔ غﻠط ﻛدام است؟
ﻣؤﻣﻦ ﻛسﻲ را ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ بﻴشتر ﻣصرف و ﻛﻤتر ﻛار ﻛﻨد.
اﻟف) اﻣام صادق
ﻣؤﻣﻦ ﻛسﻲ را ﻣﻲداﻧد ﻛﻪ بﻴشتر ﻛار و ﻛﻤتر ﻣصرف ﻣﻰﻛﻨد.
ب) اﻣام صادق
ﻛدام ﻳﻚ از ﻣعﻴارﻫاى زﻳر را با ﻣعﻴار ساده زﻳستﻰ ﻣﻰداﻧد.
 -3اﻣام عﻠﻰ
اﻟف) پارساﻳﻲ ب)ﻛﻮشش ج)پاﻛداﻣﻨﻲ و درستﻛاري د) ﻫﻤﺔ ﻣﻮارد
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
دربارة دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ برخﻲ ﻧادارﻧد و برخﻲ دارا ،با استﻔاده از سخﻨان زﻳرﻳﻦ اﻣام عﻠﻲ
 10سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
«خداي تعاﻟﻲ روزيﻫا را ﻣﻘدر ساخت ،بعضﻲ را فراوان و بعضﻲ را اﻧدك ،در ﻛار
برخﻲ ﮔشاﻳش داد و بر برخﻲ تﻨﮓ ﮔرفت ،و اﻳﻦ تﻘسﻴﻢ از روي عداﻟتبﻮد .تا ﻫر ﻛﻪ را ﻛﻪ
بخﻮاﻫد ،در سختﻲ و آساﻧﻲ بﻴازﻣاﻳد و تﻮاﻧﮕر و ﻣستﻤﻨد را در شﻜرﮔزاري و شﻜﻴباﻳﻲ اﻣتحان
7
ﻛﻨد»...
 -6ﻗصص77/
 -7ﻫﻤان ،خطبﻪ 91
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درس بﻴست و چﻬارم

تﻘﻮا
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با تﻘﻮا
پرسشﻫا
 -1تﻘﻮا چﻴست؟
 -2ﻧﻘش تﻘﻮا در عﻤﻞ چﻴست؟
تﻘﻮا در زبان عربﻰ بﻪ ﻣعﻨاي حﻔظ و ﻧﮕﻬداري از چﻴزي است ﻛﻪ بﻴﻢ زﻳاﻧش ﻣﻰرود و در
زبان فارسﻲ ،بﻪ ﻣعﻨاي پرﻫﻴزﮔاري است .شﻤا چﻪ فﻜر ﻣﻰﻛﻨﻴد ،در فرﻫﻨﮓ دﻳﻨﻲ چﻪ ﻣعﻨاﻳﻲ
دارد؟ ﻧﮕﻬداري از چﻪ چﻴزي و پرﻫﻴزﻛردن از چﻪ چﻴزي؟
تﻘﻮا ﻳا پرﻫﻴزﮔاري را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ بﻴان ﻧﻤﻮده است:
اﻣام صادق
ترجﻤﻪ :آﻧجا ﻛﻪ خداوﻧد دستﻮر داده حاضر باشﻲ ،تﻮ را غاﻳب
ﻧبﻴﻨد و آﻧجا ﻛﻪ ﻧﻬﻲ ﻛرده ،تﻮ را ﻣشاﻫده ﻧﻜﻨد 1.در رواﻳتﻲ دﻳﮕري ﻫﻤﻴﻦ سخﻦ را بﻪ ﮔﻮﻧﻪ
دﻳﮕري فرﻣﻮده است« :از سختترﻳﻦ چﻴزي ﻛﻪ خدا بر خﻠﻘش واجب ساختﻪ ذﻛر بسﻴار
ﻧﻴست ،اﮔر چﻪ
خداست ،ﻣـﻘـصـﻮد ﮔﻔتﻦ
آنﻫا ﻫﻢ از جـﻤـﻠﺔ ذﻛـرﻫا اﻧد؛ بـﻠﻜـﻪ ﻣـﻘـصـﻮد ﻳـاد آوردن خـداسـت در آﻧـچـﻪ حﻼل و
2
حرام فرﻣﻮده ﻛﻪ اﮔر طاعت خداست عﻤﻞ شﻮد و اﮔر ﻣعصﻴت است ،رﻫا شﻮد.
تﻘﻮا؛ ﻣﻌﻴار ﻛراﻣت اﻧسان

سرشت ﻫر اﻧساﻧﻲ چﻨان است ﻛﻪ در پﻲ ﻛﻤاﻟﻲ ﻣﻰﮔردد تا با داشتﻦ آن از دﻳﮕر اﻧسانﻫا
جدا و برجستﻪ شﻮد و در ﻣﻴان ﻫﻤتاﻳان خﻮد ،ﻛراﻣت و شرافت وﻳژة داشتﻪ باشد .عاﻣﻪ ﻣردم
اﻳﻦ شرافت و ﻛراﻣت را در دلبستﻪﮔﻲﻫا و اﻣتﻴازﻫاى دﻧﻴاﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤان وسعت ﻣعﻴشت و
رفعت ﻣﻨزﻟت است ،ﻣﻰجﻮﻳﻨد .از اﻳﻦ رو ،جاﻳﮕاه اﻧسانﻫا را ﻣﻠﻴت ،جﻨسﻴت ،ﻗبﻴﻠﻪ ،ﻧسب،
پاﻳﮕاه اجتﻤاعــــﻲ و اﻗتصادي  ...تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨد؛ اﻣا در فرﻫﻨﮓ دﻳﻨﻲ چﻴزي دﻳﮕري شرافت
تﻘﻮا را باﻻ ترﻳﻦ
و ﻛراﻣت بخش اﻧسان ﻣﻰباشد و آن تﻘﻮا است .بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ اﻣام عﻠﻲ
ﻣرتبﺔ اخﻼق ﻣﻰشﻨاساﻧد و اﻳﻤان بدون آن را سﻮد ﻣﻨد ﻧﻤﻲداﻧد .3پرﻫﻴزﮔاري دست آوردي
 -1بحاراﻻﻧﻮار ،ج  ،67ص 285
 -2اصﻮل ﻛافﻲ ،ج 3 ،ص  ،127رواﻳت4
 -3شرح غرراﻟحﻜﻢ ،ج  ،1ص  194و ﻫﻤان ،ج  ،6ص 412
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است ﻛﻪ ثﻮاب آخرت را در پﻲ دارد ،بﻰآﻧﻜﻪ با وسعت ﻣعﻴشت و رفعت ﻣﻨزﻟت ﻧاسازﮔاري
داشتﻪ باشد .اﻟبتﻪ وسعت ﻣعﻴشت و رفعت ﻣﻨزﻟتﻲ ﻛﻪ از راه پرﻫﻴزﮔاري و تﻼش بﻪ دست آﻣده
باشد.
ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ،در بﻴان ﻣعﻴار برتري اﻧسان ﻧزد خداوﻧد  ،ﻧخست رﻳشﺔ برتريجﻮﻳﻲ ﻗﻮﻣﻲ
و ﻧسبﻰ را ﻣﻲزﻧد و رﻳشﺔ ﻳﮕاﻧﺔ ﻣردﻣان را ،ﻛﻪ آفرﻳده شدن از آدم و حﻮاباشد ،بﻪ آﻧان ﻳادآور
ﻣﻰشﻮد و از آن پس تأﻛﻴد ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ آفرﻳدن ﻣردﻣان بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻗبﻴﻠﻪﻫا و ﻣﻠﻴتﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن،
ﻧﻪ براي فخرورزي بﻠﻜﻪ براي شﻨاختﻦ و استﻮاري پﻴﻮﻧدﻫا و بﻬبﻮدي داد وستدﻫاي ﻣردﻣان
است .در ﮔام سﻮم ﻣعﻴار برتري اﻧسان را پرﻫﻴزﮔاري ﻣﻰداﻧد و پرﻫﻴزﮔارترﻳﻦ ﻣردﻣان را
ﮔراﻣﻲترﻳﻦ ﻧزد خداوﻧد ﻣﻰشﻨاساﻧد.
:4اى ﻣردم ،ﻣا شﻤا
را از ﻣرد و زﻧﻲ آفرﻳدﻳﻢ و شﻤا را ﻣﻠت ﻣﻠت و ﻗبﻴﻠﻪ ﻗبﻴﻠﻪ ﮔرداﻧﻴدﻳﻢ تا با ﻳﻜدﻳﮕر شﻨاساﻳﻲ
ﻣتﻘابﻞ حاصﻞ ﻛﻨﻴد ،در حﻘﻴﻘت ،ارجﻤﻨدترﻳﻦ شﻤا ﻧزد خدا پرﻫﻴزﮔارترﻳﻦ شﻤاست ،بﻲتردﻳد
خداوﻧد داﻧاي آﮔاه است.
پرﻫﻴزﮔاري اﻣتﻴاز حﻘﻴﻘﻲ است ﻛﻪ اﻧسان را بﻪ سعادت جاوﻳداﻧﻪ ﻛﻪ زﻧدهﮔﻲ در جﻮار
رحﻤت ربﻮبﻰ باشد ،ﻣﻰرساﻧد .براي بﻪ دست آوردن سعادت حﻘﻴﻘﻲ ﻧﻪ ﻣال و جﻤال و ﻧﻪ
حسب و ﻧسب بﻪ ﻛار ﻣﻰآﻳد و ﻧﻪ تﻨش با دﻳﮕر اﻧسانﻫا پﻴش ﻣﻰآﻳد و ﻧﻪ ﻛﻤبﻮدي و جﻮد
دارد .ﻫر ﻛس بﻪ ﻣﻴزان پرﻫﻴزﮔارياش براي آخرت و سعادت اﻳﻦ سرا و آن سراي اش تﻮشﻪ
برﻣﻰدارد .خداوﻧد با عﻠﻢ بﻪ ﻣصﻠحت بﻨدﮔاﻧش رستﮕاري آﻧان را در پﻴﻤﻮدن راه تﻘﻮا ﻗرار
داده است.
داستان ﻫابﻴﻞ و ﻗابﻴﻞ

خداوﻧد از دو پسر آدم خﻮاست ﻛﻪ بﻪ ﻣﻨظﻮر ﻧزدﻳﻚ شدن بﻪ او ﻗرباﻧﻲ ﻛﻨﻨد ،ﻫابﻴﻞ
ﻛﻪ ﻧﻴت خاﻟصاﻧﻪ داشت ،بﻬترﻳﻦ ﮔﻮسﻔﻨداش را ﻗرباﻧﻲ ﻛرد و پذﻳرفتﻪ شد ،و ﻗابﻴﻞ ﻛﻪ ﻧﻴت
خاﻟصاﻧﻪ ﻧداشت ،بدترﻳﻦ ﮔﻨدمﻫاﻳش را پﻴشﻜش ﻛرد .با ﻧشاﻧﻪﻫاﻳﻰ ﻛﻪ از پﻴش ﻣﻰداﻧستﻨد،
داﻧستﻪ شد ﻛﻪ از ﻳﻜﻲ ،پذﻳرفتﻪ شده است و از دﻳﮕري ،رد شده است .ﻗابﻴﻞ ﻛﻪ چﻨﻴﻦ دﻳد،
تاب ﻧﻴاورد و بر برادر خشﻢ ﮔرفت و ﻗصد جان او ﻛرد.
ﻗابﻴﻞ« :حتﻤاً تﻮ را خﻮاﻫﻢ ﻛشت»
ﻫابﻴﻞ« :خدا فﻘط از تﻘﻮاپﻴشﻪﮔان ﻣﻲپذﻳرد»
 -4ترجﻤﺔ فارسﻲ تﻔسﻴر اﻟﻤﻴزان ،ج  5آﻳﻪﻫاى ﻣربﻮط دﻳده شﻮد ..ﻗرآن ،حجرات ،آﻳﻪ13
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اﮔر دست خﻮد را بﻪ سﻮي ﻣﻦ دراز ﻛﻨﻲ تا ﻣرا بﻜشﻲ ،ﻣﻦ دستﻢ را بﻪ سﻮي تﻮ دراز ﻧﻤﻲ-
ﻛﻨﻢ تا تﻮ را بﻜشﻢ ،چرا ﻛﻪ ﻣﻦ از خداوﻧد پروردﮔار جﻬاﻧﻴان ﻣﻲترسﻢ.
ﻣﻦ ﻣﻲخﻮاﻫﻢ تﻮ با ﮔﻨاه ﻣﻦ و ﮔﻨاه خﻮدت [بﻪ سﻮي خدا] بازﮔردي و در ﻧتﻴجﻪ از اﻫﻞ
آتش باشﻲ و اﻳﻦ است سزاي ستﻤﮕران .پس ﻧﻔس [اﻣاره]اش او را بﻪ ﻗتﻞ برادرش ترغﻴب ﻛرد
5
و وي را ﻛشت و از زﻳاﻧﻜاران شد».
خﻮاﻫﻲ سﻔﻴد جاﻣﻪ و خﻮاﻫﻲ سﻴاه باش
ﻣرد خداپرست ﻛﻪ تﻘﻮا طﻠب ﻛﻨد
حافظ
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان در ﮔروهﻫاى  3ﻧﻔري جﻮاب سئﻮالﻫاى ذﻳﻞ را بﻴابﻨد.
 -1سﻪ ﮔام ﻗرآن ﻛرﻳﻢ براي بﻴان برتري اﻧسان ﻧزد خداوﻧد ﻛدام اﻧد؟
 -2ﻧﻘش تﻘﻮا را در ﻗبﻮﻟﻲ عﻤﻞ با استﻔاده از داستان ﻫابﻴﻞ و ﻗابﻴﻞ بﻴان ﻛﻨﻴد.
ارزشﻳابﻰ
 -1ﻛدام ترجﻤﻪ درست است؟
اﻟف) آﻧجا ﻛﻪ خداوﻧد دستﻮر داده حاضر ﻧباشﻲ ،تﻮ را غاﻳب ﻧبﻴﻨد و آﻧجا ﻛﻪ ﻧﻬﻲ
ﻛرده ،تﻮ را ﻣشاﻫده ﻧﻜﻨد.
ب) آﻧجا ﻛﻪ خداوﻧد دستﻮر داده حاضر باشﻲ ،تﻮ را غاﻳب ببﻴﻨد و آﻧجا ﻛﻪ ﻧﻬﻲ ﻛرده،
تﻮ را ﻣشاﻫده ﻧﻜﻨد.
ج) آﻧجا ﻛﻪ خداوﻧد دستﻮر داده حاضر باشﻲ ،تﻮ را غاﻳب ﻧبﻴﻨد و آﻧجا ﻛﻪ ﻧﻬﻲ ﻛرده،
تﻮ را ﻣشاﻫده ﻧﻜﻨد.
د) ﻫﻴحﻜدام
 .2ﻣعﻴار ﻛراﻣت اﻧسان ﻧزد خداوﻧد  ...است.
د) تﻘﻮا
ج) ﻳﻘﻴﻦ
ب) اﻳﻤان
اﻟف) اخﻼص
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در باره آﻳﻪ
 -5ﻗرآن ،ﻣائده30- 27
( -6تﻮبﻪ ،آﻳﺔ )36
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؛ و بداﻧﻴد ﻛﻪ خدا با پرﻫﻴزﮔاران است .پﻨج سطر بﻨﻮﻳسﻴد.

درس بﻴست و پﻨجﻢ

صﻠﺔ رحﻢ
ﻫدف :شﻨاخت اﻫﻤﻴت و جاﻳﮕاه صﻠﺔ رحﻢ
پرسشﻫا
 -1صﻠﺔ رحﻢ چﻴست؟
 -2صﻠﺔ رحﻢ در اسﻼم چﻪ اﻫﻤﻴتﻲ دارد؟
صﻠﺔ رحﻢ عبارت اﻧد از :رفتوآﻣد و دوستﻲ با خﻮﻳشاوﻧدان دور و ﻧزدﻳﻚ ،ﻛﻪ ﻧزدﻳﻚترﻳﻦ
و استﻮارترﻳﻦ پﻴﻮﻧد ﻣﻴان افراد ﻧﻮع بشر است ،رﻳشﻪ در احساسات و عﻮاطف اﻧسانﻫا دارد.
سرشت اﻧسانﻫا چﻨان است ﻛﻪ ﻫر ﻛس و ﻫر ﮔروه بﻴشتر در اﻧدﻳشﺔ بستﻪﮔان دور و ﻧزدﻳﻚ
خﻮﻳش اﻧد .پﻴﻮﻧد خﻮﻳشاوﻧدي ﮔذشتﻪ از بﻨﻴادﻫاى عاطﻔﻲ و احساسﻲ ،بﻮده اﻧسانﻫا و آنﻫا را
بﻪ ﻛﻤﻚ و دستﮕﻴري ﻳﻜدﻳﮕر ﻣﻰﻛشاﻧد .اسﻼم صﻠﺔ رحﻢ را از جﻤﻠﺔ اصﻮل ﻣﻬﻢ اخﻼﻗﻲ ﻗرار
داده است ،تا آﻧجا ﻛﻪ در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ آن را در ردﻳف پرستش خﻮد آورده است:
و خدا را بپرستﻴد و چﻴزي را با او شرﻳﻚ ﻣﮕرداﻧﻴد
و بﻪ پدر و ﻣادر احسان ﻛﻨﻴد و دربارة خﻮﻳشاوﻧدان و ﻳتﻴﻤان و ﻣستﻤﻨدان و ﻫﻤساﻳﺔ خﻮﻳش و ﻫﻤساﻳﺔ بﻴﮕاﻧﻪ و
1

ﻫﻤﻨشﻴﻦ و در راه ﻣاﻧده [ ...ﻧﻴﻜﻲ ﻛﻨﻴد].

اﻣام عﻠﻲ

فرﻣﻮد:

در ﻧاﻣﻪاى بﻪ فرزﻧدش اﻣام حسﻦ ﻣجتبﻲ

ترجﻤﻪ:عشﻴرهات را
ﮔراﻣﻲ دار؛ زﻳرا آنﻫا پر و بال تﻮ اﻧد ﻛﻪ بﻪوسﻴﻠﻪ آنﻫا پرواز ﻣﻲﻛﻨﻲ و اصﻞ و رﻳشﻪ تﻮ اﻧد ﻛﻪ بﻪ آﻧﻬا باز
2

ﻣﻲﮔردي ،و دست و ﻧﻴروي تﻮ اﻧد ﻛﻪ با آن بﻪ دشﻤﻦ حﻤﻠﻪ ﻣﻲﻛﻨﻲ.

ﻧﻜﻮﻫش ﻗﻄﻊ صﻠﺔ رحﻢ

صﻠﺔ رحﻢ تﻨﻬا ﻳﻚ تﻮصﻴﺔ اخﻼﻗﻲ ﻧﻴست ﻛﻪ ﻫرﻛس آن را بﻪ جاي آورد ،ﻛار ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ
ﻛرده باشد و ثﻮابﻰ ببرد و ﻫر ﻛس بﻪ جاي ﻧﻴاورد ،باﻛﻲ بر او ﻧباشد .ﻣردم وﻗتﻲ چﻴزي
را از ﻳﻜدﻳﮕر بخﻮاﻫﻨد ﻳا ﻳﻜدﻳﮕر را بﻪ ﻛاري وادار ﻛﻨﻨد ،بﻪ خداوﻧد سﻮﮔﻨد ﻣﻰدﻫﻨد ﻛﻪ
ﻧشان از عظﻤت و ﻣحبﻮبﻴت خداوﻧد دارد 3.خداوﻧد عدم رابطﻪ با خﻮﻳشان را در ﻛﻨار
پﻴﻤانشﻜﻨﻲ و فساد در زﻣﻴﻦ ﻗرار ﻣﻰدﻫد و ﻧﻔرﻳﻦاش را ﻧثار آﻧان ﻣﻰﻛﻨد:
1
2
3
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ترجﻤﻪ :و ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ پﻴﻤان خدا را پس از بستﻦ آن ﻣﻲشﻜﻨﻨد و آﻧچﻪ
را خدا بﻪ پﻴﻮستﻦ آن فرﻣان داده ﻣﻲﮔسﻠﻨد و در زﻣﻴﻦ فساد ﻣﻲﻛﻨﻨد برايشان ﻟعﻨت است و
بد فرجاﻣﻲ آن سراي اﻳشان راست )4.آﻧچﻪ خداوﻧد بﻪ پﻴﻮستﻦ آن فرﻣان داده ،صﻠﺔ رحﻢ
است .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان دچار ﻧﻔرﻳﻦ ﻧﮕردﻧد ،پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻲ اسﻼم بﻪ ﻧسﻞ دورة
خﻮدش و ﻧسﻞﻫاى ﻛﻪ تا روز ﻗﻴاﻣت بﻪ دﻧﻴا ﻣﻰآﻳﻨد تﻮصﻴﻪ ﻛرد فرﻣﻮدﻧد« :صـﻠﺔ رحﻢ ﻛﻨﻨد،
ﮔرچﻪ ﻻزﻣﺔ آن ﻳﻚ سال راه پﻴﻤﻮدن باشد؛ زﻳرا صﻠﺔ رحﻢ از دﻳﻦ است» 5در فﻘﻪ ﻧﻴز صﻠﺔ رحﻢ
در شﻤار ﻣساﻳﻞ واجب آﻣده است ،ﻫرچﻨد خﻮﻳشاوﻧدان ﻣرتد ﻳا ﻛافر باشﻨد.
ﻣﻮارد صﻠﺔ رحﻢ

ﻣراد از رحﻢ ﻛﻪ صﻠﺔ آن واجب و ﻗطع آن حرام است ،شاﻣﻞ ﻫرﮔﻮﻧﻪ ﻧسبتﻲ ﻣﻴان اﻧسانﻫا
ﻣﻰشﻮد ﻫرچﻨد دور باشد .صﻠﺔ رحﻢ بﻪ ﻫﻴچ روي ﻣحدود بﻪ ﻣﻮرد خاصﻲ ﻧﻤﻲشﻮد؛ بﻠﻜﻪ از
ﻛﻤﻚ جاﻧﻲ و ﻣاﻟﻲ تا سﻼم ﻛردن و آزار ﻧرساﻧدن را در بر ﻣﻰﮔﻴرد .پاره ﻳﻰ از روشﻫا و
شﻴﻮهﻫاى ﻣعﻤﻮل در صﻠﺔ رحﻢ اﻳﻨﻬا اﻧد:
 -1ﻛﻤﻚ جاﻧﻲ :بزرﮔترﻳﻦ و ارزشﻤﻨدترﻳﻦ ﻗسﻢ صﻠﺔ رحﻢ ،ﻫﻤﻜاري در وﻗتﻲ است ﻛﻪ
جان ﻳﻜﻲ از بستﻪﮔان در خطر باشد و در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻰباﻳد تا پاي جان اﻳستاد و در دفع خطر
ﻛﻮشﻴد .پﻴاﻣبر اسﻼم اجر چﻨﻴﻦ ﻛسﻲ را اجر صد شﻬﻴد وعده داده است:
ﻫر
6

ﻛس با جان و ﻣاﻟش صﻠﺔ رحﻢ ﻛﻨد ،خداوﻧد اجر صد شﻬﻴد را بﻪ او ﻣﻰدﻫد.
 -2ﻛﻤﻚ ﻣاﻟﻲ :اﮔر از خﻮﻳشاوﻧدان و بستﻪﮔان ﻛسﻲ ﻧﻴازﻣﻨد ﻛﻤﻚ ﻣاﻟﻲ باشد و آن
ﻛس بتﻮاﻧد آن را برآورده سازد ،بﻰدرﻧﮓ باﻳد اﻗدام ﻛﻨد .اﻳﻦ اﻟبتﻪ ﻧﻪ از سر ﻟطف و بخشش؛
بﻠﻜﻪ حﻘﻲ است ﻛﻪ ﻗرآن ﻣﻘرر ﻛرده است:
7

؛ و حﻖ خﻮﻳشاوﻧد را بﻪ او بده و ﻣستﻤﻨد و در راهﻣاﻧده را [دستﮕﻴري ﻛﻦ] و اسراف ﻣﻜﻦ.

 -3احﻮال پرسﻲ :اﻳﻦ تصﻮر ﻛﻪ صﻠﺔ رحﻢ تﻨﻬا بﻪ ﻛﻤﻚ جاﻧﻲ و ﻣاﻟﻲ و براي ﻛساﻧﻲ
است ﻛﻪ تﻮان آن دو را دارﻧد ،درست ﻧﻴست .ﻫدف از صﻠﺔ رحﻢ ﻛﻪ در پﻴﻮﻧد ﻧﮕﻬداشتﻦ
اﻧسانﻫا است ،از راهﻫاي دﻳﮕر ﻧﻴز برآورده ﻣﻰشﻮد .از جﻤﻠﺔ آن راهﻫا ،رفتﻦ بﻪ خاﻧﺔ ﻳﻜدﻳﮕر،
تا آن اﻧدازة بﻪ
احﻮالپرسﻲ ﻫرچﻨد تﻠﻔﻨﻲ ﻳا ﻧاﻣﻪ ﻧﮕاراﻧﻪ و عﻴادت ﻣرﻳض است .اﻣام عﻠﻲ
با بستﻪﮔان خﻮد صﻠﺔ رحﻢ
صﻠﺔ رحﻢ سﻔارش ﻛرد ﻛﻪ فرﻣﻮد:
ﻛﻨﻴد ،ﮔرچﻪ با سﻼم باشد.
 -4ﻗرآن ،رعد25 ،
 -5بحار ج71
 -6وسائﻞ اﻟشﻴعﻪ ،ج6
 -7ﻗرآن ،اسراء26 ،
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 -4آزار ﻧرساﻧدن :اﮔر ﻫﻴچ ﻛاري براي خﻮﻳشاوﻧدان و بستﻪﮔان ﻧتﻮان ﻛرد ،ﻣﻰتﻮان از
ﻫر چﻴزي ﻛﻪ بﻪ آﻧان آزار رساﻧد ﻣاﻧﻨد تﻬﻤت ،زخﻢ زبان ،غﻴبت ،سرزﻧش ،عﻴبﮔﻮﻳﻲ ...پرﻫﻴز
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ صﻠﺔ رحﻢ را بﻬترﻳﻦ ﻣﻴداﻧد:
ﻛرد .اﻣام صادق
بﻬترﻳﻦ چﻴزي ﻛﻪ بﻪ آن صﻠﺔ رحﻢ ﻣﻰشﻮد ،خﻮدداري ﻛردن از اذﻳت و آزار آﻧان است.

در برابر صﻠﺔ رحﻢ ﻗطع رحﻢ ﻗرار داردﻛﻪ در اسﻼم ﻧﻜﻮﻫﻴده و حتا حرام است و آن
ﻫرﮔﻮﻧﻪ آزاررساﻧﻲ با ﮔﻔتار و ﻛردار و ﻳا درﻳغ ﻛردن از ﻫر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻜاري است ﻛﻪ در تﻮان
ﻣﻰباشد 8.ﻣردي ﻧزد پﻴاﻣبر آﻣد و ﮔﻔت :اى رسﻮل خدا ﻣﻦ خﻮﻳشاوﻧدان و بستﻪﮔاﻧﻲ دارم
ﻛﻪ با آنﻫا ﻫﻢخﻮن و ﻫﻢرﻳشﻪ ام ،اﻣا ﻣرا آزار ﻣﻰدﻫﻨد؛ از اﻳﻦ رو ﻗصد دارم ﻛﻪ از آنﻫا دوري
ﻛﻨﻢ .پﻴاﻣبر فرﻣﻮد در اﻳﻦ صﻮرت خداوﻧد ﻫﻤﺔ شﻤا را از خﻮد ﻣﻰراﻧد .آن ﻣرد ﮔﻔت
چﻪ ﻛﻨﻢ؟ پﻴاﻣبر فرﻣﻮد:
ﻧسبت بﻪ آن ﻛﻪ تﻮ را ﻣحروم ﻛرد و از تﻮ درﻳغ
ﻣﻰﻛﻨد ،بخشﻨده باش و با آن ﻛﻪ با تﻮ ﻗطع رابطﻪ ﻛرده ،رابطﻪ بر ﻗرار ﻛﻦ و آﻧﻜﻪ بﻪ تﻮ ظﻠﻢ ﻛرده ببخش و
9

بدان ﻛﻪ اﮔر اﻳﻦ ﻛار را ﻛردي ،خداي عز و جﻞ پشتﻴبان تﻮ در ﻣﻘابﻞ آﻧﻬا خﻮاﻫد بﻮد.

ﻓﻌاﻟﻴت
 -1شاﮔردان دو ﻧﻔري با ﻳﻜدﻳﮕر دربارة اﻫﻤﻴت صﻠﺔ رحﻢ بحث ﻛﻨﻨد.
 -2در ﮔروهﻫاى دو ﻧﻔرى آﻳﺔ ﻗرآن در ﻧﻜﻮﻫش ﻗطع صﻠﺔ رحﻢ را بخﻮاﻧﻴد و ترجﻤﻪ اش
را از حﻔظ بﮕﻮﻳﻴد.
ارزشﻳابﻰ
 -1ﮔزﻳﻨﺔ درست ﻛدام است؟
اﻟف) خداوﻧد اخﻼص و احسان بﻪ پدر و ﻣادر را در ردﻳف پرستش خﻮد آورده است.
ب) خداوﻧد صﻠﺔ رحﻢ و احسان بﻪ پدر و ﻣادر را در ردﻳف پرستش خﻮد آورده است.
 .2از ﻧظر فﻘﻬﻲ صﻠﺔ رحﻢ  ...است.
ه) ﻣستحب
د) ﻣﻜروه
ج) ﻣباح
ب) واجب
اﻟف) حرام
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
شاﮔردان ﻣﻮرد دﻳﮕري ﻫﻤاﻧﻨد ﻣﻮاردي ﻛﻪ در درس آﻣده است ،بﻴابﻨد و در ﻛتابچﻪﻫاىشان
ﻳادداشت ﻧﻤاﻳﻨد.
 -8ﻣعراج اﻟسعاده ،ﻣﻼ احﻤد ﻧراﻗﻲ ،ﻣﻘام پﻨجﻢ ،صﻔت ﻫﻔتﻢ
 -9احﻴاء اﻟعﻠﻮم غزاﻟﻲ ،ﻛتاب اﻟصحبﻪ و اﻟﻤعاشره ،بﻪ ﻧﻘﻞ از آداب اسﻼﻣﻲ ،ج  1چاپ سﻮم ،ﻗﻢ :سازﻣان حﻮزهﻫا و ﻣدارس عﻠﻤﻴﺔ
خارج از ﻛشﻮر 1385 ،ص 52
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درس بﻴست و ششﻢ

ﻣﻮاسات
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با ﻣﻮاسات
پرسشﻫا
 -1ﻣﻮاسات چﻴست؟
 -2ﻣﻮاسات چﻪ اﻫﻤﻴتﻲ دارد؟
از دو ﻧﻜتﻪ در زﻧدهﮔﻲ ﻧﻤﻲتﻮان چشﻢ پﻮشﻴد:
ﻳﻜﻲ آﻧﻜﻪ اﻧسانﻫا در جﻬان ﻫﻤﻮاره با چاﻟشﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن در زﻣﻴﻨﻪﻫاى ﻣختﻠف زﻧدهﮔﻲ
روبرو استﻨد .اﻳﻦ چاﻟشﻫا ﮔاﻫﻲ آن اﻧدازه سﻬﻤﮕﻴﻦ و سخت است ﻛﻪ فرد ،ﻫرچﻨد ﻧﻴروﻣﻨد
و ﻛاردان باشد ،بﻪ تﻨﻬاﻳﻲ از پس آن برآﻣده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد.
دوم آﻧﻜﻪ در ﻧظام آفرﻳﻨش اﻧسانﻫا ،از ﻧﮕاه سرﻣاﻳﻪ ،وضعﻴت اجتﻤاعﻲ ،ﻫﻮش خدادادي،
ﻛﻮشش اﻧساﻧﻲ ...در ﻳﻚ پاﻳﻪ ﻧﻴستﻨد؛ از اﻳﻦ رو براي چﻴره شدن بر چاﻟشﻫا و ﮔرفتاريﻫا،
اﻧسانﻫا ﻧﻴازﻣﻨد ﻛﻤﻚ ﻳﻜدﻳﮕرﻧد و تﻨﻬا ﻫﻨﮕاﻣﻲ ﻣﻰتﻮاﻧﻨد بر آنﻫا چﻴره شﻮﻧد ﻛﻪ از ﻛﻤﻚ
بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر درﻳغ ﻧﻜﻨﻨد .ﻛﻤﻚ و ﻫﻤﻜاري ،ﻫرچﻨد اﻧدﻛش سﻮدﻣﻨد است و ثﻮاب دارد؛ وﻟﻲ
باﻳد چﻨان باشد ﻛﻪ ﻫرﻛس دﻳﮕري را در بﻪ دست آوردن خﻴر و سﻮد و دور ﻛردن و زدودن
شر و زﻳان ﻫﻤچﻮن خﻮد بشﻨاسد .در دﻳﻦ ﻣﻘدس اسﻼم ،چﻨﻴﻦ ﻛاري را ﻣﻮاسات ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ
براي چﻴره شدن بر چاﻟشﻫاي زﻧدهﮔﻲ طرح ﮔردﻳده است.
ارزشﻤﻨدي و ارجﻤﻨدي ﻣﻮاسات در رواﻳات تا بﻪ آن حد است ﻛﻪ پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻲ اسﻼم
آن را در ردﻳف اﻧصاف و ﻳاد خدا ﻗرار داد و فرﻣﻮد:
اى عـﻠﻲ! سـرور ﻛارﻫا سـﻪ چـﻴـز اسـت :اﻧصاف داشتﻦ با ﻣردم از جاﻧب خﻮد،
ﻣﻮاسات با برادر دﻳـﻨـﻲ در راه خـداي بـزرگ و ﻳـاد خـداي تـعـاﻟﻲ در ﻫـر حال.1
ﻣﻮاسات ،وﻳژهﮔﻲ ﻣؤﻣﻦ واﻗﻌﻲ

ﻫر عﻤﻞ و باوري با جاﻳﮕاﻫﻲ ﻛﻪ براي آن در ﻧظر ﮔرفتﻪ شده است ،سﻨجﻴده ﻣﻰشﻮد و
ابزار سﻨجش ،ﻧشاﻧﻪﻫاى آن عﻤﻞ و باور است .در دﻳﻦ ﻣﻘدس اسﻼم اﮔر ﻛسﻲ ﻫر دو شﻬادت،
شﻬادت بﻪ ﻳﮕاﻧﻪﮔﻲ و بﻲﻣاﻧﻨدي خداوﻧد و پﻴاﻣبري حضرت ﻣحﻤد ﻣصطﻔﻲ را بر
 -1بحار اﻻﻧﻮار ،ج  ،71ص392
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زبان جاري ﻛﻨد ،ﻣسﻠﻤان خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؛ وﻟﻲ افزون بر اداى شﻬادتﻴﻦ و باور ﻗﻠبﻲ ،ﻣسﻠﻤاﻧان
و ﻣؤﻣﻨان باﻳد ﻳﻚ سﻠسﻠﻪ از اعﻤال را بﻪ جا بﻴاورﻧد تا ﻣسﻠﻤان و ﻣؤﻣﻦ واﻗعﻲ و بﻨدة حﻘﻴﻘﻲ
خداوﻧد شﻮﻧد .از شﻤار آن اعﻤال ﻧﻤاز ،روزه ،زﻛات ... ،است .اﻣام ﻣﻮسﻲ ﻛاظﻢ
ﻳﻜﻲ از ﻧشاﻧﻪﻫاى شﻨاخت شﻴعﻴاﻧش را در پﻬﻠﻮي خﻮاﻧدن ﻧﻤاز بﻪ وﻗت ،دادن زﻛات ،اﻣر
بﻪ ﻣعروف وﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜر ،ﻣﻮاسات ﻣﻰداﻧد:
شﻴعﻴان ﻣا ،با ﻣراعات وﻗت ﻧﻤاز،

دادن زﻛات ،ﻣﻮاسات با برادران ،اﻣر بﻪ ﻣعروف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜر شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮﻧد .2اﻳﻦ اﻣـــــر از سﻮﻳﻲ
ﻧشان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻣﻮاسات اﻣر ﻣﻬﻤﻲ در دﻳﻦ اسﻼم ﻣﻰباشد ﻛﻪ در ﻛﻨار ﻧﻤاز ،زﻛات ،اﻣر بﻪ
ﻣعروف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜر ﻗرار ﮔرفتﻪ است .از سﻮي دﻳﮕر خصﻠتﻲ است در درون و دل اﻧسانﻫا
ﻛﻪ بدون ﻫر ﮔﻮﻧﻪ جبر اجتﻤاعﻲ و ﻣجازات شرعﻲ و تﻨﻬا براي رضاﻳت خداوﻧد و از روي
اﻧسان دوستﻲ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد و اﻣتﻴاز آن ﻫﻢ در ﻫﻤﻴﻦ است بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻮاساتﻛﻨﻨدﮔان
ﻛبرﻳت احﻤرﻧد.
ﻛﻤﻴابﻨد و بﻪ بﻴان اﻣام صادق
ﮔﻮﻧﻪﻫاى ﻣﻮاسات
اﻧسانﻫا در زﻧدهﮔﻲشان پﻴﻮستﻪ با چاﻟشﻫاﻳﻰ روبرو ﻣﻰشﻮﻧد ﻛﻪ زدودن آنﻫا تﻨﻬا با
ﻛﻤﻚ ﻣاﻟﻲ پاك شدﻧﻲ ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ ﻛﻤﻚ جاﻧﻲ را ﻧﻴز ﻣﻲطﻠبد .از اﻳﻦ رو ﻣﻮاسات ﻧﻴز دو
ﮔﻮﻧﻪ است.ﻳﻜﻲ ﻣاﻟﻲ؛ دﻳﮕري جاﻧﻲ.
اﻟف) ﻣﻮاسات جاﻧﻲ :در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاسات اﻧسان براي ﻛﻤﻚ بﻪ دﻳﮕران حتﻰ از جاﻧش
در ﻣﻰﮔذرد و ﻫﻤﺔ دل بستﻪﮔﻲﻫاي ﻣادي و دﻧﻴاﻳﻲاش را ﻛﻨار ﻣﻰﮔذارد .ﻧﻤﻮﻧﺔ برجستﺔ ﻛسﻲ
ﻛﻪ با جاﻧش ﻣﻮاسات ﻛرد ،اﻣام عﻠﻲ است .در غزوة احد ﻫﻨﮕاﻣﻲ ﻛﻪ ﻛارزار سخت شد ،دﻳﮕر
ﻣسﻠﻤاﻧان از ﻛﻨار پﻴاﻣبر پراﻛﻨده شدﻧد و آن حضرت ﻳﻚ تﻨﻪ با دشﻤﻨاﻧش ﻣﻰرزﻣﻴد .تﻨﻬا
پﻴشاپﻴش پﻴاﻣبر بﻪ جﻨﮓ ﻣﻲپرداخت و ﻟحظﺔ از آن حضرت غافﻞ ﻧﻤﻲشد ،تا
عﻠﻲ
آﻧﻜﻪ سر و روي و بدن اش ﻫﻔتاد زخﻢ برداشت .پﻴاﻣبر بﻪ عﻠﻲ ﮔﻔت:اى عﻠﻲ ستاﻳشت را
از آسﻤان ﻣﻰشﻨﻮي؟ فرشتﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ ﻧام او رضﻮان است در ﻣﻴان فرشتﮕان آواز سر ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ
3
«ﻻسﻴف اﻻ ذواﻟﻔﻘار و ﻻ فتئ اﻻ عﻠﻲ»؛ شﻤشﻴري جز ذواﻟﻔﻘار ﻧﻴست و جﻮاﻧﻲ جز عﻠﻲ.
ب) ﻣﻮاسات ﻣاﻟﻲ :بخشش داراﻳﻲ در راه خدا و ﻛﻤﻚ بﻪ دﻳﮕران ﮔﻮﻧﺔ دﻳﮕري از
ﻣﻮاسات را در
ﻣﻮاسات است ﻛﻪ در جاي خﻮد ارج و ارزش بسﻴاري دارد .اﻣام صادق
ﻛﻨار ﻧصﻴحت و باز داشتﻦ دشﻤﻦ ،از حﻘﻮق ﻣؤﻣﻨان بر ﻳﻜدﻳﮕر شﻤرده است:
 -2وسائﻞ اﻟشﻴعﻪ ،شﻴخ حر عاﻣﻠﻲ ،آل اﻟبﻴت ،ﻗﻢ ،1409 ،ج  5ص83
 -3ارشاد اﻟﻘﻠﻮب ،حسﻦ بﻦ اﻟﻲ اﻟحسﻦ دﻳﻠﻤﻲ ،ج  ،2ص  ،243شرﻳف رضﻲ ،ﻗﻢ1412 ،
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ﻣؤﻣﻦ برادر ﻣؤﻣﻦ است ،بر او حﻖ
4

ﻧصﻴحت ،ﻣﻮاسات و باز داشتﻦ دشﻤﻦ دارد.
از بﻴشﻲ و ﻛﻤﻲ جﻬان تﻨﮓ ﻣﻜﻦ دل با دﻫر ﻣدارا ﻛﻦ و با خﻠﻖ ﻣﻮاسات
حﻜﻴﻢ ﻧاصر خسرو

ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان در ﮔروهﻫاى  3ﻧﻔري پاسخ سؤاﻻت ذﻳﻞ را پﻴدا ﻧﻤاﻳﻨد.
 -1چرا اﻧسانﻫا باﻳد بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر ﻣﻮاسات ﻛﻨﻨد؟ دو دﻟﻴﻞ را بﮕﻮﻳﻴد.
 -2ﻣﻮاسات چﻨد ﮔﻮﻧﻪ است؟ بﻬترﻳﻦ ﻧﻮع آن ﻛدام است؟
ارزشﻳابﻰ
پﻴاﻣبر  :سرور اعﻤال  ...است .ﮔزﻳﻨﺔ درست را ﻣشخص ﻛﻨﻴد.
اﻟف) اﻧصاف با ﻣردم ب) ﻳاد خدا ج) ﻣﻮاسات د) ﻫﻴچﻜدام ه) ﻫر سﻪ
 -1اﻳﻦ جﻤﻠﺔ «شﻤشﻴري جز ذواﻟﻔﻘار ﻧﻴست و جﻮاﻧﻲ جز عﻠﻲ» در ﻛدام جﻨﮓ دربارة
ﮔﻔتﻪ شده است؟
حضرت عﻠﻲ
د) خﻴبر
ج) احد
ب) خﻨدق
اﻟف) تبﻮك
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
دربارة اﻳﻦ حدﻳث از اﻣام عﻠﻲ
برادري را حﻔظ ﻧﻤﻲﻛﻨد؛ پﻨج سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
:

 .4ﻣحدث ﻧﻮري ،ﻣستدرك اﻟﻮسائﻞ ،ج  ،9ص ،42ﻣؤسسﻪ آل اﻟبﻴت ،ﻗﻢ1408 ،
 .5غرراﻟحﻜﻢ و درراﻟﻜﻠﻢ ،شﻤارة 9526
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5

چﻴزي ﻣاﻧﻨد ﻣﻮاسات،

درس بﻴست وﻫﻔتﻢ

اﻳثار
ﻫدف :آشﻨاﻳﻰ با فضﻴﻠت اﻳثار
پرسشﻫا
 -1اﻳثار چﻴست؟
 -2پﻴاﻣدﻫاى اﻳثار ﻛدام اﻧد؟
در زﻧدهﮔﻲ اجتﻤاعﻲ ،پﻴﻮستﻪ اﻧسانﻫا ﻧﻴازﻣﻨد ﻳﻜدﻳﮕر ﻣﻰﮔردﻧد .اﻳﻦ ﻧﻴازﻣﻨدي ﮔاﻫﻲ بﻪ
دﻟﻴﻞ ﻛﻤبﻮدي اشﻴاى ﻣﻮرد ضرورت ﻣﻰباشد ،در چﻨﻴﻦ ﻣﻮردي ﻛسﻲ ﻛﻪ ﻧﻴاز شدﻳد بﻪ چﻴزي
دارد وﻟﻲ بﻪ دﻳﮕري ببخشد اﻳثار ﻛرده و دﻳﮕري را بر خﻮد ﻣﻘدم داشتﻪ است.
اﻳثار ابعاد ﮔﻮﻧاﮔﻮن دارد .ﮔاﻫﻲ بعد ﻣاﻟﻲ دارد ﻛﻪ اﻧسان ،ﻣاﻟﻲ را با وجﻮد ﻧﻴازﻣﻨدي
خﻮدش ،بﻪ دﻳﮕري ﻣﻰبخشد و خﻮاست او را بر خﻮاست خﻮد ﻣﻘدم ﻣﻰدارد و ﮔاﻫﻲ بعد
جاﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﻛسﻲ بﻪ جاي دﻳﮕري و ﻳا با پﻴشﻲ ﮔرفتﻦ از دﻳﮕري ،جان خﻮﻳش را فـــــدا
ﻣﻰﻛﻨد.
چرا اﻳثار؟

اﻧسان در زﻧدهﮔﻲ ﮔاﻫﻲ با ﮔرهﻫاﻳﻰ روبﻪرو ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﮔشﻮدن آن ﻫا ،تﻨﻬا با اﻳثار شدﻧﻲ
است .جاي سبﻚ و سﻨﮕﻴﻦ ﻛردن و سﻨجش سﻮد و زﻳان ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ تﻨﻬا و تﻨﻬا باﻳد دست بﻪ
ﻛار برد و آﻧچﻪ را ﻛﻪ شاﻳستﺔ چﻨان وضعﻴت و ﻣﻮﻗعﻴت است ،باﻳد ﻛرد .اﻳثار افزون بر آﻧﻜﻪ
بﻪ ﻛار عﻤارت آن سرا ﻣﻰآﻳد ،بﻪ ﻛار اﻳﻦ سرا ﻧﻴز ﻣﻰآﻳد .از آن ﻣﻴان از سخﻨان اﻣام عﻠﻲ
اثرﻫاي زﻳر را ﻣﻰتﻮان برشﻤرد:
آشﻜار شدن ﮔﻮﻫر اﻧسانﻫا

در ﻫﻨﮕاﻣﻪﻫاى سخت ،حادثﻪﻫاى پﻴشبﻴﻨﻲﻧاپذﻳر ،ﻟغزشﮕاهﻫا و در خطر بﻮدن ﻣﻨﻔعتﻫاى
شخصﻲ؛ ﮔﻮﻫر راستﻴﻦ ،ﻛراﻣت ،پاﻛﻴزهﮔﻲ و جان ﻧثاري اﻧسانﻫا آشﻜار ﻣﻰشﻮد:
ﻫﻨﮕام اﻳثار ،ﮔﻮﻫرﻫاي ﻧﻴﻜان آشﻜار ﻣﻰشﻮد.

سروري و سرﻓرازي

ﻣردﻣان ﻫﻨﮕاﻣﻲ ﻛﻪ اﻳثار جاﻧﻲ و ﻣاﻟﻲ ﻛسﻲ را ببﻴﻨﻨد و بداﻧﻨد ﻛﻪ تﻨﻬا در پﻲ سﻮد شخصﻲ
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خﻮد ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ در ﻫﻨﮕاﻣﻪﻫاى شﻮر و شر از خرج ﻣاﻟش و از ﻛف دادن جاﻧش درﻳـــغ ﻧﻤﻲﻛﻨد،
شﻴﻔتﻪ و پﻴرو وي ﻣﻰشﻮﻧد .پﻴشﻮاي ﻣؤﻣﻨان عﻠﻲ اﻳثار را برترﻳﻦ ﻧﻴاﻳش و بزرگترﻳﻦ سروري
؛ بااﻳثار (و
خﻮاﻧده 1و فرﻣاﻧدﻫﻲ را در ﮔرو اﻳثارﮔري ﻣﻰداﻧد:
ﻣﻘدم داشتﻦ دﻳﮕران) بر خﻮد ،ﻣاﻟﻚ ﮔردنﻫا (فرﻣاﻧده و سرور) ﻣﻰشﻮي.2
؛ اﻳثارﮔر ﻧﻤﻮﻧﻪ

اﻣام ﻋﻠﻲ

در سال سﻴزدﻫﻢ بعد از بعثت ﻛﻪ ﻗرﻳشﻴان بر پﻴاﻣبر سخت ﮔرفتﻨد و آن حضرت ﻧاﮔزﻳر
بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ ﻫجرت ﻛﻨد ،ﻗرﻳشﻴان برﻧاﻣﻪ ﻛردﻧد ﻛﻪ شبﻫﻨﮕام بر خاﻧﺔ پﻴاﻣبر ﻳﻮرش ببرﻧد
بﻪجاي
و حضرت را بﻜشﻨد و بدﻳﻦ سان چﻴزي از اسﻼم ﻧﮕذارﻧد .اﻣا حضرت عﻠﻲ
پﻴاﻣبر در بستر آنحضرت خﻮابﻴد و پﻴاﻣبر راﻫﻲ ﻣدﻳﻨﻪ شد .آﻧان وﻗتﻲ آﻣدﻧد جاﻣﻪ از
روي فرد خﻔتﻪ در بستر برﮔرفتﻨد و بﻪ ﻧاﮔاه با عﻠﻲ ﻣﻮاجﻪ شدﻧد و در ﻳافتﻨد ﻛﻪ پﻴاﻣبر ﻫجرت
در حاﻟﻰ در بستر پﻴاﻣبر خﻮابﻴد ﻛﻪ احتﻤال زﻳاد ﻣﻴرفت
ﻛرده است .حضرت عﻠﻲ
ﻛﻪ ﻗرﻳشﻴان بدون برداشتﻦ جاﻣﻪ بر او حﻤﻠﻪ ﻛﻨﻨد و او را بﻪ ﻗتﻞ برساﻧﻨد با آن حال حضرت
را بﻪ
در بستر خﻮابﻴد و اﻳثار ﻛرد .ﻗرآن ﻛرﻳﻢ اﻳﻦ اﻳثار و از جان ﮔذري عﻠﻲ
عﻠﻲ
ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﻳاد ﻛرده است:
و از ﻣﻴان ﻣردم ﻛسﻲ است ﻛﻪ جان خﻮد را براي طﻠب خشﻨﻮدي خدا ﻣﻲفروشد و خدا ﻧسبت بﻪ [اﻳﻦ] بﻨدهﮔان
ﻣﻬربان است.

3

اﻳثار ﻣاﻟﻲ اﻧصار

در ﻣﻴان ﻣسﻠﻤاﻧان ﻧخستﻴﻦ،تﻨﻬا چﻨد تﻦ ﻧبﻮده اﻧد ﻛﻪ اﻳثار جاﻧﻲ ﻳا ﻣاﻟﻲ ﻛرده اﻧد .اﻳثار جاﻧﻲ
ﻛﻪ بﻴان شد ،برجستﻪترﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﺔ اﻳثار جاﻧﻲ است .اﻳثار ﻣسﻠﻤاﻧان اﻧصار بﻪ ﮔﻮﻧﺔ
اﻣام عﻠﻲ
ﮔروﻫﻲ ،ﻧﻤﻮﻧﺔ اﻳثار ﻣاﻟﻲ جﻤعﻲ است .وﻗتﻲ ﻣسﻠﻤاﻧان بر فﻲء بﻨﻲ ﻧضﻴر دست ﻳافتﻨد ،پﻴاﻣبر
آن را ﻣﻴان ﻣﻬاجران ﻛﻪ شاﻳد ﻧﻴازﻣﻨدي شدﻳدتري داشتﻨد بخش ﻛرد و چﻴزي بﻪ اﻧصار داده
ﻧشد ،آنﻫا ﻧﻪ تﻨﻬا دست بﻪ ﻛاري ﻧزدﻧد و ﮔﻠﻪ و شﻜﻮه سرﻧدادﻧد؛ بﻠﻜﻪ حتﻰ در دل ﻧﻴز حسد
ﻧﻮرزﻳدﻧد و دل تﻨﮓ ﻧشدﻧد و بدﻳﻦ سان ،ﻣﻬاجران را بر خﻮدشان ﻣﻘدم داشتﻨد .ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
اﻳثار ﻣاﻟﻲ اﻧصار را چﻨﻴﻦ ستﻮده است:

 -1غرراﻟحﻜﻢ ،عبد اﻟﻮاحد آﻣدي ،دفتر تبﻠﻴغات ،ﻗﻢ1366 ،سخﻦ 9162
 -2ﻫﻤان ،سخﻦ 9170
 -3ﻗرآن ،بﻘره ،آﻳﺔ 207
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و [ﻧﻴز] ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ ﻗبﻞ از [ﻣﻬاجران] در [ﻣدﻳﻨﻪ]
جاي ﮔرفتﻪ و اﻳﻤان آوردهاﻧد ،ﻫر ﻛس را ﻛﻪ بﻪ سﻮي آﻧان ﻛﻮچ ﻛرده ،دوست دارﻧد و ﻧسبت بﻪ آﻧچﻪ بﻪ
اﻳشان داده شده است ،در دلﻫايشان حسدي ﻧﻤﻲﻳابﻨد و ﻫرچﻨد در خﻮدشان احتﻴاجﻲ [ﻣبرم] باشد ،آنﻫا را
بر خﻮدشان ﻣﻘدم ﻣﻲدارﻧد و ﻫر ﻛس از خست ﻧﻔس خﻮد ﻣصﻮن ﻣاﻧد اﻳشاﻧﻨد ﻛﻪ رستﮕاراﻧﻨد

4

ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان دربارة سؤال ذﻳﻞ دوﻧﻔري ﮔﻔتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
 -1اﻳثار چﻴست؟ ابعاد ﮔﻮﻧاﮔﻮن آن را بﻪ تﻔصﻴﻞ بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -2داﻧش آﻣﻮزان از اﻳثار و اﻳثارﮔرﻳﻰ ﻛﻪ اطﻼع دارﻧد ،ﻳﻜدﻳﮕر را آﮔاه ﻛﻨﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 -1ﮔزﻳﻨﺔ درست را اﻧتخاب ﻛﻨﻴد
اﻟف) اﻳثار آن است ﻛﻪ ﻛسﻲ ﻣاﻟﻲ را ﻛﻪ ﻧﻴاز دارد ،با دﻳﮕري ﻧصف ﻛﻨد.
ب) اﻳثار آن است ﻛﻪ ﻛسﻲ با وجﻮد ﻧﻴاز بﻪ ﻣاﻟﻲ ،آن را بﻪ دﻳﮕري ببخشد.
ج) اﻳثار آن است ﻛﻪ ﻛسﻲ با وجﻮد ﻧﻴاز بﻪ ﻣاﻟﻲ ،آن را بﻪ دﻳﮕري ببخشد و ﻳا آﻧﻜﻪ بﻪ جاي و
براي دﻳﮕري جاﻧش را ﻗربان ﻛﻨد.
دربارة
 .2آﻳﺔ
ﻛدام صحابﻪ ﻧازل شده است:
د) عﻠﻲ
ج) سﻠﻤان
ب) ﻣﻘداد
اﻟف) عﻤار ﻳاسر

 -4ﻗرآن ،حشر ،آﻳﺔ 9
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درس بﻴست و ﻫشتﻢ

شﻮرا
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با شﻮرا و جاﻳﮕاه آن در اسﻼم
پرسشﻫا
 -1شﻮرا چﻴست؟
 -2ﻛارﻛردﻫاي شﻮرا چﻴست؟
ﻛردار ،ﮔﻔتار و پﻨدار اﻧسان بﻴشتر بر داﻧش ،تجربﻪ و ﻫﻮشﻤﻨدياش بﻨﻴاد ﻣﻰشﻮد .ﻫر اﻧدازه
داﻧش ،تجربﻪ و ﻫﻮشﻤﻨدي اﻧسانﻫا افزونتر باشد تصﻤﻴﻢﻫا و ﻛارﻛردﻫاىشان استﻮارتر و
درستتر است .اﻣا بدبختاﻧﻪ اﻧسانﻫا تﻮاﻧاﻳﻲ آﻣﻮختﻦ و اﻧدوختﻦ ﻫﻤﻪ و ﻫرﮔﻮﻧﻪ داﻧشﻲ را
ﻧدارﻧد .از اﻳﻦ رو عﻠﻢشان در برابر جﻬﻞشان ،ﻣاﻧﻨد ﻗطره در برابر درﻳا است .عﻤرشان ﻧﻴز
آن اﻧدازه وفا ﻧﻤﻲﻛﻨد ﻛﻪ ﻫر چﻴزي را تجربﻪ ﻛﻨﻨد .ﮔذشتﻪ از آن ،اﮔر ﻫرﻛس ﻫر چﻴزي
را خﻮدش تجربﻪ ﻣﻰﻛرد زﻧدهﮔﻲ ﻳﻚﻧﻮاخت ﻣﻰشد و ﻣﻔﻬﻮم پﻴشرفت و تﻜاﻣﻞ دﻳﮕر در
اﻧدﻳشﺔ اﻧسانﻫا از بﻴخ و بﻦ وجﻮد ﻧﻤﻲداشت .ﻫﻮشﻤﻨدي اﻧسانﻫا ﻫﻢ بﻪ ﻳﻚ اﻧدازه و در ﻳﻚ
زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴست؛ ﻛساﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻳﻰ ﻫﻮشﻤﻨدي خاصﻲ دارﻧد و ﻛساﻧﻲ دﻳﮕر در دﻳﮕر زﻣﻴﻨﻪﻫا.
آﻳا راﻫﻲ وجﻮد دارد ﻛﻪ اﻧسانﻫا بتﻮاﻧﻨد بر ﻛﻤﻲ داﻧش ،تجربﻪ و ﻫﻮششان فاﻳﻖ آﻳﻨد و
تصﻤﻴﻢﻫاى درست بﮕﻴرﻧد و ﻛارﻫاي خﻮﻳش را بر پاﻳﻪﻫاى استﻮارتري بﻨﻴاد ﻛﻨﻨد؟ بﻠﻲ ،اﻳﻦ
ﻧﻘﻴصﻪ را با شﻮرا و ﻣشﻮرت ﻣﻰتﻮان زدود.
شﻮرا و ﻣشﻮرت بﻪ ﻣعﻨاي راﻳزﻧﻲ ﻛردن و از رأي و ﻧظر ﻳﻜدﻳﮕر بﻬره ﻣﻨد شدن و در ﻧتﻴجﻪ
در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد« :ﻫرﻛس
بر ﮔزﻳدن رأي صﻮاب از ﻣﻴان رأيﻫا است .اﻣام عﻠﻲ
با دﻳﮕران ﻣشﻮرت ﻛﻨد ،در عﻘﻞ آنﻫا شرﻛت ﻛرده است».1
ﻣشﻮرت ادراك و ﻫشﻴاري دﻫد عﻘﻞﻫا ﻣر عﻘﻞ را ﻳاري دﻫد
«ﻣﻮﻻﻧا»

ﻫر ﻛﻪ بﻰﻣشﻮرت ﻛﻨـــد تدبﻴر

غاﻟبش بر ﻫدف ﻧﻴاﻳد تﻴــر
«سعدي»

شﻮرا دو ﻣﻔﻬﻮم دارد .در ﻣﻔﻬﻮم خاص ،شﻮرا پﻴﻤاﻧﻲ است ﻛﻪ ﮔــــــروﻫﻲ ﻣﻴان خﻮﻳش
ﻣﻰبﻨدﻧد و ﻳا آﻧﻜﻪ بر ﻛاري تﻮافﻖ ﻣﻰﻛﻨﻨد و جﻨبﺔ اﻟزاﻣﻲ دارد.
 .1ﻧﻬج اﻟبﻼغﻪ ،ﻛﻠﻤات ﻗصار شﻤاره 152
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در ﻣﻔﻬﻮم عام شﻮرا ﻫرﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢفﻜري و ﻧظردﻫﻲ را ﻣﻰرساﻧد و ﻣﻰتﻮاﻧد جﻨبﺔ اﻟزاﻣﻲ
ﻧداشتﻪ باشد.
ﮔﻮﻧﻪﻫاى شﻮرا و ﻣشﻮرت
ﮔسترة ﻗﻠﻤرو شﻮرا و ﻣشﻮرت ،ابﻌاد ﮔﻮﻧاﮔﻮن زﻧدهﮔﻲ اﻧسانﻫا را در بر ﻣﻰﮔﻴرد .از اﻳﻦ
رو شﻮرا و ﻣشﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﻣﻰتﻮاﻧد داشتﻪ باشد .در اﻳﻨجا بﻪ دو ﮔﻮﻧﺔ آن ﻛﻪ در
تﻘسﻴﻢبﻨدي عام بﻪ دست ﻣﻰآﻳد ،اشاره ﻣﻰشﻮد.
اﻟف) ﻣشﻮرت در اﻣﻮر فردي :اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣشﻮرت در زﻣﻴﻨﺔ اﻣﻮر شخصﻲ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد
و جﻨبﻪ اﻟزاﻣﻲ ﻧدارد.
ب) ﻣشﻮرت در اﻣﻮر جﻤعﻲ و دوﻟتﻲ :اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣشﻮرت در زﻣﻴﻨﺔ اﻣﻮر ﻣربﻮط بﻪ زﻧدهﮔﻲ
جﻤعﻲ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد و ﮔاﻫﻲ بﻪ ﻧﻮعﻲ ﻗرارداد اجتﻤاعﻲ ﻣﻲاﻧجاﻣد ﻛﻪ برآﻳﻨد آن تشﻜﻴﻞ
دوﻟت است.
ﻛـــز تشاور سﻬﻮ و ﻛژ ﻛﻤتـــــر رود
اﻣرﻫﻢ شﻮري بـــــــراي اﻳﻦ بــﻮد
بﻴست ﻣصباح از ﻳﻜﻲ روشﻦتر است
اﻳﻦ خردﻫا چﻮن ﻣصابﻴح اﻧﻮر است
پﻴاﻣبر

ﻣشﻮرتﮔر ﻧﻤﻮﻧﻪ

پﻴاﻣبر اسﻼم در ﻛارﻫاﻳﻲ ﻛﻪ از سﻮي خداوﻧد وحﻲ ﻧشده و ﻛار بﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان واﮔذار
شده بﻮد ،با آنﻫا ﻣشﻮرت ﻣﻰﻛرد و ﻧظرشان را بر ﻧظر خﻮﻳش ﻣﻘدم ﻣﻰداشت .در جﻨﮓ
احد ،پﻴاﻣبر با تشﻜﻴﻞ شﻮراﻳﻲ دربارة اﻳﻨﻜﻪ براي جﻨﮓ از ﻣدﻳﻨﻪ بﻴرون شﻮﻧد ﻳا در خﻮد
شﻬر سﻨﮕر بﮕﻴرﻧد؛ بﻪ رأﻳزﻧﻲ پرداخت .ﻧظر پﻴاﻣبر و شﻤاري دﻳﮕر بر آن بﻮد ﻛﻪ در ﻣدﻳﻨﻪ
سﻨﮕر بﮕﻴرﻧد .اﻣا ﻳاران جﻮان ﮔﻔتﻨد :ﻳا رسﻮل اﷲ ﻣا پﻴرو شﻤا ﻫستﻴﻢ؛ وﻟﻲ چﻮن شﻤا از ﻣا ﻧظر
خﻮاستﻴد ،ﻣا بر آﻧﻴﻢ ﻛﻪ براي جﻨﮓ باﻳد از شﻬر بﻴرون شد .رسﻮل خدا ﻧظر آﻧان را پذﻳرفت
و در بﻴرون شﻬر آﻫﻨﮓ جﻨﮓ ﻛرد .ﻣسﻠﻤاﻧان در اﻳﻦ جﻨﮓ ﻛﻪ با عﻤﻞ بﻪ ﻧظر اصحاب اﻧجام
شد ،شﻜست سختﻲ را پذﻳرا ﮔشتﻨد و شﻤاري از آﻧان شﻬﻴد شدﻧد و شﻤاري ﻧﻴز از ﻛارزار
ﮔرﻳختﻨد .ﮔرﻳختﻪﮔان شﻜست را ﻧاشﻲ از فرار خﻮﻳش ﻣﻰداﻧستﻨد و افسردهخاطر پﻴراﻣﻮن
پﻴاﻣبر را ﮔرفتﻨد و پﻮزش خﻮاستﻨد ﻛﻪ آﻳﺔ زﻳر ﻧازل شد و بازﻫﻢ پﻴاﻣبر را بﻪ ﻣشﻮرت
با آﻧان فرﻣان داد:
پس بﻪ [برﻛت] رحﻤت اﻟﻬﻲ با آﻧان ﻧرم خﻮ [و پرﻣﻬر] شدي و اﮔر تﻨدخﻮ و سختدل بﻮدي ،ﻗطعاً
از پﻴراﻣﻮن تﻮ پراﻛﻨده ﻣﻲشدﻧد .پس از آﻧان درﮔذر و برايشان آﻣرزش بخﻮاه و در ﻛار[ﻫا] با آﻧان ﻣشﻮرت
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ﻛﻦ و چﻮن تصﻤﻴﻢ ﮔرفتﻲ ،بر خدا تﻮﻛﻞ ﻛﻦ؛ زﻳرا خداوﻧد تﻮﻛﻞﻛﻨﻨدهﮔان را دوست ﻣﻲدارد»

پﻴامﻫاي اساسﻲ آﻳﻪ در خطاب بﻪ پﻴاﻣبر اﻳﻦ است:
اﻟف  -ﻣﻬرباﻧﻲ و ﻧرمخﻮﻳﻲ تﻮ با ﻣردم رحﻤت خداوﻧدي است؛
ب -اﮔر با ﻣردم تﻨدخﻮﻳﻲ ﻛﻨﻲ و سخت بﮕﻴري ،از تﻮ دوري ﻣﻰﮔزﻳﻨﻨد؛
ج -از ﮔﻨاه ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ از جﻨﮓ ﮔرﻳختﻪ اﻧد و بﻪ تﻮ ستﻢ روا داشتﻪ اﻧد ،درﮔذر و براي
آﻧان آﻣرزش بخﻮاه؛
د -با آﻧﻜﻪ ﻣشﻮرت با آﻧان در جﻨﮓ احد بﻪ شﻜست اﻧجاﻣﻴده است ،باز در ﻛارﻫا با آﻧان
ﻣشﻮرت ﻛﻦ؛
ﻫـ  -وﻗتﻲ تصﻤﻴﻢ ﮔرفتﻲ ،بر خداوﻧد تﻮﻛﻞ ﻛﻦ و ﻗاطعاﻧﻪ تصﻤﻴﻢ ات را پﻴش ببر.
ﮔﻔت پﻴغﻤبر بﻜﻦاى رأي زن
ﻓﻌاﻟﻴت

ﻣشﻮرت ﻛاﻟﻤستشار ﻣؤتﻤﻦ
«ﻣﻮﻟﻮي»

 -1در ﮔروهﻫاى دو ﻧﻔرى تﻘسﻴﻢ شﻮﻳد و در بارة اﻳﻦ ﻛﻪ چرا ﻧاﮔزﻳر بﻪ ﻣشﻮرت استﻴﻢ
ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻴد.
 -2چﻨد ﻛار را ﻧام ببرﻳد ﻛﻪ در شﻬر ﻳا روستاي شﻤا با شﻮراي ﻣردﻣﻲ حﻞ شده است.
ارزشﻳابﻰ
 -1ﮔزﻳﻨﺔ درست ﻛدام است؟
اﻟف) ﻧتﻴجﺔ شﻮرا ﻣشﻮرت است ب) ﻧتﻴجﺔ شﻮرا بﻬره ﻣﻨد شدن از رأي و ﻧظر ﻫﻤدﻳﮕر
است
ج) ﻧتﻴجﺔ شﻮرا برﮔزﻳدن رأي صﻮاب است د) ﻫر سﻪ درست است
 -2شﻮرا از ﻧظر اسﻼم چﻪ جاﻳﮕاﻫﻲ دارد؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
شعرﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ در درس آﻣده است ،حﻔظ ﻛﻨﻴد.

 .2ﻗرآن ،آل عﻤران159 /
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درس بﻴست وﻧﻬﻢ

ﻣساوات اجتﻤاﻋﻲ
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با ابعاد ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﻣساوات اجتﻤاعﻲ
پرسشﻫا
 -1ﻣساوات اجتﻤاعﻲ چﻴست؟
 -2ابعاد ﻣساوات ﻛدام اﻧد؟
ﻣساوات اجتﻤاعﻲ ﻫﻤان چﻴزي است ﻛﻪ پﻴاﻣبران و ﻣصﻠحان براي آن آﻣده اﻧد و اﻧﻘﻼبﻫا و
جﻨبشﻫاى اجتﻤاعﻲ از بﻬر آن صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد .چﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ دستاوﻳز ﻧابرابري ﻣﻰشﻮد و دﻳﻦ اسﻼم
ﻛدام را ﻧﻔﻲ ﻛرده است؟ در سﻴرة پﻴشﻮاﻳان دﻳﻨﻲ ﻛدام ابعاد ﻣساوات بر جستﻪ شده است؟

تساوي در آﻓرﻳﻨش ،ﻛراﻣت و خﻼﻓت

در ﻗرآن بﻪ اﻧسانﻫا از سﻪ ﻧﮕاه اﻫﻤﻴت داده شده اﻧد ﻛﻪ در ﻫر سﻪ ﻧﮕاه عﻴﻦ ﻫﻢ ﻫستﻨد:
اﻟﻒ) تساوي :اﻧسانﻫا در آفرﻳﻨش ﻧﻪ تﻨﻬا ﻣساوي بﻠﻜﻪ ﻳﮕاﻧﻪ اﻧد« :اي ﻣردم ﻣا شﻤا را از
ﻣرد و زﻧﻲ آفرﻳدﻳﻢ و شﻤا را ﻣﻠت ﻣﻠت و ﻗبﻴﻠﻪ ﻗبﻴﻠﻪ ﮔرداﻧﻴدﻳﻢ چرا؟ تا با ﻳﻜدﻳﮕر شﻨاساﻳﻲ
ﻣتﻘابﻞ حاصﻞ ﻛﻨﻴد» .1آﻳت بﻪ طﻮر ﻣطﻠﻖ ﻫرﮔﻮﻧﻪ تﻔاوت و برتري ﻧ ََسبﻰرا رد ﻣﻰﻛﻨد .وﻗتﻲ
برتريخﻮاﻫﻲ و تﻔاوت در ﻧسب ﻛﻪ ﻧﻴروﻣﻨدترﻳﻦ و ﻧاﻣدارترﻳﻦ برتريخﻮاﻫﻲ و تﻔاوت است،
رد ﻣﻰشﻮد ،دﻳﮕر جاﻳﻲ براي برتريخﻮاﻫﻲ و اﻣتﻴاز داشتﻦ از ﻧﮕاه ﻣال و جاه و رﻧﮓ و ﻫر
چﻴزي دﻳﮕري ﻛﻪ ﻣاﻳﺔ فخرورزي شﻮد ﻧﻤﻲﻣاﻧد؛ چﻮن رﻳشﻪ و شﻴﻮة آفرﻳدن و زادن ﻫﻤﺔ
اﻧسانﻫا ﻳﻜﻲ است؛ آفرﻳده شدن از ﻳﻚ زن و ﻣرد ،و زاده شدن از ﻳﻚ ﻣرد و زن.
ب) ﻛراﻣت :اﻧسان از آن جﻬت ﻛﻪ اﻧسان است بدون ﻫرﮔﻮﻧﻪ تبعﻴض و تﻤاﻳزي در ﻧظر
ﻧظر داشت پاﻳﮕاه اجتﻤاعﻲ و سرﻣاﻳﻪ اﻗتصادي ﻛراﻣت دارد« :و بﻪ راستﻲ ﻣا فرزﻧدان آدم را
ﮔراﻣﻲ داشتﻴﻢ ،و آﻧان را در خشﻜﻲ و درﻳا [بر ﻣرﻛبﻬا] برﻧشاﻧدﻳﻢ ،و از چﻴزﻫاي پاﻛﻴزه بﻪ
2
اﻳشان روزي دادﻳﻢ ،و آنﻫا را بر بسﻴاري از آفرﻳدهﻫاى خﻮد برتري آشﻜار دادﻳﻢ».
ج) خﻠﻴﻔﻪ خداوﻧد در زﻣﻴﻦ :در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ خداوﻧد اﻧسان را جاﻧشﻴﻦ خﻮﻳش
ﻣﻰخﻮاﻧد ،ﻧﻪ اﻧسان ﻣﻮصﻮف بﻪ ﻛدام صﻔتﻲ و ﻳا ﻣﻘﻴد بﻪ ﻗﻴدي را« :ﻣﻦ در زﻣﻴﻦ جاﻧشﻴﻨﻲ خﻮاﻫﻢ
ﮔﻤاشت»  3و ﻧﻴز «او شﻤا را از زﻣﻴﻦ پدﻳد آورد و در آن شﻤا را استﻘرار داد» .4و ﻫﻤچﻨﻴﻦ «و آﻧﮕاه
ﻣا شﻤا را پس از آﻧان در زﻣﻴﻦ جاﻧشﻴﻦ ﻗرار دادﻳﻢ تا بﻨﮕرﻳﻢ ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ رفتار ﻣﻰﻛﻨﻴد» .5جاﻧشﻴﻨﻲ
 -1ﻗرآن ،حجرات ،آﻳﻪ 13
 -2ﻫﻤان ،اسراء ،آﻳﻪ 70
 -3ﻫﻤان ،بﻘره ،آﻳﻪ 30
 -4ﻫﻤان ،ﻫﻮد ،آﻳﻪ 61
 -5ﻫﻤان ،ﻳﻮﻧس ،آﻳﻪ 14
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خداوﻧد؛ آبادي زﻣﻴﻦ ،برپاﻳﻲ عﻤران و تﻤدن در آن ،شﻨاخت زﻣﻴﻦ و آﻧچﻪ را در آن است ﻣﻲطﻠبد.

اختﻼف در زبان و رﻧﮓ

ﻗرآن پس از آﻧﻜﻪ تساوي در آفرﻳﻨش ،ﻛراﻣت و خﻼفت اﻧسانﻫا را باز ﻣﻰﮔﻮﻳد ،رﻳشﺔ
اختﻼفﻫاى اﻧسانﻫا؛ ﻳعﻨﻲ زبان و زاد ﮔاه و رﻧﮓ  ...را ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣﻨشاى ﻧابرابري ﮔردد ،ﻳادآور
شده و ﻫﻤﻪ را خﻮاست خداوﻧد داﻧستﻪ و چﻮن اﻧتخاب و داشتﻦ آنﻫا بﻪ اختﻴار اﻧسانﻫا ﻧبﻮده
است ،ﻣسؤول ﻫﻢ ﻧﻴستﻨد .از اﻳﻦ روي ﻧابرابري با دستاوﻳز ﻗراردادن زبان و زادﮔاه و رﻧﮓ ،ﻳﻚ ﻧﻮع
سرﻛشﻲ و جﻨﮓ با خﻮاست خداوﻧد ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد .ﻗرآنﻛرﻳﻢ وﻗتﻲ بﻪ ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﻲ و اختﻼف
اﻧسانﻫا ﻣﻰپردازد ،تساوي و عدم برتري ﮔروﻫﻲ بر ﮔروه دﻳﮕر را ﻧشان ﻣﻰدﻫد .سرشت آفرﻳﻨش
اﻧسانﻫا اختﻼف در رﻧﮓ ،جﻨسﻴت ،ﻧژاد ،زبان ،ﻣﻠت ﻫا ،اﻣتﻫا  ...است :ترجﻤﻪ :چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد در
ﻛﻼم خﻮد ﻣﻰفرﻣاﻳد« .و از ﻧشاﻧﻪﻫاي [ﻗدرت] او آفرﻳﻨش آسﻤاﻧﻬا و زﻣﻴﻦ و اختﻼف زبانﻫاي شﻤا و
6
رﻧﮓﻫاي شﻤاست بﻪ صﻮرت ﻗطعﻰ در اﻳﻦ [اﻣر ﻧﻴز] براي داﻧشﻮران ﻧشاﻧﻪﻫاﻳﻲ است»
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﮕاه ﻗرآﻧﻲ در ﮔﻔتار و رفتار پﻴشﻮاﻳان دﻳﻨﻲ بازتاب ﻳافتﻪ است .پﻴاﻣبر اﻛرم
در ﻧاﻣﻪاش بﻪ ﻣاﻟﻚ اشتر
فرﻣﻮد« :ﻣردﻣان برابرﻧد ﻣاﻧﻨد دﻧداﻧﻪﻫاى شاﻧﻪ» 7و ﻧﻴز اﻣام عﻠﻲ
ﻧﻮشت« :ﻣﻬرباﻧﻲ بﻪ رعﻴت و دوست داشتﻦ آنﻫا و ﻟطف در حﻖ اﻳشان را شعار دل خﻮد
ساز .و ﻣاﻧﻨد حﻴﻮاﻧﻲ درﻧده ﻣباش ﻛﻪ خﻮردنشان را غﻨﻴﻤتشﻤاري ،زﻳرا آﻧان دو ﮔروه اﻧد
ﻳا ﻫﻢﻛﻴشان تﻮ ﻫستﻨد ﻳا ﻫﻤاﻧﻨدان تﻮ در آفرﻳﻨش 8».آﻳتﻫا و رواﻳتﻫاى اﻳﻦ چﻨﻴﻨﻲ ﻫرﮔﻮﻧﻪ
ﻧابرابري را از بﻴخ و بﻦ رد ﻣﻰﻛﻨد.
اﻧسانﻫا؛ تساوي در برابر ﻗاﻧﻮن و بﻬرهﻣﻨدي از ﻓرصتﻫا
ﻣساوات اجتﻤاعﻲ ﻳا عدم ﻧابرابري را ﻣﻰتﻮان در دو زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻬﻢ زﻳر ﻧشان داد:
اﻟﻒ) تساوي در برابر ﻗاﻧﻮن :شاﻣﻞ شدن و تطبﻴﻖ ﻛردن ﻫﻤﺔ ﻗاﻧﻮنﻫاى ﻛشﻮر بر ﻫﻤﻪ
باشﻨدﮔان آن ،بﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ براي ﻫﻴچ ﻛس و ﻫﻴچ طبﻘﻪ ﻳﻰ ،از ﻫر ﻧژاد و جﻨس و دارﻧدة ﻳﻰ
عﻘﻴده و ﻧسبﻰ ﻛﻪ باشد ﻗاﻧﻮن خاصﻰ براﻳشان وجﻮد ﻧداشتﻪ و ﻧﻴز ﻫﻴچ ﻛس و ﻫﻴچ طبﻘﻪاى از
تطبﻴﻖ شدن ﻗاﻧﻮن بر او استثﻨا ﻧباشد .بﻪ عبارت دﻳﮕر حﻘﻮق و تﻜاﻟﻴف ﻫﻤﻪﮔان باﻳد ﻳﻜسان
باشد و اﻳﻦ شاﻣﻞ تساوي در اشغال وظاﻳف دوﻟتﻲ ،پرداخت ﻣاﻟﻴات ،ﻣساوات ﻣدﻧﻲ و ﻣساوات
سﻴاسﻲ  ...ﻣﻰشﻮد .اﻣام عﻠﻲ بﻪ ﻣاﻟﻚ اشتر فرﻣﻮد« :با اﻳشان[ﻣردم] فروتﻦ باش و ﻧرمخﻮي
و ﮔشادهرو ،ﻫﻤﻪ را ﻳﻜسان بﻨﮕر .اﮔر ﻳﻜﻲ را بﻪ ﮔﻮشﺔ چشﻢ ﻧﮕرﻳستﻲ ،بﻪ دﻳﮕري رو در رو
ﻧﮕاه ﻣﻜﻦ تا بزرﮔان از تﻮ ﻧخﻮاﻫﻨد ﻛﻪ بر ﻧاتﻮاﻧان ستﻢ ﻛﻨﻲ و ﻧاتﻮاﻧان از عداﻟت تﻮ ﻧﻮﻣﻴد ﻧشﻮﻧد.
خداوﻧد تعاﻟﻲ ،شﻤا بﻨدهﮔاﻧش را از اعﻤالتان ﻣﻲپرسد ،چﻪ خﻮرد باشد و چﻪ ﻛﻼن ،چﻪ آشﻜار و چﻪ
 -6ﻫﻤان ،روم ،آﻳﺔ 22
 -7عابد جابري ،ﻣحﻤد« ،حﻘﻮق اﻻﻧسان فﻲ اﻟﻘرآن و اﻟحدﻳث» در حﻘﻮق اﻻﻧسان فﻲ واﻟﻮطﻦ اﻟعربﻲ ،بﻴروت :ﻣرﻛز دراسات
اﻟﻮحده اﻟعربﻴﻪ ،2002 ،ص  58بﻪ بعد
 -8ﻧﻬج اﻟبﻼغﻪ ،ﻧاﻣﺔ 53
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9

پﻨﻬان؛ پس اﮔر عذاب ﻛﻨد از ستﻤﻜاري شﻤاست و اﮔر ببخشاﻳد از بزرﮔﻮاري اوست».

ب) تساوي در بﻬرهﻣﻨدي از ﻓرصتﻫاي ﻳﻜسان :ﻫﻤﻪ اعضاي ﻳﻚ جاﻣعﻪ و
شﻬروﻧدان ﻳﻚ ﻛشﻮر از آﻧجا ﻛﻪ حﻘﻮق و تﻜاﻟﻴف ﻳﻜسان دارﻧد؛ ﻣﻰباﻳد از فرصتﻫاي ﻧﻪ
ﻳﻜسان آﻣﻮزشﻲ ،بﻬداشتﻲ ،ساختوساز ،ﻛارﻫاي اﻗتصادي ،فعاﻟﻴتﻫاي سﻴاسﻲ و اجتﻤاعﻲ
...بﻬرهﻣﻨد باشﻨد .بﻬرهﻣﻨدي ﻳﻜسان از فرصتﻫا ﻧﻪ اﻟبتﻪ ﻛﻪ برخﻮرداري ﻳﻜسان و داشتﻦ سﻮد
و سرﻣاﻳﺔ برابر براي ﻫﻤﻪﮔان را در پﻲ ﻧخﻮاﻫد داشت .زﻳرا بخشش خداﻳﻲ و ﻛﻮشش بشري
اﻧسانﻫا ﻣتﻔاوت است .از اﻳﻦ روي تﻔاوتﻫا ﻧتﻴجﺔ ﻛﻮشش فردي و ﻧﻴروي بﻪ ﻛار رفتﻪ ﻣﻰشﻮد
ﻧﻪ ﻧابرابري ،ﻣحرومسازي و اﻣتﻴازدﻫﻲ .اﮔر ﻫﻤﻪﮔان در استﻔاده از ﻫﻤﻪ فرصتﻫاي آﻣﻮزشﻲ و
بﻬداشتﻲ ،اﻗتصادي و ﻣشارﻛت در اﻣﻮر سﻴاسﻲ و اجتﻤاعﻲ ﻳﻜسان باشﻨد ،دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣﻴزان
درآﻣد و ﻛﻴﻔﻴت بﻬرهﻣﻨدي آﻣﻮزشﻲ و پاﻳﮕاه اجتﻤاعﻲ بﻪ سبب تﻮاﻧﻤﻨديﻫا و ﻧﻴروﻫاى فزﻳﻜﻲ،
فﻜري و ﻛﻮشش اﻧساﻧﻲ ﻣتﻔاوت است .بدﻳﻦسان ،برابري در داشتﻦ فرصتﻫاى ﻳﻜسان ،ﻧاﮔزﻳر
برابري در اﻣﻮر ﻣاﻟﻲ و اجتﻤاعﻲ ﻣردم را در بر ﻧخﻮاﻫد داشت؛ زﻳرا ﻧﻴروﻫاي ﻣﻮروثﻲ ،ذاتﻲ و
فرﻣﻮد« :و بپرﻫﻴز از اﻳﻨﻜﻪ بﻪ خﻮد اختصاص دﻫﻲ چﻴزي
اﻛتسابﻰآﻧان ﻣتﻔاوت است .اﻣام عﻠﻲ
را ﻛﻪ ﻫﻤﻪﮔان را در آن حﻘﻲ استﻳا خﻮد را بﻪ ﻧاداﻧﻲ زﻧﻲ در آﻧچﻪ تﻮجﻪ تﻮ بﻪ آن ضروري است و
ﻫﻤﻪ از آن آﮔاهاﻧد ،زﻳرا بﻪزودي آن را از تﻮ ﻣﻲستاﻧﻨد و بﻪ دﻳﮕري ﻣﻲدﻫﻨد .زود است ﻛﻪ حجاب از
10
برابر دﻳدهﮔاﻧتبرداشتﻪ خﻮاﻫد شد و بﻴﻨﻲ ﻛﻪ داد ﻣظﻠﻮﻣان را از تﻮ ﻣﻲستاﻧﻨد»

ﻓﻌاﻟﻴت
در زﻣﻴﻦ در

 -1دربارة تساوي اﻧسانﻫا از ﻧﮕاه آفرﻳﻨش ،ﻛراﻣت و جاﻧشﻴﻨﻲ خداوﻧد
ﮔروهﻫاي سﻪ ﻧﻔره بحث ﻛﻨﻴد.
 -2ﻣساوات اجتﻤاعﻲ ﻳعﻨﻲ چﻪ؟ زﻣﻴﻨﻪﻫاي آن ﻛدامﻫا اﻧد؟ ﻣﻮردﻫاي ﻣشخصﻲ را درﮔروهﻫا
پﻴدا ﻧﻤﻮده و ﻧشان دﻫﻴد ﻛﻪ با ﻣساوات اجتﻤاعﻲ ﻧاسازﮔار است و ﻧظر استاد را بپرسﻴد.
ارزشﻳابﻰ
 -1اختﻼف در زبان ،ﻧ ََسب و رﻧﮓ سبب برتري اﻧسانﻫا ﻣﻰشﻮد ﻳا خﻴر؟
 -2اﻧسانﻫا چرا در برابر ﻗاﻧﻮن ﻣساوي اﻧد؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
چﻨد ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻛﻪ در جاﻣعﻪ بﻪ عﻨﻮان عدم تساوي و بﻰعداﻟتﻲ ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،ﻧام ببرﻳد و بﮕﻮﻳﻴد
چرا بﻲعداﻟتﻲ است و ﻫﻤﻪ در آنﻫا ﻣساوي ﻧﻴستﻨد.
 -9ﻧﻬج اﻟبﻼغﻪ ،ﻧاﻣﻪ 27
 -10ﻫﻤان ،ﻧاﻣﻪ 53
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درس سﻰ ام

ﻣﻬرباﻧﻲ و دﮔردوستﻲ()1
ﻫدف :شﻨاخت رأفت و ﻣﻬرباﻧﻲ و اﻫﻤﻴت آن در زﻧدهﮔﻲ
پرسشﻫا
 -1ﻣﻬرباﻧﻲ چﻴست؟
 -2ﻧﻘش ﻣﻬرباﻧﻲ در زﻧدهﮔﻲ چﻴست؟
خﻮاستﻪاي حﻴﻮاﻧﻲ و اﻧساﻧﻲ

خﻮاستﻪﻫا و تﻤاﻳﻼتﻲ را ﻛﻪ خداي حﻜﻴﻢ در ﻧﻬاد اﻧسان بﻪ اﻣاﻧت ﻧﻬاده ،ﻣﻰتﻮان بﻪ دو ﮔروه
حﻴﻮاﻧﻲ و اﻧساﻧﻲ تﻘسﻴﻢ ﻛرد .تﻤاﻳﻼت حﻴﻮاﻧﻲ ،خﻮاستﻪﻫاﻳﻰ ﻫستﻨد ﻛﻪ اﻧسان و حﻴﻮان در آن
ﻣشترك اﻧد ،بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا ﻛﻪ ﻫﻢ حﻴﻮان اﻳﻦ خﻮاستﻪﻫا را داراست و ﻫﻢ اﻧسان از اﻳﻦ خﻮاستﻫا
برخﻮردار است .ﻣﻴﻞ بﻪ آب و غذا ،عﻼﻗﻪ بﻪ خﻮاب و آساﻳش ،برتريجﻮﻳﻲ و جاهطﻠبﻰ از
برجستﻪترﻳﻦ ﻧﻤﻮدﻫاي غراﻳز و تﻤاﻳﻼت حﻴﻮاﻧﻲ ﻫستﻨد.
اﻳﻦ تﻤاﻳﻼت ﻫرچﻨد از ضرورﻳات زﻧدهﮔﻲ اﻧسان در اﻳﻦ جﻬان اﻧد و اﮔر ﻳﻜﻲ از آنﻫا
در ﻛسﻲ ﻧباشد ،ﻳﻜﻲ از پاﻳﻪﻫاى اساسﻲ زﻧدهﮔﻲ در او ﻧخﻮاﻫد بﻮد؛ ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻴچ ﻳﻚ از اﻳﻦ
ﻣﻮارد فضﻴﻠت براي اﻧسان ﻣحسﻮب ﻧﻤﻲشﻮد .براي ﻣثال :اﻧسان براي اداﻣﺔ زﻧدهﮔﻲ ،احتﻴاج بﻪ
خﻮردن و آشاﻣﻴدن دارد ،براي رفع خستﻪﮔﻲ ﻧﻴازﻣﻨد خﻮاب و استراحت است؛ اﻣا ﻫﻴچ ﻛدام
از اﻳﻦﻫا ﻣﻼك فضﻴﻠت و بزرﮔﻮاري او ﻧﻴست و اﻧساﻧﻴت اﻧسان بﻪ اﻳﻦ عﻮاﻣﻞ بستﻪﮔﻲ ﻧدارد.
در ﻛﻨار خﻮاستﻪﻫاى حﻴﻮاﻧﻲ ،تﻤاﻳﻼت عاﻟﻲ اﻧساﻧﻲ ﻧﻴز وجﻮد دارد ﻛﻪ از آن بﻪ فضاﻳﻞ
تعبﻴر ﻣﻰﻛﻨﻨد .اﻳﻦ فضاﻳﻞ ﻫرچﻪ بﻴشتر در اﻧسان شﻜﻮفا شﻮد ،ارزش و عظﻤت اﻧسان افزاﻳش
خﻮاﻫد ﻳافت؛ چﻨﻴﻦ تﻤاﻳﻼتﻲ بر ﻣحﻮر تﻮجﻪ بﻪ خﻮد و تأﻣﻴﻦ ﻧﻴازﻫا و ﻣﻨافع فردي ﻧﻤﻲچرخد؛
تﻮجﻪ بﻪ غﻴر و دﻳﮕرﮔراﻳﻲ آﻧﻬا بﻪخﻮبﻰﻣشﻬﻮد
بﻠﻜﻪ تﻤاﻳﻞ بﻪ حﻔظ و بﻘاي زﻧدهﮔﻲ جﻤعﻲ و ّ
است .وفاي بﻪ عﻬد ،عداﻟت و اﻧصاف ،ﻧﻴﻜﻲ و احسان ،عﻔﻮ و ﮔذشت ،اﻳثار و فداﻛاري،
دﻟسﻮزي و غﻤﮕساري و ...ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از اﻳﻦ فضاﻳﻞ اﻧد .ﻣﻬرباﻧﻲ و دﮔردوستﻲ ﻧﻴز از جﻤﻠﺔ
آن ﻫاست.
ﻣﻬرباﻧﻲ چﻴست؟

ﻣﻬرورزي بﻪ دﻳﮕران ﻧﻪ تﻨﻬا ﻳﻜﻲ از ﻣعﻴارﻫاي بزرﮔﻮاري و ارزش آدﻣﻲ است؛ بﻠﻜﻪ خﻮد
سرچشﻤﺔ بسﻴاري از فضاﻳﻞ دﻳﮕر است؛ زﻳرا با تضعﻴف خﻮاستﻪﻫاى فردي و حﻴﻮاﻧﻲ ،زﻣﻴﻨﻪ
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را براي ﮔراﻳش آدﻣﻲ بﻪ ارزشﻫاي واﻻي اﻧساﻧﻲ فراﻫﻢ ﻣﻲسازد .چﻪ اﻳﻨﻜﻪ اغﻠب ارزشﻫاي
پﻴشﮔﻔتﻪ ﻫﻤچﻮن ﻧﻴﻜﻮﻛاري ،دﻟسﻮزي و اﻳثار ،رﻳشﻪ در عطﻮفت و ﻣﻬرباﻧﻲ دارﻧد .در ﻫﻤﺔ
اﻳﻦ ﻣﻮارد ،اﻧسان برخﻼف اﻗتضاي خﻮدخﻮاﻫﻲاش ،ﻗدم از داﻳرة خﻮد بﻴرون ﻧﻬاده و ﮔاﻣﻲ
بﻪ سﻮي غﻴر برﻣﻰدارد و با ﻣﻘدّم داشتﻦ دﻳﮕران بر خﻮد و در دل ﮔرفتﻦ ﻣﻬر و عﻼﻗﺔ او ،از
فردﻳّت خﻮﻳش خارج ﻣﻰشﻮد .در ﻧتﻴجﻪ دﻳﮕردوستﻲ و ﻣﻬرباﻧﻲ ،شرﻳﻚ ساختﻦ دﻳﮕران از
ﻧظر احساسﻲ و رفتاري است.
جاﻳﮕاه ﻣﻬرباﻧﻲ در اسﻼم

از دﻳدﮔاه اسﻼم ،ﻣﻬرباﻧﻲ و ﻣحبّت در حﻘﻴﻘت ﻣاﻳﺔ ﻗﻮام و برپاﻳﻲ جاﻣعﺔ اﻧساﻧﻲ است .ﻧبﻮد
ﻣﻬرباﻧﻲ در بﻴﻦ افراد ،ﻧظام اجتﻤاع بشري را ﻣتﻼشﻲ ﻣﻰﻛﻨد و زﻳباﻳﻲﻫاي زﻧدهﮔﻲ را بﻪ ﻛام
اﻧسان تﻠخ و بﻲﻣعﻨا ﻣﻰسازد.
خداوﻧدي ﻛﻪ اﻧسان را براي زﻧدهﮔﻲ اجتﻤاعﻲ آفرﻳده ،احساس ﻧﻴاز بﻪ اﻳﻦ پﻴﻮﻧد و رابطﺔ
ضروري را ﻧﻴز در ﻧﻬاد او بﻪ اﻣاﻧت ﻧﻬاده است .خداي ﻣتعال خﻮد رحﻤان ،رحﻴﻢ ،1ودود،2
رؤوف و عطﻮف 3است و اﻳﻦ وﻳژهﮔﻲﻫا را در سرشت بﻨدهﮔاﻧش ﻧﻴز ﻗرار داده است.
خداي ﻣﻬربان ،بﻨدهﮔاﻧش را بﻪ ﻣﻬرباﻧﻲ و ﻣﻬرورزي تشﻮﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨد و ﻣﻬرورزان را جزو
اصحاب ﻣﻴﻤﻨﻪ 4ﻣعرفﻲ ﻛرده و ﻣﻰفرﻣاﻳد:
سپس از ﻛساﻧﻲ بائﻴد ﻛﻪ اﻳﻤان آورده و ﻳﻜدﻳﮕر را بﻪ صبر

و استﻘاﻣت و ﻣﻬرباﻧﻲ و عطﻮفت تﻮصﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨد .اﻳﻨان اصحاب ﻳﻤﻴﻦ ﻫستﻨد 5».در آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ ،ﻳﻜﻲ از
وﻳژهﮔﻲﻫاي اصحاب ﻣﻴﻤﻨﻪ سﻔارش و تﻮصﻴﺔ بﻪ ﻣﻬرباﻧﻲ با دﻳﮕران است .اصحاب ﻣﻴﻤﻨﻪ ﻧﻪ تﻨﻬا
خﻮد با دﻳﮕران ﻣﻬربان ﻫستﻨد؛ بﻠﻜﻪ دﻳﮕران را ﻧﻴز بﻪ ﻣﻬرباﻧﻲ با دﻳﮕران تﻮصﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨد.
رسﻮل ﮔراﻣﻲ اسﻼم ﻧﻴز پﻴﻮﻧد ﻣﻮ ّدت و ﻣﻬرباﻧﻲ باﻳستﻪ ﻣﻴان ﻣؤﻣﻨان را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ تﻮصﻴف
ﻣﻰﻛﻨد:
ﻣؤﻣﻨان ،در ﻣﻘام ﻣﻬرباﻧﻲ و عطﻮفت ﻧسبت بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر ﻫﻤاﻧﻨد
ﻳﻚ پﻴﻜرﻧد .وﻗتﻲ عضﻮي از اﻳﻦ ﮔروه بﻴﻤار شﻮد ،ساﻳر اعضا در تبداري و شب بﻴداري با او
6
ﻫﻤراﻫﻲ ﻣﻰﻛﻨﻨد.
 -1ﻣﻬربان
 -2دوستدار
 -3با عطﻮفت
( -4ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ ﻧاﻣﺔ عﻤﻠشان ،بﻪ دست راستشان داده خﻮاﻫد شد ﻳا ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ وجﻮدشان سرشار از ﻳﻤﻦ و برﻛت براي خﻮدشان و
دﻳﮕران است).
 -5سﻮرة بﻠد ،آﻳات 18 17
 -6سﻔﻴﻨﺔ اﻟبحار ،ج  ،1ص .13
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سعدي ﻧﻴز با اﻟﻬام از ﻫﻤﻴﻦ حدﻳث ﻧبﻮي ،شعر ذﻳﻞ را سروده است:
ﻛﻪ در آفرﻳﻨش ز ﻳﻚ ﮔﻮﻫرﻧد
بﻨﻲ آدم اعضاي ﻳﻜدﻳﮕــــــرﻧد
دﻳﮕـــر عضﻮﻫا را ﻧﻤاﻧد ﻗـرار
چــﻮ عضﻮي بﻪدرد آورد روزﮔار
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان دربارة ﻣعﻨاي شعر سعدي ،در ﮔروهﻫاي  3ﻧﻔره با ﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻨد!
ارزشﻳابﻰ
 -1خﻮاستﻫاي اﻧساﻧﻲ و حﻴﻮاﻧﻲ را تعرﻳف ﻛرده و تﻔاوت آنﻫا را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -2ﻣﻬرباﻧﻲ چﻴست؟ ﻣﻬرباﻧﻲ ﻳﻚ خﻮاست اﻧساﻧﻲ است ﻳا حﻴﻮاﻧﻲ؟
 -3آﻳا ﻗرآن اﻧسانﻫا را بﻪ ﻣﻬرباﻧﻲ تﻮصﻴﻪ ﻛرده است ﻳا خﻴر؟ ﻣثال بزﻧﻴد؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
شاﮔردان دربارة اﻫﻤﻴت و ﻧﻘش ﻣﻬرباﻧﻲ در بﻴﻦ اعضاي خاﻧﻮاده با ﻫﻤدﻳﮕر ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻨد!
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درس سﻰ وﻳﻜﻢ

ﻣﻬرباﻧﻲ و دﮔردوستﻲ()2
ﻫدف:آشﻨاﻳﻲ با سﻴرت ﻣعصﻮﻣان دربارة ﻣﻬرباﻧﻲ
پرسش :سﻴرت ﻣعصﻮﻣان دربارة ﻣﻬرباﻧﻲ چﮕﻮﻧﻪ است؟
ّ
ﻟذت ﻣﻬرباﻧﻲ

ﻫﻤانﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻧسان از ارضاي غراﻳز و اﻣﻴال حﻴﻮاﻧﻲ ﻟ ّذت ﻣﻰبرد ،از ارضاي عﻮاطف
اﻧساﻧﻲ ﻧظﻴر ﻣﻬرباﻧﻲ ﻧﻴز ﻟ ّذت ﻣﻰبرد؛ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻴان اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻟ ّذتﻫاي ﻣعﻨﻮي و ﻟذتﻫاي
زودﮔذر تﻔاوت بسﻴاري وجﻮد دارد .زﻳرا ﻟ ّذتﻫاي ﻣعﻨﻮي ﻧﻪ تﻨﻬا ﻣﻮجب ﻣجذوبﻴت اﻧسان بﻪ
ﻣادﻳات ﻧﻤﻲشﻮﻧد؛ بﻠﻜﻪ تاحد زﻳادي ،دل را از سﻴطرة ﻟذتﻫاي ﻣادي و غرﻳزي آزاد ﻣﻰﻛﻨﻨد.
ترجﻤﻪ :ﻟذت
ﻣﻰفرﻣاﻳد« :
حضرت عﻠﻲ
بزرﮔﻮاران در خﻮراﻧدن است و ﻟذت فروﻣاﻳﻪﮔان در خﻮراك» 1بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا ﻛﻪ اﻧسانﻫاي بﻠﻨد
ﻫﻤت از سﻴرﻛردن و شادﻛردن دل دﻳﮕران ﻟذت ﻣﻰبرﻧد؛ اﻣا افراد فروﻣاﻳﻪ و پست از خﻮردن و
شاد شدن دل خﻮد ﻟذت ﻣﻰبرﻧد.

ﻣﻮﻻﻧاي بﻠخﻲ شاعر پرآوازه ﻣﻴﻬﻦ ﻣا ﻣﻰﮔﻮﻳد:
ﻣﻬر و رﻗّت وصف اﻧساﻧـــــــﻲ بـــــــﻮد
خشﻢ و شﻬﻮت وصف حﻴﻮاﻧﻲ بــــﻮد
ﻣﻬر حﻴﻮان را ﻛﻢ است ،آن ازﻛﻤﻲ است
اﻳﻦ چﻨﻴﻦ خاصﻴتﻲ در آدﻣــــﻲ است
ﻣﻮﻻﻧا ﻣﻰﮔﻮﻳد حﻴﻮاﻧات ﻛﻪ ﻣﻬرباﻧﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨد ،بﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ است ﻛﻪ ﻛﻤبﻮد دارﻧد و از
ﻛﻤاﻻت اﻧساﻧﻲ بﻰبﻬره اﻧد.
ﻣﻬرورزي با ﻣردم
ﻣﻬرباﻧﻲ و ﻣﻬرورزي در سطﻮح ﻣختﻠف ﻗابﻞ طرح است .بخشﻲ از اخﻼق در اسﻼم ،افراد
را بﻪ ﻣﻬرباﻧﻲ با اعضاي خاﻧﻮاده تشﻮﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨد و بخشﻲ از آن ،بﻪ روابط با عﻤﻮم ﻣردم اشاره
ترجﻤﻪ:بﻪ
دارد .اﻣام صادق چﻨﻴﻦ سﻔارش ﻣﻰﻛﻨد:
ﻳﻜدﻳﮕر پﻴﻮﻧد داشتﻪ باشﻴد و ﻧسبت بﻪ ﻫﻤدﻳﮕر ﻧﻴﻜﻲ ﻛﻨﻴد و بﻪ ﻫﻤدﻳﮕر ﻣﻬربان باشﻴد و ﻧسبت
2
بﻪ ﻫﻢ عطﻮفت بﻪ خرج دﻫﻴد.
ﻣﻬرورزي دوﻟتﻣردان با ﻣردم

افرادي ﻛﻪ در رأس حﻜﻮﻣت ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد ،باﻳد افرادي صادق درستﻜار باشﻨد و دﻟسﻮز
براي ﻣردم باشﻨد .حاﻛﻤﻲ ﻛﻪ ﻧسبت بﻪ ﻣردم دﻟسﻮز ﻧباشد ،ﻣحبﻮبﻴت خﻮد در بﻴﻦ ﻣردم از
 -1شرح غرر اﻟحﻜﻢ ،ج  ،5ص .132
 -2اصﻮل ﻛافﻲ ،ج  ،2ص .175
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در ﻫﻨﮕام اﻧتصاب ﻣاﻟﻚ اشتر بﻪ عﻨﻮان واﻟﻲ ﻣصر ،در
دست خﻮاﻫد داد .حضرت عﻠﻲ
بخشﻲ از عﻬدﻧاﻣﺔ آﻣﻮزﻧدة خﻮد خطاب بﻪ وي چﻨﻴﻦ ﻣﻰفرﻣاﻳد..« :
...ترجﻤﻪ :دﻟت را براي ﻣردم ،ﻛاﻧﻮن ﻣﻬر و ﻣحبّت
ساز و آﻧان را دوست بدار و ﻣبادا بر آﻧان درﻧده خﻮي شﻮي و خﻮردن آﻧان را برخﻮد غﻨﻴﻤت شﻤري ،چرا ﻛﻪ
3
آﻧان دو دستﻪ اﻧد ﻳا برادر دﻳﻨﻲ تﻮاﻧد و ﻳا ﻧظﻴر تﻮ در آفرﻳﻨش اﻧد.

ﻣﻬرورزي با طبﻘات ﻣحروم

در ﻫر جاﻣعﻪ ﻳﻰ بخشﻲ از افراد جاﻣعﻪ را ﻣستﻤﻨدان ،ﻳتﻴﻤان و ضعﻴﻔان تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .بسﻴار
ﻻزم است ﻛﻪ افراد باﻻدست و ﻗﻮي ،تﻮجﻪ وﻳژه ﻳﻰ بﻪ زﻳردستان خﻮد داشتﻪ باشﻨد و آنﻫا را ﻣﻮرد
فرﻣﻮد :ﻛسﻲ ﻛﻪ چﻬار خصﻠت زﻳر در او باشد،
حﻤاﻳت رواﻧﻲ ﻗرار دﻫﻨد .اﻣام ﻣحﻤد باﻗر
خداوﻧد براﻳش خاﻧﻪاى در بﻬشت بﻨا ﻣﻰﻛﻨد:
ترجﻤﻪ:ﻛسﻲ ﻛﻪ ﻳتﻴﻤان را پﻨاه دﻫد ،بﻪ ﻧاتﻮاﻧان ﻣﻬرباﻧﻲ ﻛﻨد ،با پدر و ﻣادرش بﻪﻧرﻣﻲ
برخﻮرد ﻧﻤاﻳد و با زﻳردستاﻧش ﻣدارا ﻛﻨد.

اﻣام صادق
بﻪ آﻧان ﻣﻬر بﻮرزﻧد:

4

فرﻣﻮد :ﻣﻦ با سﻪ ﻛس ﻣﻬرباﻧﻲ ﻣﻰﻛﻨﻢ و سزاوار است ﻛﻪ دﻳﮕران ﻧﻴز

ترجﻤﻪ:عزﻳزي ﻛﻪ پس از سپري شدن دوران ع ّزتش خﻮار شﻮد و ثروتﻤﻨدي
5
ﻛﻪ پس از بﻰﻧﻴازي ،ﻧﻴازﻣﻨد ﮔردد و داﻧشﻤﻨدي ﻛﻪ ﻛساﻧش و ﻧاداﻧان او را ﻛﻮچﻚ شﻤرﻧد.

ﻓﻌاﻟﻴت
 -1شاﮔردان دربارة ﻣعﻨاي شعر ﻣﻮﻻﻧا با ﻫﻤدﻳﮕر ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻨد
ارزشﻳابﻰ
 -1ﻟذت ﻣﻬرباﻧﻲ ،چﻪ ﻧﻮع ﻟذتﻲ است؟
 -2ﻣﻬرورزي با ﻣردم چﻴست؟
 -3ﻣﻬرورزي با طبﻘات ﻣحروم چرا ﻣﻬﻢ است؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
شاﮔردان دربارة رأفت و ﻣﻬرباﻧﻲ  7سطر بﻨﻮﻳسﻨد.
 -3ﻧﻬج اﻟبﻼغﻪ ،ﻧاﻣﺔ  ،53ص .993
 -4بحاراﻻﻧﻮار ،ج  ،74ص . 392
 -5بحار اﻻﻧﻮار ،ج  ،74ص 405
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برادري
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با برادري و جاﻳﮕاه آن در آداب دﻳﻨﻲ
پرسشﻫا
 -1برادري چﻴست؟
 -2برادر خﻮب ﻛﻴست؟
اﻧسانﻫا در خﻠﻘت و طبﻴعت ﻫﻤسان اﻧد؛ اﻣا در زﻧدهﮔﻲ اجتﻤاعﻲ بر اثر تضاد ﻣﻨﻔعت ﻫا،
برتريطﻠبﻲ ،تﻨﮓچشﻤﻲ و ...از ﻳﻚ سﻮ و از سﻮي دﻳﮕر ﻛﻤبﻮد ﻧعﻤتﻫا و ثروتﻫا ،در برابر
ﻳﻜدﻳﮕر ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد و در زﻧدهﮔﻲشان دچار تﻨش و چاﻟش ﻣﻰشﻮﻧد.
دﻳﻦ ﻣﻘدس اسﻼم در برابر چﻨﻴﻦ وضعﻴتﻲ ،ﻣسأﻟﺔ اخﻮت و برادري را طرح ﻛرده است
ﻛﻪ ﻫﻢ فراتر از راه حﻞ حﻘﻮﻗﻲ و ﻫﻢ عﻤﻠﻲ است .پﻴش از آﻧﻜﻪ اسﻼم بﻴاﻳد ،جاﻣعﺔ آن زﻣان
در اﻧﻮاع و اﻗسام دشﻤﻨﻲ و ﻛشﻤﻜش غﻮطﻪور بﻮد؛ از اﻳﻦ رو ﻗــــرآن بﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻳادآوري
ﻣﻰﻛﻨد .ترجﻤﻪ« :و ﻧعﻤت خدا را بر خﻮد ﻳاد ﻛﻨﻴد آﻧﮕاه ﻛﻪ دشﻤﻨان [ﻳﻜدﻳﮕر] بﻮدﻳد ،پس
ﻣﻴان دل ﻫاي شﻤا اﻟﻔت اﻧداخت تا بﻪ ﻟطف او برادران ﻫﻢ شدﻳد» 1و سپس تأﻛﻴد ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ:
اﻟف) ﻣؤﻣﻨان برادران ﻳﻜدﻳﮕرﻧد.
ب) ﻣﻴان برادرانتان صﻠح و سازش برﻗرار ﻛﻨﻴد و از ﻛشﻜﻤش و اختﻼف بازشان دارﻳد.
2
ج) از خدا پروا ﻛﻨﻴد ،تا از رحﻤت و بخشش او بر خﻮردار شﻮﻳد.
برادري ،سﻨتﻲ ﻧبﻮي

پس از ﻧزول آﻳات  103آل عﻤران و  10حجرات و آﻣدن ﻣسﻠﻤاﻧان بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ ،پﻴاﻣبر
ﻣﻴان آﻧان پﻴﻤان برادري بست و خﻮد در آخر با اﻣﻴراﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ عﻠﻲ بﻦ ابﻴطاﻟب دست برادري
داد .از دﻳﮕر ﻣسﻠﻤاﻧان ﻛﻪ در آن روز پﻴﻤان برادري بستﻨد ،ﻣﻰتﻮان از خﻠﻴﻔﺔ اول و دوم و ﻧﻴز
خﻠﻴﻔﺔ سﻮم ﻣسﻠﻤﻴﻦ و عبداﻟرحﻤﻦ بﻦ عﻮف ﻳاد ﻛرد ﻛﻪ با ﻳﻜدﻳﮕر پﻴﻤان برادري بستﻨد.
برادري دﻳﻨﻲ
اﻧﮕﻴزهﻫاى برادري و دوستﻲ چﻨد چﻴز است .ﻳﻜﻲ ﻫﻢ احساسﻲ است ﻛﻪ ﻣﻴان دو ﻳا چﻨد
ﻛس دوستﻲ پدﻳد ﻣﻲآورد .دوم شراﻛت ﻣﻨﻔعت در اﻣﻮر دﻧﻴﻮي .ﻫر دوي اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ دوستﻲﻫا
دﻳري ﻧﻤﻲپاﻳد؛ زﻳرا بر پاﻳﻪﻫاى دواﻣدار و اصﻮل تغﻴﻴرﻧاپذﻳر استﻮار ﻧﻴست .آن ﻳﻜﻲ با تغﻴﻴر
حاﻟتﻲ از ﻣﻴان ﻣﻲرود و اﻳﻦ دﻳﮕري با اﻧدك فراز و ﻧشﻴبﻰدر زﻧدهﮔﻲ سست و ﻟرزان ﻣﻲﮔردد.
سﻮم برادري دﻳﻨﻲ است ﻛﻪ با سرشت اﻳﻤاﻧﻲ ﻣؤﻣﻨان ﮔره خﻮرده است و افزون بر آﻧﻜﻪ پاﻳدار
و ﻣبتﻨﻲ بر اصﻮﻟﻲ است ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ابعاد زﻧدهﮔﻲ آﻧان را در بر ﻣﻲﮔﻴرد و در ﻫﻤﺔ دﻳﮕرﮔﻮﻧﻲﻫا
1
2
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و دشﻮاريﻫاى زﻧدهﮔﻲ ﻫﻤراه و ﻳاور ﻳﻜدﻳﮕرﻧد .ﻗرآن ﻛرﻳﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد« :و ﻣردان
و زﻧان با اﻳﻤان دوستان ﻳﻜدﻳﮕرﻧد ﻛﻪ بﻪ ﻛارﻫاي پسﻨدﻳده وا ﻣﻲدارﻧد و از ﻛارﻫاي ﻧاپسﻨد
3
باز ﻣﻲدارﻧد»
جسﻢشان ﻣعدود ،ﻟﻴﻜﻦ جان ﻳﻜﻲ
ﻣؤﻣﻨان ﻣعدود ،ﻟﻴﻚ اﻳﻤان ﻳﻜﻲ
«ﻣﻮﻻﻧا»

اداى حﻖ ﻣؤﻣﻦ ،بﻬترﻳﻦ ﻋبادت

اﻳﻨﻜﻪ ﻣؤﻣﻨان برادر خﻮاﻧده شﻮﻧد تﻨﻬا در ﻟﻔظ ﻧﻴست بﻠﻜﻪ حﻘﻮق ،وظاﻳف وآثارعﻤﻠﻲ ﻧﻴز
در پﻲ دارد؛ چﻮن برادري شان پاﻳﻪ ﻳﻰ دﻳﻨﻲ دارد ،بﻨا بر اﻳﻦ برﻳﻜدﻳﮕر حﻘﻮﻗﻲ دارﻧد ﻛﻪ پﻴﻮﻧد
ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد ،ترجﻤﻪ :ﻛﻪ« :خدا
تﻨﮕاتﻨﮓ با اﻳﻤان و ﻣسﻠﻤاﻧﻲ آﻧان دارد .اﻣام جعﻔر صادق
4
بﻪ چﻴزي بﻬتر از اداى حﻖ ﻣؤﻣﻦ عبادت ﻧﻤﻲشﻮد»
ﮔﻮﻧﻪﻫاى برادري
ﻫرچﻨد اسﻼم و اﻳﻤان رشتﺔ برادري را ﻣﻴان ﻣسﻠﻤاﻧان و ﻣؤﻣﻨان بر ﻗرار ﻣﻲ سازد و از
اﻳﻦ رﻫﮕذر صاحب حﻘﻮﻗﻲ بر ﻳﻜدﻳﮕر ﻣﻲﮔردﻧد؛ وﻟﻲ بﻰﮔﻤان ﻣؤﻣﻨان از ﻧظر ارزشﻫاي
اسﻼﻣﻲ ،تﻘﻮا ،اﻳﻤان ،اخﻼص ...در ﻳﻚ پاﻳﻪ ﻧﻴستﻨد و ﻫر پاﻳﻪ ﻳﻰ ﻧﻮع خاصﻲ از دوستﻲ را
5
ﻣﻰفرﻣاﻳد« :برادران را بﻪ اﻧدازه تﻘﻮايشان دوست بدار»
ﻣﻰطﻠبد .از اﻳﻦ رو اﻣام عﻠﻲ
دربارة «برادران» پرسﻴد ،وي در ﻳﻚ بخشبﻨدي فراﮔﻴر برادران را بﻪ
ﻣردي از اﻣام عﻠﻲ
دو ﻧﻮع تﻘسﻴﻢ ﻧﻤﻮد و دوستﻲ ﻣتﻨاسب با ﻫر ﻧﻮع را سﻔارش ﻛرد:
 -1برادران ﻣﻮرد وثﻮق« :آﻧان چﻮن دست و بال و اﻫﻞ و ﻣال ﻫستﻨد؛ پس اﮔر بر
برادرت اعتﻤاد ﻛردي (و او را ﻣﻮرد اطﻤﻴﻨان ﻳـافـتـﻲ) ثـروت و ﻛـﻤـﻚ خـﻮﻳـش را از او
درﻳـغ ﻣـدار ،بـا ﻫـﻤـدﻻﻧـش ،ﻳـﻜدل و با دشﻤﻨاﻧش دشﻤﻦ باش ،رازش را پﻮشﻴده دار ،بﻪ
ﻳاري اش شتاب ﻛﻦ و خﻮبﻰﻫاﻳش راآشﻜار ساز .اﻳﻨان ﻛﻤﻴاب تر از ﻛبرﻳت احﻤرﻧد».
 -2برادران ﻇاﻫري« :تـﻮ بـا وجـﻮد آﻧـان خﻮشﻲ زﻧدهﮔﻲ را در ﻣﻲﻳابﻲ؛ بﻨابراﻳﻦ اﻳﻦ
ﻣﻘدار خﻮشﻲ را از آﻧان سـﻠب ﻣـﻜـﻦ و چـﻴـزي بـﻴـش از اﻳـﻦ از آﻧان ﻣخﻮاه و ﻫﻤان ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ
6
آﻧان با خﻮشروﻳﻲ و شﻴرﻳﻦزباﻧﻲ با تﻮ رو بﻪ رو ﻣﻰشﻮﻧد ،تﻮ ﻧﻴز چﻨﻴﻦ حاﻟتﻲ را از آﻧان درﻳغ ﻣدار».
حﻘﻮق برادري

ﻣعﻠًﻲ بﻦ خﻨﻴس ،ﻳﻜﻲ از ﻳاران اﻣام صادق  ،از آن حضرت پرسﻴد :حﻖ ﻣسﻠﻤان بر
 :فرﻣﻮدﻧد ﻫﻔت حﻖ واجب دارد ﻛﻪ اﮔر ﻳﻜﻲ از آنﻫا را
ﻣسﻠﻤان چﻴست؟ اﻣام صادق
فرو ﮔذارد ،از وﻻﻳت و اطاعت خداوﻧد بﻴرون شده است.
3
4
5
6
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ﻣعﻠﻲ بﻦ خﻨﻴس پرسﻴد آنﻫا ﻛدامﻫا اﻧد؟
اﻣام صادق فرﻣﻮد :ﻣﻦ بر تﻮ ﻧﮕراﻧﻢ و ﻣﻰترسﻢ فروﮔذاري و رعاﻳت ﻧﻜﻨﻲ و بداﻧﻲ و
عﻤﻞ ﻧﻜﻨﻲ.
«ﻧﻴروﻳﻲ جز خدا ﻧﻴست».
ﻣعﻠﻲ بﻦ خﻨﻴس ﮔﻔت:
فرﻣﻮد :آسانترﻳﻦ آن حﻘﻮق اﻳﻦ است ﻛﻪ:
سپس اﻣام صادق
 -1آﻧچﻪ را براي خﻮد دوست داري ،براي او ﻫﻢ دوست داشتﻪ باشﻲ و آﻧچﻪ را براي خﻮد
ﻧﻤﻲپسﻨدي ،براي او ﻫﻢ ﻧپسﻨدي.
 -2از خشﻤﮕﻴﻦ شدﻧش بپرﻫﻴزي و از خشﻨﻮدياش پﻴروي ﻛﻨﻲ و فرﻣاﻧش ببري.
 -3با جان و ﻣال و زبان و دست و پاي ﻳارياش ﻛﻨﻲ.
 -4چشﻢ و راﻫﻨﻤا و آﻳﻴﻨﺔ او باشﻲ.
 -5سﻴر ﻧباشﻲ و او ﮔرسﻨﻪ ،سﻴرآب ﻧباشﻲ و او تشﻨﻪ و تﻮ پﻮشﻴده ﻧباشﻲ و او برﻫﻨﻪ.
 -6سﻮﮔﻨدش را تصدﻳﻖ ﻛﻨﻲ و دعﻮتش را بپذﻳري و در بﻴﻤارياش از او دﻳدار ﻛـﻨﻲ و
بر جﻨازهاش حاضر شﻮي و چﻮن بداﻧﻲ حاجتﻲ دارد ،در اﻧجام آن پﻴشﻲ ﮔﻴري و او را ﻣجبﻮر
ﻧسازي ﻛﻪ از تﻮ بخﻮاﻫد؛ بﻠﻜﻪ خﻮدت پﻴشدستﻲ ﻛﻨﻲ؛ چﻮن چﻨﻴﻦ ﻛردي دوستﻲ خﻮد را بﻪ
7
دوستﻲ او پﻴﻮستﻪاى و دوستﻲ او را بﻪدوستﻲ خﻮد...
ﻓﻌاﻟﻴت
 -1شاﮔردان درﮔروه  3ﻧﻔري جﻮاب سؤاﻻت را پﻴدا ﻛﻨﻨد ،اﻧﻮاع برادري را ﻧام ببرﻧد و بﻬترﻳﻦ
آن را بﻴان ﻛﻨﻨد.
 -2شاﮔردان دربارة سﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از حﻘﻮق برادري بﻪ ﮔﻔتﮕﻮ بپردازﻧد.

ارزشﻳابﻰ
 -1از حﻘﻮق برادري است؟
اﻟف) با جان و ﻣال و زبان و دست و پاي ﻳارياش ﻛﻨﻲ ب) آﻧچﻪ را براي خﻮد دوست داري،
براي او ﻫﻢ دوست داشتﻪ باشﻲ ج) چشﻢ و راﻫﻨﻤا و آﻳﻴﻨﻪ او باشﻲ د) ﻫرسﻪ ﻣﻮرد
 -2در جاي خاﻟﻲ واژة درست را بﻨﻮﻳسﻴد
بﻬترﻳﻦ عبادت  ...است
اﻟف) برادري ب) اداى حﻖ ﻣؤﻣﻦ ج) عبادت خاﻟصاﻧﻪ د) ﻫر سﻪ ﻣﻮرد

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
ترجﻤﺔ آﻳت

را بﻨﻮﻳسﻴد.

 -7اصﻮل ﻛافﻰ ج  3 :ص 246 :
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وﻓاداري بﻪ پﻴﻤان
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با عﻬد و پﻴﻤان و جاﻳﮕاه آن در اسﻼم
پرسشﻫا
 -1آﻳا پﻴﻤان ﻣسؤوﻟﻴت آور است؟
 -2وفاداري بﻪ پﻴﻤان ،ﻣطﻠﻖ است ﻳا در شراﻳطﻲ و با ﮔروهﻫاﻳﻲ ﻣﻰتﻮان آن را شﻜست؟
دوستﻲ و فضﻴﻠت وفاداري بﻪ پﻴﻤان و بﻴزاري از ﻧﻘض آن ،رﻳشﻪ در سرشت و آفرﻳﻨش
اﻧسان دارد و ﻫﻤﺔ اﻧسانﻫا وفاداري بﻪ پﻴﻤان را دوست دارﻧد و از ﻧﻘضﻛﻨﻨدﮔان پﻴﻤان بﻴزارﻧد.
عﻬد و پﻴﻤان ،ستﻮن زﻧدهﮔﻲ اجتﻤاعﻲ اﻧسانﻫا است ،بﻪ ﮔﻮﻧﻪﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ بﻨﻴادﻫا و پﻴﻮﻧدﻫاى
زﻧدهﮔﻲ چﻮن ﻣاﻟﻜﻴت ،ساختار سﻴاسﻲ ،داد و ستـــــد ،ازدواج و ...را در بر ﻣﻰﮔﻴرد و بدون
آن زﻧدهﮔﻲ اجتﻤاعﻲ ﻧا ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰشﻮد .شاﻳد بﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ فطري بﻮدن دوستﻲ وفاداري بﻪ
پﻴﻤان است ﻛﻪ خداوﻧد خﻮد را وفادارترﻳﻦ ﻛس بﻪ پﻴﻤان ﻣﻰشﻨاساﻧد:
»؛ چﻪ ﻛسﻲ بﻪ پﻴﻤاﻧش وفادارتر از خداوﻧد است ».و ﻫﻤچﻨﻴﻦ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
«خداوﻧد ﻫــــــرﮔز پﻴﻤاﻧش را ﻧﻤﻲشﻜﻨد ».آﻧچﻪ دربارة پﻴﻤان ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد ،براي بﻴان اﻫﻤﻴت
و داﻣﻨﺔ آن و پﻴاﻣدﻫاى پﻴﻤانشﻜﻨﻲ و بﻰوفاﻳﻲ است .وفاداري بﻪ پﻴﻤان ﻛﻪ در ﻛتابﻫاي دﻳﻨﻲ
بﻪ «عﻬد» ﻳاد شده است ،در آﻳﻪﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ تأﻛﻴد ﮔردﻳده است.
ﻣسؤوﻟﻴت آوري پﻴﻤان

ﻧباﻳد ﮔﻤان ﻛرد ﻛﻪ پﻴاﻣد پﻴﻤانشﻜﻨﻲ تﻨﻬا ﻣحدود در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴا و پﻴﻮﻧدﻫاى ﻣﻴان افراد
است و پس از آن بﻪ فراﻣﻮشﻲ سپرده ﻣﻰشﻮد؛ بﻠﻜﻪ چﻨاﻧﻜﻪ از آﻳﺔ ﻗرآنﻛرﻳﻢ برﻣﻰآﻳد ،در
سراي دﻳﮕر ﻧﻴز پﻴاﻣد آن دوام دارد و شدﻳدتر از پﻴاﻣد اﻳﻦ دﻧﻴاﻳﻲ آن ﻣﻰباشد و آن ،بازخﻮاست
خداوﻧد است :تا آﻧجا ﻛﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان و ﻫﻤﻪ اﻧسانﻫا را بﻪ آن اﻣر ﻣﻰﻛﻨد« :
؛ بﻪ پﻴﻤان خﻮﻳش وفا ﻛﻨﻴد ﻛﻪ پﻴﻤان باز خﻮاست شدﻧﻲ است».
وﻳژهﮔﻲ ﻣؤﻣﻦ؛ وﻓاي بﻪ پﻴﻤان

ﻗرآنﻛرﻳﻢ در آﻳتﻫاى دﻳﮕر ،وفاداري بﻪ پﻴﻤان را ستﻮده و آن را با اﻳﻤان پﻴﻮﻧد داده و از
» (ﻣؤﻣﻨان) ﻛساﻧﻲ
وﻳژهﮔﻲﻫاي ﻣؤﻣﻨان برشﻤرده است« :
 -1تﻮبﻪ111/
 -2اسراء34/
 -3ﻣؤﻣﻨﻮن8 /
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اﻧد ﻛﻪ اﻣاﻧتﻫا و پﻴﻤانﻫاي خﻮد را رعاﻳت ﻣﻰﻛﻨﻨد اﻟبتﻪ وفاداري بﻪ پﻴﻤان ﻳﻜﻲ از وﻳژهﮔﻲﻫاي
ﻣؤﻣﻨان است؛ چﻨاﻧچﻪ پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻲ اسﻼم دربارة آن فرﻣﻮده اﻧد:
ﻛسﻲ ﻛﻪ عﻬد و پﻴﻤان ﻧدارد ،دﻳﻦ ﻧدارد.

ﻓراﮔﻴري پﻴﻤان
ﮔسترة زﻧدهﮔﻲ اجتﻤاعﻲ اﻧسان ،ﻣحدود بﻪ ﻫﻤﻮطﻨان ،ﻫﻢدﻳﻨان و ﻫﻢزباﻧان ﻧﻤﻲشﻮد و
ﻧﻴز خﻮد پﻴﻤان تﻨﻬا ﻣحدود بﻪ ﻧﻮع خاصﻲ ﻧﻤﻲﮔردد و از آﻧجا ﻛﻪ ﻗرآن بﻪ اﻳﻦ واﻗعﻴت تﻮجﻪ
داشتﻪ است وفاي بﻪ عﻬد و پﻴﻤان را بﻪ طﻮر ﻣطﻠﻖ ذﻛر ﻛرده و ﻣﻘﻴد بﻪ ﮔﻮﻧﺔ خاصﻲ ﻧﻜرده
است .از دﻳدﮔاه ﻗرآنﻛرﻳﻢ ،رعاﻳت عﻬد و پﻴﻤان ﻛافران را ﻧﻴز در بر ﻣﻰﮔﻴرد« :پـﻴـﻤـان آﻧان
را تا [پاﻳان] ﻣدّتشان بﻪ پاﻳان رساﻧﻴد؛ زﻳرا ﻛﻪ خداوﻧد پرﻫﻴزﮔاران را دوست دارد .حضرت
داﻣﻨﻪ وفاداري بﻪ پﻴﻤان را در عﻬد ﻧاﻣﻪاش بﻪ ﻣاﻟﻚ اشتر شاﻣﻞ دشﻤﻨان ﻫﻢ ﻛرده
عﻠﻲ
است چﻪ برسد بﻪ دوستان و ﻫﻢﻛﻴشان؛ چﻨاﻧچﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد «اﮔـر بـا دشـﻤـﻦ پـﻴـﻤـاﻧـﻲ بـسـتﻲ
ﻳا او را در پﻨاه خﻮﻳش ﮔرفتﻲ ،بﻪ پﻴﻤان خﻮﻳش وفادار بﻤان و ذﻣّﻪ ات را با اﻣاﻧت ﻛاﻣﻞ پاس
دار و جان خﻮد را سپر عﻬد و پﻴﻤان خﻮﻳش ﻗرار ده ﻛﻪ در ﻣﻴان واجبات اﻟﻬﻲ ،ﻫﻴچ ﻣﻮضﻮعﻲ
ﻫﻤاﻧﻨد وفا بﻪ عﻬد ﻧﻴست و در ﻣﻴان ﻣردم جﻬان ،با تﻤام اختﻼفاتﻲ ﻛـﻪ با ﻫﻢ دارﻧد .ﻣﻮرد
ات ّﻔاق عﻤﻮﻣﻲ است ،تا آﻧجا ﻛﻪ ﻣشرﻛان ﻧﻴز پﻴش از ﻣسﻠﻤاﻧان در روابط خـﻮد بـدان پـاﻳـبـﻨـد
بـﻮدﻧـد ،چـرا ﻛـﻪ از پـﻴـاﻣـدﻫـاي پـﻴـﻤـانشـﻜـﻨـﻲ خـاطـرات تـﻠخـﻲ داشتﻨد.
ﻣﻰفرﻣاﻳد ﻫﻴچ بﻬاﻧﺔﻳﻰ براي پﻴﻤان شﻜﻨﻲ پذﻳرفتﻪ ﻧﻴست«:در سـﻪ
و ﻧﻴز اﻣام صادق
چـﻴـز ﻫـﻴـچ بـﻬـاﻧـﻪاى از ﻛـسـﻲ پـذﻳـرفـتـﻪ ﻧـﻴـسـت (و ﻫـﻤـﻪ بـاﻳـد بـﻪ آﻧـﻫا عﻤﻞ ﻛﻨﻨد):
اداي اﻣاﻧت بﻪ صاحبش چﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛار باشد و چﻪ بدﻛار ،وفا بﻪ پﻴﻤان در برخﻮرد با ﻧﻴﻜﻮﻛار و
4
بدﻛار و ﻧﻴﻜﻲ بﻪ پدر و ﻣادر چﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛار باشﻨد ،چﻪ بدﻛار».
پﻴاﻣدﻫاى پﻴﻤان شﻜﻨﻲ

ﻫﻤانﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ وفاي بﻪ پﻴﻤان را ستﻮده است و از پﻴﻤان شﻜﻨﻲ ﻧﻜﻮﻫش ﻛرده
است و اوﻟﻴﻦ زﻳان از پﻴﻤان شﻜﻨﻲ را ﻣتﻮجﻪ شخص پﻴﻤان شﻜﻦ ﻣﻰداﻧد« :ﻫر ﻛس پﻴﻤان
شﻜﻨﻲ ﻛﻨد ،در حﻘﻴﻘت بﻪ زﻳان خﻮﻳش پﻴﻤان شﻜﻨﻲ ﻛرده است» 5.پﻴﻤان اﮔر با خداوﻧد
باشد ،پﻴﻤان شﻜﻦ از پاداش بزرگ خداوﻧد ﻣحروم خﻮاﻫد شد « :ﻫـر ﻛـﻪ بـر آﻧـچـﻪ بـا
خـدا عـﻬـد بـستﻪ وفادار بﻤاﻧد[ ،خداوﻧد] بﻪ زودي پاداش بزرﮔﻲ بﻪ اوخﻮاﻫد داد» 6و اﮔر
پﻴﻤان با خﻠﻖ باشد افزون بر ﻣحروﻣﻴت از ﻟطف خداوﻧد اعتﻤاد ﻣردم را از دست خﻮاﻫد
داد .اعتﻤاد ﻣردم سرﻣاﻳﺔ پاﻳان ﻧاپذﻳر و پشتﻮاﻧﻪ ﻳﻰ بﻰبدﻳﻞ براي ﻫرﮔﻮﻧﻪ ﻛار ﻫﻤاﻫﻨﮓ سﻴاسﻲ،
.4
.5
.6
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اجتﻤاعﻲ ،اﻗتصادي و فرﻫﻨﮕﻲ و بﻨﻴاد زﻧدهﮔﻲ باﻫﻤﻲ است .ﻫرﮔاه اعتﻤاد از ﻣﻴان اﻧسانﻫا
رخت بربﻨدد و پﻴﻤانﻫا ﻳﻜﻲ پس از دﻳﮕري شـﻜـسـتـﻪ شـﻮد ،و ﻫر ﻛس در ﮔﻮشﻪ ﻳﻰ بﻪ
فرﻣﻮد« :بر دوستﻲ ﻛسﻲ ﻛﻪ بﻪ
ﻛاري بپردازد ﻛاري از پﻴش ﻧخﻮاﻫد رفت .حضرت عﻠﻲ
7
عﻬد و پﻴﻤان خﻮد وفا ﻧﻤﻲﻛﻨد ،اعتﻤاد ﻣﻜﻦ».
اﻧسان پﻴﻤانشﻜﻦ افزون بر اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ سراي از ارزش و اعتبار خﻮد ﻣﻰﻛاﻫد و طﻮري
خﻮار ﻣﻰشﻮدﻛـﻪ ﻧـﻪ دشـﻤﻦ از او حساب ﻣﻲبرد و ﻧﻪ دوست ﻣﻰتﻮاﻧد روي پﻴﻤانﻫاى او
حساب ﻛﻨد ،در آن سراي ﻧﻴـز ﮔرفتار عذاب خداوﻧد است و جاﻳﮕاه بسﻴار بدي در دوزخ
فرﻣﻮد :ﻫـﻤـاﻧـا در جﻬﻨّﻢ شﻬري است ﻛﻪ بﻪ آن حصﻴﻨﻪ (دژ
خﻮاﻫد داشت .حضرت عﻠﻲ
ﻣستحﻜﻢ) ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؛ آﻳا از ﻣﻦ ﻧﻤﻲپرسﻴد ﻛﻪ در آن شﻬر چﻴست؟ سؤال شد .اى اﻣﻴرﻣؤﻣﻨان
8
در آن شﻬر چﻴست ؟ فرﻣﻮد :دستﻫاى پﻴﻤان شﻜﻨان.
شاﻳد اشاره بﻪ (دستﻫا) در سخﻦ آن حضرت اشارهﻳﻰ باشد بﻪ اﻳﻨﻜﻪ اغﻠب پﻴﻤانﻫا با
ﻗرارﮔرفتﻦ دستﻫاى طرفﻴﻦ در ﻳﻜدﻳﮕر ﻣﻨعﻘد ﻣﻰشﻮد ،ﻳا اﻳﻨﻜﻪ بﻴشتر پﻴﻤانﻫا بﻪ سبب دست
ﻣﻬر ﻳا اﻣضا ﻣﻰشﻮد و عﻬد شﻜﻨﻲ ﻧﻴز ﻣعﻤﻮﻻً تﻮسط دست اﻧجام ﻣﻰﮔﻴرد.
پﻴر پﻴﻤاﻧﻪ ِﻛش ﻣﻦ ﻛﻪ رواﻧش خﻮش باد ﮔﻔت پرﻫﻴز ﻛﻦ از صحبت پﻴﻤانشﻜﻨان
ﻓﻌاﻟﻴت
 -1شاﮔردان دوﻧﻔري ﻣعﻨاي عﻬد و پﻴﻤان را در ﻟغت پﻴدا ﻛﻨﻨد.
 -2شاﮔردان دربارة ﻣحتﻮاي آﻳات ﻗرآنﻛرﻳﻢ درﮔروهﻫاى  3ﻧﻔري ﮔﻔتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 -1ﻣؤﻣﻨان ﻛساﻧﻲ اﻧد ﻛﻪ:
اﻟف) بﻪ پﻴﻤانﻫاي خﻮﻳش وفا ﻣﻰﻛﻨﻨد.
ب) در اﻣاﻧت خﻴاﻧت ﻧﻤﻲﻛﻨﻨد.
ج) ﻫر دو.
-2ﻛدام ﻳﻚ صحﻴح است؟
اﻟف) از دﻳدﮔاه ﻗرآنﻛرﻳﻢ وفاداري بﻪ پﻴﻤان تﻨﻬا شاﻣﻞ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻰشﻮد.
ب) ﻫرﻛسﻲ ﻛﻪ طرف پﻴﻤان است.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
پﻴاﻣدﻫاى پﻴﻤانشﻜﻨﻲ را در  5خط بﻨﻮﻳسﻴد.
7
-8
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درس سﻰ وچﻬارم

وجدان ﻛاري
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با وجدان ﻛاري و ﻧﻘش آن در زﻧدهﮔﻲ اجتﻤاعﻲ
پرسشﻫا
 -1وجدان ﻛاري چﻴست؟
 -2فﻮاﻳد اجتﻤاعﻲ وجدان ﻛاري چﻴست؟
وﻗتﻲ بﻪ ﻛسﻲ ﻛﻪ اﻧجام ﻫرﻛاري و ﮔﻔتﻦ ﻫر سخﻨﻲ را روا ﻣﻲدارد و ﻳا ﻛارش را بﻪ درستﻲ
اﻧجام ﻧﻤﻲدﻫد «بﻰوجدان» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ،بﻪ ﻧظر شﻤا ﻣﻨظﻮر چﻴست؟
وجدان ﻛاري ،اﻧجام درست و بﻪ وﻗت ﻛار و وظﻴﻔﻪ بدون ﻧظارت و بازخﻮاست ﻣستﻘﻴﻢ
است .چﻪ چﻴزي سبب وجدان ﻛاري ﻣﻰشﻮد؟ ﻳﻚ ﻧﻮع ﮔراﻳش باطﻨﻲ و ﻧﻴروي دروﻧﻲ سبب
ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اﻧسان بدون ﻧظارت ،فشار و بازخﻮاست ﻛارش را ﻣحﻜﻢ و بﻪ وﻗت اﻧجام دﻫد و
ﻧﻴز تﻤام وﻗت تعﻴﻴﻦ شده را بﻪ ﻛارش بپردازد .از اﻳﻦ رو پرﻛاري ،ﻣحﻜﻢ ﻛاري ،ﻛار بﻪوﻗت،
تﻤام وﻗت را بﻪ ﻛار پرداختﻦ و ﻛار را از روي احساس ﻣسؤوﻟﻴت اﻧجام دادن و از آن خﻮد
داﻧستﻦ ،از ﻧشاﻧﻪﻫاى وجدان ﻛاري است .در برابر آن؛ ﻛﻢﻛاري ،وﻗتﻛشﻲ ،ﻛارﮔرﻳزي و
ﻣسؤوﻟﻴتﮔرﻳزي از ﻧشاﻧﻪﻫاى عدم وجدان ﻛاري است.
چراﻳﻲ وجدان ﻛاري

اﻧسانﻫا براي ﮔذران زﻧدهﮔﻲ خﻮﻳش:
اﻟف) بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر ﻧﻴازﻣﻨد اﻧد؛ چﻪ آﻧﻜﻪ ﻳﻚ اﻧسان ﻳا خاﻧﻮاده ﻳا حتﻰ ﻛشﻮري بﻪ تﻨﻬاﻳﻲ
تﻮاﻧﻤﻨدي آن را ﻧدارد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻧﻴازﻣﻨديﻫاي خﻮﻳش را برآورده ﻛﻨد.
ب) اﻳﻦ ﻧﻴازﻣﻨديﻫا تﻨﻬا از راه دادوستد و خدﻣت در برابر خدﻣت بـــــرآورده شده
ﻣﻰتﻮاﻧد.
ج) پاﻳﺔ ﻫرﮔﻮﻧﻪ دادوستدي و ﻛاري بر اعتﻤاد و وجدان ﻛاري است ،بدﻳﻦ ﻣعﻨا ﻛﻪ ﻫر ﻛس
ﻛﻪ ﻛاري را بﻪ ﮔردن ﮔرفتﻪ است ﻧﻴﻜﻮ ،ﻣحﻜﻢ و بﻪ وﻗتش اﻧجام دﻫد و چﻨان ﻛار ﻛﻨد ﻛﻪ
دوست دارد دﻳﮕران براي او ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛارﻛﻨد و از اﻳﻦ جﻬت فرﻗﻲ ﻣﻴان خﻮد و دﻳﮕران ﻧﻨﻬد
و پﻴﻮستﻪ اﻳﻦ حدﻳث شرﻳف را آوﻳزة ﮔﻮش خﻮد داشتﻪ باشد ﻛﻪ« :ﻣـﻴـان خـﻮد و دﻳـﮕـران،
خـﻮﻳشتﻦ را ﻣﻴزان سﻨجش ﻗرار ده؛ آﻧچﻪ براي خﻮد ﻣﻰپسﻨدي ،بـراي دﻳـﮕـران ﻫـﻢ بـپـسـﻨـد
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و آﻧـچـﻪ را بـراي خـﻮد خـﻮش ﻧـﻤـﻲداري بـراي دﻳـﮕران ﻫﻢ ﻣپسﻨد».
ﻛار؛ ﻧﻮﻋﻲ اﻣاﻧت و تﻌﻬد

ﻫرﮔاه ﻛسﻲ ﻛاري را در ادارهﻳﻰ ،ﻧﻬادي ﻳا براي ﻛسﻲ ﻗبﻮل ﻣﻰﻛﻨد ،و بﻪوﻳژه ﻛﻪ در برابر
ﻛارش ﻣزدى ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻴرد ،ﻫﻢزﻣان دو ﻣسؤوﻟﻴت را بﻪ عﻬده ﻣﻰﮔﻴرد :ﻳﻜﻲ اﻣاﻧت و دﻳﮕري
عﻬد .از اﻳﻦ رو ﻛﻮچﻚترﻳﻦ ﻛﻢﻛاري و درست اﻧجام ﻧدادن ﻛار ،بﻪ ﻣعﻨاي عﻬدشﻜﻨﻲ و
فرﻣﻮد« :اﻣاﻧتداري و وفاي بﻪ عﻬد ،درست اﻧجام
عدم وفاداري بﻪ پﻴﻤان است .اﻣام عﻠﻲ
2
دادن ﻛارﻫاست»
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى وجدان ﻛاري

در ﻳﻚ بخش بﻨدي ﻣﻰتﻮان وجدان ﻛاري را بﻪ سﻪ بخش تﻘسﻴﻢ ﻛرد:
اﻟﻒ) تﻤام وﻗت ﻛارﻛردن وﻛاررا بﻪ وﻗتش اﻧجام دادن :ﻛار ﻛردن تﻨﻬا حضﻮر
ﻳافتﻦ و خﻮد را ﻧشان دادن ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ ﻣﻰباﻳد از آغاز وﻗت ﻣﻘرر تا پاﻳان آن حضﻮر داشت.
اﻣا اﻳﻦ بس است؟ ﻫرﮔز ،ﻛار ﻛردن تﻨﻬا حضﻮر از آغاز تا پاﻳان وﻗت ﻣﻘرر ﻧﻴست .ﮔذشتﻪ
از آن با پرﻫﻴـــز از وﻗت ﻛشﻲ و تﻨبﻠﻲ ﻛار را باﻳد بﻪ وﻗتش اﻧجام داد .چﻪ آﻧــﻜﻪ ﻫـــر ﻛس
ﻛاري ﻣﻰﻛﻨد در واﻗع پﻴﻤان و تعﻬد داده است ﻛﻪ باﻳد تﻤام وﻗت ﻣﻘرر را ﻛار ﻛﻨد و ﻛار را
3
بﻪ وﻗتش اﻧجام دﻫد.
ب) ﻛار استﻮار و ﻣحﻜﻢ :تﻤام وﻗت ﻛار و ﻛار بﻪ وﻗت ﻛﻔاﻳت ﻧﻤﻲﻛﻨد؛ بﻠﻜﻪ ﻣﻰباﻳد
ﻛار وﻳژهﮔﻲ دﻳﮕري ﻧﻴز داشتﻪ باشد و آن استﻮاري و اتﻘان است .وﻗتﻲ ابراﻫﻴﻢ فرزﻧد پﻴاﻣبر
ﮔراﻣﻲ اسﻼم درﮔذشت او رابﻪ خاك دفﻦ ﻛردﻧد و اطرافاش را سﻨﮓ چﻴدﻧد ،پﻴاﻣبر
ترجﻤﻪ :ﻫر ﮔاه ﻳﻜﻲ
شﻜافﻲ را دﻳد و آن را پﻮشاﻧﻴد و فرﻣﻮد:
4

از شﻤا ﻛاري ﻛرد آن را استﻮار و دﻗﻴﻖ اﻧجام دﻫد.

ج) ﻧﮕﻬداري داراﻳﻲ ﻫا :ﻳﻜﻲ دﻳﮕر از ابعاد وجدان ﻛاري ،ﻧﮕﻬداري از اﻣﻮال و
اﻣﻜاﻧات و جﻠﻮﮔﻴري از ﻣصرف بﻴجا است .اﻣﻮال و اﻣﻜاﻧات براي ﻣصرف خاص و در جﻬت
ﻛسﻲ براي ﻛار
خاص در ﻧظر ﮔرفتﻪ شده اﻧد .در آغازﻳﻦ روزﻫاي خﻼفت حضرت عﻠﻲ
شخصﻲ بﻪ دﻳدارش آﻣد ،اﻣام بﻰدرﻧﮓ چراغ را خاﻣﻮش ﻛرد و از ﻧﻮر ﻣاه بﻬره ﮔرفتﻨد تا
.1
 .2غرر اﻟحﻜﻢ ،حﻜﻤت 5220
« .3ﻣﻦ اداء اﻻﻣاﻧﻪ اﻟﻤﻜافاه عﻠﻲ اﻟصﻨﻴعﻪ ﻻﻧﻬا ﻛاﻟﻮدﻳعﻪ عﻨدك» ابﻦ ابﻰاﻟحدﻳد ،شرح ﻧﻬج اﻟبﻼغﻪ ،ج  ،20ﻗﻢ :ﻛتابخاﻧﻪ ﻣرعشﻲ
ﻧجﻔﻲ ،1404 ،ص 276
 .4ﻛافﻲ ج  ،3ص 263
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سﻮخت آن بﻪ ﻣصرف ﻛار شخصﻲ و سخﻨان خصﻮصﻲ ﻧرسﻴده باشد.
ﻓﻌاﻟﻴت

 -1شاﮔردان در ﮔروهﻫاى سﻪ ﻧﻔري بحث ﻧﻤﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى از وجدان ﻛاري را پﻴدا
ﻧﻤاﻳﻨد.
 -2شاﮔردان ابعاد وجدان ﻛاري را در ﮔروهﻫاي سﻪ ﻧﻔره بررسﻲ ﻛﻨﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 -1ﻛدام ﻳﻚ درست است؟
اﻟف) از ﻧشاﻧﻪﻫاى وجدان ﻛاري ،اﻧجام دادن ﻛار از روي احساس ﻣسئﻮوﻟﻴت است.
ب) از ﻧشاﻧﻪﻫاى وجدان ﻛاري ،ﻣسؤوﻟﻴت ﮔرﻳزي است.
 -2پذﻳرفتﻦ ﻛار بﻪ ﻣعﻨاي  ...و  ...است.
اﻟف) تعﻬد دادن -اﻣاﻧت پذﻳرفتﻦ ب) تعﻬد دادن -ﻣسؤوﻟﻴت پذﻳرفتﻦ ج) ﻫﻴچ ﻛدام
 -3ضرورت وجدان ﻛاري را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -4سﻪ بعد وجدان ﻛاري را ﻧام برده و ﻳﻜﻲ را بﻪ دﻟخﻮاه خﻮد تشرﻳح ﻛﻨﻴد.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
آدم با وجدان بﻪ چﻪ ﻛس ﻳا ﻛساﻧﻲ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟ در  8سطر بﻨﻮﻳسﻴد.

 -5بحار ،ج ،41ص 116
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درس سﻰ وپﻨجﻢ

بﻴتاﻟﻤال
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با بﻴتاﻟﻤال و حﻔظ آن
پرسشﻫا
 -1بﻴتاﻟﻤال چﻴست؟
 -2پﻴشﻮاﻳان دﻳﻨﻲ در ﻣﻮرد بﻴتاﻟﻤال چﻪ ﮔﻔتﻪ اﻧد و چﻪ ﻛرده اﻧد؟
بﻴتاﻟﻤال چﻴست؟

ﻫر جاﻣعﻪ و دوﻟتﻲ براي چرخاﻧدن چرخ اجتﻤاع و ادارة دوﻟت ،ﻧاﮔزﻳر از داشتﻦ اﻣﻮال،
سرﻣاﻳﻪ و درآﻣدﻫاي عﻤﻮﻣﻲﻳﻰ است ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻣردم در حﻖ داشتﻪ باشﻨد .در فرﻫﻨﮓ اسﻼﻣﻲ
ﻫرﮔﻮﻧﻪ ﻣاﻟﻲ (سرﻣاﻳﻪ ،زﻣﻴﻦ ،درآﻣد  )...را ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻣسﻠﻤاﻧان در آن حﻖ داشتﻪ باشﻨد بﻴتاﻟﻤال
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد( .بﻴتاﻟﻤال ) از دو ﻛﻠﻤﻪ (بﻴت) و (ﻣال) ترﻛﻴب شده ﻛﻪ ترجﻤﻪ دري آن «خاﻧﺔ ﻣال»
ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣعادل «خزاﻧﻪ» است .در فرﻫﻨﮓﻫاى ﻟغت بﻴتاﻟﻤال را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣعﻨا ﻛرده اﻧد:
«جاﻳﻲ ﻛﻪ درآن ﻣاﻟﻲ را ﮔذارﻧد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻣسﻠﻤاﻧان را در آن حﻖ باشد 1».در ﻧتﻴجﻪ بﻴتاﻟﻤال
عبارتست از اﻣﻮال عﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻣتعﻠﻖ بﻪ تﻤام آحاد ﻣﻠت است و استﻔاده آن براي ﻣﻨافع
شخصﻲ و ﮔروﻫﻲ ﻧادرست است .سرﻣاﻳﻪ ارزي و اﻣﻜاﻧات دوﻟتﻲ ﻣاﻧﻨد وساﻳط ﻧﻘﻠﻴﻪ دوﻟتﻲ،
ساختﻤانﻫاي دوﻟتﻲ و حتﻰ جادهﻫا ﻫﻤﻪﮔﻲ جزو بﻴتاﻟﻤال ﻣحسﻮب شده و استﻔاده شخصﻲ
از آنﻫا و تخرﻳب آنﻫا از ﻧظر شرعﻲ حرام است.
بﻴتاﻟﻤال؛ اﻣاﻧت ﻣردم

ﻫر ﻛس ﻛﻪ با بﻴتاﻟﻤال سروﻛار دارد باﻳد بداﻧد ﻛﻪ با اﻣاﻧت ﻣردم سر و ﻛار دارد و ﻫر
ﮔﻮﻧﻪ عﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻛﻮچﻚترﻳﻦ آسﻴبﻰ بﻪ آن برساﻧد خﻴاﻧت بﻪ اﻣاﻧت ﻣردم ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد و
خﻴاﻧت بﻪ اﻣاﻧت حرام است .خداوﻧد در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻰفرﻣاﻳد« :خدا بﻪ شﻤا فرﻣان ﻣﻲدﻫد
ﻛﻪ اﻣاﻧتﻫا را بﻪ صاحبان آنﻫا رد ﻛﻨﻴد» 2اﻣاﻧتداري اﻳجاب ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ حد اﻛثر ﻛﻮشش
در حﻔظ و استﻔادة بﻬتر از بﻴتاﻟﻤال صﻮرت بﮕﻴرد .ﻫرﮔﻮﻧﻪ سﻮء استﻔادة ﻧادرست ،حﻴف و
ﻣﻴﻞ و سستﻲ ﻧسبت بﻪ بﻴتاﻟﻤال خﻴاﻧت ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بﻪ طﻮر جدي باﻳد از آن پرﻫﻴز
ترجﻤﻪ :بزرگترﻳﻦ خﻴاﻧت ،خﻴاﻧت
ﻛرد؛ اﻣﻴرﻣؤﻣﻨان فرﻣﻮده است:
 -1ﻟغت ﻧاﻣﻪ دﻫخدا.

2
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بﻪ اﻣّت است 3 .ﻳﻜﻲ از ﻣصادﻳﻖ بارز خﻴاﻧت بﻪ اﻣت خﻴاﻧت بﻪ بﻴتاﻟﻤال است.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى از سﻴرة ﻣﻌصﻮﻣان

رسﻮل خدا با دﻗّت بﻴش از حد بﻪ اﻣﻮر بﻴتاﻟﻤال رسﻴدهﮔﻲ ﻣﻰﻛردﻧد تا ﻣبادا ِدرﻫﻤﻲ
بر خﻼف رضاي خدا و حﻘﻮق ﻣردم ﻣصرف شﻮد .آن بزرﮔﻮار براي جﻠﻮﮔﻴري از حﻴف و
ﻣﻴﻞ بﻴتاﻟﻤال برﻧاﻣﻪﻫاى زﻳر را اجرا ﻣﻰﻛرد:
 -1حسابرسﻲ دﻗﻴﻖ :پس از آﻧﻜﻪ رسﻮل خدا از جﻨﮓ (حﻨﻴﻦ) وآزادسازي اسﻴران
فارغ شد ،رزﻣﻨدﮔان ،ﮔرداﮔرد آن حضرت را ﮔرفتﻨد و ﮔﻔتﻨد :اى پﻴاﻣبر خدا غﻨاﻳﻢ جﻨﮕﻲ
را ﻣﻴان ﻣا تﻘسﻴﻢ ﻛﻦ .آن حضرت ﻛﻨار شتري اﻳستاد و ﻣﻘداري از پشﻢ ﻛﻮﻫاﻧش را ﻛﻨد و بﻪ
ﻫﻮا افﻜﻨد و فرﻣﻮد« :اي ﻣردم بﻪ خداسﻮﮔﻨد ﻣﻦ از غﻨاﻳﻢ حتﻰ ﻣثﻞ اﻳﻦ پشﻢ جز ﻳﻚ پﻨجﻢ آن
را ﻧﻤﻲبرم ﻛﻪ آن ﻫﻢ بﻪ شﻤا خﻮاﻫد رسﻴد؛ پس {ﻫرﻛس ﻫرچﻪ برده حتﻰ} تار وسﻮزن را ﻫﻢ
برﮔرداﻧد زﻳرا خﻴاﻧت در ﻗﻴاﻣت ،براي خائﻦ ،بدترﻳﻦ ﻧﻨﮓ و سبب ورود بﻪ دوزخ خﻮاﻫد بﻮد».
پس از سخﻨان پﻴاﻣبر ﻣردي از اﻧصار ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧخﻲ را آورد وﮔﻔت :اى رسﻮل خدا ﻣﻦ
اﻳﻦ ﻧخﻫا را براي دو زﻧدهﮔﻲ برداشتﻪ ام؟ پﻴاﻣبر فرﻣﻮد« :سﻬﻢ ﻣﻦ از آن تﻮ باشد؛ وﻟﻲ سﻬﻢ
ﻣردم را بﻪ بﻴتاﻟﻤال برﮔردان» آن ﻣرد ﮔﻔت :اﮔر ﻛار بﻪ اﻳﻦ دﻗﻴﻘﻲ و ﻣشﻜﻠﻲ است ،ﻧﻴازي بﻪ
4
اﻳﻦ ﻧخﻫا ﻧﻴست ،اﻳﻦ را ﮔﻔت وآنﻫا را روي بﻴتاﻟﻤال اﻧداخت.
 -2ﻋداﻟت در تﻮزﻳﻊ :عداﻟت درتﻮزﻳع و تﻘسﻴﻢ بﻴتاﻟﻤال ﻳﻜﻲ دﻳﮕر از برﻧاﻣﻪﻫاى
پﻴاﻣبر بﻮده است .آن حضرت سﻬﻢ ﻫر ﻣسﻠﻤاﻧﻲ را از بﻴتاﻟﻤال بر ﻣبﻨاي ﻗاﻧﻮن اسﻼم
پرداخت ﻣﻲﻛرد و ﻫﻴچﮕاه ﻧظر شخصﻲ ،فاﻣﻴﻠﻲ و ﻗبﻴﻠﻪﻳﻰ را در تﻘسﻴﻢ بﻴتاﻟﻤال دخاﻟت
ّ
(عبﻴداﷲ
چﻨد روز پس از بﻪ خﻼفت رسﻴدن بﻪ خزاﻧﻪ دار خﻮد
ﻧﻤﻲدادﻧد .حضرت اﻣﻴر
بﻦ ابﻰرافع) فرﻣﻮد :ﻧخست ﻣﻬاجران را صدا ﻛﻦ وبﻪ ﻫرﻳﻚ سﻪ دﻳﻨار بپرداز؛ پس از آنﻫا بﻪ
اﻧصار ﻧﻴز ﻫﻤﻴﻦ ﻗدر پرداخت ﻛﻦ؛ سپس بﻪ ﻫرﻳﻚ از ﻣردم ﻛﻪ حاضر شدﻧد ،سرخ باشﻨد ﻳا
سﻴاه ،سﻪ دﻳﻨار بده( .سﻬﻞ بﻦ حﻨﻴف) بﻪ اﻳﻦ تﻘسﻴﻢ عادﻻﻧﻪ اعتراض ﻣﻰﻛﻨد و با اشاره بﻪ ﻛسﻲ
ﻣﻰﮔﻮﻳد :اى اﻣﻴرﻣؤﻣﻨان! اﻳﻦ شخص تا دﻳروز غﻼم ﻣﻦ بﻮده است ﻛﻪ آزادش ﻛرده ام ،آﻳا
5
سﻬﻢ ﻣﻦ و او ﻳﻜﻲ است؟ حضرت فرﻣﻮد« :ﻫر اﻧدازه بﻪ تﻮ بدﻫﻴﻢ ،بﻪ او ﻧﻴز ﻣﻰدﻫﻴﻢ».
 -3صرﻓﻪ جﻮﻳﻲ در ﻣصرف :اﻣﻴرﻣؤﻣﻨان در زﻣﻴﻨﺔ حﻔظ بﻴتاﻟﻤال ،بﻪ ﻛارﮔزاران
خﻮد چﻨﻴﻦ سﻔارش ﻣﻰﻛﻨد:
»ترجﻤﻪ:ﻗﻠﻢﻫاي خﻮد
 -3شرح غرر اﻟحﻜﻢ ،ج  ،2ص .388
 -4سﻴره ابﻦ ﻫشام ،ج  ،4ص  ،135داراحﻴاء اﻟتراث اﻟعربﻰ
 -5شرح ﻧﻬج اﻟبﻼغﻪ ،ابﻦ ابﻰ اﻟحدﻳد ،ج  ،7ص 3738
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را ﻧازك ﻛﻨﻴد؛ فاصﻠﺔ ﻣﻴان سطرﻫاي ﻧاﻣﻪ را ﻧزدﻳﻚ ﻧﻤاﻳﻴد؛ سخﻨان زاﻳد را حذف ﻛرده ،بﻪ ﻣعاﻧﻲ بسﻨده ﻛﻨﻴد
و از طﻮﻻﻧﻲ ﻧﻮﻳسﻲ بپرﻫﻴزﻳد؛ زﻳرا اﻣﻮال ﻣسﻠﻤانﻫا تح ّﻤﻞ ضرر و زﻳان را ﻧدارد.

ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان دربارة ﻣصادﻳﻖ بﻴتاﻟﻤال و اﻣﻮال عﻤﻮﻣﻲ ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻨد.
ارزشﻳابﻰ
 -1بﻴتاﻟﻤال را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -2خﻴاﻧت بﻪ بﻴتاﻟﻤال چﻪ حﻜﻤﻲ دارد؟
 -3براي تﻮزﻳع برابر بﻴتاﻟﻤال ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻰ از سﻴرت را بﻴان ﻛﻨﻴد.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
شاﮔردان دربارة ﻳﻜﻲ از ﻣﻮضﻮعات زﻳر  7سطر بﻨﻮﻳسﻨد.
 -1تﻮزﻳع عادﻻﻧﺔ بﻴتاﻟﻤال
 -2حﻔظ بﻴتاﻟﻤال
 -3صرفﻪجﻮﻳﻲ در ﻣصرف اﻣﻮال عﻤﻮﻣﻲ

 .6بحاراﻻﻧﻮار ،ج  ،76ص 49
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6

درس سﻰ وششﻢ

ﻣحﻴط زﻳست
ﻫدف :آشﻨاﻳﻲ با اﻫﻤﻴت حﻔاظت از ﻣحﻴط زﻳست از ﻧﮕاه دﻳﻨﻲ
پرسشﻫا
 -1ﻣحﻴط زﻳست از ﻧظرآﻳات و رواﻳات دﻳﻨﻲ چﻪ اﻫﻤﻴتﻲ دارد؟
 -2برﻛدام عﻨاصر ﻣحﻴط زﻳست تاﻛﻴد شده است؟
وﻳراﻧﻲ ﻣحﻴط زﻳست ،ﻳﻜﻲ از پدﻳده ﻫاﻳﻰ است ﻛﻪ اﻣروزه داﻣﻦﮔﻴر جﻬان و از آن ﻣﻴان
ﻛشﻮر ﻣا ﻫﻢ شده و با شتاب در حال ﮔسترش است .اﻳﻦ پدﻳدة غﻢ اﻧﮕﻴز در حاﻟﻲ رخ ﻣﻰدﻫد
ﻛﻪ برخﻼف آﻣﻮزهﻫاى دﻳﻨﻲ ﻣاست.
طبﻴﻌت؛ راﻫﻲ براي شﻨاخت خداوﻧد
در ﻗرآنﻛرﻳﻢ بسﻴاري از پدﻳدهﻫاى طبﻴعﻲ؛ چﻮن زﻣﻴﻦ ،آسﻤان ،ستاره ،خﻮرشﻴد ،ﻣاه ،باد و
باران ،جاﻧداران و ...ﮔذشتﻪ از آﻧﻜﻪ زﻳستﮕاه ﻣردم اﻧد بﻪ عﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻧشاﻧﻪﻫا و راهﻫاي شﻨاخت
خداوﻧد شﻨاساﻧده شده اﻧد .اﻟبتﻪ ﻣخاطب اصﻠﻲ ﻣؤﻣﻨان است« :و در آفرﻳﻨش خﻮدتان و آﻧچﻪ
از [اﻧﻮاع] جﻨبﻨده[ﻫا] پراﻛﻨده ﻣﻲﮔرداﻧد براي ﻣردﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ دارﻧد ﻧشاﻧﻪﻫاﻳﻲ است» 1و ﻧﻴز «بﻪ
راستﻲ ﻛﻪ در آفرﻳﻨش آسﻤانﻫا و زﻣﻴﻦ و در پﻲ ﻳﻜدﻳﮕر آﻣدن شب و روز و ﻛشتﻲﻫاى ﻛﻪ
در درﻳا رواﻧﻨد با آﻧچﻪ بﻪ ﻣردم سﻮد ﻣﻲرساﻧد و [ﻫﻤچﻨﻴﻦ] آبﻰﻛﻪ خدا از آسﻤان فرو فرستاده
و با آن زﻣﻴﻦ را پس از ﻣردﻧش زﻧده ﮔرداﻧﻴده و در آن ﻫر ﮔﻮﻧﻪ جﻨبﻨده و پراﻛﻨده ﻛرده و [ﻧﻴز
در] ﮔرداﻧﻴدن بادﻫا و ابري ﻛﻪ ﻣﻴان آسﻤان و زﻣﻴﻦ آرﻣﻴده است براي ﮔروﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻲاﻧدﻳشﻨد
2
واﻗعا ﻧشاﻧﻪﻫاﻳﻲ [ﮔﻮﻳا] وجﻮد دارد».
حﻔاﻇت از ﻣحﻴط زﻳست :ﻫرچﻨد اﻧسان خﻠﻴﻔﺔ خداوﻧد در زﻣﻴﻦ است و ﻛراﻣت ذاتﻲ
دارد و بر بسﻴاري از آفرﻳدهﻫاى خداوﻧد برتري آشﻜار داده شده و ﻧﻴز روزي او از چﻴزﻫاي
پاﻛﻴزه است؛ 3اﻣا اﻳﻦﻫا دستاوﻳز ﻫرﮔﻮﻧﻪ بﻬره بردن از طبﻴعت ﻧﻤﻲشﻮد؛ چﻨاﻧچﻪ طبﻴعت و در
پﻲ آن حﻔاظت از آن و بﻪ طﻮر ﻛﻠﻲ ﻣحﻴط زﻳست ،اﻫﻤﻴت و جاﻳﮕاه وﻳژة خﻮد را دارد.
اﻟف) ﻧﻪ تﻨﻬا طبﻴعت؛ بﻠﻜﻪ ﻫر آن چﻴزي ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ و آسﻤان است ﻫر چﻨد بﻪ ظاﻫر
 -1ﻗرآن ،جاثﻴﻪ ،آﻳﺔ 4
 -2ﻫﻤان ،بﻘره ،آﻳﺔ 164
 -3ﻗرآن اسراء ،آﻳﺔ  70و بﻘره آﻳﻪ 30
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بﻰجان ﻣﻲﻧﻤاﻳد؛ اﻣا ﻧباﻳد چﻨان پﻨداشتﻪ شﻮد ،بﻠﻜﻪ بﻪ ﮔﻔتﺔ ﻗرآنﻛرﻳﻢ تسبﻴح خداوﻧد
ﻣﻰﮔﻮﻳد« :آﻧچﻪ در آسﻤاﻧﻬا و آﻧچﻪ در زﻣﻴﻦ استخداﻳﻲ را ﻛﻪ پادشاه پاك ارجﻤﻨد فرزاﻧﻪ
است تسبﻴح ﻣﻲﮔﻮﻳﻨد» 4.از اﻳﻦ رو شاﻳستﻪ ﻧﻴست ﻛﻪ با چﻴزي ﻛﻪ تسبﻴح خداوﻧد ﻣﻰﮔﻮﻳد،
طبﻴعت ،برخﻮرد بﻰرحﻤاﻧﻪ صﻮرت ﮔﻴرد.
ب) خداوﻧد ﻫﻴچ چﻴزي را بﻴﻬﻮده و زاﻳد ﻧﻴافرﻳده است ،بﻠﻜﻪ بﻪ تعبﻴر ﻗرآن او« :ﻫﻤان
ﻛسﻲ است ﻛﻪ ﻫر چﻴزي را ﻛﻪ آفرﻳده است ﻧﻴﻜﻮ آفرﻳده»5؛ اصﻮﻻ حﻜﻤت در ﻧظام ﻫستﻲ،
ﻗرار ﮔرفتﻦ ﻫر چﻴز در جاي ﻣﻨاسباش ﻣﻰباشد.
جﻬان چﻮن خط و خال چشﻢ و ابرو است ﻛﻪ ﻫر چﻴزي بﻪ جاي خﻮﻳش ﻧﻴﻜﻮ است و از
اﻳﻦ رو ﻫرﮔﻮﻧﻪ بﻬرهﻣﻨدي و دست بردن در طبﻴعت ﻛﻪ ﻣﻮجب دﮔرﮔﻮﻧﻲ ،چﻪ برسد بﻪ ﻧابﻮدي
آن شﻮد ،برخﻼف ارادة خداوﻧدي است.
در ﻗرآن و سﻴرة پﻴشﻮاﻳان دﻳﻨﻲ ،بﻪ ﻫﻤﺔ عﻨاصر ﻣحﻴط زﻳستﻲ اﻫﻤﻴت داده شده است ﻛﻪ در
ذﻳﻞ بﻪ چﻨدﻳﻦ عﻨصر اشاره ﻣﻰشﻮد.
زﻣﻴﻦ
از دﻳد پﻴشؤاﻳان دﻳﻨﻰ زﻣﻴﻦ از دو جﻬت حاﻳز اﻫﻤﻴت است؛ ﻳﻜﻲ حﻔاظت آن و دﻳﮕر
آبادي آن .احادﻳث زﻳادى در رابطﻪ بﻪ اﻫﻤﻴت زﻣﻴﻦ ﻣﻮجﻮد است از جﻤﻠﻪ پﻴاﻣبر اسﻼم دربارة
حﻔاظت از زﻣﻴﻦ ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد:
ترجﻤﻪ:از زﻣﻴﻦ حﻔاظت ﻛﻨﻴد و آن را ﮔراﻣﻲ بدارﻳد ﻛﻪ بﻪ ﻣﻨزﻟﺔ ﻣادر
شﻤاست و ﻫر ﻛﻪ روي زﻣﻴﻦ ﻛار بد ﻳا خﻮبﻰاﻧجام دﻫد ،از آن خبر ﻣﻰدﻫد و ﻧﻴز فرﻣﻮد:

زﻣﻴﻦ را ﻣسح ﻛﻨﻴد ﻛﻪ ﻧسبت بﻪ شﻤا ﻣﻬربان است؛ ﻫﻤچﻨان در حدﻳث دﻳﮕرى بﻪ
ارتباط آبادى زﻣﻴﻦ فرﻣﻮدﻧد:
ترجﻤﻪ:ﻫر ﻛﻪ بﻪ خدا اعتﻤاد ﻛﻨد و بﻪ اﻣﻴد ثﻮاب ،زﻣﻴﻦ ﻣردهاى و باﻳري را آباد
6
ﻧﻤاﻳد ،بر خدا ﻻزم است ﻛﻪ وي را ﻳاري ﻛﻨد و او را برﻛت دﻫد.
درختان :بخش ﻣﻬﻤﻲ از ﻣحﻴط زﻳست ﻛﻪ در پاﻛﻴزهﮔﻲ ،زﻳباﻳﻲ و ﮔذران زﻧدهﮔﻲ ﻧﻘش
بﻨﻴادي دارد ،درختان است .حﻔظ و تﻘﻮﻳت درختان و در پﻲ آن ﻣحﻴط زﻳست ،از دو راه
ﻧشاﻧدن و پروردن و ﻗطع ﻧﻜردن درختان اﻣﻜان پذﻳر است ﻛﻪ در ﮔﻔتارﻫاى بزرﮔان دﻳﻨﻲ از
ات َو َﻣا فِﻲ ْ َ
اﻟس َﻤا َو ِ
ض اﻟ ْ َﻤﻠ ِ ِ
ﻚ اﻟ ْ ُﻘدُّ ِ
اﻷ ْر ِ
ﻴﻢ» ﻗرآن ،جﻤعﻪ ،آﻳﺔ 1
وس اﻟ ْ َعزِﻳ ِز اﻟ ْ َح ِﻜ ِ
« -4ﻳ ُ َسبِّ ُح ِ َّﷲ ِ َﻣا فِﻲ َّ
 -5ﻫﻤان ،سجده،آﻳﺔ 7
 -6ﻧﻬج اﻟﻔصاحﻪ ،حﻜﻤت  1130و 1273بﻪ ﻧﻘﻞ از بﻬشتﻲ ،ابﻮ اﻟﻔضﻞ« ،سﻴﻤاي ﻣؤﻣﻦ در ﻗرآن» ،ﻗﻢ :بﻮستان ﻛتاب1387 ،ص 251
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ﻫر دو بخش ﻳاد شده است .ﻧشاﻧدن درخت آن اﻧدازه سﻔارش شده است ﻛﻪ پﻴاﻣبر فرﻣﻮد:
«اﮔر ﻗﻴاﻣت فرا رسد و در دست ﻳﻜﻲ از شﻤا ﻧﻬاﻟﻲ باشد و ﻧتﻮاﻧد برخﻴزد تا آن را بﻜارد ،باﻳد
اﻳﻦ ﻛار را بﻜﻨد» .از سﻮي دﻳﮕر ،ﮔذشتﻪ از بﻬرة ﻣحﻴط زﻳستﻲ و دﻧﻴاﻳﻲ ،درختان بﻬرة آخرتﻲ
ﻧﻴز دارﻧد .بﻬرهﻣﻨدي اﻧسان ،پرﻧده و چرﻧده از ﻣﻴﻮة درختﻲ ﻛﻪ ﻛسﻲ ﻣﻰﻛارد ،براي ﻛارﻧده
«صدﻗﻪ ﻣحسﻮب» ﻣﻰشﻮد و براﻳش بﻪ اﻧدازة ﻣﻴﻮهاى ﻛﻪ آن درخت ﻣﻰدﻫد اجر ﻣﻰﻧﻮﻳسﻨد .اﻣام
7
برﻳدن درختان ﻛﻢ و ﻛﻤﻴاب را ﻣﻜروه داﻧستﻪ است.
صادق
جاﻧﻮران :ﻣحﻴط زﻳست بﻪ پﻴﻜر آدﻣﻲ ﻣاﻧد ﻛﻪ ﻫر عضﻮ آن ،ﻛار خﻮﻳش را تﻨﻬا در ﻫﻤﻜاري
با دﻳﮕر عضﻮﻫا پﻴش برده ﻣﻰتﻮاﻧد و ﻫﻴچ عضﻮي را تﻮان آن ﻧﻴست ﻛﻪ بﻪ تﻨﻬاﻳﻲ ﻛار ﻛﻨد.
اﮔر زﻣﻴﻦ باشد و درختان ،اﻣا جاﻧﻮران و جﻮد ﻧداشتﻪ باشﻨد ،بﻲﮔﻤان ﻧﻪ تﻨﻬا زﻧدهﮔﻲ آدﻣﻲ
بﻠﻜﻪ ﻛﻞ جﻬان و ﻣحﻴط زﻳست دچار ﻧا بساﻣاﻧﻲ خﻮاﻫد شد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ است ﻛﻪ حﻴﻮانﻫا
و ﻫﻤﺔ جاﻧداران ،اﻫﻤﻴت خاص در ﻣحﻴط زﻳست دارﻧد و در رواﻳتﻫاى پﻴشﻮاﻳان دﻳﻦ ﻧﻪ تﻨﻬا
از ﻛشتﻦ بﻰسبب جاﻧداران ﻣﻨع شده است و بﻪ ترحﻢ بﻪ آﻧﻬا سﻔارش شده است بﻠﻜﻪ حﻘﻮﻗﻲ
ﻧﻴز براي آنﻫا برشﻤرده شده است.
اﻟﻒ) ترحﻢ بﻪ جاﻧداران :پﻴاﻣبر فرﻣﻮد« :آدم بدﻛارهاى سﮕﻲ را دﻳد ﻛﻪ بر سر
چاﻫﻲ ﻟﻪ ﻟﻪ ﻣﻴزﻧد و از تشﻨﻪﮔﻲ در حال ﻣرگ است .او ﻛﻔش خﻮد را درآورد و بﻪ چادر خﻮد
بست و از چاه براي آن سﮓ آب ﻛشﻴد؛ پس ﮔﻨاﻫاﻧش بﻪ خاطر اﻳﻦ سبب آب دادن بﻪ سﮓ
تشﻨﻪ آﻣرزﻳده شد».
ب) ﻣﻨﻊ آزار و ﻛشتﻦ جاﻧداران :پﻴاﻣبر بر ﻧﻴازردن جاﻧداران آن اﻧدازه ﻧﮕران بﻮد
و تاﻛﻴد داشت ﻛﻪ فرﻣﻮد« :اﮔر ستﻤﻲ ﻛﻪ بﻪ حﻴﻮاﻧات ﻣﻰﻛﻨﻴد بر شﻤا بخشﻴده شﻮد ،بسﻴاري
از ﮔﻨاﻫان شﻤا بخشﻮده شده است» .و ﻧﻴز فرﻣﻮد« :ﻫر حﻴﻮاﻧﻲ -پرﻧده ﻳا جز آن -ﻛﻪ بﻪ ﻧاحﻖ
ﻛشتﻪ شﻮد ،در روز ﻗﻴاﻣت از ﻗاتﻞ خﻮد شﻜاﻳت خﻮاﻫد ﻛرد».
ج) حﻘﻮق حﻴﻮان :در رواﻳتﻫاي بسﻴاري از حﻘﻮق حﻴﻮاﻧات ﻧام برده شده و پارهاى از
حﻘﻮق آنﻫا بﻪ طﻮر ﻣشخص ذﻛر شده است .از جﻤﻠﻪ پﻴاﻣبر فرﻣﻮد« :حﻴﻮان شش حﻖ بﻪ
ﮔردن صاحب اش دارد :ﻫرﮔاه از آن پﻴاده شد عﻠﻔش دﻫد ،ﻫرﮔاه از آبﻰﮔذشت آن را آب
دﻫد ،بﻰدﻟﻴﻞ ﻧزﻧد ،بﻴشتر از ﻗدرتش آن را بار ﻧﻜﻨد ،بﻴشتر از تﻮاﻧش آن را راه ﻧبرد ،و ﻣدت
8
زﻳادي روي آن درﻧﮓ ﻧﻜﻨد».
آب
 -7ﻣﻨتخب ﻣﻴزان اﻟحﻜﻤﻪ ،ج  ،1ص 525
 -8ﻫﻤان ،ج ،ص 307
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خداوﻧد در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻰفرﻣاﻳد «و ﻫر چﻴز زﻧدهاي را از آب پدﻳد آوردﻳﻢ آﻳا [باز
فرﻣﻮد« :زﻧدهﮔﻲ بدون داشتﻦ سﻪ چﻴز بر اﻧسان ﮔﻮارا
ﻫﻢ] اﻳﻤان ﻧﻤﻲآورﻧد» 9اﻣام صادق
ﻧﻴست :ﻫﻮاي تﻤﻴز ،آب فراوان و ﮔﻮارا ،و زﻣﻴﻦ حاصﻠخﻴز».
ﻓﻌاﻟﻴت
 -1در ﮔروهﻫاى دو ﻧﻔرى تﻘسﻴﻢ شﻮﻳد و در بارة اﻳﻦ ﻛﻪ طبﻴعت صرف شﻨاخت خداوﻧد
است با ﻫﻢ ﮔﻔتﮕﻮ ﻛﻨﻴد.
 -2در ﮔروهﻫاي چﻬار ﻧﻔره ﻫرﻛس ﻳﻚ دﻟﻴﻞ دربارة اﻫﻤﻴت زﻣﻴﻦ ،درختان ،جاﻧﻮران و
آب بﮕﻮﻳﻴد.
ارزشﻳابﻰ
 -1دو دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴت ﻣحﻴط زﻳست را بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2زﻣﻴــــــﻦ از دو جﻬت  ...و  ...اﻫﻤﻴت داده شده است:
ب) حﻔظ سرسبزى
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اﻟف) حﻔظ آبادي

