
 

 

  

 + استعدادهایی شکوفا+  یبهار جوان سازیبایپرطراوت و ز + به صورت اعمالبرگ و بار  شدنظاهر +در دل و قلب  دوانیشهیر+  در ذهن زنیجوانه: شهیبذر اند

 عبادت ها.  نیبرتر+  باتریز یا ندهیبه آ دیامبخشی دینو

  «خدا و قدرت اوست. مداوم درباره  دنیشیعبادت، اند نبرتری. افضل العباده ادمان التفکر فی الله و فی قدرته: »: )ص(اکرم امبریپ+ 

خود را وامدار  یسوال: موجودات جهان، هست جادیا  جهان پر جنب وجوش نی+ تفکر درباره ا یزندگ یاهویو ه جانیآرام و به دور از ه یینشستن در فضا

 هستند؟! یچه کس

 هستـی بخـش : اولدرس 

و  یاجتماع ،یفرهنگ تیوضع 

مسلمانان، پس از رحلت  یاسیس

 )ص(رسول خدا

 

 به موجودات   مددرسانو  میحک یا نندهیآفر یبانیو پشت تیهدابا  یجهاندر  یزندگ خدا +  حضوردرک +  یابیخدا: فطرتشناخت اولیه انسان بر اساس 

 یازمندین ر دربارهتفک: شناخت صفات و افعال اودرک وجود او و  یبرا یگوناگون یراه هادادن نشان + تر درباره خداوند  قیبه معرفت عم میقرآن کرفراخوان 

 : نندهیبه آفر شیدایدر پ جهان

که وجودشان از خودشان نبوده  میابییم ییها دهیپد راموجودات همه انسان و )سیر آفاقی(  )سیر انفسی( + نظر در اطراف خود : نظر در خود1مقدمه ٭

 ست.  یو ن

 .نباشد دهیهستند که خودش پد یا دآورندهیبه پد ازمندیموجود شدن ن یبرا ست،یها، که وجودشان از خودشان ن دهیپد: 2مقدمه ٭

 بخش یچون تواند که بود هست                 بخش  ،یـاز هست افتهیذات نا +

  یــت آب دهــصف یاز و دیاــن                  یکه بود ز آب ته یخشک ابر 

 دهیپد خودش و آورد دیپد را ما بدهد و یکه به ما هست میازمندین یا نندهیبه آفر افتنی یهست و مدنآ دیپد جهان در یها دهیمجموعه پد و ما :جهیتن ٭

 . به نام خدا یمتعال برتر و وجود: باشد  یهستسرچشمه  نباشد و

 .ستوده است ازینیو خدا است که ]تنها[ ب دیهست ازمندیمردم شما به خداوند ن ی: ادیالحم یالغن الله هو الله و یالناس انتم الفقراء ال هایا ای+ آیه: 

 ) و بقا ( شیدایجهان به خدا در پ یازمندی+ ن

 شیدایجهان به خدا در پ یازمندین

 .است یهمواره دست اندرکار امر . اوکندیاز او درخواست م وستهیاست، پ نیشان: هر آنچه در آسمان ها و زم یف ومیالسماوات و الارض کل  یمن ف سالهی

  جهان به خدا در بقا یازمندین  +

شوند؛  یو نابود م ستین همه ←آنان را به حال خود واگذارد  ی+ اگر خداوند لحظه ا ندیخدا ازمندیلحظه لحظه وجود خود محتاج و ن یهمه موجودات برا  +

 .از خداوند درخواست دارند وستهیپ موجودات ←خواهند رفت  نینور از ب ینکند پرتوها یلحظه نورافشان کیکه اگر  یهمچون منبع نور

که خداوند، عالم را  ستین نیها است. چن دهیآفر یو مستمر برا دیجد یضیف یظه داراکند، او هر لح یرا طلب م یدائم ضیموجودات لطف و ف یدائم یازهاین

 است . یامر اندرکار دست لحظه هر او ←کند  یو اداره م ریرا تدب یو آن را به حال خود رها کرده باشد بلکه همواره امور هست دهیآفر

 داوندــخ ان باـرابطه جه اــبن با اـرابطه بن

 و استحکام سنگ یکند و نه سخت یم جادیگچ را ا یبنا نه چسبندگ

 آورده و نه خواص آن اجزا را. دیساختمان را پد یبنا نه اجزا را؛

 خالق خود بنّاست یخداوند، خالق سنگ و گچ و چوب، و خواص آنها و حت

وجود مصالح و خواص آنها همه وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده  زیوجود بنا و ن ستآنها نشیفقط جابه جا کردن مواد و چکار بنا 

 »جهان همواره و در هر گردد یم یو ساختمان متلاشروند  یم نیکند، آنها از ب

 شود. یکم نم ایگاه قطع  چیه ازین نیاست و ا ازمندیبه خداوند ن« آن

 ازمندیخلق شدن، به خداوند ن نخست همچنان، مانند لحظه زین شیدایپس از پموجودات  . شود یم ازین یا بمسجد با ساخته شدن، از بن

 کنند. یم ازیعرض ن یاله شگاهیپ با زبان حال، بهدائما   هستند

 زیمتصل به آن ن یگردد و لامپ ها یبرق هم قطع م انیکه مولد متوقف شود جر نیبرق است؛ هم انیمولد برق با جر رابطه هیشب یرابطه خداوند با جهان، تا حد 

 شوند یخاموش م

  توستو صدا در ما ز میما چو کوه                      تــتوسوا در ما ز ـو ن مییاــو نـما چ

  انــیو در مــبا ت مـیتا که ما باش                      انـجان ـو ما را جــت یا میما که باش

 نمـا  یفانـ ،یقـــود مطلـوجـتـو                      ـا ـم یها یـو هسـت ـمییدم هاـمـا ع

بر اثر که پرچم  یبر روشده  ینقاشی رهایبه شها انسان از یمولو هیتشب) اد باشد دم به دمــله مان از بـحم          م           ـــلع رــیش یول رانــیه شــما هم

  (خورند. یوزش باد تکان م

. 

 بقاجهان به خدا در  یازمندین

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 موضوعات مورد شناخت انسان:

فهم در ذهن ما  شیتوان و گنجا=  دور اریبس یکهکشان ها یحت ها؛ کهکشان و ستارگان ها، وانیح هان،ایگ: رندیگ یشناخت ما قرار مکه در محدوده  یموضوعات

 (هستی  -وجود  –کیستی )  .محدود هستند یآنها امور:  یموضوعات نیو ذات چن یستیچ

 ینممحدود بودن ذهن خود  لیما به دل=  به آن است یاحاطه و دسترس یزیچ هر شناخت لازمه رایدرک آنها را ندارد؛ ز شیکه نامحدودند و ذهن ما گنجا یموضوعات

 .میابیوجودشان را در یو چگونگ میر کننامحدود را تصو مورذات ا میتوان

به وجود دن بریپعلیرغم خدا ذات و چیستی دریافت توانی در نا ← شذات ختشنا+  او  قتیبه حق ناتوانی ذهن انسان در احاطه ← خداوندبودن حقیقت نامحدود 

 ید.تفکر نکن وندولی در ذات خدا : در همه چیز تفکر کنیدذات الله یلاتفکروا ف و یکل ش یتفکروا ف(: ص)امبریپ ← و صفات اوجهان  دگاریخداوند به عنوان آفر

 

 

 انسان به خداوند یدائم ازینسبت به نتوجه  یب :ناآگاه یانسان ها

  و .ا وستهیپ اتیعنا ی خود بهازمندینبه آگاه + خدا رحمت لطف و  هیسا یدائماحساس : آگاه یانسان ها

  [افزایش بندگی ← ازیفقر و ن شتریب درک ← (معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا )یخودشناس شیافزا] 

به هم  چشم مراهیچ گاه  ایخدا :ابدا نیع هطرف ینفس یال یاللهم لاتکلن :از خداوند ،یاله شگاهیبا آن مقام و منزلت خود در پ اسلام)ص( یگرام امبریپعاجزانه درخواست  ←

 .به خودم وامگذار یزدن

 .به حال خود واگذار نکندو او را  ردیلحظه هم، لطف و رحمت خاصش را از او نگ کی یبرا+ 

 شود.یم گرید یزهایو آشکار شدن چ ییدایسبب پ+ و آشکار است  دایکه خودش پ یزیآن چ :ورن

وجودشان به وجود او وابسته + گذارند  یم یهست آشکار شده و پا به عرصهو  دایبه سبب او پ + رندیگ یخود را از او م« وجود»تمام موجودات،  :است ینور هستخداوند 

 رینشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سا+ بخش خداوند  یتجلخودش در حد  یهر موجود:  یاله اتیاز آ یا هیآ+ وجود خالق  انگریجهان، ب نیدر ا یزیچ هر  ← است.

 .علم و قدرت او + رویت  یزیدر هر چ دی خداوهمش ← یدر جهان هست شهیاند دقیق و با ریستننگ ←یصفات اله

 «است. نیخداوند نور آسمان ها و زم:  الله نورالسماوات والارض» آیه: + 

 : معه بعده و الله قبله و تیرا الا و ئایالله ش تیماراحدیث علوی: 

 : نیازمندی به خدا در بقا« معه»                                 نیازمندی به خدا در پیدایش « :هقبل»

 ءیش یدر فنامشهودی خدا  ←است  اتیخالق موت و ح تنها خدا: « بعده»

 دیخدا د اول دیکه د یزیهرچ به         دید صفا کزمعرفت نورو یدل+ بیت : 

  نــمیتــو ب ــایبنگــرم در ــایبــه در                    نـمیبـه صحـرا بنگـرم صحـرا تـو ب+ ابیات: 

 ـمـنـینشــان از قامــت رعنــا تــو ب                    تــوه و در و دشـــرم کـــا بنگــر جـــــبه ه

+  لبق یو صفا یپاکبه دلیل جوانان و نوجوانان  یبه خصوص برا؛ قابل دسترس  یهدف امامشکل در نگاه نخست ؛ یزیبا هر چ رویت خداتوانایی : لا و وا قیعم معرفت

 .ن لذت این معرفت به آنان از سوی خدابرخورداری قطعی از کمک خدا + چشاند ←یقو میبا عزم و تصمحرکت +  دنگذار شیقدم پ
 

یبندگ ۀسرچشم ،یآگاه  

 ینورهست

 

 رابطه خدابا جهان رابطه ساعت ساز باساعت

 داوند هم هستی بخش است و هم نظم دهنده.خوجود جهان از خداست  کند یم میساعت را تنظ یو او فقط اجزا ستیوجود ساعت از ساعت ساز ن( 1

 جهان وابسته به خالق آن است . یبقا دوام و  ستیساعت وابسته به ساعت ساز ن یبقا دوام و- 2

( از یبخش ی)هست تیعنا نیا یامکان بقا وجود ندارد و اگر لحظه ا یلحظه ا یمعلول بدون علت حت یعلت با معلول است. برا رابطه مخلوقات با خدارابطه  وعن

 .و موجودات آن وجود ندارد به نام عالم یزیمخلوقات برداشته شود چ

 

 :د( خداونیچگونگ – قتیحق – تی) ماه یستیانسان درشناخت ذات و چ یناتوان
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همان که من دوست دارم پس مرا  یمن تو همان گونه ا یخدا ،یافتخار بس که تو پروردگار من نیا باشم و عزت بس که بنده تو نیمن مرا ا یخدا(: ع)یامام عل

 افتخار[ ←عزت + پروردگاری خدا  ←بندگی ]. یدوست دار ده که توگونه قرار 

معارف  ۀيکردر پ یروح نندمااعتبار نداشتن هيچ اعتقاد دینی بدون اعتقاد به آن + +  امبرانيسرلوحه دعوت همه پ+  یمهم ترین اعتقاد دین :یکتاپرستیو  توحيد

  این پيکرهبه  حيات بخش+  و احکام دین

 بر مدار توحيد در قرآن کریم. مومنان یاجتماع و یهمه اعمال فرد واحکام  اخلاق ،استقرار  +ديقرآن کتاب توح + ديتوح نیسلام دا

 دوم : یگـانه بی همتـادرس 

و  یاجتماع ،یفرهنگ تیوضع 

مسلمانان، پس از رحلت  یاسیس

 )ص(رسول خدا

 

 ورالن الظلمات و یام هل تستو ريالبص و یالعم یستویقل هل  لاضرا نفعا و ملکونیلا اءيقل افاتخذتم من دونه اوله الارض قل الل قل من رب السموات و -ب

  :هميام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق عل

 سرپرست مردم باشد. و یتواند ولینم داندار ن خودرایسود و ز اريکه اخت یکس +    .که خالق جهان است  ميخود انتخاب کنبه عنوان رب  ميتوان یرا م یکس+ 

 انیو به خدا فتديبه شک ب دياعتقاد به توح در داشت که انسانجا رده بودند کمخلوقاتی خلق  داخخدا قرار می دهند، همچون  کیاگر آنچه را که مشرکان شر+ 

  .معتقد شود زين گرید

 

 . ندارد یو شریک همتاستییگانه + خدا ب یاصل و حقيقت توحيد: اعتقاد به خدا

 :)اخلاص(ديتوح سوره .له کفوا احد کنی لم و ولدیلم  و لدی لم ، الله الصمد، الله احد  هو قل ،ميبسم الله الرحمن الرح+ آیات سوره توحيد: 

توجه تمام موجودات خواسته ( 3.مخلوقات است  ازياست که سزاوار قصد کردن و برطرف کردن ن دتنها خداون( 2ت . اس ازيخداوند از هر جهت کامل و بی ن( 1

 .ناخواسته به سوی خداست  ای

 ( آیه: و هو الواحد القهار: 2

  . الله یگانه با گفتن جمله لااله الا یبه خدا مانی+ ا پرستی بت و شرک از برداشتناز مشرکان : دست رسول خدا)ص( از آغاز رسالت خود درخواست +

فرد + وجوب  فاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان + استقرار در زمره برادران و  اسلامی حقوق و احکام تمام شدن شناخته رسميت به ←الله  فتن لااله الا+ گ

 .نيست شعار یک فقط الله الا لااله ← یخواهران دین

 .فرد مسلمان در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و دیگر مخلوقات زندگی همه تغيير ←الله  به لااله الا یپایبند  +

 یگانگی خـداو  دـیتوح

 

 

 کار آفرینش شریک  در  یهمتایشریکی و بی+ بیموجودات خدا بودن همه مخلوق بودن خدا +  خالق جهان تنها مبدأ و به د اعتقا تیخالقر د دیتوح( 1

 شیء کل خالق الله قل+ آیه:  : خدا آفریننده هر چيزی است. ءیالله خالق کل ش+ آیه: 

 . آن يتمالک ←چيزی  ندگیآوردپدیدبودن : اعتقاد به تنها مالک آن  ← بودن خدا تنها خالق جهان تیمالکر د دیتوح(2

 خداست.آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است، از آن الارض : + آیه: و لله ما فی السماوات و ما فی

 او .مخلوقات در تصرف جهان ، جز + عدم توانایی  بودن خدا سرپرست جهانو  یتنها ولاعتقاد به  ←خداوند، تنها مالک جهان  تیدر ولا دی( توح3

 یولایت خداوند به دیگر یواگذاربه این معنا نيست:            اذن

 خداونداز سوی خود  ولایتمسير و مجرای  آن شخص در نقرار داد به این معنا است:         تیولا

 یش . هاو رساننده فرمان داواسطه ولایت خ)ص(: اکرمر پيامب

شریک کسی را خویش  د و او در فرمانروایی]سرپرستى[ جز او ندارن: آنها هيچ ولیحکمه احدا یف شرکیلا و یلهم من دونه من ول ما+ آیه: 

 سازد. نمی

تواند آن را تدبير  یباشد م یچيز یکس که خالق و مالک و ولهر:  مخلوق به دست اوستکه تدبير و پرورش  یمالک و صاحب اختيار: رب  تیربوب در دی( توح4

 یآن به سون بردبه پيشو  نمودنهدایت+ جهان کننده اداره +  یتنها رب هست  ←جهان یرورش دهد. خداوند تنها خالق، مالک و ولو پ کرده

 که برایش معين فرموده.  یمقصد

 که زحمت  یتدبير سایر مخلوقات ندارند؛ باغبان در پرورش و یموجودات، به خصوص انسان، نقش :معنا نيست  نیبه ا         توحید

      یمقایسه کشاورز با دیگران، یعن . این درختان نتيجه تدبير اوست شدکند، ر یدرختان اقدام م کشد و به پرورشیم             در

 .کشت حاصل دسترنج خودش است:  نداشته اند یکه در کشت زمين او دخالت یکسان       ربوبیت

و هم نيرو و  هم خودش: با خدا کشاورز  رابطه یبررسیند. و تحت تدبير اوهمه از آن خدا باغبان و تدبيرش : ستا ین معناه اب                 

 زارعیابد که  یدر م ← داده رشد کرده و محصول داده است که خداوند در آن قرار یکشت و زرع او براساس استعداد + توانش از آن خداست 

  باید شکرگزار او باشد. ←و خداست زراعت ا یدهنده اصلو پرورش حقيقی

 .حالى که او پروردگار همه چيز است درم بروردگارى را بطلآیا جز خدا پبگو ء: یرب کل ش هو و یابغ راللهيقل اغ+ آیه: 

 و الارض + آیه قل من رب السماوات 
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: بران توسل به پيام دانستن + دفع بلا  وسيلهرا  دقهو ص یاله مغفرت جلب وسيلهدعا را + از غير خدا درخواست کمک + دانستن  یدرمان و بهبود بيمار پزشک را وسيله

 شرک است یا توحيد؟

 جهان حاکم کرده است. یت را ميان پدیده هاخداوند رابطه علي( 1

 .تعليم و تربيتساختمان و معلم نيز وسيله  یبنا عامل معمار درمان،پزشک وسيله .  یبهبود و شفا ← دارو،  یگرما و روشن←آتش  در امور مادی:

  .افزایش طول عمر ←رحم  و صله دفع بلا ←آمرزش، صدقه  ←دعا : یمعنو امور در

به قانون عمل  ←درمان یبرابه پزشک مراجعه + آموختن  یبرا معلمرفتن نزد  ← گيرد یاو صورت م شده و به اذن و اراده یطراح خداوند خود طاین روابط توس همه

 .یاله

زیرا با توحيد ندارد؛  یاجابت خواسته ها نيز منافات یبرا یاله یاوليا ندارد، درخواست از یدرمان بيمار با توحيد منافات یهمان گونه که درخواست از پزشک برا( 2

 دهند.  یبا اذن خداوند این کار را انجام م و یغير ماد به واسطه یاله یو اوليا یمادپزشک به واسطه اسباب 

 :برآوردن حاجات انسان )مانند شفا دادن(  دردین  یو اوليا )ص(پيامبر اکرم یعقيده به توانای

 . شرک: را از خود آنها و مستقل از خدا بدانيم یاین توانای  -1

 .است دارو که خداوند به آن بخشيده یمانند اثر شفابخش+ عين توحيد :  يمو به اذن خدا بدان از خداآن را با درخواست اوليا انجام + از خدا  را صرفا یتوانایاین  -2

+ توانایی  پس از رحلت)ص(روح مطهر رسول خدابودن زنده = پس از رحلت ایشان استمرار  + )ص(پيامبر اکرم یتنها به زمان حيات دنيو یاین توانایاختصاص + عدم 

 ایشان(. جسم)ایشان یو معنو یحقيقت روحاندرخواست )ص( = ما از رسول خدا درخواست  ← به انسان هارسانی یاری

 . شرک آلود:  یسعادتمند یبرا یو یا هر مؤمن از پدر و مادردعا درخواست + 

. است کرده خود گرفتاررا  یاسلام یاز جوامع و کشورها یاخير برخ یدر سال ها+  دانند یرا شرک آلود نم یچنين درخواستکه  از مسلمانان یگروه:یجریان تکفير

 .آنهان کشتوجوب  گاه + اندیشد یکه مانند آنها نم یانمسلمان خواندنمشرک و  کافر ←و شرکتوحيد درباره  یخشک و غيرعقلان یفکر جریان این پيروان تفکر غلط

بودن آنان نمسلمان  این افراد و فرکبه  داعتقا+  اینکه خدا انسان را ببخشد یو شفيع قرار دادن دیگران براطلب دعا و  ران و معصومينل به پيامبتوس: دانستن شرک + 

  دین اسلاماز مردم جهان از  یر برختنف+  بر اسلامبزرگ ترین ضربه  کردن وارد ←

 به شریک داشتن خداوند داعتقا+  خدا یشریک قرار دادن براشرک : 

 

 .  چند خالقتوسط جهان به آفرینش د اعتقا خالقيت در  شرک( 1

 یکدیگر این یاز جهان اند، یا با همکار بخشیاین تصور که چند خدا وجود دارد و هر کدام خالق  :آفرینش در خداوندشریکی اثبات بی

 یهر یک از خدایان کمالات+  توانند کل جهان را خلق کنند ینم ینهایهر کدام از آنها محدود و ناقص هستند و به ت:  اند آفریده را جهان

و  خود، نيازمند هستند ،یشوند و دیگر چند خدا نيستند. چنين خدایان ناقص یآن کمالات را ندارد وگرنه عين همدیگر م یدارند که دیگر

واحد  یخدا+ صحيح نيست  خدایی چند تصور  ←که نيازش را بر طرف نماید  ارداحتياج د ینياز یو بهر یک از آنها به خالق کامل 

 جهان است. آفریننده

 هميعل الخلق فتشابه کخلقه خلقوا شرکاء...   + 

  علاوه بر خداوند و در کنار اودیگران اینکه بودن  جهان از یمالک بخشاعتقاد به  تيمالک در شرک( 2

 شرک در مالکيت  ← شرک در خالقيت

 حق تصرف در جهان+ دارا بودن  علاوه بر خداوند و در کنار اودیگران توسط جهان  سرپرستیداری عهدهاعتقاد به  در والیت  شرک ( 3

 اءياول دونه من... : عبارت قرآنی +

خود یا سایر  یبراجداگانه کردن حساب باز .  علاوه برخداوند و در کنار او یدیگران توسط امور موجوداتتدبير داری عهدهاعتقاد به  در ربوبيت شرک( 4

 ربوبيت شرکگرفتار  ← مستقل از خداوند کسی تدبير اییتوانگمان  +  الهی تيدر کنار ربوب مخلوقات

 

شرک و توحید مرز  

ات شرکـمراتب و درج  
www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 

 

 

  

 انتخاب بهترین ها  ←جست وجو

انتخاب مهم  این بودنبه دور از احساسات بودن + بر اساس فکر  لزوم  ← سرنوشت دنیا وآخرتزدن رقم+ تغییر مسیر زندگی   ←انتخاب سبک زندگی 

 .عقل پسند از آن دلیلی محکم وحمایت + باشد 

 به تصمیم گیری درست  کمک فراوان ←شناخت آن ریشه ها : جهان بینی ویژه +  ی خاصاندیشه ها: زندگیهای ریشه سبک

 ینیضد د یروح و محور زندگ :شرک         ≠         ینید یروح زندگ :دیتوح       زندگی توحیدی ←جهان بینی توحیدی 

 افکار و اعتقادات  انسان: و رفتارهای هامهم ترین عامل در تعیین هدف 

   عیطبیبه طورهدف  ینارسیدن به در زندگی ساختن ف وصرم ←با لذات مادی یخوشبخت+ انحصار  در کسب ثروت مندیسعادتبه و ایمان  شپذیر+ مثال: 

 

 

 یو سبک زندگ دیتوح  :درس سوم 

و  یاجتماع ،یفرهنگ تیوضع 

مسلمانان، پس از رحلت  یاسیس

 )ص(رسول خدا

 

ن بودپروردگار هستی به ایمان +  به عنوان تنها خالق جهان دخداون شپذیر  ← [همان اساس + رفتار بر یزندگ رمسی انتخاب  ←اعتقادات انسان ] :یک اصل

 حرکت در مسیرتوحید عملی. دادن = جهت زندگی خود قرار را خدا + رفتاری متناسب با این اعتقاد داشتن   ←او 

 :پادشاه حبشه « نجاشی  «جعفربن ابی طالب در حضورتوحیدی از زبان اثرات پذیرش اعتقاد 

ث ما پیامبری مبعواینکه خداوند از میان  این چنین بودیم تا.. قومی جاهل بودیم، بت می پرستیدیم، مردار می خوردیم، مرتکب زشتی ها می شدیم،  ما قبلا»

، )توحید: قل هوالله احد(ما را به خدا فراخواند که او را یگانه بدانیم پیامبر .و عفتش ایمان داریم فرمود که خانواده اش را می شناسیم و به صداقت و امانت داری

، او ما را به عدل، احسان، راستی، )نفی شرک: لااله الاالله(هیمچیزی را شریک او قرار ند، می پرستیدیم کنار بگذاریم عبادت کنیم و آنچه را که خود و پدرانمان

)اقم و منکر و دروغ نهی کرد و دستور داد نماز را به پا داریم و ارتکاب فحشا)ان الذین یاکلون اموال الیتامی ...( دعوت کرد و از خوردن مال یتیم ... درستی،

 «.ما نیز او را تصدیق کرده و به او ایمان آوردیم و از او پیروی کردیم ،)کتب علیکم الصیام(، زکات بپردازیم و ماه رمضان را روزه بگیریمالصلاه(

 تأثیر آن کمتر    ←ضعیف ترایمان هرچه + در زندگی بیشتر  تأثیر عملی آن  ←هرچه ایمان قوی تر توحید در زندگی: میزان تأثیر گذاری معیار 

 .راه راست است نی)که( ا دیکن یپس او را بندگ همانا خداوند پروردگار من و پروردگار شماست: مٌیصِراطٌ مُّستَّق ذاه فَّاعبُّدوهُّ  وَّ رَّب ُّکُّم رَّب ی هَّاِن َّ الل+ آیه: 

 عملی دیتوح ← تیربوب در دیتوح=  نمود یاو خوددار ریتنها او را عبادت و پرستش کرد و از پرستش غ دیبا ←است یپروردگار )رب( هستتنها خداوند + 

 یبندگ قتیحق خدا، در رازیهرچه غ یبندگ+ تحت قدرت اوست  زیاست و همه چ ینها خدا رب و پروردگار هست: ت یراه راست و درست زندگ؛ خداوند یبندگ+ 

طر پرخ یبرد، در راه شیپ رخدایخود را با اتکا به غ یگام بردارد و زندگ ریمس نیدر ا یاگر کس ←عالم ندارند  نیدر ا ینقش و قدرت چیاست که ه ییزهایچ

 .جز سقوط ندارد یگام گذاشته که سرانجام

 گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد         بر آستان جانان گر سر توان نهادن + بیت: 

 

 یدر زندگ دـیبازتاب توح

 

 اجتماعی –ابعاد شرک عملی : فردی              ≠          اجتماعی –ابعاد توحید عملی : فردی 

 دیتوح یبعد فرد

انسان ی = عمل

  موحد

تصمیم ها و فعالیت  تمایلات درونی و ش در جهت استقرارکوش+ در مسیر توحید عملی گذاشتن مگا: در زندگی اطاعت از فرمان های خدا

همسر، شغل، دوست، در چگونگی تحصیل، تفریح، ورزش و  در انتخابگرفتن خدا  نظر در؛ مثلاً جهت خواست و رضایت الهی های خود در

 .فرمان های اودایره  ازدر عدم خروج  تلاش+  خود و به طور کُّلی در تمام برنامه های روزانه انتخاب نوع پوششحتی در 

 یثمرات بعد فرد

  یعمل دیتوح

موح د  یامیدوار ←حکمت آنستن ندانعلیرغم  از نظر او هیچ حادثه ای در عالم نبودن بی حکمت+ جهان داشتن معنای خاص امیدواری : 

که دشواری های زندگی به اینباور +  دادنقرار آینده های موفقیت آنها را زمینه +در مقابل سختی ها و مشکلات یو استوار یصبور+  واقعی

 اوست. وشکوفایی رشد برای بستری بلکه نیست، خداوند مهری بی نشانه

 ارادت اوستهر چه بر سر ما می رود  که          ت ـرت دوسـسر ارادت ما و آستان حض        

 تــابل رخ دوسـا در مقـه هـادم آینـنه           رـنظیر دوست ندیدم، اگرچه از مه و مه       

+  شخصیت یپایدارثبات و  ←او  هایفرمان ی ازپیرو+ تنظیم زندگی بر اساس رضایت خداوند کرده ثبات شخصیت و آرامش روحی: 

 از آرامش روحی  یبرخوردار

بدن +  قرار داده است انسان موحد موجودات جهان را مخلوق خدا می بیند و می داند که خداوند او را در برابرشان مسئولمسئولیت پذیری: 

حق ندارد سلامتی دیگران را به  + می داند که حق ندارد به آن آسیب برساند  ←خود را امانتی الهی می شمارد که خداوند به او سپرده است 

 ا.نهآ زندگی و بقا کمک به ادامه+ به حیوانات  نآسیب نرساند + دازدخطر ان

تقواى الهى پیشه کنید؛ هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها و آبادى ها؛ »مومنان: به مردم زمان خود و همه)ع( امام علیخطاب + 

 » بپرهیزید را اطاعت کنید و از عصیان او چرا که شمادر برابر همه اینها حتى سرزمین ها و چهارپایان مسئولید. خدا
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 یبعد فرد

ی عمل شرک

= 

  انسان مشرک 

در پی کسب رضایت قدرت های مادی و یا به فرمان های خداوند  ترجیح اوامرشدادن + او را معبود خود قرار +  نسپرد (بت درون)دل به هوای نفس 

 .مدن برآ) بت های بیرون)طاغوت ها 

آیا تو می توانی ضامن او باشی  ]و به  آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفت،:  ااَّفَّاَّنتَّ تَّکونُّ عَّلَّیهِ وَّکیلً هَّواهُّ و هَّهراَّیتَّ مَّنِ ات َّخَّذَّ اِلاَّ

 دفاع از او برخیزی[؟

بعد  عواقب

 شرک یفرد

  یعمل

برای هر روز قدرت های مادی کردن رنگ عوض + هر روز هوای نفس داشتن  جدید خواسته: تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیری از طاغوت 

 رشخصیتی ناپایدا درونی ناآرام وداشتن  ← بردگی جدیدکشاندن به 

 از : نُّیهُّوَّ الخُّسرانُّ المُّب لِکَّذوَّ الآخِرَّةَّ  ایالد ُّن خَّسِرَّ وَّجهِهی صابَّتهُّ فِتنَّةُِّن انقَّلَّبَّ عَّلاِن اَّ وَّ اطماَّنَّ بهِ رُّنِیاَّصابَّه و خَّ فَّاِن حَّرفٍ عَّلى هَّالل عبُّدُّیَّوَّ مِنَّ الن اسِ مَّن 

به او رسد، دلش  یریپس اگر خ کند، یآسودگى( عبادت و بندگى م نها به زبان و هنگام وسعت وتجانب و کناره اى ) کی بر را خدا که هست کسى مردم

 .آشکار است انیهمان ز نیا .ندیب یم انیو آخرت، ]هر دو[، ز ایاو در دن .شود یم گردانیبه او رسد، از خدا رو بلایی اگرو  ردیگ یبه آن آرام م

هر  فرد در داشتنخداوند برندست از پرستش =  داریثابت و پا یپرستش :مانیا یپرستش از رو :دیترد یبا پرستش از رو مانیا یپرستش از رو تفاوت

=  نیریحوادث تلخ و شآن توسط  رییتغ+  یو سطح یمقطع: دیترد یپرستش از رو. شیچه در تنگنا و چه در آسا ،یو چه در راحت یچه در خوش یطیشرا

 . و شر یهنگام سختبه خدا ی از گردانیروو  رسیدن ریخبه هنگام  یعبادت و بندگ

 
 

  داوند و اطاعت همه جانبه از اودر جهت خ ینظام اجتماع ای ی(و فرهنگ یاقتصاد ،یاسیارکان س) جامعه کی ارکان و نهادهاقرار گرفتن همه 

  حکومت آن: جامعه  کیرکن  نیترمهم+ 

ت + کرده اس نییحاکم تع یرا که خداوند برا یطیشراداشتن و  یاله نیحاکم آن بر اساس قوان ندیبه حکومت رس( 1ویژگیهای جامعه توحیدی: 

 .در جامعه  یاله نیقوانش در به اجرا درآوردن کوش

 یبعد اجتماع

=  یعمل دیتوح

 جامعه توحیدی

+ از تفرقه و تضاد  یدور+ عدالت گستر  یجامعه ا+  گانهی یخدا یفرمان ها یاجرا یسو بهابعاد و ارکان آن  ریاقتصاد و فرهنگ و سا رویشیپ

، نه با تمس ک به ظالمان و حکومت  یحکومت اله هیو قرار گرفتن در سا یپرست کتایو  دیبا تمس ک به توح:  یوحدت و هماهنگ یبه سو حرکت

+ و مسلمانان  خدادشمنان  با ت + دوستن نکردنها حق حکومت کردن را نداده اسکه خداوند به آن یحکومت کسان+ عدم پذیرش  یرالهیغ یها

 سخن خداوند: نیبه ا+ گوش فرا دادن بنابه فرمان خداوند و مستضعفان  محرومان از تیحما+  با ظالمانمبارزه 

ن دشمن م دیآورده ا مانیکه ا یکسان یا: قَّد کَّفَّروا بِما جاءَّکُّم مِنَّ الحَّق  وَّبِالمَّوَّد َّة  هِمیاِلَّ تُّلقونَّ اءَّیتَّت َّخِذوا عَّدُّو ى وَّ عَّدُّو َّکُّم اَّولِ لا آمَّنوا نَّیال َّذ هَّای ُّاَّ ای+ 

 .ندا دهیورز شما آمده است، کفر یکه برا یحق  نیحال آنکه آنان به د دیکن یکه( با آنان مهربان ی)به گونه ا د،یریو دشمن خودتان را دوست نگ

ثمرات بعد 

 دیتوح یاجتماع

 یعمل

 

 ریو تعاون و خ ثاریاهل ا+ قرار دهند  یاجتماع یهاتیتنها منافع خود را محور فعال+ خود را دنبال کنند  یویدن لاتیها و تماهمه فقط خواسته

 .نباشند گرانیرساندن به د

 شرک یبعد اجتماع

 مشرک= جامعه  یعمل

در  گرانیگیری دکار+ بهستمگر  یهاانسان قدرتروز به روز + افزایش  یامکان رشد و تعالرفتن  نیاز ب+ جامعه در تفرقه و تضاد فراگیری 

 و ا یطاغوت و دستورها تیسخن از حاکم= او  یهاخداوند و فرمان تیاز حاکم یسخننبود  ←خود  الیخدمت ام

 یبعد اجتماععواقب 

 یعمل شرک

 

  ارکان جامعه گرفتن  یدیرنگ توح← دیتوح یجامعه به سو کیمردم حرکت : دیتوح یو بعد اجتماع یبعد فرد انیم( هیمتقابل )دوسو یرابطه

  موحدانه یخداوند و زندگ یو حرکت به سو اهرشد انسان یبرا نهیزم شدنتر آسان ← یاجتماع ینهادهابودن  یاله نیقوان یدر خدمت اجرا+ 

یو اجتماع یفرد دیتوح یهـیرتباط دو سوا  

 تمام افراد جامعه و  تک افرادنه تک؛  راداف تیجو  حاکم بر اکثر: انسان عصر حاضر

 میها توجه کنکه خوب است به آن است میاز شرک قد تردهیچیپ اریبسامروز  شرکوجود ندارد، اما  ،یجوامع امروز ترشیب انیشرک در قالب بت و مانند آن در م: تلخ  تیواقع

 .میها تلاش کنناز آ یدور یو برا

 :جهان امروز یهااز شرک یبرخ

اَّنا رب ُّکم »پنداشتن مانند فرعون)که جوامع  گریخود را مالک د +  ( تی)شرک در مالک کردن ی: جهان خلقت را ملک خود تلقاشتنپندو رب جهان  یخود را مالک، ول( 1

 ← خدا یعنیآن،  یقیمالک حق رون توجه به نظبدجهان در صرف ت+  هاآن یبرا یریگمیتصم ( + کردیم یو خود را پروردگار بزرگ مردم معرف گفتیم «یالاعل

 .ها .ثروتمند و مانند آن اریدر کنار جوامع بس ریفق اریشدن جوامع بس دایپ+  عتیو آلوده شدن طب ستیزطیمح بیتخر  

 و خدافراموشی: ی به امور دنیویمسرگرشدت ( 2

 . هاخداوند در قلب آن نداشتن گاهیجا+  یفراموشخدا  ← یویبه امور دنها از انسان یاریبس یسرگرم

چه و و هوس و آن یهوشدن  ودبت و معب:  با پروردگار شیاین تیخلوت انس با خدا و درک معنو یبرا ییجاماندن ن یباق ←ن در دلشا یو لذات شهوان ایدن نتیز یفزون

 راه نیها در اهرسان ریو سا نترنت،یماهواره، ا ون،یزیتلو نما،یمانند س د،یجد یاز ابزارهاگیری + بهرهچون خدا هم ها+ پرستش آن رساندیم شانیهاکه آنان را به هوس کسآن

 .از خدا و آخرت کسرهی+ غفلت 

 

ان امروزـو شرک در جه دـیتوح  
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 خود انسان سعی و تلاشدستیابی به قرب الهی :  ابزار +                                                                                                  تقرب به خدا :هدف خلقت انسان

                                    

 بندگی هوای نفس و شیطان               بندگی خدا                                                                                                                                                           

 

از  انحراف احتمال خطرات +تهدید با   ← رضای حضرت دوستو دل و عمل خویش برای  + قرار دادن اندیشه دراه توحی گزینش: ی انتخاب یکی از این دو راهصحنهزندگی، 

  توحید

  تر است.سنگی سیاه پنهان ای سیاه در شب تاریک بر تختهراهیابی شرک به دل انسان از راه رفتن مورچه + روایت نبوی: 

 برای خدا  خالصعمل + انجام ها به آنآفت شرک نیافتن راه   ←حریم اندیشه و دل+ پاسبانی از 

 ی او نگذارمتا در این پرده جز اندیشه         ام شـب هـمـه شـب پاسـبان حـرم دل شـده+ بیت: 

 

 وـت یط براـفق  :م چهاردرس 

و  یاجتماع ،یفرهنگ تیوضع 

مسلمانان، پس از رحلت  یاسیس

 )ص(رسول خدا

 

اخلاص + مطابق دستور او خداوند  یرضا یفقط برا عملانجام  :ینیاخلاص در کاربرد د+         آن  ریاز غ زیچ کیخالص کردن و پاک کردن :  در لغت اخلاص

 در اسلام، به درگاه خداوند داشته شده اعمال عرضه  یتمام یشرط قبول :اخلاص

 . کنندیم دایپ یبرتر گریکدیبا توجه به مراتب اخلاصشان، بر  مؤمنان+ روایت نبوی: 

 شکل و ظاهر عمل: در حکم بدن و کالبد آن روح( 2 +          به منزلة روح عمل: قصد ، هدف =  تین( 1 :   اجزاء عمل

 .مؤمن از عمل او برتر است تیمن عمله: ن رٌیالمؤمن خ ةی َّنحدیث نبوی:  

 اوست. یهاتی: همانا اعمال انسان وابسته به ناتی الاَّعمالُ بالن  اِن َّما+ 

 «کار شر، از آن شر بدتر است. یدهندهکار بهتر است و انجام از آن ک،یکار ن یدهندهمنه و فاعل الشر شرٌ منه: انجام رٌ یخ ریفاعل الخ»+ روایت علوی: 

  .باشد یاله تین یکار دارا یانجام دهنده= خاطر خدا بهعمل + انجام دادن  تین کردن خالصبرای  نسان مؤمناکوشش  یـاعلـحسن ف

زمان، مکان و  ت،یفیک ت،یانجام عمل از جهت کم:  صورت که خداوند دستور داده است انجام عمل به همانتلاش انسان مومن برای  حسن فـعلـی

 .و به همان صورت که خدا فرمان داده است انجام شود یکار به درست=  خداوندمطابق خواست  یطورهمان ،وهیش

رکوع و دو سجده در هر رکعت و قبل از طلوع آفتاب انجام شود، انسان  کیخداوند امر فرموده که نماز صبح در دو رکعت و با  گرمثال: ا

 .و درست انجام داده باشد حیصورت انجام دهد تا صح نینماز خود را به هم کندیتلاش م زیمؤمن ن

 

 یدر زندگ دـیبازتاب توح

 

 انسان

 :شتریبفت ایدر  ← یاله یهاهو نشان اتیدر آ تفکر  ←[ اخلاص  ←به او  مانیا  ←معرفت به خداوند ]

 دل ندارد که نـدارد به خـداوند اقرار  خـداونـد دل است  هیهمه تـنب نـشیآفر+ 

 هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار              وجود واریهمه نقش عجب بر در و د نیا

 دل به مهر او + ندادن آیات الهی  نیافتن  ←به روی جهان  چشم اندیشه نبست+  غفلت

 هر دو عالم پُر ز نور و دیده نابینا، چه سود  تابد ز ذرات جهان مهر رخسار تو می+ 

 .معرفت کم یا معرفت عمل بیاز  معرفت و آگاهیعمل بر اساس  بودن ترمقدسو  ارزشمندتر

  از نماز بدون معرفت و آگاهی نزد خداوند  ارزشمندتر بسیاربا معرفت انماز انجام  مثال:

افزایش معرفت و 

شناخت نسبت به 

 خداوند

 انسانمندی بهره+ در قلب محبت او  تیتقو + غفلت از خداوند کردن  کم ← جستن از او یاریخداوند و  شگاهیبه پ ازیو عرض ن شیاین

 .یاله یهااز کمک

راز و نیاز با خدا و 

 کمک خواستن از او

  آن  یتدریج+ از بین بردن ی درخت اخلاص و بندگی ریشه دنسوزان   ← گناه

 «تمام اخلاص در دوری از گناهان جمع شده است.»:امیرالمؤمنین علی )ع(  ←

 درخت اخلاص دادن  رشدو کردن  آبیاری  ← توجه به واجبات و اطاعت از خداوند+ ترک گناه 

 .خداوند بدان جهت روزه را واجب کرد تا اخلاص مردم را بیازماید: وی عل+ حدیث .          اعمال واجب انیدر م تقویت اخلاصدر روزه  تأثیر خاص

دوری از گناهان و 

تلاش برای انجام 

 جباتوا

 

 اخلاص تیتقو یهاراه
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دستیابی به 

درجاتی از 

 حکمت

 .هاتباهیها و لغزش ممانعت از هدف درست و راه رسیدن به آن +  دهندهنشان   ←به دور از خطا +  علم محکم و استوار: حکمت 

 گرفتار باطل نشدن+  در شرایط سخت و پیچیده از باطلحق تشخیص توانایی  ←بینی، به درجاتی از بصیرت و روشنانسان حکیمرسیدن 

 در قرآن کریم داشتن حکمتبه  لقمانتوصیف + 

 « فت از دل و زبانش جاری خواهد شد.های حکمت و معرچشمه ← د را خالصانه برای خدا انجام دهدهرکس چهل روز کارهای خو»+ حدیث نبوی: 

 

نفوذناپذیری 

در برابر 

وسوسه های 

 شیطان

 .منان با اخلاصفریب مؤ نی درشیطان: ناتوااقرار +          ؛ن خوردهای شیطان را نفریب وسوسه ←انسان در اخلاص روی پیش

 که عنقا را بلند است آشیانه این دام بر مرغی دگر نه برو + بیت: 

 .نیبه مقام مخلَّص دنیص و رسداشتن اخلا: در قرآن کریم )ع(وسفیحضرت  صفو+ 

 أَّحَّب ُ س ِجْنُال رَّب ِ قَّالَّ ،  لَّیَّکُونًا م ِنَّ الص َّاغِرِینَّ مُرُهُ لَّیُسْجَّنَّن َّ وَّقَّالَّتْ فَّذَّلِکُن َّ ال َّذِی لُمْتُن َّنِی فِیهِ و لَّقَّدْ رَّاوَّدت ُهُ عَّن ن َّفْسِهِ فَّاسَّتَّعْصَّمَّ وَّ لَّئِن ل َّمْ یَّفْعَّلْ مَّا آ »آیات :+ 

)همسر عزیز مصر( گفت این همان کسی است که به خاطر )عشق( او مرا  : الْجَّاهِلِینَّ م ِنَّ أَّکُن وَّ إِلَّیْهِن َّ أَّصْبُ کَّیْدَّهُن َّ عَّن ِی تَّصْرِفْ إِلا َّ و إِلَّیْهِ یَّدْعُونَّنِی مِم َّا إِلَّی َّ

دهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد و مسلماً خوار و ویشتن دعوت کردم و او خودداری کرد، و اگر آنچه را دستور میسرزنش کردید. )آری( من او را به خ

ها را از من خوانند و اگر مکر و نیرنگ آنها مرا به سوی آن میچه اینتر است از آنذلیل خواهد شد! )یوسف( گفت پروردگارا! زندان نزد من محبوب

 «گردد و از جاهلان خواهم بود.ها متمایل میقلب من به آنبازنگردانی 

 دام شیطان برای یوسف: درخواست نامشروع زلیخا برای ابتلا به گناه + 

 خواست حضرت یوسف از خداوند و پناه بردن به سوی او، باعث نجات وی شد.چگونگی نجات از این دام: توجه و در+ 

 یهاها، شبکهوبگاه ها،لمیف:  دانیاز بهشت جاوآنان ختن محروم سا+ به گناه  نکشاند + ها انسانهوس زودگذر  کیتحربرای امروزه  طانیشهای دام

 . یمنحرف اجتماع یهاها و دستهناسالم و گروه یمجاز یهاکننده، شبکهگمراه یاماهواره

 . او یهافرمان یخالصانه رشیپذ + خداوند شگاهیآوردن به پ یرو :هامقاومت در برابر آنلوازم + 

 .آخرت یکامسرشار از شاد اتیح+  ایپاک و بانشاط دن یزندگن داداز دست ی شیطان : اهدام ی درگرفتار + عاقبت

دریافت 

های پاداش

وصف 

 شدنیان

 وصف امامخدا ) شگاهیتقرب به پ+  یقیمحبوب حق دارید: ما لیفراتر از تصور و تخ+  گنجدیدر ذهن ما نمکه  ییهاپاداش ←خداوند  یخالصانه یبندگ

 ( انیمؤمنان و معبود عالم ی صادقان، ول یهاعارفان، دوست دل یآرزو تیهانعلی)ع( از خدا: 

و آن مقام  ییبایو ز یهمه خوبن دست آوردبه ←خود  انیشوایپ گریزهرا )س( و د )ع(، فاطمه یعل نیرالمؤمنی)ص(، امرسول خدا یبایز یبه زندگنظر 

 .خدا یخالصانه یاز راه بندگبه محبوب  یکیقرب و نزد

 
 

درخت اخلاص یهاوهیم  
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روز در حال تصمیم گرفتن برای انجام یک کار یا ترک آن است بیند که شبانهمی یابد + می+     هر انسانی آن را در خود در    است.کار  یک ترکیا توانایی بر انجام  :اختیار 

 (نیاز از استدلالوجدانی )انکارناپذیر، بدیهی، بی یحقیقتاختیار:   ←

د ما خداون+ اختیار انسان در انتخاب راه هدایت یا گمراهی ]  گزار خواهد بود یا ناسپاس.یا سپاس میما راه را به انسان نشان داد: إِن َّا هَّدَّیْنَّاهُ الس َّبِیلَّ إِم َّا شَّاکِرًا وَّ إِم َّا کَّفُورًا+ آیه: 

 د.[قرار دا شیو مسئول سرنوشت خو دیآفر اریو اخت را صاحب اراده

ه شما آمد، پس هر کس که بینا گشت، ب یروشن از جانب پروردگارتان به سو لیبه راستی که دلا:  ...فَّعَّلَّیْهَّا عَّمِیَّ ََّمَّنْ و قَّدْ جَّاءکُم بَّصَّآئِرُ مِن رَّب ِکُمْ فَّمَّنْ أَّبْصَّرَّ فَّلِنَّفْسِه+ آیه: 

 [در قبول یا رد  این رهنمودها« اختیار او»و « انسان»نزول رهنمودهای الهی بر ]  ر دل گردد به زیان خود اوست ... .سود خود او و هر کس کو

 ].کندیبه خاطر آن است که] خداوند هرگز به بندگان ستم نم زیشماست [و ن نیشیخاطر کردار پ[عقوبت]، به نیا :دیبِظَّلا مٍ لِلعَّب سَّیو اَّنَّ  اللهَّ لَّ کُمیدیذلِکَّ بِما قَّدَّ مَّت اَّ+ آیه: 

 [بر طبق عدالت و بر اساس اعمال آزادانه و آگاهانة خود انسان است. ،یاله فریپاداش و ک

 .در عمل بهره برداری و اثبات آن ، انکارکننده اختیار در سخن یا بحث 

 فشـاند آن میوه را دزدانه سـخـتمی                             رفـت بالای درخـتآن یـکــی می     + ابیات مولوی: 

 یارـیار است، اختـار است، اختـیـاخت                     گفت: توبه کردم از جبر ای عیار                        

ها و ... قوانین حاکم بر طبیعت مانند قانون جاذبه زمین، توالی فصل + انند دستگاه گوارش و یا گردش خون م های مختلف بدن خودعملکرد دستگاهدر نقش نداشتن انسان 

 محدودیت اختیار انسان .  اختیاری نبودن بسیاری از امور +   ←صورت طبیعیبه

 انسان . ی سرنوشتکنندهتعیین ها + گیریمبنای تصمیم اختیار محدود انسان :اهمیت 

 

 قدرت پرواز  :م پنجدرس 

و  یاجتماع ،یفرهنگ تیوضع 

مسلمانان، پس از رحلت  یاسیس

 )ص(رسول خدا

 

 تردیدگاهی +  عملجوانب آن +   سنجش+ اندیشه : ابتدا های انسانتصمیممراحل  تفکر و تصمیم  -1

  و های لازماز بررسی گزینش یکی پس+  میان چند راه و چند کاربرای انتخاب یک راه از 

 عمل .
 « رَّب ِکُمْ...کُمْ بَّصائِرُ مِنْ قَّدْ جاءَّ »+ آیه : 

   این که فردا این کنم یا آن کنم

 خود دلیل اختیار است ای صنم

 

احساس رضایت یا  -2

 پشیمانی

 از خودآن کار دانستن   ← در وجود انسان رضایت و خرسندیاحساس  موفقیت در کار +

 .ی خودی اراده و تصمیم عاقلانهنتیجه+ 

ی اان + بی پشیمانی احساس+  خود یا دیگری بهرسانی + زیاندر کاری ارتکاب به اشتباه 

 کار .آن ترک اییتوانداشتن  ←دادم کار را انجام نمیکاش آن

  گر نــبودی اختیار این شـرم چیست

 این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟

  که خوردی زان بدی پشــیمانیوان 

 شـتی مهتدیز اخــتیار خویـش گ

 زیان+ جبران آثار و عواقب عمل خود  پذیرش ← کارهای خود دانستن مسئولخود را  مسئولیت پذیری -3

  رسانی 

ا خود ر ←شکنی + عدم انجام مسئولیت پیمان ← هاپیمانو  اساس عهدها+  دیگران به

 دانستن. مجازات مستحق

 « ذلِکَّ بِما قَّد َّمت ایدیکُم وَّ اَّن َّ اللهَّ... »آیة + 

   هیچ گویی سنگ را فردا بیا

 نیــایی من دهــم بَّد را سزا؟ور 

   هیچ عاقل مرکلوخی را زند؟

 هیچ با سنگی عتابی کس کند؟

 

اریشواهد وجود اخت  

جا که جز خداوند، عظمت آن را تا آنروی شیپ -3 کمال  یهابه قلهرسیدن  -2  خود یزندگ یبرا یزیربرنامه -1: از انسان اریقدرت اخت خواسته خداوند در قبال اعطاء

  .داندینم

 یم شیکند و به پ یعمل م نیمطابق با آن قوان یجهان هست+ را بر آن حاکم کرده  یمشخص نیقوان+ کند  یم ریکه خداوند امور آن را تدب میکن یم یزندگ یما در جهان* 

 ست؟یما ن اریمانع اخت یاله یآیا قدر و قضا   ← )قانونمند است( ب یاله یقدر و قضا یتحاکمبا  یدر جهان یزندگ=  رود

 اریاخت ییشکوفا سازنهیجهان، زم یقانونمند

مقد َّر به  کند،یم نییها را تعآن یو زمان یمکان تیموقع ،یژگیمتعال با علم خود، اندازه، حدود، و یجهان، از آن جهت که خدا مخلوقات+  اندازه گرفتن: ریتقد+   اندازه قدر:

 از آنِ خدا و از علم خداست شیهاو قانون هایژگیو و هایکارزهیموجودات و ر یجهان با همه ینقشهی اند + اله ریتقد

 یاله یبه قضا شوند،یم جادیا یاله یاز آن جهت که با فرمان و حکم و اراده مخلوقات جهان،+ دنیبخش تی حتم+  حکم کردن+  دادن انیپا+  به انجام رساندن  قضا:

 .خداست  یبه اراده شیهاو قانون هایژگیو و هایکارزهیموجودات و ر یجهان با همه یکردن نقشه ادهیاجرا و پ+  دانوابسته

 کردن آن. ادهیهست و نه در اجرا و پ یجهان نقص ینه در نقشه  ←

  .شودیم یکه سبب رفع تشنگ دهیآفر هایژگیو نیکه خداوند آب را با ا میدانیم =  یرفع تشنگ یبرا آبنوشیدن   ←ی الهی و قضا ریاعتماد به تقد+ 

 در الهیــا و قــقض
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را لغو  یتعلق گرفت، هر قانون یابه حادثه یجهان و نظم در آن است که وقت یمندناز قانو ریغ یزیچ ر،یتقد+ انسان ناسازگار است  اریبا اخت یقضا و قدر اله پندار نادرست :

 . زندیرا برهم م یو هر نظم

 .است یریگو بهره افتنیقواعد، توسط انسان قابل  نیا+  خاص خود را دارد و تمام جهان بر آن قواعد بنا شده است یو قاعده یمهندس یزیهر چ برداشت درست:

 .دیآینم دیپد یاریکار اخت یبرا یانهیزم چیه -ب+  شودیبرقرار نم ینظم چیه -: الفیاله یو قضاقدر  رشیپذ بدون+ 

 :  با رفتار و سپس گفتار خود)ع( از قضا و قدر  نیرالمؤمنیام حینگرش صح : ارائه  داستان نشستن امیرمومنان )ع( زیر دیوار کج مثال

 یاز قضا و قدر اله یگریبه نوع د ،یقضا و قدر اله یاز نوع« = .برمیپناه م یبه قَّدَّر اله یاله ینه، بلکه از قضا» :علی)ع( امام     ؟یزیگریم یاله یاز قضا ایآ نیرالمؤمنیام ای -

 .برمیپناه م

 آن است.  سازنهیعامل و زم+  ستیمانع تحرک و عمل انسان ن: به قضا و قدر اعتقاد

 دارـلاح یک پنـاص

 

تا  ،یاریدر فعل اخت+  اراده باشد یمختار و دارا یخداوند اراده کرده است که انسان موجود= و خواست خداست  یاله یاز اراده یو اراده در انسان ناش اریوجود اخت

=  خداوند است یوابسته به اراده یهمگ زند،یکه از ما سرم یما و عمل یوجود ما، اراده حال، نیدر ع +  ردیگیآن کار انجام نم م،یارا نکرده یکار یما اراده کهیزمان

 .با آن منافات ندارد + خداست  یانسان در طول اراده یاراده

 دهیپد کی شیدایدر پی موثرهاعلت

از عوامل و عناصر، مستقل  کیهر ی اعمال اثر خاص+  دهیهر پد شیدایدر پ گریدکی یمشارکت چند عامل به صورت مجموعه و با همکار  عرضیعلل  -1

ن اندبه سرانجام رس در ییهر عامل به تنها ناتوانی +  یگرینقش دمتفاوت با  هر عامل میمستق ینقش خاص+  جهینت ی برای حصولگریاز د

 خود  + مستقل بودن + پیوستگی + مثال : رشد یک گیاه نظر امر مورد

کار ن نسبت داد+ اثر عامل اول به معلول  انتقال ←در عامل سوم  ریتأث ←عامل در عامل دوم  کی یگذاراثربا  دهیپد کی شیدایپ طولیعلل  -2

 + دریافت علت بودن یک عامل از عامل بالاتر + مستقلال نبودن + وابستگی + مثال : نوشتن از عوامل کی)معلول( به هر

 

 دـداونـان با اراده خـانس ارـیرابطه اخت
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 نسان ا اریاراده و اخت یریکارگبه -3+         انسان ییایحرکت و پو سازنهیزم -2+          یاله ریتقد یتجل  -1: حاکم بر جهان خلقت یمندقانون

 خاص.  نیقوان یرهیآن در دا یهادهیپدحرکت تکاملی و + جهان خلقت  یمندقانون  ← یاله ریتقد

 هاانسان یحاکم بر زندگ نیقوان  -2+          جهان خلقت نیقوان -1:  یاله یهاسنت الهی = نیقوان

،  کیزیعلوم ف قیجهان خلقت از طر نیقوان شناخت

 ی و ... شناسستیز ، یمیش

 عتیاز طب یمندبهره+  یاله یهاما با نشانه ییآشنا

ن ساختمتاز + م یحوادث زندگ یو همه هاتیها و موفقشکست ها،ینیریو ش هایما نسبت به تلخ حیگرش صحن هاانسان یحاکم بر زندگ نیقوان شناخت

  . و خلقت گرانید خود،در روابط ما با خدا،  سزابه ریتأث+  گرانیو حوادث جهان از د عیما نسبت به وقا دگاهید

 

  یخداوند در زندگ یهاسنت :درس ششم

 یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ تیوضع 

 )ص(مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا

 

  : ( سنت ابتلاء1
 . چه را ادعا کرده مشخص سازدبروز دهد + درستی یا نادرستی آنخود را  موقعیتی است که صفات درونی وقرار دادن فرد در شرایط =  امتحان ابتلاء =

ی صحنه، چه مؤمن و چه کافر، چه فقیر و چه غنی، زندگی هر انسانی=  های دورانهمهدر  های انسانهمه+ شامل  ثابت و همیشگیقانون خداوند +   فراگیرترینو  ترینعام+ 

  گردد.می شناختهشود + می ساختهها با این ابتلائات انسان هویت و شخصیت+   هاستها و آزمایشانواع امتحان

 ماندگی و خسرانعقب  ←+ عمل غلط  رشد و کمال ←عمل درست چگونگی عمل ما :ما +  تصمیمروشن شدن  ←پیرامون ما: امتحانی برای ما  ترین حادثهکوچک  ←

ه ما بازگرداند یسوو به مییآزمایم ریو قطعاً شما را با شر و خ چشدیا مطعم مرگ ر یهرکس: تُرجَعونَ نایفِتنَةً وَ إِلَ رِیالخَکُل ُ نَفسٍ ذائِقَةُ المَوتِ وَ نَبلوکُم بِالش َر ِ و + آیه: 

 [و امتحان است. شیبا امور شر در معرض آزما ای ریامور خ یلهیوسخود همواره به  یدر زندگ یهر انسان].دیشویم

 انمیا یهرکس ادعا]شوند؟شوند؛ همین که بگویند ایمان آوردیم، و آزمایش نمیآیا مردم گمان کردند رها می: یُفْتَنُونَأَن یَقُولُوا آمَن َا وَ هُمْ لَا أَحَسِبَ الن َاسُ أَنْ یُتْرَکُوا + آیه: 

 [.ردیگیکند، در معرض امتحان قرار م

 :تفاوت امتحان الهی و امتحان بشری

 به آگاهی لازم برسیم. امتحان کردن تا از طریقکوشیم + می خبر هستیمبیافراد  حقیقت درونامتحان بشری: ما غالباً از 

 افراد . یدرون لاتیرشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها + نشان دادن تما ی+ برا ستیآگاه شدن از درون افراد ن ی: برا میامتحان خداوند عل

 .جدیدترهای رویی با امتحان+ روبه برترای ورود فرد به مرحله ←ای از امتحان الهی یا ابتلاء موفقیت در هر مرحلهمراتب امتحان الهی: 

  کسب کمالات برترشدن برای های بعد +  آماده در آزمون گذاریقدم  ←های او لیه خاص: میزان سربلندی در آزمونهایورود به امتحان ←بندگی او به خداوند و  ایمان اعلام

ی ترازوست. هر اندازه ایمانش افزوده شود، ی کفه)ع( : اِن َمَا المُؤمِن بمَنزِلَةِ کَف ِة المیزانِ کُل ما زیدَ فی ایمانِه زیدَ فی بَلائِه: به راستی که مؤمن به منزله + حدیث امام صادق

 تر [امتحان سنگین ←شود] ایمان بیشتر امتحانش نیز افزوده می

 شیرین یا تلخ. یهر حادثهطور کلی یا داشتن پدر و مادر، بارش باران یا وقوع خشکسالی و به، فقر یا ثروت، از دست دادن پدر و مادر بیماری یا سلامتمواد امتحان الهی: 

 زند +  مهیای امتحانی دیگر ساختن .پیروزی یا شکست ما را رقم میرقم زدن  ← های ما با آنمواجهه 

 ( سنت امدادعام الهی: 2

 ) = لجاجت و ایستادگی در برابر حق( –( پاسخ 2( پاسخ + ) = پذیرش هدایت (                                                                                           1

امکانات موجود در جهان  ،یو فکر یقرار داده )مانند قدرت اراده، توان جسم ارشیکه خدا در اخت یامکاناتز ادو گروه هر  استفاده: توانایی  خداوندسنت و قانون 

 ی .آشکارباطن  ی خود + انتخاب رمسی همان در یروشیپ ←( …خلقت و 

 . مراتب کمالپیمایش  ←به حق  دنیلوازم و امکانات رسیافتن  ←راه حق ( گزینش 1

 ایآوردن دن یرونبودن لطف خداوند  ینشانه ←غلط خود در آخرت میتصم بارانیمشاهده عواقب زن آن + آورددست به ←آن برایتلاش فقط و  ایدنانتخاب  (2

 . کارگناه یهاانسان یبه برخ یویدن یهاو لذت

اما اینان در آخرت جز و کم و کاستی نخواهند دید.  دهیمکسانی که زندگی دنیا و تجملات آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می+ آیه: 

 .دهند، باطل استچه را که انجام میاند بر باد رفته و آنآتش دوزخ ندارند و هرچه در دنیا کرده

از عطای پروردگارت و  میرسانی( را مدد مایو آنان )خواهان آخرت و دن نانیاز ا کیهر : انَ عََطاءُ رَب ِکَ مَحْظُورًالا ً ن ُِمد ُ هؤُلاِء وَ هَؤُلاءِ مِنْ عََطاءِ َرب ِکَ وَ ما کَ+ ک

 [.رساندیو چه بدکار، مدد م کوکاریافراد جامعه، چه ن یبه همه یاله یرحمت واسعه ]منع نشده است. [یاز کس]عطای پروردگارت 

 رسیدن وی به مقصد  ترآسانبرای  خداونداز سوی  شرایط و اسبابفراهم ساختن  ← سعی و تلاش انسان=  توفیق = آسان نمودن  ( سنت امداد خاص الهی)توفیق(:3

 . دهندقرار می و رضایت پروردگار را هدف خود سعادت اخروی+  گذارندنی ت پاک، قدم در راه حق میشود که با + شامل حال : کسانی می

 حمایت خداوند از انسان تلاشگر و مجاهد + دستگیری از او +  به پیش بردن با پشتیبانی خود .= نصرت و هدایت الهی   ←های توفیق الهی: تلاش و مجاهدت انسان جلوه

 در کسب توفیق الهی : پذیریی حقعوامل درونی، مانند داشتن روحیهکننده + نقش تعیین

 . لجاجت و کفریکی : پذیرش و تقویت ایمان + دومی : افزایش   ←زمان آیات قرآن از رسول اکرم )ص( توسط دو نفر + مثال: شنیدن هم

 مسجد برای نماز اول وقت + دیگری : بدون توجه گذشتن از کنار مسجد. یکی : رفتن به  ←موذن از مسجد توسط دو نفر زمان صدای شنیدن هم+ 

 تیخود هدا یهاو کسانی که در راه ما جهاد [و تلاش] کنند، حتماً آنان را به راه: إِن َ الل َهَ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ َو ال َذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهِْدیَن َهُمْ سُبُلَنَا وَ + آیه: 

 .[کندی( متیطور خاص امداد )هدارا که در راه او قدم بردارند، به یاست.] خداوند کسان کوکارانیخداوند با ن قتیدر حق م،یکنیم
 

 یـای الهـهنتـس
 

 مواجهه مردم با دعوت انبیاء الهی
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 ( سنت سبقت رحمت بر غضب :4 
 ، رحمت را بر خود واجب کرده است.پروردگار شما + آیه:چه نیکوکار و چه گناهکار .                                 ی آنانهمهبا  لطف و مهربانی ←خداوند به بندگان  محبت

د گیری از فرزنتقاموجه قصد انبه هیچ+ او را از اشتباه داشتن باز   ←تنبیه و یا در مواردی بر فرزندش  مادر گیریمانند سختو رحمت ] ی لطفاز دریچهگیری خدا سخت

 بازگشت گناهکار به خدا . راهباز بودن همیشه   ←خود را نداشتن[ 

 مصادیق سبقت رحمت بر غضب:

 که طلب آمرزش کرده، ن با انجام کار نیک، حفظ آبروی بندگان گناهکار، پذیرش عبادت اندک و رضایت سریع از کسیآمرزش گناهان با توبه، آمرزش برخی گناها -الف

 ی خود دستورشود، به فرشتهمرتکب می گناهیام ا وقتی  نماید ثبت فوراً آن رادهد که اش دستور میدهد، خداوند به فرشتهانجام می کار نیکیروایت: وقتی انسان  -ب

 که بنده توبه نکرد، آن گناه را ثبت نماید. و در صورتی توبه کند و جبران نماید اشصبر کند تا بندهدهد یم

 دهد :جزا می ی خودشاندازهرا فقط به  کار بدو  چند برابر پاداشرا  عمل نیکداوند خ -ج

که کار  یو هر کس ردیگیم ده برابر آن ]پاداش[ اورد،یکه کار نیکی ب یکس: بِالس َی ِئَةِ فَلاَ یُجْزَى إِلا َ مِثْلَهَا وَ هُمْ لاَ یُظْلَمُونَمَن جَاء  من جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ+ آیه: 

بر  نشانة سبقت رحمت نیو ا دهدیخودش م یازهکار بد را به اند فریرا چند برابر و ک کیخداوند پاداش کار ن]نشود و بر آنان ستم نرود. فریآن ک یبدی بیاورد، جز به اندازه

 [است. یغضب اله

 ( سنت املاء و استدراج:5
 توبه + دوری از گناه + گذشتن مداوم خدا از گناه در صورت توبه . توانایی ←که به دام گناه افتاده توسط خداوند برای انسانی  نمودن شرایط توبه فراهم 

 و لجاجت ورزند . با حق دشمنی -باشند.         +    ب خرسنداز کار خود  -الف   : پیشگانی کهکاران و باطلگناه هایو نعمت امکاناتدهی خداوند + افزایش فرصت

 به شقاوت ابدی . گرفتاری ها + اندک امید تابش نور  حق  در دل آنبر باد رفتن تدریجی ← ور شدن در گناهانی غوطهکاران : وسیلهها توسط گناهنعمتفرصت و 

وی سبه یتدریجشدن هر روزه بار گناهان آنان + نزدیکتر شدن تر سنگین و سنگین← گر شده جلوه بلای الهیصورت به ی خودشانبا اختیار و اراده، هاها و نعمت+ مهلت

  شدگان در گناهحاکم بر زندگی معاندان و غرق+  سنت            .          هلاکت ابدی

 .به هلاکت ابدی + گرفتار نشدن ها ی این سنتدر دایرهقرار نگرفتن  برای کوشش←  ی سنت املاء و استدراجدر دایره استقرار ← هاخود انسان عمل

ش اکه شر بندهیفتد و هنگامیدهد تا به یاد توبه باش را بخواهد، اگر بنده گناهی مرتکب شود او را گوشمالی میهنگامی که خداوند خیر بنده: امام صادق )ع( + حدیث 

وده: بخشد تا استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد. این همان است که خداوند فرمرا بخواهد، بعد از انجام گناه نعمتی به او می ]ای که غرق گناه شده استبنده[

 سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. 

د کس را هماننخود گردد و خدا هیچ شیفتةپوشی خدا او را مغرور سازد و با ستایش مردم فریفته و چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده+ حدیث علوی: 

 اده، امتحان و آزمایش نکرده است.که به او مهلت دکسی

ان کردند به تدریج گرفتار عذابش بییْثُ لاَ یَعْلَمُونَ وَ أُمِْلی لَهُمْ إِن َ کَیْدِی مَتِینٌ: و کسانی که آیات ما را تکذوَ ال َذِینَ کَذ َبُواْ بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَ+ آیه: 

رار خود را در معرض هلاکت ق شیگناهکاران به دست خو یاست.] برخ تواردهم همانا تدبیر من اسها مهلت میدانند و به آنخواهیم کرد، از آن راه که نمی

 ی سنت استدراج است.دستورات او نشانهبی توجهی اعتقادی به خداوند و وفور نعمت در حال بی+  .[شوندیگرفتار عذاب م جیو به تدر دهندیم

 تاثیر اعمال انسان در زندگی او :  ( سنت6
 دهد .ی او رخ میهر فرد و اتفاقاتی که برا زندگیی آینده ی بردر موارد بسیارگذاری تأثیر← نسان خوب و بد ارفتارهای گذشته 

که به میرند از کسانیی گناه میکه به واسطهکسانیالاَعمارِ: مَن یَموتُ بِالذ ُنوب اَکثَرُ مم َن یَموتُ بِالآجال وَ مَن یَعیشُ بِالاحسانِ اَکثَرُ مِم َن یَعیشُ بِ: امام صادق )ع(حدیث + 

 ترند.کنند، بیشکه به عمر اصلی زندگی میکه به سبب نیکوکاری زندگی دراز دارند، از کسانیترند. و کسانی، بیشمیرندی سرآمد عمرشان میواسطه

 عمر کاهش ← محبتی به خویشان قطع رحم و بی+           دهد.عمر را میافزایش  ←  دادن صدقهو  محبت به خویشان ،  ی رحمصله+ 

 زندگی. بهبود ← ی دیگران ی حلال، آب دادن به درخت تشنه یا سیراب کردن حیوانات و نیز برطرف کردن اندوه و غصهداری، لقمهاحسان به والدین، امانت+ 

  عدم استجابت دعا+  نزول بلاباری از جمله آثار زیان← ( فردی و اجتماعی)  ظلم به دیگران و افزایش گناه+ 

خَذَْناُهم ِبمَا کَانُواْ یَکْسِبُونَ: و اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا ن َ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَ ات َقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرََکاتٍ مَِن الس َمَاءِ وَ الأَرْضِ وَلَکِْن کَذ َبُواْ فَأََو لَوْ أَ+ آیه: 

 .شدندیچه  مرتکب مگشودیم برکاتی از آسمان و زمین ولی تکذیب کردند، پس آنان را گرفتار ساختیم به ]کیفر[ آنقطعاً برایشان می کردند،یم شهیپ

           [نزول برکات الهی ← به خداوند تقوا و ایمان واقعی+         .خوردیبد او رقم م ایخوب  یهاانسان براساس رفتار ندةیآ ،یمطابق با قانون اله]
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 و تفکر  شهیاندی: و انسان یکسب کمالات و مدارج معنو و از جمله حرکت به سمت رشد و کمال سرآغاز هر حرکت،

 .مختلف  یاز امور )محرمات( در قلمروها یاز کارها )واجبات( و ترک برخ یاانجام دادن مجموعه:  گام بعد

 است: ریمس نیما در ا بانیقدرتمندان، پشت نیکه خداوند، قدرتمندتری مسیر حرکت تکاملی : توجه به اینهایدشوارمواجهه انسان با 

 یو به او تمس ک جستند ، به زود دندیکه به خدا گرو یو اما کسان:  ماًیصِراطاً مُستَق هِیإِلَ هِمیهدیَوَ  رَحمَةٍ مِنهُ وَ فَضلٍ یفِ دخِلُهُمیُآمَنوا بِالل هِ وَاعتَصَمُوا بِهِ فَسَ نَیفَاَم َا ال َذ+ آیه: 

 [ به خدا و تمسک به او مانیانسان در گرو ا تیهدا. + ]کند تیراست، هدا یخود، به راه یرا به سو شانیدرآورَد، و ا شیاز جانب خو یآنان را در جوار رحمت و فضل [خدا]

را دارم، بدون  شوق بازگشتشانکشم و را می هاانتظار آندانستند که چگونه گردانان از من میای داوود! اگر روی ی متعال به حضرت داوود )ع( )حدیث قدسی(:خداحطاب 

جان دادن از  ←]علم معرضان از خدا به اشتیاق خدا برای بازگشت آنان گسست.شان از محب ت من از هم میبند وجوددادند و بندسوی من جان میشک از شوق آمدن به

 شوق بازگشت به سوی خدا + گسستن بندبند وجودشان از محبت او [

  توبه:  اشتهباری برجای گذثار زیانو آ شده غلط پیمودهکه چندی به  بازگشت از مسیری -2+   ی راههای قبلی و پیمودن ادامهتکمیل پیمان -1های جدید: تصمیم

 

 بازگشت  :هفتم درس

و  یاجتماع ،یفرهنگ تیوضع 

مسلمانان، پس از رحلت  یاسیس

 )ص(رسول خدا

 

 (حارث بُشربن )اشی ع هزادخانه اشرافصاحب فرو رفتن شهیانددر   ← :از زبان حدمتکار خانه  امام کاظم)ع( شنیدن جملات

ضور در حتوبه   ← او )= انقلاب درونی( تکان+  بشر بر قلب یریچون ت ننشست ← «داشتیو حرمت صاحب خود را نگه م کردیم یبندگ بود،یاگر بنده م»یجملهشنیدن 

 و خداپرست  زگاریدر سِلک مردان پرهاستقرار  ←در طول عمر  شیخو مانیبه پ یوفادارامام کاظم)ع( + 

  .پیروی از عقلو انقلاب علیه تمایلات ناپسند خود با قیام توانایی =  درونیو  بیرونیایستادگی انسان در برابر موانع = انقلاب علیه خود: 

 ناپسند خود  لاتیتما هیعلی : مقبول و ممدوح = قیام خود دان هیعل ی)با پیروی از عقل و نفس لوامه(ود عالخانقلاب 

 به گناه گیآلود+  دادنناپسند  لاتیتماتن به  ←عالی : مردود و مذموم خود هیعل دانی)پیروی از نفس(ود خانقلاب 

 
 

 
 

 . دهدیشو موو آن را شست کندیگناهان را از قلب خارج م. توبه هاستیاست و توبه، پاک شدن از آلودگ یناه، آلودگگ : هیتخل ای شیرایپ

 . نکرده است یگناه چیاست که ه یاز گناه توبه کرده مانند کس کهیمِنَ الذ َنبِ کَمَن لا ذَنبَ لَهُ: کس الت ائِبُ :رسول خدا )ص(

 . دیشویو گناهان را م کندیا را پاک مهتُطَهِ رُ القُلوبَ وَ تَغسِلُ الذ ُنوبَ: توبه دل الت َوبَةُ  :)ع( رمؤمنانیام

آزاد؟ اید ـعب  

  بازگشت: توبه 

شودن + گاو  یسوخداوند به گشتباز ←ندادن آن(: توبه عبد قصد انجام + انسان از گناه  یمانیپش) با او قرار گرفتن در دامن عفو و غفران+ خداوند  یسوبازگشت از گناه به+ 

 معبود یتوبهبش : به قلآرامش ن گرداند+ باز شیبه رو رحمت یدرها

در دل[ =  استغفرالله ]= گفتن «بودم؟ توجهیچرا به فرمان خدا ب کردم،یرا نم کارنیچقدر بد شد! کاش ا»: زبان حال+ داشتن  بعد از انجام گناهدر دل  یمانیاحساس پش

 با زبان)زبان فال( + پشیمان نشدن در قلب = توبه نکردن استغفرالله +         گفتن             گناه  شبخش+ توبه انجام 

 .است یکاف یمانیتوبه کردن پش یبرا: باقر )ع(  امام+ حدیث 

یاکـوبه و پـت  

با حتی شرک ی گناهان همه آمرزش

 توبه

بگو   :تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَ هِ إِنَ  اللَ هَ یَغْفِرُ الذُ نُوبَ جَمِیعًا إِنَ هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَ حِیمُ الأَسْرَفُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ  قُلْ یَا عِبَادِیَ الَ ذِینَ+  آیه: 

بخشد، ی گناهان را می، خداوند همه]علت[اید، از رحمت الهی ناامید نباشید ای بندگان من که زیاده به خود ستم روا داشته

 مهربان است.ی چرا که او آمرزنده

 ←توبه + ایمان + عمل صالح  -2

  تبدیل گناهان به حسنات
کند زیرا خداوند که باز گردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل میکسی+ آیه: 

 «آمرزنده و مهربان است.

 نیست. کارتوبهتر از جوان + روایت نبوی: کسی نزد من محبوب وست دارد بسیار دی جوانان را خداوند توبه در جوانی  تر بودن توبهآسان

 های توفیق + انداختن خود در دامن مهر خداوند. شکار لحظهمیسر نبودن توفیق توبه : لزوم  باز بودن دائمی درِ توبه -4

دور شدن از  ←تکرار توبه واقعی -5

خداوند نیست +  موجب محبوب شدن 

 انسان نزد خداوند + جلب رحمت او 

 «کنند، دوست دارد و پاکیزگان را دوست دارد.می : خداوند کسانی را که زیاد توبهاِن َ الله یُحِب ُ الت َو ابینَ وَ یُحِب ُ المُتَطَه رِینآیه: + 

بیند چنین فردی، با این که کند را دوست دارد: زیرا میشود + بسیار توبه میناراحت میرا که فوراً از گناه خود  + خداوند کسی

 شود.سرعت از عمل خود پشیمان میدر دام گناه افتاده، ام ا قلبش نزد اوست و به

 

 وبهـه تـنکت 5

 

 حقیقت توبه
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از رحمت  دکردنیناام -1

 یاله

بیان  +از رحمت الهی ساختن  مأیوس ←ن فرد آلوده شد ← «گناه کن و بعد توبه کن!» وعدهشیطان ابتدا با سوی گناه توسط به نشاندک

قدر سیاه ی عملم نزد خداوند آنگوید که کار از کار گذشته و پروندهانسان با خود می ← «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب.»

اش الی که آدمی، هر قدر هم که بد باشد، اگر واقعاً توبه کند و نادم و پشیمان شود حتماً خداوند توبهام پذیرفته نیست. در حاست که دیگر توبه

 پذیرد.را می

 بازآ یگر کافر و گبر و بت پرست                 بازآ  یبازآ بازآ هرآنچه هستت: ابیا+ 

 بازآ  یصدبار اگر توبه شکست                  ستین یدیدرگه ما درگه نوم نیا  

انداختن توبه  ریبه تأخ -2

 (فی)تسو

 

 . امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن=  سَوفاز  تسویف

 خاموشی میل به توبه  ←کندقدر تکرار میاین گفته را آن+  «کنمبه زودی توبه می»گوید کار دائماً به خود میفرد گنه

جوان  عادت  ← توانی توبه کنیاخره در آینده میتو هنوز جوانی و فرصت توبه داری، بال :گویدبه او می+  گمراه کردن جوانانبرای  تربیش+ 

 ترک گناه+ امکان سخت شدن  به گناه

گام به گام کشاندن به   -3

 گناه یسو

 

  به توبهنکردن اقدام +  در این فرایند تدریجی متوجه زشتی گناه و قبح آن نشدن ←نکشاندبه سمت گناه  آهستهو  گام به گام

+   دلد صحبت و درد سخن از یک دوستی ساده فقط در ح: گام اول  ی نامشروع با جنس مخالف:رابطهکشاندن به  شیطان برای شیوهمثال: 

 در فساد و آلودگی شدن غرق تا این دوستی بردن : پیشهای بعدی و به صورت تدریجی گام

 

انـطیش یهاهـلیح  

 

 تلاش توبه کننده برای نرفتن به سراغ گناهی که از آن پشیمان شده  ←و نیاز به توبه مجدد  انجام دوباره گناه = شکستن توبه ( تلاش در جهت دور شدن از گناه :1

 گیری گناه ساز شکلهای زمینهها و موقعیتبه آن گناه = دوری از افراد، مکان علیرغم امکان علاقه در عملاز گناه  دوریسعی در  حقیقی :کننده  توبه

 با گناه خود  ضایع شده کننده در جهت جبران حقوق توبهتلاش  ( جبران حقوق الهی و حقوق مردم:2

 های خود در پیشگاه خداونداهیکوتجهت جبران کننده توبهبکوشد :  حق اطاعت و بندگی او  + ترین حق خداوند مهم(: الله حق)خداوند  حقوق -الف

 .های ترک شده عبادتجا آوردن + بههای از دست داده نمازها یا روزهقضای تدریجی  مثال:

 ش اوی گناهان علیرغم تلاناتوانی در جبران همهکار در صورت مشاهده عفو توبهی گناهان از سوی خود خداوند + بقیهجبران  ←خداوند نسبت به بندگان مهربانی 

  رضایت صاحبان حقدست آورد + به حد توانها در آن حقوق مادی یا معنوی+ اداء بر مردم  تمسجهت جبران کننده توبه( کوشش 1: (الناس حق) حقوق مردم -ب

 . تر از حقوق مادی استحقوق معنوی بسیار مهم.  برای آنان دعای خیر و طلب آمرزشو + به نیابت آنان صدقه ( در صورت عدم دسترسی به صاحبان حق: 2

اهی در گسترش فساد و تب حرمتی فرزند+ یا مادری بر اثر بی قلب پدر+ شکسته شدن با دروغ، غیبت و تهمت آبروی ریختن آبروی انسانی  مصادیق حقوق معنوی ضایع شده:

لزوم  ← حقوق معنوی افراد= تضییع رفتار ناپسند + ایجاد بدبینی دیگران به دین با  کننده در فضای مجازیتوزیع کتاب یا راه انداختن یک شبکه اجتماعی گمراهبا جامعه 

  با تمام وجودکننده توبهجبران حقوق از دست رفته توسط 

 

 ی اجتماعی توبه=   توحید و اصلاحنیازمندی به بازگشت به مسیر  ←از خداوند  از مسیر توحید و اطاعتدر برخی از ابعاد خروج جامعه 

 ←پذیری و اطاعت از غیر خدا( در مراحل ابتدایی خود توجهی به عفاف و پاکدامنی، ظلم کردن و ظلم)مانند: رباخواری، رشوه گرفتن، بیهای او لیه اجتماعیانحرافاصلاح 
 . ماندگاریو گسترش عدم 
 . منکراز معروف و نهی ی امر به انجام وظیفهها: از این بیماری ی جامعهترین راه اصلاح و معالجه+ مهم

  جامعه تمام سطوحنفوذ در  گناهان اجتماعی+ تقویت و استحکام   ←منکراز معروف و نهی امر به مردم در انجام وظیفه ی کوتاه+ 
  گسترش گناهانسهولت توانایی در ممانعت از   ←در برابر گناهان اجتماعی + کوشش در جهت بازگرداندن جامعه به وضع صلاح و درستی ایستادگیمردم + حساسیت + 

ی های اساسفعالیتو  های بزرگتلاشصعوبت اصلاح + نیازمندی به  ←دواندن تدریجی انحرافِ از حق کوتاهی مردم + به جایی نرسیدن اقدامات دلسوزان جامعه + ریشه +
 .هدایت امل نورممانعت ازخاموشی کهای بزرگ برای رهایی جامعه از تباهی مطلق +  انسانتقدیم جان و مال در حد نیاز به  و زیربنایی

 
 . ترگذشته راحت جبرانتر + انجام آن آسان+  ترشیکان توبه ب: ام که یاتوبه، دوره یزمان برا نیبهتر       +     سراسر عمر  :ظرف زمان توبه

 هاو خصلت هایخو تیکم شدن انعطاف، تثب یدوره:  یریپ یدوره +        یتحو ل و دگرگون ،یریپذانعطاف یدوره:  یجوان یدوره+ 

  یریها در پخارج کردن آنبودن  سافرسخت و طاقت اریبس:  یجوان یها در دورهخصلت یو ماندگار نآمد دیپد

 تریو قو شودیم ترشیآن نفوذ ب گذرد،یدر خاک دارد ام ا هر قدر زمان م یهستند که در ابتدا نفوذ کم ینهال یهاشهیر هیشب ند،یآیم دیکه در ما پد یصفات ناپسند

 .شودیسخت م اریکه کندن آن درخت بس ییتا جا گرددیم

 

ی اجتماعیتوبه  

 تا چه زمانی برای توبه مهلت داریم؟

 

 مراحل تکمیلی توبه

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 

 

 

  

 خداونددستوراتی به  عمل :تداوم از گناهان          +   یتوبه: آغاز +       ما از آلودگی  نفسزمان : پاک شدن  رمز رستگاری و سعادت انسان از نگاه قرآن  + : ی نفستزکیه

 دستورات اخلاقی، عبادی و ... . مانند

 کس خود را تزکیه کرد، رستگار شد  یقین هر: به  قدْ أَفْلَحَ مَن زَکََّاهَاو نفس و ماسواها ، فالهمها فجورها و تقواها[ ]+ آیه: 

 

 امروز یدر زندگ یحکام اله  :تمشه درس

 یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ تیوضع 

 )ص(مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا

 

 

  

 

کی ی که اهداف محدود و کوچبا قوانین بشرنبودن  مقایسه قابل ← ابدیبختی اخروی و نیکسعادت و تأمین  + زندگی سالم در دنیاتضمین  احکام و قوانین دین اسلام:

 های ابدی است. گناه مانعی بزرگ بر سر راه سعادت و نعمت داند آنچرا خداوند برای فلان گناه چنین مجازاتی قرار داده است؛ خداوند میمثال:  دارند.              +  

 دادند.هایی است که انجام میکارها نهفته شده؛ این پاداش هاست برای آنی روشنی چشمایههایی که مداند چه پاداشکس نمیهیچ+ 

 و نه به ذهن کسی خطور کرده است.ام که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده برای بندگان نیکوکارم چیزهایی ذخیره کرده]حدیث قدسی[ :  پیامبر )ص(خداوند به + 

 اندیش .هر انسان خردمند و عاقبتپیش روی ی مطمئن و قابل اعتماد: تنها شیوه زندگی دینی ←

 هرگونه نگرانی نسبت به آینده  از بین برنده  ← او اعتماد به دستوراتو  تکیه بر خداوندیابد که هرکس که نگران عاقبت کار خود است، به روشنی در می 

 . ای غیرقابل اعتمادآینده ظار او بودندر انت ←خداوند دستورات به تکیه و عتمادعدم ا

س که کآیا آن:  الْقَوْمَ الظَالِمینَهِ َو رضْوانٍ خَیْرٌ اَمْ مَنْ اَسََّسَ بُنْیانَه عَلی شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِه فی نارِ جَهَنَََّم وَ اللَّهُ لا یَهْدِی اَفَمَنْ اَسََّسَ بُنْیانَه عَلی تَقْوی مِنَ اللَّ+ هشدار خداوند : 

و  افتد؟ی پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ فرو میکه بنای خود را بر لبهی تقوای الهی و خشنودی خدا نهاده بهتر است یا کسیخود را بر پایه ]کار[بنیاد 

 کند. خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی

 (دین و دستورات الهیوا و خشنودی خداوند )ی تقپایهبر : زندگی محکم و استوار بنای ( 1

 سرانجامی تاریک    ←ن دا مبنا و معیار زندگی خود قرار داهوی و هوس و مکاتب دنیوی ری پرتگاه : بنای زندگی بر لبه -2

 به خود و زندگی و زندگی خود.ظلم با انتخاب مسیری نادرست = آخرتی تباه شده برای خود + عقوبتی دردناک  =  رقم زدنی پرتگاه زندگی بر لبه بنای -3
 
 

 

 یگانه راه اطمینان

 

 ( ارتباط و هماهنگی میان سعادت انسان در جهان آخرت و بایدها و نبایدهای دین )احکام(: 1

 یحصح یهیمانند رشد بدن فقط با تغذ .یستمسئولانه و بدون برنامه سازگار ن یرغ یِزندگ یکبا +  قوی و استواریک زندگی جدَّی + یک عزم مطالبه رسیدن به سعادت اخروی: 

 هر دستور خداوند .حکمتِ احکام الهی: دلایل خاص ( 2

دوری از پندار نادرست دستیابی به  ←( ی احکامکنندهوضعنهایت الهی )لم بیدر برابر ع ناچیزبسیار : تلاش خوب و ارزشمند + علوم مختلفام به کمک کدریافت حکمت اح

 گیری قرار دادن.م را مبنای تصمیماین فه+ های یک دستور الهی یکی از حکمتهمه حکمتهای یک حکم با پی بردن به فهم 

 از یشگیریبه منظور پ یهشدارهایدادن  ←خواهان سعادت آنان+ مردم  یقیحق یحتگرخداوند نص: نداشتن مردم  یانه دوست داشتن  ،عمل  یک ینگاه خداوند به ضررها( 3

 از خطرات، است تا مردم، قبل از گرفتار شدن، آن خطرات را بشناسند یبه منظور پیشگیر به آن خطرات. یمردم، قبل از گرفتار یو دور ییشناسا ←خطرات 

 است؟!  یجمنع کردن و حرام کردن را قدرینمنفعت برندگان از گسترش خطرات : چرا در اسلام ا انتقاد

  دانیدداند و شما نمیدارید و آن برای شما بد است و خداوند میدارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست میو بسا چیزی را خوش نمی

 :اسلام منحط توسط  یجوامع بشر( عدم پذیرش و حکم دادن مطابق خواسته های مخالف با سعادت 4

 قمار و شراب: -الف

 رواج این دو عمل میان مردم عرب قبل از اسلام + مهارت آنان قماربازی + کسب سود بسیار + منفعت حاصل از فروش شراب + رونق اقتصاد . 

 ار و شرابنزول آیه علت حرمت قم ←باره از پیامبر)ص( ایشان  مسلمانان در اینتازهسوال  ←قمار و شراب توسط پیامبر)ص( شنیدن تحریم 

پرسند بگو در آن دو، گناهی بزرگ و ی شراب و قمار میاز تو دربارهقُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنََّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما:  الْمَیْسِرِ  وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ + آیه: 

 گناه. عدم ارتکاب به ← هانظر از منفعت  آناین کلام خدا توسط مسلمانان + صرف پذیرش ←   تر از منفعتشان است.بزرگهایی برای مردم است اما گناهشان منفعت

 ب برخی از مردم. ارتکا ← عباسامیه و بنیبنی روی کار آمدنبا  شراب و قمار در درباررواج مجدد 

 وجود میان برنده و بازندهبه کینه و دشمنی+  ایجاد  ای برای جامعه نداردهیچ فایدهدر مسیری که  مردم پول و ثروتکارگیری دلایل زشتی قمار: یک کار بیهوده + به

 بازگشتی به دوران جاهلیت + تزلزل بنیان خانواده رایج شدن این ارتباط ارتباط جنسی خارج از چارچوب شرع:  -ب

 سرپرستخود + فراوانی فرزندان تکاز دست دادن خانواده استحکام  ←کشورهای دارای این روابط 

 عملی بسیار زشت و راهی ناپسند است.کَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِیلًا:  به زنا نزدیک نشوید قطعاً آن  وَ لَا تَقْرَبُوا الزَِّنى إِنََّهُ + آیه 

 های آسان و بدون گناه برای ارتباط جنسی پیشنهاد داد. + راه را گناه کبیره شمردآن +   در مقابل آن ایستاددر همان زمان نزول، که این عمل فراوان بود:  کریمبرخورد قرآن 

 .ها به خطر نیفتدسلامت جسمی و روحی انسان+  گاه موقعیت خانواده متزلزل نشودهیچ ←رعایت همواره این حکم

 

  یاله ینقوان یترعا یسخت یتا حدود ← ینیها و رفتارها با دستورات داز عادت یاری+ تعارض بس یبر اساس دستورات اله یشکل نگرفتن فرهنگ و تمدن امروز

 ینسبت به اسلام + دفاع از اسلاممان در صحنه یگراند یآگاه یبرا ینهفراهم نمودن زم ←به نفس بالا و توکل بر او وارد عمل شدن با اعتماد   ← ینبودن قوان یبه اله ایمان

 (یمو موفق شد یمبا تمام وجود دفاع کرد یینمانو آ ینقبل از سرزم یهاطور که در سال)همانیدگعمل و زن

 
 

یژهو یطدر شرا یزندگ  

 حگام الهیانکات 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 اقتصاد –ی بازورزش و  - فرهنگ و ارتباطات سه گانه یهادر عرصه یاحکام اسلام یاجرا ینحوه

 آن جامعه  یو تعال یارزشمند یزاندرجه و م یهر جامعه نشان دهنده ینوع اجزا و عناصر فرهنگ+ آن.  یتو شخص یتهو یدهندهنشان+ فرهنگ، روح حاکم بر جامعه 

 به آن )معاد( یبندیاعتقاد به معاد و پا+ )نبوت(  یاله یامبرانو اعتقاد به پ یمانا+  (ید)توح یکتاپرستیاعتقاد به خدا و  فرهنگ جوامع: یارزشمند یاصل هایمعیار

  یبه احکام و دستورات اله یبندیپا+  از شهوت و غضب یدوری + عفاف و پاکدامن+  علم و دانشی + خردورز+  توجه به عدالت فرهنگ برتر: هاییارمع دیگر

 یارهامع ینا یتسبب رشد و تقو :اسلام یاجتماع ینو قوان احکام یمتنظشیوه 

 جایز و حلال

 فرهنگ و ارتباطات و مدرن  یرسنتیباشد و خواه غ یکو کلاس یسنت یقیخواه موس یقی،استفاده از موس -1

 ینشود مستحب است؛ به شرط آن که در ا یند یغتبل یاصلة رحم  یتاگر موجب تقو یاست و حت یزجا یو مل یمذهب یهاجشن ی،مانند جشن عروس ی،شرکت در مجالس شاد -2

 .شود یتها رعامانند پوشش مناسب خانم ینمجالس، احکام د
 فرهنگ و ارتباطات

 

 واجب کفایی

هاجم مبارزه با ت + فرهنگ و معارف اسلامیگسترش منظور: ها و انواع آثار هنری به ها، کتابهای فشرده، مجلات، روزنامههای سینمایی و تلویزیونی، لوحتولید، توزیع و تبلیغ، فیلم -1

 بزرگ  پاداش اخروی+ دارای  واجبات کفایی+ از  مصادیق مهم عمل صالح: از فرهنگی و ابتذال اخلاقی

 فرهنگ و ارتباطات

 ورزش و بازی است. ییفراهم کردن امکانات آن واجب کفا یابد،ضرورت  یکنون یایدن هایبندوبارییدور شدن افراد جامعه از فساد و ب یبرا یورزش هاییاگر ورزش و باز -2
 

 مستحب

 فرهنگ و ارتباطات یو ابتذال اخلاق یزکفرآم هاییشهو مقابله با اند یفرهنگ و معارف اسلام یبه منظور اشاعه یمجاز یدر فضا یاجتماع یهاو شبکه ینترنتیا هاییگاهپا یجادا -1

  یپاداش اخرو یمستحب و دارا یاله یفانجام وظا یبرا یورزش به قصد آمادگ -2

  یپاداش اخرو :افراد خانواده  یو سلامت اخلاق یگانو همسا یشانخو یانم یمانهصم یرابطه یتتقو یبرا یجمعدسته یهاو ورزش هایباز یدر برگزارشدن  قدمیشپ

 ورزش و بازی

از  بهتر است ←غم و اندوه آنان را به دنبال داشته باشد یگراند یتجمَّل یکنند که زندگ یزندگ بضاعتیب یکار افراد یطما، مانند مدرسه، محله و مح یزندگ یطممکن است در مح -3

 .ییمنما یشهپ یستیزکرده و ساده یدور یابعاد زندگ یرو تجمل در پوشش و سا ییمدگرا

 اقتصاد

 

 حرام

 و مناسب مجالس لهو و لعب است  کندیم یکو تحر یتو شهوت را تقو بندوبارییکه ب اییقیموس -1

 .باشدیحرام م یزآثار ن ینو استفاده از ا یدآن حرام است؛ خر یرنداند تکث یزآن اثر را جا یو کپ یراثر، تکث یک یدکنندةطبق نظر همة مراجع، اگر تول -2

مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه از گناهان بزرگ  یقیدربردارندة موس یاب انحراف و فساد و سبمتون م یا یردربردارندة تصاو ...فشرده و یهالوح ها،یلمف یغو تبل یعتوز ید،تول -3

 کردن و گوش دادن به آنها + تماشا             و فروش آنها  یدو خر شودیشمرده م

 

 فرهنگ و ارتباطات

 یورزش و باز یمعمول یهاو ورزش هایدر باز یانجام آن، حت ←است و  یو اجتماع یروح آوریاناز امور ز ی،بندشرط -5.                باشد آوریانز یاکه همراه با قمار  یورزش -4

 کشور یسبب وابستگم یخارج یکالاهاخرید  -6

که به نفع  یهر نوع تجارت داده است.  یلکشور تشک یکقبل به زور تصرف کرده و در آنجا غاصبانه  یهامسلمانان را به کمک انگلستان در سال ینسرزم یونیستی،صه یماز آنجا که رژ( 7

 هستند حرام است یکآن شر در یمرژ ینا دارانیهکه سرما ییکالاها یجباشد، همچون وارد کردن و ترو یمرژ ینا

 اقتصاد

 

 واجب 

و  یفرهنگ و معارف اسلام یآن را دارند به منظور اشاعه یو مال یفن ی،علم ییکه توانا یافرادی در مواردی توسط مجاز یدر فضا یاجتماع یهاو شبکه ینترنتیا هاییگاهپا یجادا( 1

  یو ابتذال اخلاق یزکفرآم هاییشهمقابله با اند

  یر دولت اسلامب یو داخل یبوم یارتباط هاییگاهپا یلازم برا هاییرساختز ردنفراهم ک( 2

 .یگانگانب یارسانه ینفوذ و سلطه ت ازمانع+ م یمببر یداخل یارتباط یلاز وسا المقدوریحتبهره ( 3

 

 فرهنگ و ارتباطات

 کنند.  یدور اندازد،یرا به خطر م یکه تندرست یخود بکوشند و از هر کار یسلامت و تندرست یبرا خواهدیاسلام از مسلمانان م یند( 4

 نیخطر و مبارزة با دشمنان د هنگامکند و در  یتاز سلامت برخوردار باشد و بتواند بهتر فعال یداشته باشد تا در زندگ یرومندو ن یقو یبکوشد که بدن یخوب است هر مسلمان( 5

 یدعمل نما یروزمندانهپ

 یورزش و باز

 

 یحرکت به سوی + لة طبقاتعدالت و قسط و کاهش فاص یبه سو یشرویپیگانگان + و عدم سلطه و نفوذ ب یاستقلال اقتصاد  :تحقق اهداف یبرا ینقتصاد کشور توسط مسئول یریتمد( 6

 .ییگراو تجمل یازدگیاز دن یدور ینو عمران در ع یآبادان

آثار :  ات یمکن یدر معامله خودار یبکاریو فر یینپا یفیتکالا با ک یدمانند تول شود،یما م یکه سبب ناپاک شدن روز یو از همة امور یاوریمحلال به خانه ب یکه رزق و روز ( بکوشیم7

 ی.بهبود زندگ  ←لقمة حلال+ . ییمنما کبه اقتصاد کشور کم+  یمفرزندان مشاهده کن یتخود و ترب یحلال را در زندگ یمثبت روز

 .خدا )ص(: عبادت ده جزء دارد که نُه جزء آن، کسب و کار حلال است + حدیث رسول

 تجارت سپس تجارت کردن یِمسائلِ شرع یادگیریگروه تاجران و بازرگانان! اول  یاَلِفقهَ ثُمََّ المَتجَر: ا مَعشََر التَُّجَّار، یا: یعلو یثحد  +

هدفمند، کنترل  یروابط تجار یبرقرار یقتا از طر کوشندیگر مسلطه ی. امروزه کشورهایممردم قرار ده یارمرغوب در اخت یو کالا یماستفاده کن یرانیا یکه همه از کالا ( بکوشیم8

کند  یمتنظ یابا کشورها را به گونه یبر دولت واجب است روابط اقتصاد ین،. بنابراندببر ینو استقلال آنان را از ب یندو آنها را به خود وابسته نما یرندا به دست بگکشورها ر یرسا یاقتصاد

 .که آن کشورها نتوانند در مواقع خطر کشور ما را تحت فشار قرار دهند

 اعتمادییباعث ب ی،اقتصاد یاست که علاوه بر آثار منف یو فاصلة طبقات یاقتصاد یماندگعوامل عقب ینتراز مهم یکی یو مال یو فساد ادار ینمسئول یبرخ ییگراتجمل گری،( اشرافی9

 گرانیناب کنند و با اسوه قرار دادن خود، داجت یزندگ یوةش یناست که از ا واجبکشور  یرانو مد ینبر مسئول ین،. بنابراشودیمردم م یاندر م ییگراو مصرف ییگراو رواج تجمل یعموم

  .را سالم نگه دارند یاز منکر روابط اقتصاد یاکرم )ص( و امر به معروف و نه یامبراز پ یرویبا پ یدبا یزاقتصاد سالم دعوت کنند. مجموعة افراد جامعه ن یک یرا به سو

 .یمکاغذ و مانند آن را به حداقل برسان یک،پلاست یمیایی،استفاده از سموم ش یانبه اطراف یه. با توصیمکن یریخود جلوگ یرامونپ یستز یطمح یبتخر ( از11

آنان را از  لالکوشند تا از طریق برقراری روابط تجاری هدفمند، کنترل اقتصادی سایر کشورها را به دست بگیرند و آنها را به خود وابسته نمایند و استقگر می( امروزه کشورهای سلطه11

 ر کشور ما را تحت فشار قرار دهندای تنظیم کند که آن کشورها نتوانند در مواقع خطن ببرند. بنابراین، بر دولت واجب است روابط اقتصادی با کشورها را به گونهبی

 اقتصاد
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 توحید محوری = نفی شرک (1 اریمع

  .دیتا رستگار شو ست،یجز الله ن یمعبود دییمردم بگو ی: ا انیدعوت با ب یتوسط رسول خدا )ص(: از همان ابتدا یپرستکتایمردم به  دعوت
شایسته انجام دهد، پس لاَ هُمْ یَحْزَنُونَ: كسي كه به خدا و به روز قيامت ایمان آورد و كار  : مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَهیآ +

 .شوندها ترسي نيست و غمگين نميو بر آن تبراي آنان نزد پروردگارشان پاداشان اس

 آخرت گرایی = نفی اصالت بخشی به دنیا( 2معیار 

 .رسول خدا )ص( توسط در آخرت  یزندگ یعنی ،یاز زندگ یگریآنان با بعد د+ آشنایی  ییایدن یزندگ یها را از محدودهافق نگاه انسانفراتر بردن 

كسي كه به خدا و به روز قيامت ایمان آورد و كار شایسته انجام دهد، پس  :اَ هُمْ یَحْزَنُونَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ل+ آیه: 

 شوند.ها ترسي نيست و غمگين نميان نزد پروردگارشان پاداشان است و بر آنبراي آن

 ولایت مداری = اطاعت از خدا ، رسول خدا)ص( و اولی الامر = نفی خودسری و پذیرش حاکمیت طاغوت( 3معیار 

 یو دستورات اله نیقوان یهیبر پا ینظام اجتماع یاستوار+  انیحکومت ستمگران و طاغوت یجابه یاله تیولا تیحاکم

 اید، خدا و پيامبر)ص( را اطاعت كنيد و صاحبان امر كه از شمایند.اي كساني كه ایمان آورده: لَ وَ أُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُو+ آیه: 

 عدالت محوری = نفی ظلم و ستم ( 4معیار 

ها و نعمت+ انحصاری نبودن ها انسان یهمه یمکان رشد برابودن افراهم +  مظلوم از ظالم سهولت بازستانی حق   :عدالت محور یاجامعه ییبرپااز اکرم )ص(  امبریاهداف پ

 یگروهبه  نیزم یهاثروت

 ستمگر بر زبان آورد یاست که انسان در مقابل سلطان یجهاد، سخن حق نیبرتر+ حدیث نبوی: 

 .رانیمحرومان و فق یبرا خود در مال نیحق معدن قرار دا:  میقرآن کردر اوصاف نمازگزاران + 

 . نیبه اطعام مساک: راندن یتیمان از خود + عدم تشویق دیگران نید کنندگانبیتکذ یمعرف+ 

  طمساوات و قس قی گردیدنوالا تل یارزش+ به محرومان  یتوجهیو فقر و ب یطبقات یفاصلهبا زشت شمردن  ییفضاایجاد   ← میقرآن کر اناتیاکرم )ص( و ب امبریپ رفتار+ 

)عدل( نازل  انزيكتاب و م شانیو با ا میروشن فرستاد لیخود را با دلا امبرانيهمانا ما پ:  لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسط ... لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ+ آیه: 

 .زنديتا مردم به اقامة عدل و داد برخ میكرد

  انیسپاه مسلمانان با سپاه ساسان یدر هنگام مواجههسپاه مسلمانان  یسوم با فرمانده گردزدیسپاه  یزاد، فرماندهرستم فرخ انیم یوگو: گفت+ توجه به عدالت محوری در اسلام 

 و توجه به جایگاه زن = نفی نگاه ابزاری به زن  یفساد و تباه یها و مانع اصلانسان تیخانواده، به عنوان کانون رشد و ترب گاهیجا یارتقا( 5معیار 

ا به آن خانواده ر یتولد دختر در خانواده سرافکندگ+  برخوردار نبود تیحقوق، از جمله حق مالک نیاز کمتر+  شدیم یکالاها تلق ریهمچون سا ییزن کالا: زن قبل از اسلام گاهیجا

   .دنبال داشت

 .خانواده و زن  گاهیدر جا میعظ یانقلاب  ← گاهیاز هرگونه احترام و جا زن یتمحروم طیشرا دررسول خدا )ص( گفتار و رفتار 

  .او را شاد خواهد کرد امتیاز محارم خود را شاد کند، مگر آنکه خداوند، روز ق یکه زن ستین یمرد چیه+ رسول خدا)ص(: 

 .کارفیو هنرمند و ظر نیزبیباعث برکت و ر رنده،یهستند، سرشار از لطف، آمادة کمک به پدر و مادر، اُنس گ یدختران چه فرزندان خوب+ رسول خدا)ص(: 

 زدیدر منزل فاطمه )س( را م داشت،هرگاه قصد سفر +  کردیو به دخترش سلام م گشودیپنجره را م یچهیدریامبر اکرم)ص( ( )پهر صبح پدر + مصادیق جایگاه زن در خانواده: 

 .دیپرسیو حال او را م آمدی)ص( به سراغش م امبریبود که پ یکس نیفاطمه )س( اول گشت،یاز سفر برم زیهرگاه ن+  کردیم یو با او خداحافظ

ید هاي الهي آن است كه براي شما آفرو یكي از نشانه :آیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ فِي ََلََِ لَآیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ و مِنْ + آیه: 

  كنند.هایي است براي كساني كه اندیشه ميخودتان تا با ایشان آرامش یابيد و ميانتان دوستي و مهرباني نهاد. قطعاً در این مورد نشانه ]نوع[همسراني از 

امور  د را وقفثروت خو توانستندیم ← گرفتیپدر قرار نم ایهمسر  اریها به خودشان تعلق داشت و در اختدسترنج آن +  و کار داشتند تیزنان حق مالک: از اسلامبعد زن  گاهیجا

 )دوم بودن زن یدرجه یاصولاً تلق م،یقرآن کر+  شدند که قبلاً سابقه نداشت دایاز زنان در جهان اسلام پ یزنان آزاد بود و دانشمندان بزرگ یبرا لیتحص+  المنفعه کنندعام

 .نگاه مبارزه کرد نیبا ا+ کرد  یرا به شدت نف (براساس تورات

 عقل گرایی و خـردورزی = نفی خرافه گرایی( 6ر معیا

 دانش و آموختن  یدرباره: آغازگر رسالت برای )ص( بر رسول خدا شده نازل  اتیآ نیاول

 علم بهجوامع آن روز  نیتراز جاهل یکو اشتیاق  ی تیسد جاهلن شکست ←)ص( پیامبر یدائم یهاقیتشو+ و دانش  یورزبه خردآن دعوت مکرر و  میقرآن کر اتیآ یجینزول تدر

 .)ص(: طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب استرسول خدا + 

جان من در دست قدرت اوست،  کهیعلم بنگرد. سوگند به کس ندگانیاند، به جوافتد که از آتش دوزخ در امان یکسان ینگاهش به چهره داردیدوست م کهی)ص(: کسرسول خدا + 

نظور او م یعابد برا یساله کیثواب و پاداش عبادت  ،یآمد کند، در هر گامورفت یعالم ی، به خانه[ تظاهر و تفاخر ینه به قصد شهرت و نه برا] علم  لیتحص یکه برا یهر شاگرد

 .کندیاو طلب آمرزش م یبرا زین نیزم رود،یکه راه م نیزم ی. بر روسازندیاو آماده م یادر بهشت بر یشهر آباد نهد،یم ریمس نیکه در ا یهر قدم یو برا گرددیم

و  میقرآن کرمعرفی شده از سوی  یتمدن اسلام یارهایمعخت شنا مولز  ← یارهایبراساس مع یاجامعه جادیمشارکت و تلاش او در ا:  انسان مسلمان کی یهااز جمله برنامه

 . ها در جامعهتحقق هرچه بهتر آن یبراو تلاش  یزیربرنامه+   انیشوایپ

  مردم یو اجتماع یفرد یزندگ یوهیدر ش نیادیبن یتحوّل+ ها در نگرش انسان رییتغ: به عصر اسلام  تیگذر از عصر جاهل+ لوازم 

 خود  ارانیو با کمک  نهیبا هجرت به مد: یتمدن اسلام یسوبهحرکت آغاز   + ینید یجامعه کی یهاهیپا یبنا+        شهر مکه : خدا )ص(  رسول+ آغاز رسالت بزرگ 

 استوار یهاهیپا  :منه درس

و  یاجتماع ،یفرهنگ تیوضع 

مسلمانان، پس از رحلت  یاسیس

 )ص(رسول خدا

 لامیـتمـدن اس یهاارـمعی 
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 توجه به معرفت و تفکر + روشن حضرت فاطمه زهرا )س(  نشیو ب یمنزلت علم: نشان واقعه پرسشهای مکرر و طولانی خانمی درباره نماز از حضرت فاطمه)س( 

 شوند.سانند، تنها خردمندان متذكر ميدانند یَدانند با كساني كه نمياُولُواالاَلبابِ: بگو آیا كساني كه مي تَذَكَّرُیَاِنَّما  علَمونَیَلا  نَیوَ الَّذ علَمونَیَ نَیالَّذ يستَوِیَقُل هَل + آیه: 

  :یثمرات آن در تمدن اسلام+ مشاهده علم  یو تفکر و ارزشمند شهیما به اند اکانیتوجه ن یافزونروز: مسلمانان به علم و دانش  یعلاقه ←ما  انیشوای)ص( و پ امبریپ تلاش

 . یصورت تخصصبهکردن آن + پرداختن به آن شاخه شاخه+ علم  ادیز یتوسعه= محدود به پانصد شاخه جهان  یاز چند شاخه یعلوم و دانش بشردن رسان

 .هاشهر یاریدر بس مسجددر کنار هر  درسهی مبنا  ←به دانشنیاکان ما  یشوق و علاقه+ 

 . یعیو دانش طب یبه تفکر فلسف ان،ییتوجه اروپا+ در اروپا  شهیتحول اند یاز عوامل اصل ی: آثار وی  + دانشمندان در تمدن اسلام نیتراز بزرگ :نایسابن+ 

روشن و درخشان است، با دانش  د،یکه چون خورش یبر حقّ اله نِید نیا نیقوان شودینم:  یو تفکر عقل نید انیم یهماهنگ یدربارهی( بزرگ اسلام لسوفیف) ملاصدرا+ بیان 

 .اطهار )ع( مطابقت نداشته باشد ی)ص( و ائمهبا کتاب قرآن و سنت رسول خدا  نشیکه قوان یاباد آن فلسفه ستیمخالفت داشته باشد. ن ینیقی یاستدلال

  ه،یدر قرون اول ،یدر تمدن اسلام یمتوضع مسلمانان در امور مربوط به بهداشت و سلا یدرخشان+ 

 اسلام  یایدنتحول در  ← و درمان یدر مورد سلامت نید انیشوایپ راتدستو زیو ن (طهارت و نجاستی)بهداشت یهاآموزه گریاسلام مانند وضو و غسل و د دستورات ساده+ 

 خاص  یقشر ای علم به طبقه لیمنحصر نبودن تحص ی: اسلام یدوره یفرهنگ علم یهایژگیاز و+  

 . نهیزنان مد یآموزعلمبرای حضرت فاطمه )س( توسط  یکلاس علم لیتشک+  شانیحضور ادر )ص( رسول خدا زنان از  یعلم یهاطرح سؤال+ 

 .ثیحد یانراودر شمار )ص از همسران رسول خدا  یبرخ+ قرار گیری 
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 های پیدایش تمدن جدیدزمینه

 کلیسا و تعالیم تحریف شده -1

 پرستی =  یک حرکت رو به جلو  برای اروپای گرفتار قرنها بت روی آوری به مسیحیت+  پرستیبتو  اعتقادات باستانی کنار گذاشتنآغاز تمدن دوم اروپا با 

ها + حاکم شدن اتحاد در سرزمین + ساخته شدن بناهای خانهها و بتپرست اروپا به یک دین الهی + از بین رفتن بتاعتقاد مردم بتهای مثبت ظهور تمدن دوم : دستاورد

 هایی در اخلاق، معنویت و فرهنگ + پدید آمدن آثار هنری بزرگ .گارش کتابباشکوه مذهبی + ن

  های منفی ظهور تمدن قرون وسطی:دستاورد

 توسط مبلغان مسیحی:  که از نظر خودشان، اعتقادات رسمی مسیحیت بود(تبلیغ اعتقادات نادرست) -الف

 ( هر کودکیتعمید) غسل ویژهوجوب   ←به دنیا آمدن همه انسانها با گناه اولیه   ←به فرزندان آدم رایت آن آدم در بهشت اولیه و س( غسل تعمید: اعتقاد به ارتکاب گناه 1

 پس از تولد برای پاک شدن از گناه .

 تاوان گناهان بشریت( فدا و به دار آویخته شدن مسیح )ع( به عنوان 2

 آوردن عفو ابدی با اعتراف در برابر کشیش دست کننده +  بهآمرزش توبه( اعتراف به گناهان در حضور کشیش: 3

ی انسان با خدا + واسطه قرار سست شدن ارتباط شخصی و پیوسته  ←حضور کشیشان + در  محل کلیسادر هفته + در  روز معینیبا خدا به  عبادت و راز و نیاز( اختصاص 4

 های کلان.در عوضِ بخشش گناه .دست آوردن پولوش بهشت توسط بسیاری از کشیشان + بهگرفتن کشیشان میان خدا و بندگان او  + فر

 حقتغییر نام خانوادگی وی به نام خانوداگی شوهر + حق مالکیت زن + پس از ازدواج + و ابدیت پیوندشان + نداشتن امکان جدایی زن و شوهر نبودن  ازدواج مسیحی:( 5

 امری دنیایی و پست .به عنوان  ازدواج تلقیتا آخر عمر + و تجرد ها کشیش ازدواج نداشتن

 با آن.  مخالفت شدنتلقی  کفری هر موضوعی، حتی موضوعات علمی + درباره ضروری بودن پذیرش عقاید رهبران کلیسا  -ب

 تزلزل ایمان .  توجه کمتر به عقل و عقلانیت + اعتقاد به ناسازگاری تعقل با ایمان و مسبب  -ج

ممانعت  پنداشتن +مخالفت با آن نظریات را مخالفت با دین مسیح  ←ی زمین، خورشید، ستارگان و مانند آن توسط رهبران کلیسا ذیرش نظریات دانشمندان گذشته دربارهپ  -د

 از نشر نظریات جدید.

اندیشی  برخی از رهبران روشنفکر کلیسا و بسیاری از + چاره مشکلات دیگرماندگی و فساد، عقبگرفتاری اروپا با  :ی کلیساو آداب و رسوم ساخته پیامد این اعتقادات

 دانشمندان + مطالعه و تحقیق برای رسیدن به راه حل مناسب .

 هاگیری از سایر تمدنبهره -2

  .خود رامونیپ یهاطیبر مح یپرتو افکن+ دو تا سه قرن  یط ییشکوفاا + اروپ نیسرزم یگیدر همسا ،یو در اواسط قرون وسط یلادیحدود قرن هفتم م:  یتولد تمدن اسلام

 بکت+ ترجمه سریع خود با شور و شوق فراوان یتحول در جامعه یبرا یاز ثمرات تمدن اسلام یبرداربهره ←با تمدّن مسلمانان  ییو دلسوزان اروپا شمندانیاندک اند ییآشنا

 .در دستور کار  یخردورزقراردادن  + حقوق و قانونبه توجه + شروع نقد رهبران +  و تجربه  شیعلاقه به پژوهش و آزما شیافزا+ دانشمندان مسلمان 

 ....  افت؛ییاروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ اسلام توسعه نم ی: علم و فلسفهیاسلام از تمدن دیتمدن جد یریرپذیدر خصوص تأث یسیشناس انگلوات، اسلام + سخن مونتگمری

 .صنعتگران مسلمان به و ...  یگرشهیش ،یسازاسلحه ،یهمچون معمار ییاروپا یاز هنرها و فنون برجسته یاریبسدانستن  ونیمد :دورانتل+ وی

 مسولیت 3                 -3                +    2               ( حوزه علم  1

 . دوران علم=  دوران جدید ←العاده تولید علم در قرون اخیر رشد سریع علم: جهش فوق -1

شفیات های اینترنت، نظریات وکاندازی شبکهاختراع صنعت چاپ، کشف الکتریسیته، ساخت ماشین، اختراع وسایل ارتباطی مانند: تلفن، رادیو، تلویزیون و ماهواره، راه

 تحول زندگی در جهان امروز . ←جدید در علوم مختلف 

آثار 

 مثبت +

 سه تمدّن بزرگ اروپا

  روم باستانهای ششم تا چهارم قبل از میلاد       +        تداوم: در در قرن قبل از میلاد حضرت مسیح )ع( یونان باستانشکل گیری:  در          تمدن اوّل:

 بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم       حاکمیت کلیساو آغاز  گسترش مسیحیت در اروپاآغاز : قرن چهارم میلادی با تمدن دوم:        

 های پانزدهم و شانزدهم)قرون وسطی(قرن+     تداوم :  تا  

 ها          +       تداوم : تاکنوندر همین قرن افول قدرت کلیساشروع: با      تمدن سوم:

 ، اقتصادی و ... .های مختلف فرهنگی، اجتماعی( : تحت تأثیر خود قرار دادن تقریبی تمامی جوامع جهان امروز + نمایان بودن آثار آن در عرصهسوم تمدنتمدن جدید )

 تمدن جدید :  دلایل لزوم آشنایی با نقاط قوت و ضعف

ما  یگذارقدرت تأثیرتر ، ما بیشآگاهی و هوشیاری هر قدر  ←تاثیرگذاری بر آن و تاثیرپذیری از آن  ←ها با این تمدن ما مسلمانان مانند سایر ملت ( ارتباط مستقیم1

 تر.بیش

 ها وگیری از ضعفبا عبرتتمدن اسلامی  دهیسامانبرای اشتباه کمو  ریزی درستبرنامه+  در راستای احیای تمدن اسلامیاین تمدن  ط قوتنقااز  مندیبهره( کمک در 2

 آن . هایآسیب

 . آن خود در مواجهه با  تیمسئول+ آگاهی از  در آن یزندگ یبهتر نحوه ییشناسا+ تمدن  نیبه نقاط قوت و ضعف اپی بردن  :با معیارهای الهی  دیتمدن جد یابیارز جینتا

 

 ما تیو مسئول دیتمدن جد  :مده درس
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 تر از طبیعت: ی بیشمندتوانایی بهره -2

ها وه، شکافتن ک معادن، استخراج  نفت از اعماق زمین بیرون کشیدن   ←العاده آدمی در طبیعت + ایجاد تغییراتی در آن توانایی تصرف فوق  ←علم و تکنولوژی 

 و به رخ طبیعت کشیدن قدرت و توانایی خود .  سدهای بزرگها با ، مهار آب ساخت تونلبرای 

  :یزدگمصرف -1

کاذب  یازهاینایجاد  ←  بازار یعیطب ازیاز ن شیب: از موارد  یاریدر بس( مردم یعیطب یازهایرفع ن: ابتدا ) در انبوه  دیآغاز تول ←ی صنعت آلاتنیماش نساخته شد

 . ترشیبه سود برسیدن  ←آور سرسام یابه گونه ییگرامصرف شیافزا+  یطلبآنان به تنوع نکشاند ← دمدر مر غاتیتبل یداران با استفاده از جاذبهکارخانهتوسط 

 .یو متعال یپرورش و تکامل بُعد معنو:  خود ازین نیتریانسان از اساسساختن غافل ← گوناگون یمردم به کالاها یدائم یمشغولو دل یزندگ یالگو رییتغ ←

 یوجهتبی  ←ر دانستنتدهیچیپ یموجودات، ول گریمانند د یعیو طب یماد یازهاینبا  یعیطب یموجود زنده کیانسان را صرفاً  :دیغالب و حاکم در تمدن جد دگاهید

 . یو فطرت اله یبه بُعد معنو

 

 

 

 

 

 

آثار 

 -منفی 

 نابودی طبیعت:  -2

  زیست منابع طبیعی +  تخریب ساختار طبیعی محیطبرداری از سرعت توانایی برای بهرهافزایش  ←افزایش توان علمی بشر و دستیابی به ابزارهای نوین 

 محیطی برای انسان ها بحران زیستها + بر هم خوردن تعادل ترکیبی گازهای جوی + ده+  آلودگی محیط دریاها و اقیانوس

 زدگی: علم -3

ای که این راه را بپیماید، کلید هاست + جامعهآمدن احساس: علم تجربی تنها رمز سعادت ملتپدید  ←های گسترده در علم از حدود قرن هجدهم میلادی پیشرفت

 دست آورده است. خوشبختی را به

 آگاهی بسیاری از مردم به :  ←در این جوامع پس از گذشت چند قرن  های اخلاقیی اخلاق + ظهور بحرانعرصهجوامع غربی در  پیدرهای پیشکست

 . جوی سعادت و خوشبختی تنها در این علموی نیازهای آنان + جستم تجربی در پاسخگویی به همهتوانی علنا

خ به با ادعای پاس با هدف کسب مقام و شهرتها توسط برخی افراد و گروه عرفانی و معنوی مکاتبهایی به نام ایجاد مکاتب و فرقه ←نیازِ انسان غربی به معنویت 

 های وحیانی .برنیآمدن از آموزهی امروز به دلیل برای بشر تشنه سردرگمیای جز نداشتن نتیجه ←ظاهر نیازهای معنوی بشر در 

 یایاح رسیدنبه نظر  یپروازبلند  ←اسلام  یکنندهداریب یهابا آموزه ییعدم آشنا  از یقدرت جوانان و نوجوانان ناش+ انسان  یذات یاز توانمند یسطح افتیدر

 .به آن دنیرسبودن دور از دسترس  یتلق+  با توان و امکانات موجود سهیدر مقا یتمدن اسلام

  .شدرا به ما ببخ ینقش در جهان کنون یفایا یبرساند و قدرت لازم برا یکه ما را به آن سطح لازم از توانمند یابرنامه ازمندین :هدف بزرگ و حساس نیبه ا یابیدست

 

 

 

 

 

 

مسئولیت 

 مسلمانان

 . ممانعت از تسلط بیگانگانیک ملت +   های استقلالپایهتقویت  ←پیشرفت علمی         برای پیشگام شدن در علم و فناوری: ( تلاش1

 به حقوقباشند، هرگز  بهرهعلم بیاست، همه جدی بگیرند و دنبال کنند. کشوری که مردم آن از  ی اقتدار ملیمایهرا که  علم: باید + تذکر مقام معظم رهبری

کار افتد تا یک ملت به معنای حقیقی به استعدادهای یک ملتباید  زاست.جوش و درونعلم، درونشود علم را از دیگران گدایی کرد. . نمیدست نخواهد یافتخود 

 بشود. عالمکلمه، 

های بنیادی، های مختلف علمی، مانند پزشکی و سلولشتههای اخیر دانشمندان جوان کشور ما، در ردر تقویت پایه های کشورمان ایران: پیشرفت های اولیهقدم

 های دانش .ی عرصهتر + پیمودن همهای، صنایع نفت، پتروشیمی و سدسازی + لزوم تداوم آن با همّت بلندتر و عزم قویفناوری نانو و هسته

 حضور موثر و فعال در جامعه جهانی:     -1

 بخش گشتن . راه و مکتب نجات به شدت به دنبال ←توسط جوامع غربی + شکست در مسیر خود  بزارهای مادیاو  خوشبختی تنها در علم تجربیجستجوی 

 ها  پیام اسلام: پیامی مطابق با فطرت انسان

 جذب اسلام ← قیقتجویای ح ضمیرروشنپذیری، پاکدامنی، معنویت و تقوا توسط هر انسان شنیدن دعوت قرآن به عقلانیت، عدالت، دوری از ستمگری و ستم

ایش ست ←جویی به سیمای واقعی پیامبر اکرم )ص( در میان هزاران کتاب، مقاله، فیلم و انواع تبلیغات علیه ایشان طور طبیعی + رسیدن هر حقیقتشدن به به

 رساندن به دیگران.در جهان و های رسول خدا )ص( همان شیوهبخش با رهایی لزوم تبلیغ این پیام ←به بزرگی روح  پیامبر)ص(

   ترسیم چهره عقلانی و منطقی دین اسلام: -3
  های نادرست به دیگران.+  عدم امکان رساندن حق با روش   ←لزوم برقراری تناسب منطقی و معقول میان یک پیام و روش تبلیغ 

ه های جاهلانعدم امکان تبلیغ آن و جلب نظر مردم به آن با تعصب ←حکمت الهی+ تنظیم هر آموزه و حکم آن بر اساس  استدلالیو  دین منطقیدین اسلام : یک 

 های فریبکارانه:یا با روش

ای که ا آنان به شیوهبه راه پروردگارت دعوت کن با دانش استوار و اندرز نیکو و ب:  اَحسَنُ ... یَهِ یرَبِّکَ بِالحِکمَةِ وَ المَوعَظَةِ الحَسَنَةِ وَ جادِلهُم بِالَّت لِیسَب یاُدُع اِل+ آیه:  

  نیکوتر است، مجادله نما...

 استفاده از جدال احسن و بهتر، هنگام بحث و مناظره+  ی حسنه )اندرز نیکو(استفاده از موعظه+  حکمت و استدلال عقلی در هنگام دعوت :دعوت حیصح روش+ سه 
 

 مسولیت 2             -2          +      2                    عدل و قسط یحوزه( 2

 توجه به قانون:  -1

 .یدر قرون وسط ساینامطلوب کل تیدر برابر حاکم یالعملعموماً عکس:  ییاروپا یبه حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت در کشورها توجه گسترده

 ی. آثار اسلام یابتدا با ترجمه: به قانون و حقوق  یآگاه

آثار 

 مثبت +
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 تیرسم ا + هحفظ آن یبرا ییهاسازمان سیپرداختند و تأس یحقوق نیقوان نیتدو+   گریکدیبا  یها و در رابطهمردم با حقوق خود در مقابل دولت ییآشنا: دیفوا+ 

 . داشتن شغل، حقوق متقابل زن و مرد و حق مردم در مقابل دولت ت،یو ترب میحق کارگر، کودک، تعل

  :حکومت لیکمشارکت مردم در تش -2

 .از صحنه  ییاروپا یحاکم بر کشورها یو موروث یاستبداد یهاحکومت یبرخ روج خ  ← سرنوشت و دخالت مردم در امور خود نییتع حق+ 

  :استعمار یدهیو پد ریظهور ظلم فراگ -1

  گرید یکشورهاادن هدف قرار د ←یحاکمان غرب یخواهفزون یهیروح + آن کشورها  یعیبه منابع طب اجیاحت+  گرید یکشورها یبه بازارها ازیانبوه کالا و ن دیتول

و  با ارزش ریذخا + بردن آباد کردن( یعنی) عماراست یکشورها به بهانه نیاز ا یاریتصرف بس ی + و قدرتمندان غرب دارانهیسرما ا توسطقیو آفر ایخصوص در آسبه

 .هاآن ملت یازمندیفقر و ن+ به کشور خود  ،یو معدن یعیتا جواهرات و منابع طب یخط یهاو کتاب یها، از آثار باستانآن متیقگران

 هاونیلیمشدن ربوده  :نیزم یکره یانسان رو یزندگ یهادوران نیتراهیاز س یک. ی ستمیتا اواخر قرن ب+ تداوم ها ملت ثروت یغارت علن یدوره :استعمار یدوره

 ورهد نیهم یفرسا در ابتداطاقت یها و معادن به کارهاها، کارخانهبه عنوان برده در مزرعهشتن آنان وادابر آنها و  هاییکایو آمر انییاروپا تیمالکو  قاره نیاز ا ییقایآفر

 آنان  یپوست براسرخ ای اهیس زنان و مردان و کودکاناهمیتی برای هم نژادهای خود + بیفقط  دیتمدن جددر حقوق کودکان و زنان و مردان شدن  قائلنشانه   ←

 ← خود انیحاکمان و نظام+ خروج کشورها  یاز استعمار علن ،یغرب یهادولت دست برداشتن ←مبارزه با استعمارگران از اواخر قرن نوزدهم  آغاز  ← هاملت یداریب

  استعمار نو

 رب غ یقدرت اقتصاد یاصل یهاهیپاایجاد  ← استعمارگر یاستعمار زده به کشورها یورهااستعمار از کش یدر دوره شده  ثروت منتقلمیزان بالای  :محققان یباور برخ

 

 

 

 

آثار 

 -منفی 

  :در جهان یو غن ریفق یهاانسان انیم یفاصله شیافزا -2

 آنان.  ندهیفزا یطلبنفع+  دارانهیسرما : قدرتدیجد یاسیس یهانظام یریگشکل هیپا

 اریسب ییهامتیخود با ق یکالاها+ فروش خود  یتاراج با قدرت نظام+  و صنعت هیصاحبان سرماتوسط اندک  اریبس ییاکثر نقاط جهان به بها یعیمنابع طب دیخر

 .بخش اعظم جهان یفقر و تنگدست+   از جهان یبخش کوچکشدن  تریغن ←نیبه مردم همان سرزم نیگسن

 . و عدالت قتیبه حق + گرایشسخن حق  دنیاز مردم با شن یاریدل بسشدن نرم و شهادت و صبر:                                  مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد  -1

 شدن      یپرستو حق ییجوسد راه حقفتن + رن قتیبار حق و حق ریز ←گسترش عدالت  با از اهل باطل یمنافع گروه دیتهد

 آرامش اهل باطل  ← گرانیاسارت بر گردن د وغکردن همگان + افکندن ی خود تابع

خواران تا است که دشمنان ما و جهان نیا م،یقرار ده گانگانیخود با ب استیو آن را اصل و اساس س میبه آن توجه کن دیکه همه با یمهم ینکته: ( ه)ر ینیخم امام

و  هاتی( از همة هودنیکشجز عدول )بازگشتن/ دست یآنان مرز ن،یقیما را قبول دارند. به  یاستقلال و آزاد یو تا چه مرز کنندیو تا کجا ما را تحمل م یک

نند. ما برگردا نتانیشما را از د کهنیمگر ا دارندیبا شما بر نم زیهرگز دست از مقاتله و ست [دشمنان] میقرآن کر ی. به گفتهشناسندینم مانیو اله یمعنو یهاارزش

 . ندیدار نمارا لکه مانیو شرافت مکتب ینید تیخواهند بود تا هو مانبیدر تعق یو شورو کایآمر ها،ستیونیصه میخواهو چه ن میچه بخواه

از  یپرستموانع حق و حقزدوده شدن  طیشراکردن فراهم  آن و تحقق  یبرا امیق ی وزیررنامه+  لزوم بدعوت به حق و عدالت به صحبت و شعار عدم انحصار  ←

 . قتیراه حق و حق یهایسخت یتحمل همه+ شهادت در راه خدا  یبرا یجهاد و آمادگ+  مهم با: تلاش و پشتکار نیا.       + امکان  خود و جهان یجامعه

 

 

 

 تیمسئول

 مسلمانان

 ترین عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان: استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور    مهم                                :استحکام بخشیدن به نظام اسلامی-2

 های اقتصادی واستحکام پایهترین عوامل استحکام نظام اسلامی: مهم طور طبیعی + نیافتن همراه و همدلی در دنیا.                           + ازبه کشور ضعیفیک  انزوای

 ی مقدس امر به معروف و نهی از منکر .ی ابعاد، تقویت اتحاد ملّی، انسجام اسلامی و مشارکت عمومی و عمل به وظیفهی عدالت در همهتلاش برای کاهش فقر، توسعه
 

 مسولیت 1            -3               +   0( حوزه خانواده                    3

 :نهاد خانواده یفروپاش -1

 (شانیاقوام و خو) گسترده  یخانواده( + مرکب از پدر، مادر و فرزندان ) یاهسته یخانواده:  میغرب قد در خانواده

ر از کودکان د یاندهیشمار فزاشدن بزرگ ی + اهسته ی خانوادهجیتدر گیختیاز هم گس + گسترده یخانوادهشدن  یمتلاش : در خلال دو نسل گذشتهی غرب خانواده

 .مادر  ایپدر بدون حضور  ییهاخانه ایها خانواده

انتقال دادن  یبرا لیاص یهاها و مادرها در خانوادهپدرهای تیبار مسئول ریاز ز ی کردنشانه خال  ←ی و مادر یپدر یفهیوظناتوانی پدر یا مادر به تنهایی در ایفای 

 ←سینفر فقط در کشور انگل ونیلیم 9ی کردن )زندگی تنهای تنها زندگ  ← ناچارتوسط خود به از جوانان  یاریبس یل زندگیشکت ←به جوانان  یاخلاق یهاارزش

 (ناچار به دولت توسط  ییوزارت تنهاایجاد 

 

 

 

 

آثار 

 - یمنف

 :یجنس یباروبندیب -2

 ی.اخلاق یارهایضوابط و معناگزیر  تغییر ←از مردم یاریبساز سوی اصلاح و مبارزه با آن  یتواناعتقاد به نا ←در غرب  یجنس یباربندویرواج بشدت 

 . دیجد انیغرب انیدر می منشأ الهبا  یاخلاق ای یمذهب اریو مع ضابطه گونهچیهنداشتن  معنا+ 

 :از زنان یابزار یاستفاده -3

و مردان  زنان انیشدن روابط نامشروع م یعاد کننده،کینامناسب و تحر یهالباس دنیآنان به پوش قیتشو داران،هیسرما یکالاها غیتبل یاز زنان برا یابزار یاستفاده

منظر و خوش بایز اریامروز، که بس یایزن در دن تیموقع یحو سط یظاهر یهیلارفتن . کنار یجنس یزنان به عنوان کالا یکشورها، و تجارت گسترده یدر برخ

 .تجارت فحشا از تجارت مواد مخدر و اسلحه  یآورسبقت سود یربودن گومشاهده  ←باطن شدن آشکار  + آراسته شده
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 : تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده

     خلّاق، توانمند و با همّت.  یهانسل تیمحل ترب+  هایو پاک هالتیکانون رشد فض: خانواده

   و کارآمد  لتیبا فض یهاحضور انسان+ کاهش فساد و جرم  ه + در جامع یرشد فضائل اخلاق ←خانواده  انیبن میتحک+ 

 . یقوت و قدرت روحفاقد کفایت  ییهانسلتوسط  یاجتماع یهاتیمسئولرفتن گبر عهده + یگسترش فساد و تباه ← ی بنیان خانوادهسست+ 

 تداوم  و نوادگان هیّذرّ+ اعطاء خود  یبرا:  یدیتوح یجامعه کی یبناو کعبه  یخانههای )ع( به هنگام بالا بردن پایهلیو حضرت اسماع )ع(میحضرت ابراه یدعا

 . و اسلام دیراه توحبخش 
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