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مختص  که  می رسیم  اساسی  و  برتر  نیازهای  به  موجودات  سایر  و  انسان  میان  مشترک  نیاز  به  اشاره  از  پس  درس  این  در 
انسان بوده و سعادت او در گرو پاسخ صحیح به آن هاست، از این رو به تبیین ویژگی های پاسخ و پاسخ دهنده به این نیازها 

می پردازیم و در این راستا به ضرورت نیاز به هدایت الهی متناسب با ویژگی های خاص انسان روبه رو می شویم.

طبیعی و غریزی

شناخت هدف زندگی

درک آیندۀ خویش 

کشف راه درست زندگی

برتر و اساسی  

نیازهای انسان  

 درست و قابل اعتماد باشد.
ً
کامال

همه جانبه باشد.
دو ویژگی پاسخ به نیازهای برتر و اساسی  

آگاهی کامل از خلقت انسان

دانستن سرنوشت و عاقبت انسان
دو ویژگی پاسخ دهنده  

هدایت الهی متناسب با ویژگی های خاص انسان

1هدایت الهی درس اول

تفکر و اندیشه

لی و عامل ادامۀ حیات)مادی( است. در نبود آب، از آواز دلنشین پرندگان، طراوت و  کی و زال آب، نعمت بی نظیر خداوند، جلوۀ زیبایی و طراوت، مظهر پا

سرسبزی درختان و تبّسم گل های زیبا و رنگارنگ طبیعت اثری نخواهد بود.
آری، آب مایۀ حیات و اساس زندگی در جهان است.

سورۀانبیاء،آیۀ30<>
|موضوع| آب، مایۀ ادامۀ حیات است.

| تشریح و تفسیر |

معنای  به  »َجَعَل«  کلمۀ  انبیاء،  سورۀ   30 آیۀ  از  قسمت  این  در 
« مفعول آن است و منظور این است   شیٍء َحّیٍ

َ
خلق و جملۀ »ُکّل

که آب، عامل دخیل در هستی یافتن موجودات است.
» | کلیدواژه | »الماء« - »َحّیٍ

و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم.  شیٍء َحّیٍ 
َ

کّل َو َجَعْلنا ِمَن الماء 

| پیام آیه|

» 1 سرچشمۀ همۀ موجودات زنده، از آب است. »کل شیٍء َحّیٍ

2 آب، پاسخگوی نیازهای طبیعی و جسمانی همۀ موجودات زنده می باشد.

3 آب، حیات بخش همۀ جهان مادی، از جمله ما انسان هاست.

4 آب، مایۀ حیات )مادی( و اساس زندگی در جهان هستی است.

کلی آب، حیات بخش جهان مادی، از جمله ما انسان هاست. انسان با آب نیازهای طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد و به طور 
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سورهفرقان،آیۀ49<>1
|موضوع| آب حیات بخش جهان مادی است.

| تشریح و تفسیر |

خداوند در این آیه به این نکته اشاره دارد که زمیِن مرده به وسیلۀ 
آب باران سرسبز و خرم می شود و به آن زندگی بخشیده می شود.

| کلیدواژه | »ِلُنحِیَی«
تا به وسیلۀ آن )آب باران( سرزمین مرده را زنده کنیم ِلُنحِیَی ِبه َبلَدًة میتاً 

| پیام آیه|

1 آب عامل اصلی حیات مادی می باشد.

2 انسان با آب نیازهای طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد.

3 عبارت »بلدًة میتًا« در این آیه بیانگر این موضوع است که حیات زمین از آب سرچشمه می گیرد.

| نکات تکمیلی |

﴾ هم مفهوم هستند.  َشیٍء َحٍیّ
َ

ُکّل ارتباط مفهومی این آیه با آیۀ ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء 

کسیر حیات دست یافت؟ اما راستی حیات روح بشر وابسته به چیست؟ چه چیزی به روح و درون انسان شادابی و طراوت می بخشد؟ چگونه می توان به این ا

سورۀانفال،آیۀ24<>
|موضوع| اجابت دعوت خدا و رسول به عنوان راه دست یابی به زندگی حقیقی

| تشریح و تفسیر |

خداوند در این آیه مؤمنین را به استجابت خدا و رسولش و پذیرش 
دعوت آنان سفارش می کند و نتیجۀ این دعوت این است که آدمی 

را از پرتگاه  فنا رهایی داده و حیات حقیقی به او می بخشد.
| کلیدواژه | 

ُکم« - »ُیحییُکم« »اسَتجیبوا« - »َدعا

که ایمان آورده اید،  ای کسانی  ذیَن آَمُنوا  
َ
َها اّل ّیُ

َ
یا ا

دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید؛ سوِل  اسَتجیبوا هلِِل و ِللّرَ
آنگاه که شما را به چیزی فرا می خواند که به شما  ُکم ِلما ُیحییُکم  ِاذا َدعا

زندگی حقیقی می بخشد.  

| پیام آیه|

ها الذین آمنوا« ّیُ 1 مخاطب این آیه مؤمنان می باشند »اَ

2 شرط ایمان واقعی، اجابت دعوت خدا و رسول می باشد »آمنوا اسَتجیبوا«

3 این آیه شریفه ناظر بر زندگی حقیقی انسان است و شرط دستیابی به آن را اجابت خدا و رسولش بیان می کند. »استجیبوا - یحییُکم«

4 منظور از دعوت پیامبر )ص(، دعوت به تعالیم الهی است که به آن هدایت تشریعی می گویند.

5 قرآن کریم در این آیه اجابت دعوت خدا و پیامبر را زندگی بخش و مایۀ حیات روح بشر می داند.

6 دین به انسان حیات معنوی می بخشد.

| نکات تکمیلی |

رابطۂ علیت اجابت خدا و دعوت پیامبر )علت(  دستیابی به حیات طیبه و معنوی )معلول(

﴿استجیبوا هلل و للرسول﴾   ﴿ُیحییُکم﴾  

کرم )ص( را به عنوان راه درست زندگی معرفی می کند، بیانگر نیاز بنیادین  ارتباط معنایی آیه ﴿اسَتجیبوا هلل و للرسول﴾ از آن جهت که اجابت خدا و رسول ا

سوم یعنی کشف راه درست زندگی است.

مقدمه

که در طول تاریخ همواره شاهد ارائه  کند، سبب شده است  که پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادت او را تضمین  احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای 

که:  گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم. از این رو این سؤاالت در ذهن ایجاد می شود  برنامه های متفاوت و 

کرد و زندگی را بر اساس برنامه های آنان  آیا می توان به مکاتب بشری اعتماد 
بنا نهاد؟

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

آیا برنامه ای که فقط سعادت دنیای انسان را در بر بگیرد، کامل است؟

رابطه علیت

 )علت(
پاسخگویی به نیازها
تضمین کننده سعادت

احتیاج دائمی انسان به برنامه ای با دو ویژگی 

 ارائه برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری )معلول( 
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1 نیازهای برتر

ک. انسان همچون سایر موجودات زنده، یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی دارد؛ مانند نیاز به آب، هوا، غذا و پوشا

گاه شدن از آنها را نیز به انسان داده است. برای مثال، در وقت نیاز به آب و  خداوند پاسخ به این نیازها )طبیعی و غریزی( را در عالم طبیعت آماده کرده و قدرت آ
ک  گرما، از مصالح موجود در طبیعت بهره می برد و برای خود لباس و پوشا گرسنگی می کند و سراغ آب و غذا می رود. هنگام سرما و  غذا احساس تشنگی و 

و مسکن تهیه می کند.
با  را  از سطح زندگی روزمره فراتر رود و در افق باالتری بیندیشد، خود  که انسان،  نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود؛ زمانی  اما 
کرده است. پاسخ صحیح به این نیازهای اساسی  که خداوند به او عطا  که برآمده از سرمایه های ویژه ای است  نیازهای مهم تری نیز رو به رو می بیند؛ نیازهایی 

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

عبارت اند از:

 

طبیعی و غریزی

برتر و بنیادین

مشترک میان انسان و سایر موجودات زنده
گاه شدن به انسان داده  پاسخ این نیازها در عالم طبیعت آماده شده و قدرت آ

شده است.
﴿و جعلنا من الماء کل شیٍء حی﴾

﴿لنحیی به بلدة َمیتًا﴾
مثال: آب  آیه 

انواع نیازهای انسان

ویژۀ انسان
برآمده از سرمایه های ویژۀ اعطایی به انسان

پاسخ صحیح به این نیازها = تضمین سعادت
شناخت هدف زندگی

درک آیندۀ خویش
کشف راه درست زندگی

مثال 

1 شناخت هدف زندگی

زندگی  چه  »برای  بداند  می خواهد  انسان 
با  می تواند  که  است  هدف  کدام  و  می کند؟« 
اطمینان خاطر، زندگی اش را صرف آن نماید؟ 
گر هدف حقیقی خود را نشناسد  او می داند که ا
یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از 

دست داده است.

به همین خاطر، امام سجاد )ع( پیوسته این 
دعا را می خواند که:

دعایامامسجاد)ع(<>
|موضوع| شناخت هدف زندگی

| تشریح و تفسیر |

بیانگر  خلقت  هدف  مسیر  در  عمر  دادن  قرار  بر  مبنی  )ع(  سجاد  امام  درخواست 
اهمیت باالی شناخت هدف زندگی به عنوان نیاز  بنیادین اول است.

| کلیدواژه | »برای آن آفریده ای«
که مرا برای  خدایا، ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده 

آن آفریده ای.

| پیام دعا|

درخواست امام سجاد )ع( از خداوند مبنی بر صرف ایام در جهت رسیدن به هدف اصلی زندگی، با نیاز برتر اول مرتبط می باشد.

توضیح تکمیلی

که در سال دهم درس یک خواندید هدف حقیقی زندگی انسان تقرب و نزدیکی به  1 همان طور 

خداست.
»فلسفۀ  یا  زیستن«  »چرا  زندگی«،  هدف  »شناخت  یعنی  انسان،  اول  نیاز  به  که  کرد  توجه  باید   2

گفته می شود. حیات« هم 
رابطۂ علیت

نشناختن هدف زندگی
  )علت(  از دست دادن عمر )اتالف عمر( )معلول(

 یا خطا در شناخت هدف 
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2 درک آیندۂ خویش1

که: انسان با این سؤال مهم و اساسی نیز رو به روست 
1 »آیندۀ او چگونه است؟«

2 »آیا زندگی او با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات او به شکل دیگری گشوده می گردد؟«
گر حیات، به شکل دیگری ادامه می یابد و انسان زندگی ابدی را پس از مرگ آغاز  3 »ا

کرد، نحوۀ زندگی او پس از مرگ چگونه است؟« خواهد 
4 »زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر چیست؟«

کارهایی است؟« گرو انجام چه  5 »خوشبختی وی در آن سرا در 

غزلدیوانشمساثرمولوی<>
|موضوع| دغدغه و دل مشغولی برای دو نیاز بنیادین »شناخت هدف زندگی« و »درک آیندۀ خویش«

| کلیدواژه | »از کجا« - »بهر چه« - »به کجا«

روزها فکر من این اســت و همه شــب ســخنم
بــود چــه  بهــر  آمدنــم  آمــده ام  کجــا  از 

کــه چــرا غافــل از احــوال دل خویشــتنم
وطنــم ننمایــی  آخــر  مــی روم  کجــا  بــه 

| پیام شعر|

کلی این دو بیت بیانگر نیازهای برتر  اول»شناخت هدف زندگی« و دوم یعنی »درک آیندۀ خویش« می باشد. 1 مفهوم 

و  دغدغه  به  که  می بیند  روبه رو  مهم تر  نیازهایی  با  را  خود  رود  فراتر  روزمره  زندگی  سطح  از  انسان  که  زمانی  که  دارد  اشاره  نکته  این  به  اول  بیت   2

گرفته می شود. که در صورت عدم پاسخگویی به آن ها، آرام و قرار از او  دل مشغولی تبدیل می شوند 
3 در بیت دوم مصراع اول »آمدنم بهر چه بود« به نیاز شناخت هدف زندگی و مصراع دوم »به کجا می روم آخر« به نیاز درک آیندۀ خویش اشاره دارند.

| نکات تکمیلی |

ارتباط معنایی مصراع اول بیت دوم از جهت اشاره به شناخت هدف زندگی با دعای امام سجاد )ع( »خدایا، ایام زندگانی مرا ...« هم مفهوم است.

3 کشف راه درست زندگی

که ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی دارد،  »چگونه زیستن«  راه زندگی یا 

دغدغۀ دیگر انسان های فکور و خردمند است. این دغدغه از آن جهت 

بار زندگی در  بار به دنیا می آید و یک  فقط یک  انسان  که  جدی است 
دنیا را تجربه می کند. بنابراین در این فرصت تکرارنشدنی )عمر(، باید از 

که پیش روی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب  بین همۀ راه هایی 
سرمایه های  از  بهره مندی  با  بتواند  تا  باشد  مطمئن  آن  به  که  کند 
اساسی  سؤاالت  از  یکی  بنابراین،  برسد.  خلقت  هدف  به  خدادادی 

کدام است؟ و چگونه می توان  که راه درست زندگی  انسان این است 
به آن دست یافت؟

سورهعصر<>
وج از زیان کاری |موضوع| ارزش عمر و زمان و راه خر

| تشریح و تفسیر |

خداوند در سورۀ عصر به سرمایۀ گران بهای آدمی یعنی 
خسران  از  رهایی  راه  و  کرده  یاد  سوگند  زمان  و  عمر 

عظیم را برای آدمی تبیین می کند.
| کلیدواژه | »َلفی ُخسٍر«  - »آمنوا« - »عملوا« - »تواصوا«

سوگند به زمان، همانا انسان در خسران است َواْلَعْصِر، ِاّنَ ااِلنساَن َلفی ُخسر 
که ایمان آوردند مگر کسانی  ذیَن آَمنوا  

َ
 اّل

َّ
اال

کارهای شایسته و نیک انجام دادند و   و َعِمُلوا الصالحات
و یکدیگر را به حق سفارش کردند و به صبر توصیه نمودند. برِ  و َتواَصوا ِبالَحّقِ و َتواَصوا ِبالّصَ

توضیح تکمیلی

آیندۀ  درک  یعنی  دوم  برتر  نیاز  در  که  کرد  توجه  باید 
و  مرگ  از  پس  حیات  به  بوط  مر سؤاالت  تمامی  خویش، 

اصل معاد می باشد.

توضیح تکمیلی

گفته  کیفیت زندگی نیز  به نیاز »کشف راه درست زندگی« چگونه زیستن یا 
می شود و باید دقت کنیم که با نیاز اول اشتباه نکنیم.

چرا زیستن؟  شناخت هدف زندگی
چگونه زیستن؟  کشف راه درست زندگی 

اتالف عمر  عدم شناخت هدف زندگی
محدود بودن عمر  ضرورت و اهمیت کشف راه درست زندگی

رابطه علیت

انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند )محدود 
بودن عمر( )علت(  جدی بودن دغدغۀ کشف راه درست زندگی )معلول(
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1 | پیام آیات|

1 »و« در عبارت »َوالَعْصر« نشانۀ واو سوگند یا قسم است.
که به خاطر ارزش و اهمیت باال به آن سوگند یاد شده است. 2 منظور از »عصر« در عبارت »والعصر« زمان، روزگار و عمر آدمی می باشد 

3 کلمۀ »ُخسر«، »ُخسران« همگی به معنای نقص در سرمایه است و منظور آیه این است که انسان در خسرانی عظیم یا در نوع خاصی از خسران قرار دارد.
4 تنها امری که می تواند مانع این زیان بزرگ شود و آن را به منفعت و سودی عظیم تبدیل کند، ایمان، عمل صالح و توصیه و سفارش دیگران به حق 

و صبر است.
که بر چهار اصل تکیه دارد: کرده  کریم برای نجات از خسران عظیم برنامه ای تنظیم  5 خداوند در قرآن 

 اصل اول در این برنامه »ایمان« است که شامل ایمان به همۀ مقدسات مانند ایمان به خدا، آخرت، انبیای الهی می شود. »آَمنوا«
کرد ایمان مقدم بر عمل است و ایمان و عمل صالح الزم و ملزوم   اصل دوم به میوه و ثمرۀ درخت ایمان یعنی عمل صالح اشاره می کند و باید توجه 

یکدیگر هستند. »َعِملوا اِلصاِلحات« 
» که منظور از آن عمل به وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است. »َتواَصوا ِبالَحَقّ  اصل سوم دعوت همگانی و عمومی به حق می باشد 

کند و عمل صالحی  که بدون استقامت در برابر موانع، انسان نمی تواند احقاق حق   اصل چهارم توصیه به صبر، استقامت و شکیبایی می باشد، چرا 
که تواصی به حق، مقدم بر تواصی به صبر است. بر« باید توجه داشت  کند »َتواَصوا ِبالّصَ انجام دهد و ایمان خود را حفظ 

6 این آیه از جهت ضرورت توجه به عمر محدود انسان و تبیین سبک صحیح زندگی او، بیانگر نیاز برتر سوم یعنی کشف راه درست زندگی است.

| نکات تکمیلی |

رابطۂ علیت 

ایمان »آمنوا«
کارهای نیک و شایسته »َعِمُلوا الّصاِلحات« )علت(  رهایی از خسران عظیم »َلفی ُخسٍر« )معلول( انجام 

» سفارش و دعوت به حق »َتواَصوا ِبالَحّقِ
بِر« توصیه به صبر »َتواَصوا ِبالّصَ

که امام علی  «، می توان دریافت  َعلّیٍ َمَع  الَحّقُ  الَحّقِ و  َمَع  که در مورد امام علی )ع( می فرمایند: »َعلی  ترکیبی با درس 6 با توجه به سخن پیامبر )ص( 

« است.  کامل و بارز حق می باشند و پیروی از ایشان در راستای عمل به دستور قرآنی »َتواَصوا ِبالَحَقّ مصداق 

کنید و به سؤاالت پاسخ دهید: در آیات سورۀ عصر تدبر 

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

زمان، زیرا زمان بسیار ارزشمند است، انسان برای رسیدن به هدف خلقت، زمان محدودی در اختیار دارد و فرصت جبران زمان از دست رفته را ندارد.

2 چه زیان و خسارتی انسان را تهدید می کند؟

که به خاطر آن آفریده شده است. زیان از دست دادن زمان و سرمایۀ عمر و نرسیدن به هدفی 

3 چه کسانی دچار خسران نمی شوند؟

کنند. کنند، د( دیگران را به صبر سفارش  که الف( ایمان داشته باشند، ب( عمل شایسته انجام دهند، ج( دیگران را به حق سفارش  کسانی 

تـدبـر در قرآن

دو ویژگی پاسخ به نیازهای برتر و متعالی

گی داشته باشد: پاسخ به این نیازها و سؤال های اساسی باید حداقل دو ویژ

 درست و قابل اعتماد باشد؛ 
ً
الف( کامال

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

ب( همه جانبه باشند؛ 

که به نیازهای مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد؛ زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی وی، پیوند و ارتباط  به طوری 
کرد. گانه برنامه ریزی  کامل و تنگاتنگی با هم دارند و نمی توان برای هر ُبعدی جدا
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دو ویژگی پاسخ دهنده به نیازهای برتر و متعالی1

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

 چه عاقبتی در انتظار آنهاست.
ً
که انسان ها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند و دقیقا 2 همچنین بداند 

 

پاسخ به نیازهای برتر

پاسخ دهنده به نیازهای برتر

گی دو ویژ

1- کاماًل درست و قابل اعتماد 

2- همه جانبه

نیازمند تجربه و آزمون بودن پاسخ احتمالی
کافی نبودن عمر محدود آدمی برای تجربه

گون بودن راه های پیشنهادی گونا زیاد و 

کامل و تنگاتنگ ابعاد مختلف انسان ارتباط 
گانه برای هر بعد عدم توانایی در برنامه ریزی جدا

کامل از  خلقت، جایگاه و ابعاد انسان گاهی  1- آ
2- دانستن  سرنوشت و عاقبت انسان بعد از مرگ

که: کنید  با توجه به توضیحات بررسی 

کامل و جامع بدهد؟ چرا؟ الف( آیا عقل انسان به تنهایی می تواند به این سؤال های اساسی پاسخ 

گاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او  خیر، زیرا دستگاه تفکر انسان آ
که انسان ها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آن هاست. ندارد هم چنین نمی داند 

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

 خیر، انسان قادر نیست به تنهایی به نیازهای اساسی خود پاسخ دهد، زیرا دستگاه تفکر او محدود است.

فعالیت کالسی

شیوۀ هدایت خداوند

که در وجودشان  گی هایی  خداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با ویژ
قرار داده است هدایت می کند. )هدایت خاص( انسان ویژگی هایی)6 سرمایۀ 

ویژه( دارد که او را از سایر مخلوقات متمایز می کند و همین امر سبب شده 
شیوۀ هدایت او متفاوت باشد.

گر تشخیص داد)از طریق قوه  گی دیگر قدرت اختیار و انتخاب اوست؛ انسان، ابتدا دربارۀ هرکاری تفکر می کند، ا گی ها، توانایی تّعقل و تفکر و ویژ یکی از این ویژ
گی)تعقل  عقل-مقدم( که آن کار مفید است و او را به هدفش می رساند، آن را انتخاب می کند و انجام می دهد.)مؤخر(هدایت خداوند نیز از مسیر این دو ویژ
برگیرندۀ پاسخ به سؤاالت بنیادین است، از طریق پیامبران می فرستد، تا انسان با تفکر  و اختیار( می گذرد؛ یعنی خداوند برنامۀ هدایت انسان)دین( را که در
کار بندد و به هدفی که خداوند در خلقت او قرار  گی ها و امتیازات آن، با اختیار خود این برنامه را انتخاب کند و در زندگی به  در این برنامه و پی بردن به ویژ

داده است)تقرب(، برسد. 
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.)پاسخ به نیاز کشف راه درست زندگی(

 

هدایت

عمومی  هدایت همه موجودات از طریق غرایز و استعدادها
وابسته به آمدن یا نیامدن پیامبران نیست

کتاب و ابالغ وحی ویژۀ انسان ها  از طریق ارسال پیامبران، انزال 
گی )سرمایه( تعقل و اختیار می گذرد. از مسیر دو ویژ

ویژۀ انسان های خاص
از طریق والیت معنوی پیامبر )ص(  نمونۀ کامل تربیت حضرت علی )ع(

معنوی
)درس چهارم(

تشریعی

تکوینی

توضیح تکمیلی

باید به این نکته توجه داشت که هدایت انسان هم تکوینی و هم تشریعی 
می باشد که هدایت تشریعی به صورت خاص ویژه انسان می باشد.
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1 حدیثامامکاظم)ع(<>
|موضوع| رابطۀ هدایت تشریعی )پیامبران( و هدایت تکوینی )عقل(

| تشریح و تفسیر |

بیان  را  وحی  و  عقل  میان  ارتباط  )ع(  کاظم  امام  حدیث  این 
الهی  پیام  در  تعقل  را  الهی  پیامبران  ارسال  از  هدف  و  می کند 

توصیف می کند.
| کلیدواژه | »پیام الهی« - »تعقل«

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

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

| پیام حدیث|

کاظم )ع( تنها هدف از ارسال پیامبران الهی، تعقل بندگان در پیام الهی است. 1 بنا بر سخن امام 

کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها راه درست  2 برنامه هدایت انسان از طریق پیامبران فرستاده شده، تا انسان ها با تفکر در این برنامه و با 

کنند و به هدف خلقت برسند. زندگی را انتخاب 
گرفتن عقل »هدایت تکوینی« و وحی »هدایت تشریعی« می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت. کنار هم قرار  3 با 

که انسان بدون تفّکر در پیام الهی و انتخاب آن، هدایت نمی شود. 4 این حدیث امام کاظم)ع( بیانگر تقدم عقل بر وحی می باشد؛ چرا 

| نکات تکمیلی |

رابطۂ علیت تعقل در پیام الهی )علت(  ارسال پیامبران به سوی بندگان )معلول(

برخورداری از معرفت برتر )افضل( )علت(  پذیرش بهتر )احسن( پیام الهی )معلول(
برتری )افضل بودن( در تعقل و تفّکر )علت(  دانایی بیشتر )اعلم بودن( نسبت به فرمان الهی )معلول(

کمل( بودن عقل )علت(  باالتر و برتر بودن )ارفع بودن( رتبۀ افراد در دنیا و آخرت )معلول( کامل تر )ا

گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست  کنار هم قرار  بنابراین با 

یافت. البته انسان به علت دارا بودن اختیار )علت( می تواند راه های دیگری را نیز 

برگزیند.)معلول( اما چنان که گفته شد، چون هر برنامۀ دیگری غیر از برنامۀ خداوند 
نمی تواند پاسخ درستی به آن نیازها بدهد، )علت( انسان زیان خواهد کرد و با دست 

خالی به دیار آخرت خواهد شتافت.)معلول(

اتمام حجت خداوند با انسان

را  کند، انسان در قیامت می تواند بگوید: من در دنیا علم و توانایی پاسخ به سؤاالت اساسی  گر خداوند به سؤال های اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها  ا

گمراه شدم؛ پس نباید به  که  نداشتم و تو برای من راهنمایی نفرستادی، حجت را بر من تمام نکردی و من راه تشخیص حق را نمی دانستم و اینگونه بود 
خاطر اشتباهاتم مؤاخذه و مالمت شوم.

کرده است. خداوند با فرستادن انبیا )ارسال رسول( راه هرگونه دستاویز و دلیلی را بسته و حجت را بر بندگان تمام 
کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیا فرموده است: کریم دربارۀ تمام و  خداوند، در قرآن 

سورۀنساء،آیۀ165<>
|موضوع| اتمام حجت خداوند با انسان از طریق فرستادن پیامبران

| تشریح و تفسیر |

خداوند در این آیه کلیات دعوت 
کار و هدف از بعثت  انبیا و شیوۀ 

آنان را بیان می کند.
| کلیدواژه | »ُرُساًل « - »ُحجٌة«

که( بشارت دهنده و بیم دهنده باشند رسوالنی )را فرستاد  ریَن و ُمنِذریَن   ُرُساًل ُمَبّشِ
تا بعد از آمدن پیامبران برای مردم در مقابل خداوند دستاویز  ُسِل ... ٌة َبْعَد الّرُ اِس علی اهلِل ُحّجَ ِلَئاّل َیُکوَن ِللّنَ

و دلیلی نباشد.  

توضیح تکمیلی 

از  اساسی  نیازهای  برای  صحیح  و  مناسب  پاسخ  یافتن 
که منظور، همان قرار  طریق تفکر در دین امکان پذیر می باشد 

کنار هم است. گرفتن عقل و وحی 
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| پیام آیه|1

کند. »ِلَئاّل  کرده، تا راه عذر و بهانه را بر آن ها مسدود  1 خداوند با ارسال پیامبران »هدایت تشریعی« راه دست یابی به همۀ نیازهای انسان را مشخص 

ُسِل...« ٌة َبْعَد الّرُ َیُکوَن ِللّناِس علی اهلِل ُحّجَ
ریَن و ُمنِذرین« در محور دعوت انبیا، امید بر بیم مقدم است. 2 شیوۀ ابالغ انبیا الهی بر دو محور رجاء )امید( و خوف )بیم( استوار است: »ُرُساًل ُمَبّشِ

ُسِل...« ٌة َبْعَد الّرُ اَس علی اهلِل ُحّجَ 3 علت و فلسفۀ ارسال )بعثت( پیامبران، اتمام حجت با مردم و انسداد راه بهانه و دستاویز بر آنان است. »ِلَئاّل َیُکوَن ِللّنَ

4 آنچه به ترتیب از مفاهیم این آیه به دست می آید: 1( اتمام حجت بر انسان و 2( اختیاری بودن هدایت است.

5 این آیه از جهت اشاره به هدایت تشریعی، بیانگر پاسخ به نیاز کشف راه درست زندگی نیز هست.

| نکات تکمیلی |

رابطۂ علیت ارسال پیامبران مبشر و منذر )علت(  اتمام حجت و انسداد راه عذر و بهانه )معلول(

ُسِل...﴾)معلول( ٌة َبْعَد الّرُ ﴿ِلَئاّل َیُکوَن ِللّناِس علی اهلِل ُحّجَ ریَن و ُمنِذریَن﴾)علت(   ﴿ُرُساًل ُمَبّشِ  

کند؟ چرا؟ 1 آیا انسان می تواند پاسخ دادن به نیازهای اساسی را نادیده بگیرد و براساس ضرب المثل »هرچه پیش آید خوش آید« رفتار 

کردن وجدان خود  گرفتارند، وقتی با سؤال های بنیادین رو به رو می شوند، برای آسوده  که در چنگال هوس های زودگذر زندگی  خیر، برخی از افراد 
که پیش برود برای ما تفاوتی ندارد اما این ها  را به بی خیالی می زنند و می گویند خود را درگیر این سؤال های اساسی نمی کنیم. زندگی به هر صورتی 
گرفتار  کاری نیستند در آن روز نمی توانند خود را به بی خیالی بزنند، زیرا  که دیگر قادر به انجام دادن  نمی دانند روزی متوّجه این تفاوت می شوند 

کارهای خود شده  اند و رنج و عذاب آن را احساس می کنند. بنابراین، انسان عاقل نمی تواند چنین نگرشی داشته باشد. عواقب 

کنیم؟ چرا؟ گذار  2 آیا می توانیم پاسخ به نیازهای برتر  را به احساسات شخصی و سلیقۀ فردی وا

خیر، زیرا فرصت آزمون و خطا در عمر محدود انسان وجود ندارد و پاسخ به این نیازهای برتر باید 1- همه جانبه و 2- کاماًل درست و قابل اعتماد باشد؛ 
در واقع می توان گفت پاسخ به نیازهای برتر با عقل و وحی امکان پذیر است نه با احساسات شخصی و سلیقۀ فردی.

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

گار عمر دو بایست در این روز را  هنرپیشه  خردمند  مرد 

کار به  بردن  تجربه  دگری  با  آموختن تجربه  یکی  به  تا 

این دو بیت با نیاز کشف راه درست زندگی ارتباط مفهومی دارد زیرا در این ابیات بیان شده که انسان باید دو بار در دنیا زندگی کند در دفعۀ اول تجربه 
کسب نماید و بار دیگر آن را به کار گیرد اما در نیاز کشف راه درست زندگی بیان شده انسان یک بار بیشتر زندگی را تجربه نمی کند و فرصت دو بار زندگی 

کند. کردن در دنیا را ندارد. پس برای موفقیت در زندگی الزم است تا از برنامۀ الهی پیروی 

اندیشه و تحقیق
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1 تست های چهارگزینه ای

تست های خط به خط

)هنر 98(   1 پاسخ به سؤال های اساسی انسان چگونه مقدور است و با توجه به سخن حکیمانۀ امام کاظم )ع( چه کسی رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است؟ 

کامل تر باشد.   گرفتن عقل و وحی - عقلش  کنار هم قرار  2( در  گرفتن عقل و وحی - ایمانش بیشتر باشد.  کنار هم قرار  1( در 

کامل تر باشد. کامل از سرمایه های الهی - عقلش  گاهی  4( با معرفت و آ کامل از سرمایه های الهی - ایمانش بیشتر باشد.  گاهی  3( با معرفت و آ

)زبان 98(   2 با توجه به آیات قرآن چه کسانی دچار خسارت و زیان نمی شوند؟ 

﴾
ً
َکُفورا  َو ِاّما 

ً
ِکرا بیَل ِاّما شا 1( ﴿ِاّنا َهَدْیناُه الّسَ

ْنِزَل ِمْن َقْبِلَك﴾
ُ
ْنِزَل ِاَلْیَك َو ما ا

ُ
ُهم آَمُنوا ِبما ا

َ
ّن

َ
ذیَن َیْزُعموَن ا

َ
2( ﴿اّل

بِر﴾ اِلحاِت َو َتواَصوا ِبالَحّقِ َو َتواَصوا ِبالّصَ ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصَ
َ
3( ﴿اّل

ِکُعوَن﴾ َکاَة َو ُهْم را الَة َو ُیؤتوَن الّزَ  ذیَن ُیقیموَن الّصَ
َ
ّل ذیَن آَمنوا اَ

َ
ُکُم اهلُل َو َرسوُله َو اّل ما َوِلّیُ

َ
4( ﴿ِاّن

)ریاضی 95(   3 اشکال مهم پاسخ های احتمالی به نیازهای انسان، چیست؟   

کارآیی آن مشخص شود. 2( نیازمند تجربه و آزمون است تا  گرفته شده است.   1( قدرت انتخاب انسان در آن نادیده 

گرفته شده است. 4( بررسی همه جانبۀ نیازهای انسان در آن نادیده  ک است تا درست بودن آن مشخص شود.   3( نیازمند تعقل و ادرا

4    ............ گی های  کسب اعتماد« از ویژ که خود را در سؤال »چگونه زیستن« نشان می دهد؟ و »جامعیت و قابلیت   کدام نیاز از نیازهای متعالی انسان است 

)خارج 91 - با تغییر( انسان است.  

ح شده از سوی  1( کشف راه درست زندگی - سؤال های مطر

ح شده از سوی  2( درک هدف زندگی - سؤال های مطر

گزیر  3( کشف راه درست زندگی - پاسخ های داده شده به پرسش های نا

گزیر  4( درک هدف زندگی - پاسخ های داده شده به پرسش های نا

)زبان 88(   5 نیاز ............ ارتباط دقیقی با سایر نیازهای برتر دارد و وجود پاسخ های ناهمگون به اصیل ترین نیاز بشر، نشانۀ ............ می باشد. 

1( کشف راه درست زندگی - آزادی و اختیار انسان در انتخاب راه و حرکت در راستای آن

کامل به نیازها 2( کشف راه درست زندگی - ناتوانی انسان از به دست آوردن پاسخ درست و 

کامل به نیازها 3( درک آیندۀ خویش - ناتوانی انسان از به دست آوردن پاسخ درست و 

4( درک آیندۀ خویش - آزادی و اختیار انسان در انتخاب راه و حرکت در راستای آن

)هنر 88(   6 مطابق معارف قرآنی، خدای متعال، رسوالن و پیام آوران خویش را همراه با »تبشیر و انذار« به عنوان مبّشر و ُمنِذر ارسال فرمود تا ............ 

گردد. 2( استعدادهای مردم شکوفا و چراغ فطرت، نورانی  گردد.  1( هدف داری خلقت و حکیمانه بودن آفرینش، تبیین 

ک، زدوده شود. گرد و غبار فرو افتاده بر عقول و فطرت های پا  )4 3( حّجت بر مردم تمام شود و راه بهانه جویی بسته شود. 

)خارج 88 - با تغییر(   7 کدام نیازها مسّبب دل مشغولی و دغدغه های انسان است و پاسخ صحیح به آن ها، ضامن چیست؟ 

4( متعالی - سعادت 3( متعالی - انسانّیت  2( روزمره - سعادت  1( روزمره - انسانّیت 

هدایت ویژۀ انسان توسط خداوند از چه طریقی صورت می گیرد؟   8

گرفته است. که در وجود تمام انسان ها قرار  ک و خداجو  1( از طریق فطرت پا

گرفته است. که در وجود تمام انسان ها قرار  گی تفّکر و اختیار  2( از طریق دو ویژ

کردن قدرت اختیار انسان. 3( از طریق ارسال پیامبران و محدود 

کردن راه خودشناسی. 4( از طریق ایجاد تفاوت میان انسان ها و فراهم 

که انسان عمر خود را از دست بدهد؟   9 عدم توجه به کدام یک از نیازهای برتر موجب می شود 

4( کشف راه درست زندگی 3( کمال و خوبی های بی انتها  2( درک آیندۀ خویش  1( شناخت هدف زندگی 
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که برآمده از ............ است و پاسخ صحیح به این نیازها ............ .   110 وقتی انسان در افقی فراتر از زندگی روزمره بیندیشد خود را با نیازهایی روبه رو می بیند 

1( سرمایه های ویژه - سعادت انسان را تضمین می کند
2( فطرت مشترک - سعادت انسان را تضمین می کند

3( سرمایه های ویژه - نشانۀ بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانّیت است
4( فطرت مشترک - نشانۀ بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانّیت است

گرفتن ............ و ............ امکان پذیر است.   11 کنار هم قرار  پاسخ به سؤاالت بنیادین باید ............ و ............ باشد و رسیدن به چنین پاسخی با 

2( جامع - شامل - علم - ایمان 1( درست و قابل اعتماد - همه جانبه - علم - ایمان 
4( جامع - شامل - عقل - وحی 3( درست و قابل اعتماد - همه جانبه - عقل - وحی 

انسان در ارتباط با آیندۀ خویش با کدام یک از سؤاالت مهم و اساسی زیر رو به رو نمی شود؟   12

2( آیا زندگی با مرگ تمام می شود؟ کارهایی است؟  گرو انجام چه  1( خوشبختی در سرای آخرت در 
4( سرنوشت انسان بعد از مرگ چگونه است؟ 3( زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر چیست؟ 

که ............    13 که ............ و ............ و به سبب همین امر است  انسان همواره در زندگی نیاز به برنامه ای دارد 

کرده است.  کند - خدا سرمایه های ویژه ای به انسان عطا  کند - او را به خدا نزدیک  1( سعادت او را تضمین 
کرده است.  2( پاسخگوی نیازهای او باشد - راه درست را به او نشان دهد - خدا سرمایه های ویژه ای به انسان عطا 

کند - راه درست را به او نشان دهد - همواره شاهد ارائۀ برنامه های متفاوت از جانب مکاتب بشری بوده ایم.  3( سعادت او را تضمین 
کند - همواره شاهد ارائۀ برنامه های متفاوت از جانب مکاتب بشری بوده ایم. 4( پاسخگوی نیازهای او باشد - سعادت او را تضمین 

که آیۀ شریفۀ ............ بیانگر همین مفهوم است.   14 و ............ است  گر کسیر حیات« در  از ثمرات قوۀ عقل برای انسان ............ است و رسیدن به »ا

1( دستیابی به پاسخ سؤاالت بنیادی - عدم اتکا به برنامه های دینی بشری - ﴿ِاّنا َهَدیناُه الّسبیَل ِاّما شاِکرًا و ِاّما کفورًا ﴾
2( یافتن راه درست زندگی - عدم اتکا به برنامه های دینی بشری - ﴿یا َاّیها اّلذیَن آَمنوا اسَتجیبوا ِلّلِه َو ِللّرسوِل﴾

3( تشخیص بایدها و نبایدها - اجابت دعوت خدا و رسول - ﴿ِاّنا َهَدیناُه الّسبیَل ِاّما شاِکرًا و ِاّما کفورًا ﴾
4( تفکر در پیام الهی - اجابت دعوت خدا و رسول - ﴿یا َاّیها اّلذیَن آَمنوا اسَتجیبوا ِلّلِه َو ِللّرسوِل﴾ 

گی های الزم برای عدم خسران در آخرت است و فلسفۀ  اصلی بعثت پیامبران    15 با توجه به آیات مبارکۀ سورۀ عصر، همۀ موارد زیر به استثنای ............ از ویژ

............ می باشد و آیۀ شریفۀ ............ بیانگر این موضوع است. 

سوِل ِاذا َدعاُکم ِلما ُیحییُکم﴾  کارهای شایسته و ایمان - اتمام حجت بر مردم - ﴿اسَتجیبوا ِلّلِه َو ِللرَّ 1( انجام 
سِل ...﴾ ٌة َبعَد الرُّ ِه ُحجَّ 2( ایمان و عمل صالح و دعوت یک دیگر به حق و صبر - پاسخ به نیازهای بنیادین بشر - ﴿... ِلَئّل َیکوَن ِللّناِس َعلی ال لّٰ

سِل ...﴾ ٌة َبعَد الرُّ ِه ُحجَّ 3( اجابت دعوت خدا و رسول و تعقل در پیام الهی - اتمام حجت بر مردم - ﴿ ... ِلَئّل َیکوَن ِللّناِس َعلی ال لّٰ
سوِل ِاَذا َدعاُکم ِلما ُیحییُکم﴾  کارها برای خدا - پاسخ به نیازهای بنیادین بشر - ﴿اسَتجیبوا ِلّلِه َو ِللرَّ 4( اطاعت از خدا و پیامبران و انجام همۀ 

دل مشغولی و درد متعالی انسان در چه عاملی ریشه دارد و پاسخ صحیح به نیازهای اساسی او ضامن چیست؟   16

ح جّدی سؤاالت مربوط به عمیق ترین نیازهای او - رشد و بالندگی 1( طر
2( ناتوانی عقل مصلحت اندیش از پاسخ گویی به سؤاالت او - رشد و بالندگی

3( ناتوانی عقل مصلحت اندیش از پاسخ گویی به سؤاالت او - سعادت
ح جّدی سؤاالت مربوط به عمیق ترین نیازهای او - سعادت 4( طر

چه عواملی را می توان به ترتیب به عنوان زمینه ساز و پیامد وجود نیازهای برتر در انسان ها معرفی نمود؟   17

2( وجود سرمایه های ویژه - کشف راه درست زندگی 1( تالش برای درک آیندۀ خویش - کشف راه درست زندگی 
4( تالش برای درک آیندۀ خویش - ایجاد دل مشغولی و دغدغه 3( وجود سرمایه های ویژه - ایجاد دل مشغولی و دغدغه 

گزاره های زیر دربارۀ نیازهای اساسی انسان نادرست است؟   18 کدام یک از 

1( ایجاد و ترویج برنامه های متفاوت و متضاد مکاتب بشری معلوِل احتیاج دائمی انسان به پاسخی صحیح برای نیازهایش است.
کاسته می شود. 2( زمانی که انسان از سطح زندگی روزمره فراتر رود، از شدت نیازهای مادی اش 

3( ُخسران انسان ناسپاس ناشی از عدم پاسخ صحیح به نیازهایش از سوی برنامه های غیر الهی است.
گاه شدن از آن به انسان نشان داده شده است. 4( پاسخ به نیازهای مادی از سوی خداوند در جهان خلقت نهاده شده و راه آ
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1 تست های مفهومی

)تجربی 98(   19 دغدغۀ اصلی انسان های فکور و خردمند چیست و کدام آیۀ شریفه پاسخگوی آن می باشد؟ 

ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت﴾
َ
 اّل

َّ
ِاال ْنساَن َلفی ُخْسٍر  ِ

ْ
1( شناخت هدف زندگی - ﴿ِاّنَ اال

ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت﴾
َ
 اّل

َّ
ِاال ْنساَن َلفی ُخْسٍر  ِ

ْ
2( کشف راه درست زندگی - ﴿ِاّنَ اال

منًا﴾
َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهم ا َلّنَ ِذي اْرَتضی َلُهْم َو َلُیَبّدِ

َ
َنّنَ َلُهْم ِدیَنُهُم اّل 3( شناخت هدف زندگی - ﴿َلُیَمّکِ

منًا﴾
َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم ا َلّنَ ِذي اْرَتضی َلُهْم َو َلُیَبّدِ

َ
َنّنَ َلُهْم ِدیَنُهُم اّل 4( کشف راه درست زندگی - ﴿َلُیَمّکِ

)انسانی 98(   20 ابیات زیر بیانگر کدام نیاز انسان می باشد و با پیام کدام آیۀ شریفه، مرتبط است؟ 
گــار عمــر دو بایســـت در ایـن روز را هنرپیشـــه  خــردمنــــد  »مــــرد 
کـار« به  بـــردن  با دگـــری تجــــربه  آمــوختــن تجـــربه  یکــی  به  تـا 

ُسِل ...﴾ ٌة َبْعَد الّرُ اِس َعَلی اهلِل ُحّجَ ریَن َو ُمْنِذریَن ِلَئاّل َیُکوَن ِللّنَ 1( کشف راه درست زندگی - ﴿ُرُساًل ُمَبّشِ
ُسل...﴾ ٌة َبْعَد الّرُ اِس َعَلی اهلِل ُحّجَ ریَن َو ُمْنِذریَن ِلَئاّل َیُکوَن ِللّنَ 2( درک از آیندۀ خویش - ﴿ُرُساًل ُمَبّشِ

ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت ...﴾
َ
 اّل

َّ
ِاال ْنساَن َلفی ُخْسٍر  ِ

ْ
3( کشف راه درست زندگی - ﴿ِاّنَ اال

ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت ...﴾
َ
 اّل

َّ
ِاال ْنساَن َلفی ُخْسٍر  ِ

ْ
4( درک از آیندۀ خویش - ﴿ِاّنَ اال

ق ............ است و داناتر بودن    21
ّ

 به بیان امام کاظم علیه الّسالم، انحصار ارسال رسوالن علیهم صلوات اهلل اجمعین، به سوی بندگان از جانب خدای متعال، تحق

)زبان 93( آنان به فرمان الهی ............ است. 

4( ایمان - عّلت استواری ایمان 3( تعّقل - عّلت استواری ایمان   2( ایمان - معلول برتری معرفت  1( تعّقل - معلول برتری معرفت  

)خارج 92 - با تغییر(   22 از دقت در پیام کدام آیه »مسدود بودن راه بهانه گیری انسان های دور افتاده از راه هدایت« مفهوم می گردد؟ 

کُ م ِلما ُیحییُکم﴾ سوِل ِاَذا َدعا ذیَن آَمنوا اسَتِجیبوا هلل و ِللّرَ
َ
َها اّل ّیُ 1( ﴿یا اَ

ِه حّجة بعد الّرسل ...﴾ 2( ﴿رساًل مبّشرین و ُمنذرین لئاّل یکون للّناس علی ال لّٰ
ِبر﴾ ذیَن آَمنوا و َعِمُلوا الّصاِلحاِت و َتواَصوا ِبالَحِقّ و َتواَصوا بالّصَ

َ
 اّل

َّ
3( ﴿ِاّنَ االنساَن َلِفی ُخسر، ِاال

﴾ َکُفوراً ا  ِکراً و إّمَ ا َشا ِبیَل إّمَ 4( ﴿ِإّنا َهَدْیناُه الّسَ

دو سؤال »آیا زندگی با مرگ تمام می شود؟« و »چگونه باید زیست؟« هر کدام به ترتیب با کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط هستند؟   23

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

کرد؟   24 ح  در پاسخ به این سؤال که »چرا پاسخ به نیازهای برتر انسان باید درست و قابل اعتماد باشد؟« کدام موارد را می توان مطر

گون است. گونا 1( ابعاد مختلف انسان پیوند تنگاتنگی با هم دارند - راه های پیشنهادی زیاد و 
کرد. گانه برنامه ریزی  2( ابعاد مختلف انسان پیوند تنگاتنگی با هم دارند - نمی توان برای هر بعد انسان جدا

کرد. گانه برنامه ریزی  3( عمر آدمی محدود است - نمی توان برای هر بعد انسان جدا
گون است. گونا 4( عمر آدمی محدود است - راه های پیشنهادی زیاد و 

کدام یک از موارد زیر را در پاسخ به    25 وم  کدام به ترتیب لز » ارتباط تنگاتنگ ابعاد مختلف وجود انسان«، »نیاز به تجربه و آزمون« و »محدودیت عمر آدمی« هر 

سؤاالت بنیادین ایجاب می کند؟

1( درست و قابل اعتماد بودن - همه جانبه بودن - درست و قابل اعتماد بودن
2( درست و قابل اعتماد بودن - درست و قابل اعتماد بودن - درست و قابل اعتماد بودن

3( همه جانبه بودن - درست و قابل اعتماد بودن - درست و قابل اعتماد بودن
4( همه جانبه بودن - همه جانبه بودن - درست و قابل اعتماد بودن

در چه صورت انسان در قیامت می توانست بگوید من نباید به خاطر اشتباهاتم مؤاخذه شوم و چه کسی می تواند به نیازهای برتر پاسخ صحیحی بدهد؟   26

گون اند.  گونا کافی داشته باشد، چون راه های پیشنهادی، بسیار زیاد و  که در یافتن راه درست زندگی دچار اشکال شود - کسی که تجربۀ  1( در صورتی 
گون اند.  گونا کافی داشته باشد، چون راه های پیشنهادی، بسیار زیاد و  2( در صورتی که خدا به سؤال های اساسی انسان پاسخ ندهد - کسی که تجربۀ 

که در یافتن راه درست زندگی دچار اشکال شود - کسی که سرنوشت انسان پس از مرگ را بداند و بداند چه عاقبتی در انتظار آن هاست. 3( در صورتی 
4( در صورتی که خدا به سؤال های اساسی انسان پاسخ ندهد - کسی که سرنوشت انسان پس از مرگ را بداند و بداند چه عاقبتی در انتظار آن هاست. 
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که از نیازهای برتر انسان می باشند و    127 کجا می روم آخر ننمایی وطنم« به ترتیب بیانگر ............ و ............ است  کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به   بیت »از 

»چگونه زیستن« یا ............ ارتباط دقیقی با ............ و ............ دارد. 

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

که انسان دچار خسران و زیان نشود؟    28 مطابق آیات شریفۀ سورۀ عصر ﴿َو الَعصر ِانَّ ااِلنساَن َلفي ُخسر ...﴾ چه صفاتی موجب می شود 

2( اجابت دعوت خدا و رسول - اخالص - سفارش به حق و صبر 1( ایمان - عمل صالح - سفارش به حق و صبر  
4( ایمان - عمل صالح - نماز و زکات  3( ایمان - صبر - نماز و زکات   

ًة﴾ بیانگر کدام موارد است؟   29 اِس َعَلی اهّٰلِل ُحجَّ  َیُکوَن ِللنَّ
َّ

عبارت قرآنی ﴿ِلَئل

2( اتمام حّجت - اختیاری بودن هدایت 1( هدایت تکوینی - اختیاری بودن هدایت 
4( اتمام حّجت - داشتن سرمایه های ویژه 3( هدایت تکوینی - داشتن سرمایه های ویژه 

»از دست رفتن عمر« و »نرسیدن به هدف خلقت« هر کدام به ترتیب حاصل عدم توجه به کدام یک از نیازهای برتر انسان است؟   30

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

ُسوِل ...﴾ کدام رابطۀ علت و معلولی قابل برداشت است و در راستای کدام نوع هدایت قرار می گیرد؟   31 ِه و ِللرَّ ذیَن آَمُنوا اسَتجیُبوا ِللَّ َها الَّ یُّ
َ
با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿یا أ

2( اجابت دعوت خدا و رسول معلول زندگی و حیات معنوی - هدایت تکوینی 1( زندگی و حیات معنوی معلول اجابت دعوت خدا و رسول - هدایت تکوینی 
4( زندگی و حیات معنوی معلول اجابت دعوت خدا و رسول - هدایت تشریعی 3( اجابت دعوت خدا و رسول معلول زندگی و حیات معنوی - هدایت تشریعی 

طبق سخن امام کاظم )ع( »داناتر بودن نسبت به فرمان الهی« و »رتبۀ باالتر در دنیا و آخرت« به ترتیب معلول کدام موارد می باشد؟   32

2( »برتری در تعقل و تفکر« - »معرفت برتر« 1( »برتری در تعقل و تفکر« - »کامل تر بودن عقل« 
4( »تعقل در پیام الهی« - »معرفت برتر« 3( »تعقل در پیام الهی« - »کامل تر بودن عقل« 

ًة ...﴾ کدام مورد قابل استنباط نیست؟   33 اِس َعَلی اهّٰلِل ُحجَّ  َیُکوَن ِللنَّ
َّ

ریَن و ُمنِذرین ِلَئل  ُمَبشِّ
ً

با تأّمل در آیۀ شریفۀ ﴿ُرُسل

1( شیوۀ ابالغ دین توسط پیامبران بر مبنای خوف و رجاء یا همان بیم و امید است.
2( هدایت تکوینی راه بهانه و عذر را بر انسان ها بسته است تا کسی در قیامت بهانه ای نداشته باشد.

کردن راه بهانه و عذر بر آن هاست. 3( فلسفۀ ارسال پیامبران اتمام حجت بر مردم و مسدود 
کرده است. 4( هدایت امری اختیاری است و ارسال پیامبران راه دست یابی به همۀ نیازهای برتر انسان را مشخص 

کید دارد و این هدایت از چه طریقی صورت می گیرد؟   34 ًة  ...﴾ بر چه نوع هدایتی از جانب خداوند تأ اِس َعَلی اهّٰلِل ُحجَّ  َیُکوَن ِللنَّ
َّ

ریَن و ُمنِذرین ِلَئل  ُمَبشِّ
ً

آیۀ شریفۀ ﴿ُرُسل

4( تشریعی - ارسال پیامبران 3( تکوینی - ارسال پیامبران  گی های وجودی  2( تشریعی - ویژ گی های وجودی  1( تکوینی - ویژ

ک نیست؟   35 کدام یک از موارد زیر، از آیات شریفۀ سورۀ عصر قابل استدرا

1( توصیه نمودن دیگران به صبر، موجب نیکوکار گشتن فرد مؤمن می شود.
2( افراد اهل ایمان و عمل صالح، در زندگی و آخرت خود زیان نمی بینند.

کردن خداوند به زمان، ارزش بسیار زیاد آن است. 3( علت سوگند یاد 
4( یکی از راه های مهم جلوگیری از خسران در جامعه، انجام عمل امر به معروف و نهی از منکر است.

نتیجۀ زیان بار نشناختن هدف زندگی یا دچار خطا شدن در شناخت آن چیست و راه برآورده کردن نیازهای جسمی انسان از تدبر در کدام آیۀ شریفه به دست می آید؟    36

ها اّلِذیَن آَمُنوا اسَتِجیبوا ...﴾  یُّ
َ
2( از دست دادن عمر - ﴿یا أ  ﴾ 1( از دست دادن عمر - ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء کلَّ شیٍء َحیٍّ

ها اّلِذیَن آَمُنوا اسَتِجیبوا ...﴾ یُّ
َ
4( نرسیدن به هدف برتر خلقت - ﴿یا أ  ﴾ 3( نرسیدن به هدف برتر خلقت - ﴿َو َجَعلنا ِمَن الماِء کلَّ َشیٍء َحیٍّ

 یکون للّناس علی اهّٰلل ...﴾ کدام مفهوم مستفاد می گردد؟   37
ّ

رین و ُمنِذرین ِلَئل  ُمَبشِّ
ً

با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿ُرُسل

2( ضرورت هدایت انسان ها با هدایت تشریعی برای اتمام حّجت 1( ضرورت پذیرش والیت الهی در جامعه با هدایت تشریعی 
4( ضرورت هدایت انسان ها با هدایت عمومی برای اتمام حّجت 3( ضرورت پذیرش والیت الهی در جامعه با هدایت عمومی 
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1 سوِل ِاذا َدعاکُ م ِلما ُیحییُکم﴾ چه موضوعی مفهوم می گردد؟   38 ذیَن آَمنوا ِاسَتجیبوا ِلّله و ِللرَّ ها الَّ از دقت در آیۀ شریفۀ ﴿یا َا یُّ

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

گرفته و سوال »خوشبختی انسان    39 گار« مورد اشاره قرار  که در بیت »مرد خردمند هنرپیشه را / عمر دو بایست در این روز کردن زندگی   توانایی تنها یک بار تجربه 

کارهایی است؟« هر کدام به ترتیب به کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط می شوند؟ و انجام چه  گر در سرای آخرت در 

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

﴾ برداشت می شود؟   40 ْبِر َحّقِ َو َتواَصوا ِبالّصَ
ْ
وا الّصاِلحاِت َو َتواَصوا ِبال

ُ
ذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
 ال

َّ
فی ُخْسٍر، ِاال

َ
ْنساَن ل ِ

ْ
َعْصِر، ِاّنَ ال

ْ
ح شده از آیات شریفۀ ﴿َو ال چه تعداد از موارد مطر

کافی نیست، بلکه باید دیگران را نیز به آن توصیه نمود. الف( داشتن حق و صبر به تنهایی 

ب( صراط مستقیم یا همان راه درست زندگی، در این آیات شریفه معرفی شده است.

ج( جامعۀ توحیدی انسان را در مسیر هدایت الهی قرار می دهد؛ لذا توصیه به حق و صبر بر داشتن ایمان و عمل صالح مقدم است.

د( آنچه که موجب رهایی انسان از خسران می شود گذشت زمان است، از همین رو خداوند به زمان و دوران های تاریخی مختلف سوگند خورده است.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

با توجه به فرمایشات امام کاظم )ع( خطاب به هشام بن حکم، می توان گفت: دانا بودن نسبت به فرمان های الهی نتیجۀ ............ و برخورداری از عقل کامل،    41

علِت ............ است. 

2( برخورداری از معرفت برتر - پذیرش بهتر پیام الهی 1( برتری در تعقل و تفکر - پذیرش بهتر پیام الهی 
4( برتری در تعقل و تفکر - رسیدن به رتبه ای باال در دنیا و آخرت 3( برخورداری از معرفت برتر - رسیدن به رتبه ای باال در دنیا و آخرت 

گی های ............ و ............    42 گونی راه های پیشنهادی در عین محدودیت عمر آدمی«، به ترتیب از دالیل ایجاب ویژ  »ارتباط تنگاتنگ ابعاد مختلف وجود آدمی« و »گونا

گانه برای زندگی فردی و اجتماعی انسان محسوب می شود. گی ............ مؤید عدم امکان برنامه ریزی جدا برای پاسخ به سواالت بنیادین انسان است که ویژ

2( درست و قابل اعتماد بودن - همه جانبه بودن - اول 1( درست و قابل اعتماد بودن - همه جانبه بودن - دوم 
4( همه جانبه بودن - درست و قابل اعتماد بودن - اول 3( همه جانبه بودن - درست و قابل اعتماد بودن - دوم 

شعر زیر از استاد سخن، سعدی علیه الرحمة به کدام یک از نیازهای بنیادین انسان اشاره داشته و دربارۀ این نیاز کدام عبارت صحیح است؟   43
گــار عمــر دو بایســـت در ایـن روز را هنرپیشـــه  خــردمنــــد  »مــــرد 
کـار« به  بـــردن  با دگـــری تجــــربه  آمــوختــن تجـــربه  یکــی  به  تـا 

ُسِل...﴾ است. ٌة َبعَد الرُّ اِس َعَلی الّلِه ُحجَّ ریَن و ُمنِذرین ِلَئلَّ َیُکوَن ِللنَّ 1( چگونه زیستن - یافتن پاسخی برای این نیاز معلوِل درک مفهوم آیۀ شریفۀ ﴿ُرُسًل ُمَبشِّ

2( چرا زیستن - سخن امام سجاد که می فرمایند: »خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای« به اهمیت این نیاز اشاره دارد.
که انسان را به هدف خلقت برساند از تدبر در آیات سورۀ عصر تحقق می یابد. 3( چگونه زیستن - انتخاب راهی 

گر پاسخی درخور به این نیاز ندهد و هدفش را نشناسد، عمر خود را از دست داده است. که ا 4( چرا زیستن - انسان می داند 

ح شده، صحیح است؟   44 چند مورد از عبارات مطر

الف( امام سجاد )ع( در دعای »خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای«، با استمداد از خداوند، در پی کشف راه درست زندگی است.

ب( بیت »از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم آخر ننمایی وطنم« به ترتیب به نیازهای برتر کشف راه درست زندگی و درک آیندۀ خویش اشاره دارد.

ج( عمر محدود انسان و تکرارناپذیر بودن فرصت زندگی سبب می شود تا کشف راه درست زندگی به دغدغه ای جدی در انسان های فکور و خردمند تبدیل شود.

د(  بنابر فرمایشات امام کاظم )ع(، علت ارسال پیامبران متعدد از سوی خداوند این است که برای مردم در مقابل خداوند دستاویز و دلیلی در روز قیامت وجود 

نداشته باشد.

4( چهار  3( سه  2( دو  1( یک 

ْبِر﴾ کدام موضوع مستفاد نمی گردد؟   45 ذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصاِلحاِت َو َتواَصوا ِباْلَحقِّ َو َتواَصوا ِبالصَّ نساَن َلفی ُخْسٍر، ِاالَّ الَّ با توجه به آیات مبارکۀ سورۀ عصر ﴿َواْلَعْصِر، ِانَّ ااْلِ

1( سوگند به زمان، نشانۀ ارزشمندی و اهمیت آن است.
2( یکی از روش های از بین بردن ُخسران در جامعه ترویج فرهنگ امر به معروف است.

کار بردن آن در زندگی با دیدگاه »هرچه پیش آید خوش آید« در تضاد است. 3( درک عمیق مفاهیم این آیۀ شریفه و به 
4( علت وجود ایمان در قلب مؤمنان، انجام عمل صالح و توصیۀ دیگران به حق و صبر است.
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درس اول: هدایت الهی

کسب معرفت  2  1 انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با 

کنار  و تشخیص باید ها و نباید ها ، راه صحیح زندگی را می یابد. بنابراین با 
گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سواالت اساسی دست یافت.  هم قرار 
که عقلش  کس  کاظم )ع( در بخشی از سخنان خود می فرماید: »... آن  امام 

کامل تر است رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.«
3  2 ترجمۀ کامل آیۀ شریفۀ گزینۀ سوم، بدین صورت است : »سوگند به 

زمان که آدمی در خسران است. مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته 
انجام دادند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش کردند«. بنابراین شرط زیانکار نبودن 
 طبق این آیه، داشتن ایمان و عمل صالح و توصیۀ یکدیگر به حق و صبر است.
آن نیست.  و فرصت همۀ تجربه ها در  بوده  آدمی محدود  2  3 عمر 

نیازمند  انسان  برتر  نیازهای  به  احتمالی  پاسخ  هر  که  است  حالی  در  این 
کارایی آن ثابت شود. پس عمر محدود انسان اجازۀ  آزمون و تجربه است تا 

آزمودن تمام راه های پیشنهادی را نمی دهد. 
3  4 در مورد پرسش های بنیادینی که انسان با آن ها روبه رو است دقت 

داشته باشید که کشف راه درست زندگی همان سؤال چگونه زیستن است.
که به نیازهای برتر انسان داده می شود  که پاسخ هایی  همچنین می دانیم 

گی باشد: باید دارای دو ویژ
1- درست و قابل اعتماد باشد، 2- همه جانبه و جامع باشد.

2  5 نیاز به کشف راه درست زندگی ارتباط دقیقی با سایر نیازهای برتر 

دارد. منظور از اصیل ترین نیاز بشر، نیاز به کشف راه درست زندگی است و وجود 
پاسخ های ناهمگون به این نیاز، نشان دهندۀ آن است که انسان به تنهایی از 
دادن پاسخی کامل و درست به این نیاز ناتوان است و نیازمند وحی الهی است.

3  6 این سوال دقیقًا از متن آیۀ 165 سورۀ نساء طراحی شده است. 

کرد: برای پاسخ به این سوال این آیه را در دو بخش می توان تحلیل 
گی ارسال شدند: ریَن و ُمنِذریَن«  پیامبران با دو ویژ  »ُرُساًل ُمَبّشِ

1- تبشیر 2- انذار
از ارسال پیامبران  ُسِل«  هدف  الّرُ َبعَد  ٌة  ِه ُحّجَ

ٰ
ال ّل َعَلی  ِللّناِس   »ِلَئاّل َیکوَن 

که حّجت بر مردم تمام شود )اتمام حّجت( و راه دستاویز و دلیل و  این بود 
بهانه جویی بر آنان بسته شود.

دل مشغولی،  به  تدریج  به  متعالی(  )اساسی،  بنیادین  نیازهای   7  4

که پاسخ صحیح به آن ها سعادت بشر  دغدغه و سؤال هایی تبدیل می شوند 
را تضمین می کند.

گی های خاص  2  8 هدایت خاص یا ویژۀ هر موجودی بر اساس ویژ

و  تفکر  قدرت  انسان  در  گی ها  ویژ این  از  یکی  می گیرد.  صورت  موجود  آن 
اندیشه و دیگری قدرت اختیار و انتخاب است. هدایت ویژۀ خداوند نیز از 
گی که در وجود تمام انسان ها قرار گرفته، صورت می گیرد. طریق این دو ویژ

بررسی سایر گزینه ها 

1( فطرت مشترک انسانی، که در درس 2 با آن آشنا می شویم، منشأ دین واحد 
الهی است اما مستقیمًا به مسألۀ هدایت خاص خداوند مربوط نیست.

3( ارسال پیامبران به هدایت ویژۀ خداوند از طریق تفکر و اختیار مربوط 
می شود ولی این موضوع محدودکنندۀ اختیار نیست.

زندگی است.  به شناخت هدف  نیاز  انسان  برتر  نیازهای  از  یکی   9  1

گر هدف  انسان می خواهد بداند »برای چه زندگی می کند؟« چون او می داند که ا
حقیقی خود را نشناسد، یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست 

داده است.
رفتن  نیز موجب هدر  زندگی«  راه درست  به »کشف  عدم توجه   
می شود.  الهی(  )قرب  خلقت  هدف  به  نرسیدن  و  خدادادی  سرمایه های 
کلیدواژۀ »از دست رفتن عمر« مخصوص نیاز به  که  ولی دقت داشته باشید 

»شناخت هدف زندگی« است.
1  10 نیازهای برتر انسان برآمده از سرمایه های ویژۀ او هستند و زمانی 

باالتری  افق  در  و  رود  فراتر  روزمره  زندگی  از سطح  انسان  که  ایجاد می شوند 
بیندیشد.  هم چنین پاسخ صحیح به این نیازهای اساسی سعادت انسان را 

تضمین می کند.
گی را داشته باشد:  3  11 پاسخ به سؤاالت بنیادین باید دو ویژ

کاماًل درست و قابل اعتماد باشد و 2- همه جانبه باشد.  -1
از طرفی در جای دیگر می خوانیم که با کنار هم قرار گرفتن عقل )هدایت تکوینی( 

و وحی )هدایت تشریعی( می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت.
انسان  برتر  نیازهای  از  یکی  که  خویش«  آیندۀ  »درک  مورد  4  12 در 

ح می شود: 1- آیندۀ او چگونه است؟   است، این سؤاالت برای انسان مطر
دیگری  شکل  به  او  حیات  دفتر  یا  می شود  تمام  مرگ  با  او  زندگی  آیا   -2
انسان  و  می یابد  ادامه  دیگری  شکل  به  حیات،  گر  ا  -3 می گردد؟  گشوده 
مرگ  از  پس  او  زندگی  نحوۀ  کرد،  خواهد  آغاز  مرگ  از  پس  را  ابدی  زندگی 
چگونه است؟ 4- زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر چیست؟ 5- خوشبختی 

کارهایی است؟ گرو انجام چه  وی در آن سرا در 
است؟«  چگونه  مرگ  از  بعد  انسان  »سرنوشت  که  سؤال  این   
مربوط به مبحث دیگری از درس 1 یازدهم می شود. در مورد سؤاالت بنیادین 
که ویژگی های  کسی می تواند به این سؤاالت پاسخ دهد  که فقط  می خوانیم 
به خصوصی داشته باشد. یکی از این ویژگی ها این است که بداند انسان ها پس 
از مرگ چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آن هاست. پس این سؤال از 
جانب انسان مطرح نمی شود و مربوط به نیاز »درک آیندۀ خویش« نمی شود، 
که خداوند پاسخ آن را می داند و به همین دلیل می تواند  بلکه سؤالی است 

پاسخ نیازهای بنیادین انسان را بدهد.
بتواند پاسخگوی  که  برنامه ای  انسان به داشتن  احتیاج دائمی   13  4

که در طول  کند، سبب شده است  نیازهای او باشد و سعادت بشر را تضمین 
از جانب مکاتب  گاه متضاد  و  برنامه های متفاوت  ارائۀ  تاریخ همواره شاهد 

بشری باشیم.
کسب معرفت -  4  14 ثمرات عقل برای انسان: تفکر در پیام الهی - 

تشخیص بایدها و نبایدها - یافتن راه صحیح زندگی و پیش رفتن در آن 
ِلما  ُکم  ِاَذا َدعا سوِل  ِللّرَ َو  آَمنوا اسَتجیبوا هلِِل  اّلذیَن  َاّیها  آیۀ شریفۀ »یا  طبق 
اجابت  را  پیامبر  و  خدا  دعوت  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  ای  ُیحییُکم: 
حقیقی  زندگی  شما  به  که  می خواند  فرا  چیزی  به  را  شما  که  آن گاه  کنید، 
انسان  روح  حیات بخش  عامل  رسول  و  خدا  دعوت  اجابت  می بخشد«، 

کسیر حیات« دست یافت.  است و با آن می توان به »ا
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گی های الزم برای عدم  3  15 ]همۀ موارد به استثنای ............ از ویژ

خسران در آخرت است؛ یعنی کدام مورد نیست[ 
 اّلذیَن آَمنوا 

ّ
با توجه به آیات سورۀ عصر »َوالَعصر، ِاّن ااِلنساَن َلِفی ُخسر، ِاال

بِر« شرط عدم خسران در  ِبالّصَ َو َتواَصوا  ِبالَحّقِ  َو َتواَصوا  َو َعِملوا الّصاِلحاِت 
دعوت   -4 حق  به  یک دیگر  دعوت   -3 صالح  عمل   -2 ایمان   -1 آخرت: 

گزینۀ )2(( یک دیگر به صبر است. )رد 
ِه ُحّجٌة: فرستاد 

ٰ
با توجه به آیۀ »ُرُساًل ُمبّشریَن َو ُمنِذریَن ِلَئاّل َیکوَن ِللّناِس َعَلی ال ّل

پیامبرانی را بشارت دهنده و انذار دهنده تا نباشد برای مردم دستاویزی پس از 
آن«، فلسفۀ اصلی دعوت پیامبران، اتمام حجت بر مردم است. 

4  16 وقتی که انسان در افقی فراتر از زندگی روزمره می اندیشد، خود را با 

نیازهای عمیق تری روبه رو می بیند که تا پاسخ به آن ها را نیابد آرام نمی گیرد. 
این نیازها رفته رفته به دل مشغولی، دغدغه و درد متعالی تبدیل می شوند. 

پاسخ درست به این نیازها ضامن سعادت و خوشبختی بشر است.
از  مصلحت اندیش  عقل  گرچه  ا که  باشید  داشته  توجه   
پاسخگویی به سؤاالت بنیادین بشر عاجز است ولی بخش اول گزینه های )2( 
و )3( نمی تواند درست باشد، چرا که اواًل در این گزینه ها اشاره ای به سؤاالت 
ح شده و دوم این که ناتوانی عقل  بنیادین بشر نشده و فقط »سؤاالت« او مطر
از پاسخگویی، آن طور که صورت سؤال ادعا کرده، عامل دل مشغولی نیست، 

ح این سؤاالت برتر عامل دل مشغولی و دغدغه است. بلکه طر
3  17 نیازهای برتر و متعالی انسان، از استعدادها و سرمایه های ویژۀ 

او سرچشمه می گیرد و باعث ایجاد دل مشغولی و دغدغه در او می شود.
در  و  رود  فراتر  روزمره  زندگی  سطح  از  اندکی  انسان  که  زمانی   18  2

افق باالتری بیندیشد، خود را با نیازهای مهم تری روبه رو می بیند، اما این 
کاسته شود. که از نیازهای مادی او  موضوع، دلیل بر این نمی شود 

2  19  کشف راه درست زندگی یا »چگونه زیستن« دغدغۀ انسان های 

ذیَن آَمنوا 
َ
 اّل

َّ
فکور و خردمند است و آیات شریفۀ »ِاّنَ االنساَن َلِفی ُخسٍر، ِاال

آوردند  ایمان  که  کسانی  مگر  است  خسران  در  آدمی   : الّصاِلحاِت  َعِمُلوا  َو 
آیۀ  این  که  چرا  می ورزد؛  کید  تأ موضوع  این  بر  کردند«  شایسته  کارهای  و 
و عمل  ایمان  گرفتن  که همان در پیش  زندگی  راه درست  بیان  به  شریفه 

صالح است، می پردازد.
کشف  انسان برای  نیاز  3  20  ابیات مورد اشاره در صورت سؤال، به 

االنساَن  »ِاّنَ  آیات شریفۀ  با  نظر  این  از  و  پرداخته است  زندگی  راه درست 
ذیَن آَمنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت : همانا انسان زیانکار است مگر 

َ
 اّل

َّ
َلِفی ُخسٍر، ِاال

کارهای نیک انجام دادند« ارتباط مفهومی دارد. که ایمان آوردند و  کسانی 
گرد برجستۀ خود، هشام بن حکم فرمود:  کاظم )ع( به شا 1  21  امام 

»خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آن که بندگان در 
برترند )عّلت(، نسبت به  که در تعقل و تفکر  آنان   ... کنند  الهی تعّقل  پیام 

فرمان های الهی داناترند )معلول، نتیجه، ثمره( ...«
به  اشاره  سؤال،  صورت  در  رسوالن  ارسال  انحصار  از  منظور   
گزینه ها  عبارت »جز برای آن که« در متن حدیث است. همچنین با توجه به 
ح  گزینه های )1( و )2( مطر که در  که در این سؤال معرفت  می توان دریافت 

شده است، هم ارز تعقل و تفکر است. 

2  22  خدا در آیۀ 165 سورۀ نساء می فرماید:

ُسِل: رسوالنی  ٌة َبعَد الّرُ ِه ُحّجَ
ٰ
ریَن و ُمنِذریَن ِلَئاّل َیکوَن ِللّناِس َعَلی ال ّل »ُرُساًل ُمَبّشِ

از آمدن پیامبران  تا بعد  انذارکننده باشند،  و  که[ بشارت دهنده  را ]فرستاد 
آیه،  این  بر اساس  نباشد«  و دلیلی  برای مردم در مقابل خداوند، دستاویز 
پس از ارسال پیامبران از جانب خدا، بهانه و دستاویزی برای انسان هایی که 
هدایت الهی را نپذیرفته اند باقی نمی ماند، که این به معنای مسدود بودن راه 

بهانه گیری انسان های دورافتاده از هدایت است.

4  23 سؤال »آیا زندگی با مرگ تمام می شود؟«  »درک آیندۀ خویش«

سؤال »چگونه زیستن« یا راه صحیح زندگی  »کشف راه درست زندگی«
 چرا زیستن؟ برای چه زیستن؟  شناخت هدف زندگی 

چگونه زیستن؟  شناخت راه درست زندگی

سؤاالت  همان  یا  انسان  برتر  نیازهای  به  پاسخ  کلی  طور  به    24  4

بنیادین باید »درست و قابل قبول« باشد، به 3 دلیل:
 1- هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است.

2- عمر آدمی برای چنین تجربه ای محدود است.
گون است گونا 3- راه های پیشنهادی بسیار زیاد و 

همان طور که می بینید در گزینۀ )4( دو مورد از سه مورد باال به درستی بیان 
شده است.

 ویژگی دیگر پاسخ به سؤاالت بنیادین، »همه جانبه بودن« است. 
همه جانبه بودن هم به 2 دلیل اهمیت دارد: 1- ابعاد جسمی و روحی، فردی و 
اجتماعی و دنیوی و اخروی انسان، پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند. 

گانه برنامه ریزی کرد. 2- نمی توان برای هر بعد جدا

قابل  و  »درست  دارد:  گی  ویژ دو  بنیادین  سؤاالت  به  پاسخ    25  3

گی  ویژ دو  این  از  کدام  هر  برای  که  بودن«  »همه جانبه  و  بودن«  اعتماد 
که با دقت در آن ها پاسخ تست مشخص می شود: دالیلی ذکر می شود 

درست و قابل اعتماد بودن:
1- هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است.

2- عمر آدمی برای چنین تجربه ای محدود است.
گون است. گونا 3- راه های پیشنهادی بسیار زیاد و 

همه جانبه بودن:
1- ابعاد جسمی و روحی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی انسان، پیوند 

کامل و تنگاتنگی با هم دارند . و ارتباط 
کرد. گانه برنامه ریزی  2- نمی توان برای هر بعد جدا

قیامت  در  او  ندهد،  پاسخ  دنیا  در  انسان  سؤاالت  به  خدا  گر  4  26  ا

می تواند بگوید: من در دنیا توانایی پاسخگویی به سؤاالت برتر را نداشتم 
و من  بر من تمام نکردی  را  نفرستادی و حجت  راهنمایانی  برای من  تو  و 

که گمراه شدم.  توانایی تشخیص حق از باطل را نداشتم و این گونه بود 
که می تواند پاسخ صحیحی به سؤاالت مربوط به نیازهای برتر  ویژگی فردی 
گاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق  بدهد: 1- آ
که  و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او داشته باشد. 2- بداند 

انسان ها پس از مرگ چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آن هاست. 
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  27  1

 

خویشتنمروزها فکر من این است و همه شب سخنم دل  احوال  از  غافل  چرا  که 

بود چه  بهر  آمدنم  آمده ام  کجا  وطنماز  ننمایی  آخر  می روم  کجا  به 

درک آیندۀ خویششناخت هدف زندگی

عمــر دو بایســـت در ایـن روزگــار»مــــرد خــردمنــــد هنرپیشـــه را

با دگـــری تجــــربه بـــردن به کـار«تـا به یکــی تجـــربه آمــوختــن

کشف راه درست زندگی
نیاز  دو  با  دقیقی  ارتباط  زندگی«  درست  راه  »کشف  یا  زیستن«  »چگونه 

»شناخت هدف زندگی« و »درک آیندۀ خویش« دارد. 
 

ّ
ِاال ُخسر  َلِفی  ااِلنساَن  ِاّن  »َوالَعصر  عصر  سورۀ  آیات  به  توجه  با    28  1

به  سوگند  بِر:  ِبالّصَ تواَصوا  َو  ِبالَحّقِ  َتواَصوا  َو  الّصاِلحاِت  َعِملوا  َو  آَمنوا  اّلِذیَن 
و  آورده  ایمان  که  کسانی  مگر  است،  زیان کاری  در  انسان  بی گمان  زمان  که 
کارهای شایسته کرده اند و هم دیگر را به حق سفارش کرده اند و هم دیگر را به 
کرده اند«، شرط عدم دچار شدن به خسران و زیان: 1- ایمان  صبر سفارش 
 2- عمل صالح 3- دعوت یک دیگر به حق 4- دعوت یک دیگر به صبر است. 
ریَن و  2  29  متن کامل این آیۀ شریفه به این صورت است: »ُرُساًل ُمَبّشِ

ُسِل: رسوالنی )را فرستاد که(  ِه ُحَجٌة َبعَد الّرُ
ٰ
ُمنِذرین ِلَئاّل َیُکوَن ِللّناِس َعَلی ال ّل

از آمدن پیامبران برای مردم در  بشارت دهنده و انذارکننده باشند، تا بعد 
مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشد«

کید اصلی این آیه بر اتمام حّجت است، یعنی با ارسال پیامبران )هدایت  تأ
تشریعی( راه دستیابی به همۀ نیازهای برتر انسان مشخص شده و راه بهانه 
و عذر بر انسان ها بسته شده است، اما اتمام حّجت بر انسان ها، خود گویای 
اختیاری بودن هدایت است، یعنی انسان ها با وجود پیامبران نیز می توانند 

کنند. از روی اختیار راهی دیگر را انتخاب 
آن  شناخت  در  یا  نشناسد،  را  خود  حقیقی  هدف  انسان  گر  ا   30  3

رفتن  دست  »از  بنابراین  می دهد؛  دست  از  را  خود  عمر  شود،  خطا  دچار 
عمر« حاصل عدم توجه به »شناخت هدف زندگی« است.

سرمایه هایی  از  بتواند  باید  زندگی«  درست  راه  »کشف  با  انسان  طرفی  از 
که خداوند در  که خدا به او داده به خوبی بهره مند شود و به هدف برتری 
خلقت او قرار داده برسد؛ بنابراین »نرسیدن به هدف خلقت« حاصل عدم 

توجه به »کشف راه درست زندگی« است.
ذیَن 

َ
اّل ها  أّیُ کامل این آیۀ شریفه به این صورت است: »یا  4  31  متن 

ایمان  که  کسانی  ای  ُیحییُکم:  ِلما  ُکم  َدعا ِاَذا  سوِل  للّرَ و  هلِل  اسَتجیبوا  آَمُنوا 
که شما را به چیزی فرا  کنید؛ آن گاه  آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت 

که به شما زندگی حقیقی می بخشد.« می خواند 
گر مردم این دعوت  همان طور که از دقت در متن آیه نیز می توان متوجه شد، ا
کنند به حیات و زندگی معنوی می رسند. بنابراین، زندگی و حیات  را اجابت 
معنوی معلوِل )نتیجۀ، حاصِل( اجابت دعوت خدا و رسول اوست. هم چنین، 
که به وضوح در این آیه به آن  هدایت تشریعی مربوط به ارسال انبیا می شود، 

اشاره شده است.

1  32   سخن امام کاظم )ع( که مدنظر این تست است، به این صورت 

قابل تحلیل است: 
 »ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد« )معلول(  »جز 

برای آن که بندگان در پیام الهی تعقل کنند.« )علت(
»کسانی این پیام را بهتر می پذیرند« )معلول(  »که از معرفت برتری برخوردار 

باشند« )علت(
الهی  به فرمان های  برترند« )علت(  »نسبت  و تفکر  که در تعقل  آنان   »و 

داناترند« )معلول(
 »و آن کس که عقلش کامل تر است« )علت(  »رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر 

است.« )معلول(
درست  آیه  این  پیام  مورد  در  شده  ح  مطر گزینه های  تمام    33  2

تکوینی  هدایت  دارد.  مهمی  اما  کوچک  ایراد  که   )2( گزینۀ  به جز  هستند، 
که این آیه به ارسال  به معنای هدایت توسط عقل و اختیار است، در حالی 
پیامبران اشاره دارد و طبق متن آیه، آن چه باعث می شود تا راه بهانه و عذر 

بر انسان ها بسته شود، ارسال پیامبران یا همان هدایت تشریعی است.
پیامبران  ارسال  به  آیه  این  اشارۀ  که مشخص است،  همان طور   34  4

است و ارسال پیامبران همان هدایت تشریعی است. اما هدایت تکوینی که در 
گزینه های )1( و )3( مطرح شده مربوط به ویژگی های وجودی انسان، یعنی 

قدرت تفکر و اختیار است که در این آیه مورد اشارۀ مستقیم قرار نگرفته است.
که  ترجمۀ آیات سورۀ عصر بدین صورت است: »سوگند به عصر   35  1 

انسان ها همگی در خسران و زیانند مگر افراد و اقلیتی که ایمان آورده و اعمال 
صالح انجام داده اند و یکدیگر را به حق سفارش کرده و به صبر توصیه نموده اند«. 
با دقت در ترجمۀ آیه در می یابیم که رابطۀ علت و معلولی میان توصیه به صبر و 
نیکوکار گشتن وجود ندارد، بلکه این رابطۀ علیت میان توصیه به صبر به عنوان 

علت و عدم زیان و خسران دنیوی و اُخروی به عنوان معلول برقرار است.
 36  1

از  عدم شناخت هدف حقیقی زندگی یا خطا در شناخت آن    
دست دادن عمر. 

انسان با آب نیازهای طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد و به طور کلی 
از  مفهوم  این  و  است  انسان ها  ما  جمله  از  مادی  جهان  حیات بخش  آب 
 َشیٍء َحّی« و »ِلُنحِیَی ِبه َبَلدًة َمیتًا« 

َ
ُکّل پیام آیات شریفۀ »َو َجَعَلنا ِمَن الماِء 

قابل برداشت است.
آن  از  منظور  دارد،  اشاره  پیامبران  ارسال  به  آیه  این  که  آن جا  از   37  2

که به هدایت عمومی اشاره  گزینه های )3( و )4(  هدایت تشریعی است، پس 
دارند، رد می شوند. از طرفی یکی از پیام های محوری این آیه موضوع اتمام 
حّجت بر انسان هاست که با هدایت تشریعی صورت می گیرد »ِلَئاّل َیکوَن ِللّناِس 
که به این  گزینۀ )2( را انتخاب می کنیم  ُسِل«. بنابراین  ٌة َبعَد الّرُ ِه ُحّجَ

ٰ
َعَلی ال ّل

موضوع اشاره دارد.
آورده اید،  ایمان  که  کسانی  »ای  می فرماید:  آیه  این  در  خدا   38  1

که شما را به چیزی فرا می خواند  کنید؛ آن گاه  دعوت خدا و پیامبر را اجابت 
که به شما زندگی حقیقی می بخشد«. خدا و پیامبر انسان را به دین دعوت 
که در  که همان طور  می کنند، بنابراین با توجه به این آیه می توان دریافت 

گزینۀ )1( آمده »دین، زندگی بخش و مایۀ حیات انسان است.«
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| دین و زندگی یازدهم |

انسان های  دغدغۀ  زیستن،  چگونه  یا  زندگی  درست  راه  1  39 کشف 

که انسان فقط  فکور و خردمند است. این دغدغه از آن جهت جدی است 

همچنین  می کند.  تجربه  را  دنیا  در  زندگی  یک بار  و  می آید  دنیا  به  یک بار 

سؤال اساسی »خوشبختی انسان در سرای آخرت در گرو انجام چه کارهایی 

است؟« مربوط به نیاز بنیادین درک آیندۀ خویش است.

 40  2

بررسی همه موارد 

و  بر رعایت حق  ْبِر«، عالوه  ِبالّصَ َتَواَصْوا  َو  ِباْلَحّقِ  »َتَواَصْوا  الف( طبق عبارت 

صبوری در زندگی خود، این دو مورد را باید به دیگران نیز توصیه و سفارش 

کرد. پس عبارت »الف« درست است.

که در آیات سورۀ عصر، راه و رسم صحیح زندگی به انسان نشان  ب( از آنجا 

اِلحاِت...«، پس می توان گفت این آیه بیانگر  داده شده است »آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصَ

پاسخ به نیاز »کشف راه درست زندگی« است. پس عبارت »ب« درست است.

کنید؛ اول »ایمان«، سپس »عمل  ج( یک بار دیگر به آیات سورۀ عصر دقت 

صالح« و بعد از آن »توصیه به حق« و سپس »توصیه به صبر« آمده، پس 

عبارت »ج« غلط است.

د( چنانچه انسان بخواهد از خسران و ضرر و زیان رهایی یابد، باید به عبارت 

کند، پس این عبارت هم »غلط« است. از  اِلحاِت...« توجه  »آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصَ

طرفی دیگر می توان گفت علت قسم خداوند به زمان ارزش و اهمیت آن است 

و نه چیز دیگر. 

که در تفکر و تعقل  کاظم )ع( به هشام می فرماید: »... آنان  امام   41  4

برترند )علت(، نسبت به فرمان های الهی داناترند )معلول( و آن کس که عقلش 

کامل تر است )علت(، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است )معلول(.« به عبارت 

دیگر، دانا بودن نسبت به فرمان های الهی، نتیجۀ برتری در تفکر و تعقل بوده 

و برخورداری از عقل کامل، علِت رسیدن به رتبه ای باال در دنیا و آخرت است.

گی زیر را داشته باشد: 4  42 پاسخ به سؤاالت اساسی باید دو ویژ

صورت  به  انسان  مختلف  نیازهای  به  به طوری که  باشد؛  همه جانبه  الف( 

هماهنگ پاسخ دهد؛ زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردی و اجتماعی و دنیوی 

و اخروی وی، پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند و نمی توان برای 

کرد. گانه برنامه ریزی  هر ُبعدی جدا

مشکوک  و  احتمالی  پاسخ  هر  زیرا  باشد؛  اعتماد  قابل  و  درست  کاماًل  ب( 

چنین  برای  آدمی  محدود  عمر  حالی که  در  است.  آزمون  و  تجربه  نیازمند 

کافی نیست. تجربه ای 

3  43 این شعر از سعدی به نیاز کشف راه درست زندگی یا درک سؤال 

گزینه های )2( و )4(( چگونه زیستن اشاره دارد. )رد 

فرصت  در  باید  انسان  که  می دانیم  زندگی  درست  راه  کشف  با  رابطه  در 

که پیش روی اوست، راهی را  تکرارنشدنی عمر خود، از بین همۀ راه هایی 

از  با بهره مندی  تا بتواند  که به آن مطمئن باشد  کند  انتخاب  برای زندگی 

سرمایه های خدادادی به هدف خلقت برسد. خداوند در سورۀ عصر این راه 

را به انسان نشان می دهد و شرط دوری از ُخسران ابدی را داشتن ایمان و 

عمل صالح و توصیۀ دیگران به حق و صبر می داند.

1  44 از میان موارد داده شده، فقط مورد »ج« صحیح است.

بررسی موارد نادرست 

با نیاز »شناخت هدف زندگی«  ارتباط  الف( این سخن امام سجاد )ع( در 

است و نه »کشف راه درست زندگی« ]مرا برای آن آفریده ای[

زندگی« و عبارت  نیاز »شناخت هدف  به  ب( عبارت »آمدنم بهر چه بود« 

»به کجا می روم آخر« به نیاز »درک آیندۀ خویش« اشاره دارد.

پیامبران،  ارسال  عّلت  حکم،  هشام بن  به  )ع(  کاظم  امام  سخن  بنابر  د( 

تعقل بندگان در پیام الهی است )عدم وجود دستاویز و بهانه از آیۀ »ُرُساًل 

ِریَن َو ُمْنِذِریَن ِلَئاّل َیُکوَن« برداشت می شود(. ُمَبّشِ
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بررسی همه گزینه ها 

1( در عبارت قرآنی »َوالَعصر« خداوند به زمان و دوران سوگند یاد کرده و این 

موضوع بیانگر ارزشمندی و اهمیت زمان است.

که در عین داشتن ایمان و عمل صالح به حق  کسانی  2( بر طبق این آیه، 

و صبر توصیه می کنند، دچار خسران و زیان نمی شوند. منظور از توصیه به 

راه  عنوان  به  آیه  این  در  که  است  معروف  به  امر  وظیفۀ  انجام  صبر  و  حق 

رهایی از ُخسران در جامعه معرفی می شود.

که زندگی  3( ضرب المثل »هرچه پیش آید خوش آید« دیدگاه افرادی است 

که بر طبق آیات شریفۀ سورۀ عصر این  را با حس بی خیالی سپری می کنند 

افراد قطعًا در ُخسران ابدی گرفتار می شوند. بنابراین برای رهایی از ُخسران 

که این ضرب المثل را سرلوحۀ  و رسیدن به سعادت باید از دیدگاه افرادی 

کرده و به پیام سورۀ عصر عمل نمود. زندگی شان قرار داده اند دوری 

4( عبارتی که در این گزینه آمده دقیقًا برعکس عنوان شده و نگارش صحیح 

آن بدین صورت است: »معلوِل وجود ایمان در قلب مؤمنان، انجام عمل 

گزینۀ )4(  صالح و توصیۀ دیگران به حق و صبر است«. بنابراین تنها عبارت 

از آیات شریفۀ سورۀ عصر قابل برداشت نیست.

درس دوم: تداوم هدایت

4  46 مطابق ترجمۀ آیۀ  شریفۀ  صورت سؤال که به صورت »و هر کس 

کند ، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از  که دینی جز اسالم اختیار 

زیان کاران خواهد بود.« است، زیان کار بودن ، عاقبت کسانی است که دینی 

کنند و اعمالشان پذیرفته نخواهد بود. را جز اسالم اختیار 

و  بوده  دوران ها  تمام  در  انسان  برای  نیاز  یک  امنیت  به  2  47 نیاز 

از  فقیهان  توسط  آن  اصول  که  است  متغیر  نیازی  امنیت  تأمین  چگونگی 

روی نیازهای ثابت به دست می آید.

پیوستگی  و  استمرار  متعدد  پیامبران  فرستادن  علل  از  یکی   48  3

در دعوت است. در این باره می خوانیم از الزمۀ ماندگاری یک پیام، تبلیغ 

الهی جزء سبک  تا تعالیم  این تداوم سبب شد  دائمی و مستمر آن است. 

زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی 

کنار بگذارند.
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