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بخش اّول
 تفکر و اندیشه
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قرائت

توجه: آیات ابتدای هر درس صرفاً برای قرائت در  کالس است و نباید هیچ گونه سؤالی در امتحانات کتبی و آزمون های 
ورودی دانشگاه ها از این آیات طراحی شود.

��  27 سوره ذاِریات  51

ّ ــا  لَ ـموِس ـعوـَن    ِ ــاَیىـٍد     َو  ِان َ ـنَ ـیـن ــها  ب َوالس ـمـاَء  ب
َ ـنِ ـعـَم ال مـ ِهـدوَن   َو  ِمـن َ ـَرش  ـن ـها     ف َواالَرـَض  ف
روَن ـَذـك َ ِ  ىَش ٍء  َخـلَق ـنا  َزوَجــنِي      َلـعَــلـکُم  ت

 لُكّ
َ ـذیـٌر  ُمب ـنٌي َ ـِفّروا ِايَل اِهللا «   ِايّن  لـَكُم  ِمن ـُه  ن  ف

ـًها   اَخـَر  «   ِاىّن  لـَُكم  ِمن ـُه َو الجَتـَعـلوا  َمـَع  اِهللا   ِالــ
ـنَي  ِمن  قَب ـلِـِهم لَِک  ما  ايََت اذل ـذیـٌر  ُمب ـنٌي  ـَكذ َ ن
‘ ـه ِ َ ـواَصوا     ب ِمن َرسوٍل    ِاّال قالوا ساحِ ٌر  اَو جَمنوٌن  اَ ت
ِ ـَمـلوٍم َ ما  اَنَت ب َ ـتَ ـَول  َعن ُهم     ف بَل  مُه  قَوٌم  طاوغَن  ف

َ ـن ـفَ ـُع ال مُ ؤِمن نَي َ ــِان اذّلِـكري  ت ر    ف  َو ذـَّكِ
ما  اُریـُد  َو ما َخلَقُت ال ـِجـن  َواِالنَس  اِّال لِ ـیَعـبُ ـدوِن 
ِمن ُهم  ِمن  ِرزٍق    َو ما اُریـُد  اَن یُـطِعموِن  ِاـن اهللاَ
ـنَي َظـلَ موا ل ذِل  ــِان َ ِة ال َمت  نُي   ف ّزاُق  ذُو الـقُ ـو هُـَو ال ر
َ ــال يَستَعـِجـلوِن   ً  ـا    ِمثـَل  َذ نوِب  اَص حـبِ ـِهم     ف َذ نوب

ي  یوَعـدوَن  ـنَي کَ ـَفروا    ِمن یَوِمِهُم اذل فَ ـَویـٌل ل ذِل



13

َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

اٌب * ماِِّء  ماِّءً  *  لـَكُم  ِمن ـُه  شـَ لـَ ِمنـَ السَّ ـَن ـزـَ ی ا الَّ هُـوـَ
رعـَ * ِ ـِه ال زَّ ُ ـن ـبِ ُت لـَكُم ب ـٌر * فيـِه تُسي مونـَ � ي وـَ ِمن ـُه  شـَ جـَ
ِت ؛ ـرّْ ِ ال ثَّ ـمـَ

االـَعـن ابـَ * وـَ ِمن ُكّ ال نَّ ـخيلـَ * وـَ يـتونـَ * وـَ ال زَّ وـَ
* ـَُكُم الَّ يلـَ سـَ خَّ رـَ ل � وـَ تـَفـَكَّرونـَ ًة * لِقـَوٍم يــَ لِكـَ الِّيــَ ِانَّ يف ذّْ
ـَم ِرهًّ ؛ ِ ـا ٌت ب خَّ رّْ ال نُّجوُم ُمسـَ * وـَ رـَ مـَ القـَ مسـَ * وـَ ال شَّ * وـَ ال نَّ هارـَ وـَ
اـَ لـَكُم يِف االـَرِض ما ذـَرـَ � وـَ ـَعِقلونـَ ّـٍْت * لِقـَوٍم ي لِكـَ الِّي ِانَّ يف ذّْ

كَّرونـَ  ــَذَّ ِ ـقـَوٍم ي ـًة * ل لِكـَ  الِّيــَ ُ ـه} ؛  ِانَّ يف ذّْ ُمتـَ ـلًِفا اـَل ـوا ن
ا  ًـّ ًما طـَِري  ال بـَحـرـَ *  لِـتـَ ـأُكلوا ِمنُه لـَ ي سـَ خَّ رـَ الَّ هُ ـوـَ � وـَ
ي الفكُلـَ  ـَ ـرـَ ـَ ـها *  وـَ  ت ـَسون ـَ ـلب ـًة *  ت ــَ ـَستـَخ ِرج وا  ِمن ـُه  ِحل ـي وـَ ت
ـَشكُرونـَ لَّـكُم ت ــَ َ ـض ِلًّ * وـَ لـَع واِخ رـَ فيِه * وـَ ل ِـتـَبتـَ ـغوا ِمن ف مـَ

ُسُباًل  ًرا* وـَ اـَن هّْ وا ِسـَ * اـَن تـَ ميدـَ بِكُم * وـَ اـَليقّْ يِف االـَرِض رـَ �وـَ
� تـَدونـَ ِ  ـال نَّجِم ُه يـَ ٍت ؛ وـَ ب مّْ ّـْ ل تـَدونـَ � وـَ عـَ كُم تـَ لـَـعـَـلَـّ
كَّرونـَ �  فـَ ـال تـَ ـذـَ

ـَ ـلُُق ؛  ا ـلُُق كـَمـَن اليـَ ـَ مـَن يـَ  ف
اـَ

حميٌ�  غـَفوٌر رـَ ةـَ اهلِل * الُتـصوها ؛  ِانَّ اهللـَ لــَ وـَ اِن تـَ ـعُـّدوا نِعمـَ

سورهٔ ذاریات، آیات 47 تا 60

و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و بی گمان ما ]آسمان را[ وسعت می بخشیم. ٤٧
و زمین را گستردیم و چه نیکو گسترنده ای هستیم. ٤٨

 و از هر چیزی دو گونه ]یعنی نر و ماده[ آفریدیم به امید اینکه شما به یاد ]پروردگارتان[
 بیفتید. ٤٩

پس به سوی خدا بگریزید که من شما را از طرف او بیم دهنده ای آشکارم. ٥٠
و با خدا معبودی دیگر قرار ندهید که من از جانب او هشداردهنده ای روشنگرم. ٥١

بدین سان، بر کسانی که پیش از آنها بودند هیچ پیامبری نیامد، جز اینکه گفتند 
ساحر یا دیوانه است. ٥٢

آیا همدیگر را به این ]سخن[ سفارش کرده بودند؛ ]نه[ بلکه آنان مردمی سرکش 
بودند. ٥٣

پس از آنان روی بگردان که هیچ سرزنشی بر تو نیست.٥٤
و یادآوری کن که یادآوری برای مؤمنان سودمند است. ٥٥

و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند. ٥٦
از آنان هیچ روزی ای نمی خواهم و نمی خواهم که مرا خوراک دهند. ٥٧

خداست که خود روزی دهنده، نیرومند ]و[ برقرار است. ٥٨
بنابراین، برای کسانی که ستم کردند بهره ای از عذاب است، همانند بهره عذاب 

یاران ]قبلی[  شان. پس از من شتاب نخواهند. ٥٩
پس وای بر کسانی که کافر شده اند از آن روزی که به آن تهدید می شوند. ٦٠

توجه: ترجمٔه آیات صرفاً جهت آشنایی شما دانش آموزان عزیز با مفاهیم آیات می باشد و جزء محتوای آموزشی نیست. 
و در امتحانات کتبی و آزمون های ورودی دانشگاه ها سؤالی از آنها داده نخواهد شد.
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هدف زندگی   

»... در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزها را فراموش کنی 
و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست. و اگر جمله را به جا آری و فراموش نکنی و آن را فراموش 
کنی، هیچ نکرده باشی؛ همچنان که پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر 
گزاردی، چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی، گویی که هیچ نگزاردی. پس آدمی درین عالم 

برای کاری آمده است، و مقصود آن است، چون آن نمی گزارد، پس هیچ نکرده باشد.
اگر تو گویی اگرچه آن کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمی کنم در عوض، چندین کار دیگر 
انجام می دهم، گویم آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریده اند. همچنان باشد که تو شمشیر جواهرنشانی 
که قیمت نتوان بر آن گذاشت ــ و تنها در خزائن ملوک از آن بتوان یافت ــ آورده باشی و آن را ساطور 
گوشت گندیده ای کنی و یا دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من اینها را معطل 

نگذاشته و به کار گرفته ام! جای افسوس و خنده نباشد؟
حق تعالی نیز تو را ارزش بسیار داده است. پس ببین که برای چه تو را خلق کرده و برای چه 

کار فرستاد.1«
٭ ٭ ٭

آیا تاکنون با خود اندیشیده اید که ما »انسان ها« برای چه آفریده شده ایم و »هدف« از زندگی ما 
در این جهان چیست؟

١ــ برگرفته از کتاب »فیه مافیه« مولوی؛ با اندکی تغییر و تصرف
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جهان هدفمند
در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آنها خدایی حکیم 
است؛ یعنی خدایی که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. قرآن کریم در آیات گوناگون براین نکته تأکید 

می کند و آفرینش جهان را »حق« می داند. از آن جمله می فرماید:

ماواِت وَ  االَرَض و ما آسمان ها و زمینَو ما َخلَقَنا السَّ

و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم،َو ما بَیَنُهما الِعبیَن

آنها را جز به حق خلق نکردیم.ما َخلَقناهُما ِااّل ِبالَحّق ِ

دخان، 38 و 39

حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدف دار بودن خلقت آنهاست. این آیه به خوبی 
داللت بر این دارد که جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودی بر اساس برنامٔه حساب شده ای به 

این جهان گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.
انسان نیز مانند موجودات دیگر، از این قاعدهٔ کلی جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته 
است. هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است. از 
این رو، حضرت علی  هرگاه که مردم را موعظه می کرد، معموالً سخن خود را با این عبارات آغاز می کرد:
 ای مردم ... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود 

وا نگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.
نهج البالغه، حکمت 370

دارد.  وجود  تفاوت هایی  گیاهان،  و  حیوانات  همچون  موجوداتی  و  انسان  هدف  میان  البته 
این  از  باز می گردد. برخی  او از سایر موجودات  تمایز  انسان و  به ویژگی های خاص  تفاوت هایی که 

از: عبارت اند  تفاوت ها 
1ـ انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد؛ 
در حالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند. 
مثالً دانٔه گندم به صورت طبیعی در جهت رسیدن به هدف نهایی خود یعنی تبدیل شدن به خوشه ای با 

ده ها دانه حرکت می کند و یا نهال کوچک خرما در مسیر رسیدن به نخلی تنومند پیش می رود.
2ـ انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها 
کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد. او به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام 
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نمی شود. این انسان بی نهایت طلب، در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است؛ هدف هایی 
پایان ناپذیر و تمام نشدنی. درحالی که حیوانات و گیاهان هدف های محدودی دارند و هنگامی که به 

سرحّدی از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند؛ چنان که گویی راهشان پایان یافته است.
3ـ انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند، مجموعه ای فراوان 
از استعدادهای مادی و معنوی است. به همین دلیل، به دنبال انتخاب هدف هایی است که از طریق آن، 

استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند.
اختالف در انتخاب هدف

با دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛ چنان اختالفی در  به دنیای انسان ها می نگریم،  وقتی 
میل  با  همسو  و  درست  انتخاب  کدام  به راستی،  که  می شویم  سردرگم  ابتدا  که  دارد  وجود  هدف ها 

نیست؟ این گونه  کدام یک  و  اوست  معنوی  و  مادی  فراوان  استعدادهای  و  انسان  بی نهایت طلب 
کسانی به دنبال پول و ثروت اند، برخی دل به کشف اسرار جهان سپرده اند، برخی به دنبال جاه و 
مقام اند، دسته ای خدمت  به خلق را سرلوحه زندگی خود قرار داده اند، گروهی به هنرمندی و نقش آفرینی 

در عرصه های هنری می اندیشند، گروهی نیز در آرزوی قهرمانی در ورزش، پیوسته می کوشند و …  .

بیندیشد که  با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اگر کسی چنین  هرکس 
کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند روحیٔه بی نهایت طلب او را سیراب کند و پاسخگوی 
استعدادهای گوناگونش باشد، می کوشد به دیگران کمک کند. کسی هم که فکر می کند با داشتن 
شهرت می تواند  به این نتایج برسد، همٔه زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد. پس 

این اختالف در هدف ها، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ  انسان دارد.

به نظر شما منشأ این اختالف ها در انتخاب هدف چیست؟
....................................................................
....................................................................

فعالیت کالسی
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معیارهای انتخاب هدف های اصلی
با توجه به تفاوت  نگاه انسان ها، برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها نیازمند معیار و 
مالک هستیم؛ معیاری که بتوانیم به وسیلٔه آن، هدف های همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای 
متنوع انسان را مشخص کنیم. بدین وسیله، هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید و عمر خود 

را برای رسیدن به آنها صرف خواهیم کرد. 
خدای رحیم و مهربان که خواستار سعادت ماست، در قرآن کریم، در این مورد ما را هدایت و 
راهنمایی می کند و معیار انتخاب هدف های اصلی از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آنها را نیز 

یادآور شده است؛ او که از همه به ما مهربان تر و از خوِد ما به نیازهای ما آگاه تر است.

تدبر

برای رسیدن به معیارهای انتخاب هدف، در ترجمه آیات تدبّر کنید و با تأّمل در آنها و ارتباط 
می شوند،  استخراج  آنها  از  پیام ها  این  که  را  آیاتی  و  کنید  تکمیل  را  پیام ها  یکدیگر،  به  آنها  دادن 

مشخص نمایید.
که  را  آن  از  مقدار  آن  می طلبد،  را  دنیا  زودگذر  زندگی  تنها  که  کس  آن   
بخواهیم ــ و به هرکس اراده کنیم ــ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم 

داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود. 18
و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، پاداش داده 

خواهد شد.19 
در  ولی  کن.  عطا  نیکی  دنیا  در  ما  به  می گویند: خداوندا  مردم  از  بعضی   

آخرت بهره ای ندارند. 200
و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی 

مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار. 201
اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است.202
بقره
نزد  آنچه  و  است  آن  آرایش  و  دنیا  زندگی  کاالی  داده شده،  شما  به  آنچه   

قصصخداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟ 60  

اسراء
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آیات مرتبط با پیامپیام

1ــ برخی از هدف ها و دل بستگی ها پایان پذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی 
از استعدادهای مادی ما هستند.

2ــ اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری 
از آن برسد.

3ــ اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند  …………… .
4ــ برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوی استعدادهای مادی 

و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
به هدف  برگزیند و …………  به عنوان هدف اصلی  را  آنها  اگر کسی  5  ــ 

خود خواهد رسید.
6ــ هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند.

7ــ هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.
8  ــ اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های  

دنیایی نمی شوند.
9ــ اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های اخروی 

می شوند.

…………………

…………………

…………………
…………………

…………………

…………………
…………………
…………………

آیات 18 سورٔه اسراء ، و 200 
سورٔه بقره

نتیجه: برنامه ریزی انسان باید در برگیرندٔه اهداف اخروی و اهداف ……… باشد و به گونه ای تنظیم شود که 
اهداف ……… اصل قرار گیرند و هدف های دنیوی ………  و تابع آنها باشند.

همان طور که با تدبّر در آیات دیدید، اینجا سخن از هدف های اصلی و فرعی است، که هر دو 
خوب می باشند و برای زندگی ما ضروری هستند. مهم این است که هدف فرعی را به جای هدف اصلی 
قرار ندهیم و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند و از رفتن به 
سوی کماالت بازدارند. تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا نه تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب 
است. فقط باید توجه کنیم که برای رسیدن به نعمت های دنیا مرتکب گناه نشویم و آن قدر سرگرم آنها 

نباشیم که از زیبایی های پایدار باز بمانیم.
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* بررسی1

با دقت در حاالت اطرافیان و شنیده هایتان از احوال دیگران، فهرستی از اهداف 
انسان های مختلف تهیه کنید و با توجه به آنچه از فعالیت تدبر آموختید، آنها را در جدول 

زیر تفکیک کنید.

اهداف و دل بستگی های اصلیاهداف و دل بستگی های فرعی

1ــ ……………………………………

2ــ ……………………………………

3ــ ……………………………………

4ــ ……………………………………

5ــ ……………………………………

6ــ ……………………………………

7ــ ……………………………………

8ــ ……………………………………

1ــ ……………………………………

2ــ ……………………………………

3ــ ……………………………………

4ــ ……………………………………

5ــ ……………………………………

6ــ ……………………………………

7ــ ……………………………………

8ــ ……………………………………

١- فعالیت هایی که با عالمت )*( مشخص شده اند، فعالیت های واگرا هستند و فقط برای ارزشیابی مستمر استفاده می شوند و در 
امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید از آنها سؤال طرح شود.
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برترین هدف
حتماً این مصرع از شعر زیبای مولوی را شنیده ای که می گوید:

چون که صد آمد نود هم پیش ماست
این مصرع را به صورت یک ضرب المثل در جایی که یک چیز، جامع و در بردارندٔه چیزهای 

دیگر است، استفاده می کنند.
برخی هدف های زندگی، نیز این گونه اند؛ یعنی در بردارندٔه هدف های دیگر نیز هستند و رسیدن 
به آنها برابر با دستیابی به سایر اهداف نیز هست. به میزانی که این گونه هدف ها برتر و جامع تر باشند، 

هدف های  بیشتری را در  درون خود جای می دهند.
معموالً آدم های زیرک و هوشمند هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند که به قول معروف 

»با یک تیر چند نشان بزنند«.
حال به نظر شما در میان هدف های اصلی، برترین و کامل ترین هدف کدام است؟ هدفی که رسیدن 

به آن مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز باشد؟
با توجه به دو ویژگی »متنوع بودن استعدادهای انسان« و »بی نهایت طلبی او«، اگر هدفی 
را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد، آن هدف، کامل تر است. بنابراین 
برترین هدف اصلی ما آن هدفی است که همٔه استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود 
و نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبا تبدیل کند به طوری که سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی 

شور و نشاط فرا گیرد.
امیرالمؤمنان علی  را ببینید! ایشان رشد و تکامل خود را زیر نظر و با تربیت پیامبر اکرم  
آغاز کرد و جلوه گاه همٔه کماالت و زیبایی ها شد. وقتی به شخصیت ایشان می نگرید، می بینید که ایشان در 
میدان علم و دانش، رشادت و جنگاوری، سخنوری و خطابه، مهربانی و دوستی، پهلوانی و جوانمردی، 
نیایش و عبادت، حق طلبی و عدالت، پس از رسول خدا  بی نظیر است. راستی ایشان چه چیزی را 

مقصود و هدف خود قرار داده که به همٔه این زیبایی ها دست یافته است؟
٭ ٭ ٭

هرکس اندکی تأمل  کند، می بیند که در ذات خود در جست و جوی سرچشمٔه خوبی ها و زیبایی هاست 
و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست. این سرچشمه، همان خداوند است که 
خالق همٔه کماالت و زیبایی هاست؛ او که خود نامحدود است و کماالت و خوبی هایش حد و اندازه ندارد. 

هر کمال و خوبی از او سرچشمه می گیرد و در جهان گسترده می شود. 
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پس مقصود و هدف نهايی ما خداوند است. به راستی جز او چه کسی و چه چيزی می تواند برترين 
و اصلی ترين هدف ما باشد؟ چه کسی جز او می تواند روح پايان ناپذير انسان را سيراب کند و زمينه شکوفا 
شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد؟ اگر روح انسان بی نهايت طلب است  و 
خوبی ها را به صورت بی پايان می خواهد، شايسته است که تنها تقرب و نزديکی به خدای بزرگ مقصد 

نهايی او باشد.
البته نزديکی و تقرب به خداوند، نزديکی مکانی و ظاهری نيست. چه بسا دو نفر در يک مکان در 
کنار هم باشند ولی هيچ نزديکی به هم احساس نکنند. نزديکی به خدا يک نزديکی حقيقی است، همان طور 
که دوری از او هم بدترين نوع دوری است. خدا سرچشمٔه زيبايی ها و خوبی هاست و انسان ها به ميزانی که 

زيبايی ها و خوبی ها را کسب کنند به خدا نزديک تر می شوند.
افراد زيرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند 
و هم از آنجايی که تمام کارهای دنيوی خود را در جهت رضای خدا انجام می دهند، جان ودل خود را به 

خداوند نزديک تر می کنند و سرای آخرت خويش را نيز آباد می سازند.

نـيا  هرکس نعمت و پاداش دنيا را بخواهدَمن کاَن يُـريـُد ثَـواَب الدُّ

نـيا َو اآلِخـَرِة  ِهِ ثَـواُب الـدُّ نعمت و پاداش دنيا و آخرت نزد خداست. فَـِعنـَد الـلـّٰ

نساء، ١٣٤
البته اين هدف، به همان ميزان که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و ارادٔه محکم 

می طلبد؛ همان طور که دستيابی به گوهرهای گران قدر درياها، پشتکاری شگرف می خواهد.
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١ــ مولوی، ديوان شمس
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چرا کاریکاتورها خنده دارند؟
حتماً شما کاریکاتورهای زیادی از اشخاص مختلف 
دیده اید. تفاوت کاریکاتور با تصویر واقعی اشخاص این است 
که در کاریکاتور، بین اعضای بدن شخص تناسب وجود ندارد. 
عضوی بسیار کوچک طراحی می شود و عضوی بیش از اندازه 

بزرگ و همین قیافٔه ناموزون موجب خندهٔ بیننده می شود.
روح و روان انسان مانند جسم او دارای اعضا و بخش های گوناگون است. اعضای روح 
انسان همان استعدادها و تمایالت درونی اوست. ما برای داشتن یک شخصیت کامل، بایستی در تمام 
استعدادهای درونی خویش به صورت متناسب رشد کنیم تا مبادا درون ما به دلیل توجه بیش از حد به 

یک استعداد و غفلت از سایر استعدادهای درونی، حالت کاریکاتوری پیدا کند.
مثالً فرد دانشمندی را درنظر بگیرید که در زمینٔه علمی در عالی ترین مرتبه و جایگاه قرار دارد اما 
هیچ توجهی به دیگران ندارد و از اخالق خوبی برخوردار نیست. آیا این فرد شخصیت کاریکاتوری ندارد؟

متأسفانه بسیاری از انسان ها بیشتر عمر خود را صرف یک استعداد خود می کنند و از سایر 
استعدادها غافل می شوند. عده ای فقط دغدغه کسب علم دارند، عده ای فقط دنبال خوشحال کردن 

دیگرانند و عده ای …
این در حالی است که موفقیت و رستگاری ما تنها از طریق رشد متناسب همٔه استعدادهایمان 
میسر می شود و این امر وقتی تحقق پیدا می کند که ما در طول زندگی خود در مسیری قدم برداریم که 

در آن مسیر بتوانیم همه استعدادهای خود را شکوفا کنیم و نقایص و کاستی هایمان را برطرف کنیم.
و این مسیر همان مسیر قرب به خداست که جامع و دربردارندهٔ همه خوبی ها و کماالت است؛ زیرا 
خداوند خود کامل است و همه خوبی ها را در حد کمال خود دارد و کسی که در مسیر نزدیک شدن به او 

گام بردارد، می تواند رنگ  و بویی خدایی بگیرد و همه استعدادهای خود را به صورت متناسب رشد دهد.
ِصبَغَة اللّه و َمن َأحَسُن ِمَن اللّه ِصبَغًة و نَحُن لَه عاِبُدون    

رنگ خدایی بپذیرید. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است و ما تنها او را عبادت می کنیم.
سورۀ بقره، 138
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  پیشنهاد

١ــ شعر »چون که صد آمد، نود هم پیش ماست«  چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی دارد؟
٢ــ علت انتخاب هدف های مختلف در بین انسان ها چیست؟

3ــ دلیل بیاورید:
    الف( زیرک ترین افراد این جهان، مؤمنان هستند.

    ب( کسی که هدف  اصلی زندگی خود را ثروتمند شدن قرار دهد، دچار خسران می شود.
4ــ شخصی می گوید: »الزمٔه تقرب به خدا این است که کارهایی مانند کسب مال و ثروت که 

از امور فرعی هستند، کنار گذاشته شود« با او موافقید یا خیر؟ چرا؟
5ــ حکایت زیر را بخوانید و با توجه به آن به سؤال پاسخ دهید.

» مسافری در سفر خود به یک دو راهی رسید. از پیرمردی که در آنجا نشسته بود پرسید: من از 
کدام یک از این دو راه باید بروم؟ پیرمرد گفت: قصد داری به کجا بروی؟ مسافر جواب داد: نمی دانم! 

پیرمردگفت: وقتی نمی دانی به کجا می خواهی بروی، تفاوتی نمی کند که کدام راه را انتخاب کنی!«
به نظر شما این حکایت، با کدام یک از بخش های درس در ارتباط است؟ چرا؟

اندیشه و تحقیق

ُقرب  عامل  را  چیز  که خداوند چه  کنید  بیان  سبأ  آیٔه 37 سورٔه  به  توجه  با 
انسان ها به خود می داند؟
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َ ـحل  16 سوره ن 14  ��

ماِء  ماءً  «  لـَكُم  ِمن ـُه  رَشاـٌب  ي  اَن ـَزَل  ِمَن الس هُـَو اذل
رَع  ـِه ال ز ِ َو ِمن ـُه  َش َجـٌر   فیـِه تُسی موَن  یُـنِ�ُت  لَکُم  ب
ِت‘ َمـر ال ث ِ

یـتوَن َوال ن ـخیـَل َواالَعـن اَب  َو ِمـن لُكّ َوال ز
لَِک َالیَـًۀ لَِقوٍم یَـتََفکروَن   َوَس خ َر لَُکُم ال یَل يف ذ ِان
‘ ـاَم ِره ِ ٌت  ب ر جوُم  ُمَسخمَس َوالَقَمَر«  َوال ن هاَر َوال ش َوال ن
َوما َذَراَ لَکُم يِف االَرِض ـٍت لَِقوٍم یَعِقلوَن لَِک َالی يف ذ ِان
ِ ـَقوٍم یَـذـكروَن  لَِک َالیَــًۀ  ل يف ذ ـه{‘   ِاـن ُ َ ـلًِفا  اَل ـوا ن خُمت
ا ـ ي َس خ َرال بَحـَر لِـتَ ـأـُكلوا ِمنُه حَلًما طَِری  َوهُ ـَواذل 
َ ـَري الفُ ـكَل َ ـها  « َو ت َ ـل�َسون َو تَستَخ ـِرج وا  ِمن ـُه  ِحل ـیَــًۀ  ت
َ ـض هِل  َو َلعَـلـکُم تَشکُروَن َمواِخ َر فیِه  َو ل ِـتَ�تَ ـغوا ِمن ف
ًرا َوُسُبًال  میَد بِکُم   َواَن ه َ َواَليق يِف االَرِض َروا يِسَ  اَن ت

ِ  ـال نجِم مُه هَيتَدوَن ٍت‘َو ب مـ کُم هَتتَدوَن  َوَعل َلـَعـلـ
َ ـَذـكروَن َ ـال ت َ َمـن خَيـلُُق  ـَكَمن الخَيـلُُق ‘ اَ ف اَ ف

َو اِن تَ ـعُـّدوا نِعَمَۀ اِهللا  الحُتـصوها‘  ِان اهللاَ لَـغَفوٌر َرحميٌ 

قرائت
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َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

اٌب * ماِِّء  ماِّءً  *  لـَكُم  ِمن ـُه  شـَ لـَ ِمنـَ السَّ ـَن ـزـَ ی ا الَّ هُـوـَ
رعـَ * ِ ـِه ال زَّ ُ ـن ـبِ ُت لـَكُم ب ـٌر * فيـِه تُسي مونـَ � ي وـَ ِمن ـُه  شـَ جـَ
ِت ؛ ـرّْ ِ ال ثَّ ـمـَ

االـَعـن ابـَ * وـَ ِمن ُكّ ال نَّ ـخيلـَ * وـَ يـتونـَ * وـَ ال زَّ وـَ
* ـَُكُم الَّ يلـَ سـَ خَّ رـَ ل � وـَ تـَفـَكَّرونـَ ًة * لِقـَوٍم يــَ لِكـَ الِّيــَ ِانَّ يف ذّْ
ـَم ِرهًّ ؛ ِ ـا ٌت ب خَّ رّْ ال نُّجوُم ُمسـَ * وـَ رـَ مـَ القـَ مسـَ * وـَ ال شَّ * وـَ ال نَّ هارـَ وـَ
اـَ لـَكُم يِف االـَرِض ما ذـَرـَ � وـَ ـَعِقلونـَ ّـٍْت * لِقـَوٍم ي لِكـَ الِّي ِانَّ يف ذّْ

كَّرونـَ  ــَذَّ ِ ـقـَوٍم ي ـًة * ل لِكـَ  الِّيــَ ُ ـه} ؛  ِانَّ يف ذّْ ُمتـَ ـلًِفا اـَل ـوا ن
ا  ًـّ ًما طـَِري  ال بـَحـرـَ *  لِـتـَ ـأُكلوا ِمنُه لـَ ي سـَ خَّ رـَ الَّ هُ ـوـَ � وـَ
ي الفكُلـَ  ـَ ـرـَ ـَ ـها *  وـَ  ت ـَسون ـَ ـلب ـًة *  ت ــَ ـَستـَخ ِرج وا  ِمن ـُه  ِحل ـي وـَ ت
ـَشكُرونـَ لَّـكُم ت ــَ َ ـض ِلًّ * وـَ لـَع واِخ رـَ فيِه * وـَ ل ِـتـَبتـَ ـغوا ِمن ف مـَ

ُسُباًل  ًرا* وـَ اـَن هّْ وا ِسـَ * اـَن تـَ ميدـَ بِكُم * وـَ اـَليقّْ يِف االـَرِض رـَ �وـَ
� تـَدونـَ ِ  ـال نَّجِم ُه يـَ ٍت ؛ وـَ ب مّْ ّـْ ل تـَدونـَ � وـَ عـَ كُم تـَ لـَـعـَـلَـّ
كَّرونـَ �  فـَ ـال تـَ ـذـَ

ـَ ـلُُق ؛  ا ـلُُق كـَمـَن اليـَ ـَ مـَن يـَ  ف
اـَ

حميٌ�  غـَفوٌر رـَ ةـَ اهلِل * الُتـصوها ؛  ِانَّ اهللـَ لــَ وـَ اِن تـَ ـعُـّدوا نِعمـَ

سورهٔ نحل، آیات 10 تا 18

او کسی است که از آسمان آبی فرستاد، که ]آب[ آشامیدنی شما از آن است، و 
روییدنی ]هایی[ که ]چهارپایان خود را[ در آن می چرانید ]نیز[ از آن است.10

به وسیله آن، کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هرگونه محصوالت 
]دیگر[ برای شما می رویاند؛ قطعاً در اینها برای مردمی که می اندیشند، نشانه ای 

است.11
و شب و روز و خورشید و ماه را به خدمت شما گماشت و ستارگان به فرمان 
می کنند  تعقل  که  مردمی  برای  ]امور[  این  در  مسلماً  هستند؛  در خدمت شما  او 

نشانه هاست.12
و ]همچنین[ آنچه را در زمین به رنگ های گوناگون برای شما پدید آورد، ]مسّخر 
می آورند  یاد  به  را[  که ]خدا  مردمی  برای  ]امور[  این  در  بی تردید  شما ساخت[؛ 

نشانه ای است.13
و اوست کسی که دریا را رام گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید و زینتی که آن 
را می پوشید از آن بیرون آورید و کشتی ها را در آن شکافنده ]آب[ می بینی و تا از 

فضل او بجویید و به امید اینکه شما شکرگزار باشید.14
و در زمین کوه هایی استوار افکند تا شما را نجنباند و رودها و راه ها ]قرار داد[ تا 

شما راه خود را پیدا کنید.15
و نشانه هایی ]دیگر نیز قرار داد[ و آنان به وسیله ستاره راهیابی می کنند.16

پس آیا کسی که می آفریند همانند کسی است که نمی آفریند؟ آیا ]خداوند[ را به یاد 
نمی آورید؟ 17

خدا  قطعاً  بشمارید؛  نمی توانید  را  آن  کنید  شماره  را  خدا  نعمت]های[  اگر  و 
آمرزنده مهربان است.18
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به  تقرب  و  نزدیکی  انسان،  زندگی  هدف  اصلی ترین  و  جامع ترین  که  دانستیم  پیشین  درس  در 
خداست. 

میسر  هدف  این  به سوی  برداشتن  گام  با  فقط  او  رستگاری  نتیجه  در  و  انسان  کمال  و  رشد 
می شود. اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر، شناخت انسان است؛ یعنی شناخت سرمایه ها، 
توانایی ها و استعدادهای او و چگونگی به کارگیری این سرمایه ها و همچنین شناخت موانِع حرکت انسان 

در مسیر تقرب به خداوند و نحؤه مقابله یا اجتناب از این موانع.
به همین دلیل است که خودشناسی سودمندترین دانش ها شمرده شده است.١ 

به راستی خداوند متعال چه جایگاهی برای انسان در نظام هستی قائل است؟ 
برای گام برداشتن انسان در مسیر تقرب به خدا، چه توانایی هایی در وجود او قرار داده است؟

و سرانجام اینکه مهم ترین موانع تقرب به خدا و رسیدن انسان به کماالت و زیبایی ها چه چیزهایی است؟

٭ این درس با استفاده از کتاب »انسان در قرآن«، اثر استاد شهید مرتضی مطهری، تدوین شده است.
١ــ غررالحکم، ح 9865

رپ  رپواز  ٭ 
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سرمایه های انسان
خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره مندی از آنها را در 
وجود او قرار داده است1. اینها نشان می دهد خداوند متعال انسان را گرامی داشته و برای انسان در 

نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.
همچنین، خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند و به 
یابد، سرمایه هایی در اختیارش قرار داده است. برخی از این  به خدا دست  هدف خلقت یعنی تقرب 

سرمایه ها عبارت انداز: 
١ــ پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های 

غلط و خوب را از بد تشخیص دهیم. حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.2  
نام این توانایی چیست؟ ....................................................

١ــ لقمان، ٢٠
٢ــ زمر، ١٧ و ١٨

تدبر
از  انسان  بهره گیری  آثار  از  به کدام یک  آیه  آیات بگویید هر  به ترجمٔه  با توجه 

عقل اشاره دارد؟ 
1ــ و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان 

نبودیم.
ُملک، 10
پراکنده  دل هایشان  درحالی که  می پنداری  متحد  را  اسالم[  ]دشمنان  آنها  2ــ 

است؛ این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمی کنند.
َحْشر، 14
بازی  و  به مسخره  را  آن  می خوانید،  فرا  نماز  به  را  مردم  که  هنگامی  آنها  3ــ 

می گیرند؛ این به خاطر آن است که آنها گروهی هستند که تعقل نمی کنند.
مائده، 58
١ــ ........................................................
٢ــ........................................................
٣ــ........................................................
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٢ــ خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. سپس 
راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرمایٔه عقل راه رستگاری را برگزینیم و 

از شقاوت دوری کنیم.

ـبیـَل ما راه را به او نشان دادیمِانّـا َهـَدیـناُه السَّ

یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاسِاّمـا شاِکـًرا َو ِاّمـا کَـفوًرا

انسان، ٣  
برای این ویژگی، نام مناسب انتخاب کنید: ......................................

3ــ او سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد. از این رو هرکس 
در خود می نگرد و یا به تماشای جهان می نشیند، خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند. 

امیرمؤمنان علی  می فرماید:
» هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم«1

گاهی غفلت ها سبب دوری ما از او و فراموشی یاد او می شود، ولی باز که به خود باز می گردیم، 
او را در کنار خود می یابیم و می گوییم:

است من  به  من  از  نزدیک تر  دورمدوست  وی  از  من  که  عجب تر  وین 
او که  گفت  توان  که  با  کنم  مهجورم2چه  من  و  من  کنار  در 

برای این ویژگی، نام مناسب انتخاب کنید: ......................................

4ــ خدای متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن 
را در وجود ما قرار داد، تا به خیر و نیکی روآوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم. از این روست که همٔه 
ما فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم 

بیزاریم.

١ــ علم الیقین، ماّل محسن فیض کاشانی، ج ١، ص ٤٩
٢ــ گلستان سعدی
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سوگند به نفس و آن که سامانش بخشیدَو نَـفـس ٍ َو ما َسـّواها

آن گاه بدکاری و تقوایش را به او الهام کرد.فَـاَلـَهـَمـها فُـجوَرها َو تَـقـواها 
شمس، ٧ و ٨   

برای این ویژگی، نام مناسب انتخاب کنید: ...................................

5ــ گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان 
دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت کند و در اندیشٔه جبران آن برآید. قرآن کریم، 

عامل درونی این حالت را »نفس لوامه«؛ یعنی نفس سرزنشگر، نامیده و به آن سوگند خورده است.

و سوگند به نفس مالمت کنندهَو ال ُاقـِسـُم ِبـالـنَّـفـِس الـلَّـّواَمـِة

قیامت، ٢
نام دیگر این عامل درونی را بنویسید:.………………………

6ــ عالوه براین سرمایه های بزرگ، خداوند، پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی را همراه با 
کتاب راهنما برای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

سرمایه  و هدف
هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد. اگر کسی سرمایه ای 
اندک داشته باشد، به کاری کوچک روی می آورد. ولی هرچه بر این سرمایه افزون گردد، هدف های 

بزرگ تری را می تواند مدنظر قرار  دهد و به کارهای ارزشمند تری روآورد. 
دارد؛   … و  الهی  راهنمایان  و  وجدان  عقل،  همچون  ارزشمندی  و  عظیم  سرمایه های  انسان 
سرمایه هایی که حیوانات و گیاهان از آن برخوردار نیستند. از آنجا که ما بیش از حیوانات سرمایه و استعداد 
داریم، قطعاً هدف و مسیر ما نیز باید متفاوت از آنها باشد. پس چگونه می توانیم به کاری که در حد و اندازٔه 

حیوانات است، قانع شویم و در همان سطح بمانیم. هدف ما باید به وسعت سرمایه هایمان باشد.
به  آیا  بود،  روزه  دنیای چند  این  در  و خوش بودن  ما خوردن، خوابیدن  از خلقت  هدف  اگر 
سرمایه هایی همچون عقل و وجدان و پیامبران نیاز داشتیم؟! عقلی که با دوراندیشی، ما را از خوشی های 
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زودگذر منع می کند و وجدانی که با محکمه هایش، ما را از راحت طلبی باز   می دارد. اگر بنا بر خوردن 
و خوابیدن باشد، حیوانات از ما خوش تر زندگی می کنند! چون نه عقل دارند که مانع آنان باشد و نه 

وجدانی که گاه و بیگاه آنان را سرزنش کند.

در جست وجوی گنج
شخصی سال ها در جست وجوی گنج بود. روزها زمین را می کاوید و شب ها به زاری از خدا 
می خواست تا در یافتن گنج به او کمک کند تا سر و سامانی به زندگی خویش دهد. تا اینکه یک شب، 
هاتفی در عالم خواب به او گفت: »من از طرف خدا مأمورم تو را در یافتن گنج کمک کنم. تیر و کمانت 
را بردار و به فالن تپه برو و در نقطه ای که می گویم، تیر را در کمان قرار ده. تیر هرجا که افتاد، گنج 

همان جاست«!
مرد با طلوع خورشید تیروکمان خود را برداشت و به تپه ای که نشانی آن را در خواب گرفته بود 
رفت. اما هاتف نگفته بود تیر را به کدام سمت پرتاب کند. از همین رو، تیر را به جهت های مختلف 
پرتاب می کرد و هرجا تیر می افتاد، به کندن آن مشغول می شد. ولی هیچ خبری از گنج نبود. اندوهگین 
به گوشٔه مسجدی درآمد و گریه و ناله آغاز کرد که خدایا آخر این چه راهنمایی ای بود که به من کردی؟ 
مدت ها کارش گریه و دعا به درگاه الهی بود تا سرانجام آن هاتف بار دیگر به خوابش آمد. مرد 
شکوه کنان به وی گفت: حرف تو غلط از کار درآمد. من نقطه ای را که گفتی پیدا کردم، تیر را به کمان 

کردم و به قوت کشیدم اما … 
هاتف گفت: تو آن گونه که من گفتم، عمل نکردی. گفتم تیر را به کمان بگذار، هرجا افتاد 

به قوت بکش.  نگفتم  همان جا گنج است، 
مرد گفت راست می گویی. 

فردا به همان نقطه رفت؛ تیر را به کمان گذاشت. تا تیر را رها کرد؛ پیش پای خودش افتاد. 
آن گاه بود که فهمید منظور هاتف این بوده که گنجی که سال ها به دنبال آن بوده است در درون خودش 

می باشد.
ساخته بر  تیرها  و  کمان  انداخته١ای  دور  تو  و  نزدیک  گنج 

١ــ مولوی، مثنوی معنوی، دفتر ششم
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موانع رسیدن به هدف
خدای متعال، عالوه بر اینکه عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده، عوامل سقوط و گناه و 

دورماندن از هدف را نیز به ما معرفی کرده است.
به لذت های زودگذر  برای رسیدن  انسان ها را  یادآوری می کند که عاملی درونی،  ما  به  او  ١ــ 
دنیایی، به گناه دعوت می کند و از پیروی از عقل و وجدان بازمی دارد1. میل سرکشی که در درون انسان 
طغیان می کند و وی را به گناه فرامی خواند، »نفس اّماره«؛ یعنی فرمان دهنده به بدی ها نامیده می شود. 

این عامل درونی همان است که حضرت علی  درباره اش فرموده است:
»دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست«2.

٢ــ همچنین، خداوند از عاملی بیرونی خبر می دهد که خود را برتر از آدمیان می پندارد و سوگند 
یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد.3 کار او وسوسه کردن و فریب 
دادن است و جز این، راه نفوذ دیگری در ما ندارد.4 این خود ما هستیم که به او اجازٔه وسوسه می دهیم 

یا راه فریب را بر او می بندیم.
به اهل جهنم می گوید:  باقی نمانده است،  همین دشمن، در روز قیامت که فرصتی برای توبه 
»خداوند به شما وعدٔه حق داد؛ اما من به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم. البته من بر شما 
تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود 

را سرزنش کنید نه مرا. نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید«.5
نام این دشمن چیست؟ .....................................................

تدبر
با توجه به ترجمه آیات زیر بگویید شیطان از چه راه هایی انسان را فریب می دهد؟

1ــ شیطان می خواهد به وسیلٔه شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و 
مائده، 91 شما را از یاد خدا و نماز باز دارد. 

2ــ و شیطان، هر کاری را که ]گناهکاران[ می کردند، در نظرشان زینت داد.
     انعام، 43

١ــ سورٔه یوسف، ٥٣
َک نَفُسَك الَّتی بَیَن َجنـبَیَك )الَمَحّجة البیضاء، فیض کاشانی، ج ٥، ص ٦( ٢ــ َاعدٰی َعُدوّ ِ

٣ــ سورٔه ص، ٨٢
٤ــ سورٔه نحل، ٩٨ تا 100

٥ــ سورٔه ابراهیم، ٢٢
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3ــ کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها، پشت به حق کردند، شیطان 
اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طوالنی فریفته است.
محمد، 25  
.......................................................... 
...........................................................
...........................................................

چرا خدا شیطان را آفرید تا انسان ها را گمراه کند؟
سال  هزاران  او  که  دلیل  این  به  نیافرید!  شیطان  را  شیطان  خداوند  که  بدانیم  باید  ابتدا  در 
هم نشین فرشتگان بود و خدا را عبادت می کرد اما در نهایت بنای طغیان و سرکشی گذاشت و مسیر 
پلید و شیطانی  با درونی  به عنوان شیطان  انحراف را برگزید. پس خداوند از همان اول موجودی 
نیافریده بود بلکه این خود او بود که از اطاعت خدا اجتناب کرد و راه دیگری برگزید. همچنان که 
خداوند، از ابتدا فرعون را با صفت فرعونی و ستمگری خلق نکرده بود، بلکه خداوند انسانی آفرید 

که شایستگی رشد و کمال داشت اما خودش با میل واختیار خود، راه غلط را برگزید.
نکته دوم اینکه علت گناه انسان فقط و فقط شیطان نیست. اگر شیطان هم نبود، نفس اماره نیز انسان 
را به گناه تشویق می کرد. انسان در کنار ویژگی های فطری که او را به سمت خیر راهنمایی می کنند، دارای 
غرائز حیوانی نیز هست واگر زمام خود را به این غرائز دهد، جز به مسائل حیوانی نمی اندیشد. شیطان در 
این میان فقط به کمک نفس اماره می آید و انسان را به غرق شدن در این غرائز دعوت می کند، اما در پذیرش 

این دعوت، هیچ اجباری نیست.

اندیشه و تحقیق

1ــ آیا وجود شیطان، مانع اختیار و ارادٔه ما در تصمیم گیری ها می شود؟
2ــ چه رابطه ای میان »توانایی ها و سرمایه ها« و »هدف« وجود دارد؟
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قرائت

فَ ـاَق بََل بَعـُضُهم عَ يل بَعـٍض یَـتَساَءلوَن   قاَل  ق ائِ ـٌل ِمهنُم 
قنَي    ـَک لَ ِمَن ال ُمـَصّدِ َ رـنٌي یَـقوُل  اَِء ن ِايّن اكَن يل ق
قاَل َهل اَن مُت ّ ـا لَ َمدینوَن ً  ـا َوِعظاًما   اَِء ن ُ راب اَِء ذا ِمتنا َوُکنّ ا ت
َ  ـاِهللا ِان  قاَل ت هُ يف َسواِء ال جَـحمِي َ ـَرا َ ـاطـَلَع   ف ف ُمطـِلعوَن
َو َلوالنِعَمُۀ  َريّب َلکُنُت ِمَن ال ُمح ـرَضیَن کِدَت َلرُتدیِن

بنَي ُمَعذ ِ ِ َمیِّت نَي ِاّالَموتَ ـتَ ـنَ ـا االويل  َو ما حَنُن ب َ ما  حَنُن  ب اَف
لِ ِمثِل ه ذافَل یَعَمِل العِملوَن ُ ذا لَ ُهَوالفَوُزالَعظمي ه ِان
ّ ـا َجَعل ن ها ِفت نًَۀ قّوِم ِان ـُزًال اَم َش جَ َرةُ ال ز ُ لَِک َخرٌي ن اَذ
طَلعُها ا َش جَ َرةٌ خَت ـُرُج يف اَصِل ال َجـحمِي لِ منَي ِاهن ـ لِ لظّ 
َ م الئِئوَن   لِكوَن ِمهنا    ف  ـهُم َال َ ـِان ـطنِي ف ی ـه{ ُر ءو ُس الش  ن اَكَ

ً  ـا ِمن حَ ممٍي    ِان  لَ هُم َعلَ هيا  لََشوب ُ ـطوَن  مُث ِمن َها ال ب
ّ نَي ب ـاَءمُه ض ا ل  هُم اَلفَوا ا يَل ال جَـحـمِي ِان   ِان مَ رِجعَهُم َالِ مُث
ـ ـِرهِ م  هُيَر ع وَن   َو لَ ـَقد  َض ل  قَب ـَلـُهم ث َ ـُهم  عَ ـيل  ا  ف
َ  ـان ـظُر  ف َولَ قَد اَرسَ ل نا فهِيم ُمنِذریَن ل نَي اـَكرَثُ االَو

اِّالِعباَد اِهللا ال ُمخلَصنَي کَیَف اكَن عاقِبَۀُ ال ُمنَذریَن

سوره صافّات  37 23  ��
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َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

اٌب * ماِِّء  ماِّءً  *  لـَكُم  ِمن ـُه  شـَ لـَ ِمنـَ السَّ ـَن ـزـَ ی ا الَّ هُـوـَ
رعـَ * ِ ـِه ال زَّ ُ ـن ـبِ ُت لـَكُم ب ـٌر * فيـِه تُسي مونـَ � ي وـَ ِمن ـُه  شـَ جـَ
ِت ؛ ـرّْ ِ ال ثَّ ـمـَ

االـَعـن ابـَ * وـَ ِمن ُكّ ال نَّ ـخيلـَ * وـَ يـتونـَ * وـَ ال زَّ وـَ
* ـَُكُم الَّ يلـَ سـَ خَّ رـَ ل � وـَ تـَفـَكَّرونـَ ًة * لِقـَوٍم يــَ لِكـَ الِّيــَ ِانَّ يف ذّْ
ـَم ِرهًّ ؛ ِ ـا ٌت ب خَّ رّْ ال نُّجوُم ُمسـَ * وـَ رـَ مـَ القـَ مسـَ * وـَ ال شَّ * وـَ ال نَّ هارـَ وـَ
اـَ لـَكُم يِف االـَرِض ما ذـَرـَ � وـَ ـَعِقلونـَ ّـٍْت * لِقـَوٍم ي لِكـَ الِّي ِانَّ يف ذّْ

كَّرونـَ  ــَذَّ ِ ـقـَوٍم ي ـًة * ل لِكـَ  الِّيــَ ُ ـه} ؛  ِانَّ يف ذّْ ُمتـَ ـلًِفا اـَل ـوا ن
ا  ًـّ ًما طـَِري  ال بـَحـرـَ *  لِـتـَ ـأُكلوا ِمنُه لـَ ي سـَ خَّ رـَ الَّ هُ ـوـَ � وـَ
ي الفكُلـَ  ـَ ـرـَ ـَ ـها *  وـَ  ت ـَسون ـَ ـلب ـًة *  ت ــَ ـَستـَخ ِرج وا  ِمن ـُه  ِحل ـي وـَ ت
ـَشكُرونـَ لَّـكُم ت ــَ َ ـض ِلًّ * وـَ لـَع واِخ رـَ فيِه * وـَ ل ِـتـَبتـَ ـغوا ِمن ف مـَ

ُسُباًل  ًرا* وـَ اـَن هّْ وا ِسـَ * اـَن تـَ ميدـَ بِكُم * وـَ اـَليقّْ يِف االـَرِض رـَ �وـَ
� تـَدونـَ ِ  ـال نَّجِم ُه يـَ ٍت ؛ وـَ ب مّْ ّـْ ل تـَدونـَ � وـَ عـَ كُم تـَ لـَـعـَـلَـّ
كَّرونـَ �  فـَ ـال تـَ ـذـَ

ـَ ـلُُق ؛  ا ـلُُق كـَمـَن اليـَ ـَ مـَن يـَ  ف
اـَ

حميٌ�  غـَفوٌر رـَ ةـَ اهلِل * الُتـصوها ؛  ِانَّ اهللـَ لــَ وـَ اِن تـَ ـعُـّدوا نِعمـَ

سورهٔ صافات، آیات 50 تا 74

پس برخی ]بهشتیان[ به برخی روی نموده و از همدیگر پرس وجو می کنند. 50
گوینده ای از آنان می گوید راستی من ]در دنیا[ همنشینی داشتم.51

]که به من[ می گفت آیا واقعاً تو از باور کنندگانی. 52
]به اینکه[ وقتی مردیم و خاک و ]مشتی[ استخوان شدیم آیا واقعاً جزا داده می شویم. 53

]فرد بهشتی[ می گوید آیا شما اطالع دارید ]آن همنشین کجاست[. 54
پس اطالع می یابد و او را در میان آتش می بیند. 55

]و به او[ می گوید به خدا سوگند چیزی نمانده بود که تو مرا به هالکت اندازی. 56
و اگر رحمت پروردگارم نبود هر آینه من ]نیز[ از احضارشدگان ]در آتش[ بودم.57

]و از روی شوق می گوید[ آیا دیگر روی مرگ نمی بینیم؟ 58
جز همان مرگ نخستین خود و ما هرگز عذاب نخواهیم شد. 59

راستی که این همان کامیابی بزرگ است. 60
برای چنین ]پاداشی[ باید کوشندگان بکوشند. 61
آیا این برای پذیرایی بهتر است یا درخت زقوم؟ 62

ما آن را برای ستمگران وسیله عذاب قرار دادیم. 63
آن درختی است که از قعر آتش سوزان می روید. 64

میوه اش گویی چون سرهای شیاطین است. 65
پس ]اهل جهنم[ حتماً از آن می خورند و شکم ها را از آن پر می کنند. 66

و سپس از روی آن ]خوراک[، آبی بی نهایت سوزنده می نوشند. 67
آنگاه بازگشتشان بی گمان به سوی دوزخ است. 68

آنها پدران خود را گمراه یافتند. 69
پس ایشان به دنبال آنها می شتابند. 70

و قطعاً پیش از آنها بیشتر پیشینیان به گمراهی افتادند. 71
و حال آنکه مسلماً در میانشان هشداردهندگانی فرستادیم. 72

پس ببین فرجام هشدارداده شدگان چگونه بود. 73
به جز بندگان مخلص خدا. 74
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پنجره ای هب روشنایی

خلقت  هدف  به  رسیدن  برای  انسان  سرمایه های  مهم ترین  از  برخی  معرفی  به  قبل،  درس  در 
پرداختیم. ما برای استفاده از این سرمایه ها فرصت محدودی داریم. فرصتی که با مرگ انسان پایان 

می یابد. 
هر انسانی که پا به عرصٔه وجود می گذارد، در یکی از مراحل زندگی، مرگ به سراغش خواهد 

آمد و پروندهٔ زندگی او را در این دنیا خواهد بست؛ بنابراین انسان را از مرگ گریزی نیست.
تاریخ،  طول  در  که  است  فراگیری  پرسش های  از  آن،  از  پس  انسان  آیندٔه  و  مرگ  چیستی 
اساسی و  پرسش های  این  به  تا  آنان کوشیده اند  و  به خود مشغول کرده است  را  انسان ها  ذهن عموم 

سرنوشت ساز پاسخ دهند:
چه سرانجامی در انتظار انسان است؟

آیا دفتر زندگی وی با مرگ بسته می شود؟ یا پس از آن زندگی به شکل دیگری ادامه می یابد؟ 
در این درس، عالوه بر شناخت اصلی ترین دیدگاه ها در پاسخ به پرسش های باال، به پیامدهای 

اعتقاد به هریک از آنها در زندگی می پردازیم.
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 دو دیدگاه
هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو می بندد و پروندٔه زندگی چندین ساله اش با مرگ بسته 
می شود، چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ آیا یکباره راهی دیار فنا و نیستی می شود؟ اگر چنین است، 
پس داستان زندگی انسان پایانی اندوهناک دارد. اما اگر بعد از مرگ، جهان دیگری در کار است و 

آدمی با مرگ نیست و نابود نمی شود، در آنجا چه سرنوشتی خواهد داشت؟
دربارهٔ زندگی پس از مرگ دو دیدگاه وجود دارد:

1ــ اعتقاد به معاد
دقت در آیات مربوط به آفرینش انسان، نشان می دهد که انسان دارای دو بُعد جسمانی و روحانی 
است.1 بُعد جسمانی مانند سایر اجسام و مواد، دائم در حال تجزیه و تحلیل است و سرانجام فرسوده 
و متالشی می شود. در مقابل، بُعد روحانی و غیرجسمانی انسان، تجزیه و تحلیل نمی پذیرد، متالشی 

نمی شود و بعد از مرگ بدن، باقی می ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد.
پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند؛ بلکه آن را غروبی برای 
جسم و تن انسان و طلوعی درخشان تر برای روح انسان می دانند یا پلی به حساب می آورند که آدمی را 

از یک مرحلٔه هستی )دنیا( به هستِی باالتر )آخرت( منتقل می کند. 
رسول خدا  در این باره می فرماید:

برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان 
دیگر، منتقل می شوید.2

از ایشان پرسیدند: باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟
فرمود: آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.3

در این دیدگاه، زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذراست و زندگی حقیقی در جهان دیگر 
معنا می یابد. آن گونه که پیامبر  می فرماید:

ذا ماتُـوا، ِانـَتـبَـهـوا مردم ]در این دنیا[ درخوابند، هنگامی که بمیرند، َالـّناُس ِنـیاٌم، فَـاِ
بیدار می شوند.٤

١ــ سورٔه ص، آیات ٧١ و ٧٢
٢ــ تصحیح االعتقاد، شیخ مفید، ص ٤٧

٣ــ المحجة البیضاء، فیض کاشانی، ص ٢٤٢
٤ــ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ورام بن ابی فراس، ج ١، ص ١٥٠
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قرآن نیز این گونه بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند:  

این زندگی دنیا، نـیا  َو ما ٰهـِذِه الـَحـیاُةالـدُّ
جز سرگرمی و بازی نیست ِااّل لَهـٌو َو لَـِعـب ٌ 

و سرای آخرت، ةَ  َو ِانَّ الـّداَر اآلِخـَرَ
زندگی حقیقی است.  لَـِهـَی الـَحـَیـوانُ 

اگر می دانستند. لَو کانوا یَـعـلَـمونَ 
عنکبوت، ٦٤

آثار اعتقاد به معاد
1ــ با این دیدگاه، پنجرٔه امید و روشنایی به روی انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزٔه 

فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد. 
قرآن کریم می فرماید:

َمن آَمـَن ِبـاللِّٰه َو الـَیوِم اآلِخـِر 
َو َعـِمـَل صاِلـًحا 

فَـالَخوف ٌ َعـلَیِهم 
َوالهُم یَحـَزنونَ 

مائده، ٦٩
این شور و نشاط به این دلیل است که وی می داندکه هیچ یک ازکارهای نیک او در آن جهان 
بی پاداش نمی ماند. حتی اگر آن کارها به چشم کسی نیاید و نیز اطمینان دارد که اگر در این مسیر ظلمی  
به سزای  آنها را  در جهان دیگری خداوند  از ظالمان بستاند، قطعاً  نتواند داد خود را  او بشود و  به 

اعمالشان خواهد رساند.
چنین انسانی دارای انرژی فوق العاده و همتی خستگی ناپذیر می شود و از کار خود لذت می برد. 
او با تالش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هرچه بیشتر 

در این راه گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود.
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2ــ انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادٔه فداکاری در راه خدا است. خداپرستان 
حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند؛ اما به آن دل نمی سپرند؛ از این رو، مرگ 
را ناگوار نمی دانند. آنان معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به 
دنیا می بینند یا با کوله باری از گناه با آن مواجه می شوند. نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست 
که آنان آرزوی مرگ می کنند، بلکه آنان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا بتوانند در این جهان با 
تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها، زمینٔه رشد خود را فراهم آورند تا بتوانند با اندوخته ای کامل تر 

خدا را مالقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند. 
از طرف دیگر، همین عامل سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر 
شود و شجاعت به مرحلٔه عالی آن برسد و آن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد، و 
فداکاری در راه خدا ضروری باشد، انسان ها به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود راه آزادی 
انسان ها را هموار کنند؛ از این رو، آن گاه که امام حسین  در دوراهی ذلت و شهادت قرار گرفت، 

شهادت را برگزید و فرمود:
من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.١

امام حسین  خطاب به یاران خود نیز فرمود:
و  کرامت  و  سعادت  ساحل  به  سختی ها  ساحل  از  را  شما  که  پلی  مگر  نیست  چیزی  مرگ 
بهشت های پهناور و نعمت های جاوید عبور می دهد. پس کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان به 

قصر منتقل شود؟ 2

پرواز عاشقانه
ای خدایی که عشق تو، قلب مرا به لرزه درمی آورد و روحم را به پرواز وامی دارد. اینک 
نسوزان.  گناهانم  جرم  به  و  بودنم  بی لیاقت  به واسطٔه  را  بال هایم  برگزیده ام.  را  تو  به سوی  پرواز 
خدایا می خواهم به مالقات تو بیایم و به مالقات رسول تو که روحم فدای او باد. ای یار بی کسان، 
ای دریابندٔه از خود بی خود شدگان. به خودت قسم که در این جهان دیگر نمی گنجم و منتظر رسیدن 

١ــ بحاراألنوار، ج ٤٤، ص ٣٨١
٢ــ معانی األخبار، ص ٢٨٨
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همین  جز  حیاتی  و  زندگی  گفتند:  ]کافران[ 
زندگی و حیات دنیایی ما نیست 

]گروهی[  و  می میریم  ما[  از  ]گروهی  همواره 
زنده می شویم 

می کند.  نابود  روزگار  گذشت  فقط  را  ما  و 
البته این سخن را از روی علم نمی گویند بلکه 

فقط ظن و خیال آنان است.

نا امیدم. همه چیزم  تنها و  به خودت سوگند که در این جهان بدون تو بی کس و  فرمان تو هستم. 
تویی، امیدم تویی، هستی ام تویی، عشقم تویی. اینک کوله بار پر از گناه خویش را بر دوش می گیرم 
و در انتظارم تا دعوت خدایم را لبیک گویم. مبادا دعوتم نکنی! می خواهم این قلب شکافته شود و 
پیکرم متالشی گردد تا روحم از این قفس بیرون آید و به سوی تو پرواز کند. شهادت سرمایٔه ماست. 

شهادت پرواز عاشقان است. شهادت اوج ایمان است.
(برگزیده ای از دست نوشته های شهید سیدمحمود افتخاری)

٢ــ انکار معاد
گروهی وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند و با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن 
جسم او، پروندهٔ او را برای همیشه می بندند. در این دیدگاه، مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از 

مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود و حیات او پایان می یابد و رهسپار نیستی می گردد.

نـیا     َو قالوا ما ِهـَی ِااّل  َحـیاتُـَنـا الـدُّ

نَـموُت َو نَحـیا

هـُر  َو ما یُهـِلـکُـنا ِاالَّ الـدَّ
َو ما لَـُهم ِبـٰذِلـَك ِمن ِعلـٍم 

ِان هُم ِااّل یَـظُـّنوَن
جاثیه،24

آثار انکار معاد
از پیامدهای مهم این نگرش برای انسانی که بی نهایت طلب است و میل به  جاودانگی دارد، این 
است که می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد و خود را به هرکاری سرگرم سازد 

تا آیندهٔ تلخی را که در انتظار دارد، فراموش کند. 
روشن است که این شیوه، عاقبتی جز فرو رفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد داشت. اما گروهی 
دیگر که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون برانند، همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش 
می شود؛ در نتیجه به یأس و ناامیدی دچار می شوند و شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهند؛ از 
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دیگران کناره می گیرند و به انواع بیماری های روحی دچار می شوند. گاهی نیز برای تسکین خود و فرار 
از ناراحتی، در راه هایی قدم می گذارند که روز به روز بر سرگردانی و یأس آنان می افزاید.

البته این آثار و پیامدها، گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان 
و باور قلبی تبدیل نشده است، می گیرد. این افراد به دلیل فرو رفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف 
خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونه ای است که 

تفاوتی با منکران معاد ندارد.

فعالیت       کالسی
1ــ آیا گروهی که راه بی توجهی و غفلت از مرگ را پیش می گیرند، شیؤه درستی را انتخاب 

کرده اند؟ چرا؟
از  ناشی  که  رفتارهایی  و  اعمال  از  برخی  پیرامون خود،  اتفاقات  و  در جریانات  با دقت  2ــ 

فراموشی و غفلت از آخرت است را بیان کنید.

آثار و نتایج غفلت از زندگی پس از مرگ در میان برخی جوامع امروزی
امروزه در میان برخی جوامع، به ویژه در برخی جوامع صنعتی، اعتقاد به زندگی در جهان دیگر، 
ضعیف شده یا از آن غافل مانده اند و کمتر بدان توجه می شود. این غفلت و کم توجهی، آثار و نتایج خطرناکی 

در زندگی آنان دارد؛ به طوری که خیرخواهان و دلسوزان آن جوامع را به چاره اندیشی واداشته است. 
از جملٔه این آثار می توان به آمار باالی مصرف مشروبات الکلی، قرص های روان گردان، موادمخدر 

صنعتی و داروهای ضد افسردگی اشاره کرد که می توان آنها را از آثار بی توجهی به آخرت دانست. 
جرج گوما، پژوهشگر آمریکایی حوزهٔ روان شناسی می گوید: »مصرف داروهای روان گردان و 
ضدافسردگی مدتی است که در آمریکا از داروهای کنترل کنندهٔ کلسترول خون )که پرمصرف ترین دارو در 

آمریکاست( سبقت گرفته است«1. 
مارسیا انجل، سردبیر اسبق مجلٔه پزشکی نیوانگلند نیز در این باره چنین می گوید: »استفاده از 

داروهای روان گردان ــ اعم از افسردگی و ضدروان پریشی ــ به حد انفجار رسیده است«2.

١ - WWW. alternet. org/ story/ 151315
٢ - http: / English. alJazeera. net / indepth/ opinion/ 2011/  01/20117313948379987. htmL
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این درحالی است که امکانات برای تفریح، سرگرمی و شادی، بیش از نیاز افراد در این کشورها 
وجود دارد و مردم در اوقات فراغت انواع و اقسام سرگرمی ها و تفریحات را در اختیار دارند. این 
وضعیت به کشورهای مسلمان نیز سرایت کرده است؛ به گونه ای که آن بخش از جوامع مسلمان که اعتقاد 
دینی در آنها ضعیف شده و سبک زندگی جوامع صنعتی را انتخاب کرده اند، بیشتر به این گونه مواد    مخدر 

روی می آورند. 
از دیگر آثار غفلت از آخرت در دورهٔ جدید، حرص و آز در مصرف برای لذت بردن از زندگی 
دنیایی و فراموش کردن یاد مرگ است.کمپانی های بزرگ محصوالت غذایی که هر روز سبک جدیدی 
از محصوالت غذایی را عرضه می کنند و یا انواع مدل های لباس، گوشی های همراه و اتومبیل که هر روز 

به بازار می آیند، همه برای پاسخ گویی به مصرف گرایی شدید این قبیل انسان هاست. 
حجم مصرف از ذخایر و منابع زمین در صدسال اخیر برابر با تمام طول عمر بشر بوده است. 
قرآن کریم، سرنوشت چنین کسانی را که مرگ و زندگی برتر را فراموش کرده اند، این گونه ترسیم می کند:
»آنان که دین خود را به سرگرمی و بازی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفت. پس امروز آنان را از 

یاد ببریم.همان طور که آنان دیدار امروزشان را از یاد بردند و آیات ما را انکار می کردند«1.

  
   اندیشه و تحقیق

1ــ چرا برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند، در زندگی خود به گونه ای عمل 
می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟

2ــ آیا توجه به آخرت، لزوماً بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد؟

           پیشنهاد

یا مدافعان حرم مراجعه کنید و  آثار و زندگی یکی از شهدای دفاع مقدس و  به 
ببینید که آنان دربارٔه زندگی و مرگ چگونه می اندیشیدند. انگیزه شهادت طلبی آنها چه 

بوده است؟ 2  

١ــ سورٔه اعراف، 51
٢ــ مطالعٔه کتاب هایی مانند »مجموعٔه قصه فرماندهان« از حوزٔه هنری سازمان تبلیغات اسالمی و »خدا بود دیگر هیچ نبود« اثر دکتر 

مصطفی چمران، توصیه می شود. 
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قرائت

تىـُه اهللاُ  ال ُمكَلص ِّ ـه   اَن  ا هـميَ يف َر ب ِاب ر  جي  اح اَ مَل ت َـَر  ِايَل اذل
َ  ـا   ايُح؛  ُ ـمیُت  «  قاَل  اَن ي  حُي ی ؛  َو ی اذل َ ِاذ  قاَل  ِاب ره ـميُ  َر ىّبِ
مِس ِمَن ال َمرِشِق  ـ الش ِ َ ـِان اهللاَ  یَـأيت ب ه ميُ  ف َو اُمیُت ‘ قاَل ِاب ر
ي کََفَر ’ َواهللاُ الهَيِدي الَقوَم َت اذل فَ ـأِت هِبا ِمَن ال َمغ ِرِب  فهَُبِ
َ  ـٌۀ يلَع عُ روهِشا« َ ـٍۀ َويِهَ اخِوی عَ يل رَقی ي مَ ر اَو  اَكذل الظلِ منَي
َ ـُه اهللاُ  ِمائَـَۀ عاٍم   َ ـاَمات ـِذِه اهللاُ  بَعـَد َموتِ ـها « ف حُي ی؛  ه  قاَل  ايَّن
َ ـعـَض  یَوٍم « َ وًما  اَو ب َ ـَعـَثـه{‘ قاَل  ـمَك لَ ِبثَت « قاَل  لَ ِبثُت  ی ثُـم  ب

ِ ـَک  َ ـان ـظُر  ِايل  َطـعاِمَک  َو رَشاب َ ـل  لَ ِبثَت  ِمائَـَۀ  عاٍم   ف قاَل  ب
َ ـًۀ  ل ِل نّ ـاِس« ی لَ م َیـتََسن ـه « َوان ـظُر  ِايل حِ ماِرَك  َو لِ نَجـَعـكَلَ  ا
َ کسوها حَلًما‘ ُ ـنِش ُزها   مُث  ن َوان ـظُر   ِايَل الِعـظاِم  ـَكیَف ن
ِ يَشءٍ قَدی ٌر

َ َله{  قاَل  اَعَلُم  اـَن اهللاَ عَ يل لُكّ ـبَ ـ ني َ َ ـلَ ّما ت ف
ُ  ـؤِمن« ‘  قاَل اََومَل ت ه ميُ َرّبِ اَِرين کَیَف حُت ِی ال َمويتَو ِاذ قاَل ِاب ر

َ ـخُذ اَربَ ـَعـًۀ ِمَن الطريِ  َ ـيل  َولِکن لِ َیطَمِئن  قَل يب‘ قاَل  ف قاَل ب
ِ  َجبٍَل  ِمن ُهـن زُجًءا

َ ـرُصهُن  ِالَ یَک   ثُـم اجـَعل  عَ يل  لُكّ ف
مُث ادُعُهن  یَـأتینَ ـَک َسعیً ا ‘َواعَلم اَن اهللاَ  عَ زی ٌز َحکميٌ 

َ ـَقره  2 سوره ب 3  ��
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َ ـحل  16 سوره ن زجء  14

اٌب * ماِِّء  ماِّءً  *  لـَكُم  ِمن ـُه  شـَ لـَ ِمنـَ السَّ ـَن ـزـَ ی ا الَّ هُـوـَ
رعـَ * ِ ـِه ال زَّ ُ ـن ـبِ ُت لـَكُم ب ـٌر * فيـِه تُسي مونـَ � ي وـَ ِمن ـُه  شـَ جـَ
ِت ؛ ـرّْ ِ ال ثَّ ـمـَ

االـَعـن ابـَ * وـَ ِمن ُكّ ال نَّ ـخيلـَ * وـَ يـتونـَ * وـَ ال زَّ وـَ
* ـَُكُم الَّ يلـَ سـَ خَّ رـَ ل � وـَ تـَفـَكَّرونـَ ًة * لِقـَوٍم يــَ لِكـَ الِّيــَ ِانَّ يف ذّْ
ـَم ِرهًّ ؛ ِ ـا ٌت ب خَّ رّْ ال نُّجوُم ُمسـَ * وـَ رـَ مـَ القـَ مسـَ * وـَ ال شَّ * وـَ ال نَّ هارـَ وـَ
اـَ لـَكُم يِف االـَرِض ما ذـَرـَ � وـَ ـَعِقلونـَ ّـٍْت * لِقـَوٍم ي لِكـَ الِّي ِانَّ يف ذّْ

كَّرونـَ  ــَذَّ ِ ـقـَوٍم ي ـًة * ل لِكـَ  الِّيــَ ُ ـه} ؛  ِانَّ يف ذّْ ُمتـَ ـلًِفا اـَل ـوا ن
ا  ًـّ ًما طـَِري  ال بـَحـرـَ *  لِـتـَ ـأُكلوا ِمنُه لـَ ي سـَ خَّ رـَ الَّ هُ ـوـَ � وـَ
ي الفكُلـَ  ـَ ـرـَ ـَ ـها *  وـَ  ت ـَسون ـَ ـلب ـًة *  ت ــَ ـَستـَخ ِرج وا  ِمن ـُه  ِحل ـي وـَ ت
ـَشكُرونـَ لَّـكُم ت ــَ َ ـض ِلًّ * وـَ لـَع واِخ رـَ فيِه * وـَ ل ِـتـَبتـَ ـغوا ِمن ف مـَ

ُسُباًل  ًرا* وـَ اـَن هّْ وا ِسـَ * اـَن تـَ ميدـَ بِكُم * وـَ اـَليقّْ يِف االـَرِض رـَ �وـَ
� تـَدونـَ ِ  ـال نَّجِم ُه يـَ ٍت ؛ وـَ ب مّْ ّـْ ل تـَدونـَ � وـَ عـَ كُم تـَ لـَـعـَـلَـّ
كَّرونـَ �  فـَ ـال تـَ ـذـَ

ـَ ـلُُق ؛  ا ـلُُق كـَمـَن اليـَ ـَ مـَن يـَ  ف
اـَ

حميٌ�  غـَفوٌر رـَ ةـَ اهلِل * الُتـصوها ؛  ِانَّ اهللـَ لــَ وـَ اِن تـَ ـعُـّدوا نِعمـَ

سورهٔ بقره، آیات 258 تا 260

آن مغرور  به  ]و  بود  پادشاهی داده  او  به  از ]حال[ آن کس که چون خدا  آیا 
شده بود و[ با ابراهیم دربارٔه پروردگارش چون و چرا می کرد، خبر نیافتی؟ آنگاه 
ابراهیم گفت: پروردگار من همان کسی است که زنده می کند و می میراند.  که 
خداوند  گفت:  ابراهیم  می میرانم.  و  می کنم  زنده  ]هم[  من  گفت:  ]نمرود[ 
خورشید را از مشرق برمی آورد، تو آن را از مغرب برآور. پس آن کس که کفر 

ورزیده بود، مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند. 258

بود، عبور کرد؛  ریخته  فرو  یکسر  بام هایش  که  به شهری  که  آن کس  یا چون 
]و   با  خود می[ گفت: چگونه خداوند ]اهل[ این ]ویران کده[ را پس از مرگشان 
زنده می کند؟ پس خداوند، او را ]به مدت[ صد سال میراند. آنگاه او را برانگیخت، 
]و به او[ گفت: چه مدت در اینجا بوده ای؟ گفت: یک روز یا بخشی از یک 
روز. ]خداوند[ گفت: ]نه[ بلکه صد سال در اینجا بودی؛ به خوراک و نوشیدنی 
خود بنگر ]که طعم و رنگ آن[ تغییر نکرده است، و به درازگوش خود نگاه کن. 
و ]این اتفاق برای این است که[ تو را ]برای اثبات معاد[ نشانه ای برای مردم قرار 
دهیم. و به ]این[ استخوان ها بنگر، چگونه آنها را به هم پیوند می دهیم؛ سپس 
توسط  مرده  زنده ساختن  هنگامی که ]چگونگی  می پوشانیم. پس  آن  بر  گوشت 
خداوند[ بر او آشکار شد، گفت: می دانم که خداوند بر هر کاری تواناست.259

و ]یاد کن[ آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگارا، به من نشان بده چگونه مردگان 
را زنده می کنی؟ ]خداوند[ فرمود: مگر ایمان نیاورده ای؟ ]ابراهیم[ گفت: چرا، 
پرنده  چهار  پس،  فرمود:  گیرد.]خداوند[  آرام  دلم  تا  ببینم[  ]می خواهم  ولی 
برگیر، و آنها را پیش خود، ریز ریز گردان؛ سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را 
قرار ده؛ آنگاه آنها را فرا خوان، شتابان به سوی تو می آیند، و بدان که خداوند 

توانا و حکیم است.260
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آیندۀ روشن

در درس قبل با دیدگاه پیامبران و مؤمنان دربارٔه مرگ و آیندٔه انسان آشنا شدیم. پیامبران الهی، 
مرگ را گذرگاهی به سوی حیات برتر در جهان آخرت می دانند و ایمان به زندگی در جهان دیگر را، در 

کنار توحید و یکتاپرستی سرلوحٔه دعوت خود قرار داده اند. 
در مقابِل دعوت پیامبران برای ایمان به جهان آخرت، گروهی به آن ایمان آورده و گروهی آن را 

بعید دانسته و انکار  کرده اند.
پیامبران الهی، نه تنها امکاِن وجود جهان دیگر را اثبات می کردند، بلکه با استدالل های مختلف 

وجود آن را ضروری می دانستند. 
به راستی پیامبران الهی، با چه دالیلی امکان معاد را اثبات می کردند؟

با چه استدالل هایی ضرورت معاد را تبیین می نمودند؟


