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هدايت الهى
1

این درس دارای پنج آیه است )البته با توجه به بخش تفکر و اندیشه( و  یک سوره که در بخش »تدبر در قرآن« آمده است.  هم چنین دو حدیث با 
متن فارسی و دو شعر بیان شده که یکی در متن کتاب و دیگری در بخش اندیشه و تحقیق آمده است. در این درس باید به تقسیم بندی ها توجه 

بیش تری  کنیم و مطالب زیر را با دقت مطالعه کنیم: 
1- نیازهای برتر انسان کدام اند؟

2- پاسخ به نیازهای انسان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 
3- شیوۀ هدایت خداوند چگونه است؟ 

کی و زاللی، عامل اصلی ادامۀ حیات است.  نعمت  بی نظیر خداوند، جلوۀ زیبایی و طراوت، مظهر پا
 در نبود آب، از آواز دلنشین پرندگان، طراوت شکوفه ها و ... اثری نخواهد بود.  

 آب مایۀ حیات و اساس زندگی در جهان هستی است. 

 کلید واژه های آیه  تـرجمـه  آیــه 

َو َجَعلْٰنا ِمَن الماِء کلَّ َشٍئ َحٍیّ

 سورۀ انبیاء، آیۀ 30 

و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم 
)پدید آوردیم(.

جعلنا: قرار دادیم، پدید آوردیم
الماء: آب
َحّی: زنده

1 آب، حیات بخش جهان مادی از جمله بشر است.  
2 بشر با آب، نیازهای طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد. 

3 انسان، ادامۀ حیات خویش را با آب میسر می گرداند. 
4 آب مایۀ حیات، ریشۀ تمام زیبایی ها و اساس زندگی در جهان هستی )مادی( است. 

 کلید واژه های آیه  تـرجمـه  آیــه 
لِنُحِیَی بِه ی بَلََدًة مَیتاً

 سورۀ فرقان، آیۀ 49 

تا به وسیلۀ آن )باران( سرزمینی مرده را زنده 
گردانیم.

لِنُحیی: زنده گردانیم

بَلََدًة مَیتاً: سرزمینی مرده

1 خداوند به وسیلۀ باران سرزمینی مرده را زنده می کند.  
2 آب مایۀ حیات بخشی است. 

1. تفکر و اندیشه مربوط به مطلِب قبل از شروع درس اول است.

1
تفکر و اندیشه

آب
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 حیات روح بشر وابسته به چیست؟
چه چیزی به روح و درون انسان حیات، شادابی و طراوت می بخشد؟

کسیر حیات دست یافت؟ چگونه می توان به این ا

 کلید واژه های آیه  تـرجمـه  آیــه 
سوِل  یا ایُّها الَّذیَن آمَنُوا اْسَتجیبوا لِّلـِه و لِلرَّ

ِاَذا َدعاُکم لِما یُحْییُکم
 سورۀ انفال، آیۀ 24 

ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و 
پیامبر را اجابت کنید، هرگاه که شما را به چیزی 
فرامی خواند که به شما زندگی و حیات می بخشد.

استجیبوا: اجابت کنید
دعاکم: شما را فرامی خواند

یحییکم: شما را حیات می بخشد

1 این آیه خطاب به مؤمنان است. 
2 اجابت )اطاعت( از خدا و رسولش 

3 بخشیدن زندگی نیکو معلول )نتیجه( اجابت خدا و رسول است. )لما یحییکم( 
4 حیات طیبه مرهون )در گرو( اجابت خدا و رسول است. 

5 شرط ایمان واقعی اجابت خدا و پیام آورش می باشد. 
6 دین یعنی اجابت خدا و رسولش، زندگی بخش و مایۀ حیات انسان است. 

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

 از این رو این سؤال ها در ذهن ایجاد می شود که:  

 آیا انسان می تواند با تکیه بر عقل خویش برنامۀ کاملی را برای سعادت خود ارائه دهد؟
 به راستی یک برنامۀ مناسب برای سعادت انسان چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

 آیا برنامه ای که فقط سعادت دنیای انسان را دربربگیرد، کامل است؟
 آیا می توان به برنامه های مکاتب بشری اعتماد کرد و زندگی را بر اساس آن ها بنا نهاد؟

طبیعی: غریزی

فرا طبیعی: بنیادی، اساسی )نیازی های برتر(

1- شناخت هدف زندگی
2- درک آیندۀ خویش

3- کشف راه درست زندگی

 نیازهای انسان 

ک. خداوند پاسخ به این نیازها را در جهان   انسان هم چون سایر موجودات زنده، یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی دارد؛ مانند نیاز به آب، هوا، غذا و پوشا
گاه شدن از آن ها را به انسان نشان داده است. برای مثال، در وقت نیاز به آب و غذا احساس تشنگی و گرسنگی می کند و سراغ آب و  خلقت آماده کرده و راه آ

ک و مسکن تهیه می کند. )هدایت تکوینی(1 غذا می رود. هنگام سرما و گرما، از مصالح موجود در طبیعت بهره می برد و برای خود لباس، پوشا

 نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود؛ زمانی که انسان، اندکی از سطح زندگی روزمره فراتر رود و در افق باالتری بیاندیشد، خود را 
با نیازهای مهم تر روبه رو می بیند؛ نیازهایی که برآمده از سرمایه های ویژه ای است که خداوند به انسان عطا کرده است2 و پاسخ صحیح به این نیازهای اساسی 

است که سعادت انسان را تضمین می کند.
 این نیازها به تدریج به دل مشغولی، دغدغه و باالخره سؤال هایی تبدیل می شوند که تا پاسخ آن ها را نیابد، آرام نمی گیرد، برخی از این نیازها عبارت اند از:

1- شناخت هدف زندگی 2- درک آیندۀ خویش 3- کشف راه درست زندگی 

1.  در بخِش بیش تر بدانیم، »هدایت تکوینی« را توضیح داده ایم.
2.  در سال گذشته سرمایه های انسان یا همان عوامل رشد را خوانده ایم که عبارت است از: 1- قدرت تفکر و تعقل 2- قدرت اختیار و انتخاب 3- شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن 4- نفسِ لّوامِه 

و سرزنشگر 5- هدایت الهی توسط پیامبران و پیشوایان

مقـدمـــه

نیازهای برتر

نیازهای طبیعی و غریزی

نیازهای فراطبیعی و اساسی
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گر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، )علت( عمر خود را از دست داده است )معلول(. که ا
از این رو امام سجاد  پیوسته این دعا را می کرد که: 

»خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای«1

 انسان با این سؤال مهم و اساسی نیز روبه رو است که: »آیندۀ او چگونه است؟«، »آیا زندگی با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات او به شکل دیگری گشوده 
گر 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  می گردد؟«، »ا

توشۀ سفر به جهان دیگر چیست؟« و »خوشبختی وی در آن سرا در گرو انجام چه کارهایی است؟«

خویشـــتنمروزهـــا فکر من این اســـت و همه شـــب ســـخنم دل  احـــوال  از  غافـــل  چـــرا  کـــه 

بـــود چـــه  بهـــر  آمدنـــم  آمـــده ام،  کجـــا  وطنـــماز  ننمایـــی  آخـــر  مـــی روم  کجـــا  بـــه 

دیوان شمس، مولوی

1 به دغدغه و دل مشغولی مقّدس انسان های جستجوگر اشاره دارد. 
2 کسانی که برای خود و فرصت زندگی ای که در اختیارشان قرار گرفته است، ارزش قائل اند. 

3 این شعر دربارۀ کسانی است که نمی خواهند عمر خود را که یک موهبت یگانه و تکرارناپذیر است، به آسانی از دست بدهند. 
4 پاسخ به سؤاِل هدف انسان و آیندۀ او و راه درست زندگی چیست، دغدغه و دل مشغولی انسان است. 

5 این سؤاالت نشان دهندۀ بیداری و هوشیاری انسان است. 
گاهی از زیانی است که در صورت نیافتن پاسخ، در انتظار اوست.  6 توجه انسان به ارزش زندگی و آ

7 ارزش هر کس به درک و فهم وی از حقیقت هستی و شناخت جایگاه خود در نظام آفرینش است. 
گاه باشد و زاد و توشۀ آن را بشناسد و به دیگران اطالع دهد.    پاسخ به این سؤال ها فقط از عهدۀ کسی برمی آید که کامالً از جهان دیگر و زندگی پس از مرگ آ

 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 بین 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. 

تدبر در قرآنتدبر در قرآن

در آیات سورۀ عصر تدبر کنید و با کمک دوستان خود، به سؤاالت پاسخ دهید.
بِر َوالَعصِر، ِإنَّ ااِلنساَن لَِفی ُخسٍر، ِاالَّ الَّذیَن آمنوا َو َعِمُلوا الّصالِحاِت َو تَواَصوا بِالَحقِّ َو تَواَصوا بِالصَّ

 
1- خداوند در این سوره به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟

به زمان )عصر(، زیرا دوران عمر و تاریخ بشر، ارزش زیادی دارد لذا خداوند به آن سوگند خورده است و باید از عبرت های آن پند و اندرز زیادی بگیریم 
و از آن خوب بهره ببریم.

2- چه زیان و خسارتی انسان را تهدید می کند؟
زیان از دست دادن عمر و نرسیدن به هدفی که برایش آفریده شده است. 

3- چه کسانی دچار خسارت و زیان نمی شوند؟
آنان که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش می کنند.

1.  »و استَفرِغ ایّامی فی ما َخلَقتَنی له« امام سجاد )ع(، دعای مکارم االخالق

 شناخت هدف زندگی

 دركـ آیندۀ خویش

كشف راه درست زندگی
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 کلید واژه های آیه  تـرجمـه  آیــه 
َوالَْعْصِر

ِانَّ االنساَن لَفی ُخسٍر
ِااّل الَّذین آمَنُوا و َعِمُلوا الّصالِحاِت َو تَواَصوا 

بِر بِالَحقِّ و تَواَصوا بِالصَّ
 سورۀ عصر، آیات 1 تا 3 

سوگند به عصر
انسان واقعاً دستخوش زیان است، مگر کسانی که 

ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و همدیگر را 
به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کرده اند.

ُخسر: زیان ]بزرگ[
آمنوا: ایمان آوردند

عملوا الصالحات: کارهای شایسته انجام دادند.
تواصوا: همدیگر را سفارش کردند.

1 به خاطر ارزش دوران عمر و تاریخ بشر، خداوند به آن قسم خورده است. 
2 انسان همواره در خسران و زیانی بزرگ قرار دارد. 

3 انسان های مؤمن و کسانی که عمل صالح انجام می دهند و سفارش به حق و شکیبایی می کنند، زیانکار نیستند. 
4 ایمان بر عمل مقدم است. )آمنوا و عملوا الصالحات( 

5 بدون ایمان، عمل و سفارش دیگران به حق و صبر، خسارت و زیان ]بزرگ[ برای انسان است. 
6 تنها راه جلوگیری از خسران و زیان، ایمان و عمل است. 

 پاسخ به این سؤال ها باید حداقل دو ویژگی زیر را داشته باشد: 

الف( کامالً درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است. در حالی که عمر محدود آدمی برای چنین تجربه ای 
گون اند.  کافی نیست، به خصوص  که راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد و گونا

ب( همه جانبه باشد؛ 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، 
گانه برنامه ریزی کرد.  پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند و نمی توان برای هر بُعدی جدا

با توجه به این دو ویژگی کسی می تواند پاسخ صحیحی به این سؤال ها بدهد که: 
گاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او داشته باشد.  1- آ

2- بداند که انسان ها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آن هاست. 

فعالیت کالسیفعالیت کالسی

با توجه به توضیحات، بررسی کنید که:
الف( آیا دستگاه تفکر انسان به تنهایی می تواند به این سؤال ها پاسخ کامل و جامع دهد؟ چرا؟

خیر، شاید انسان به کمک عقل خود بتواند بسیاری از مجهوالت مسائل را دریابد، مثالً می داند که جهان مبدأ و آفریدگاری دارد، ولی انسان به کمک عقل خود 
متوجه می شود که نمی تواند پاسخ برخی از مسائل اساسی و بنیادین را به طور درست و کامل بدهد و برای این گونه مسائل نیازمند به هدایت الهی است، زیرا 
گاه  کسی می تواند به نیازها پاسخ همه جانبه و کامالً درست و قابل اعتماد بدهد که ویژگی های روحی و جسمی انسان را به خوبی بشناسد و به همۀ ابعاد او آ

گر به جواب هم برسد، فرصت را از دست داده است.  گر انسان خودش بخواهد به این پاسخ ها برسد با از دست دادن عمر خود، حتی ا باشد، ا

ب( آیا انسان به تنهایی می تواند مسیر سعادت را طراحی کند؟ چرا؟

 خیر، زیرا انسان محدود به تفکر خویش است و این تفکر دارای محدودیت هایی است لذا نمی تواند مسیر سعادت را  به تنهایی به طور کامل و صحیح ارائه و طراحی کند. 

 خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی هایی که در وجودش قرار داده است، هدایت می کند.1 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. 

 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 هر کاری که 
گر تشخیص داد که آن کار مفید است و او را به هدفش می رساند، آن را انتخاب می کند و انجام می دهد.  می خواهد انجام دهد، تفکر می کند و ا

1. برای مثال، زنبور عسل که ساختمان بدنی ویژه ای دارد و برای تولید عسل باید مکان مخصوصی را تهیه کند، خداوند او را هدایت می کند تا آن کندوی مخصوص را بسازد )سورۀ نحل، آیۀ 68(

شیوۀ هدایت خداوند
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 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 در این 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 آن ها قرار داده است، برسند. 
 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. 

گرد برجستۀ خود، هشام بن حکم، فرمود:   امام کاظم  به شا
»ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آن که این بندگان در پیام الهی تعقل کنند. کسانی این پیام را بهتر )احسن( می پذیرند 
)معلول( که از معرفت برتری )افضل( برخوردار باشند )علت( و آنان که در تعقل و تفکر برترند )افضل( )علت( نسبت به فرمان های الهی داناترند )اعلم( 

کمل( )علت( رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است« )اعلی ـ ارفع( )معلول(. )معلول( و آن کس که عقلش کامل تر است )ا

بنابراین با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت. البته انسان به علت دارا بودن اختیار می تواند راه های دیگری را 
نیز برگزیند؛ اما 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 چنین کسی را »ناسپاس« نامیده و می فرماید: 

ًکِراً وَ  اِّما َکُفورا ا َشا ِبیَل اِمَّ إنّا هََدیناُه السَّ

 کلید واژه های آیه  تـرجمـه  آیــه 
بیَل إنّا هََدیٰناُه السَّ

ِاّما شاکِراً و ِاّما َکُفوراً

 سورۀ انسان، آیۀ 3 

ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود 
یا ناسپاس.

هََدیْنا: هدایت کردیم، نشان دادیم
شاکِراً: سپاسگزار

َکُفوراً: ناسپاس
َسبیَل: راه حق و باطل

1 خداوند به انسان قدرت اراده و اختیار داده است. 
2 انسان صاحب اراده و آزاد آفریده شده و مسئول سرنوشت خود است و راه رستگاری و شقاوت را به انسان نشان داده است. 

3 اختیار و فلسفۀ نبوت )هدایت تشریعی( 
4 فلسفۀ نبوت، نشان دادن راه به انسان است و خداوند به وسیلۀ پیامبران راه شکرگزاری را تبیین می کند.   

گر خداوند به سؤال های اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها کند، انسان در قیامت می تواند بگوید: من، سعی و تالش خودم را کردم و تنها با کمک عقل   ا
و خرد نتوانستم پاسخی درست برای سؤال های اساسی زندگی ام پیدا نمایم. 

 خداوند، در قرآن کریم دربارۀ تمام و کامل شدن حجت الهی یا فرستادن انبیا  فرموده است: 
ًُسِل َو َکاَن اهلُل َعزیزاً حَکِیما ٌة بَعَد الرُّ اِس َعلَی اهلِل ُحجَّ ریَن َو ُمنِذریَن لِئاَّل یَُکوَن لِلنَّ ُرُسالً ُمبَشِّ

»رسوالنی ]را فرستاد که[ بشارت دهنده و انذارکننده باشند، تا بعد از آمدن پیامبران، برای مردم در مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشد و خداوند شکست ناپذیر 
و حکیم است1.«

 خداوند با ارسال رسوالن، بشارت دهنده  و انذارکننده راِه بهانه گیری انسان را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است. 

 کلید واژه های آیه  تـرجمـه  آیــه 
ریَن َو ُمنِذریَن لِئاَّل یَُکوَن لِلنَّاِس ُرُسالً ُمَبشِّ

ُسِل و َکاَن اهلُل  ٌة بَعَد الرُّ َعلَی اهلِل ُحجَّ
عزیزاً َحکیماً

 سورۀ نساء، آیۀ 165

رسوالنی ]را فرستاد که[ بشارت دهنده و انذارکننده 
در  مردم  برای  پیامبران،  آمدن  از  بعد  تا  باشند 
خداوند  و  نباشد  دلیلی  و  دستاویز  خداوند  مقابل 

شکست ناپذیر و حکیم است. 

ُمَبّشریَن: بشارت دهنده 
ُمنِذریَن: انذارکننده، بیم دهنده 

ُحّجٌة: دستاویز، دلیل
عزیزاً حکیماً: شکست ناپذیر و حکیم

1. سورۀ نساء: آیۀ 165

تکمیل كنید
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1 لزوم هدایت تشریعی = هدایت ویژۀ انسان 

2 شیوۀ پیامبران بر دو محور بیم و امید است. )ُمبّشرین و ُمنِذرین(
3 ارسال رسوالن بر اساس صفت عزت و حکمت الهی است )عزیزاً حکیماً( تا بهانه و دستاویزی نباشد. )علی اهلل حجة بعد الرسل(

4 خداوند متعال رسوالن و پیام آوران خویش را همراه با تبشیر و انذار به عنوان مبشر و منذر ارسال فرمود تا حجت بر مردم تمام شود و عزت و حکمت 
خداوند به اثبات برسد. 

5 فلسفۀ بعثت پیامبران اتمام حجت است. )حجة بعد الرسل(

6 چون خداوند، حکیم است لذا برای هدایت انسان و بسته شدن )مسدود شدن( راه هر عذر و بهانه ای، پیامبران را فرستاده است. 
7 اتمام حجت بر انسان با ارسال رسوالن، معلول عزت و حکمت خداوند است. 

8 ارسال پیامبران بشارت دهنده و انذاردهنده، نشان دهندۀ اختیار انسان در قبول یا رّد هدایت الهی است. 

اندیشـه و تحقیـقاندیشـه و تحقیـق

گذار کنیم؟ چرا؟ 1- آیا می توانیم پاسخ به نیازهای برتر را به احساسات شخصی و سلیقۀ فردی وا

خیر، زیرا رشد بُعد معنوی و انسانی وجود انسان مانند جسم اوست، یعنی از راهی معین و قانونی خاص تبعیت می کند و به راه و قانون دیگری جواب 
نمی دهد، به میزانی که از این راه و قانون دور شویم، درد و رنج و تبعات منفی آن را باید بپذیریم، پس هر راهی رسانندۀ انسان به مقصود نیست، بنابراین 
گر کسی سلیقه ای داشت که با قانونمندی  سلیقه ها تا آن جا قابل استفاده هستند که به راه تکامل انسان ضربه وارد نکنند و در چارچوب آن قرار گیرند و ا

رشد انسان و ابعاد معنوی او در تضاد بود، باید به نتایج آن تن دهد و آمادۀ مضّرات آن باشد.

2- آیا انسان می تواند پاسخ دادن به این نیازها را نادیده بگیرد و بر اساس ضرب المثل »هر چه پیش آید خوش آید« رفتار کند؟ چرا؟

خیر، زیرا این نگرش، بیش تر شبیه به حالت کودکی است که مقداری شیرینی به دست گرفته و در حال خوردن است اّما در حال رفتن به سمتی پر از 
چاه و چاله و حیوان های وحشی است. این کودک حق دارد که بی خیال باشد، زیرا دستگاه اندیشۀ او آن قدر رشد نکرده که آن خطرها را محاسبه کند اّما 

یک انسان عاقل نمی تواند این گونه باشد.

3- شعر زیر با کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط است؟ چرا؟

را هنرپیشـــه  خردمنـــد  روزگارمـــرد  ایـــن  در  بایســـت  دو  عمـــر 

آموختن تجربـــه  یکـــی  بـــه  بـــا دگـــری تجربه بـــردن بـــه کارتـــا 

 »سعدی«
به هر سه نیاز برتر او ارتباط دارد: 

1- شناخت هدف زندگی: چون انسان می خواهد بداند برای چه زندگی می کند؟ و کدام هدف است که می تواند با اطمینان خاطر زندگی اش را صرف آن 
گر هدف حقیقی خود را به دست نیاورد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است.  نماید؟ او می داند ا

2- درک آیندۀ خویش: انسان همواره با این سؤال مهم و اساسی نیز روبه روست، آینده او چگونه است؟ آیا زندگی او یا مرگ تمام می شود یا دفتر حیات 
او به شکل دیگری گشوده می شود؟ 

3- کشف راه درست زندگی: 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 جّدی 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 
بین همۀ راه هایی که پیش روی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد و بتواند از 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. 
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 گاهی تقسیم بندی هایی از هدایت الهی برای انسان و موجودات ارائه می شود که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:1

عاّمه )عمومی(: هدایت همۀ موجودات توسط خداوند

خاصه: هدایت ویژۀ هر موجود متناسب با خصوصیاتش
 هدایت 

تکوینی )عمومی(: هدایتی که بر اساس خلق استعداد و غرایز انجام می پذیرد.

بایدها ، هدایت بر اساس انزال کتاب و ارسال رسل انجام می گیرد.
نبایدها

تشریعی )شرع(: قانون   هدایت 

هدایت انسان هم تکوینی و هم تشریعی است. هدایت تشریعی، هدایت ویژۀ انسان است.
تکوینی
تشریعی  هدایت انسان 

کنون به موارد   دقت کنیم که علت به معنای سبب و باعث است و معلول به معنای نتیجه، مولود، ثمره، تابع، بازتاب و پیامد و از این قبیل کلمات است، هم ا
علت و معلول این درس اشاره می کنیم: 

یا اَیُّها الَّذیَن آَمنوا استِجیبوا ... لِما یُحییُکم .بخشیدن زندگی نیکو معلول اجابت خدا و رسول است 
ارائۀ تعاریف متفاوت و گاه متضاد از معنای سعادت و خوشبختی از جانب مکاتب بشری معلول نیاز دائمی انسان به داشتن برنامه ای است که بتواند   

پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادت بشر را تضمین کند. 
گر این هدف حقیقی )شناخت هدف زندگی( را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، )علت( عمر خود را از دست داده است، در حالی که فرصت و   ا

توانایی جبران هم ندارد. )معلول(
گر انسان راه و برنامۀ درست زندگی را انتخاب نکند، )علت( به آن هدف برتری که خداوند در خلقت انسان قرار داده نخواهد رسید و به زیان بزرگی گرفتار   ا

خواهد شد که پایان ندارد. )معلول(
 سؤ ال هایی از قبیل چیستی »هدف انسان«، »آیندۀ او« و »راه درست زندگی« علت دغدغۀ انسان های جستجوگر است. 

گرد برجسته اش هشام بن حکم: ارسال رسوالن از سوی خداوند علت تعقل بندگان در پیام الهی، ذکر شده است.   در بیان امام کاظم  به شا
 پذیرش بهتر پیام الهی معلول برخورداری از معرفت برتر است. 

 داناتر بودن نسبت به فرمان های الهی معلول برتری در تعقل و تفکر است. 
 باالتر بودن رتبه در دنیا و آخرت معلول کامل بودن عقل است.

 اتمام حّجت بر انسان با ارسال پیامبران، معلول عزت و حکمت خداوند است. 

تر ـ ترین ها
 برترین نیاز: 1- شناخت هدف زندگی 2- درک آیندۀ خویش 3- کشف راه درست زندگی

 زمانی که انسان اندکی از سطح زندگی روزمره و نیازهای طبیعی فراتر رود و در افق باالتری بیاندیشد خود را با نیازهای مهم تر از نیازهای طبیعی و غریزی 
روبه رو می بیند. 

 کسانی پیام الهی 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، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است. 

مترادف ها
 نیازهای طبیعی = غریزی )مشترک میان انسان، حیوان و گیاهان( 

 نیازهای برتر = فرا طبیعی = اساسی = بنیادین )شناخت هدف زندگی ـ درک آیندۀ خویش ـ کشف راه درست زندگی(
 شناخت هدف زندگی = برای چه زندگی می کند؟ = چرا زیستن؟ 

 درک آیندۀ خویش = آیندۀ انسان چگونه است؟ 
 کشف راه درست زندگی = چگونه زیستن = راه زندگی

1. هــدف از قســمت »بیشــتر بدانیــم« صرفــاً آوردن مطالــب خــارج از کتــاب درســی بــرای یادگیــری بیشــتر نیســت، بلکــه آوردن »کلیــد واژه هــا« و نــکات تســتی می باشــد؛ بنابرایــن 
خوانــدن ایــن قســمت توصیــه می شــود.

رابطۀ عّلی و معلولی
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مرور نکته های مهم درس

 احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که بتواند پاسخگوی نیازهای او باشد و سعادت بشر را تضمین کند، سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد 
ارائۀ برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم. 

 انسان هم چون سایر موجودات زنده یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی دارد.  
 نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود. زمانی که انسان، اندکی از سطح زندگی روزمره و نیازهای طبیعی فراتر می رود و در افق باالتری 

می اندیشد، خود را با نیازهای مهم تر از نیازهای طبیعی و غریزی روبه رو می بیند. 
 این نیازها به تدریج به دل مشغولی، دغدغه و باالخره به سؤال هایی تبدیل می شود که تا پاسخ آن ها را نیابد، آرام نمی گیرد.

 نیازهای بنیادین انسان: 1- شناخت هدف زندگی 2- درک آیندۀ خویش 3- کشف راه درست زندگی
گر این هدف حقیقی )شناخت هدف زندگی( را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است.   ا

 راه زندگی یا چگونه زیستن، ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی دارد که دغدغۀ دیگر انسان های فکور و خردمند است، به خصوص که انسان فقط یک بار به دنیا می آید. 
 سؤال هایی از قبیل چیستی »هدف انسان«، »آیندۀ او« و »راه درست زندگی«، دغدغۀ انسان های جستجوگری است که برای خود و فرصت زندگی ای که در 

اختیارشان قرار گرفته ارزش قائل اند و نمی خواهند این موهبت یگانه و تکرارناپذیر را به آسانی هدر دهند. 
 پاسخ به نیازها حداقل دو ویژگی دارد: 1- کامالً درست و قابل اعتماد باشد. 2- همه جانبه باشد.

گاهی کاملی از خلقت و جایگاه در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و   کسی می تواند انسان را در پاسخ گویی به نیازها راهنمایی کند که آ
نیز فردی و اجتماعی او داشته باشد. 

 خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی هایی که در وجودش قرار داده است، هدایت می کند.
 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. 

گر به هر دلیلی تشخیص   با توجه به دو سرمایۀ انسان یعنی توانایی تفکر و قدرت اختیار، انسان ابتدا دربارۀ هر کاری که می خواهد انجام  دهد، تفکر می کند و ا
داد که آن کار مفید است و او را به هدفی که دارد، می رساند، آن را انتخاب و انجام می دهد.  

 هدایت خداوند نیز از مسیر دو ویژگی تفکر و اختیار می گذرد. 
 خداوند برنامۀ هدایت انسان را که دربرگیرندۀ پاسخ به سؤاالت بنیادین بشر است، از طریق پیامبران می فرستد تا انسان ها با تفکر در این 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 آن ها قرار داده است، برسند. 
 انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نباید ها راه صحیح زندگی را می یابد و پیش می رود.  

گرد برجستۀ خود می فرماید: ای هشام خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای این که این بندگان در پیام الهی تعقل کنند.   امام کاظم  به شا
 بهتر پذیرفتن پیام الهی نتیجۀ برخورداری از معرفت برتر است. 
 داناتر بودن به فرمان الهی نتیجۀ برتری در تفکر و تعقل است. 

 آن کس که عقلش کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است. 
 

سوِل ... نتیجۀ اجابت خدا و رسول  چیست؟ با توجه به آیۀ یا اَیُّها الَّذیَن آمَنُوا اسَتِجیبوا هلِلِ و لِلرَّ  ۱۱

با توجه به سورۀ والعصر َوالَعصِر، ِانَّ ااِلنساَن لَِفی ُخسٍر ... چرا خداوند به زمان سوگند خورده است و چه زیانی انسان را تهدید می کند؟  ۲۱

با توجه به سورۀ »والعصر« چه کسانی از زیان و خسران در امان هستند؟   ۳۱

در آیۀ شریفه لِنُحِیَی به ی بَلَدًة مَیتاً )به وسیلۀ آن سرزمین مرده را زنده گردانیم( منظور چه چیزی است؟   ۴۱

خداوند متعال در کدام آیه فرموده اند: »هر چیز زنده ای را از آب خلق کردیم«؟  ۵۱

ِبیَل ِامَّا شاکِراً َو ِاّما َکُفوراً چیست؟ علت ناسپاس بودن انسان در آیۀ  ِانّا هََدیٰناُه السَّ  ۶۱

ُسِل َو کاَن اهلُل َعزیزاً حکیماً چه موضوعاتی را می توان  ًة بَعَد الرُّ ریَن َو ُمنِذریَن لِئاَّل یَُکوَن لِلنَّاِس َعلَی اهلِل ُحجَّ با توجه به آیۀ شریفۀ ُرُسالً ُمَبشِّ  ۷۱

برداشت کرد؟
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انسان، هم چون سایر موجودات، یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی دارد.  ۸۱

گاهی از آن ها را به انسان نداده است. خداوند پاسخ به نیازهای انسان را در جهان خلقت آماده کرده ولی راه آ  ۹۱

نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی نمی شود.  ۱۰۱

سؤال »انسان برای چه زندگی می کند؟« مربوط به نیاز »کشف راه درست زندگی« است.  ۱۱۱

پاسخ به سؤاالت اساسی انسان باید کامالً درست و قابل اعتماد باشد، زیرا ابعاد جسمی و روحی و فردی و اجتماعی با هم ارتباط دارند.  ۱۲۱

بخشیدن زندگی نیکو علت اجابت و اطاعت از خدا و رسولش است.  ۱۳۱

. می گذرد. . . . . . . . . . . . . . . و  . . . . . . . . . . . . . . هدایت خداوند از مسیر دو ویژگی  .  ۱۴۱

. است که خداوند به انسان عطا کرده است. . . . . . . . . . . . . . نیازهای برتر انسان برآمده از .  ۱۵۱

. است. . . . . . . . . . . . . . سؤال »آیا زندگی با مرگ تمام می شود؟« مربوط به نیاز .  ۱۶۱

. است. . . . . . . . . . . . . . . مخلوقات . . . . . . . . . . . . . . . می کند، اّما شیوۀ . . . . . . . . . . . . . . خداوند همۀ مخلوقات را .  ۱۷۱

. را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است. . . . . . . . . . . . . . . راه . . . . . . . . . . . . . . خداوند با .  ۱۸۱

حجت:  ۱۹۱

انسان ناسپاس:  ۲۰۱

1- شناخت هدف زندگی  )      ( الف( هشام بن حکم    ۲۱۱

 2- امام کاظم  )      ( ب( چرا زیستن؟  

3- رتبۀ باالتر  )      ( ج( عقل کامل تر 

4- کشف راه درست زندگی  )      ( د( چگونه زیستن؟  

 5- امام صادق   
  

سؤال »زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر چیست؟« اشاره به کدام نیاز دارد؟  ۲۲۱

نیازهای انسان را نام ببرید.  ۲۳۱

گر انسان هدف حقیقی را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، چه می شود؟ ا  ۲۴۱

هدایت خداوند از مسیر کدام ویژگی های انسان می گذرد؟  ۲۵۱

نیازهای اساسی انسان به تدریج به چه چیز تبدیل می شوند؟  ۲۶۱

کدام نیاز ارتباط دقیقی با دو نیاز دیگر دارد و دغدغۀ انسان های فکور و خردمند است؟  ۲۷۱

علت ادامۀ برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری چیست؟  ۲۸۱

نیاز »درک آیندۀ خویش« را توضیح دهید.   ۲۹۱

چه کسی می تواند انسان را در پاسخ به نیازهای برترش راهنمایی کند؟ ویژگی هایش را بیان کنید.  ۳۰۱

برای این که پاسخ به نیاز، پاسخی رهگشا باشد، باید حداقل چند ویژگی داشته باشد؟ نام ببرید و توضیح دهید.   ۳۱۱
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زندگی نیکو و حیات طیبه، نتیجه و معلول اجابت و اطاعت از خدا و رسول - 1
خدا  است. 

زیرا دوران عمر و تاریخ بشـر، ارزش زیادی دارد و باید از عبرت های آن - 2
گر انسان نتواند به هدفی که برایش  پند بگیریم و از آن بهره مند شویم. ا
آفریده شده برسد، حتماً در زیان است، زیرا که انسان عمر محدود دارد.

کسـانی کـه ایمـان آوردند و کارهای شایسـته کـرده و همدیگر را به حق - 3
سفارش و به شکیبایی توصیه کرده اند. 

منظور »آب« است که به وسیلۀ آن سرزمین مرده زنده می شود. - 4
5 -» »َو جََعلنَا ِمَن الماِء ُکلَّ َشیٍء حٍَیّ
انسـان به علت دارا بودن اختیار می تواند راه های دیگری را برگزیند، اّما - 6

چون هر برنامۀ دیگری غیر از برنامۀ خداوند نمی تواند پاسـخ درسـتی به 
آن ها بدهد، زیان خواهد کرد و با دست خالی دنیا را ترک گفته و به دیار 
آخرت خواهد شـتافت و در آن جا زیان خود را مشـاهده خواهد کرد، لذا 

قرآن کریم چنین کسی را ناسپاس نامیده است. 
از این آیه می توان این مطالب را برداشت کرد: 1- هدایت الهی به وسیلۀ - 7

پیامبـران بشـارت دهنده و انذارکننده اسـت. 2- بعد از آمـدن پیامبران، 
حجت بر انسان تمام می شود و دیگر بهانه و دستاویزی ندارد. 

صحیح- 8
غلط )خداوند پاسـخ به نیازهای انسـان را در جهان خلقت آماده کرده و - 9

گاهی از آن ها را به انسان داده است.( راه آ
صحیح- 10
غلط )این سؤال مربوط به نیاز »شناخت هدف زندگی« است.(- 11
غلط )پاسـخ به سـؤاالت باید کامالً درسـت و قابل اعتماد باشد، زیرا هر - 12

پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است. 
غلط )بخشیدن زندگی نیکو، معلول اجابت و اطاعت از خداوند و رسولش است.(- 13
تفکر و اختیار- 14
سرمایه های ویژه ای- 15
درک آیندۀ خویش- 16
هدایت ـ هدایت ـ متفاوت- 17
ارسال رسوالن ـ بهانه گیری- 18
در قرآن کریم آمده اسـت: »رسالً ُمبّشـریَن و ُمنِذریَن لئال یکوَن للناِس - 19

علـی اهلِل حجـًة بعـد الرسـل ...« در این آیـه »حجت« به معنـای اتمام 
حجت است که خداوند با فرستادن پیامبران، دیگر بهانه و دستاویزی به 

انسان نمی دهد و حجت را بر آنان تمام می کند. 

چون هر برنامۀ دیگری غیر از برنامۀ خداوند نمی تواند پاسـخ درسـتی به - 20
آن نیازهای انسـان بدهد، انسـان زیان خواهد کرد و با دسـت خالی دنیا 
را تـرک گفتـه و بـه دیار آخرت خواهد شـتافت و در آن جـا زمان خود را 
مشاهده خواهد کرد، قرآن کریم چنین کسی را »ناسپاس« نامیده است. 

الف( 2      ب( 1      ج( 3      د( 4- 21
درک آیندۀ خویش- 22
1- شناخت هدف زندگی 2- درک آیندۀ خویش 3- کشف راه درست زندگی- 23
عمر خود را از دست داده است، درحالی  که فرصت و توانایی جبران هم ندارد. - 24
1- توانایی تفکر و انجام کارها به کمک فکر و اندیشـه 2- قدرت اختیار - 25

و انتخاب
این نیازها به تدریج به دل مشـغولی، دغدغه و باالخره سؤال هایی تبدیل - 26

می شوند که تا پاسخ آن ها را نیابد، آرامش نمی گیرد. 
کشـف راه درسـت زندگی یا »چگونه زیسـتن« ارتباط دقیقی با دو نیاز - 27

قبلـی )»یعنی درک آیندۀ خویش« و »شـناخت هـدف زندگی«( دارد و 
دغدغۀ دیگر انسان های فکور و خردمند است.

نیاز دائمی انسـان به داشـتن برنامه ای که بتواند پاسـخگوی نیازهای او - 28
باشد و سعادت بشر را تضمین کند، سبب شده که در طول تاریخ همواره 
شاهد ارائۀ تعاریف متفاوت و گاه متضاد از معنای سعادت و خوشبختی 
از جانـب مکاتب بشـری باشـیم. این مکاتب با ادعای رسـاندن بشـر به 

سعادت، برنامه هایی را ارائه داده اند. 
انسان با این سؤال مهم و اساسی روبه روست که »آیندۀ او چگونه است«، - 29

»آیا زندگی با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات او به شکل دیگری گشوده 
گر حیات، به شـکل دیگری ادامه می یابد و انسـان زندگی  می گردد؟«، »ا
ابـدی را پـس از مـرگ آغاز خواهد کـرد«، »نحوۀ زندگـی او پس از مرگ 
چگونه است؟« »زاد و توشۀ سفر به آن جا چیست؟« و »خوشبختی وی 

در آن سرا در گرو انجامِ چه کارهایی است؟«
گاهی کامل از خلقت انسـان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق - 30 1- آ

 و ظریـف روحـی و جسـمی و نیـز فـردی و اجتماعی او داشـته باشـد.
2- هم چنین بداند که انسـان ها، پس از مرگ چه سرنوشـتی دارند و چه 

عاقبتی در انتظار آن هاست. 
دو ویژگی: 1- کامالً درسـت و قابل اعتماد باشـد، زیرا هر پاسخ احتمالی - 31

و مشـکوک نیازمند تجربه و آزمون اسـت. در حالی که عمر محدود آدمی 
برای چنین تجربه ای کافی نیست، به خصوص که راه های پیشنهادی هم 
گون است. 2- همه جانبه باشد، به طوری که به نیازهای  بسیار زیاد و گونا
مختلف انسان پاسخ دهد، زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردی و اجتماعی 
وی پیونـد و ارتبـاط کامـل و تنگاتنگی با هم دارنـد و نمی توان برای هر 

گانه ای کرد. بُعدی برنامه ریزی جدا
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1
)انسانی 85(2 32  . . . . . . . . . . . . . . سوِل ِاَذا َدعاُکم لِما یُحییُکم مفهوم می گردد که . از دقت در آیۀ شریفۀ یا اَیَُّها الَّذیَن آمَنُوا اسَتِجیبوا ِلِ و لِلرَّ

2( مخاطب دعوت خدا و رسول، فطرت الهی انسان است. 1( دین، زندگی بخش و مایۀ حیات انسان است.   
4( دین، مظاهر حیات را ارج می نهد و به آن تشویق می کند.  3( مخاطب دعوت خدا و رسول، زندگانند و نه مردگان. 

سوِل ِاذا َدعاُکم لِما یُحییُکم کدام موضوع دریافت نمی گردد؟  2 33 از دقت در آیۀ شریفۀ یا اَیَُّها الَّذیَن آمَنُوا اسَتِجیبوا ِلِ و لِلرَّ
2( اطاعت از فرمان خدا و رسول خدا سبب برخورداری از حیات می گردد. 1( اجابت خدا و رسول نتیجۀ زندگی نیکو است.  

4( دین، زندگی بخش و مایۀ حیات انسان است.  3( بخشیدن زندگی نیکو معلول اجابت خدا و رسول است.  

چه چیزی سبب شده که در طول تاریخ همواره شاهد ارائۀ تعاریف متفاوت و گاه متضاد از معنای سعادت و خوشبختی از جانب مکاتب بشری باشیم؟2 34
1( استفادۀ دائمی انسان از قدرت تفکر و تعقل در راستای رسیدن به سعادت واقعی 

2( پیگیری انسان در برآوردن امیدها و آرزو های کوچک و بزرگ و متفاوت 
3( نیاز دائمی انسان به داشتن برنامه ای که بتواند پاسخگوی نیازهای او باشد و سعادتش را تضمین کند. 

4( منحصر نبودن نیازهای انسان به نیازهای طبیعی و غریزی و اندیشیدن در افق های برتر

نیازهای اساسی انسان برآمده از چیست؟ و این نیازها به تدریج به چه چیزی تبدیل می شوند؟ 2 35
1( سرمایه  های ویژه ای است که خداوند به انسان عطا کرده است ـ دل مشغولی، دغدغه و سؤال

2( نیازهای فراطبیعی که از افق باالتر اندیشیدن است ـ دل مشغولی، دغدغه و سؤال
3( نیازهای فراطبیعی که از افق باالتر اندیشیدن است ـ شناخت هدف زندگی

4( سرمایه های ویژه ای است که خداوند به انسان عطا کرده است ـ شناخت هدف زندگی

)تجربی 95(2 36  دل مشغولی ها و درد متعالی انسان به ترتیب معلول و نشانۀ چیست؟  
2( درک آیندۀ خویش ـ درک هدف زندگی 1( نیازهای برتر ـ درک هدف زندگی 

4( درک آیندۀ خویش ـ بیداری و ورود به وادی انسانیت 3( نیازهای برتر ـ بیداری و ورود به وادی انسانیت 

)خارج از کشور 94(2 37 دغدغه و درد متعالی که آرام و قرار را از انسان می گیرد و تا یافتن پاسخ، وی را رها نمی کند، نشانۀ چیست؟ 
2( خسران اخروی و عدم تنظیم زندگی فردی در دنیا 1( بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانیت  

4( ارتباط کامل ابعاد جسمی و روحی و دنیوی و اخروی انسان کافی بودن آن برای تجربه  3( محدود بودن عمر آدمی و نا

گر گفته شود: »دل مشغولی، دغدغه و درد متعالی انسان، نشانۀ بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانیت است« این عبارت، بدان معنی است 2 38 ا
)زبان 91(  . . . . . . . . . . . . . . که: .

2( انسان، محصور در نیازهای روزمره و زندگی طبیعی نیست.  1( انسان، هرگز خالی از دغدغه و اضطراب و دل مشغولی نیست.  
4( انسان، به دلیل انسان بودنش، نمی تواند به محدودها خرسند باشد.  3( نیازهای زندگی و روزمرۀ انسان، متغّیر و متفاوت است. 

)خارج از کشور 88(2 39 کدام نیازها مسّبب دل مشغولی و دغدغۀ انسان است و آن دغدغه، نشانۀ چیست؟ 
4( متعالی ـ انسانیت 3( متعالی ـ غفلت  2( روزمره ـ انسانیت  1( روزمره ـ غفلت 

)فنی و حرفه ای 88(2 40 . او است.  . . . . . . . . . . . . . . می باشد و نشانۀ . . . . . . . . . . . . . . عامل دل مشغولی و درد متعالی انسان در .
2( ناتوانی عقل مصلحت اندیش از پاسخ گویی به سؤاالت او ـ رشد و بالندگی 1( طرح جدی سؤاالت مربوط به عمیق ترین نیازهای او ـ رشد و بالندگی 

4( طرح جدی سؤاالت مربوط به عمیق ترین نیازهای او ـ بیداری و هوشیاری ـ بیداری و هوشیاری  3( ناتوانی عقل مصلحت اندیش از پاسخ گویی به سؤاالت او 

)انسانی 86- با تغییر(2 41 نشانۀ ورود به وادی انسانیت و عالمت بیداری و هوشیاری، گرفتار آمدن به ............... است که ریشه در ............... انسان دارد.  
2( درد و دغدغۀ متعالی ـ پاسخ های اساسی 1( درد و دغدغۀ متعالی ـ نیازهای برتر 

4( طرح سؤاالت اساسی ـ حس کنجکاوی و دّقت 3( طرح سؤاالت اساسی ـ عمیق ترین نیازها 

سؤاالت »چرا زیستن« و »چگونه زیستن« به ترتیب ارتباط با کدام یک از نیازهای برتر انسان دارد؟2 42
2( شناخت هدف زندگی ـ کشف راه درست زندگی 1( شناخت هدف زندگی ـ درک آیندۀ خویش 
4( کشف راه درست زندگی ـ شناخت هدف زندگی 3( درک آیندۀ خویش ـ کشف راه درست زندگی 
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»به زیان بزرگی گرفتار شدن انسان که پایان ندارد« و از »دست دادن عمر« به ترتیب در حیطۀ کدام یک از نیازهای بنیادی انسان است؟2 43
2( درک آیندۀ خویش ـ شناخت هدف زندگی  1( درک آیندۀ خویش ـ کشف راه درست زندگی  
4( شناخت هدف زندگی ـ درک آیندۀ خویش  3( شناخت هدف زندگی ـ کشف راه درست زندگی 

 کدام سؤال در حیطۀ نیاز »درک آیندۀ خویش« مطرح نیست؟2 44
2( نحوۀ زندگی انسان پس از مرگ چگونه است؟ 1( انسان باید چگونه در دنیا زندگی کند؟ 

4( خوشبختی انسان در سرای آخرت در گرو انجام چه کارهایی است؟ 3( زاد و توشۀ سفر به آخرت چیست؟ 
سؤاالتی از قبیل »آیا زندگی با مرگ تمام می شود؟« و »زاد و توشه برای سفر آخرت چیست؟« به ترتیب در حیطۀ کدام نیازهای برتر آدمی است؟2 45

2( کشف راه درست زندگی ـ شناخت هدف زندگی 1( درک آیندۀ خویش ـ شناخت هدف زندگی 
4( کشف راه درست زندگی ـ درک آیندۀ خویش 3( درک آیندۀ خویش ـ درک آیندۀ خویش 

دغدغۀ انسان های فکور و خردمند مرتبط با کدام سؤال است و اشاره به کدام نیازهای برتر انسان دارد؟2 46
2( چگونه زیستن؟ ـ شناخت هدف زندگی 1( چرا زیستن؟ ـ شناخت هدف زندگی 

4( چگونه زیستن؟ ـ کشف راه درست زندگی 3( چرا زیستن؟ ـ کشف راه درست زندگی 
بِر کدام موضوع 2 47 از آیات شریفۀ »سوره عصر«: َوالَعصِر، ِانَّ ااِلنساَن لَفی ُخسٍر، ِااّل الَّذیَن آمَنُوا َو َعِملوا الّصالِحاِت َو تَواَصوا بِالَحقِّ َو تَواَصوا بِالصَّ

دریافت نمی شود؟
2( قسم به زمان نشانۀ ارزشمندی و اهمیت آن است. 1( ایمان و عمل صالح، مانع خسارت در زندگی دنیایی است. 

4( علت درخت ایمان، عمل صالح است. 3( عمل صالح میوه و نتیجۀ ایمان است. 
در چه صورت انسان عمر خود را از دست داده است و در چه صورت در سرای آخرت دچار خسران خواهد شد؟2 48

2( عدم درک آیندۀ خویش ـ عدم کشف راه درست زندگی 1( عدم شناخت هدف زندگی ـ عدم شناخت هدف زندگی 
4( عدم درک آیندۀ خویش ـ عدم شناخت هدف زندگی 3( عدم شناخت هدف زندگی ـ عدم کشف راه درست زندگی 

49 2 . . . . . . . . . . . . . . . زیرا . . . . . . . . . . . . . . . و باید . . . . . . . . . . . . . . . زیرا . . . . . . . . . . . . . . برای پاسخ گویی به نیازهای انسان پاسخ ها باید دو شرط داشته باشد؛ یعنی .
گانه برنامۀ درستی انجام شود ـ همه جانبه باشد ـ عمر انسان محدود است. 1( کامالً درست و قابل اعتماد باشد ـ بتواند برای هر بعدی جدا

2( کامالً درست و قابل اعتماد باشد ـ هر پاسخ احتمالی نیازمند تجربه است ـ همه جانبه باشد ـ با ابعاد مختلف انسان ارتباط دارد. 
3( همه جانبه باشد ـ هر پاسخ احتمالی نیازمند تجربه است ـ کامالً درست و قابل اعتماد باشد ـ با ابعاد مختلف انسان ارتباط دارد.

گانه برنامۀ درستی انجام شود ـ کامالً درست و قابل اعتماد باشد ـ عمر انسان محدود است. 4( همه جانبه باشد ـ بتواند برای هر بعدی جدا
»نیازمند بودن به تجربه و آزمون« و »محدود بودن عمر آدمی« به ترتیب اشاره به کدام ویژگی پاسخ به نیازهای بنیادین انسان است؟2 50

2( کامالً درست و قابل اعتماد باشد ـ همه جانبه باشد. 1( کامالً درست و قابل اعتماد باشد ـ کامالً درست و قابل اعتماد باشد. 

4( همه جانبه باشد ـ کامالً درست و قابل اعتماد باشد. 3( همه جانبه باشد ـ همه جانبه باشد. 
بندگان 2 51 به سوی  را  »ای هشام، خداوند رسوالنش  فرموده اند:  پیامبران  و  دربارۀ عقل  برجستۀ خود، هشام بن حکم  به شاگرد    کاظم  امام 

. . . . . . . . . . . . . . . . هستند، نسبت به فرمان های الهی . . . . . . . . . . . . . . . و آنان که در تعقل و تفکر . . . . . . . . . . . . . . نفرستاد، جز برای آن که آن بندگان .
2( در پیام الهی تعقل کنند ـ افضل ـ ارفع اند کمل ـ اعلم اند  1( راه درست الهی را طی کنند ـ ا
4( در پیام الهی تعقل کنند ـ افضل ـ اعلم اند کمل ـ ارفع اند   3( راه درست الهی را طی کنند ـ ا

. هستند، نسبت به فرمان های الهی 2 52 . . . . . . . . . . . . . در بیان امام کاظم  به شاگرد برجستۀ خود هشام بن حکم فرمودند: آنان که در تعقل و تفکر .
. است. . . . . . . . . . . . . . . است، رتبه اش در دنیا و آخرت . . . . . . . . . . . . . . . می باشد و آن کس که عقلش . . . . . . . . . . . . . . .

2( احسن ـ افضل ـ احسن ـ افضل کمل ـ افضل  1( افضل ـ احسن ـ ا
4( احسن ـ اعلم ـ احسن ـ ارفع کمل ـ ارفع   3( افضل ـ اعلم ـ ا

کمل بودن عقل علت 2 53 . و ا . . . . . . . . . . . . . به بیان امام کاظم  منحصر بودن ارسال پیامبران به سوی بندگان از جانب خدای متعال محقق شدن .
است.  . . . . . . . . . . . . . . .

2( ایمان ـ برخورداری از معرفت افضل 1( تعقل ـ برخورداری از معرفت افضل 
4( ایمان ـ اعلی بودن مرتبه در دنیا و آخرت 3( تعقل ـ اعلی بودن مرتبه در دنیا و آخرت 

 در بیان امام کاظم  پذیرش بهتر پیام الهی معلول چیست؟ و داناتر بودن نسبت به فرمان های الهی نتیجۀ کدام است؟2 54
2( برخورداری از معرفت برتر است ـ کامل تر بودن ایمان و عمل 1( برخورداری از معرفت برتر است ـ برتر بودن در تفکر و تعقل 
4( برخورداری از تفکر و تعقل برتر ـ برتر بودن در تفکر و تعقل 3( برخورداری از تفکر و تعقل برتر ـ کامل تر بودن ایمان و عمل 
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در بیان امام کاظم  منحصر بودن ارسال پیامبران )صلوات ال علیهم اجمعین( به سوی بندگان از جانب خداوند متعال برای تحقق چیست 2 55
و کامل بودن عقل علت کدام است؟

2( ایمان ـ برخورداری از معرفت برتر 1( تعقل ـ برخورداری از معرفت برتر 
4( ایمان ـ باالتر بودن مرتبه در دنیا و آخرت 3( تعقل ـ باالتر بودن مرتبه در دنیا و آخرت 

در بیان امام کاظم  ارسال رسوالن توسط خداوند به علت چیست؟ و کسی که از عقل و کمال برخوردار است چه ویژگی ای دارد؟2 56
1( تعقل بندگان در پیام الهی ـ رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.

2( راهنمایی همۀ انسان ها در مسیر هدایت ـ رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.
3( تعقل بندگان در پیام الهی ـ نسبت به فرمان های الهی داناتر است.

4( راهنمایی همۀ انسان ها در مسیر هدایت ـ نسبت به فرمان های الهی داناتر است.
)انسانی 88(2 57  »عقل که وسیلۀ فهم پیام الهی است« و »ارسال ُرُسل« که حّجت آشکار است، )به ترتیب(  بیانگر کدام نوع هدایت است؟ 

4( عمومی ـ تشریعی 3( تشریعی ـ عمومی  2( تشریعی ـ تشریعی  1( عمومی ـ عمومی 
)خارج از کشور 92(2 58 از دقت در پیام کدام آیه، »مسدود بودن راه بهانه گیری انسان های دورافتاده از راه هدایت« مفهوم می گردد؟ 

َربَّنا الّذی اعطٰی کّل شیٍء َخلقه ثُمَّ هدٰی )1
ُسِل ٌة بَعَد الرُّ اِس َعلَی اهلِل ُحجَّ ریَن و ُمنِذریَن لِئاَّل یَکوَن لِلنَّ  )2ُرُسالً ُمبَِشّ
و قالوا الَحمُد هلِلِ الَّذی هَدانا لِهذا و ما ُکّنا لِنَهتَدی لَوال اَن هدانَا اهلَل )3

انّا اَنَزلنا َعلَیَك الکتاب لِلّناِس بِالحِقّ فََمِن اهتدٰی فَلِنَفِسه و من َضلَّ فَِانّما یَضُل َعلَیها )4
)خارج از کشور 89- با تغییر(2 59  مفهوم مسدود ماندن راه بهانه گیری انسان، از دّقت در کدام آیه، دریافت می شود؟ 

َربَّنا الّذی اعطٰی کّل شیٍء َخلقه ثُّم هدٰی )1
و قالوا الَحمُد هلِلِ الَّذی هَدانا لِهذا و ما ُکّنا لِنَهتَدی لَوال اَن هدانَا اهلَل )2
ُسِل ٌة بَعَد الرُّ اِس َعلَی اهلِل ُحجَّ ریَن و ُمنِذریَن لِئاَّل یَکوَن لِلنَّ  )3ُرُسالً ُمبَِشّ

انّا اَنَزلنا َعلَیَك الکتاب لِلّناِس بِالحِقّ فََمِن اهتدٰی فَلِنَفِسه و من َضلَّ فَِانّما یَضلُّ َعلَیها )4
)خارج از کشور 88(2 60  این است که:  . . ریَن َو ُمنِذریَن .  مفهوم آیۀ شریفۀ ُرُسالً ُمَبِشّ

1( عّزت و حکمت خداوندی پاسخ گوی نیاز انسان به نبّوت است.
2( عّزت و حکمت خالق، اتمام حّجت بر انسان را با ارسال رسوالن رقم می زند.

3( نبّوت برطرف کنندۀ نقص مطلق دانش بشری در راه یابی او به هدف زندگی است.
4( پیامبران با بشارت و هشدار، چراغ هدایت الهی را در راه انسان، پرفروغ قرار می دهند.

 مطابق معارف قرآنی، خدای متعال، رسوالن و پیام آوران خویش را همراه با »تبشیر و انذار« به عنوان مبّشر و منذر ارسال فرمود تا ...............  )هنر 88(2 61
2( استعدادهای مردم شکوفا و چراغ فطرت، نورانی گردد. 1( هدف داری خلقت و حکیمانه بودن آفرینش، تبیین گردد. 

ک، زدوده شود. 4( گرد و غبار فروافتاده بر عقول و فطرت های پا 3( حّجت بر مردم تمام شود و عزت و حکمت خداوند، به اثبات رسد. 
ُسِل َو کان اُل َعزیزاً حکیماً خدای متعال، پیامبران را 2 62 ٌة بَعَد الرُّ ریَن و ُمنِذریَن لِئاَّل یَکوَن لِلنَّاِس َعلَی اِل ُحجَّ  باتوّجه به آیۀ شریفۀ: ُرُسالً ُمَبِشّ

)خارج از کشور 86( . مبعوث فرمود.  . . . . . . . . . . . . . با دو ویژگی تبشیر و انذار به دلیل .
2( اتمام حّجت با انسان و صاحب عزت و حکمت بودن خداوند 1( هدف دار بودن آفرینش انسان و اتمام حّجت بر او 

4( مختار بودن انسان و اتمام حّجت بر او و حکیمانه بودن رسالت 3( مختار بودن انسان و شایستگی او به رسالت و حکیمانه بودن رسالت 

پرسش هاىپرسش هاى

 32 باتوجه به این آیۀ شریفۀ دین )اجابت خدا و رسول( 
ُکم لِما یُحییُکم زندگی بخش و مایۀ حیات انسان است. َدعا

 33 اجابت خدا و رسول علت و سبب رسیدن به زندگی 
نیکو است، نه نتیجه و معلول.

بتواند  که  برنامه ای  داشتن  به  انسان  دائمی  نیاز   34 
پاسخگوی نیازهای او باشد و سعادت بشر را تضمین کند، سبب شده است 
که در طول تاریخ همواره شاهد ارائۀ تعاریف متفاوت و گاه متضاد از معنای 

ادعای  با  مکاتب  این  باشیم،  بشری  مکاتب  جانب  از  خوشبختی  و  سعادت 
رساندن بشر به سعادت برنامه هایی را ارائه داده اند. 

 35 انسـان وقتـی اندکـی در سـطح زندگـی روزمـره و 
نیازهـای طبیعـی فراتـر رود و در افـق باالتری بیاندیشـد، خود را بـا نیازهایی 
مهم تـر از نیازهـای طبیعـی و غریـزی می بینـد که نیازهایی اسـت کـه برآمده 
از سـرمایه های ویـژه ای اسـت کـه خداونـد به انسـان عطا کرده اسـت، پاسـخ 

صحیـح بـه ایـن نیازهای اساسـی سـعادت انسـان را تضمیـن می کند. 
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نیازهای  معلول  انسان  متعالی  درد  و  دل مشغولی   36 
برتر است و این نشانۀ بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانیت است.

 37 گرفتار آمدن به دل مشغولی، و درد و دغدغۀ متعالی 
معلول طرح سؤاالت مربوط به نیازهای برتر و نشانۀ بیداری، هوشیاری و ورود 

به وادی انسانیت است. 
 38 دل مشغولی، دغدغه و درد متعالی که نشانۀ بیداری و 
هوشیاری است، بیانگر محصور نبودن انسان در نیازهای روزمره و زندگی طبیعی است. 

نیازهای متعالی سبب دل مشغولی، درد و دغدغۀ   39 
متعالی انسان می شود که نشانۀ ورود به وادی انسانیت است. 

 40 طـرح سـؤاالت مربـوط بـه نیازهـای عمیـق عامـل 
دل مشـغولی و نشـانۀ بیـداری و هوشـیاری اسـت. 

 41 نشانۀ ورود به وادی انسانیت و عالمت بیداری و هوشیاری، 
گرفتار آمدن به درد و دغدغۀ متعالی است که ریشه در نیازهای برتر انسان دارد. 

 42 شناخت هدف زندگی: انسان می خواهد بداند »برای 
چه زندگی می کند؟« یعنی »چرا زیستن؟« و کدام هدف است که می تواند با 

اطمینان خاطر زندگی اش را صرف آن کند؟ ...
کشف راه درست زندگی: راه زندگی یا »چگونه زیستن« که ارتباط دقیقی با دو 

نیاز قبلی دارد، دغدغۀ دیگر انسان های فکور و خردمند است ...
گر   43 در حیطۀ کشف راه درست زندگی، انسان می داند که ا
راه و برنامه درست زندگی را انتخاب کند به آن هدف یا برتری که خداوند در خلقت او قرار 
داده نخواهد رسید و به زیان بزرگی گرفتار خواهد شد که پایان ندارد. در حیطۀ شناخت 
گر این هدف حقیقی را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر  هدف زندگی، ا

خود را از دست داده است. در حالی که فرصت و توانایی جبران هم ندارد.
زندگی  دنیا  در  چگونه  باید  »انسان  که  سؤال  این   44 
کند« در حیطۀ کشف راه درست زندگی است که همان »چگونه زیستن« است 

که ارتباط دقیقی با دو نیاز درک آیندۀ خویش و شناخت هدف زندگی دارد.
 45 هر دو سؤال در حیطۀ نیاز درک آیندۀ خویش است. 
»چگونه  سؤال  با  زندگی  درست  راه  کشف  به  نیاز   46 
و دغدغۀ دیگر  دارد  نیازهای دیگر  با  ارتباط دقیقی  و  است  زیستن« همراه 
انسان های فکور و خردمند است. به خصوص که انسان فقط یک بار به دنیا 

می آید و یک بار آن را تجربه می کند. 
 47 ایمان بر عمل مقدم است و میوۀ درخت ایمان، عمل 
صالح است لذا عمل صالح علت ایمان نیست بلکه معلول و میوه و ثمرۀ آن است.

گر انسان این هدف حقیقی را نشناسد )شناخت   48 ا
هدف زندگی( یا در شناخت دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است، 
گر راه و برنامه درست زندگی را  در حالی که فرصت برای جبران هم ندارد و ا
انتخاب نکند و به آن هدف برتری که خداوند در خلقتش قرار داده، نخواهد 
رسید و به زیان بزرگی )خسران( گرفتار خواهد شد که پایان ندارد. )لفی خسر(

 49 برای این که پاسخ به نیازها، پاسخی رهگشا باشد، 
باید حداقل دو ویژگی زیر را داشته باشد:

ـ کامالً درست و قابل اعتماد باشد، زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و  1
آزمون است. در حالی که عمر محدود آدمی برای چنین تجربه ای کافی نیست. 

2ـ همه جانبه باشد، به طوری که به نیازهای مختلف انسان پاسخ دهد، زیرا ابعاد 
جسمی و روحی، فردی و اجتماعی وی پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند. 
 50 یکی از ویژگی های پاسخ به نیازها این است که کامالً 
درست و قابل اعتماد باشد، زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و 
آزمون است. در حالی که عمر محدود آدمی برای چنین تجربه ای کافی نیست. 

گون هستند. به خصوص که راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد و گونا
 51 امام کاظم  می فرمایند: خداوند رسوالنش را به 
سوی بندگان نفرستاد، جز برای آن که این بندگان در پیام الهی تعقل کنند ... و 
آنان که در تعقل و تفکر برترند )افضل( نسبت به فرمان های الهی داناترند. )اعلم( 

 52 امام کاظم می فرمایند: ... آنان که در تعقل و تفکر 
برترند )افضل( نسبت به فرمان های الهی داناترند )اعلم( و آن کس که عقلش 

کمل( رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است. )ارفع(  کامل تر )ا
 53 منحصر بودن ارسال پیامبران )صلوات  اهلل علیهم 
اجمعین( به سوی بندگان از جانب خدای متعال به علت محقق شدن تعقل 
کمل( علت باالتر بودن رتبه در  در میان بندگان است و کامل تر بودن عقل )ا

دنیا و آخرت است. )اعلی ـ ارفع( 
گرد برجستۀ خود هشام بن حکم   54 امام کاظم  به شا
می فرماید: ... 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 ... 
گرد برجستۀ خود، هشام بن  به شا   امام کاظم   55 
حکم، فرمود: »ای هشام خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز 
برای آن که این بندگان در پیام الهی تعقل کنند ... و آن کس که عقلش کامل تر 

است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است...«
هشام بن  خود  برجستۀ  گرد  شا به    کاظم  امام   56 
حکم فرمود: »ای هشام خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد جز برای 
کمل(  آن که بندگان در پیام الهی تعقل کنند ... و آن کس که عقلش کامل تر )ا

رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.«
تکوینی  هدایت  بیانگر  عقل  توسط  انسان  هدایت   57 

)عمومی( است و هدایت او توسط ارسال ُرسل، هدایت تشریعی نام دارد. 
ــَن لِئَــاّل  ــریَن و ُمنِذری  58 پیــام آیــۀ ُرُســالً ُمبَِشّ
ًــا ــزاً حکیم ــِل َو کاَن اهلُل َعزی ُس ــَد الرُّ ــٌة بَع ــی اهلِل ُحجَّ ــاِس َعلَ ــوَن لِلنَّ یَک

نتیجه می دهد  اتمام حّجت بر انسان و مسدود ماندن  عّزت و حکمت خداوند 
نتیجه می دهد  هدایت انسان با ارسال رسوالنی مبّشر و منّذر. راه بهانه گیری 

 ... ُمنِذریَن  ریَن و  ُمبَِشّ از دّقت در آیۀ  ُرُسالً  بهانه گیری  مسدود بودن راه 
مفهوم می گردد.

 59 به پاسخ سؤال قبل مراجعه کنید. 
اتمام  آیه، عّزت و حکمت خداوند،  این  به  باتوّجه   60 

حّجت بر انسان را با ارسال رسوالن رقم می زند. 
ریَن و ُمنِذریَن ... هدف   61 باتوجه به آیۀ ُرُسالً ُمبَِشّ
از ارسال رسوالن مبّشر و منذر، اتمام حّجت بر مردم لِئاَّل یَکوَن لِلّناِس َعلَی 

ًة و اثبات عزت و حکمت خداوند کاَن اهلُل َعزیزاً حکیماً است. اهلِل ُحجَّ
 62 به پاسخ سؤال قبل مراجعه کنید. 
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