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کرده  ترین آن را با دّقت و تأمل بخوانید. در این آیات به مهمیکبار دیگر به آیات مربوط به قیامت در سوره مبارکه یس توجه 
که انسانمسئله که خداوند بارها نسبت به آن بایست نسبت به آن پرهیز نمایند اشاره شده است، مسئلهها میای  ای 

گرفت است.  هشدار داده و حتی برای آن از انسان عهد نیز 
ىت ُقوُلونَّ مَّ ُكنْ  وَّ يَّ ْعُد ِإْن  ا اْلوَّ ُتْ هذَّ

 (48صاِدقنيَّ )
گر راست میو می کیگویند: ا وعده قیامت واقع  گویید، پس 

 شود؟می

ًة تَّ  ًة واِحدَّ ْيحَّ ْنُظُرونَّ ِإال َّ صَّ ُخُذُهْم وَّ ما يَّ
ْ
أ

ُمونَّ ) ص ِ ِ  (49ُهْم َيَّ

که یك صداى آسمانی آنها جز این را انتظار نمی کشند 
که با هم مشغول جنگ و  گیرد، در حالی  گهان آنها را در بر  نا

 ند.هست جدال
ًة وَّ  ْوِصيَّ طيُعونَّ تَّ ْستَّ ال يَّ ْهِلِهْم  ال ِإَلفَّ

َّ
أ

ْرِجُعونَّ )  (50يَّ
در آن حال فرصت وصیت ندارند و نیز فرصت مراجعه به 

 کنند.خانواده را پیدا نمی
 
َّ
ِإذا ُهْم ِمنَّ اْْل وِر فَّ ْجداِث وَّ ُنِفخَّ يِف الص ُ

ْنِسُلونَّ ) ِإَل ْم يَّ ِ ِب ِ  (51رَّ
گاه از قبرها به سوى پروردگار در صور دمیده می شود و نا

 شتابند.یخویش م

رْ  نا ِمْن مَّ ثَّ عَّ ْن بَّ نا مَّ ْيلَّ ِدنا هذا ما قاُلوا يا وَّ قَّ
ُلونَّ  ْرسَّ قَّ اْْلُ دَّ ْْحُن وَّ صَّ دَّ الر َّ عَّ  (52) وَّ

کسی ما را از آن آرامگاه ما گاه میآن گویند: واى بر ما! چه 
که خداى رحمان وعده  برانگیخت؟ این همان چیزى است 

گفتند.  داده بود و فرستادگان او راست 
ِإذ ًة فَّ ًة واِحدَّ ْيحَّ ْت ِإال َّ صَّ كانَّ ا ُهْم ِإْن 

ُرونَّ ) ضَّ ْينا حُمْ دَّ يٌع لَّ  (53مجَّ
و جز یك صدا نباشد. در آن زمان همگی را نزد ما احضار 

 کنند.
ْيئًا وَّ  ْفٌس شَّ ُم نَّ ْومَّ ال ُتْظلَّ اْليَّ ْونَّ الفَّ زَّ  جُتْ

ُلونَّ ) ْعمَّ ُكْنُتْ تَّ  (54ِإال َّ ما 
کسی ظلم نخواهد  که امروز به  کارهایی  شد و شما جز 

 شوید.اید، پاداش داده نمیکرده
ْومَّ يف ِة اْليَّ ن َّ ْصحابَّ اْْلَّ

َّ
ُشُغٍل  ِإن َّ أ

ِكُهونَّ )  ند.هست هاى الهی مشغول و شادمانیاران بهشت، به نعمت (55فا

ْزواُجُهْم يف
َّ
  ُهْم وَّ أ

َّ
ىلَّ اْْل راِئِك ِظالٍل عَّ

ِكُؤنَّ )  اند.ها تکیه زدهها به تختدر سایه ازواجشانآنها و  (56ُمت َّ

ُعو د َّ ْم ما يَّ ُ ٌة وَّ َلَّ ِكهَّ ْم فْيا فا ُ  هاست و هر چه بخواهند، آماده است.براى آنان انواع میوه (57نَّ )َلَّ
حٍي ) ب ٍ رَّ ْواًل ِمْن رَّ الٌم قَّ  از جانب پروردگار مهربان براى آنها درود و سالم است. (58سَّ

ْومَّ  ْجِرمُ وَّ اْمتاُزوا اْليَّ ا اْْلُ َّ هي ُ
َّ
گفته می (59ونَّ )أ کنید.به مجرمان  که امروز صف خود را جدا   شود 

ّن ْيُكْم يا بَّ ْد ِإلَّ ْعهَّ
َّ
ْ أ  لَّ

َّ
ْعُبُدوا  أ ْن ال تَّ

َّ
مَّ أ آدَّ

ُدو ٌ ُمبنٌي  ُكْم عَّ ُه لَّ ْيطانَّ ِإن َّ  (60)الش َّ
که شیطان را بندگی  آیا اى فرزندان آدم! با شما عهد نبستم 

 که او براى شما دشمن آشکارى است؟نکنید زیرا 
ِن اْعُبُدوين

َّ
قٌي ) وَّ أ که این، راه مستقیم است. (61هذا ِصراٌط ُمْستَّ کنید  که مرا بندگی  گفتم   و 

ثيراً  كَّ  ِمْنُكْم ِجِبال ً 
ل َّ ضَّ

َّ
ْد أ قَّ ْم وَّ لَّ لَّ  فَّ

َّ
 أ

ْعِقُلونَّ ) ُكوُنوا تَّ  (62تَّ
کرد. آیا  گمراه  یادى از شما را  خواهید نمیولی شیطان عده ز

کنید؟  اندیشه 



 

 

يت
ُ ال َّ ّن َّ هَّ ُدونَّ  هِذِه جَّ که به شما وعده داده می (63) ُكْنُتْ ُتوعَّ  شد.این، آن جهّنمی است 

ْكُفرُ  ُكْنُتْ تَّ ْومَّ ِِبا  ا اْليَّ ْوهَّ کردید. (64ونَّ )اْصلَّ که شما انکار   امروز در آن وارد شوید به خاطر آنچه را 
ىل ِتُ عَّ ْ ْومَّ خنَّ ْفواِهِهْم وَّ تُ  اْليَّ

َّ
ْيدهِيْم أ

َّ
ُمنا أ ل ِ كَّ

ْكِس  كاُنوا يَّ ْرُجُلُهْم ِِبا 
َّ
ُد أ ْشهَّ  (65ُبونَّ )وَّ تَّ

ها و پاهایشان به آنچه زنیم و دستامروز بر دهانشان مهر می
 دهند.اند، شهادت میانجام داده

که او  که عهد خود را متذکر شده و هرگز شیطان را عبودیت نکند، چرا  گوشزد شده است  در این آیات صراحتا به انسان 
 همان صراط متسقیم است. نیرستد و اخداوند را بپتنها بایست دشمنی آشکاری با انسان دارد. در مقابل انسان می

که در مقابل عبودیت خداوند د گرفته است، اصلیبنابراین عبودیت شیطان  که ر این آیات قرار  ترین عاملی است 
کردن از عبودیت شیطان است.ها میانسان  بایست از آن پرهیز نمایند، بدین ترتیب مهمترین هشدار نیز دوری 
کردن همرا باشد. به معنای « عبودیت» - که با اطاعت  کردن خود( در برابر مولی است وقتی  نهایت تذّلل )کوچک 

کلمات القرآن الکریم()کتاب   التحقیقی فی 
که موجب خروج از مسیر درست و انحراف از راه حق « شیطنت» - به معنای میل به دوری از حق است تا بدانجا 

کفران و طغیان و میل« شیطان»شود. بنابراین می که ابتدا با  کننده به انحراف از حق و صراط مستقیم است 
کرده و  سپس با تکّبر و استکبار و تحّیر و شّک و عدم طمأنینه و سکونت از مسیر خداوند رحمن انحراف ایجاد 

گمراهی و فریب و فساد می که به سوی آتش و در نهایت به انجام دادن منکر و فحشاء و ایجاد  کشاند تا آنجا 
کت می  ف شود.جامع تمامی رذائل است به دلیل آنکه تمایل دارد از مسیر حق منصر« شیطان»برد. بنابراین هال

کلمات القرآن الکریم(  )کتاب التحقیق فی 
که « عبودیت شیطان»بر این اساس  کردن از افراد یا جریاناتی است  تمایل به انحراف از حق داشته و به معنای اطاعت 

 تواند در درون خود انسان و بواسطه هوای نفس او رخمی« شیطنت»کنند. طبیعتا این مردم را به انواع رذائل دعوت می
ها انجام شود. چه اینکه در حال حاضر داده و یا آنکه در خارج از وجود انسان، توسط موجودات جّنی و یا دیگر انسان

گروه یج دهنده شرارت و پلیدی بوده و به صورت جدی میها و حتی دولتافراد،  که ترو خواهند هایی در جهان هستند 
کنند.  در مسیر حق و راه دین انحراف ایجاد 

کمال انسان به او نشان داده شده این اساس رأس هشیارسازیبر  که عداوت و دشمنی شیطان با سعادت و  ها آن است 
که هرگز از شیطان، وعده  ها و دستورات او اطاعت نکنند.ها، برنامهو از همگان خواسته شود 

شیطنت شیطان را در نسبت با خودتان  هایی ازکند، نمونهتر شیطان و دوری از آنچه به آن امر میبرای شناخت تفصیلی
 یا جامعه بشری مورد بررسی قرار دهید:

 کند.آنچه هوای نفس به آن امر می
 شیطان درونی

 کنند.های شرور به آن امر میآنچه دولت
 شیطان بیرونی

لّذت بردن از زندگی دنیایی بدون آنکه آن لّذت بخواهد 
 )لهو(ای برای انسان داشته باشد. هدف و نتیجه

قانونی جلوه دادن روابط نامشروع در جهان و مبارزه با 
که با این قانون مخالفت می  کنند.کشورهایی 

گروه  کردن  یست خطاب  کشور و آزادی ترور که از  هایی 
کشورهای متجاوز و ظالم دفاع می کنند و خود در مقابل 



 

 

گروه که بخواهند از  کشورها در صورتی  های تحریم دیگر 
کنند.آزاده و م  جاهد عالم دفاع 

 
 

 

 
 

 

کشورهایی در برابر خواسته کرده و از آن اطاعت میطبیعتا اینکه افراد یا  کوچک  کنند، بدون دلیل های شیطان خود را 
کردن خود به تمایالت شیطان، از منافعی بهره شده و یا آنکه خود را ازنیست، بلکه آنها می  خواهند با استفاده از نزدیک 

که شیطان نوعا چه وعدهخطراتی  کنید  کشورها میدر امان نگه دارند. بررسی  که آنها را وادار به هایی به افراد یا  دهد 
 نماید؟اطاعت از خود می

 های هوای نفسوعده
 شیطان دورنی

کشورهای مستکبر عالموعده  های 
 شیطان بیرونی

که هیچ مزاحمتی  کامل  لّذت بردن، رفاه و راحتی 
کرد. توان براینمی  آن ایجاد 

گونه کشورها به  که حمایت اقتصادی و نظامی از آن  ای 
 بتوانند به قدرت مهمی در دنیا تبدیل شوند.

که می کردن در نظر مردم  ای را تواند زمینهشهرت پیدا 
که خواست انجام بدهد. کاری را  کند تا انسان هر   فراهم 

کننده از جدیدترین بهره کشورهای اطاعت  کردن  مند 
 تآوردهای علمی و فناوریدس

  
 

  
 

که شیطان دشمنی آشکاری با ما دارد، بنابراین او به هیچ وجه از هیچ اقدامی خداوند در این آیات تصریح می نماید 
کرد. شیطان در حقیقت می یغ نخواهد  کمال و سعادت در خواهد با جهت شکست ما و عدم موفقیت ما در رسیدن به 

کمال و سعادت ماست دور نگه دارد: های دروغین خود ماوعده که تنها مسیر   را از عبودیت خداوند 
گناه دهداو وعده لّذت و رفاه و راحتی می - کارهای لهو و  ه ، در حالیکخواندآلود فرا میو بدین ترتیب ما را به نواع 

کامل را ندارد،  بلکه هر لّذتی نهایت اطمینان و آرامش تنها در اتصال به خداوند است و اساسا دنیا ظرفیت رفاه 
ما را از اطمینان و آرامش همیشگی  هابا همین وعدهدر آن با درد و مشکلی همراه است، با این حال شیطان 

 نماید.محروم می
که با شهرت دراو وعده می - ما قدرت رفع های مالی و نظامی و علمی خود، به و یا با حمایتنزد مردم،  دهد 

یاری رساندن و یا حتی ضعف و ، در حالیکه در بسیاری از موارد ضعف مردم در دهدمیرا  ماننیازهای خود
گر خداوند چیزی را شده آشکار های بزرگ جهان در حمایت از پیروانشان خیانت قدرت است، چه اینکه ا



 

 

که ما از قدرت خداوند بشوند، پس شیطان میخدا توانند مانع اهد و تمام عالم آن را نخواهند، نمیبخو خواهد 
کرده و از   اتصال به آن محروم بمانیم.غفلت 

گرفتار نشدن در دام شیطان انسان که نیازهای خود را خداوند برای  کنند. بدین معنی  کرده است تا تعقل  ها را دعوت 
که هر پاسخی به این نیاز، چه نیتجه و عاقبتی را برای انسان رقم میشناخته و بررس کنند  زند. بدین ترتیب در دام ی 

گرفتاقدامات فریبنده  و هرگز زندگی آخرت را با دنیا و همراه شدن با خداوند را با عبودیت شیطان  شیطان قرار نخواهد 
کردمعامله   .نخواهند 

کرده و که برای رفع آن نیاز پیشنهاد می فهرستی از نیازهای خود تهیه  کنون شود را جمعمسیرهای مختلفی  کنید. ا آوری 
گسترش فضائل اخالقی در جامعه  کدام مسیر با حقایق فطری و درونی شما، با رفع نیازهای دیگران و با  که  کنید  مقایسه 

کدامیک شما را به موفقیت تضمیمن تر و رساند. ]جهت بررسی دقیقتر و ماندگارتری میشدهانطباق بیشتری دارد و 
کنید.[توانید یکی از راهتر میساده  های پیشنهادی را از میان آیات قرآن یا روایات اهل بیت علیهم السالم انتخاب 

که در زندگی دارم. که برای پاسخ دادن راه نیازی  هایی 
 شود.به آن نیاز پیشنهاد می

ت این راه با وجدان و حقایقی 
مطابق
که در 

درون خود سراغ دارم.
 

ت این راه با رفع نیازهای 
مطابق

دیگران
 

ت این راه با ارتقای فضائل 
مطابق

اخالقی در جامعه
 

ت این راه در مقابله با موانع و 
قدر

تضمین آن در رسیدن به نتیجه
 

ماندگاری و همیشگی بودن پاسخی 
ب من می

که در این راه نصی
شود.

 

  
 

     

 
 

     

 
 

     

  
 

     

 
 

     

 
 

     

گزارهتمرین فوق می گسترده شده و از زبان هر فردی شنیده شود تواند  که ممکن است در سراسر زندگی ما  های شیطانی 
 را برای آن آشکار نماید.

کتاب درسی: درس نهم )عصر غیبت(  نگاهی به 



 

 

 امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه
هـ.ق، 255شعبان سال   مه  یدم جمعه، ن دهیامام ما، در سپ نیدوازدهمعجل اهلل تعالی فرجه  یحضرت مهد -

کنار پدر بزرگوارش زندگ260متولد شد و تا سال  « سامرا»در   کرد.یم یهـ.ق، در 
کمان عباس شانیمدت، ا نیدر ا علیه السالم یامام حسن عسکر - گزند حا داشتند،  یبر قتل و میکه تصم یرا از 

کمان بود، ا روهایحاصره  نم رحفظ نمود و با آنکه د و مورد  کینزد ارانیاز  یرا به بعض شانیو جاسوسان حا
 کرد.یم ینوان امام بعد از خود معرفبه ع داد ویاعتماد خود نشان م

آغاز شد. آن حضرت از   یهـ.ق، امامت امام مهد260در سال   علیه السالم یپس از شهادت امام حسن عسکر -
کنون ادامه دارد، دو غ یابتدا که تا  داشته است. بتیامامت خود 

o کش329که تا سال   یبتیاول، غ با  دوره، نیشود. امام در ایم دهینام «یصغر بتیغ»و  دیهـ.ق طول 
 روانیبا پ وستهیو مورد اعتماد، پ یمیصم ارانیچهارنفر از  قیداشت، اما از طر یمخف یزندگ نکهیا

« نواب خاص»و « نواب اربعه»بزرگوار به  تیچهار شخص نیکرد. ایم یرا رهبرو آنان  خود در ارتباط بود
 اند.معروف

o نوشت و فرمود به فرمان  یانامه شانیا یامام عصر  برا ب،ینا نیشش روز مانده به درگذشت آخر
 دوره نیبودن ا یطوالن لیشود. به دلیآغاز م بتیو مرحله  دوم غ ستین ینیجانش یخداوند، پس از و

 نامند.یم «یکبر بتیغ» آن را  بت،یز غا
 غیبت امام مهدی

کرد تا امامت در شکل رهیذخ نیخداوند آخر - ادامه  بتیو از پس پرده  غ دیجد یو حجت خود را از نظرها پنهان 
 از نظرها پنهان باشد. یحکومت جهان لیتشک یبرا طیو تا فراهم آمدن شرا ابدی

ی مندو بهره وردرک ظه یستگیشا یکه نه تنها مسلمانان، بلکه جامعه  انسان ابدییآن قدر ادامه م بتیغ نیا -
 کند. دایرا پ یحجت اله نیکامل از وجود آخر

 چگونگی امامت حضرت مهدی در عصر غیبت
ندارد. به عبارت دیگر، است، نه اینکه در جامعه حضور « غایب»اند؛ زیرا ایشان از نظرها دهینام« غایب»امام را  -

که امام را نمانساناین   خبر است.یردم بم و از وضع ستیمردم ن نینه اینکه ایشان در ب نند،یبیها هستند 
یابد.از این رو آن حضرت خود را به یکاهش م بتیاز امام در عصر غ یمندغایب بودن ایشان، بهره لیه دلب -

 .اندکرده هیپشت ابر تشب دیخورش
 میجلسات درس و تعل لیآن امام هست و نه امکان تشک یوالیت ظاهردر این دوره، نه امکان حکومت و  -

که نیم «یوالیت معنو»منحصر به  ،یمندمعارف و احکام دین. لذا این بهره مردم  نیبه ظاهربودن ب ازمندیشود 
 .ستین

 موعود و منجی در ادیان
 .است یاله امبرانیهمه پ یاصل ده  یعقاین  -



 

 

ها، مربوط به یاز این دگرگون یشد؛ یک یدستخوش دگرگون یخاتم، پس از و امبریجز پ ،یامبریهر پ ماتیتعل -
 بود. یحکومت جهان لیظهور و تشک یچگونگ

یخ و ظهور ول یدر اصِل الهادیان با وجود این، همه  - ق اتفای انحکومت جه یبرقرار یخدا برا یبودن پایان تار
 نظر دارند.

 موعود در اسالم
که در آخرالزمان منج دهیعق یسایر ادیان اله روانیمانند پ زینمت  - یم  کرد و جهان انسان یدار ها، ظهور خواهد 

که از نسل پ عجل اهلل تعالی فرجه یامام مهد ،یرا به نهایت عدل خواهد رساند. این منج ک امبریاست  رم  ا
 باشد.یم

کتاب - ک یحدیث یهادر  که امام  دیاهل سنت تأ کرم  و حضرت امبریاز نسل پعجل اهلل تعالی فرجه  یمهدشده   ا
که امام مهدفاطمه سالم اهلل علیها   .است امدهین ایهنوز به دن یاست، البته آنان معتقدند 

که بنا بر سخنان صریح پ انیعیما ش - کرم امبریمعتقدیم  ها، انسان ی، موعود و منجعلیهم السالمو ائمه اطهار  ا
مه خود ادا اتیاست و با توجه خاص خداوند، به ح السالمعلیه  یامام و فرزند امام حسن عسکر نیدوازدهم

 دهد.یم لیاسالم را تشک یکند و حکومت جهانیدهد تا اینکه به اذن خداوند ظهور میم
گر ماجراجویان فریبکار نمشخص بودن پدر و مادر امام زما - که ا موعود  یبخواهند خود را مهد یاین فایده را دارد 

 .ندخوریفریب آنها را نم ار،یشوند و مردم هوشیشناخته م یکنند، به زود یمعرف
 شان در جامعه فواید زیر را دارد:قاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ایاعت -

o دیگر، آنان  ییابند و از سویامام خود را حاضر و ناظر بر خود م آن حضرت، از یک سو روانیاّول اینکه پ
دست به ی بگذارند و برا انیدر م یمیصم یخود همانند دوستخود را با امام  یهاتوانند خواستهیم

کنند.آوردن   رضایت ایشان، تالش 
o گون از هدایت یهادوم اینکه جامعه به صورت  ایشان برخوردار یامام و از والیت معنو یهاگونا

 گردد.می
 های منتظرانمسئولیت

 تقویت معرفت و محبت به امام .1
و همچنین  ایشان به هنگام ظهور یدارحکومت وه  یبا ش یآشنای ،یاله شگاهیخت جایگاه امام در پشنا

از عوامل مؤثر در معرفت و محبت به امام زمان و  ،نیدر سخنان معصوم شانیا یهایژگیصفات و و با یآشنای
 .دهاستیرفتن ترد نیاز ب

ی از فرمان .2  های امام عصرپیرو
از جمله دستورات امام زمان   و مقابله با طاغوت نید یو اجتماع یعمل به احکام فرد ن،یمراجعه به عالمان د

که پ  .آن حضرت به دنبال انجام آن هستند روانیاست 
کردن خود و جامعه برای ظهور .3  آماده 



 

 

حق  حق و باطل، در جبهه   یو نبرد دائم یاجتماع یهاتیکه قبل از ظهور آن امام، در صحنه فعالکسانی  -
چون شجاعت، عزت  یهاییدرون و برون، ویژگ نیاطیدر مقابل ش یفعال داشته باشند و با ایستادگ یحضور

ک دامن  ، از یاران حضرت در زمان ظهور ایشان خواهند بود.را در خود پرورانده باشند ینفس و پا
که  - گفتهجامعه یبرخهمانطور   است: در طول تاریخ، به دو عامل وابسته عهیجامعه ش یاند، پویایشناسان 

o شهادت و ایثار. یبرا یگذشته  سرخ؛ اعتقاد به عاشورا، آمادگ 
o گسترش عدالت در جهان، زیر پرچم امام عصر یسرنگون یآینده  سبز؛ انتظار برا  ظالمان و 

نفر، 313این یاران   یاند. هسته  مرکزیو سازندگان تمدن اسالم یتحول جهان شتازانیپیاران راستین حضرت  -
که بنا به فرموده امام باقر  امبریپ دازه یارانان به کرم  در جنگ َبدر هستند   اند.زنان نفر از آنان از50  علیه السالما

 عا برای ظهورد .4
گشایش واقع بتیدر انتظار ظهور بودن، خود از برترین اعمال عصر غ - داران با ظهور دین یبرا یاست؛ زیرا فرج و 

 شود. یحاصل م آن حضرت
 نگاهی به جامعه مهدوی

که مردم جهان از همه  مکتبیظهور م یام عصر  زمانام - عدالت در جهان  یبرقرار انیو مدع یرالهیغ یهاکند 
 جلب شده است. یاله یآن منج یمردم به سو یهااند، دلکرده یکه منتظران واقع یغیاند و با تبلشده دیناام

 برخی از این اهداف عبارتند از: یابد.یتحقق م ایحکومت امام عصر  همه  اهداف انب لیبا تشک -
 گستریعدالت .1
 آبادانی .2
 شکوفایی عقل و علم .3
کامل .4  امنیت 
کمال .5  فراهم شدن زمینه رشد و 

------------------- 
که تمامی ظرفیتهاست، واحده توحیدی غایت خلقت انسانتشکیل امت  های انسانی شکوفا در بستر این امت است 

کمال و سعادت در ابعاد مختلف تجلی پیدا می که این امر تنها بواسطه عبودیت خداوند شده و  کند. واضح است 
کمیت شیطان شود، بنابراین محقق می ، از مهمترین اهداف برپایی آنهای عبودیت و از بین بردن زمینهمبارزه با حا

که بواسطه عدالت کامل و فراهم شدن زمینه رشد جامعه مهدوی است  گستری، آبادانی، شکوفایی عقل و علم، امنیت 
کمال ایجاد می  شود.و 

که عبودیت خداوند را در سراسر عالم بر این اساس مهمترین وظیفه که مسلمانان در دوران غیب دارند آن است  ای 
کمیت شیطان  کرده و با حا کار مهمترین اقدامی ونات مختلف عبودیت او و شئگسترده  کنند، این  است به شدت مبارزه 

 نماید.ساز ظهور منجی عالم را فراهم میزمینه
که با تمام قوای خود با هوای نفس به عنوان شیطان درون از یکسو و با مستکبران و طاغوت های بر همگی ما واجب است 

کامل آنها از پای ننشینیم.عالم به عنوان محورهای شرارت از سوی دیگ کرده و تا شکست   ر مبارزه 



 

 

 تمرین عملی برای مبارزه با شیطان و تقویت عبودیت خداوند
که منشأ تمامی انحرافات و  گفته شد محور هشدارهای رسوالن الهی، دوری از عبودیت شیطان است، چرا چنانکه 

بایست نسبت به مبارزه با شیطان و برچیدن از این رو می گردد.ها به این مسئله باز میهای انسانها و محرومیتآسیب
کرده و اقدام مناسب و موثر انجام دهیم.عبودیت او در زندگی خودمان و دیگران برنامه  ریزی 

 های مستکبران عالمتمرین اول: مبارزه با هواس نفس و برنامه
که خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه یس به آن اشاره کند، شیطان دشمنی آشکاری با انسان دارد، می همانطور 

که از سوی شیطان پیشنهاد می بایست با دیده تردید و عدم اعتماد به آن نگریست. شود میبنابراین تمامی آن چیزی 
که توسط هوای نفسانی و همچنین دولت که تمامی آن چیزی  شود های مستکبر عالم مطرح میبرای این منظور الزم است 

کنکاش مورد پذیرش و عمل قرار نگیرد. با سوء گرفته و به هیچ وجه بدون بررسی و  کامل مورد بررسی قرار   ظن 
که دل که توسط دولتخواهد و همچنین برنامهتان میفهرستی از آن چیزهایی  کارهایی  های مستکبر عالم پیشنهاد ها و 

کامل و بی یادداشتشود می به بررسی و تحلیل این پیشنهادات  ،اعتمادی نسبت به دشمنکرده و با حفظ مراقبت 
ید.  بپرداز

و یا آنکه از آن بدم خواهد و دوست دارم آنچه دلم می
 آید و به آن عالقه ندارم.می

که دولتبرنامه بر به جهان های مستکها و پیشنهاداتی 
که پیشنهاد می  کنند.وضع میدهند و یا قوانینی 

برخی از غذاها را اصال دوست ندارم، برای همین 
درست خورند چون ام هیچگاه این غذاها را نمیخانواده

 شود.موجب ناراحتی من میکردن آن 

که در همه چیز باید تجربه پذیر باشد، بنابراین چیزی را 
 توان پذیرفت.آزمایشگاه مورد تجربه قرار نگیرد، نمی

دیده شوم و مورد تمجید و تشویق دیگران قرار دوست دارم 
بگیرم. از معروف نشدن و شناخته نشدن خیلی بدم 

 آید.می

بایست از حق وتو برخوردار کشورهای قدرتمند جهان می
که آنها می توانند احکام صادر شده باشند، بدین معنی 

کنند.  در شورای امنیت را به صورت یکطرفه لغو 
دینی در مسابقات ورزشی وجود  هایبایست جلوهنمی 

داشته باشد، اساسا باید ورزش از دین و سیاست جدا 
 باشد.

 
 
 

 

 
 
 

 

گزاره کردید، برنامهچنانچه  گزارههای شیطانی جدول فوق را شناسایی  کنید تا شیطانی بودن این  ها را برای اطرافیان ریزی 
کنید و بدین ترتیب آنها را به سوی عبودیت   خداوند سوق دهید.خود تبیین 



 

 

 تمرین دوم: شکوفایی عقل جهت تحقق عبودیت الهی و دوری از عبودیت شیطان 
که بکارگیری عقل اصلی نیادر آیات سوره مبارکه یس به  که انسان را به حقیقت اشاره شده است  ترین عاملی است 

کرده و از ع که امکان رجوع به حق را ی درونی کند. عقل قوابودیت شیطان دور میعبودیت خداوند نزدیک  انسان است 
 کند تا بواسطه آن بتواند حق و باطل را در موضوعات مختلف شناسایی نماید.برای او فراهم می

که نوعا آن را در قالب بدیهیات شناخته و بدین ترتیب با مراجعه به آنها،  محور اصلی عقل شناسایی حقیقت است 
گزارهنماید. زمینه تشخیص درست را فراهم می کنید دائما با مطالعه قرآن فهرستی از  کرده و سعی  های بدیهی عالم تهیه 

کردن در آیات الهی، به مجموعه بدیهیات شناخته شده خود بیافزایید.  و روایات و همچنین تفکر 
 خدا هست. .1
کماالت، مانند علم، قدرت، رحمت و ... از آن خداوند است و غیر از خدا چیزی ندارند. .2  تمامی 
 های مادی و دنیایی ما روزی تمام خواهد شد.مندیا عالم فانی است، لذا تمامی بهرهدنی .3
شود، بلکه در عالم وجود حقیقی ما همیشگی و ماندگار است، بنابراین با تمام شدن دنیا، زندگی ما تمام نمی .4

 کند.ماندگار و همیشگی ادامه پیدا می
کار بد، بد است. بنابراین .5 کار بد انجام داد. کار خوب، خوب است و  کار بد،   هیچگاه نباید در پاسخ به 
6. ................................................................................................................... 
7. ................................................................................................................... 
8. ................................................................................................................... 
9. ................................................................................................................... 

10. ................................................................................................................... 
گزاره که  گزارهخوب است  های فهرست شده در تمرین قبلی را بر اساس انطباق با عدم های بدیهی فوق را مبنا قرار داده و 

گزاره کنید. در نظر داشتن حقایق و توجه به آن به چه میزان در شناخت های انطباق آنها با  بدیهی شناخته شده بررسی 
 های شیطان و دوری از آن موثر است؟گزاره

 تمرین سوم: آمادگی برای پاسخ دادن به مسائل و شبهات رایج در جامعه
گروهکم هزینه گیرترین اقدام شیاطین، خصوصا  که با طرح انواع های مستکبها و دولتترین و فرا ر و ظالم آن است 

شبهات، دینی تا سیاسی، فردی تا اجتماعی و مانند آن، افراد را در خصوص پذیرش و همچنین عمل نسبت به حقایق 
و معارف دینی دچار تردید نمایند تا با ضعف ایشان در عمل به دین و اطاعت از دستورات الهی، آنها مجبور به پذیرش 

 در نهایت عبد شیطان شوند.والیت شیطان شده و 
که هر یک از ما حداقل در یک یا دو موضوع، چالش یا شبههدر مقابله با این جریان  که در جامعه رواج داردالزم است  ، ای 

تری انجام داده و بدین ترتیب حداقل در پاسخ به برخی از شبهات رایج در جامعه توانمندی تر و جامعمطالعه عمیق
کنیم.  کسب 

 
  



 

 

 همددرس 
 لوازمی برای هشیار بودن

 
  



 

 

کنید.  آیات را مطالعه 
ىل ْسنا عَّ مَّ طَّ شاُء لَّ ْو نَّ ْم فَّ  وَّ لَّ ْعُيهِنِ

َّ
ُقوا أ بَّ اْستَّ
ىن َّ ُيْبِصُرونَّ )

َّ
أ راطَّ فَّ  (66الص ِ

گر بخواهیم دیدگانشان را نابینا می گاه براى عبور از آن 1کنیم.و ا
ید اما چگونه می  2توانید ببینید.صراط بدو

ىل وَّ  ْخناُهْم عَّ سَّ َّ شاُء ْلَّ ْو نَّ ا  لَّ َّ ْم َفَّ َِتِ كانَّ مَّ
ْرِجُعونَّ ) ا وَّ ال يَّ طاُعوا ُمِضي ً  (67اْستَّ

گر بخواهیم، آنها را در مکان خود مسخ تا نتوانند  4کنیممی 3و ا
 5ادامه راه دهند و یا به عقب برگردند.

ْلِق  ْسُه يِف اْْلَّ ك ِ ْرُه ُننَّ م ِ ْن ُنعَّ ْعِقلُ  وَّ مَّ ال يَّ  فَّ
َّ
ونَّ أ

(68) 
کاستی ایجاد می که را عمر طوالنی دهیم، در خلقت او  کنیم. هر 

 6آیید؟!آیا به عقل نمی
غي ْنبَّ ْعرَّ وَّ ما يَّ ِ ْمناُه الش 

ل َّ ُه ِإْن ُهوَّ ِإال َّ  وَّ ما عَّ لَّ
 (69ِذْكٌر وَّ ُقْرآٌن ُمبنٌي )

گاه به پیامبر شعر نیاموختیم و شایسته او نیز نیست  ،ما هیچ 
 7ات جز وسیله بیدارى و قرآن روشن نیست.بلکه این آی

ْو  ق َّ اْلقَّ ِ ا وَّ َيَّ ي ً ْن كانَّ حَّ ىلَّ ِلُيْنِذرَّ مَّ ُل عَّ
ينَّ ) کافران اتمام حجت شود. (70اْلكاِفر گیرند و بر   8تا با آیات آن، زندگان پند 

                                                            
« طمس بر ديدگانت»چ اثرى از آن مناند، در نتيجه به معناى حمو و نابود كردن چيزى است، به طورى كه هي« طمس»در جممع البيان گفته: كلمه  1

مثل پاك كردن خطى است كه نوشته شده است. نظير آن طمس بر مال است كه به معناى از بني بردن آن است به طورى كه ديگر به هيچ دركى 
يند كه اصال شكاف بني دو پلك را نداشته باشد.« طميس»و « كور مطموس»ادراك نشود.   آن كورى را گو

راطَّ »معناى مجله  2 ُقوا الص ِ بَّ اْستَّ يق حق و واضح سبقت گيرند، خواستند به آن « فَّ اين است كه در طلب و خواست آن بودند كه به سوى طر
يقه گيرند كه سالك آن گمراه منىطر ىن َّ ُيْبِصُرونَّ »شود، وَل آن را نديدند و هرگز هم خنواهند ديد. پس استبعادى كه از مجله اى سبقت 

َّ
أ استفاده « فَّ

 شود، خود كنايه از اين است كه هرگز خنواهند ديد.مى
 است. برگشنت آدمى به خلقىت زشت و بد منظره« مسخ»كلمه  3
مي كه كفار را در مهان جاىي كه فعال نشسته« مسخ كفار بر مكاىن كه دارند»مراد از  4 اند بدون اينكه از جايشان اين است كه ما چنني قدرىت دار

مي، به صرف مشيت خود مسخشان مىتكان دهي كنايه از اين است كه « عىل مكانَتم»كني. پس كلمه ، و بدون اينكه خود را به زْحت انداز
 اين كار براى خداى تعاَل آسان است و هيچ سخىت ندارد.

 سخ.كنايه هستند از برگشنت به حالت سالمت، و از باىق ماندن بر حالت عذاب و م« رجوع»و « مىض»كلمه  5
ره»كلمه  6 اند كه باعث طول عمر آن است كه به معناى طوالىن كردن عمر است )تعبير خانه را هم از اين رو تعمير گفته« تعمير»از مصدر « نعم 

سه»است( و كلمه  يش مبدل « تنكيس»از مصدر « ننك  گيرد و نيرو است كه به معناى برگرداندن چيزى است به صورىت كه بااليش پايني قرار 
يادتش رو به نقصان گذارد. انسان در روزگار پيرى مهني طور مىب شود: قوتش مبدل به ضعف، و علمش مبدل به جهل، و ه ضعف گردد، و ز

 گردد.ياد و هوشش مبدل به فراموىش مى
 ِذْكٌر وَّ ُقْرآٌن ُمِبنٌي »مجله  7

ْمناُه ال»تفسير و توضيحى است براى مجله « ِإْن ُهوَّ ِإال َّ
ل َّ ُه وَّ ما عَّ ِغي لَّ ْنبَّ ْعرَّ وَّ ما يَّ ِ به خاطر اينكه الزمه معناى آن اين « ش 

 ِذْكٌر »است كه قرآن شعر نيست. پس اَنصارى كه از مجله 
شود، از باب قصر قلب است و معنايش اين است كه قرآن استفاده مى...« ِإْن ُهوَّ ِإال َّ

ى ذكر و خواندىن بودن قرآن اين است كه قرآن ذكرى خواندىن است، از طرف شعر نيست، و قرآن چيزى به جز ذكر و خواندىن آشكارا نيست. معنا
 خدا كه هم ذكر بودنش روشن است، و هم خواندىن بودنش و هم از ناحيه خدا بودنش.

ده باشد، يعىن نتيجه ارسال رسول و انزال قرآن به رسول را عبارت دانسته از: يكى انذار كىس كه زن -كنيدبه طورى كه مالحظه مى -اين آيه 8
هر  حق را تعقل بكند، و آن را بشنود، و دوم حقانيت قول و واجب شدن آن بر كفار. پس حماذى بودن اين آيه در برابر آيات اول سوره در اينكه

 كنند، به خوىب روشن گرديد.دو يك معنا را دنبال مى



 

 

ْم ِم َّ  ُ ْقنا َلَّ لَّ ا خَّ ن َّ
َّ
ْوا أ رَّ ْ يَّ  وَّ لَّ

َّ
ْيدينا أ

َّ
ْت أ ِملَّ ا عَّ

ُهْم  ْنعامًا فَّ
َّ
ا ماِلُكونَّ )أ  (71هلَّ

که براى انسان به دست قدرت ما حیواناتی  کافران ندیدند  آیا 
که آنها مالك آنان هستند.آفریده  ایم 

ْم وَّ  ُِبُ ُكو هْنا رَّ ِ ْم َفَّ ُ ْلناها َلَّ
ل َّ ُكُلونَّ  وَّ ذَّ

ْ
أ ِمهْنا يَّ

(72) 
کردیم تا بر آنان سوار شوند و هم از آنان تغذی ه حیوانات را رام آنها 

 کنند.
ال يَّ   فَّ

َّ
شاِرُب أ ناِفُع وَّ مَّ ْم فْيا مَّ ُ ْشُكُرونَّ وَّ َلَّ

(73) 
هایی است. آیا ها و نوشیدنيبراى آنها در آن حیوانات منفعت

 آورند؟!جا نمیشکر آن را به
عَّ  ًة لَّ ُذوا ِمْن ُدوِن اهَّلِل آَِلَّ َّ ُرونَّ وَّ اّت َّ ُهْم ُيْنصَّ
ل َّ

(74) 
کردند، بدین امید غیر از خداوند، خدایانی براى خود انتخاب 

 1که از سوى آنها یارى شوند.
ْم ُج  ُ ُهْم وَّ ُهْم َلَّ ْصرَّ طيُعونَّ نَّ ْستَّ ْنٌد ال يَّ

ُرونَّ ) ضَّ  (75حُمْ
که خدایان نمی کافران، در حالی  توانند آنان را یارى دهند. این 

 سپاهی حاضر به خدمت خدایان خویش هستند.
ُم ما ْعلَّ ا نَّ ْم ِإن َّ ْوَُلُ ُزْنكَّ قَّ ْ ال َيَّ ونَّ وَّ ما  فَّ ُيِسر ُ

 (76ُيْعِلُنونَّ )
ما آنچه را پنهان و یا آشکار  2سخن آنها تو را اندوهگین نکند.

 دانیم.کنند، میمی
ْقناهُ  لَّ ا خَّ ن َّ

َّ
ْنساُن أ رَّ اْْلِ ْ يَّ  وَّ لَّ

َّ
ِإذا  أ ٍة فَّ ِمْن ُنْطفَّ

صٌي ُمبنٌي )  (77ُهوَّ خَّ
که ما او را از نطفه آفریدیم و او دشم ن آشکار آیا انسان ندید 

 گردید.
ُه قالَّ  ْلقَّ ِِسَّ خَّ اًل وَّ نَّ ثَّ نا مَّ بَّ لَّ رَّ ِي وَّ ضَّ ْن َُيْ  مَّ

مٌي )  (78اْلِعظامَّ وَّ ِهيَّ رَّ
کسی می که چه  کند تواند این استخوانبر ما مثالی زد  ها را زنده 

که پوسیده است؟  در حالی 
ر َّ  لَّ مَّ و َّ

َّ
ها أ

َّ
أ ْنشَّ

َّ
ذي أ

ا ال َّ يْيَّ ِ ُقْل َُيْ
ٍة وَّ ُهوَّ ِبُكل 

لٌي )خَّ   (79ْلٍق عَّ
که اولین بار آن را آفرید، دوباره آن را زنده می کسی  کند بگو همان 

گاه استو او بر همه آفریده  .هاى خویش آ

                                                            
گرفتند به اميد اينكه آن گردد، چون مشركني هر چه ضمير مجع در اين آيه است به مشركني برمى 1 بودند كه به جاى خدا خداياىن ديگر براى خود 

يشان كنند. مراد از  اى كه از جنس مالئكه مقربني، و يا هاى بشرى است، نه آن آهلهمهان اصنام و يا شياطني و يا فرعون« آهله»خدايان يار
و مشركني براى آهله لشكرى  -و هم هلم جند حمضرون»فرمايد: يل آيه كه مىها براى خود اّتاذ كرده بودند، براى اينكه با ذاولياىئ از انسان

كيفر حاضر منى« شوند.هستند كه در قيامت براى جزا حاضر مى يان گناهى ندارند تا براى  سازد، چون مالئكه مقرب خدا و اولياى او، در اين جر
 شوند.

بير آن خدايان ايشان را يارى كنند چون عامه مشركني اين اعتقاد غلط را داشتند كه تدگرفتند به اين اميد بوده كه و اينكه مشركني خداياىن مى
گذار شده، و خير و شرشان هر چه هست در دست خدايان قرار گرفته است، در نتيجه آن خدايان را عبادت مى كردند، امورشان به اين خدايان وا

يشنت راىض  بر ايشان خشم نگيرند و نعمت را از ايشان قطع ننموده و يا بال و نقمت نفرستند. شان كنند، و در نتيجهتا با عبادت خود از خو
ُزْنكَّ »كه بر سر مجله « فاء»كلمه  2 ْ ال َيَّ يع است از هنى از اندوه بر حقيقت آهله« فَّ اى كه اّتاذ كردند و آهنا را پرستيدند به اميد آن درآمده فاى تفر

يشان كنند، مى قت حال مشركني از اين قرار بود كه آن چيزهاىي كه براى خود، يار فرض كردند، ابدا قدرت بر يارى ايشان فرمايد: وقىت حقيكه يار
 شوند، پس ديگر تو از شرك ايشان غمگني مباش.نداشتند، و از سوى ديگر، هم مشركني و هم ياوران فرضيشان براى عذاب احضار مى



 

 

ْخضَّ 
َّ
ِر اْْل جَّ ُكْم ِمنَّ الش َّ لَّ لَّ عَّ ذي جَّ

ِر نارًا ال َّ
ْنُتْ ِمْنُه ُتوِقُدونَّ )

َّ
ِإذا أ  (80فَّ

که از درخت سبز آتش آفرید و شما به  وسیله آن آتش خدایی 
ید.می  1افروز

 
َّ
ماواِت وَّ اْْل قَّ الس َّ لَّ ذي خَّ

ْيسَّ ال َّ  وَّ لَّ
َّ
ْرضَّ أ

ىل ىل ِبقاِدٍر عَّ ُهْم بَّ ُلقَّ ِمْثلَّ ْ ْن َيَّ
َّ
ُق  أ ال َّ وَّ ُهوَّ اْْلَّ

لُي )  (81اْلعَّ

که آسمان ها و زمین را آفریده، قادر نیست همانند این آیا خدایی 
گاه است.ها را بیافریند بلکه قادر است انسان  2و او آفریننده آ

 شود:در آیات ابتدای این دسته به این حقیقت بسیار مهم اشاره می
گر خداوند بخواهد می - کردن را برای همیشه از ایشان بگیرد.قدرت تواند ا  دیدن و مشاهده 
گر خداوند بخواهد می - کردن را برای همیشه از ایشان بگیرد.قدرت تواند ا  حرکت 
که نباشد، باالخره انسان هر چ فوق هیچیک از دو مطلب - گذرد، به مرور قوایش رو به ضعف ه از عمرش میهم 

که داشته است، از دست میگذارد و توانمی  دهد. هایی را 
که برخی از انسانحقایق فوق نشان می که تفاوتی نشان میها به این دلیل نسبت به هشدارهای الهی بیدهد  دهند، 

گر حقایقی را پندارند همیشه مانمی کردن خواهند داشت، بنابراین ا ند امروزشان توان دیدن )تشخیص دادن( و حرکت 
گرفته و به سوی آن حرکت نمی کنونی خود جدا شده و به سوی آن حقایق حرکت امروز نادیده  کنند، در آینده از وضعیت 

کرد. در حالیکه توان مشاهده )تشخیص( و حرکت انسان بواسطه رخدادی گذر عمر ضعیف شده  خواهند  و یا بواسطه 
که اساسا حق را دیگر نشناسد و هشدار را خطر ندادن، و یا آنکه توان جدا و از دست می رود، لذا او در آینده ممکن است 

کند. کنونی را از دست داده و دیگر نتواند به سوی حق حرکت   شدن از وضعیت 
 شود به اینکه:در آیات بعدی اشاره می

کند، شعر نیست، یکسری ادراکات ذوقی  آنچه به رسول - داده شده است )کتاب( تا بواسطه آن مردم را هدایت 
که انسان از آن لّذت برده و ا  بلکه آنچه توسط پیامبر آمده است، ذکر  ز شنیدن آن بهره ببرد!و هنر بیان مطلب، 

 بر اساس آن سامان داد.( است.)جریان اتصال به حقیقت( و قرآن مبین )آنچه باید آن را خوانده و زندگی را 
گر نسبت به هشدارهای الهی بیاین آیه هم نشان می که برخی ا که خداوند توجه هستند، چون میدهد  پندارند حقایقی 

که خیلی هم  کردهگوشزد  گرچه جالب است، ولی ذوقیات و مسائل زیبایی است  که از آن پرهیز داده است، ا و مواردی 
که نه تنها واقعیت جریان حقیقت است،  حال آنکه اینها توجه ندارد، اهمیت نداشته و نیاز به کننده مسائلی است  بیان 

                                                            
يفه بيان است براى مجله  1 ِذي »اين آيه شر

ٍة ال َّ ر َّ لَّ مَّ و َّ
َّ
ها أ

َّ
أ ْنشَّ

َّ
ور ساخنت آتش است كه به معناى شعله« ايقاد»مضارع « توقدون»و كلمه « أ

يفه در اين صدد است كه استبعاد از زنده كردن استخوان مرده را برطرف كند. استبعاد از اينكه چگونه مكن است چيزى كه  است. اين آيه شر
دهد: هيچ استبعادى در اين نيست، براى اينكه آب و آتش هم با هم متنايف هستند؟ جواب مىمرده است زنده شود با اينكه مرگ و زندگى 

 كنيد.ور مىمتنايف هستند، مع ذلك خدا از درخت تر و سبز، آتش براى مشا قرار داده و مشا مهان آتش را شعله
يفه بيان مهان حجت است كه در  2 ٍة »سابق در مجله استفهام در آيه استفهام انكارى است، و آيه شر ر َّ لَّ مَّ و َّ

َّ
ها أ

َّ
أ ْنشَّ

َّ
ِذي أ

ا ال َّ ِيْيَّ آمده بود، « ُقْل َُيْ
گرفت بر اينكه قادر است بر چيزى كه هست اين بيان از بيان قبىل به ذهن نزديكتر است، چون در بيان سابق اجياد بار اول انسان را دليل مى

ماواِت وَّ »ا و زمني را كه به حكم وجدان و به فرموده خود خداى تعاَل هزنده كردن ايشان در آخرت، وَل در اين آيه خلقت آمسان ْلُق الس َّ َّ ْلَّ
اِس  ْلِق الن َّ ُر ِمْن خَّ ْكبَّ

َّ
ْرِض أ

َّ
 هاست، دليل بر قدرت خداوند گرفته است.بزرگتر از خلقت انسان« اْْل



 

 

که ثابت و همیشگی است. که باید تمام زندگیبرند و اصال توجه نمیگویی برخی فقط از قرآن لّذت می دارد،  شان کنند 
کنرا بر اساس آن برنامه کت و بدبختی نجات پیدا  کنند تا از هال  ند.ریزی 

ک  کبریت بازی نکن خطرنا گفتند: با  کبریت و آتش بود، به او  کردن با  فردی در خانه در حال بازی 
کبریت  کرد: با  گفت: چه جمله زیبا و جالبی! سپس چند بار با خودش تکرار  است! او با خودش 

کردن به آواز خواندن، با صدای زیبا شروع به خواندن  کم شروع  کم  ک است!  این بازی نکن خطرنا
کنم، اصال آن را با خط خوش نوشته و در اتاقم  گفت من باید این جمله را حفظ  کرد، با خودش  جمله 

کرد،  که جمله را زیر لب تکرار مینصب خواهم  ور بود، کرد و در این افکار غوطهدر همان حالت 
گرفته و دیگر راه فراری برای او نیست. گهان دید آتش تمام خانه را    نا

کنده از هشدارهای واقعی برای زندگی ماست، ولی ما نیز باید آمادگی با توجه به گرچه قرآن آ هایی داشته مطالب فوق، ا
که سبب می کرده و عواملی را  شوند ما از باشیم تا بتوانیم از هشدارهای آن بهره ببریم. این سه آیه را مجددا مطالعه 

کبی  نید.تفاوتی نسبت به هشدارهای قرآن خارج شویم، بیان 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

ک کنید:ا  نون به این جمله توجه 
ينَّ  ىلَّ اْلكاِفر ْوُل عَّ ق َّ اْلقَّ ِ ا وَّ َيَّ ي ً ْن كانَّ حَّ  ِلُيْنِذرَّ مَّ

ين  «زنده»های قرآن برای آن است كه انسان كافر را هشدار دهد، وَل برای 
 مثره ديگری خنواهد داشت. ،جر آنكه حتقق وعده اهلى و عذاب باشد

کسی تا ما حیات نداشته باشیم، از  که وقتی هشداری به  هشدارهای قرآن بهره نخواهیم برد، نشانه زنده بودن هم آن است 
کنش نشان میمی کرده و به سرعت وا  دهد. انسان زنده:دهند، به آن توجه 

کنون فهمیده و تشخیص داده است، به آینده موکول نمی - که ا  کند.آنچه را 
کنون می - که ا گذار نمی تواند انجام بدهد، به بعدکاری را   کند.وا
که از قرآن می - کنار آن راحت بگذرد.شنود، امر صرفا جالب تلّقی نمیهشداری را   کند تا از 

کنیم تا بیشتر و بیشتر از انذارها و هشدارهای رسوال کنیم تا حیات و زندگی را در خودمان تقویت  ن هر یک از ما باید تالش 
کنون میزان زنده بودن خود کنیدتان را الهی بهره ببریم. ا یابی   .ارز

کنش نشان میدهید و یا به اشتباهی واقف میوقتی مطلبی را تشخیص می .1  دهید؟شوید، چقدر نسبت به آن وا
 که واقف بشوم، حتما آن را برطرف می  کنم.به هر اشتباهی 
 که واقف شده کرده و آن را اصالح نمودهبه اغلب اشتباهاتی   ام.ام، توجه 
  ام.اشتباهاتم را تا به حال اصالح نمودهتقریبا نصف 
 .کنم که اشتباهی را تشخیص داده و آن را بر طرف  کم شده است   خیلی 



 

 

 .کنم که اشتباهی را اصالح   تا به حال اصال نشده است 
کنید؟برید، چقدر زمان میوقتی به اشتباه خود پی می .2  برد تا آن را اصالح 

 گذارم لحظه بگذرد.نمی کنم، حتیبالفاصله آن را اصالح می 
 کنار می کرده و آن اشتباه را   گذارم.معموال در همان روز خودم را اصالح 
 کنم.ای طول مییک هفته  کشد تا بتوانم خودم را تطبیق داده و اشکالم را برطرف 
 کار خطایم را ترک می  کنم.ظرف یک ماه خودم را تغییر داده و 
 گذاشته کنم. ام برایهمه آنها را  که یکباره همه را با هم اصالح   یک روز 

کنش نشان ای از قرآن میوقتی آیه .3 کرده و نسبت به آن وا شنوید، به چه میزان آن را واقعی و جدی قلمداد 
 دهید؟می
 که آن را بخوانم و به آن عمل نکنم.هیچ آیه  ای نیست 
 کرده  ام.ی از آنها موفق نبودهام ولی هنوز در عمل به برخبه خیلی از آیات قرآن عمل 
 که من را قرآن را بیشتر برای ثواب خواندن آن می مل تکان داده و به آنها عخوانم، البته آیاتی را هم شده است 

 .امکرده
 کردن نشدهخوانم و یا حفظ میبیشتر قرآن را می  ام.کنم و خیلی وارد بحث فهمیدن و عمل 
 خوانم.اصال قرآن نمی 

که ما نوعا میبه این نکت کند، ه بسیار مهم توجه داشته باشیم  گر فردی به قرآن میل داشته باشد، از آن تبعیت   وپنداریم ا
کماالت انسانی رسیده و بر باالی قله  در صورتیکه متوجه اشتباهات خود شد، به سرعت خود را تغییر دهد، او به تمام 

کالم فرماید چنکمال و سعادت است! در حالیکه خداوند می که  کسی فقط زنده است! او تازه این قابلیت را دارد  ین 
کردن آن، به مرتبه دیگری از رشد و تعالی برسد. خداوند افق بسیار گذاشته و بواسطه فهمیدن قرآن و عمل   قرآن در او اثر 

که رسوالن الهی دائما به هشدار می گرفته است، برای همین است  کدام از ما در نظر  دهند، چون بلندی برای هر 
 خواهند ما از رسیدن به چنین قله بلندی باز بمانیم.نمی

کتاب درسی: درس دهم )مرجعیت و والیت فقیه(  نگاهی به 
 های امام در عصر غیبتضرورت تداوم مسئولیت

که د که ا یهمه  دوران هاست، عقاًل ضرور یو برا یشگیاسالم هم نیاز آنجا  در عصر غیبت ادامه  تیدو مسئول نیاست 
 یابد:

 تداوم مرجعیت دینی .1
کنند.شوند و نمیدر غیر این صورت مردم با وظایف خود آشنا نمی  توانند به آن وظایغ عمل 

 تداوم والیت ظاهری .2
که نیازمند به مدیریت و پشتوانه حکومتی است در جامعه در غیر این صورت نمی توان احکام اجتماعی اسالم را 

 درآورد.به اجرا 
 راهکار پیامبر و امامان برای عصر غیبت



 

 

در دوره غیبت فقیهان واجد شرایط دو مسئولیت مرجعیت دینی و والیت ظاهری را بر عهده دارند و در حدتوان  -
 کنند.جامعه اسالمی را در مسیر اهداف الهی هدایت و رهبری می

کر - گروهیدستور م میخداوند در قرآن  کنند و به  نید قیاز مردم، وقت و هّمت خود را صرف شناخت دق یدهد 
کسب علم به شهرها نیدر د« تفّقه» ه ب. تفّقه، اموزندیاسالم را به مردم ب نیخود بروند و قوان یبپردازند تا پس از 

 است. قیکسب معرفت عم یتالش برا یمعنا
مراجعه  «هیفق»به  دیبا هم یمسائل اجتماع که دربل ،یامام، نه تنها در احکام و مسائل فرد بتینان در غمسلما -

 کنند.
کسانیمردم قرار م اریرا در اخت نید نیاحکام و قوان هان،یفق - به  ستند،یصص ناحکام دین متخ که در یدهند. 

. ندیگویم «دیتقل» ای یرویمراجعه را پ نیآموزند. ایرا از آنان م نیکنند و احکام دیمتخصصان مراجعه م نیا
 نامند.یم «دیمرجع تقل» زیرا ن یهیقفچنین 

را  یاله نیشود و قوانیدار حکومت مجامعه را دارد، عهده تیو وال یسرپرست ییکه توانا یکس هانیفقاز میان  -
 گویند.می« ولی فقیه» رد،یگیرا برعهده م تیمسئول نیکه ا یهیآورد. فقیدر جامعه به اجرا درم

استمرار  «هیفق تیوال»به صورت  «یظاهر تیوال» و «هیفق تیمرجع»در شکل  «ینید تیمرجع»، بتیعصر غدر  -
 کند.یم دایپ

 شرایط مرجع تقلید
 با تقوی .1
 عادل .2
 زمان شناس .3
 اعلم .4

 های شناخت مرجع تقلیدراه
که بتواند فق از دو نفر .1  .میدهد، بپرس صیرا تشخ طیواجد شرا هیعادل و مورد اعتماد 
که ااهل علم آن انیدر م هانیفقیکی از  .2 که انسان مطمئن شود و بداند  فقیه، واجد شرایط  نیچنان مشهور باشد 

 است.
 شرایط ولی فقیه

 با تقوی باشد. .1
 عادل باشد. .2
 روز به دست آورد. یازهایرا متناسب با ن نیشناس باشد و بتواند احکام دزمان .3
 کند. یرهبر یجهان دهیچیپ طیو مدبر باشد و بتواند جامعه را در شرا ریمد .4
 بایستد. دشمنان یخواه ادهیداشته باشد و بدون ترس و واهمه، در برابر ز یشجاعت و قدرت روح .5



 

 

که شرایط فوق را دارا باشد.(  «تیمشروع هیپا»بر  ،ینظام و حکومت اسالم لیکتش - )ولی  «تیمقبول»و )فقیهی 
کند و به پ رفتهیاز جانب مردم پذفقیه باید  کشور را اداره  دم نزد مر دیبا هیقببرد، یعنی ف شیشده باشد تا بتواند 

 استوار است.( داشته باشد. «تیمقبول»خود، جامعه 
 انتخاب ولی فقیه

گانه براشونمی - که هرکس به طور جدا کند؛ ز هیفق ّی خود ول ید  مجموعه  کیاداره  جامعه تنها با  رایانتخاب 
 .است ریامکان پذ یرهبر کیو  نیقوان

کنند و فق یبه صورت دسته جمع دیبا هیفق ّی انتخاب ول - که شرا یهیاقدام  گاه یرهبر طیرا  و  یدارد، با آ
 .رندیشناخت بپذ

کس انیاز م زیکنند و آن خبرگان نیخبره  خود را انتخاب م ندگانیمردم ابتدا نما ،یساسبنابر قانون ا -  یفقها آن 
که برا  .کنندیدهند، به جامعه اعالم م صیتشخ ترستهیشا یرهبر یرا 

 وظایف رهبر 
 تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه .1
کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان .2  حفظ استقالل 
 گیری بر اساس مشورتتصمیم .3
یستیساده .4  ز

 مردم و رهبری
ون حضور و مشارکت بد است و شرفتیو اساس پ هیمردم پا یمشارکت و همراه ،ینظام و حکومت اسالمدر  -

 های مردم عبارتست از:برخی از مسئولیت نخواهد داشت. یدستاورد یحکومت اسالم ،آنان
 وحدت و همبستگی اجتماعی .1
 استقامت و پایداری در برابر مشکالت .2
گاهی .3  های سیاسی و اجتماعیافزایش آ
 مشارکت در نظارت همگانی .4
 اولویت دادن به اهداف اجتماعی .5

 کارگزارانوظیفه 
که امروزه امور سه قوه  مقننه، مجرو مسئوالن جامعه رانیهمان مد کارگزاران - ر د را برعهده دارند. هیو قضائ هیاند 

کمک ارانیکارگزاران  واقع  .کنندگان به رهبرندو 
گ - کارگزاران جامعه، وظا کنند، اعتماد مردم به حکومت،  یبشناسند و هم به درست یخود را به درست فه  یر  اجرا 

کارگزاران، سبب افزا نی. همچنابدییم شیروز به روز افزا و انباشته شدن مشکالت و  شیعملکرد غلط 
کارآمد  شد. حکومت خواهد ینا

-------------------- 



 

 

کرده و از آن نهی نموقتی جامعه که قرآن به آن دعوت  گرفته و در ای زنده باشد، بنابراین تمام آنچه را  وده است جدی 
 آید، اینکه قرآن فرموده است:صدد اجرای آن بر می

 نماز و و دیگر شئونات عبادت خداوند در جامعه اقامه شود. -
کمان جور دفاع شود. -  با طاغوت مبارزه شده و از مظلومین در برابر ظلم حا
 عدالت و قسط در جامعه جاری شود. -
 گرفته شود. عّفتی و شئونات آن در جامعهجلوی بی -
 و ... -

گرو انجام دادن تمامی این دستورات است، و این ضرورت مختص به یک جامعه زنده و بیدار می که سعادت او در  داند 
های بیدار و زنده عالم واجب ها بر تمامی مسلمانان و ملتزمان و یا موقعیت خاصی نیست، بنابراین در تمامی زمان

که در جهت تحقق این دستورات گام برداشته و آن را سرسری نگیرند. است   الهی 
که چه در زمان ظهور امام و چه در زمان غیبت امام  بر این اساس تشکیل حکومت اسالمی یک ضرورت قطعی است 

که تنها در صورت تشکیل حکومت اسالمی است می بایست توسط آحاد مسلمانان به صورت جدی پیگیری شود. چرا 
کمیتتوان به تمامی دستورکه می کرده و ضمنا با حا کرد. ات قرآن عمل   های غیرالهی مبارزه 

کمیت چنین حکومتی به عهده شخص امام است، در زمان غیبت امام همچنان  طبیعتا در زمان ظهور امام، والیت و حا
که برای عمل به قرآن حکومت اسالمی تشکیل دهند و  که برپایی مردم وظیفه دارند  د ن وجوودت بحکومبدیهی است 

 نخواهد بود.رهبر و امام ممکن 
که به امر دین آشنایی داشته و ضمنا بر مسائل زمان خود واقف بوده و توان بنابراین مردم می بایست بهترین فردی را 

کرده و با رهبر قرار دادن آن، حکومت اسالمی را برپا نمایند.  مدیریت امور را داشته باشد انتخاب 
کرده و با حکومتهای اسالمی در برکوتاهی ملت که احکام اسالم را اجرا  های پایی حکومت اسالمی، آن هم حکومتی 

گذاشتن هشدارهای آن است، چنین ملت کنار  کند، به معنای جدی نگرفتن قرآن و  هایی به مرور طاغوتی عالم مبارزه 
گروهحیات خود را از دست داده و مرده که به راحتی توسط  کرده و هایی میای تبدیل خواهند شد  توان آنها را مدیریت 

که نام اسالم را یدک میهای منطقههر استفاده از ایشان برد. چنانکه سلطنت کمیت ای  کشند، امروز بازیچه دست حا
گرفته و در نهایت ذّلت و حقارت، سرمایه  دهند.ها به باد میهای مّلت خود را برای تأمین اهداف خارجیغربی قرار 

 مندی از قرآنری شدن حیات و ارتقای بهرههایی برای جاتمرین
 مندی ما از قرآنمان ارتقاء دهیم تا بدین ترتیب زمینه بهرهالزم است عوامل حیات و زنده بودن را در زندگی خود و جامعه

کردن به دانستهارتقاء یابد.  کردن، از عمل  ها و سرعت داشتن در این عمل و همچنین خواندن قرآن به قصد زندگی 
 رود.مترین عوامل حیاتی به شمار میمه

 تمرین اول: سرعت داشتن در تغییر و اصالح
کنش نشان مییکی از نشانه ک است به سرعت وا که انسان نسبت به آنچه برایش خطرنا دهد. های حیات آن است 

که با خطر، آسیب یا اشتباهی روبرو می توانیم سطح بیداری می شویم،بنابراین با باال بردن سرعت تغییر خود در مواردی 
پذیری خود را ارتقا بدهیم.  و انذار



 

 

که می کوتاهی میفهرستی از مواردی  کرده و سریعترین زمان را برای بایست انجام بدهید ولی در انجام آن  کنید یادداشت 
کنید. کار تعیین   انجام دادن آن 

کنار  که باید آن را  که باید انجام بدهم یا اشتباهی  کاری 
کار بگذارم.  سریعترین زمان برای انجام دادن یا ترک آن 

که با این درس خواندن  معلم بارها به من تذکر داده است 
رسم، باید نحوه درس خواندنم را اصالح به جای نمی

 کنم.

 

کردن یا تفریح می که برای بازی  که با این زمانی  دانم 
کارها و اهداف مهم زندگیمی ام گذارم به خیلی از 

 ، باید در این زمینه خودم را تغییر دهم.رسمنمی

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

که تشخیص می کارهایی  کنید تا ضمن آنکه خودتان سرعت عمل در انجام دادن  کنید، به دهید را تمرین میتالش 
کرده و ایشان را به این نحو از زندگی فرابخوانید. کید   دیگران خصوصا دوستان خود نیز این مسئله را تأ

کز  هاکردن در مورد فرصتصحبت  و خصوصا موقعیت جوانی و همچنین دیدار با افراد سالخورده )مانند رفتن به مرا
 های مناسبی برای طرح این مسئله خواهد بود.نگهداری این افراد( موقعیت

کردن به آن  تمرین دوم: خواندن قرآن به همراه عمل 
گرفت، قرآن  کردن خواند. برای این منظور الزم حقایق ذکر شده در قرآن را باید جدی  کردن و زندگی  را باید به قصد عمل 

که هر روز، ح که یک برنامه قرآن خواندن منظم و مستمر و البته روزانه برای خودتان در نظر بگیرید و قرار بگذارید  داقل است 
که خوانده کنید. ]میبه مفاد یکی از آیاتی  که در ازای آن انجام میتوانید فهرستی از این آیات و اید عمل  دهید عملی 

کرده و با خود داشته باشید.[  یادداشت 
که خواندم. که برای آن انجام می آیه یا آیاتی   دهم.عملی 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

که میای ترتیب بدهید تا هر آیهبرنامه و یا جلسه کنید، برای دیگر دوستان خود نیز بیان خوانید و به آن عمل میای را 
کنید تا به برخی از این حقایق قرآنی های روزانه خود با افراد، موقعیتتوانید در خالل صحبتکنید. می هایی را فراهم 

کنید.  اشاره 
کارآمدکردن خود و باال بردن فایده خود برای دیگران  تمرین سوم: 

کردن باشیم و عمل ما برای دیگران نفع و فایده داشته باشد، هم خودمان به حقایق قرآن و ضرورت  هر چقدر ما اهل عمل 
کرده که در سوره مبارکه یس به آن اشاره شده بود، عمل  هایمان حساب دیگری ایم و هم دیگران بر روی ما و حرفانفاق 

کرد، بدین ترتیب توان ما در هشیارسازی جامعه  کند.مان ارتقا پیدا میباز خواهند 
که در این زمین یاد و متنوعی است  کرد:ه میکارهای ز کمک  گرفته و به دیگران   توان آنها را فرا

کار با رایانهمهارت -  های 
 طراحی تصویر یا تدوین فیلم -
 نقاشی و خطاطی -
 دوخت و دوز و خیاطی -
گیاهان -  کاشت و نگهداری 
 کارهای برقی و تأسیساتی -
 نجاری -
 پخت غذا -
 و ... -

کرده و برای کنار درس خواندن انتخاب  کار و فّن را در  کنید. شما از همین سن آن مهارت یک یا چند  کسب  های الزم را 
تان داشته باشید. دوستان خود را نیز به انجام دادن این توانید نقش موثر و مفیدی در محیط زندگی و جامعهجوانی می

کارها ترغیب نمایید.  قبیل 
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 چشمان بیدار

 
  



 

 

که هنوز حیات داشته و  گذشته بیان شد، انذارها و هشدارهای قرآن برای افرادی موثر و مفید است  چنانکه در درس 
کردن به آنچه  کنش نشان بدهند. برای این منظور عمل  شود و همچنین جدی میفهمیده نسبت به این هشدارها وا

یت را در او واالتی از انسان، نحوهاین آیات با طرح سگرفتن حقایق ذکر شده در قرآن، ضروری است.  ای از مشاهده و رو
پذیری ایجاد شود. آیات را با دّقت و تأمل بخوانید.فعال می  کند تا بواسطه آن زمینه این حیات و انذار

ىل ْسنا عَّ مَّ طَّ شاُء لَّ ْو نَّ ْم فَّ  وَّ لَّ ْعُيهِنِ
َّ
ُقوا أ بَّ اْستَّ
ىن َّ ُيْبِصُرونَّ )

َّ
أ راطَّ فَّ  (66الص ِ

گر بخواهیم  گاه براى عبور از آن کنیم.دیدگانشان را نابینا میو ا
ید اما چگونه می  توانید ببینید.صراط بدو

ىل ْخناُهْم عَّ سَّ َّ شاُء ْلَّ ْو نَّ ا  وَّ لَّ َّ ْم َفَّ َِتِ كانَّ مَّ
ْرِجُعونَّ ) ا وَّ ال يَّ طاُعوا ُمِضي ً  (67اْستَّ

گر بخواهیم، آنها را در مکان خود مسخ می کنیم تا نتوانند ادامه و ا
 دهند و یا به عقب برگردند.راه 

ْلِق  ْسُه يِف اْْلَّ ك ِ ْرُه ُننَّ م ِ ْن ُنعَّ ْعِقُلونَّ  وَّ مَّ ال يَّ  فَّ
َّ
أ

(68) 
کاستی ایجاد می که را عمر طوالنی دهیم، در خلقت او  کنیم. هر 

 آیید؟!آیا به عقل نمی
غي ْنبَّ ْعرَّ وَّ ما يَّ ِ ْمناُه الش 

ل َّ ُه ِإْن ُهوَّ ِإال َّ  وَّ ما عَّ لَّ
 (69ْرآٌن ُمبنٌي )ِذْكٌر وَّ قُ 

گاه به پیامبر شعر نیاموختیم و شایسته او نیز نیست  ،ما هیچ 
 بلکه این آیات جز وسیله بیدارى و قرآن روشن نیست.

ْو  ق َّ اْلقَّ ِ ا وَّ َيَّ ي ً ْن كانَّ حَّ ىلَّ ِلُيْنِذرَّ مَّ ُل عَّ
ينَّ ) کافران اتمام حجت شود. (70اْلكاِفر گیرند و بر   تا با آیات آن، زندگان پند 

ْم ِم َّ  ُ ْقنا َلَّ لَّ ا خَّ ن َّ
َّ
ْوا أ رَّ ْ يَّ  وَّ لَّ

َّ
ْيدينا أ

َّ
ْت أ ِملَّ ا عَّ

ا ماِلُكونَّ ) ُهْم هلَّ ْنعامًا فَّ
َّ
 (71أ

که براى انسان به دست قدرت ما حیواناتی  کافران ندیدند  آیا 
که آنهاآفریده  ؟مالك آنان هستند ایم 

ْم وَّ  ُِبُ ُكو هْنا رَّ ِ ْم َفَّ ُ ْلناها َلَّ
ل َّ ُكُلونَّ ِمهْنا  وَّ ذَّ

ْ
أ يَّ

(72) 
کردیم تا بر آنان سو ه ار شوند و هم از آنان تغذیحیوانات را رام آنها 

 ؟کنند
ال يَّ   فَّ

َّ
شاِرُب أ ناِفُع وَّ مَّ ْم فْيا مَّ ُ ْشُكُرونَّ وَّ َلَّ

(73) 
هایی است. آیا ها و نوشیدنيبراى آنها در آن حیوانات منفعت

 آورند؟!جا نمیشکر آن را به
ُذوا ِمْن  َّ عَّ وَّ اّت َّ ًة لَّ ُرونَّ ُدوِن اهَّلِل آَِلَّ ُهْم ُيْنصَّ

ل َّ
(74) 

کردند، بدین امید  غیر از خداوند، خدایانی براى خود انتخاب 
 که از سوى آنها یارى شوند.

ْم ُج  ُ ُهْم وَّ ُهْم َلَّ ْصرَّ طيُعونَّ نَّ ْستَّ ْنٌد ال يَّ
ُرونَّ ) ضَّ  (75حُمْ

که خدایان نمی کافران، توانند آنان را یارى دهند. این در حالی 
 سپاهی حاضر به خدمت خدایان خویش هستند.

ُم ما ْعلَّ ا نَّ ْم ِإن َّ ْوَُلُ ُزْنكَّ قَّ ْ ال َيَّ ونَّ وَّ ما  فَّ ُيِسر ُ
 (76ُيْعِلُنونَّ )

سخن آنها تو را اندوهگین نکند. ما آنچه را پنهان و یا آشکار 
 دانیم.کنند، میمی

ْقناهُ  لَّ ا خَّ ن َّ
َّ
ْنساُن أ رَّ اْْلِ ْ يَّ  وَّ لَّ

َّ
ِإذا ِمْن  أ ٍة فَّ ُنْطفَّ

صٌي ُمبنٌي )  (77ُهوَّ خَّ
که ما او را از نطف ه آفریدیم و او دشمن آشکار آیا انسان ندید 

 ؟گردید
ُه قالَّ  ْلقَّ ِِسَّ خَّ اًل وَّ نَّ ثَّ نا مَّ بَّ لَّ رَّ ِي وَّ ضَّ ْن َُيْ  مَّ

مٌي )  (78اْلِعظامَّ وَّ ِهيَّ رَّ
کسی می که چه  کندتواند این استخوانبر ما مثالی زد   ها را زنده 

که پوسیده است؟  در حالی 



 

 

ر َّ  لَّ مَّ و َّ
َّ
ها أ

َّ
أ ْنشَّ

َّ
ذي أ

ا ال َّ يْيَّ ِ ُقْل َُيْ
ٍة وَّ ُهوَّ ِبُكل 

لٌي ) ْلٍق عَّ  (79خَّ
که اولین بار آن را آفرید، دوباره آن را زنده می کسی  کند بگو همان 

گاه استو او بر همه آفریده  .هاى خویش آ
ْخ 

َّ
ِر اْْل جَّ ُكْم ِمنَّ الش َّ لَّ لَّ عَّ ذي جَّ

رِ ال َّ  نارًا ضَّ
ْنُتْ ِمْنُه ُتوِقُدونَّ )

َّ
ِإذا أ  (80فَّ

که از درخت سبز آتش آفرید و شما به وسیله آن آتش  خدایی 
ید.می  افروز

 
َّ
ماواِت وَّ اْْل قَّ الس َّ لَّ ذي خَّ

ْيسَّ ال َّ  وَّ لَّ
َّ
ْرضَّ أ

ىل ىل ِبقاِدٍر عَّ ُهْم بَّ ُلقَّ ِمْثلَّ ْ ْن َيَّ
َّ
ُق  أ ال َّ وَّ ُهوَّ اْْلَّ

لُي )  (81اْلعَّ

که آسمانآیا  ها و زمین را آفریده، قادر نیست همانند این خدایی 
گاه است. ؟ها را بیافریندانسان  بلکه قادر است و او آفریننده آ

کنید: کرده و محورهای سواالت طرح شده را یادداشت  کرده را بررسی  که خداوند در این آیات مطرح   سواالتی 
1. ........................................................................................ 
2. ........................................................................................ 
3. ........................................................................................ 
4. ........................................................................................ 

که به اطراف خود و نشانه کند. پیشتر هم خداوند در این آیات با طرح سوال از انسان خواسته است  های الهی خوب نگاه 
زمین مرده، جریان حرکت مستمر و منظم خورشید و ماه و ... اشاره در این سوره انسان را به آیات الهی مانند زنده شدن 

گویی می که میشده بود. در این آیات مشاهده انسان با طرح سوال همراه شده است،  بیند خوب خواهد انسان در آنچه 
کنید: کند. به یکی از این موارد توجه   اندیشه 

کردیم.ما برای انسان - پایانی خلق   ها چهار
گرفته و بر آنها حکم براند.تانسان می - پایان را به خدمت   واند این چهار
پایان را رام انسان قرار دادیم تا بتواند بر پشت آنها سوار شود. -  ما چهار
پایان را بخورند.ها میانسان -  توانند برخی از این چهار
پایان منافع دیگری چون تأمین لباس هم برای انسان دارند. -  برخی دیگر از این چهار
پایان نوشیدنیانس - گرفته و از آن استفاده میان از برخی چهار  کند.های مفید 

کنیم؟! مگر مسئله استفاده  پایان قرار داده است دیده و در آن اندیشه  که ما آنچه را در چهار چرا خداوند خواسته است 
گوسفند و اسب و شتر چقدر مهم و یا شگفت گاو و   ................................انگیز است؟! ....کردن و بهره بردن از 

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

که در جزیره کنید  گرفتار شدهخودتان را در حالتی تصور  شما با مسائل زیادی در آن اید، ای تنها 
جزیره روبرو هستید، نیاز به غذا، نوشیدنی، لباس، جابجا شدن و مانند آن زندگی را برای شما 

کرده است. در آن جزیره حیوانات وحشی هم  که نه تنها سودی زندگی میسخت و دشوار  کنند 
که شما را در معرض خطرهای دیگری هم قرار می  دهند.برای شما ندارند، 



 

 

گاو و شتر پیدا می پا مانند  که یک یا چند چهار کنید، حساب آنها با بقیه متفاوت در میان است 
شوند و البته رام شدن آنها منافع است، اوال برای شما ضرری ندارند، عالوه بر این رام شما می

فید های مکنید، به نوشیدنیکند، شما با آنها خودتان را سیر میبسیاری برای شما ایجاد می
توانید کنید و حتی با آنها میکنید، لباس برای پوشاندن و حفظ خود تهیه میدست پیدا می

کرده و جابجا شوید.   حرکت 
گیاهان میمی پایان وجود نداشته و انسان تنها مجبور به خوردن  شد، و یا آنکه جز آب نوشیدنی دیگری توانست چهار

پایان نیز مانند دیگر درندگان کرد، حتی میدن خود پیدا نمیای جز برگ برای پوشانداشت و یا وسیلهنمی که چهار شد 
کی را برای ما سختخطری جدی برای ما می کره خا کردند. ولی هیچکدام از این اتفاقات تر میشدند و زندگی در این 

 بررسی واسطه آنها تأمین شود.های ما برخ نداده است و خداوند حیواناتی را رام ما قرار داده است تا بسیاری از نیازمندی
کنونی ما به وجود  پایان و یا عدم امکان استفاده ما از آنها چه تغییراتی در زندگی  که در صورت رام نبودن چهار کنید 

 ..............آمد؟ .......................................................................................................می
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

پایان از باشکوه که ما نسبت به های خداوند است، نعمت و نشانهترین آیات و نشانهترین و با عظمتنعمت چهار ای 
که در شهر زندگی میتوجه شدهآنها بی گروهی از ما  کرده کنند لوازم مورد نیاز خود چون غذا و لباس را از مغازهایم.  ها تهیه 

پایان زندگی میو اساسا شناختی نسبت به این نعمت بز کنار این چهار که در روستا و در  گروهی از ما هم  کنند، رگ ندارند، 
که اصال حالتی غیر آنکه در آن هستند راآنقدر این موضوع برایشان عادی  تمامی نتیجه آنکه کنند، تصور نمی شده است 

 ایم.ما دچار غفلت نسبت به این مسئله شده
های بزرگ دیده خواهد مشاهده ما را اصالح نماید تا اساسا این حقایق و نشانهیبا طرح سوال مخداوند در این آیات 

که انسان دستی سبب میهای عظیم و در عین حال ساده و دمغفلت از همین نشانهشوند.  به دنبال رخدادهای شود 
 اعتنا شود.عجیب و غریب باشد و نسبت به دعوت رسوالن الهی و هشدارهای ایشان بی

کرده و با طرح سوال از ابعاد مختلف آن، عظمت و بزرگی فهرستی  ید تهیه  که پیرامون خود دار از رخدادهای ساده الهی 
کنید، به صورتیکه شما را به سپاسگزاری نسبت به خداوند وادار نماید.  آن نعمت را مشاهده 

که پیرامون خود  نعمتی 
که در قبال آن انجام  سوال از ابعاد آن نعمت دارم. شکری 

 خواهم داد.

گرفتن چوب  آتش 
 درخت

گر چوب آتش نمی   شد؟گرفت چه میا
گرفتن چوب در زندگی ما چه استفاده هایی از آتش 

 هست؟
 های دیگری در زندگی ما دارد؟چوب چه استفاده



 

 

که تر است، خشک شده و قابلیت  چگونه درختی 
 کند؟اشتعال پیدا می

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 کتاب درسی: درس یازدهم )عّزت نفس(نگاهی به 
 عّزت و ذّلت

است  نیا شیاست، معنا «زیعز»خداوند  ندیگویم یوقت است.« نبودن میتسل»و  «یرینفوذناپذ» یعّزت به معنا -
کس کند و در اراده توینم یکه   .دیاو نفوذ نمااند او را مغلوب 

 بودن است. میو مغلوب و تسل یریپذشکست یقرار دارد و به معنا« عّزت»درست مقابل « ذّلت»واژه   -
که در برابر مستکبران و ظالمان و همچن یکس «زیانسان عز» -  ستد،یایم شیو هوس خو یدر مقابل هو نیاست 

 د.شوینم میکند و تسلیمقاومت م
که در برابر مستکبران و زورگو یکس زین «لیانسان ذل» -  رد؛یپذیرا م یدهد و هر فرمانیم یتن به خوار انیاست 

کاریم شیو هوس خو یهو میتسل نیهمچن که موافق هو یشود و هر   دهد.انجام می و هوس او باشد یرا 
 های تقویت عّزتراه

 شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک .1
 توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او .2
 های عّزت در برابر ستمگراناسوه

کرم صلی اهلل علیه -  و آله پیامبر ا
 امام حسین علیه السالم -
ینب سالم اهلل علیها -  حضرت ز

 تمرین ایستادگی در برابر تمایالت پست
گاه و ب یهر انسان - که پاسخ مثبت دادن به آنها،  شودیروبه رو م ییهاو خواسته التیبا تما گاهیدر درون خود، 

 دهد.یو ذلت سوق م یخوار یکند و انسان را به سویم فیعزت نفس را ضع
کرم امبریپ ریبه تعب گاه است.یگاه و ب التیتما نیدادن به ا یپاسخ منف یزمان برا نیبهتر یو جوان ینوجوان -  ا

 تر است.یها در او قویبه خوب شیگرا یعنی ،تر است کیبه آسمان نزد یکس نیچن



 

 

 خود عالی و خود دانی
 انسان دارای دو دسته از تمایالت است: -

o که ثاریا ا،یعدالت، شجاعت، ح ،ییبه دانا لیو برتر، مانند تما یعال التیتما ربوط م و ُحسن خلق، 
 .انسان هست یو معنو یبه روح اله

o که مربوط به ُبعد  ،یو رفاه ماد ورآالتیز ذ،یلذ یبه ثروت، شهرت، غذاها لیمانند تما ،یدان التیتما
 ست.انسان ا ییایو دن یوانیح

قابل و  ترندنییو پا زیناچ اریبس ،یو اله یاما نسبت به ُبعد معنو ستند،یدر ذات خود بد ن یوانیُبعد ح التیتما -
 .ستندین التیبا آن تما سهیمقا

به  دنیقرار دهد و فقط در فکر رس یرا اصل و اساس زندگ التیتما نیکه انسان، اوقتی این تمایالت بد هستند  -
 خود غافل بماند. یاله التیآنها باشد و از تما

را  التیتما نیاز ا یمندبهره یداند و خداوند با احکام خود چگونگیرا خدا م التیتما نیحد و مرز توجه به ا -
کرده   است.مشخص 

 درون خود با دو دعوت روبه روست: در یهر انسان -
o  فروتر پاسخ  التیبه تما ازیخواهد در حّد نیکه از ما م «فس لّو امهن» همان ایدعوت عقل و وجدان

 .میده
o که از ما م« ارهنفس اّم »همان  ایو هوس  یدعوت هو سرگرم  یوانید حُبع التیخواهد فقط به تمایاست 

 .میو برتر غافل بمان یعال التیو از تما میو مشغول باش
گذاشته و از مس یشود، قدم در وادیم میدهد و تسلیو هوس پاسخ مثبت م یکه به هو یانسان - رشد باز  ریذلت 

که وقت نیماند. پس از ایم گرفت، یمرحله است   میرود و تسلیبار ذلت م ریز در برابر ستمگران و قدرتمندان قرار 
 شود.یآنها هم م یهاخواسته

---------------- 
که قرآن حکیم از جانب خداوند عزیز رحیم نازل شده است، بدین سوره مبارکه یس به این حقیقت اشاره می ترتیب کند 

مندی از عّزت، مند شود. بنابراین شرط اصلی در بهرهتواند از عّزت و رحمت الهی بهرهبواسطه اتصال به قرآن حکیم می
 خواندن قرآن و بکاربستن دستورات آن است.

که توسط رسوالن الهی داده می که انسان با اتصال به صفت عزیز ردر این راستا هشدارهایی  حیم شود همه برای آن است 
گذشته در خصوص هشدارهای الهی خداوند خود را از ذّلت و محرومیت رهایی بخشد. بنابراین تمام آنچه در درس های 

 های عّزت بخشیدن به خود و جامعه خود است.و تأثیرپذیری نسبت به آن بیان شد، به تعبیری راه
که پرهیز از عبودیت  شیطان مهمترین هشدار الهی است، بر این اساس در سوره مبارکه یس به این حقیقت مهم اشاره شد 

های مستکبر و زورگوی عالم( راه اصلی عّزت مبارزه با شیطان دورنی )هوای نفسانی( و همچنین شیاطین بیرونی )دولت
کشور عزیز ما ایران و دنیای اسالم می که   بایست با قدرت آن را ادامه دهند.یافتن است راهی 

 متفّکرانه شاهداتتمرین عملی برای تقویت م



 

 

گفته شد، تقویت مشاهده درست و عمیق با بهره ها و تواند انسان را نسبت به نشانهگیری از توجه و تفّکر میچنانکه 
کند.و نهایت انذارپذیری های الهی متوجه ساخته و بدین ترتیب زمینه خشیت و شکر  نعمت خداوند  را در انسان ایجاد 

یت را در ایشان فعال میانبا طرح سوال از مشاهدات انس  نماید.ها این نحوه رو
گسترش مشاهدات متفّکرانه و انتقال آن به دیگران  تمرین اول: 

گسترش می دهیم، آن را به دیگران نیز تعمیم دهیم تا زمینه الزم است عالوه بر آنکه قدرت مشاهده متفّکرانه در خودمان 
پذیری در ما و جامعه ما ارتقا پیدا   کند. برای این منظور:انذار

کنید. ]پدیدهفهرستی از پدیده .1 که ما در زندگی با آنها سروکار داریم ولی های طبیعی پیرامون خودتان تهیه  هایی 
 از اهمیت و شکوه آنها غافل هستیم.[

که هر پدیده ب .2 کنید.پیامی را   رای زندگی ما دارد شناسایی 
کنید.، برای درک بهتر این پیام و توجه به آن .3  سواالتی را در خصوص آن پدیده مطرح 
گفتگوی با دیگران فراهم نموده و با طرح آن سواالت تفّکر را در ایشان فعال نموده و قدرت درک آن  .4 فرصتی برای 

کنید. ]می کردتوانید با استفاده از اطالعات علمی و تصاویر و فیلمپیام را در آنها ایجاد  که از قبل تهیه  اید ههایی 
 تری به مخاطب خود نشان بدهید.[انگیز آن پدیده و نقش آن در زندگی ما را به صورت جذابهای شگفتجنبه

که برای زندگی ما  عنوان پدیده پیامی 
 دارد.

طرح سواالت تفّکری برای 
مشاهده بهتر پدیده و پیام 

 آن

مطالب علمی،  یروآجمع
تصاویر و فیلم برای شناخت 

 بهتر آن پدیده
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 سازی تفّکرگیری از سوال جهت فعالتمرین دوم: بهره
کردن با دیگران از آن استفاده می گفتگو  که ما در  کردن از سوال یکی از پرکاربردترین ابزاری است  کنیم. ضمنا سوال 

که ما با شناخت انواع سوال، بهترین ابزارها برای فعال نحوه بکارگیری سوال را در سازی تفّکر است، بنابراین الزم است 
کنیم.  گفتگوهای خود با دیگران به خوبی مدیریت 

کردن می  تواند به اهداف و مقاصد زیر پرسیده شود:سوال 
کردن -  توبیخ 
کردن یک مطلب -  انکار 



 

 

گرفتن از طرف مقابل -  اقرار 
 کشف حقیقت -
کردن و تحقیر نمودن -  تخریب 
 گوییبذله -
کردن توجه طرف مقابل به سوی  -  موضوعی مشخصجلب 
 ایجاد شک و تردید -
 و ... -

که وجه غالب سواالت شما در  کنید  کرده و بررسی  گفتگوی با دوستان خود برای هر یک از انواع سوال، مثالی ذکر  در 
گفتگو با دوستان کدام سواالت است.خالل   تان از 

کنید سواالت بی کرده و برسعی  گفتگوی خود با دیگران حذف  تنوع سواالت مفید و موثر خود  فایده و مخرب را از 
توانید فهرست بسیار خوبی از سواالت مفید و موثر را بیافزایید. ]با مطالعه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم می

گفتگوهای خود مورد استفاده قرار دهید.[  کرده و در   استخراج 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 همدوازدرس 
 هشدارطلبی

 
  



 

 

ای از تمامی معارف قرآن است، جریان خلق و نزول هر شیء بر اساس اراده خداوند آیات انتهایی سوره مبارکه یس خالصه
 .با دّقت بخوانیدو در نهایت بازگشت آن به سوی خدا. دو آیه انتهایی سوره را 

ُقولَّ  ْن يَّ
َّ
ْيئًا أ رادَّ شَّ

َّ
ْمُرُه ِإذا أ

َّ
ا أ ُكوُن ِإمن َّ يَّ ُكْن فَّ ُه   لَّ

(82) 
که وقتی چیزى راک گونه است  که  ار او این  کند، همین  اراده 

 1شود.پس موجود مي ،گوید باشمی
 ْ ِ شَّ

ُكل  ُكوُت  لَّ ِدِه مَّ ذي ِبيَّ
ُسْبحانَّ ال َّ ْيِه فَّ ٍء وَّ ِإلَّ
ُعونَّ )  (83ُتْرجَّ

که ملکوت همه چیز در قدرت  بنابراین، منزه است خدایی 
 2گردید.اوست و همه شما به سوى او باز می

که  ان اراده خداوند اشاره شده است.در این آیات به جری کند، پس به آن امر خداوند خلق چیزی را اراده میآن هنگام 
که موجود شود، و آن چیز موجودیت میمی که خلق شده است، بواسطه امر الهی خلق شده و کند  یابد. پس هر چیزی 

که آن شیءکه تم این مسئله تنها برای لحظه خلق شدن نیست، چرا برد، وجود دارد، از امر خداوند بهره می ام مدتی 
که هست، از جریان امر خداوند بهره می که هر چیزی ملکوتی بنابراین هر چیزی در تمام مدتی  برد، بدین ترتیب است 

که رو به خداوند است و تمام بودنش وابسته به آن است. برای اینکه ذهنپیدا می ین حقیقت تان به درک اکند، وجهی 
کنید:نزدیک  تر شود به مثال زیر توجه 

ی دیوار مقابل  گرفته و سایه دست خود را بر رو دست خودتان را در مقابل یک منبع نور 
که حرکت می کنید. سایه برای خودش موجودی شده است  کند و این طرف و آن مشاهده 

ت و این تنها برای ، بودن سایه وابسته به دست شماسرود، ولی در تمامی لحظاتطرف می
کنار برود، سایه  لحظه اول ایجاد سایه نیست، گر یک لحظه دست شما از مقابل منبع نور  ا

دیگر نخواهد بود. حکایت ما و همه اشیاء با خداوند، حکایتی شبیه سایه و دست است، 
یم، از اختیار برخوردار هستیم، ولی تمامی حرکات و افعال ما که دار گرچه ما در حرکاتی  و  ا

کامل به امر خداوند دارد، به صورتیکه انقطاع امر خداوند  باالتر از آن، اصل وجود ما وابستگی 
 برای یک لحظه به معنای نابودی و عدم ماست.

                                                            
يفه از آيات برجسته قرآن كرمي است كه كلمه اجياد را توصيف مى 1 فرمايد: خداى تعاَل در اجياد هر چيزى كه اجياد آن را اراده كند و مىاين آيه شر

ه خدا را در غير از ذات متعاَل خود به هيچ سبىب ديگر نيازمند نيست، نه در اينكه آن سبب مستقال آن چيز را اجياد كند، و نه در اينكه كند، ب
 اجياد آن كمك منايد، و يا مانعى را از سر راه خدا بردارد.

 اند.كه مبالغه در معناى رْحت و وحشت «رهبوت» و كلمه «رْحوت» غه در معناى ملك است، مانند كلمهمبال «ملكوت» كلمه 2
از هر چيزى است كه رو به خداست، چون هر موجودى  آن جهت «ملكوت» اد ازآيد كه: مربا انضمام اين آيه به ما قبلش اين معنا به دست مى

 .مست رو به خلق است ،لك آندو جهت دارد، يكى رو به خدا، و يكى ديگر رو به خلق. ملكوت هر چيز آن جهىت است كه رو به خدا است، و مُ 
ير  يي: ملكوت به معناى هر دو جهت هر موجود است، و آيات ز ذِلكَّ ُنِري ِإْبراِهيَّ » شود،ل مىهم بر مهني معنا ْحمكن هم هست بگو كَّ وَّ 

ْرِض 
َّ
ماواِت وَّ اْْل ُكوتَّ الس َّ لَّ وِقِننيَّ مَّ ُكونَّ ِمنَّ اْْلُ ْن بِ » و «وَّ ِليَّ ْرِض" و" ُقْل مَّ

َّ
ماواِت وَّ اْْل ُكوِت الس َّ لَّ ْنُظُروا يِف مَّ ْ يَّ  وَّ لَّ

َّ
ْ أ ِ شَّ

ُكل  ُكوُت  لَّ ِدِه مَّ  .«ٍء يَّ
گر فرموده ملكوت هر چيز داللت كند بر اينكه خداى تعاَل مسلط بر هر چيز است، و غير از خدا كىس  است، براى اين است كهى به دست خدا

 در اين تسلط ِبره و سهمى ندارد.
ِذي بِ » برگشت معنا در آيه

ُسْبحانَّ ال َّ ْ فَّ ِ شَّ
ُكل  ُكوُت  لَّ ِدِه مَّ كنند، منزه است، خدا از استبعادى كه مشركني در مساله معاد مى به اين است كه «ٍء يَّ

 چون مشركني غافلند از اينكه ملكوت هر چيزى به دست خدا و در قبضه قدرت اوست.
ُعونَّ » مجله ْيِه ُتْرجَّ  يه خدا.اى است از بيان سابق بعد از تنزبيان نتيجه چننيخطاب به عموم مردم است، چه مؤمن و چه مشرك، و مه «وَّ ِإلَّ



 

 

که:درک حقیقت فوق به ما نشان می  دهد 
 ما در تمامی لحظات زندگی خود به خداوند نیازمند هستیم. -
که انجام می - کاری   گیریم.آن را از خداوند میدهیم، توان ما هر 
یم، تنها توسط خداوند تأمین می - کردن و حرکت و فعالیت به آن نیاز دار که ما برای زندگی   شود.تمام آنچه 
 گیرد.دستیابی به هر هدف و مقصدی تنها بواسطه خداوند صورت می -
 شود.ها و آرزوهای ما تنها توسط خداوند برآورده میاصل و حقیقت تمام خواسته -
 گردد.ازگشت ما به سوی خداوند است و در نهایت هر فعل و عملی به خداوند بازمیب -

که طبیعتا به لوازمی احتیاج داشته و بواسطه انجام برنامه ای محقق بر این اساس هر هدف و مقصدی در زندگی ما، 
برای درک بهتر این نیستیم.  نیازون ما از خداوند بیخواهد شد، همگی وابسته به خداوند است و در هیچیک از این شئ

ید،  که در زندگی دار کلی و جزئی را  کرده و لوازم وموضوع چند مقصد  ی الزم برای آن مقصد را هابرنامه یادداشت 
کنید  .شناسایی 

که برای رسیدن به آن مقصد  لوازمی 
 باید در اختیار داشته باشم.

که برای رسیدن به آن برنامه ای 
که می دهم.مقصد باید آن را انجام ب  خواهم به آن برسم.مقصدی 

یده و  داشتن اندام مناسب و ورز
 مندی از غذای سالمبهره

داشتن برنامه مستمر و منظم برای 
کردن  ورزش 

تبدیل شدن به یک ورزشکار موفق و 
 مشهور

   
 

   
 

   
 

اساس مقاصد تعیین شده در جدول  هایمان به سوی خداوند است، بر اینبازگشت ما و تمامی اعمال و آروزها و برنامه
که چگونه شما را به خداوند می کرده و بگویید  رساند. فوق را بر اساس آنکه قرار است به سوی خداوند بازگردد بررسی 

کنید، تغییرات الزم را در جدول اعمال  کرده و یا آنکه اصال حذف  ]چنانچه الزم بود مقصدی را بر این اساس اصالح 
 نمایید.[

گرفته می که به سوی آن مقصد در نظر  که برای فراهم میوقتی مقصدی الهی باشد، طبیعتا راهی  شود نیز شود و مقدماتی 
کنون برنامه الزم برای تحقق مقاصد اصالح شده و همچنین مقدمات الزم برای هر یک را بر اساس باید الهی باشد.  ا

کرده و در صورت لزوم جدول را اصالح نمایید. ]طبیعتا برای آنکه بتوانید امر خداوند را برای هر  احکام الهی شناسایی 
کنید، نیازمند به آشنایی با قرآن و همچنین روایات وارده از اهل بیت علیهم السالم هستید.  موضوعی شناسایی 

کنید.افراد متخصص آن به از مندی و بهرهتوانید برای مراجعه به این منابع می  [ مراجعه 



 

 

گفت هر چقدر شئونات مختلف مند است و امری متناسب با خود دارد، بنابراین ه شد هر شیئی از ملکوت بهرهچنانکه 
گسترده شود، ظرف بهره های بیشتری داشته شود، هر چقدر انسان مسئولیتتر میمندی او از ملکوت وسیعزندگی انسان 

تری داشته باشد، به هشدارهای های بیشتر و حساسشکند، هر چقدر انسان نقباشد، نیاز بیشتری به امر الهی پیدا می
که انسان طلب وسیع تر تر شدن و بزرگبیشتری هم نیاز دارد، بنابراین طالب هشدارهای بیشتر بودن به معنای آن است 

 شدن دارد.
کتاب درسی: درس دوازدهم )پیوند مقدس(  نگاهی به 

 شخصیت انسانی زن و مرد
کریم اختصاص به جنس خاص« ناس»و « آدم یبن»، «انسان»، «إنس» - که با این  یاندارد و هر آیه یدر قرآن 

دهد و روح یشود؛ زیرا حقیقت انسان را روح او تشکیل میکلمات همراه باشد، به زن و مرد، هر دو مربوط م
 انسان نه مذکر است و نه مؤنث.

که با بهره   ییکسان و هدف مشترک یفطر یاهین و مردان به عنوان افراد نوع بشر، استعدادها و ویژگزنا - دارند 
 و بهشت جاوید برسند. یقرب اله یآن هدف مشترک، یعنبه  توانندیم یفطر یهایویژگ گرفتن از آن

 های مکملنقش
گونهخداوند زم و م - که زوج یکدیگر باشند، یارد را به  کنند.  ییعن آفریده  کامل  گیرند و یکدیگر را  کنارهم قرار   در 
گرچه در ویژگزن و مرد  - کرده  یدو هدف واحد هر یهم مشترک هستند و خداوند برا با یانسان یهایا معین 

 باهم متفاوتند. یاز نظر خصوصیات جسم ی، یعن«مرد بودن»و « زن بودن»است، اما از جهت 
گونهاین تفاوت - که هر یاها به  کرده است؛ بدون اینکه یک است   اشتهد یبرتر ییگربر د یدو را به هم نیازمند 

 پرورش دهد. تواند آن را در وجودیم یکس نزد خداوند به تقواست و هر انسان هر یباشد. زیرا برتر
که خالق حکیم برعهده  هریک از زن و شوهر نهاده  یمیان زن و مرد به جهت وظایف مختلف یهافاوتت - است 

خانواده را بر عهده بگیرند و یک  یخاص یهانقش یمشترک و خانوادگ یاست تا هرکدام از آنها بتوانند در زندگ
 متعادل را پدید آورند.

 آمادگی برای ازدواج
کدامنی .1  تقویت عفاف و پا
 توجه به اهداف ازدواج .2

o پاسخ به نیاز جنسی 
o انس با همسر 
o رشد و پرورش فرزندان 
o رشد اخالقی و معنوی 

 های همسر مناسبشناخت معیارها و شاخص .3
 زن و مردهای روحی شناخت ویژگی .4

 انتخاب همسر و مسئولیت آینده



 

 

کامل دختر و پسر برا - گر عقد یازدواج ضرور یرضایت   به زور انجام بگیرد، باطل است و مشروعیت یاست و ا
 ندارد.

 .آور استدرت انتخاب، ارزشمند و درعین حال مسئولیتاشتن قد -
کا یبر شور و احساس جوانباید  موفق شدن در این مسئولیت یبرا - کرد.تسلط   مل داشت و با چشم باز عمل 
کنیم تا به انتخابدین از ما خواستهپیشوایان  - که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت  درست  یاند 

کنند و آنها را به ازدواجبرسیم.   ناخواسته بکشانند. یالبته پدران و مادران نباید نظر خود را بر فرزندانشان تحمیل 
 ستهمعیارهای همسر شای

 .همسر شایسته، باایمان بودن اوستترین معیار مهم -
 معیارهای دیگر: -

o اصالت خانوادگی o عاقل و فهیم بودن 
o روییاخالق خوب و خوش o کار حالل  کسب و 
o پوشش مناسب اسالمی o سالمت جسمی و روانی 
o عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف o قناعت در زندگی 
o صداقت با هسمر o زیبایی و مورد پسند بودن 
o انجام عبادات به خصوص نماز o داشتن دوستان درستکار و سالم 

 های شناخت همسرراه
کرد. یهاکه منشأ آن تنها هوس یهایاشرتباره  همسر آینده را نباید با معتحقیق در -  زودگذر است، اشتباه 
کم م هار این معاشرتد - خود را پنهان  یشود و دختر و پسر شخصیت واقعیمعمواًل احساسات بر هر دو نفر حا

 واقع شود. یکنند و هر طرف اصرار دارد خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد تا محبوب دیگریم
 زمان ازدواج

 ازدواج نیازمند دو بلوغ است: یبراآمادگی  -
o یبلوغ جنس 
o که یجوان درم یبا رسیدن بلوغ عقل)رسد. یفرا م یپس از بلوغ جنس یکه مدت یو فکر یبلوغ عقل یابد 

کردن  کند. توجه به داشتن شغل و پیدا یریزاش برنامهآینده یبگیرد و برا یرا بسیار جد یباید زندگ
 یهابرنامه بودن از نشانهیاز ب یهمسر، تنظیم خرج و هزینه  خود و دور یهایویژگ اره  کردن درب کار، فکر

  (است. یبلوغ عقل
یاد شود یو عقل ینباید فاصله  میان بلوغ جنس -  و تشکیل خانواده به تأخیر افتد. با زمان ازدواج ز
ک شود و شایستهیبه قانون خلقت انجام م یگویو پاسخ یطبیع یرفع نیازها یاازدواج بر -  یه به این نیازهااست 

 پاسخ دهیم.« شیوه صحیح»و به « زمان مناسب»در  یطبیع



 

 

گر ف -  یبه نیاز جنس« شیوه  ناصحیح»به  ییعن، دین یه از سومطرح شد یهااز شیوه غیر یابخواهد به شیوه یردا
گناه، پس از چند یلذت آن خود پاسخ دهد، درآن صورت کند و یروح و روان فرد را پژمرده م یبرخاسته از 

 شکند.یشخصیت او را م
------------------- 

نگاه به این مسئله از منظر سوره مبارکه یس توان از منظرهای متفاوتی مورد توجه قرار دارد، لیکن مسئله مانند ازدواج را می
 کند:و خصوصا آیات انتهایی این سوره، دو حیثیت بسیار مهم آن را برای ما معرفی می

کردن موجب می .1 که عرصهازدواج  های واقع ما با ازدواج خودرا در معرکههای زندگی ما متعدد شود، در شود 
که تا قبل از این فقط نقش فرزندی های بیشتری را در جامعه قبول میدیگری نیز قرار داده و نقش کسی  کنیم. 

کند، و این یعنی چنین فردی نیازمندی داشته است، اینک نقش همسری و در ادامه پدری یا مادری پیدا می
که ملکوت متصل شود. در حققت چنین فردی وسعت بیشتری به امر خداوند پیدا  کرده و بیشتر نیاز دارد 

کرده و لذا هشدارطلب که نیازهای مادی و غریزی وجودی بیشتری برای خودش طلب  تر شده است. افرادی 
که چنین اقداماتی، به خود را در مسیرهایی غیر ازدواج تأمین می کنند، به این مسئله بسیار مهم توجه ندارند 

که به حرمت آن انسان اتصال بیشتری با ملکوت  کردن از بار مسئولیت است، مسئولیتی  معنای شانه خالی 
کرده و از علم و قدرت خداوند بهره  شود.مند میپیدا 

کار دیگری در زندگی می .2 بایست مبتنی بر امر خداوند باشد، بنابراین هر انسانی باید مقصد ازدواج مانند هر 
که با ازدواج مینهایی خود از از کند  کرده و برای خودش معلوم  کردن را به درستی بررسی  کدام دواج  خواهد به 

کند. در این صورت او در تمامی مراحل ازدواج، از انتخاب همسر  کشف  کدام حقیقت را  مقصد الهی رسیده و 
گر به ه کسی ا کرد. چنین  کند، مسر خود محبت میتا زندگی مشترک را تنها مبتنی بر امر خداوند زندگی خواهد 

کردن خود تنها یک دلیل دارد و آن هم  کند، او در حقیقت برای محبت  که او نیز به وی محبت  برای آن نیست 
کردن امر خداوند است، او محبت می کرده است، پس او با محبت  کند چون خداوند انسان را امر به محبت 

کسی بیملکوت الهی را برای خودش طلب می کرد و این حقیقت بلوغ عاطفی کند، چنین  توقع محبت خواهد 
 و زندگی مشترک است.

گسترش عرصه تر نموده انسان را مسئول های جدی است،های زندگی و ورود به معرکهازدواج فرصت بسیار مناسبی برای 
که به هشدارهای کند، بنابراین چنین انسانی بیشتر احساس میتر میو تصمیمات او را حساس الهی نیاز دارد، پس کند 

کرده و تمایل بیشتری به خواندن قرآن و تبعیت از آن پیدا میقلبی خاشع  کند.تر پیدا 
 تمرین عملی برای هشدار طلبی

ها انسان با ورود به هر عرصه جدیدی به برنامه های جدید است،ها و معرکههشدار طلبی به معنای ورود انسان به عرصه
کارهای بیشتری نیاز  های بیشتری دارد، بنابراین به امر خداوند و هشدارهای او بیشتر نیاز کند، او مسئولیتپیدا میو 

گر هفده ساله باشد، رهبری  دارد، تحقق این موضوع در انسان نشان دهنده وسعت وجودی اوست، چنین انسانی حتی ا
که می کند.تواند به وسعت عالم دغدغه هدایت و یاری دیگران را داشتجوان است   ه باشد و برای آن احساس مسئولیت 

کردنتمرین اول:   خود را مشمول اوامر قرآن 



 

 

کرده و مسئولیت کند، حال های بیشتری داشته باشد، نیاز بیشتری به امر الهی پیدا میهر چقدر انسان وسعت پیدا 
که آتوان با شناخت اوامر خداوند در قرآن، خود را در معرض عرصهمی ن اوامر برای ما نیز قابل مراجعه و اجرا هایی قرار داد 

که نماز بخواند، زکات بدهد، روزه بگیرد، حج برود، خمس به عنوان مثال خداوند در قرآن از هر انسانی میباشند.  خواهد 
کف کند، با ائمه  کرام یتیم نماید، برای رفع نیاز مسکینان تالش  کند، ا کند، حق سائل و محروم را عایت  ر بدهد، انفاق 

کند و ...  مبارزه و جنگ 
کنار بکشد و مسئولیتتواند به فراهم نمودن بهانههر یک از ما می های نامبرده را ای خود را از انجام دادن دستورات فوق 

که درآمدی ندارم برای خمس دادن، من استطاعت حج رفتن را ندارم، من  نپذیرد، من پول ندارم برای زکات دادن، من 
 ندارم و ...که توان جنگیدن 

کسیکه می کننده یک رسول یا امام، تالش میاما  کند تا هر یک از اوامر فوق را به خواهد بزرگ شود آن هم به وسعت یاری 
کرده و خود را مشمول آن امر نماید.  نحوی به خود مربوط 

کمی درمیکار می  آورد برای آنکه بتواند صدقه بدهد،کند و پول بسیار 
کند،ایجاد میدر خود توان علمی   کند تا بتواند با مستکبران عالم در عرصه علم نبرد 

که چگونه می کرده و بگویید  کنون فهرستی از دستورات خداوند در قرآن تهیه  توانید خودتان را مشمول آن امر قرار داده و ا
کنید. کاری را پیدا   مسئولیت انجام چنین 

کنم تا آن دستورات الهی که باید فراهم   امر شامل حال من نیز بشود. موقعیتی 

کردن نماز در جامعه  اقامه 
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 مبارزه با طاغوت
 
 

 صدقه دادن به محرومین
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 های مختلفتمرین دوم: قرار دادن خود در معرکه
های داده و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به بخشهای مختلفی قرار ها و عرصههر چقدر ما خود را در معرکه

کنیم و همین مختلف جامعه داشته باشیم، به صورت طبیعی نیاز بیشتری به امر الهی و هشدارهای خداوند پیدا می
که ظرفیت ما جهت بهرهمسئله موجب می یادی افزایش یابد.شود   مندی از ملکوت به میزان بسیار ز

کرده و خود را نسبت به بر طرف فهرستی از مسائل جامعه  کشور و یا حتی جهان اسالم( تهیه  خود )در حد شهر، استان، 
 کردن آن مسئول بدانید.

کنید. طبیعتا می -  بایست برای این مسئولیت خود امر الهی و دستوری شناسایی 
یتبرنامه - کنید.ها خود را به مرور شناساای برای مطالعه قرآن داشته باشید تا بتوانید مأمور  یی 
اید، آن را به دعا تبدیل نموده و هر روز تا زمانیکه امر و اقدام الزم برای آن مسئولیت را شناسایی نکرده -

کنید. المقدرو قبل یا بعد از نماز صبح( برای تحقق آن مسئولیت و)حتی  رفع آن مسئله در جامعه دعا 
  



 

 

کتاب  چکیده 
که می بلکه این حقیقت بزرگ  شود،هایتان به خودتان محدود نمیتان و برنامهتان، اهدافشوید دیگر زندگیهفده ساله 

کمال که یابید را درمی ها خوب ای از انسانتنها در خوب شدن شما نیست، بلکه باید مجموعه، زیباییسعادت و اوج 
 شوند و البته شما در این زمینه مسئول هستید.

که خوبی را فقط برای خودتان نمیهفده یک محله، یک شهر، خواهید، شما خوب شدن را به وسعت سالگی سّنی است 
کشور و یا حتی به وسعت یک جهان می  کنید.ید و برای آن سخت تالش میخواهیک 

 دیگران است.بت به های بلند و سّن زندگی مسئوالنه نسهای عمیق، آرمانسالگی سّن بزرگ شدن، اندیشههفده
تفاوت باشد، پس در مقام شود بیتواند نسبت به غفلت جامعه خود از آنچه موجب سعادتش میانسان هفده ساله نمی

نماید تا روح حیات و زتدگی و پویایی را در جامعه خود های مختلف ایفای نقش میای اجتماعی در عرصههشداردهنده
کند.  جاری 

که خواندن و تدبر نمودن انسوره مبارکه یس حکایت این انس های بیدار و بیدارکننده است، قلب تپنده و حیاتبخش قرآن 
که هفده  کنیم.ساله هستید، توصیه میدر آیات آن را به شما 


