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مقدمه مؤلف

تقدیم به پدر و مادر عزیزم

َو اَن لَیَس لإِلنساِن ااِلّ ما َسعی )سورة نجم، آیه 39(

»و این که برای انسان جز حاصل تالش او نیست.«
کتاب  دین و زندگی جامع، با هدف آموزش و جمع بندی درس دین و زندگی کنکور، به ســبک نموداری، همراه 
با آموزش استراتژی های تست زنی و آزمون های جامع درس به درس، به عنوان مکمل کتاب درسی برای سطوح مختلف داوطلبان 

رشته های ریاضی، تجربی و فنی حرفه ای گردآوری شده است.
حداکثر تالش در این اثر بر مفید بودن و پرمغز نویسی و پرهیز از تکرار و زیاده  گویی، در عین ارائه تمام مطالب کتاب درسی بوده 

است. جهت استفادة بهتر دانش آموزان و داوطلبان کنکور به معرفی ویژگی های این کتاب می پردازم:
1 34 درسنامه منوداری

دسته بندی کاربردی مطالب درس های کتاب های دهم، یازدهم و دوازدهم که به شکل گیری مهندسی شدة آن ها در ذهن شما 
کمک می  کند، جلوة متفاوتی به این اثر بخشیده است. نکات ترکیبی و مهم ترین پیام های آیات و احادیث بررسی شده است. دقت 
شــود که تمام جمالت و کلمات نوشــته شده، دارای اهمیت خاص خود هســتند و جهت پرهیز از تکرار در درسنامه، گاهاً بعضی 
جمالت فقط یک بار در پیام آیات ذکر شده اند. بنابراین به تک تک جمالت و کلمات حساس باشید. گاهاً بعضی مطالب که در کتاب 

درسی در جای مناسب خود نبوده اند، در نمودارها در جای مرتبط و متناسب خود آورده شده اند.
2 84 اسرتاتژی و مثال تستی مرتبط

روش های ناب تست زنی دین و زندگی، در قالب استراتژی به همراه یک مثال آموزشی ذکر شده اند و در جاهای مختلف که نیاز 
به مرور آن ها بود، ارجاع داده شده اند.

3 408 تست در قالب 34 آزمون جمع بندی
آزمون های 12 ســؤاله برای هر درس به طوری تنظیم شــده اند که پوشش دهندة درس باشند. یعنی تمام مطالب در قالب سؤال، 
گزینة درست و سایر گزینه های آزمون، یک بار به طور کامل مرور شوند. تعدادی از تست های شناسنامه دار کنکور نیز در آن ها استفاده 
شده است؛ اما اکثر سؤاالت آن تألیفی )جامع، پوششی و استاندارد( است. هر تستی دارای نکتة منحصر به فرد خود است و از تکرار 
اجتناب شده است. دشواری بعضی از سؤاالت نباید شما را نگران کند؛ چرا که در حال یادگیری دقیق ترین نکات خواهید بود. پاسخ  
ســؤاالت هر یک از درس ها به گونه ای اســت که تنها مطالعة پاسخنامه ، یک دورة کامل از مطالب درس است و می تواند به عنوان 

مدل دیگری از درسنامه استفاده شود.
با توجه به توضیحات داده شده، یک مجموعة فوق العاده قوی از درسنامه، آزمون، تست، استراتژی و مثال در اختیار دارید که هر 

داوطلبی را برای موفقیت در کنکور ترغیب می کند.
در پایان از مدیر راهبردی محترم انتشــارات تاج جناب آقای مهندس ابوالفضل جوکار، مدیر محترم تألیف جناب آقای حسینیان، 
سرپرست تألیف سرکار خانم جالینوس، سرپرست فنی سرکار خانم رستمی، آقایان علی مزینانی و عرفان جالینوسی، خانم ها حانیه 
میرمحمد صادقی و مهسا اصغریان در زمینة ویرایش کتاب و اساتید بزرگوار آقایان مرتضی محسنی کبیر، محمدرضا فرهنگیان و هادی 
ناصری که در تألیف و تولید این اثر مرا یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم. به امید این که مطالعة مکّرر این کتاب در موفقیت 

شما سهمی داشته باشد. 
چه دعایی کنم ات بهتر از این؛ که خدا پنجرة رو به اتاقت باشد.

َو ِمن  اللِّه توفیق

محمد رضایی بقاء 
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دهم

جدول تخمین تست های کنکور  )در تمام رشته ها، براساس تغییرات کتاب جدید(

پیش بینی 909192939495969798درس
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113-2-12-دوازدهم

در سال دهم، در درس 1 ابتدا با موضوعات و هدفمندی جهان و انسان و در درس 2 با انسان شنایس و رسمایه ها و موانع آن آشنا می شویم. دروس 3 تا 7 

ز هستند را خواهیم آموخت. سپس اقدامات الزم برای  )معادشنایس( که شامل دو دیدگاه در مورد معاد، دالیل اثبات آن، آشنا�ی با برزخ، قیامت و رستاخ�ی

 و الگوی حرکت را در درس 8 معر�ز می کنیم. راه های تقویت محبت به خدا در درس 9 از اهمیت ویژه ای برخوردارند و در درس 10 
گ

ثبات قدم در مس�ی بند�

 و عفاف در درس 11 و در مورد پوشش در درس 12 می آموزیم.
گ

ز وظیفۀ خود را در مورد آراست�  خدا یاری می طلبیم. در نهایت ن�ی
گ

از نماز و روزه جهت بند�

ز دروس 2،  از میان این 12 درس، دروس 1 و 8 جدیداً به کتاب اضافه شده اند و احتمال طرح سؤال از آن ها بسیار باالست. دروس پر تکرارتر در کنکور ن�ی

3 و 9 هستند که معموالً پای ثابت کنکورند و درس 10 در سال های اخ�ی به جمع پرتکرارها پیوسته است. در درس های 6 و 12 مطالب جدیدتری نسبت به 

ز  سال های گذشته مطرح شده است که نظر طراحان را به خود جلب می کند و به نظر می رسد در سال دهم، سهم سؤاالت آیه دار، کم تر باشد. هم چن�ی

( و دروس 11 و 12 )بحث عفاف و حجاب( امکان ترکیب با هم را دارند. ز دروس 5 و 7 )مبحث برزخ و رستاخ�ی
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مهم ترین پیام هاترجمهآیه )ُدخان،38 و 39(

َمواِت َواألَرَْض َو ما َخلَْقَنا السَّ

َو ما بَیَْنُهَم َلِعِبیَن

ما َخلَْقناُهَم إِّل ِبالَْحّقِ

و ما آسمان ها و زمین

و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم،

آن ها را جز به حق خلق نکردیم.

بیهوده،  بازیچه،  خلقت  جهان  الهی،  حکمت  براساس   .1
عبث و باطل نیست.

غایت مندی جهان،  و  معنای هدف داری  به  بودن  2. حق 
برخاسته از حکمت الهی است.

3. جهان شناسی مقدمة شناخت توحید در خالقیت و خالق 
حکیم است. )ترکیبی با درس 2 دوازدهم(

4. هر موجودی براساس برنامه ای حساب شده   به جهان گام 
نهاده و به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.

جهان هدفمند: خالق جهان خدایی حکیم است )علت(  آفرینش جهان بیهوده نیست. هدف دار، حق و دارای برنامه ای حساب شده  
است. )معلول(

هدفمندی انسان 

اختالف در انتخاب هدف ها )معلول(: ریشه در بینش، نگرش و نوع اندیشۀ انسان ها )علت( دارد.

الزمۀ انتخاب صحیح هدف ها: ارزش گذاری و رتبه دهی به اهداف

انسان از قاعدة هدف مندی جهان، جدا نیست. قطعاً هدفی دارد که گام نهادن او در این دنیا فرصتی برای رسیدن به آن است.
دو تفاوت انسان با گیاهان و حیوانات در چگونگی رسیدن به هدف:

کسی که بیندیشد کمک به دیگران ارزشمند است )علت(  می کوشد به دیگران کمک کند )معلول(.
کسی که فکر کند داشتن شهرت مهم است )علت(  زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد )معلول(.

1. )تفاوت در مسیر هدف(: انسان با اختیار، هدف را می شناسد، آن را انتخاب می کند و به سوی آن گام برمی دارد؛ اما:

گیاهان  طبیعی به سوی هدف در حرکت اند.
حیوانات  غریزی

2. )تفاوت در نوع هدف(: انسان با روحیة بی نهایت طلب به دنبال پایان ناپذیرها؛ اما: 
حیوانات و گیاهان  پایان پذیری، توقف در سر حدی از رشد و کمال

  هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم.
 دل بستن به اهداف فرعی نباید مانع رسیدن به اهداف اصلی شود.

اصلی: خوب و ضروری، پایان ناپذیر، نامحدود، همیشگی
فرعی: خوب و ضروری، پایان پذیر، محدود، موقتی  انواع اهداف

1هدف آفرینش
 استفادة نابجا از وسایل در غیر هدف خاص آن = هدر دادن و اتالف سرمایه  با تعجب، در عقل و خرد چنین فردی شک می کنیم.

 سؤالی که دست یابی به پاسخ آن بسیار مهم و حیاتی است = برای چه آفریده شده ایم؟ = هدف از زندگی ما انسان ها در این جهان چیست؟ = شناخت 
هدف زندگی = چرایی زیستن )ترکیبی با درس 1 یازدهم(

زندگی را به اشتباه صرف کارهایی می کنیم که برای آن ها خلق نشده ایم = اتالف عمر
سرمایة ارزشمند عمر را که با ارزش و برگشت ناپذیر است از دست می دهیم.

 در صورت ندانستن هدف  

هدف آفرینش

مقدمه
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مهم ترین پیام هاترجمهآیه )انعام،162(

قُْل إِنَّ َصَلتِی َو 

نُُسِكی 

َو َمْحیَاَی َو َمَمتِی

لِلِّه رَبِّ الَْعالَِمیَن

بگو نمازم، تمامی اعمالم 

و زندگی و مرگم

برای خداست که پروردگار جهانیان است.

1. زبان حال انسانی است که هدف بندگی و عبودیت را پذیرفته 
است.

2. نماز در میان همة اعمال، جایگاه ویژه ای دارد.
)اخالص(  الهی  رضایت  کسب  با  خدا،  خاطر  به  اعمال  انجام   .3
در ارتباط است و انجام اعمال عبادی با معیارهای دینی )توحید 

عملی( در ارتباط است. )ترکیبی با درس 3 و 4 دوازدهم(

مهم ترین پیام هاترجمهآیه )نساء، 134(

نْیا َمْن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ

نْیا َو اآلِخرَِة فَِعْنَد اللَِّه ثَواُب الدُّ

هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد،

نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.

1. انتخاب خدا و بندگی او، هدفی جامع و دربرگیرندة 
دنیا و آخرت است.

2. درخواست مستمر نعمت و پاداش دنیا، زمانی اجابت 
می شود که انسان روی به درگاه خداوند آورد.

هدف = بندگی خدا 

انواع انسان ها

پیروزی = نزدیک شدن به خدا )قرب وجودی(  خوشحالی
شکست = دور شدن از خدا  آزردگی

دریافت لطف و رحمت ویژة الهی )سنت توفیق الهی: ترکیبی با درس 6 دوازدهم( و
زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت می شود.

ضرب المثل: با یک تیر چند نشان می زنند. )هم دنیا و هم آخرت را به دست می آورند.(

تمثیل: مثل کوه نوردی که در مسیر رسیدن به قله

مفاهیم کلیدی زندگی تعریف جدید می یابد

انسان، شایستۀ

تعبیر قرآن: »به حیات دنیوی راضی شده و به آن آرام گرفته اند.«
بهترین سرمایه را صرف کارهای کم ارزش می کنند = اتالف سرمایه

استفادة درست از بهره های مادی زندگی
آباد کردن آخرت با انجام کارها برای رضای خدا

انتخاب اهداف جامع، دربردارنده، با گنجایش بیش تر

نتیجۀ انتخاب هدف عبادت و بندگی خدا

انسان های سرگرم و مشغول به لذت های مادی

انسان های زیرک

تأمین تندرستی
لذت از طبیعت

افزایش استقامت

کامل ترین تعبیر »زندگی به خاطِر خدا«، تعبیر خوِد خداست:

مهم ترین پیام هاترجمهآیه )ذاریات،56(

َو ما َخلَْقُت الِْجنَّ َواإلِنَس 

اِّل لَِیْعُبُدوِن 

جن و انسان را نیافریدم 

مگر این که مرا عبادت کنند.

1. هدف انحصاری خلقت موجوداِت مختار )جن و انسان(، مشترکاً 
بندگی خداست.

2. هدف اصلی انسان عبادت است؛ یعنی هر حرکت و عملی که:
الف( برای کسب رضایت خدا )اخالص= ُحسن فاعلی( 

و  ثمره  که  گیرد  صورت  عملی  توحید  و  دینی  معیار  براساس  ب( 
نتیجة توحید در ربوبیت است. )ترکیبی با درس2 و 3 و 4 دوازدهم(

برترین، کامل ترین و ارزشمندترین  هدف = بندگی خدا = سرچشمة نامحدود خوبی ها و زیبایی ها = پاسخ گوی روح بی نهایت طلب انسان
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مهم ترین پیام هاشعر

ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟
خوبّی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟

ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو
یا آن که برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟

ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟
یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟

1. انتخاب خدای شکرساز، قمرساز، نرگس ساز، عقل و نظرساز 
رسیدن  زمینه ساز  زندگی،  دربرگیرندة  و  جامع  هدف  به عنوان 
انسان به اهداف دنیوی و اخروی است و با آیة »... َفِعنَد اهللِ ثَواُب 

نیا َواآلِخِرة« ارتباط دارد.  الدُّ
با یک تیر  انتخاب خدا به عنوان هدف،  با  انسان های زیرک   .2

چند نشان می زنند.

الزمة رسیدن به هدف بزرگ بندگی = همت بزرگ و ارادة محکم.
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اسرتاتژی 1

ساختار فعل »کاَن + مضارع«، به صورت »ماضی استمراری« ترجمه می شود. بنابراین، اگر در صورت سؤال یا گزینه ها کلماتی مثل »مستمر، استمراری، دائمی 
و ...« مشاهده شود، معموالً باید به دنبال این ساختار باشیم.

نْیا  درخواست مستمر نعمت و پاداش دنیا  َمْن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ

 َمن كاَن یُریُد الِعزََّة  مطالبۀ دائمی عزت و شکست ناپذیری )درس 11 یازدهم(

 لَْو كَانُوا یَْعلَُموَن  اگر مستمراً می دانستند )درس 3 دهم(

اسرتاتژی 3

در ارتباط دو موضوع با یک دیگر، در صورتی که یکی از آن ها به وجودآورندۀ دیگری باشد، به آن الفاظ »علت، منشأ، زمینه ساز، موّلد، زاینده، سبب، دلیل، 
موجب، ریشه، باعث، خاستگاه، متبوع و ...« اطالق می شود و مورد دیگر، در صورتی که به وجودآمده از آن باشد، با الفاظ »معلول، نتیجه، ناشی، میوه، 

ثمره، مولود، زاییده، ُمنبعث، برخاسته، برآمده، تابع و ...« معرفی می شود.

1. انسان شایستۀ دریافت لطف و رحمت ویژۀ خداوند شود؛ 

2. به زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت برسد )معلول(
 بندگی خدا )علت( باعث می شود: 

 منشأ اختالف در انتخاب هدف ها )معلول(، بینش و نگرش خاص هر انسان است )علت(.
 اختالف در انتخاب هدف ها )معلول(، ریشه در نوع اندیشۀ انسان دارد )علت(.

اسرتاتژی 2

الفاظ »حق، باطل، عبث، الِعبین« در آیات، همواره رسانندۀ مفاهیم »هدف داری، غایت مندی، بیهوده نبودن و بی هدف نبودن« هستند که نتیجۀ حکمت الهی است.

 خداوند، طالِب  نعمت دنیا را چگونه راهنمایی می کند و شرط وصول به پاداش دنیوی و اخروی چیست؟

 نْیا َو الِْخرَِة - ما َخلَْقَناُهَم اِّل ِبالَْحقِّ  )1فَِعْنَد اللّه ِ ثَواُب الدُّ
نْیا نْیا َو الِْخرَِة - َمْن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ  )2فَِعْنَد اللّه ِ ثَواُب الدُّ

َو ما َخلَْقُت الِْجنَّ َواإلِنَس اِّل لِیَْعبُُدوِن - نْیا  )3َمْن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ
َمْحیاَی َو َممتی  لِلَِّه رَبِّ الْعالَمیَن - نْیا  )4َمْن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ

 گزینه 2

 با کدام یک از آیات زیر ارتباط مفهومی  َمواِت َواألَرَْض َو ما بَْیَنُهَم َلِعِبیَن، ما َخلَْقَناُهَم اِّل ِبالَْحقِّ  آیۀ شریفۀ َو ما َخلَْقَنا السَّ
دارد و بیان گر چه موضوعی است؟ 

نْیا َو اآلِخرَِة - ضرورت معاد براساس حکمت الهی نْیا فَِعْنَد اللِّه ثَواُب الدُّ  )1َمْن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ
اَر اآلِخرََة لَِهَی الَْحیَواُن - ضرورت معاد براساس عدل الهی نْیا اِّل لَْهٌو َو لَِعٌب َو إِنَّ الدَّ  )2َو ما هِذِه الَْحیاُة الدُّ

الِحاِت کَالُْمْفِسدیَن ِفی األَرِْض - ضرورت معاد براساس عدل الهی  )3أَْم نَْجَعُل الَّذیَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ
َا َخلَْقَناكُْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إِلَیَْنا َل تُرَْجُعوَن - ضرورت معاد براساس حکمت الهی  )4اَفََحِسبْتُْم أَنَّ

 گزینه 4
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اسرتاتژی 4

بعد از کلماتی نظیر »زیرا، چون، به دلیل، به سبب و ...« علت )متبوع( بیان می شود. معلوِل )تابع( آن، گاهی قبل از این الفاظ و گاهی بعد از علِت آن ذکر 
می شود. بنابراین یکی از ساختارهای علت و معلول در جمالت متن درس چنین است:

معلول زیرا علت، معلول

 در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود داشته است )معلول(؛ زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است )علت(، که هیچ کاری را بیهوده 
انجام نمی دهد )معلول(.

 حکمت خداوند ........................... هدفمندی آفرینش آسمان ها و زمین است و »هدف های ضروری زندگی« و »اهداف پایان پذیر« 
به ترتیب حاکی از کدام نوع اهداف هستند؟

2( متبوع - فرعی - فرعی 1( تابع - فرعی - اصلی  
4( متبوع - اصلی - اصلی 3( تابع - اصلی - فرعی  

 گزینه 2

 اختالف انسان ها در انتخاب هدف  از چیست و برای انتخاب صحیح هدف چه باید کرد؟

1( اختالف در استعدادها - ارزش گذاری و رتبه دهی به انواع هدف
2( اختالف در اندیشه ها - تشخیص دادن اهداف اصلی و فرعی و گزینش آن دو

3( اختالف در استعدادها - تشخیص دادن اهداف اصلی و فرعی و گزینش آن دو
4( اختالف در اندیشه ها - ارزش گذاری و رتبه دهی به انواع هدف

 گزینة 4 

آزمون جمع بندی

 1 به کار بردن غیرمتعارف سرمایه ای که برای هدف خاصی ساخته شده است، افراد را به چه موضوعی مشکوک می سازد و معادل چه تعبیری در 
مورد آن سرمایه است و در صورت چنین عملکردی درخصوص عمر انسان، چه خطری او را تهدید می کند؟

1( هدفمندی جهان - امتناع از استعمال سرمایه - به اشتباه صرف کردن زندگی برای رشد و کمال
2( عقل و خرد شخص - اتالف و اسراف سرمایه - به اشتباه صرف کردن زندگی برای رشد و کمال

3( عقل و خرد شخص - اتالف و اسراف سرمایه - فوت سرمایه ای ارزشمند و بازگشت ناپذیر
4( هدفمندی جهان - امتناع از استعمال سرمایه - فوت سرمایه ای ارزشمند و بازگشت ناپذیر

 2 عبث نبودن آفرینش آسمان ها و زمین، معلول چیست و حرکت موجودات به کدام سمت  وسو در جریان است و ُمنفک نمودن انسان از این 
جریان، حکم به کدام مورد می شود؟

1( وجود خالق حکیم در ورای خلقت جهان - به سوی هدفی حکیمانه - درستی
2( وجود خالق حکیم در ورای خلقت جهان - به سوی هدفی حکیمانه - نادرستی

3( غایت مندی تک تک موجودات جهان - به سوی حق و حقیقت - درستی
4( غایت مندی تک تک موجودات جهان - به سوی حق و حقیقت - نادرستی

 3 هدف دار دانستن جهان در افکار انسان چه دیدگاهی را در ذهن او در مورد دنیا مصّور می  سازد و این موضوع در کدام آیه مورد توجه قرار گرفته 
است و چه پرسشی را با چه وصفی ترسیم می گرداند؟

 - »برای چه هدفی آفریده شده ایم؟« - حیاتی 1( دنیا، فرصتی برای نیل به هدف است. - ما َخلَْقَناُهَم اِّل ِبالَْحقِّ
 - »ماهیت مرگ و زندگی پس از آن چگونه است؟« - فراگیر 2( دنیا، فرصتی برای نیل به هدف است. - ما َخلَْقَناُهَم اِّل ِبالَْحقِّ
3( زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست. - َو ما بَیَْنُهَم َلِعِبیَن - »ماهیت مرگ و زندگی پس از آن چگونه است؟« - فراگیر

4( زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست. - َو ما بَیَْنُهَم َلِعِبیَن - »برای چه هدفی آفریده شده ایم؟« - حیاتی
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 4 حرکت جبری یا اختیاری به سوی هدف، کدامین تفاوت میان انسان با گیاه و حیوان در نحوۀ رسیدن به هدف است و تفاوت دیگر آن ها با هم کدام است 
و بیان گر چه تفاوتی می باشد ؟

1( اولین - طبیعی یا غریزی بودن حرکت به سوی هدف - اختالف در مسیر رسیدن به هدف
2( دومین - پایان پذیر بودن یا نبودن اهداف هر موجود - اختالف در مسیر رسیدن به هدف

3( اولین - پایان پذیر بودن یا نبودن اهداف هر موجود - اختالف در نوع هدف
4( دومین - طبیعی یا غریزی بودن حرکت به سوی هدف - اختالف در نوع هدف

 5 سردرگمی به هنگام رؤیت اختالفات شدید انسان ها در اهداف منتخب، در مواجهه با چه سؤالی است و کدام روحیۀ انسان در این انتخاب باید 
لحاظ شود و خاستگاه این اختالف چیست؟

1( برای چه هدفی زندگی می کنم؟ - جاودانگی - نوع اندیشه و نگرش انسان ها
2( کدام هدف با امیال من هم سو است؟ - بی نهایت طلبی - چگونگی رسیدن به هدف

3( کدام هدف با امیال من هم سو است؟ - بی نهایت طلبی - نوع اندیشه و نگرش انسان ها
4( برای چه هدفی زندگی می کنم؟ - جاودانگی - چگونگی رسیدن به هدف

 6 پس از ارزش گذاری و رتبه دهی به اهداف چه ثمره ای نصیب ما می گردد و کدام دسته از اهداف دائمی اند و اصلی ترین هدف زندگی انسان در 
کدام آیۀ مبارکه ترسیم یافته است؟

 اِّل لِیَْعبُُدوِن - 2( اختالف با دیگران در انتخاب هدف - فرعی و اصلی 	 1( انتخاب صحیح ترین هدف ها - اصلی - اِّل ِبالَحقِّ
 4( اختالف با دیگران در انتخاب هدف - فرعی و اصلی - اِّل ِبالَحقِّ 	اِّل لِیَْعبُُدوِن - 3( انتخاب صحیح ترین هدف ها - اصلی

 7 تحقق آرام گرفتن انسان، چه هنگامی است و هدف انحصاری انسان کدام است و نکتۀ مهم درخصوص اهداف اصلی و فرعی چیست؟
1( وصول به سرچشمة خوبی ها و زیبایی ها - بندگی خدا - نباید اهداف فرعی مانع رسیدن به هدف اصلی شود.

2( وصول به سرچشمة خوبی ها و زیبایی ها - بندگی خدا - هدف اصلی را به جای هدف فرعی قرار ندهیم.
3( عدم آالیش به زشتی ها و پرهیز از گناه - تقرب الهی - هدف اصلی را به جای هدف فرعی قرار ندهیم.

4( عدم آالیش به زشتی ها و پرهیز از گناه - تقرب الهی - نباید اهداف فرعی مانع رسیدن به هدف اصلی شود.
 8 اکمِل تعابیر در خصوص »زندگی به خاطر خدا« در کدام آیه ذکر شده است و زندگانی این چنینی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

 )1َمْحیاَی َو َممتی  لِلَِّه رَبِّ الْعالَمیَن - با هدفمند دانستن جهان، در مسیر برنامة حساب شده گام برداشته شود.
نْیَا َواآلِخرَِة - با هدف مند دانستن جهان، در مسیر برنامة حساب شده گام برداشته شود.  )2فِعنَد اللِّه ثََواُب الدُّ

نْیَا َواآلِخرَِة - برای کسب رضایت خدا و بر مبنای معیارهای دینی صورت گیرد.  )3فِعنَد اللِّه ثََواُب الدُّ
 )4َمْحیاَی َو َممتی  لِلَِّه رَبِّ الْعالَمیَن - برای کسب رضایت خدا و بر مبنای معیارهای دینی صورت گیرد.

 9 عامل سعادت بخش به زندگی دنیا و آخرت چیست و »َصرف زندگی به شهرت« و »عبادت محسوب شدِن مطالعه« هر یک به ترتیب مشروط به 
چه شرایطی است؟

1( معرفت - اگر کسی بیندیشد، کمک به دیگران ارزشمند است - اگر مطابق معیار دینی صورت گیرد.
2( معرفت - اگر کسی بیندیشد، کمک به دیگران ارزشمند است - اگر برای جلب رضای خدا باشد.

3( بندگی - اگر کسی فکر کند، داشتن شهرت مهم است - اگر برای جلب رضای خدا باشد.
4( بندگی- اگر کسی فکر کند، داشتن شهرت مهم است - اگر مطابق معیار دینی صورت گیرد.

 10 تعبیر قرآنی »راضی شدن به حیات دنیوی و آرام گرفتن به آن«، مصداق چه کسانی است و اهداف آنان کدام ویژگی را دارد و وصول به هدف 
بزرگ بندگی نیازمند کدام صفت در انسان است؟

1( آنان که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند- به هدفی باالتر از لذت های مادی و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند - 
زندگی هدفمند و استفاده از فرصت عمر

2( کسانی که بهترین و باارزش ترین دارایی خود را صرف کارهای کم ارزش می کنند - به هدفی باالتر از لذت های مادی و سرگرم شدن به آن 
نمی اندیشند - پشتکار ژرف و ارادة محکم

3( کسانی که بهترین و باارزش ترین دارایی خود را صرف کارهای کم ارزش می کنند - هدف های دیگر را نیز در برمی گیرد و جامع تر است - پشتکار 
ژرف و ارادة محکم

4( آنان که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند- هدف های دیگر را نیز در برمی گیرد و جامع تر است - زندگی هدفمند و 
استفاده از فرصت عمر
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 11 ضرب المثل »با یک تیر چند نشان زدن« ویژگی چه انسان هایی است و در تمثیل، شبیه انجام چه کاری است؟
1( افراد زیرک و هوشمند - کوهنوردی برای دست یابی به تندرستی و افزایش استقامت
2( افراد سرگرم به دنیا - جست وجوی دریاها برای دست یابی به گوهرهای گران قدر آن

3( افراد سرگرم به دنیا - کوهنوردی برای دست یابی به تندرستی و افزایش استقامت
4( افراد زیرک و هوشمند - جست وجوی دریاها برای دست یابی به گوهرهای گران قدر آن

 12 دو مصراع »ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟ / یا آن که برآرد گل، صد نرگس  تر سازد؟« به ترتیب به انتخاب چه اهدافی اشاره دارند 
نْیا با کدام یک قرابت مفهومی بیش تری دارد؟ و عبارت شریفۀ َمْن كاَن یُریُد ثَواَب الدُّ

2( اکتفا به لذایذ مادی - اهداف جامع و دربرگیرنده - نخستین 1( اکتفا به لذایذ مادی - اهداف جامع و دربرگیرنده - دومین 
4( اهداف جامع و دربرگیرنده - اکتفا به لذایذ مادی - دومین 3( اهداف جامع و دربرگیرنده - اکتفا به لذایذ مادی - نخستین 

پاسخ نامۀ آزمون جمع بندی

 1 گزینه 3 اگر کسی وسایلی را که با امکانات و هزینة هنگفت و برای هدف خاصی ساخته شده است، در کارهای دیگر به کار گیرد، حتماً تعجب خواهیم 
کرد و در عقل و خرد چنین فردی شک می کنیم. زیرا این کار، هدر دادن و اتالف )اسراف( سرمایه محسوب می شود. در صورت ندانستن هدف زندگی، عمر 
خود را به اشتباه صرف کارهایی می کنیم که برای آن ها خلق نشده ایم و سرمایة ارزشمندی را از دست می دهیم که امکان بازگشت مجدد آن وجود ندارد.

 2 گزینه 2 در پس خلقت تک تک موجودات جهان، هدفی وجود دارد و عبث و بیهوده نیستند )معلول(؛ زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است که هیچ کاری را 
بیهوده انجام نمی دهد )علت(. )استراتژی 4 این درس را مطالعه کنید.( هر موجودی براساس برنامة حساب شده ای به این جهان گام نهاده است و به سوی هدف 
حکیمانه ای در حرکت است. انسان نیز مانند سایر موجودات دیگر، از این قاعدة کلی جدا نیست؛ یعنی منفک نمودن انسان از این جریان، کاری نادرست است.

 3 گزینه 1 انسان مثل سایر موجودات، هدفمند است و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است. هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است 
که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است. از لفظ »حق« موضوع هدف داری بهتر قابل برداشت است و پاسخ دهندة پرسش »انسان برای چه آفریده 

شده است و هدف از زندگی او چیست؟« می باشد که پاسخ به آن بسیار مهم و حیاتی است.
 4 گزینه 3 اولین تفاوت میان انسان با حیوانات و گیاهان در موضوع چگونگی رسیدن به هدف، این است که انسان باید خود، هدف از خلقتش را بشناسد 
و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد )با اختیار(. درحالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی )جبری( به سوی هدف در حال 
حرکت اند. دومین تفاوت آن است که انسان با روحیة بی نهایت طلب، به دنبال هدف های پایان ناپذیر و تمام نشدنی است، درحالی که گیاهان و حیوانات اهداف 

محدود و پایان پذیری دارند؛ یعنی نوع اهداف با هم متفاوت است.
 5 گزینه 3 وقتی به دنیای انسان ها می نگریم، با دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛ آن چنان اختالفی در هدف ها وجود دارد که ابتدا سردرگم می شویم 

که به راستی، کدام انتخاب درست و هم سو با »میل بی نهایت طلب« انسان است؟ زیرا هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود.
 6 گزینه 3 برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها باید ارزش هدف ها را مشخص کنیم و متناسب با ارزشی که دارند، به آن ها رتبه دهیم. 
هدف های پایان ناپذیر و همیشگی )دائمی(، هدف اصلی محسوب می شوند. برترین هدف زندگی انسان، خدا و بندگی اوست که در عبارت قرآنی إِّل 

لِیَْعبُُدوِن مورد تأکید قرار گرفته است.

 7 گزینه 1 انسان تا به سرچشمة خوبی ها و زیبایی ها نرسد، آرام و قرار ندارد. شایسته است تنها خدا و بندگی او را به عنوان هدف نهایی خود انتخاب کنیم.
نکتة مهمی که در خصوص اهداف اصلی و فرعی باید رعایت شود، این است که هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم.

 .قُْل إِنَّ َصلَتِی َونُُسِكی َوَمْحیَاَی َوَمَمتِی لِلَِّه رَبِّ الَْعالَِمیَن :8 گزینه 4 کامل ترین تعبیر دربارة »زندگی به خاطر خدا«، تعبیر خود خداست که می فرماید 
زندگی به خاطر خدا که همان عبادت است، هر حرکت و عملی است که برای کسب رضایت خداوند و براساس معیار دینی صورت گیرد.

 9 گزینه 3 همین بندگی است )علت( که موجب می شود انسان شایستة دریافت لطف و رحمت ویژة خداوند شود و به زندگی سعادتمندانه در دنیا و 
آخرت برسد. )معلول( کسی که فکر می کند داشتن شهرت مهم است، همة زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد. طلب علم و دانش و 

خواندن سطری از کتاب )مطالعه( همه و همه اگر برای جلب رضای خدا باشد، عبادت محسوب می شود.
 10 گزینه 2 به تعبیر قرآن کسانی که به حیات دنیوی راضی شده و به آن آرام گرفته اند، مصداق همان کسانی هستند که بهترین و ارزشمندترین دارایی 
و سرمایة خود را صرف کارهای کم ارزش می کنند. هدف بزرگ بندگی به همان میزان که ضامن خوش بختی ماست، همت بزرگ و ارادة محکم می طلبد.

 11 گزینه 1 افراد زیرک با انتخاب عبادت و بندگی خدا به عنوان هدف، با یک تیر چند نشان می زنند. اینان چون کوهنوردی هستند که در مسیر نزدیک 
شدن به قله، هم تندرستی خود را تأمین می کنند، هم از مناظر زیبای طبیعت لذت می برند و هم استقامت خود را افزایش می دهند.

 12 گزینه 2 این بیت اشاره دارد به این که انتخاب خدای گل و نرگس ساز بهتر از انتخاب خود گل و نرگس است؛ زیرا خداوند، هدف جامع و دربرگیرنده 
و سرچشمه همة خوبی ها و زیبایی هاست. مصراع اول بیت، همان باغ و گل است که پایان پذیر و مادی هستند، اما »آن که برآرد گل«، همان خداست که 

جامع و دربرگیرنده است. انتخاب ثواب الّدنیا شامل اهداف پایان پذیر و مرتبط با مصراع اول است. 



9عرص غیبت

مهم ترین پیام هاترجمهآیه )انفال، 53(

ذلَِک ِباَنَّ اللَّه لَم یَُک ُمَغیِّراً 

نِعَمًۃ اَنَعَمها َعلی قَوٍم

َحتّی یَُغیِّروا ما ِباَنُفِسِهم

َو اَنَّ اللَّه َسمیٌع َعلیٌم

خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی کرده است، 
تغییر نمی دهد 

مگر آن  که آن ها، خود وضع خود را تغییر دهند

همانا که خداوند شنوا و داناست.

1. زمینه ساز هالکت یا عزت و سربلندی یک جامعه، 
اعمال مردم خود جامعه است.

2. اگر مردم از نعمتی که خدا به آن ها داده است درست 
استفاده نکنند، خدا آن نعمت را از آنان می گیرد.

( عدم آمادگی روح جمعی  3. علت غیبت امام زمان )
جامعه است.

4. تغییرات الهی تابع تغییرات اجتماعی انسان هاست و 
خداوند رفتارها را می داند، زیرا سمیع و علیم است.

) تاریخ امامت حضرت مهدی )

عرص غیبت

والدت: سپیده دم جمعه، نیمۀ شعبان، سال 255 هـ . ق در سامرا
( در سال 260 هـ  . ق آغاز امامت: پس از شهادت امام حسن عسکری )

غیبت

) ( در قبال حضرت مهدی ) وظایف امام حسن عسکری )

نتیجه: هموار ساختن راه رسیدن به رستگاری اتمام نعمت هدایت الهی: با وجود امامان 
( را پدران امت معرفی فرموده است  دل سوزی برای امت (، خود و امام علی ) پیامبر )

نتیجه: شهادت یازده رهبر آسمانی قدرناشناسی فرزندان ناسپاس )مسلمانان( 
عامل اصلی شهادت امامان  حاکمان ظالم و غاصب بنی امیه و بنی عباس

نقش مردم در شهادت امامان

نتیجه: اگر مردم مبارزه می کردند 

( از اخبار پیامبر و امامان  محاصره و سخت گیری حاکمان به امام دهم و یازدهم. اطالع حاکمان بنی عباس از قیام حضرت مهدی )
(: »زمین از حجت خدا )امام( خالی نمی ماند ... اما خداوند، به علِت: 1. ستمگری انسان ها و 2. زیاده روی شان در  حدیث امام علی )

گناه، آنان را از وجود حجت در میانشان بی بهره می سازد )معلول(.«

غیبت صغری )69 سال(: سال 260 تا 329 هـ  .ق
ارتباط از طریق نواب اربعه یا نواب خاص

غیبت کبری )طوالنی(: از سال 329 تاکنون
( شش روز مانده به وفات آخرین نایب آغاز با نامۀ امام زمان )

اول

دوم

( از گزند حاکمان عباسی حفظ جان حضرت مهدی )
اعتماد،  مورد  و  نزدیک  یاران  به   ) ( مهدی  حضرت  معرفی 

به عنوان امام بعدی

) علت غیبت امام زمان )

تسلیم حاکمان شدند.
با حاکمان مبارزه نمی کردند.

وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر را انجام نمی دادند.

خالفت در اختیار امامان قرار می گرفت.
امامان، مردم را به توحید و عدل فرا می خواندند.

جامعۀ بشری در مسیر صحیح کمال پیش می رفت.
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نه امکان حکومت و والیت ظاهری امام هست و نه امکان تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دین.
بهره مندی منحصر به والیت معنوی

) خورشید پشت ابر = امام زمان )

) رهبری حقیقی مسلمانان بر عهدۀ امام زمان )
ت

یب
 غ

رص
ع

کاهش بهره مندی از امام در عصر غیبت

آینده زندگی انسان ها و پایان تاریخ در آیات

ــم عمــری اســت کــه از حضــور او جــا ماندیــم ــا ماندی ــش تنه ــرد خوی ــت س  در غرب

ــم ــا برگردی ــه م ــا ک ــت ت ــر اس  ماییــم کــه در غیبــت کبــری ماندیــم او منتظ

نیازمند به ظاهر بودن امام نیست.
آگاهی از احوال انسان ها به اذن خدا

امداد معنوی به افراد مستعد به ویژه شیعیان و محبان
نامۀ امام زمان به شیخ مفید: »ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست. ما در 
رسیدگی ]به شما[ و سرپرستی شما کوتاهی و سستی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نمی بریم که اگر جز این بود، دشواری ها 

و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان، شما را ریشه کن می کردند.«
نمونه ها:

هدایت باطنی افراد
حل بعضی از مشکالت علمی علما

خبر دادن از پاره ای رویدادها
دست گیری از درماندگان

دعا برای مؤمنان

مهم ترین پیام هاترجمهآیه )نور، 55(

َوَعَد اللُّه الَّذیَن آَمنوا ِمنُکم َو َعِملُوا 

الّصالِحات

لَیَستَخلَِفنَُّهم ِفی االَرِض

کََم استَخلََف الَّذیَن ِمن قَبلِِهم

َو لَیَُمکَِّننَّ لَُهم دیَنُهُم الَِّذی اِرتَضی لَُهم

لَنَُّهم ِمن بَعِد َخوِفِهم اَمناً  َو لَیُبَدِّ

یَعبُدونَنی ال یرُشِکوَن بی َشیئاً ...

ایمان  از شما که  به کسانی  خداوند 
داده اند،  انجام  صالح  عمل  و  آورده 

وعده داده است
که آنان را جانشین در زمین قرار دهد

همان طور که قبل از آنان کسانی را 
جانشین قرار داد

و دینشان را که برای آنان پسندیده 
مستقر سازد

و بیم و ترسشان را به امنیت مبدل سازد
]به گونه ای که دیگر[ مرا بپرستند و به 

چیزی شرک نورزند.

1. وعده های خدا به بعضی مؤمنان صالح، حکومت دینی 
امن برای تحقق عبودیت خداست. 

2. این آیه به دو مورد از اهداف حکومت مهدوی، یعنی 
برای  »امنیت کامل« و »فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال« 

بندگی بهتر خدا، اشاره دارد.
3. قطعیت وعده های قرآن و پیشگویی آن ها برداشت می شود.

4. این آیه با آیۀ َمْن آَمَن ِباللَِّه َو الْیَوِم اآلِخِر َو َعِمَل َصالًِحا 
فاَلَ َخوٌف َعلَیِْهْم ... مرتبط است. )ترکیبی با درس 3 دهم(

5. این آیه به توحید عملی و نفی شرک عملی اشاره می کند. 
)ترکیبی با درس 3 دوازدهم(

معنای غیبت: غایب از نظرهاست؛ نه این که حضور ندارد، نمی بیند و بی خبر است!
(: »حجت خدا در میان مردم حضور دارد، از معابر و خیابان ها عبور می کند ... به نقاط مختلف می رود، سخن  حدیث امام علی )
مردم را می شنود و بر جماعت مردم سالم می کند ...؛ تا این که زمان ظهور و وعدۀ الهی و ندای آسمانی فرا می رسد )علت(. هان! آن 

روز، روز شادی فرزندان علی و پیروان اوست )معلول(.«
) شعر: اشتیاق و انتظار امام زمان )

( در عصر غیبت چگونگی امامت حضرت مهدی )
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مهم ترین پیام هاترجمهآیه )قصص، 5(

َو نُریُد اَن َنُنَّ َعلَی الَّذیَن 

استُضِعفوا ِفی االَرِض 

َو نَجَعلَُهم اَِئًَّۃ 

َو نَجَعلَُهُم الَوارِثیَن

زمین،  مستضعفان  بر  می  خواهیم  ما 
منت نهیم 

و آنان را پیشوایان ]مردم[ قرار دهیم 
و آنان را وارثان ]زمین[ قرار دهیم.

ناتوان شمرده شدگان به ترتیب پیشوایی و ارث  1. دو منت خدا بر 
بردن زمین است.

حکومت  و  امامت  بر  الهی  قضای  و  ربوبیت  و  مشیت  و  اراده   .2
مستضعفان تعلق گرفته است. )ترکیبی با درس 2 و 5 دوازدهم(

بنابر سخنان صریح پیامبر و امامان

فوایِد 

موعود، دوازدهمین امام و 
( است. فرزند امام حسن عسکری )

به حیات خود ادامه می دهد.
ظهور به اذن خدا و تشکیل حکومت جهانی اسالم

(: ماجراجویان فریبکاِر مّدعی مهدویت، شناخته می شوند و مردم فریب نمی خورند. مشخص بودن والدین امام زمان )

( و حضور در جامعه اعتقاد به زنده بودن امام زمان )

پیامبران از یک طرح الهی برای تحقق وعدۀ الهی )پیروزی حق بر باطل در آیندۀ تاریخ( سخن گفته اند:
ظهور رهبر و ولی تعیین شده از جانب خدا  تشکیل حکومت عادالنه پس از آمادگی جامعۀ بشری )بر خالف میل مستکبران(

با وجود دگرگونی ها در تعالیم پیامبران )جز پیامبر اسالم(  همه در اصِل الهی بودن پایان تاریخ و ظهور ولی خدا برای حکومت جهانی 
اتفاق نظر دارند.

1. تقویت معرفت و محبت به امام
امام، مهربان تر از پدر و مادرند.

معرفت بیش تر )علت(

(: »هرکس که دوست دارد خدا را، در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او، مالقات  ( دربارۀ امام عصر ) حدیث پیامبر )
( را بپذیرد.« کند، والیت و محبت امام عصر )

نمونه ها )عوامل مؤثر در معرفت و محبت به امام(

اهل سنت

شیعه

ت
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مهم ترین پیام هاترجمهآیه )انبیاء، 105(

َو لََقد کَتَبنا ِفی الزَّبوِر ِمن 

بَعِد الذِّکِر 

اَنَّ االَرَض یَرِثُها ِعبادَی 

الّصالِحوَن

ذکر  از  بعد  زبور،  در  راستی  به 
)تورات( نوشته ایم 

که زمین را بندگان شایستۀ من به 
ارث می برند.

1. وارث شدن بندگان شایسته، به عنوان وعدۀ الهی در کتاب های 
آسمانی پیشین )زبور و تورات( نیز مقرر شده است.

الهی  ادیان  تاریخ، میان  پایان  الهی بودن ظهور ولی خدا و  2. در 
اتفاق نظر وجود دارد.

 ) ( و نزول کتاب تورات، مقدم بر حضرت داود ) 3. حضرت موسی )
و نزول کتاب زبور بوده است.

موعود و منجی در ادیان

موعود در اسالم

مسئولیت های منتظران

محبت بیش تر
از بین رفتن تردیدها  )معلول(

شناخت جایگاه امام در پیشگاه  الهی
آشنایی با شیوۀ حکومت داری ایشان به هنگام ظهور

) آشنایی با صفات و ویژگی های ایشان در سخنان معصومان )

) ( و حضرت فاطمه ) (، از نسل پیامبر اکرم ) امام مهدی )
هنوز به دنیا نیامده! 

حاضر و ناظر دیدن امام، بیان خواسته ها، تالش برای رضایت او.
بهره مندی از هدایت ها و والیت معنوی امام به شکل های مختلف.
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( )تبعیت( 2. پیروی از فرمان های امام عصر )

3. آماده کردن خود و جامعه برای ظهور

(: »خوشا به حال کسی که به حضور »قائم« برسد، درحالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد.« حدیث پیامبر )

( در مدت غیبت دستورات امام زمان )
 

 ) نمونه ای از عالئم پیروی از امام عصر )

)) (: )16 شرط بیعت با امام ) حدیث امام علی )

3. اهل دشنام و کلمات زشت نباشند، 2. پاک دامن باشند،    1. در امانت خیانت نکنند،  
6. کسی را به ناحق آزار ندهند، 5. به خانه ها هجوم نبرند،   4. به ظلم و ستم خون ریزی نکنند، 

9. لباس های فاخر نپوشند،  8. بر مرکب های گران قیمت سوار نشوند،  7. ساده زیست باشند،   
12. دنبال شهوت رانی نباشند، 11. به یتیمان ستم نکنند،   10. به حقوق مردم تجاوز نکنند،  

15. ثروت و مال را احتکار نکنند، 14. به پیمان خود عمل کنند،    13. شراب ننوشند،   
16. در راه خدا به شایستگی جهاد نمایند.

) عصر غیبت  عصر آماده باش برای یاری امام )

منتظر  مانند سرباز 

روش کسب  ویژگی های شجاعت، عزت نفس و پاکدامنی

دو عامل پویایی جامعۀ شیعه از دیدگاه جامعه شناسان 

عدم اکتفا به گریه و دعا و حضور داشتن در صحنۀ نبرد: »تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما این جا می نشینیم.«

شعر )عدم آمادگی شخص منتظر(

تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت
بر کنار کردن حاکمان ستمگر

( در جهان طنین انداز شود. هر لحظه منتظر است ندای امام )
تا مردم را برای پیوستن به حق فراخواند.

مراجعه به عالمان دین
عمل به احکام فردی و اجتماعی دین

مقابله با طاغوت

) مهم ترین پیام هاترجمهحدیث پیامبر )

َمن ماَت َو لَم یَعرِف اِماَم زَمانِه ِ 

ماَت میتًَۃ جاِهلیًَّۃ

هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، 

به مرگ جاهلی مرده است.

1. مرگ جاهلی و خروج از دین اسالم، معلول 
عدم معرفت به امام است.

تقویت  منتظران،  مسئولیت های  از  یکی   .2
معرفت و در نتیجه، محبت به امام است.

(: »هرکس  3. این حدیث با سخن پیامبر )
دوست دارد خدا را ...« ارتباط مفهومی دارد. 
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قبل از ظهور، حضور فعال در جبهۀ حق در صحنۀ فعالیت های اجتماعی و نبرد دائمی حق و باطل 
ایستادگی در برابر شیاطین درون و برون

1. گذشتۀ سرخ: عاشورا، آمادگی برای شهادت و ایثار
) 2. آیندۀ سبز: سرنگونی ظالمان، گسترش عدالت  زیر پرچم امام عصر )

اســت کــم  پــرواز  پــر  از  گمشــده ای  ــت قطعــه  ــم اس ــاز ک ــی ب ــمردیم و یک ــار ش ــازده ب  ی

 عــرق شــرم زمیــن اســت کــه ســرباز کــم اســت ایــن همــه آب کــه جاری ســت نــه اقیانــوس اســت
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 ) ویژگی های یاران حضرت مهدی )

از برترین اعمال عصر غیبت  در انتظار ظهور بودن 
دلیل: فرج و گشایش واقعی برای دین داران = ظهور آن حضرت

(: »منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید که محبوب ترین کارها نزد خداوند، انتظار  حدیث امام علی )
فرج است.«

الزمۀ انتظار = دعا برای ظهور

ناامیدی مردم جهان از همۀ مکتب های غیر الهی و مدعیان برقراری عدالت در جهان
جلب دل های مردم به سوی منجی با تبلیغ منتظران واقعی

1.  عدالت گستری

2. آبادانی

3. شکوفایی عقل و علم

4. امنیت کامل

5. فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال

بیش تر مردم: با شنیدن ندای امام  با شوق به سوی او می شتابند.

مستکبران و ظالمان: در مقابل امام می ایستند 

پیش تازان تحول جهانی و سازندگان تمدن اسالمی
هستۀ مرکزی = 313 نفر = به تعداد اصحاب پیامبر در جنگ بدر

(: 50 نفر زنان اند. حدیث امام باقر )
احادیث: بیش ترشان از جوانان اند.

(، خداوند زمین را از قسط و عدل پر خواهد کرد، بعد از این که از ظلم و جور  (: »با ظهور امام عصر ) حدیث پیامبر )
پر شده باشد.«

دوقطبی مّرفه و فقیر، مستکبر و مستضعف وجود ندارد.
( دربارۀ وضعیت اقتصادی پس از ظهور: »آن چنان میان مردم مساوات برقرار می کند که نیازمندی پیدا  حدیث امام باقر )

نخواهد شد تا به او زکات داده شود.«

برکت
سرزمین بین عراق و شام که کویری است  سرسبز و خرم خواهد بود.

با لطف و توجه ویژۀ امام زمان )والیت معنوی( به همۀ انسان ها  کامل شدن عقل ها

لَنَُّهم ِمن بَعِد َخوِفِهم اَمًنا آیه: َو لَیُبَدِّ هیچ گاه احساس نا امنی و ترس نمی کنند. 
از دزدی خبری نیست.

مهم تر از همه، زمینه های رشد و کمال همۀ افراد فراهم می شود

4. دعا برای ظهور امام

شرایط ظهور 

دو دستگی هنگام ظهور

همۀ اهداف انبیا با تشکیل حکومت امام عصر تحقق می یابد

نگاهی به جامعۀ مهدوی

در نهایت شکست می خورند.
حکومت جهانی امام تشکیل می شود.

یَعبُدونَنی :آیه بهتر خدا را بندگی می کنند 
فرزندان صالح به جامعۀ تقدیم می کنند.

خیرخواه دیگران اند.
بهتر و آسان تر به هدف خلقت می رسند.

ن
را

ظ
نت

ی م
ها

ت 
ولی

سئ
م



دین و زندیگ جامع 136

ت
یب

 غ
رص

ع

اسرتاتژی 53

نمودار تاریخی و اعداد و ارقام هر آن چه که تاکنون باید از تاریخ اسالم و شیعه بدانیم را یک بار جمع بندی می کنیم:

بعثت در 
مکه

)غار حراء(

13 سال هدایت در مکه 10 سال حکومت در مدینه

سال سوم
بعثت 

)آیۀ انذار(

 8
فتح مکه

اسالم آوردن
ابوسفیان به ظاهر

 0
هجرت

به مدینه
)مبدأ تاریخ(

رحلت 
پیامبر

بازگشت به جاهلیت

25 سال امام حاضر 

ولی فاقد امکانات

یزید و ...بنی امیه 

و 
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شهادت 
) امام علی )
سلطنت معاویه

 10
غدیرخم

حجة الوداع 
)آیۀ تبلیغ( بنی عباس

 غیبت کبری از چه سالی آغاز شد و تا چه زمانی ادامه می یابد؟       )رسارسی انسانی 96(

1( 255 هجری - زمین پر از ظلم و جور شود و جامعۀ اسالمی توان اصالح آن را داشته باشد.

2( 329 هجری - زمین پر از ظلم و جور شود و جامعۀ اسالمی توان اصالح آن را داشته باشد.

3( 255 هجری - جامعۀ انسانی شایستگی ظهور و بهره مندی از وجود آخرین حجت را پیدا کند.

4( 329 هجری - جامعۀ انسانی شایستگی ظهور و بهره مندی از وجود آخرین حجت را پیدا کند.

 گزینۀ 4

 از دقت در کدام آیات »جانشینی ناتوان شدگان« و »حکومت صالحان« در پایان تاریخ مفهوم می گردد؟  

)رسارسی تجربی 96( �لَیَُمکَِّننَّ لَُهم دیَنُهُم الَِّذی ارتَضی لَُهم - َو نَجَعلَُهم اَِئًَّۃ َو نَجَعلَُهُم الوارِثیَن )1

لَیَُمکَِّننَّ لَُهم دیَنُهُم الَِّذی ارتَضی لَُهم - اَنَّ االَرَض یَرِثُها ِعباِدَی الّصالِحوَن )2

لَیَستَخلَِفنَُّهم ِفی االَرِض کََم استَخلََف الَّذیَن ِمن قَبلِِهم - اَنَّ االَرَض یَرِثُها ِعباِدَی الّصالِحوَن )3

لَیَستَخلَِفنَُّهم ِفی االَرِض کََم استَخلََف الَّذیَن ِمن قَبلِِهم - َو نَجَعلَُهم اَِئًَّۃ َو نَجَعلَُهُم الوارِثیَن )4

  گزینۀ 4

اسرتاتژی 54

نکته های مشابه در سه آیه را باید خوب به خاطر بسپارید:

نتیجه: عبادت خدا و نفی شرک  
خالفت 

استقرار دین 
امنیت

 وعدۀ خدا به برخی مؤمنان صالح   

 منت خدا بر مستضعفان )ناتوان شدگان(  پیشوایان و وارثان زمین می شوند.
 وعدۀ خدا در کتب آسمانی به بندگان شایسته  وارثان زمین می شوند.




