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به نام خداوند جان و خرد کالم نخست   
کزین برتر اندیشه برنگذرد  

در نگاه اکثر داوطلبان کنکور، درس دین و زندگی درسی حجیم و کم بازده است، ولی برخالف تصور، این   
درس یکی از امتیاز آورترین دروس کنکور به حساب می آید. در ابتدای نگارش کتاب »دین و زندگی 
با برترین  سال یازدهم« از مجموعه »مرشد« به منظور فراهم آمدن ساختار کّلی کتاب جلسات زیادی 
اساتید کنکور برگزار شد تا کتابی متفاوت با کتاب های موجود در بازار پدید آید به گونه ای که داوطلب 

را از هر کتاب آموزشی دیگری بی نیاز کند.

ساختار کتاب
  

این کتاب شامل موارد زیر است:  

1( محتوا در یک نگاه: در ابتدای هر درس، مضمون کّلی درس ذکر شده است.  

معنی، کادر  آیه(، کادر  کّلی  )محتوای  آیه شامل کادر موضوع  هر  احادیث:  و  آیات  پیام  و  ترجمه   )2  
کلیدواژه میانبر )کلمات کلیدی برای حل تست ها(، پیام آیه است.

3( متن خط به خط کتاب: متن درس به صورت تفکیکی و کادربندی شده ذکر شده است. در ابتدای هر   
کادر تیتر متناسب با متن به همراه آیة مربوط به آن و قسمت های مهم هر متن به صورت رنگی آمده است. 

هم چنین نکات تکمیلی هر متن در داخل پرانتز ذکر شده است.

4( سؤاالت کتاب درسی به همراه نکات تستی آنها ذکر شده است.  

5( نمودار مرور سریع و جمع بندی متن درس برای استفاده در دوران جمع بندی و آزمون های سنجشی تعبیه   
شده است.

6( جدول روابط و نکات: در انتهای هر درس، جدول های اختصاصی مربوط به درس )علت و معلولی (   
برای فراگیری بهتر درس آمده است.

7( اشتباه نکنیم: این بخش برای جلوگیری از اشتباهات متداول دانش آموزان تعبیه شده است.  

! (مشخص شده است. 8( سؤاالت: در سه سطح دسته بندی شده اند و سؤاالت ترکیبی با آیکون )  

9( آزمون های مروری: بعد از هر چهار درس یک آزمون مروری برای جمع بندی مباحث.  

10( پاسخنامه: پاسخ هر تست شامل توضیح کامل پاسخ به همراه کلیدواژه )برای مرور سریع( و سبک  می باشد.  
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 ناظر علمی: آقای مرتضی محسنی کبیر

  صفحه آرا: سمیرا عاشورلو
  گرافیست ها: بهاره خدامی

  طراح جلد: مینا هرمزی
 نمونه خوان: طوبی عینی پور

امیدواریم دانش آموزان عزیز و دبیران بزرگوار نظرات و پیشنهادهای خود را با مؤلفان در میان گذاشته و 
در ارتقای کیفی این کتاب  ما را یاری نمائید.
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ایــن بخــش از ســه آیــه تشــکیل شــده اســت کــه دو آیــۀ ابتدایــی دربــارۀ آب و ویژگــی بــارز آن 
صحبــت می کنــد و در ادامــه، آیــه ای مرتبــط بــا دعــوت بــه دیــن داری ذکــر شــده اســت.

ارزیابــی محتــوا: متــن و آیــات هــردو بــه یــک انــدازه اهمیــت دارنــد و احتمــال طــرح تســت 
از هــردو وجــود دارد.
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ترجمه و پیا مآیات و احادیث

.َشیٍء.َحیٍّ ...................................................................................... و از آب هر چیزی را زنده قرار دادیم. َو.َجَعْلنا.ِمَن.الماِء..ُکلَّ

انبیاء ،30  

پیام آیه

 آب اساس زندگی در جهان است. )پیام کتاب(
 خداوند آب را اساس و بنیاد همه چیز نهاده است.

 نبود آب = نبود عجایب طبیعی و زیبایی آنها   
 آب عامل اصلی تغییر و تحّوالت جوی و نزوالت آسمانی است.

 این آیه با آیۀ » لِنُْحیَِی بِِه بَْلَدًۀ  َمیتًا« هم مفهوم است و هردو به حیات بخش بودن آب اشاره دارند.

لُِنْحِیَی.بِِه..بَْلَدًة..َمیتًا...................................................................................... و به وسیلۀ آن )آب( سرزمین مرده را زنده می کنیم.

موضوع : حیات بخش بودن آب

کلیدواژۀ میانبر: آب / حیات بخش زمین /  احیاکنندة جهان مادی / روح بخش زندگی خاکی

فرقان،49  

 
پیام آیه

 منظور از آب در این آیه )آب باران( است.
 تمام جمادات روی زمین با وجود آب طراوت دوباره می گیرند.

 منظور از زنده کردن، روح بخشی به جهان مادی )نه معنوی( است.
 آب مایحتاج زندگی ماّدی است.

 این آیه با آیۀ » َو َجَعْلنا مَِن الماءِ ُکلَّ َشیءٍ َحیٍّ « هم مفهوم است و هردو به حیات بخش بودن آب اشاره دارند.
 آیۀ » لِنُْحیَِی بِِه بَْلَدًة  َمیتًا« به دلیل وجود کلمۀ )بََلد = سرزمین( بیشتر به زنده کردن زمین و جهان مادی اشاره دارد و جزئی تر از 

« می باشد.
ٍّ

آیۀ » َو َجَعْلنا مَِن الماءِ ُکلَّ َشیءٍ َحی

یا.أیُّها.الَّذیَن.ءامنوا........................................................................................................................... ای کسانی که ایمان آورده اید،

موضوع : دعوت به دین داری

کلیدواژۀ میانبر:  دین / زندگی بخش حیات معنوی / حیات بخش روح / پذیرش دعوت پیامبر و خدا

سوِل........................................................................................................ دعوت خدا و پیامبرش را اجابت کنید، ِاسَتجیبوا.ِلِ.َو.لِلرَّ
ِاذا.َدعاُکم.لِما.یُحییُکم ..................................................................... هرگاه شما را به چیزی فرا می خواند که به شما زندگی می دهد.
انفال،24                                                                                                                  

موضوع : آب، اساس زندگیبسم اهلل الرحمن الّرحیم

کلید واژۀ میانبر:  آب / اساس زندگی / مایة حیات /  نعمت بی نظیر خداوند / عامل اصلی ادامة حیات
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پیام آیه

 در این آیه خداوند فقط مومنان را مخاطب قرار می دهد. ) مخاطب خاص( 
 خداوند از مومنان)نه همۀ افراد( می خواهد دعوت خدا و رسولش را برای رسیدن به حیات پاک اجابت کنند.

 خداوند و پیامبرش در دعوت خود، ما را به خداپرستی)دین داری( دعوت می کنند.
 عمل به دستورات الهی)دین( موجب احیای حیات معنوی ما می شود. )دین  حیات بخش روح(

 پذیرش دعوت خدا و پیامبرش )علت( موجب زنده ماندن روح انسان می شود. )معلول(

متن خط به خط کتاب

آب،اساس زندگی در جهان )متناسب با آیۀ » َو َجَعْلنا مَِن الماءِ ُکلَّ َشیءٍ َحیٍّ « (  
آب، نعمت بی نظیر خداوند، جلوۀ زیبایی و طراوت، مظهر پاکی و زاللی و عامل اصلی ) نه تنها عامل( ادامۀ حیات است. در نبود آب،   

از آواز دلنشین پرندگان، طراوت شکوفه های درختان و تبّسم گل های زیبا و رنگارنگ دنیای طبیعت اثری نخواهد بود.
آری، آب مایۀ حیات و اساس زندگی در جهان هستی است.  

آب،اساس زندگی در جهان.)متناسب با » لِنُْحیَِی بِِه بَْلَدًۀ َمیتًا« ( .
انسان با آب، نیازهای طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد و به طور کّلی، آب حیات بخش جهان ماّدی و از جمله ما انسان هاست.  

آب :    )1( رفع نیاز جسمی   2( رفع نیاز طبیعی 3( حیات بخش جهان ماّدی(  

نمودار مرور سریع و جمعب ندی 

جدول روابط و نکات

معلولعلت
زنده ماندن روح انسانپذیرش دعوت خداوند1(

مرگ معنوی انسانعدم استجابت دعوت خدا2(

1( نعمت بی نظیر 

2( مظهر طراوت

3( عامل اصلی) نه تنها عامل( ادامۀ حیات

4( مایۀ حیات / اساس زندگی

5( رفع نیازهای طبیعی و جسمی

حیات بخش جهان ماّدی 1( ویژگی های آب

1( همان پذیرش دعوت خدا و پیامبر است.

2( حیات بخش روح انسان است.

3( عدم دین داری موجب مرگ معنوی فرد می شود.
حیات بخش حیات معنوی 2( دین 



10

هم
ازد

ه ی
پای

ی 
دگ

 زن
ن و

دی

اشتباه نکنیم

1( دقت کنید که آب حیات بخش زندگی ماّدی است و دین حیات بخش زندگی معنوی است. ) آب: ماّدی  ،    دین: معنوی(

2( آیۀ » لِنُْحیَِی بِِه بَْلَدًة  َمیتًا« علت حیات زمین را بیان می کند، در حالی که آیۀ » َو َجَعْلنا مَِن الماءِ ُکلَّ َشیءٍ َحیٍّ « بیانگر علت حیات همۀ 

موجودات است. ) بََلد= زمین  ،  ُکلُّ شیء = همه چیز(

یادداشت



این درس از سه بخش تشکیل شده است: 
1( ابتدا با نیازهای برتر انسان آشنا می شوید 2( سپس به چگونگی پاسخ به نیازها می پردازیم    

3( سپس به چگونگی راهنمایی خداوند برای پاسخ به نیازها می پردازیم.  
ارزیابی محتوا: حجم متن درس زیاد و خط به خط آن دارای نکته است؛ همچنین آیات بخش 
تدبّر، عالوه بر آیات متن درس، نیازمند توجه ویژه می باشند و احتمال طرح تست از آنها زیاد 

است.
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................................................................................................................................................................ سوگند به زمان َو.الَعصِر 
.اإلنساَن.لَفی.ُخسرٍ .................................................................................................................... همانا انسان در زیانکاری است إنَّ

إّل.الّذیَن.ءامنوا.و.عملوا.الصالحاِت ....................................................... مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند
بر ............................... و همدیگر را به حق سفارش کرده اند و همدیگر را به صبر سفارش کرده اند .و.َتواَصوا.بالصَّ َو.َتواَصوا.بالَحقِّ
عصر،1و2و3  

پیام آیه

 خداوند در این آیات به زمان سوگند خورده است. )نشان دهندۀ ارزش زمان(
 همۀ انسان ها زیانکارند مگر کسانی که: 

1(  ایمان دارند 2( عمل صالح انجام می دهند 3 ( همدیگر را به حق و صبر دعوت می کنند.

 خداوند در این آیات، ایمان را بر عمل صالح مقدم دانسته و این موضوع، نشان از اهّمیت باالی ایمان دارد.
 سفارش کردن دیگران به حق و صبر جزء واجبات دین می باشد، چون خداوند می گوید اگر کسی این کار را انجام ندهد، زیانکار است.

بیَل................................................................................................................................... ما راه را به او نشان دادیم إنّا.َهَدیناُه.السَّ
إّما.شاِکراً.و.إّما.َکفوراً............................................................................................................. یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس
انسان،3  

پیام آیه

بیل« بیانگر هدایت ویژۀ انسان  )یعنی هدایت از طریق ارسال پیامبران، کتاب آسمانی و دین( است.نام دیگر این   عبارت »إنّا َهَدیناُه السَّ
هدایت، هدایت تشریعی )یعنی راهنمایی انسان ها از طریق شرع / دین( است. 

 انسان ها در گزینش راه سعادت یا شقاوت، اختیار دارند. )إّما شاکِراً و إّما َکفوراً(
 چون انسان ها در انتخاب راه اختیار دارند )عّلت( پس هرکس مسئول سرنوشت خویش است.  )معلول(

 این آیه به پاسخ نیاز بنیادین )کشف راه درست زندگی( اشاره می کند.
 این آیه نشان می دهد که ابتدا باید مسیر سعادت از شقاوت مشخص شود و سپس انسان با قدرت اختیار، تصمیم بگیرد. )اول 

مشخص شدن مسیر، سپس تصمیم گیری انسان، نه برعکس(

موضوع : اهمیت زمانبسم اهلل الرحمن الّرحیم

کلید واژۀ میانبر: سوگند خداوند به زمان / ارزش وقت / تقدم ایمان بر عمل صالح / سفارش دیگران به حق ) واجبات(

موضوع : قدرت اختیار

کلید واژۀ میانبر: تعمیم هدایت به همة انسان ها / وجود اختیار / پاسخ برای نیاز کشف راه درست زندگی
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ریَن.َو.ُمنِذریَن ......................................................................................................... رسوالنی بشارت دهنده و انذارکننده ُرُساًل.ُمَبشِّ
لئاّل.َیکوَن.للّناِس.َعلی.اِل ................................................................................................................ تا برای مردم درمقابل خداوند
ُسِل .......................................................................................................................... دستاویزی بعد از پیامبران نباشد ٍة.بَعِد.الرُّ ُحجَّ

.................................................................................................................... و خداوند عزیز و حکیم است. َو.کاَن.الُ.َعزیزاً.حکیمًا

نساء،165  

پیام آیه 

 بیانگر اتمام حجت بر انسان و اختیاری بودن هدایت است.
 بیانگر سرمایۀ راهنمایان الهی وپاسخ به کشف راه درست زندگی است.

 زمان تحقق این آیه، قیامت است، چون مردم در قیامت عذر و بهانه می آورند و این آیه راه عذر و بهانه را بر آنان می بندد.
 پیامبران هم بشارت دهنده و هم بیم دهنده هستند.

 به دلیل ارسال پیامبران )علت( ، راه عذر و بهانه بسته می شود. )معلول(
 ایــن آیــه بــا درس هشــتم ســال دهــم، وقتــی کــه در قیامــت جهنمیــان رو بــه فرشــتگان می کننــد تــا آنهــا برایشــان از خــدا تخفیفــی 
بگیرنــد، فرشــتگان بــه آنهــا می گوینــد: )مگــر پیامبــران دالیــل روشــن برایتــان نیاوردنــد ؟( ارتبــاط دارد. ایــن ســخن فرشــتگان نیــز نشــانه 

اتمــام حجــت خداونــد بــر مردم اســت.

متن خط به خط کتاب

دین،پاسخگوی نیازهای انسان  

احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که بتواند پاسخگوی نیازهای او باشد و سعادت بشر را تضمین کند )علت(، سبب شده است   
که در طول تاریخ همواره شاهد ارائه برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم )معلول(. از این رو این سؤال  ها 

در ذهن ایجاد می شود. 

ویژگی برنامة زندگی انسان : )1( پاسخگوی نیازها 2( تضمین سعادت بشر(  

آیا انسان می تواند با تکیه بر عقل خویش برنامۀ کاملی را برای سعادت خود ارائه دهد؟ )خیر( 

 به راستی یک برنامۀ مناسب برای سعادت انسان چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ )جامع و همه جانبه باشد( 

 آیا برنامه ای که فقط سعادت دنیای انسان را دربر گیرد، کامل است؟ )خیر، باید آخرت را هم دربرگیرد( 

 آیا می توان به برنامه های مکاتب بشری اعتماد کرد و زندگی را براساس آنها بنا نهاد؟ )خیر، برنامه های بشری حاصل ذهن محدود 
و سطحی نگر انسان است و نمی تواند همۀ جوانب امور را در نظر بگیرد.(

نیازهای برتر  
انسـان، همچـون سـایر موجـودات زنده، یک دسـته نیازهـای طبیعی و غریـزی دارد )نیاز مشـترک همۀ موجودات  نیـاز غریزی(؛   
ماننـد نیـاز بـه آب، هـوا، غـذا و پوشـاک. خداوند پاسـخ به ایـن نیازهـا را در جهان خلقت آمـاده کـرده و راه آگاه شـدن از آنها را به 
انسـان نشـان داده اسـت. بـرای مثـال، در وقـت نیاز به آب و غذا احسـاس تشـنگی و گرسـنگی می کند و سـراغ آب و غـذا  می رود. 

موضوع :  اتمام حجت خداوند

کلید واژۀ میانبر: اتمام حجت خداوند بر مردم / هدایت تشریعی )ویژه انسان( / پاسخ به نیاز کشف راه درست زندگی
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هنـگام سـرما و گرمـا، از مصالـح وجـود در طبیعـت بهره می بـرد و برای خود لباس، پوشـاک و مسـکن تهیه می کند.  )امـور  خداوند 
در زمینـۀ رفـع نیازهـای غریزی: 1( پاسـخ در جهان خلقت 2( نشـان دادن راه آگاهـی از آنها(

اّما نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی نمی شود؛ زمانی که انسان اندکی از سطح زندگی روزمّره فراتر رود و در افق   
باالتری بیندیشد، خود را با نیازهای مهم تری روبه رو می بیند.

)1( فراتررفتن از سطح زندگی روزمّره   2( در افق باالتر اندیشیدن نتیجه : روبه رویی با نیازهای برتر(   
  نیازهایی که برآمده از سرمایه های ویژه ای است که خداوند به انسان عطا کرده است و پاسخ صحیح به این نیازهای اساسی است 
که سعادت انسان را تضمین می کند )سعادت انسان،  در گرو پاسخ صحیح به نیازهای برتر( . این نیازها به تدریج به دل مشغولی، 

دغدغه و باألخره به سوال هایی تبدیل می شوند که تا پاسخ آنها را نیابد،آرام نمی گیرد.  
)نیاز برتر موجب: 1( دل مشغولی 2 ( دغدغه؛ پاسخ صحیح به نیازهای برتر)علت( : 1( تضمین سعادت انسان 2( آرامش بخشی به او)معلول((   

)برخی از نیازهای برتر(  
شناخت هدف زندگی  

انسان می خواهد بداند )برای چه زندگی می کند؟( و کدام هدف است که می تواند با اطمیناِن خاطر زندگی اش را صرف آن نماید؟   
)شناخت هدف : 1( برای چه 2( کدام هدف( او می داند که اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر 
خود را از دست داده است.) اتالف عمر: 1( نشناختن هدف 2( شناخت غلط هدف(. از این رو امام سّجاد ) ع ( پیوسته این دعا را می کرد 

که؛ )خدایا ایّام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای.(
مفهوم حدیث: درخواست رسیدن به هدف زندگی از خداوند  

  این سخن با شناخت هدف زندگی، از نیازهای برتر انسان ارتباط دارد.

درک آیندۀ خویش  
انسان با این سوال نیز روبه روست که: )آیندۀ او چگونه است؟ (، )آیا زندگی با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات به شکل دیگری گشوده   
می گردد؟ ( ، )اگر حیات، به شکل دیگری ادامه می یابد و انسان زندگی ابدی را پس از مرگ آغاز خواهد کرد، نحوۀ زندگی او پس 
از مرگ چگونه است؟ (، )زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر چیست؟ ( و )خوشبختی وی در آن سرا در گرو انجام چه کارهایی خواهد 
بود؟ درک آیندۀ خویش : 1( چگونگی آینده   2( گشودن دفتر حیات به شکل دیگر       3( نحوۀ زندگی پس از مرگ       4( زاد و 

توشه        5( خوشبختی در گرو کدام کار (
که چرا غافل از احوال دل خویشتنـم روزها فکر من این است و همه شب سخنم   
به کجا مــی روم آخر ننمایی وطنـم از کـــجا آمـــده ام آمــدنم بهر چه بود   

   توجه به آیندۀ انسان در پس حوادث زندگی / نیازمندی بشر به درک آیندۀ خود.
   قسمت )آمدنم بهر چه بود؟( با نیاز برتر »شناخت هدف زندگی« متناسب است.

   قسمت )به کجا می روم( با نیاز برتر »درک آیندۀ خویش« متناسب است.
پاسخ به این سوال ها فقط از عهدۀ کسی برمی آید که کاماًل از جهان دیگر و زندگی پس از مرگ آگاه باشد و زاد و توشۀ آن را بشناسد   

و به دیگران اطالع دهد )یعنی علم خود را از کسی دریغ نکند(.
آخرت                            توشۀ  و  زاد   )3 مرگ       از  پس  زندگی   )2 دیگر       جهان   )1 از:  آگاه   : آینده  درک  سواالت  پاسخ گوی  )ویژگی   

4( اطالع دهندۀ ویژگی ها به دیگران(

کشف راه درست زندگی )متناسب با » یا ایها الّذیَن ءامنوا استَجیبوا ِل و لِلّرسوِل اِذا َدعاُکم لِّما یُحییُکم«(  
راه زندگی یا )چگونه زیستن( که ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی دارد، دغدغۀ دیگر انسان های فکور و خردمند است. این دغدغه از   
آن رو دغدغه ای جدی است که انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند؛ بنابراین در این فرصت 
تکرارنشدنی، باید از همۀ راه هایی که پیش روی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد و بتواند از همۀ 

سرمایه هایی که خدا به او داده است به خوبی بهره مند شود و به آن هدف برتری که خداوند در خلقت او قرار داده است، برسد. 
3( دغدغه انسان های خردمند( )کشف راه درست زندگی : 1( راه/ چگونگی زندگی    2( ارتباط دقیق با دو نیاز دیگر   
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پاسخ به نیازها  
پاسخ به این سوال ها حداقل باید دو ویژگی زیر را داشته باشد:  

الف( کاماًل درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است. درحالی که عمر محدود آدمی   

برای چنین تجربه ای کافی نیست، به خصوص که راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون است. 
) لزوم درست بودن پاسخ ها: 1( عمر محدود 2( راه های پیشنهادی زیاد (  

ب( همه جانبه باشند؛ به طوری که به نیازهای مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد؛ زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردی و   

اجتماعی و دنیوی و اخروی وی، پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند و نمی توان برای هر بُعدی جداگانه برنامه ریزی کرد. 
)لزوم همه جانبه بودن پاسخ ها : 1( پاسخ هماهنگ به نیازها 2( پیوند بین ابعاد مختلف انسان(  

راهنمای انسان در پاسخگویی به نیازها  
با توجه به این دو ویژگی،کسی می تواند پاسخ صحیحی به این سؤال ها بدهد که:  

1( آگاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه  او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او داشته   
باشد.

2( هم چنین بداند که انسان ها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آنهاست  
)ویژگی فرد پاسخگو به نیاز برتر : آگاهی کامل از:  1( خلقت انسان     2( ابعاد دقیق انسانی 3( سرنوشت انسان(  

دلیل تفاوت هدایت انسان با سایرین  
خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی هایی که در وجودش قرار داده است هدایت می کند )هدایت متناسب با:   ویژگی(. انسان   

ویژگی هایی دارد که او را از سایر مخلوقات متمایز می کند و همین امر سبب شده شیوۀ هدایت او با سایر مخلوقات متفاوت باشد. 
)ویژگی های انسانی مسبب : 1( تمایز او از مخلوقات 2( تفاوت شیوۀ هدایت او(  

قدرت تعقل و اختیار  
یکی از ویژگی های انسان، توانایی تفکر و انجام کارها به کمک فکر و اندیشه و دیگری قدرت اختیار و انتخاب اوست؛ یعنی انسان،   
ابتدا دربارۀ هرکاری که می خواهد انجام دهد، تفکر می کند ) تقدم عقل بر اختیار( و اگر تشخیص داد که آن کار مفید است و او را به 
هدفش می رساند، آن را انتخاب می کند و انجام می دهد. ) 1( تفکر 2( تشخیص مبتنی بر مفید بودن  3( انتخاب 4( انجام 5( رسیدن به هدف(

هدایت ویژۀ انسان  
هدایت خداوند نیز از مسیر این دو ویژگی می گذرد؛ یعنی خداوند برنامۀ هدایت انسان را که دربرگیرندۀ پاسخ به سؤاالت  بنیادین   
بشر است، از طریق پیامبران می فرستد تا انسان ها با تفکر دراین برنامه و پی بردن به ویژگی ها و امتیازات آن، با اختیار خود این برنامه 

را انتخاب کنند و در زندگی به کار بندند و به هدفی که خداوند در خلقت آنها قرار داده است، برسند. 
)1( ارسال برنامۀ هدایت از طریق پیامبر 2( تفکر  3( انتخاب با اختیار  4( رسیدن به هدف (  

انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها، راه صحیح زندگی را می یابد و پیش   
می رود. ) تفکر در پیام الهی )علت(  1( کسب معرفت و شناخت 2( تشخیص باید و نباید  3( پیمودن راه صحیح )معلول( (

سخن امام کاظم) ع(  
امام کاظم )ع( به شاگرد برجستۀ خود، هشام بن حکم، فرمودند:  

» ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آن که بندگان در پیام الهی تعقل کنند. کسانی این پیام را بهتر   
می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند و آنان که در تعقل و تفکر برترند، نسبت به فرمان های الهی داناترند و آن کس که عقلش 

کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است. «
)1( معرفت برتر:  پذیرفتن بهتر 2( تعقل برتر:  داناتر نسبت به فرمان الهی 3( عقل کامل تر: رتبه باالتر(   
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بیَل إّما شاکِراً و إّما َکفوراً« ( افراد ناسپاس از دیدگاه قرآن )متناسب با آیۀ »إنّا َهَدیناُه السَّ  
بنابراین با کنار هم قرارگرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت. البته انسان به عّلت دارا بودن اختیار )نه   
عقل( می تواند راه های دیگری را نیز برگزیند. اّما چنان که گفته شد، چون هر برنامۀ دیگری غیر از برنامۀ خداوند نمی تواند پاسخ 
درستی به آن نیازها بدهد، انسان زیان خواهد کرد و با دست خالی دنیا را ترک گفته و به دیار آخرت خواهد شتافت و در آن جا زیان 
خود را مشاهده خواهد کرد. قرآن کریم ) نه پیامبر ( چنین کسی را )ناسپاس( نامیده است و آیۀ باال را ذکر کرده است. )کنارهم قرارگیری 

عقل و وحی )علت( :  دستیابی به پاسخ سؤال های اساسی )معلول( ( 

تکمیل کنید

اگر خداوند به سؤال های اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها کند، انسان در قیامت می تواند بگوید: ............  
پاسخ: من در زندگی دنیایی، پاسخ نیازهای خود و همچنین راهنمایی نداشتم تا من را با حقیقت وجودی خود آشنا کند و چون راه   

صحیح و نحوۀ تشخیص آن را نمی دانستم، از مسیر سعادت خود منحرف شدم و خود حقیقی ام را گم کردم.

تدبرکنید

در آیات سورۀ »عصر« تدبّر کنید و به سؤال های طرح شده پاسخ دهید.  
بِر )3( « » َوالَعصِر )1( إنَّ اإلنساَن لَفی ُخسٍر )2( إاّل الّذیَن ءامنوا و عملوا الصالحاِت َو تَواَصّوا بالَحقِّ و تَواَصوا بالصَّ  

سوگند به زمان  همانا انسان در زیانکاری است،  مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند،  همدیگر را به حق سفارش   
کرده اند و همدیگر را به صبر سفارش کرده اند.

خداوند در این سوره به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟- 1
پاسخ: به زمان سوگند خورده است؛ زیرا  عمر انسان محدود می باشد و باید فرصت ها را دریابد، در غیر اینصورت سرمایه های وجودی   

خود را تباه می کند.
چه زیان و خسارتی انسان را تهدید می کند؟- 2

پاسخ: استفاده نکردن یا استفادۀ بیهوده از زمان و اتالف عمر  
چه کسانی دچار خسارت و زیان نمی شوند؟- 3

پاسخ: کسانی که ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهند و یکدیگر را به صبر و حق سفارش کنند.  

فعالیت کالسی

الف( آیا دستگاه تفکر انسان به تنهایی می تواند به سؤال  های بنیادی پاسخ کامل و جامع دهد؟چرا؟- 1
پاسخ: خیر؛ زیرا دستگاه تفکر ما اطالعات سطحی و محدودی دربارۀ زندگی پس از مرگ دارد و هم چنین دربارۀ انسجام ابعاد مختلف   

روح و جسم نیز اطالعات بشری محدود و ناقص است.
ب( انسان به تنهایی می تواند مسیر سعادت را طراحی کند؟چرا؟- 2

پاسخ: خیر؛ زیرا برای مسیر سعادت، ابتدا باید به سواالت بنیادی پاسخ دهیم که انسان تنها با عقل خود نمی تواند به آنها پاسخ دهد.  

اندیشه و تحقیق

آیا می توانیم پاسخ به نیازهای برتر را به احساسات شخصی و سلیقة فردی واگذار کنیم؟ چرا؟- 1
پاسخ: خیر؛ زیرا پاسخ نیازهای بنیادین مشخص است. ولی احساسات متناسب با شرایط و زمان ها تغییر می پذیرند و نمی شود به آنها   
اعتماد کرد، همچنین وقتی از احساسات صحبت می کنیم، قانونمندی در آن معنا پیدا نمی کند، درصورتی که پاسخ سوال های بنیادین 

قانون و نظم مشخص دارد.
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آیا انسان می تواند پاسخ دادن به این نیازها را نادیده بگیرد و بر اساس ضرب المثل)هرچه پیش آید خوش آید( رفتار کند؟ چرا؟- 2
پاسخ: وقتی پاسخ این سواالت را نادیده بگیریم، درواقع خود را وارد ورطۀ هولناکی می کنیم و برای گذر از وجدان و منطق خود، این   
سخنان را استفاده می کنیم. اّما در روز حساب و پس از مرگ دیگر نادیده گرفتن معنا ندارد و همه چیز آشکار می شود و لطمۀ سخن و 

عمل خود را می بینند.
شعر زیر با کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط است؟ چرا؟- 3

عــمر دوبـــایست در ایــن روزگـار مرد خـــردمـــند هــــنرپیشــه را   
بـــا دگـــری تجـــربه بردن بـه کار تـــا بـــه یکـــی تــجربه آموختن   

پاسخ: نیاز به کشف راه درست زندگی؛  
 انسان باید در دنیا دو بار زندگی کند؛ یک بار تجربه کسب کند و بار دیگر از تجربه استفاده کند؛ یعنی راه زندگی را درست تر 

انتخاب کند.

نمودار مرور سریع و جمعب ندی

1( پاسخ این نیازها در جهان هستی قرار داده شده است

2( وابسته به بعد خاکی یا جسمانی موجودات است

الف( تضمین سعادت انسان

ب( آرامش بخشی وجودی به انسان

1( به دلیل وجود سرمایه های ذاتی در انسان پدید آمده است

2( پاسخ مناسب به این نیازها )علت(

1( شناخت هدف زندگی

1( نیازها 

2( نیازهای
/ برتر 

/ متعالی
/ بنیادین 

 الف( طبیعی و غریزی )همۀ موجودات(

ب(  برتر )ویژۀ انسان(

الف( کلیدواژۀ میانبر

ب( درصورت نیافتن هدف درست )علت(  از دست دادن عمر) معلول(
ج( مرتبط با سخن امام سجاد)ع( : )خدایا ایّام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص 

بده که مرا برای آن آفریده ای(

1( برای چه

2( کدام هدف
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الف( کلیدواژۀ میانبر 

ب( ویژگی الزم برای پاسخ به این نیاز

1( چگونگی آیندۀ انسان     
2( نحوۀ زندگی پس از مرگ

3( زاد و توشۀ آخرت
4( خوشبختی انسان در گرو چه چیزی است؟

5( آیا زندگی با مرگ تمام می شود؟

 الف( کلیدواژۀ میانبر

ب( نتایج انتخاب راه نادرست  انسان به هدفی که در خلقتش است 
نمی رسد.

الف( آگاهی کامل از جهان دیگر

ب( شناختن زاد و توشۀ الزم

1( راه درست زندگی چیست؟
2( چگونه زیستن

2( درک آیندۀ خویش 

3( کشف راه درست زندگی 

ب( همه جانبه باشد، زیرا    

الف( درست و قابل اعتماد 
باشد، چون

1( آگاهی کامل از
   ویژگی های  

2( آگاهی از   

3( ویژگی
   پاسخ به                                                                              
    نیازها 

4( ویژگی  کسی
 که می تواند به 

نیازها پاسخ
 دهد 

1( پاسخ های احتمالی زیاد هستند
2( عمر آدمی محدود است و نمی تواند همه را تجربه کند

ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

پس از مرگ دارد.

دارد. 

1( روحی و جسمی
2( فردی و اجتماعی
3( دنیوی و اخروی 

1( روحی و جسمی
2( فردی و اجتماعی
3( دنیوی و اخروی 

1( سرنوشت انسان
2( عاقبت انسان   

1( ابعاد

2( نمی توان برای هرکدام برنامۀ جداگانه تنظیم کرد.
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معلولعلت

ارائۀ  برنامه ای جداگانه توسط مکاتب بشری برای رساندن انسان به سعادتنیاز دائمی انسان به برنامه ای کامل1

1( تضمین سعادت       2 ( آرامش بخشی به انسانپاسخ صحیح به نیازهای بنیادین انسان2

از دست دادن عمرعدم شناخت هدف زندگی3

1( ایمان 2 ( کار شایسته 3 ( سفارش به حق و 4

صبر) سورة عصر(
در زمرۀ )گروه( زیانکاران قرار نگرفتن

نرسیدن به هدف خلقتانتخاب نادرست هدف زندگی5

تفاوت در شیوۀ هدایت آنهاویژگی متفاوت موجودات6

شیوۀ هدایت متفاوت انسان نسبت به سایر موجوداتبهره مندی انسان از ویژگی مخصوص به خود7

1( کسب معرفت    2( تشخیص بایدها و نبایدها   3 ( یافتن راه درست زندگیتفکر در پیام الهی8

مسدودکردن راه بهانه و دست آویزارسال پیامبران توسط خداوند9

ارسال پیامبران توسط خداوند)سخن امام کاظم( تعقل و تفّکر در پیام الهی10

پذیرفتن بهتر پیام الهی)سخن امام کاظم( برخورداری از معرفت برتر11

داناتر بودن نسبت به فرمان الهی)سخن امام کاظم( برتری در تعّقل و تفّکر12

باالتر بودن رتبه در دنیا و آخرت)سخن امام کاظم( کامل تر بودن عقل13

ملزومالزم 

1( زیادبودن پاسخ های احتمالی      2 ( محدود بودن عمر درست و قابل اعتماد بودن پاسخ نیازها                         1

پیوند و ارتباط تنگاتنگ ابعاد مختلف انسانیهمه جانبه بودن پاسخ نیازها2

اشتباه نکنیم

ــه نیازهــای خــود پاســخ مناســب ندهنــد، دچــار دل مشــغولی هســتند ولــی انســان های  ــا زمانــی کــه ب 1( دقــت کنیــد کــه انســان ها ت

فکــور بــا انتخــاب پاســخ مناســب ایــن نیازهــا، دل مشــغولی را بــه آرامــش تبدیــل می کننــد. )پــس نیازهــای برتــر موجــب نمی شــود 
کــه زندگــی، همیشــه بــا اضطــراب همــراه باشــد.(

ریَن َو ُمنِذریَن ....... « دو ویژگی )عزیز و حکیم( به خداوند نسبت داده شده است.  2( در  آیۀ »ُرُساًل ُمبَشِّ

3( عقل و اختیار در کنار دین الهی، می توانند باعث سعادت انسان شوند. )نه فقط عقل و اختیار(

4( دقت کنید که هدایت تشریعی ویژۀ انسان می باشد و هدایت عام مربوط به همۀ موجودات است.

5( هرگاه در سؤاالت، به فلسفۀ چیزی اشاره شد، در واقع عّلت آن را پرسیده است. )فلسفه = دلیل = عّلت(

6( دقــت کنیــد  در سؤاالت، انســان  مضطــرب را بــا انســان ناامیــد اشــتباه نگیریــد. انســانی کــه دچــار دغدغــه می شــود، آرامــش نــدارد  

ولــی ناامیــد نیســت. )اضطــراب ≠ ناامیــدی و یــأس(   
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پرسش های چهارگزینها ی تألیفی

شمارۀ سؤاالت ویژۀ مرور و جمع بندی: ) 4 ـ 6 ـ 7 ـ10 ـ 11 ـ13 ـ 14 ـ 16 ـ 18 ـ 19 ـ 20  ـ 22 ـ 25 ـ 29 ـ 31 ـ 33  (

آسان(مرور مباحث کلی)

چه چیزی باعث شده است که انسان در طول تاریخ همواره شاهد ارائة برنامه های گوناگون از مکاتب مختلف بشری شود؟- 1
١ احتیاج مقطعی انسان به داشتن برنامۀ پاسخ گو برای نیازهایش  
٢ احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامۀ پاسخ گو برای نیازهایش  

٣ نیازهای برتر انسان که گاه او را به سمت های مختلف می کشند  
٤ تفاوت سطح فکری و نگرش بشریت در طول سال های مختلف  

انسان با دیگر موجودات در کدام دسته نیازها اشتراک دارد و پاسخ صحیح به نیازهای برآمده از سرمایه های ویژة انسانی، موجب - 2
چه چیزی می شود؟

١ غریزی -  موجب تضمین سعادت بشر می شود.  
٢ برتر -  موجب تضمین سعادت بشر می شود.   

٣ غریزی – موجب دل مشغولی و دغدغه می شود.  
٤ برتر -  موجب دل مشغولی و دغدغه می شود.   

 عبارت های » انسان برای چه زندگی می کند؟ « و » آیا زندگی با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات به شکل دیگری گشوده می شود؟ « - 3
متناسب با کدام یک از نیازهای برتر انسان می باشند؟

١ شناخت هدف زندگی – شناخت هدف زندگی  
٢ کشف راه درست زندگی – شناخت هدف زندگی  

٣ درک آیندۀ خویش – شناخت هدف زندگی  
٤ درک آیندۀ خویش- کشف راه درست زندگی   

مصراع »به کجا می روم آخر ننمایی وطنم«، متناسب با کدام نیاز انسان و هم چنین کدام سؤال متناسب با این نیاز است؟- 4
١ درک آیندۀ خویش - » برای چه زندگی می کنیم؟ «  

٢ کشف راه درست زندگی -  » برای چه زندگی می کنیم؟ «         
٣ درک آیندۀ خویش- » نحوۀ زندگی پس از مرگ چگونه است؟ «  
٤ کشف راه درست زندگی -  » آیا زندگی با مرگ تمام می شود؟«   

با توجه به آیة »َوالَعصر إنَّ اإلنساَن لَفِی ُخسر......« چه زیان و خسارتی انسان را تهدید می کند و چه کسانی دچار این زیان نمی شوند؟- 5
١ تلف شدن عمر انسان –کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش می کنند.  

٢ تلف شدن عمر انسان – کسانی که سرمایه های فطری خود را برای رسیدن به زندگی دنیوی به کار گرفته اند.  
٣ فرصت طلبی برای رسیدن به مقاصد دنیایی - کسانی که سرمایه های فطری خود را برای رسیدن به زندگی دنیوی به کار گرفته اند.  
٤ فرصت طلبی برای رسیدن به مقاصد دنیایی- کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش می کنند.  

اگر انسانی در وادی انتخاب های نادرست قدم بگذارد و راه صحیح زندگی اش را به درستی انتخاب نکند، چه نتیجه ای را به دنبال دارد؟- 6
١ اتالف سرمایه های خداوند ـ نرسیدن به هدف برتر خلقت او   

٢ نرسیدن به سعادت اخروی ـ نداشتن برنامۀ مناسب زندگی  
٣ نرسیدن به سعادت اخروی ـ  نرسیدن به هدف شخصی اش  
٤ اتالف سرمایه های خداوند ـ نرسیدن به هدف شخصی اش  

پاسخ به نیازهای بنیادین انسان، کدام ویژگی ها را باید دارا باشد تا بتواند انسان را به سعادت برساند؟- 7
٢ متنوع ـ قابل درک ١ درست و قابل اعتماد ـ همه جانبه   
٤ متنوع ـ همه جانبه ٣ درست و قابل اعتماد ـ قابل درک   
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