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درس دوم
پر پرواز

در این درس با ویژگی های خاص انسان، 
»سرمایه ها« آشنا می شویم و این درس، مبارزه با هوای نفس و شیطان را در گرو بهره گیری 

از این سرمایه ها می داند.

مقدمه

رش��د و کمال انس�ان و در نتیجه رستگاری او فقط با گام برداشتن به سوی جامع ترین و اصلی ترین 
هدف زندگی، یعنی نزدیکی و تقرب به خدا میسر می شود. اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر، 

ش��ناخت انسان است؛ یعنی  شناخت سرمایه ها، توانایی ها و اس�تعدادهای او و چگونگی به کارگیری 

این سرمایه ها و همچنین شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب به خداوند و نحوۀ مقابله یا اجتناب 
از این موانع. 

به همین دلیل است که خودشناسی سودمندترین دانش ها شمرده شده است. 

سرمایه های انسان

خداون�د آنچ�ه در آس�مان ها و زمین اس�ت، ب�رای انس�ان آفری�ده و توانایی 
بهره مندی از آن ها را در وجود او قرار داده است. این ها نشان می دهد خداوند 
متعال انس�ان را گرامی داش�ته و برای انس�ان در نظام هستی جایگاه ویژه ای 

قائل شده است. 
همچنی�ن، خداون�د متعال برای اینکه انس�ان بتواند در مس�یر رش��د و کمال خود حرک�ت کند و به 

هدف خلقت یعنی تقرب به خدا دس�ت یابد، س�رمایه هایی در اختیارش قرار داده است. برخی از این 
سرمایه ها عبارت اند از:

۱- توانایی تعقل 

پ�روردگار، ب�ه م�ا نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیش��یم و مس�یر درس�ت زندگ�ی را از راه های غلط 

تشخیص دهیم، حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.
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)آن ها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازی می گیرند؛ این به خاطر 
آن است که آن ها گروهی هستند که تعقل نمی کنند.(

۱ این آیه به پرهیز از جهل و نادانی، از فواید بهره گیری از عقل اشاره دارد.
۲ شیوۀ عاقالن، برخورد منطقی و شیوۀ نابخردان، استهزا و تمسخر است.

)و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.(

۱ این آیه به تشخیص مسیر درست زندگی از راه های غلط از فواید بهره گیری از عقل اشاره دارد. 
۲ ثمرۀ عدم استفاده از عقل و تکذیب آیات دین، گرفتاری به آتش دوزخ است.

آن گاه که مفاهیم خردگرایانۀ قرآنی را مد نظر بگیریم، علت تمس��خر احکام الهی مانند نماز - ۱
توسط برخی افراد، کدام است و این مفهوم با کدام آیۀ شریفه، هم آوایی دارد؟ 

بیَل ِاّما شاِکرًا و ِاّما کفورًا(  ۱ عدم تعقل - )ِاّنا َهَدیناُه السَّ
بیَل ِاّما شاِکرًا و ِاّما کفورًا(  ۲ تکذیب آیات الهی - )ِاّنا َهَدیناُه السَّ

۳ تکذیب آیات الهی - )و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان 
دوزخیان نبودیم( 

4 عدم تعقل - )و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان 
نبودیم( 

گزین�ۀ )4(: ب�ا توجه به آیۀ )آن ها هنگام�ی که مردم را به نماز ف�را می خوانید …(، عدم تعقل 
علت تمس�خر و به بازی گرفتن نماز اس�ت که این مفهوم، یعنی فواید بهره گیری از عقل و ثمرات 
عدم استفاده از آن در آیۀ )و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم …( نیز مورد 

توجه قرار می گیرد. 

مائده / 58فواید استفاده از عقل

ُملک / 10فواید استفاده از عقل



20لیننرنز فدهنلیمن-نلوانلرد:ن»رپنرپرسز«

در متون دینی، »عقل و وحی« کنار هم ذکر می شوند تا به پاسخ سؤاالت بنیادین و اساسی خود 
برسیم؛ به ویژه آنجا که امام کاظم )ع( به شاگردش »هشام بن حکم« فرمود: »ای هشام، 
خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه بندگان در پیام الهی )وحی( تعقل 

)عقل( کنند …« )درس 1 - یازدهم(

۲- اختیار و اراده

خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. سپس راه رستگاری و راه 
شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرمایۀ عقل راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.

اختیار ناشی از تعقل است و قدرت اختیار سبب مسئولیت می شود.

بیَل  ِاّنا َهَدیناُه السَّ

ِاّما شاِکرًا و ِاّما َکفورًا

ما راه را به او نشان دادیم 

یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس.

۱ خداوند راه رستگاری را به انسان نشان داده و او در انتخاب راه سعادت و یا شقاوت مختار است.
۲ آزمایش انسان، بر اساس آگاهی )نشان دادن راه( و آزادی )پذیرفتن یا نپذیرفتن( است.

۳ کلمۀ سبیل ُمفرد است؛ یعنی راه درست، یکی بیشتر نیست.
4 هدایت نعمتی در خور سپاس است.

5 انس�ان در مس�یر بندگی و ش�کر از خدا، متوسط اس�ت، ولی در طریق سرکشی و تمّرد مرحلۀ 
باالیی را می پیماید.

ریَن َو ُمنِذِریَن ِلَئاّل   ارتباط: این آیه هم از باب اتمام حجت و هم از باب اختیار با آیۀ )ُرُساًل ُمَبِشّ
ُسِل( ارتباط دارد. )درس 1 - یازدهم( ًۀ َبعَد الرُّ �ِه ُحجَّ َیُکوَن ِللّناِس َعَلی اللّٰ

3- سرشت خدای آشنا

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

انسان / 3اختیار و آزادی عمل

هدایت تشریعی )ویژه(

شاکر آمده نه شکور
کفور آمده نه کافر

سیر انفسی
سیر آفاقی
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امیر مؤمنان علی )ع( می فرماید: »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از 
آن، بعد از آن و با آن دیدم«

گاهی غفلت ها س�بب دوری ما از او و فراموش��ی یاد او می شود، ولی باز که به خود باز می گردیم، او را 
در کنار خود می یابیم و می گوییم:

اس�ت م�ن  ب�ه  م�ن  از  نزدیک ت�ر  دورمدوس�ت  وی  از  م�ن  ک�ه  عجب ت�ر  وی�ن 
او  ک�ه  گف�ت  ت�وان  ک�ه  ب�ا  کن�م  مهج�ورمچ�ه  م�ن  و  م�ن  کن�ار  در 

4- گرایش به خیر و نیکی و بیزاری از بدی و زشتی

خدای متعال شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود 
ما قرار داد، تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زش�تی بپرهیزیم. از این روس�ت که همۀ ما فضائلی 
چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوس��ت داریم و از رذائلی چون دورویی، حقارت نفس، ریا و 

ظلم بیزاریم. 

َو َنفٍس و ما َسّواها

جوَرها و َتقواها
ُ
َالَهَمها ف

َ
ف

سوگند به نفس و آنکه سامانش بخشید

آن گاه بدکاری ها و تقوایش را به او الهام کرد.

۱ خداوند به دو چیز س�وگند خورده، به نفس )انس�انیِت آدمی( و به خودش که آن را س�امان 
بخشیده، یعنی هر قوا و نیرویی را برای کاری معین کرده است.

۲ ابتدا باید پلیدی ها را بشناسیم، سپس راه گریز و پرهیز از آن ها را بدانیم )تقّدم فجور بر تقوا(.

5- نفس لوامه یا وجدان اخالقی

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد 

و آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت کند و در اندیشۀ جبران آن برآید، قرآن کریم 

عامل درونی این حالت را »نفس لوامه«، یعنی نفس سرزنش گر، نامیده و به آن سوگند خورده است:

خدا سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد.

گاهیغفلتهاسببدوریماازخداوفراموشییاداومیشود،ولیبازبهخودبرگشتهواوراکنارخودمییابیم.

شمس / 7 و 8گرایش به خیر و نیکی و بیزاری از بدی و زشتی

A

C

توبه

B
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ّواَمِة  فِس اللَّ و سوگند به نفس مالمت کنندهَو ال ُاقِسُم ِبالنَّ

۱ م�راد از نفس لوامه همان وجدان اخالقی و آن حالتی اس�ت ک�ه در برابر انجام بدی ها یا کم 
شدن خوبی ها هم در دنیا و هم در آخرت خود را مالمت می کند.

۲ نفس لوامه یا وجدان برخاسته از گرایش به نیکی است.
۳ »ال« می تواند تأکید در قسم و قطعیت وجود آن باشد.

4 این مالمت همان ندامت و پشیمانی است که حقیقت توبه می باشد. )درس 7 - دوازدهم(

علت عکس العمل آدمی در مقابل گناه، آراستگی انسان به کدام استعداد خدادادی است و - ۲
چه زمانی انسان خود را سرزنش و مالمت می کند؟

۱ گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها - بعد از مورد وسوسۀ شیطان قرار گرفتن
۲ وجدان اخالقی - بعد از آلودگی به گناه

۳ وجدان اخالقی - بعد از مورد وسوسۀ شیطان قرار گرفتن
4 گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها - بعد از آلودگی به گناه

گزینۀ )4(: عکس العمل، تعبیر دیگری از واکنش اس�ت که در کتاب آمده. خود عکس العمل و 
واکنش در برابر گناه مربوط به وجدان اخالقی است اما از آنجا که وجدان برخواسته از گرایش به 
نیکی است پس گرایش به نیکی سبب و علت عکس العمل در برابر گناه می شود و سرزنش خود، 

پس از آلودگی به گناه صورت می پذیرد.

6- نعمت هدایت

عالوه بر س��رمایه های بزرگ درونی که در انس�ان گذاشته ش�ده؛ خداوند پیامبران و پیشوایان پاک و

دلس�وزی را همراه با کتاب راهنما برای ما فرس�تاد )بیرونی( تا راه س��عادت را به ما نش��ان دهند و در 
پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

در بین سرمایه های وجودی انسان 5 مورد درونی و 1 مورد بیرونی است که این سرمایۀ بیرون، 
همان نعمت هدایت و راهنمایان الهی است. 

قیامت / 2نفس لوامه )وجدان(

)لََقد اَرَسلنا ُرُسلَنا بِالَبیِّناِت …( )درس 4 - یازدهم(

شماره های 1 تا 5

A
B
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سرمایه و هدف
هدف و مس��یر حرکت هر کس با توانایی ها و س��رمایه هایش هماهنگی دارد. 
اگر کس�ی سرمایه ای اندک داشته باشد، به کاری کوچک روی می آورد. ولی 
هرچه بر این س�رمایه افزون گردد، هدف ه�ای بزرگ تری را می تواند مدنظر 

قرار دهد و به کارهای ارزشمندتری رو آورد. 
انس�ان سرمایه های عظیم و ارزشمندی همچون عقل، وجدان و راهنمایان الهی و … دارد؛ سرمایه هایی 
که حیوانات و گیاهان از آن برخوردار نیستند. از آنجا که ما بیش از حیوانات سرمایه و استعداد داریم، 

قطعًا هدف و مسیر ما نیز باید متفاوت از آن ها باشد. هدف ما باید به وسعت سرمایه هایمان باشد.
عق��ل با دوراندیش��ی، ما را از خوش��ی های زودگ��ذر منع می کن�د و وجدان با محکمه های��ش، ما را از 

راحت طلبی باز می دارد. 

با توجه به اینکه قرار دادن استعدادها و سرمایه های متنوع در وجود انسان، برگرفته از حکمت 
الهی است و با توجه به مفاهیم گفته شده، می توان فهمید که حکمت الهی ایجاب می کند که 

هدف زندگی، راحت طلبی و خوشی در دنیا نباشد. 

اگ��ر بگوییم. »با عنایت ب��ه حکمت خداوند، می توان فهمید که هدف زندگی راحت طلبی و - ۳
خوشی در دنیا نبوده است.« کدام گزینه پیرامون این موضوع صحیح است؟ 

از  ما  مانع  دوراندیشی  با  وجدان  و  می دارد  باز  راحت طلبی  از  را  ما  محکمه هایش  با  ۱ عقل 
خوشی های زودگذر است. 

از  را  ما  با محکمه هایش  از خوشی های زودگذر است و وجدان  ما  با دوراندیشی مانع  ۲ عقل 
راحت طلبی باز می دارد. 

از  را  ما  با دوراندیشی  از خوشی های زودگذر است و عقل  ما  با محکمه هایش مانع  ۳ وجدان 
راحت طلبی باز می دارد. 

از  ما  مانع  با محکمه هایش  عقل  و  می دارد  باز  راحت طلبی  از  را  ما  اندیشی  دور  با  4 وجدان 
خوشی های زودگذر است. 

گزین�ۀ )2(: در این س�ؤال فقط با واژگان و ترتیب آن ها بازی ش�ده، پس ب�ه الفاظ و ترتیب آن ها 
خوب دقت کنید. 
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موانع رسیدن به هدف
خدای متعال، عالوه بر اینکه عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده، عوامل 

سقوط و گناه و دورماندن از هدف را نیز به ما معرفی کرده است:
۱- نفس اماره

او به ما یادآوری می کند که عاملی درونی، انس�ان ها را برای رس�یدن به لذت های زودگذر دنیایی، به

گناه دعوت می کند و از پیروی از عقل و وجدان باز می دارد. میل سرکشی که در درون انسان طغیان 

می کند و وی را به گناه فرامی خواند، »نفس اّماره«؛ یعنی فرمان دهنده به بدی ها نامیده می شود. 
حضرت علی )ع( دربارۀ این عامل درونی می فرمایند: »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی 

است که در درون توست«.

سراسریخارج-98- 4 کدام عبارت، توصیف کنندۀ نفس اّماره است؟ 
۱ در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان می دهد و بعد از گناه، خود را سرزنش می کند.

۲ فرزندان آدم را فریب می دهد و از رسیدن به بهشت باز می دارد و کارش فقط وسوسه کردن است.

۳ انسان را از یاد خدا غافل می کند و به دنیا سرگرم می نماید و کار او صرفًا فریب دادن انسان است.
از پیروی از عقل و  4 انسان ها را برای رسیدن به لذت های دنیایی به گناه دعوت می کند و 

وجدان باز می دارد. 

گزینۀ )4(: نفس اّماره عاملی درونی اس�ت که انس�ان را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیا، 
به گناه دعوت کرده و از پیروی از عقل و وجدان باز می دارد.

۲- شیطان

همچنین، خداوند از عاملی بیرونی خبر می دهد که خود را برتر از آدمیان می پندارد و سوگند یاد کرده 
که فرزندان آدم را فریب دهد و از رس�یدن به بهش�ت باز دارد. کار او وسوسه کردن و فریب دادن 
اس�ت و جز این، راه نفوذ دیگری در ما ندارد. این خود ما هس�تیم که به او اجازۀ وسوسه می دهیم یا

راه فریب را بر او می بندیم.
همین دش�من، در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمانده اس�ت، به اهل جهنم می گوید: »خداوند به 
شما وعدۀ حق داد؛ اما من به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم. البته من بر شما تسلطی نداشتم؛

B A

مشترک با شیطان

عامل اصلی گناه / اختیار محدود
احتجاج شیطان

فریب دادن وسوسه کردن
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فق�ط ش�ما را ب�ه گن�اه دع�وت ک�ردم. ای�ن خودت�ان بودی�د ک�ه دع�وت م�را پذیرفتید. ام�روز خ�ود را

سرزنش کنید نه مرا. نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید«.

آن گاه که از عامل دوری از گناه و عامل اصلی ارتکاب گناه سخن به میان آوریم، به ترتیب - 5
به کدام یک از عوامل رشد یا موانع آن اشاره داشته ایم؟

۲ نفس لّوامه - اختیار ۱ گرایش به نیکی ها - اختیار 
4 گرایش به نیکی ها - نفس اّماره ۳ نفس لّوامه - نفس اّماره 

گزینۀ )1(: گرایش به نیکی ها و بیزاری از بدی ها سبب دوری از گناه می شود و نفس لّوامه سبب 
پشیمانی از گناه می شود. 

اّماره و شیطان عوامل تشویق به گناه هستند و عامل اصلی ارتکاب گناه، خود  نفس 
انسان و قوۀ اختیار اوست.

راه های فریب شیطان

راه هایی که شیطان سوگند خود را عملی می کند:

۱- ایجاد کینه و دشمنی میان مردم با ابزار خمر و میسر )مائده، 91( 
۲- غافل کردن از یاد خدا و نماز )مائده، 91( 

۳- زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه )نه دنیا( )انعام، 43 و محمد 25( 
4- سرگرم کردن به آرزوهای طوالنی برای پشت کنندگان به راه حق )ارتباط با حدیث »باهوش ترین 

مؤمنان …« / درس 3 - دهم( )محمد، 25( 

)شیطان می خواهد به وسیلۀ شراب و قمار، در میان شما عدوات و کینه ایجاد کند و شما را از یاد 

خدا و نماز باز دارد.(

۱ ایجاد کینه و دشمنی میان مردم و غافل کردن از یاد خدا و نماز، از راه های فریب شیطان است.
۲ قمار و شراب ابزار شیطان برای ایجاد کینه و دشمنی است.

عامل اصلی گناه / اختیار مشترک با نفس اماره

راه های فریب متعدد است

مائده / 91راه های فریب شیطان
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)و شیطان، هر کاری که ]گناهکاران[ می کردند، در نظرشان زینت داد.(

۱ زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه، از راه های فریب شیطان است.
۲ انس�ان به صورت فطری زیبایی را دوس�ت دارد تا آنجا که شیطان با استفاده از همین ویژگی 

فطری او را اغفال می کند.

)کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان 

را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طوالنی فریفته است.(

۱ زیب�ا و لذت بخش نش�ان دادن گناه و س�رگرم ک�ردن به آرزوهای طوالن�ی، از راه های فریب 
شیطان است.

۲ راه حق، روشن و واضح است و آگاهی از آن مسئولیت آور است؛ یعنی پشت کردن به آن، پس 
از کسب آگاهی، عملی ناپسند و شیطانی است.

ارتباط: این آیه از آن نظر که به روشن شدن هدایت و بهره گیری انسان از اختیار خود برای پشت 
بیَل ِاّما شاِکرًا و ِاّما َکفورًا( می باشد. کردن به آن اشاره دارد، مصداق آیۀ )ِاّنا َهَدیناُه السَّ

با توجه به آیات قرآنی، ش��یطان چه کس��انی را با آرزوهای طوالنی فریفته است و به چه وسیله ای در - 6
قلمچی میان انسان ها عداوت و کینه ایجاد می کند و انسان را از یاد خدا و نماز باز می دارد؟ 
۱ )کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، پشت به حق کردند( - زیبا جلوه دادن 

گناه در نظرشان
دوزخیان  میان  در  می کردیم،  تعقل  یا  داشتیم  شنوا  گوش  ما  اگر  می گویند:  که[  ۲ )]آنان 

نبودیم( - زیبا جلوه دادن گناه در نظرشان
دوزخیان  میان  در  می کردیم،  تعقل  یا  داشتیم  شنوا  گوش  ما  اگر  می گویند:  که[  ۳ )]آنان 

نبودیم( - شراب و قمار
4 )کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، پشت به حق کردند( - شراب و قمار

انعام / 43راه های فریب شیطان

محمد / 25راه های فریب شیطان

پشت کردن به حق
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گزینۀ )4(: با توجه به آیات )کس�انی که بعد از روشن شدن هدایت …( و )شیطان می خواهد 
به وسیلۀ شراب و قمار …( گزینۀ )4( پاسخ صحیح است.

اندیشه و تحقیق

۱- آیا وجود شیطان، مانع اختیار و ارادۀ ما در تصمیم گیری ها می شود؟
خیر، عامل اصلی گناه خود انسان است که با اختیار خود این راه را برمی گزیند و شیطان فقط انسان 

را وسوسه و او را به گناه دعوت می کند.
۲- چه رابطه ای میان »توانایی ها و سرمایه ها« و »هدف« وجود دارد؟

ه�دف و مس�یر حرکت هر کس با توانایی ها و س�رمایه هایش هماهنگی دارد؛ ه�دف هر کس باید به 
وسعت سرمایه هایش باشد و نه کم و بیش.

۳- خداوند شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه او را طرد کرد، چون فرمان خدا را برای سجده 
بر انسان اطاعت نکرد. حال دیدگاه و احساس خود را نسبت به انسان هایی که حاضر نیستند در برابر 

خدا سجده کنند و بندگی شیطان را می پذیرند، بیان کنید. 
ش�یطان بخاطر نافرمانی از دس�تور خداوند مبنی بر س�جده بر انس�ان، از درگاه خدا رانده ش�د؛ ولی 

آدمیان بی وفایی کرده و بر خدا سجده نمی کنند و شیطان را به اطاعت می گیرند. 

علت طرد ش��دن شیطان از درگاه خداوند چیست و ابزار این دشمن مطرود برای ایجاد کینه - 7
و دشمنی میان مردم کدام است؟ 

۱ عدم سجده بر خدا - غافل کردن از یاد خدا و نماز 
۲ عدم سجده بر خدا - شراب و قمار 

۳ نافرمانی از خدا - غافل کردن از یاد خدا و نماز 
4 نافرمانی از خدا - شراب و قمار 

گزینه )4(: شیطان به علت آنکه فرمان خدا را برای سجده بر انسان اطاعت نکرد، از درگاه خدا 
رانده ش�د و با توجه به آیۀ )ش�یطان می خواهد به وس�یلۀ ش�راب و قمار …( ابزار شیطان برای 

ایجاد دشمنی میان مردم و غفلت از یادخدا و نماز، شراب و قمار است. 
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در بیان روشنی بخش قرآن کریم، راه رسیدن به کمال و رشد آدمی و در نتیجه رستگاری  ۱
او، چه چیز بوده و اولین گام در این مسیر کدام است؟

۱( اعتقاد خالصانه به خداوند - شناخت خداوند از طریق شناخت مخلوقات او 
۲( تقرب به خداوند - شناخت خداوند از طریق شناخت مخلوقات او

۳( تقرب به خداوند - شناخت انسان و توانمندی هایش
4( اعتقاد خالصانه به خداوند - شناخت انسان و توانمندی هایش

آن گاه که سخن از »تشخیص و گزینش« مطرح شود، به کدام سرمایۀ آدمی اشاره شده  ۲
+درس4-یازدهم و پیام کدام آیه حاکی از آن است؟ 

بیَل ِاّما شاِکرًا و ِاّما َکُفورًا( ۱( تعقل و اختیار - )ِاّنا َهَدیناُه السَّ
بیَل ِاّما شاِکرًا و ِاّما َکُفورًا( ۲( نعمت هدایت - )ِاّنا َهَدیناُه السَّ

۳( نعمت هدایت - )لقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالبّیناِت و َانَزلنا َمَعُهم الکتاَب و المیزاَن(
4( تعقل و اختیار - )لقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالبّیناِت و َانَزلنا َمَعُهم الکتاَب و المیزاَن(

کدام موضوع نشان می دهد خداوند متعال برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل  ۳
سراسریریاضی-98 شده است؟ 

۱( راه رستگاری و شقاوت برای انسان در مسیر رشد و کمال تبیین گردیده است.
۲( توانایی بهره مندی انسان از آنچه در آسمان ها و زمین برای او قرار داده شده است.

۳( عوامل رشد و کمال و همچنین عوامل سقوط و گناه به انسان نشان داده شده است.
4( امکان شناخت سرمایه ها و استعدادهای انسان و شناخت موانع حرکت برای او مشخص 

گردیده است.
آن گاه که سخن از »واکنش در مقابل زشتی و گناه« به میان آوریم، به کدام سرمایۀ ذاتی  4

انسان اشاره داریم و کدام آیۀ قرآنی با ما هم منظور است؟
۱( وجدان اخالقی - )و َنفٍس و ما سّواها(

فِس الّلّواَمِة( ۲( وجدان اخالقی - )و ال ُاقِسُم بالنَّ
فِس الّلّواَمِة( ۳( گرایش به نیکی ها - )و ال ُاقِسُم بالنَّ

4( گرایش به نیکی ها - )و َنفٍس و ما سّواها(
به سخره گرفتن احکام دین ناشی از عدم برخورداری از کدام سرمایۀ الهی بوده و حدیث  5

امام علی )ع(: »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و 
با آن دیدم.« بیانگر کدام ودیعۀ الهی است؟

۲( تعقل و اندیشه - گرایش به خیر و نیکی ۱( تعقل و اندیشه - سرشت خدای آشنا 
4( اختیار و آزادی عمل - گرایش به خیر و نیکی ۳( اختیار و آزادی عمل - سرشت خدای آشنا 
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آن گاه که از عامل درونی دوری از هدف و عامل بیرونی رستگاری، سخن به میان آوریم،  6
+ درس 2 - یازدهم به ترتیب به کدام عبارات شریفه اشاره کرده ایم؟ 

یطاَن( 1( )و َنفٍس و ما سّواها( - )َاَلم َاعَهد ِالیُکم یا َبِنی آَدَم َان ال َتعُبُدوا الشَّ
2( »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست« - )َاَلم َاعَهد ِالیُکم یا 

یطاَن( َبِنی آَدَم َان ال َتعُبُدوا الشَّ
3( »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست« - »ِاّنا َمعاِشَر ااَلنبیاِء 

َم الّناَس َعلی َقدِر ُعقوِلهم« ُاِمرنا َان ُنکِلّ
َم الّناَس َعلی َقدِر ُعقوِلهم« 4( )و َنفٍس و ما سّواها( - »ِاّنا َمعاِشَر ااَلنبیاِء ُاِمرنا َان ُنکِلّ

در میان موانع رسیدن به هدف، دشمن ترین دشمن از چه راهی موجب سقوط و گمراهی  7
سراسری هنر - 98 ما می شود؟ 

1( وسوسه کردن و فریب دادن انسان - ایجاد دشمنی و کینه در میان مردم
2( وسوسه کردن و فریب دادن انسان - بازداشتن از پیروی از عقل و وجدان

3( طغیان در درون انسان - ایجاد دشمنی و کینه در میان مردم
4( طغیان در درون انسان - بازداشتن از پیروی از عقل و وجدان

پیرامون موضوع عوامل رشد و موانع آن، کدام گزینه نادرست است؟ 8
1( از راه های گمراه کردن آدمی توسط نفس اّماره، عدم توجه به عقل و وجدان است. 

2( راه نفوذ شیطان در آدمی، فقط فریب دادن او و وسوسه کردنش است. 
3( زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا، از راه های فریب انسان، توسط شیطان است. 

4( خود انسان عامل اصلی انجام گناه است. 
سراسری انسانی - 98 + درس 11 یازدهم 9 مهم ترین موانع بندگی انسان و رسیدن او به کماالت کدام است؟ 

1( تمایالت دانی و شیطان که با وسوسه کردن و فریب دادن باعث سقوط انسان می شود.
2( نفس اماره و شیطان که با وسوسه کردن و فریب دادن باعث سقوط انسان می شود.

3( نفس اماره و شیطان که با زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا باعث سقوط انسان می شود.

4( تمایالت دانی و شیطان که با زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا باعث سقوط انسان می شود.
پیرامون موضوع عوامل و موانع رشد، کدام گزینه درست است؟ 10

1( شیطان در برزخ، از اهل جهنم بیزاری خواهد جست. 
2( امام علی )ع( دربارۀ نفس لوامه می فرمایند: »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است 

که در درون توست«.
3( عّلت بیزاری انسان از گناه و پشیمانی او بعد از ارتکاب به آن، برخورداری وی از سرمایۀ 

گرایش به نیکی ها و خوبی ها است. 
4( گاهی غرور آدمی سبب دوری او از خدا و فراموشی یاد پروردگار می شود، ولی باز به خود 

برمی گردد و او را کنار خود می یابد. 



30لیننرنز فدهنلیمن-نلوانلرد:ن»رپنرپرسز«

۱۲۳456789۱0سؤال

3122134323پاسخ

رش�د و کمال انس�ان و در نتیجه رستگاری او جز با گام برداشتن به سوی هدف . گزینۀ ۱  ۳
اصلی زندگی، یعنی تقرب به خدا میسر نمی شود. اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر، شناخت 

انسان است.
خداوند به انس�ان نیرویی عنایت کرده تا مسیر درست زندگی را از راه های غلط . گزینۀ ۲  ۱

و خوب را از بد تشخیص دهد، نام این نیروی خدادادی عقل است. 
همچنین خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفریده تا رستگاری یا شقاوت خود را به دست خودمان انتخاب 

بیَل ِاّما شاِکرًا و ِاّما کفورًا( حاوی همین پیام و مفهوم اختیار است. و گزینش کنیم، آیۀ )ِاّنا َهَدیناُه السَّ
خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره مندی . گزینۀ ۳  ۲

از آن ها را در وجود او قرار داده است. این نشان می دهد خداوند متعال انسان را گرامی داشته و برای 
او در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است. 

واکنش در مقابل زشتی ها و گناهان و سرزنش و مالمت خود، هنگام آلوده شدن . گزینۀ 4  ۲
فِس الّلّواَمِة( به همین وجدان  به گناه، بیانگر وجدان اخالقی یا نفس لّوامه است و آیۀ )و ال ُاقِسُم ِبالنَّ

اخالقی اشاره دارد.

این سؤال را با پرسش )2( درسنامه مقایسه کنید!

ب�ا توجه به آیۀ ش�ریفۀ )آن ها هنگامی که مردم را ب�ه نماز فرا می خوانید …(، . گزینۀ 5  ۱
اس�تهزاء احکام الهی؛ مانند نماز، ناش�ی از بی بهره بودن از سرمایۀ عقل بوده و حدیث »هیچ چیزی را 

…« از امام علی )ع( به معرفی سرشت خدای آشنا می پردازد.
عامل درونی دوری از هدف )مانع( ← نفس اّماره ← »دشمن ترین دشمن تو، . گزینۀ 6  ۳

همان نفسی است که در درون توست.«
عامل بیرونی رستگاری )سرمایه( ← پیامبران و امامان )هدایت( ← »ِاّنا َمعاِشَر ااَلنبیاِء ُاِمرنا َان ُنِکّلَم 

الّناَس َعلی َقدِر ُعقوِلِهم«
دشمن ترین دشمن انسان که همان نفس اّماره است، میل سرکشی است که در . گزینۀ 7  4

وجود انسان طغیان می کند و او را از پیروی از عقل و وجدان باز داشته و به گناه فرا می خواند.
عامل اصلی ارتکاب گناه ← خود انسان با قوۀ اختیارش
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زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه، از راه های فریب انسان، توسط شیطان است.. گزینۀ 8  ۳
دنیا«،  سراب گونۀ  آرزوهای  به  شدن  »سرگرم  و  گناه«  دادن  نشان  لذت بخش  و  »زیبا 

راه های مختلف فریب انسان، توسط شیطان است، این دو را با یکدیگر اشتباه نگیرید. 
مهم ترین موانع رس�یدن به کمال، نفس اماره و ش��یطان که با وسوس��ه کردن و . گزینۀ 9  ۲

فریب دادن باعث سقوط انسان می شود، هستند.

توجه داشته باشید که تمایالت دانی، فی نفسه بد و ناپسند نیستند.

عّلت بیزاری انس�ان از گناه و وجود وجدان اخالقی و در نتیجۀ آن پش�یمانی از . گزینۀ ۱0  ۳
گناه، سرمایۀ گرایش به نیکی ها و بیزاری از بدی هاست. 

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ )1(: شیطان در قیامت، از اهل جهنم برائت خواهد جست. 

گزینۀ )2(: حدیث ذکر شده در مورد نفس اّماره است. 
گزینۀ )4(: گاهی غفلت ها سبب دوری انسان از خدا و فراموشی یاد او می شود. 
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