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دیـن و زندگـی )3( | پاسخنامه تشریحی

3 1  این بیت بیانگر درک فقر و عجز انسان است که این مسئله، باعث می شود 
عبودیت و بندگی او به ساحت خداوند متعال افزایش یابد. به همین جهت، شایسته است 

کرم ص اینگونه دعا کنیم: ！اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا همچون پیامبر ا
2 2 اندیشه، بهار جوانی را پر طراوت و زیبا می سازد، استعدادها را شکوفا می کند 
و امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد. عالوه بر آن می تواند برترین عبادت ها باشد. 
کرم ص در این باره می فرمایند: ！افضل العبادة ادمان التفکر فی اهلل و فی قدرته پیامبر ا

4 3 بیت »ما همه شیران ولی شیر علم/ حمله مان از باد باشد دم به دم« اشاره 
به فهم این دارد که ما نسبت به درگاه الهی، فقیر هستیم و نیازمند اوییم. مصداق 
کرم )ص( است که فرمودند:  افزایش درک فقر به پیشگاه الهی این سخن پیامبر ا

»اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا«
او را  گر سؤال شود که آیا می توان به ذات خداوند پی برد و چیستی  ا  4 1
مشخص کرد، پاسخ منفی می دهیم. زیرا ذهن ما توان گنجایش و فهم چیستی 

خداوند را ندارد. زیرا الزمه ی احاطه بر هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است.
بقا  در  نیاز  به  ناظر  آن،  هر  در  متعال  به خداوند  موجودات  نیازمندی   5 3

می باشد. که گزینۀ 3 می گوید »نوا در ما ز توست« که اشاره به بقا دارد.
1 6 با توجه به کالم »افضل العبادة ادمان التفّکر فی اهلل و فی قدرته«، پیامبر 

)ص( برترین عبادت را، تداوم تفکر و اندیشه دربارۀ خدا و قدرت او می دانند.
1 7  افزایش خودشناسی باعث درک بیشتر فقر و نیاز انسان به خداوند می شود 
و این امر نیز باعث افزایش عبودیت و بندگی می شود. که مفهوم آیۀ شریفۀ ！یا أیُّها 
الّناُس أنتم الفقراُء إلّی اهلِل به فقر ذاتی مخلوقات به خداوند اشاره دارد که درک آن 

باعث افزایش عبودیت انسان می شود.
3 8 الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است. ما به دلیل محدود 
بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان 
را دریابیم. حقیقت خداوند نامحدود است در نتیجه ذهن ما نمی تواند به حقیقت 
او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید. بنابراین با اینکه ما به وجود خداوند 
به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و صفات او را می شناسیم، اّما نمی توانیم ذات 

و چیستی او را دریابیم.
1 9 هستی یا صفات خداوند موصوف به ممکن است.

چیستی یا ذات خداوند موصوف به ناممکن است.
3 10 به دلیل اینکه حقیقت وجود خداوند نامحدود است، ما نمی توانیم آن را 
درک کنیم و به چیستی آن پی ببریم چون الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه داشتن 

به آن است.
1 11 آیۀ مذکور به این معنی است که موجودات هستی خود را از خدا می گیرند 

پس همه موجودات در پیدایش و بقا نیازمند خداوند هستند.
آیات  از  آیه ای  این جهان نشانگر وجود خدا و  به همین دلیل هر چیزی در 

خداوند است.
3 12 آیۀ شریفۀ ！اهلل نور السماوات واالرض به این موضوع که »هر چیزی 

پیش از آن که نشان دهنده خود باشد، نشان دهنده خالق خود است« اشاره دارد.
1 13 با توجه به مفهوم ذکر شده پی می بریم که پدیده ها در ایجاد و بقا به پدیدآورنده 

نیاز دارند. در این جا ما به عنوان فقیر و خداوند تحت عنوان غنی مفهوم می گردد.
1 14 یک موجود, فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست 

که ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد و نیستی در او راه نداشته باشد. در 
این صورت, چنین چیزی دیگر پدیده نیست.

4 15 نیازمندی موجودات به خداوند, منحصر به مرحلۀ پیدایش نمی شود, بلکه 
برای بقا و ادامه نیز به او نیازمندند. ما همواره دیده ایم که در مصنوعات انسانی, رابطۀ 
چندانی میان بقای یک مصنوع با سازندۀ آن وجود ندارد. بنابراین تفاوت مصنوعات 
انسانی و موجودات جهان هستی در نیازمندی پدیده ها در بقای خود به خدا است. 
این تفاوت برخاسته از آن است که سازندۀ مصنوعات انسانی, نظم دهنده است اما 

خداوند هستی بخش است.
3 16 مفهوم این شعر, مشهود بودن خداوند در همۀ مخلوقات و آیه و نشانه 

بودن او است که با آیۀ شریفۀ ！اهلل نور الّسماوات و األرض ارتباط مفهومی دارد.
1 17 الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است. خدا حقیقتی 
نامحدود دارد و چون نامحدود است, در ظرف ذهن ما نمی گنجد. هر چیستی که 
برای او فرض کنیم, او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم.

1 18 این که: »نمی توانیم به ذات خدا پی ببریم.« به این معناست که نمی توانیم بدانیم 
خدا چیست و چگونه است. هر چیستی که برای او فرض کنیم او را در حد تصورات ذهنی 
خود پایین آورده و محدود کرده ایم. زیرا خدا حقیقتی نامحدود دارد و چون نامحدود است, 

در ظرف ذهن ما نمی گنجد و ذهن به حقیقت خداوند احاطه پیدا نمی کند.
1 19 ارادۀ خدا در باقی ماندن یا از بین رفتن موجودات نشان دهندۀ نیاز در 

بقای موجودات است که آیۀ ！کّل یوم ... بیانگر آن است.
3 20  ما همواره دیده ایم که در مصنوعات انسانی، رابطۀ چندانی میان بقای یک 
مصنوع با سازندۀ آن وجود ندارد. به همین جهت ممکن است برخی گمان کنند که 
گر خوب توجه کنیم درمی یابیم  یک معلول در بقای خود نیازی به علت ندارد. اما ا
که سازندۀ مصنوعات انسانی، علت اصلی آن نیست. وظیفۀ او فقط جابه جایی اجزاء و 
نظم دهندگی است. اما رابطۀ خدا با مخلوقات این گونه نیست. خداوند، هم هستی بخش و 
هم نظم دهنده می باشد. به همین جهت موجودات در بقای خود نیز به خدا نیازمندند.

1 21 مفهوم ابیات مطرح در سؤال، مشهود بودن خداوند در جهان است. یعنی 
هر چیزی در جهان را نشانه و آیه ای از آیات الهی ببینیم. این مفهوم بیانگر »نور 
ماواِت َو األرِض ارتباط مفهومی  بودن خداوند« است که با آیۀ شریفۀ ！اهلُل نوُر السَّ
دارد. این که انسان در پشت پردۀ ظاهر و در وراء هر چیزی، خدا را ببیند، معرفتی برتر 

کی و صفای قلب است. و عمیق است که بستر اصلی حرکت به سوی این هدف،  پا
2 22 گیاهان، حیوانات، ستارگان و ... ، همه  موجودات محدودی هستند که ذهن ما 
می تواند بر آن ها احاطه پیدا کند و چگونگی شان را دریابد. در حقیقت ذهن ما گنجایش 
فهم چیستی آن ها را دارد. این ها همه امور محدود هستند. ذات خدا نامحدود است. 
بنابراین در ظرف ذهن ما نمی گنجد. البته دین اسالم ما را به تفکر در نعمت ها و نشانه های 
خداوند برای شناخت صفات الهی تشویق کرده است، چرا که شناخت صفات و ویژگی های 

خداوند،  از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودی امکان پذیر است.
او  از  را  خود  وجود  موجودات،  تمام  یعنی  است.  هستی  نور  خداوند،   23 2
می گیرند )وابستگی موجودات در پیدایش خود به خدا( و به سبب او پیدا و آشکار 
می شوند و وجودشان به وجود او وابسته است )وابستگی موجودات در بقای خود به 
خدا(. به همین جهت هر چیزی در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات 

الهی محسوب می شود.
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4 24 در مقدمۀ دوم استدالل نیازمندی جهان در پیدایش خود به خدا می گوییم:  
هر پدیده ای که وجودش از خودش نباشد، برای موجود شدن نیازمند به دیگری است. 

3 25 رابطۀ وجود ما با وجود خداوند مانند رابطۀ پرتوهای نور با منبع آن است. 
گر خداوند  گر خورشید نورافشانی نکند دیگر پرتوی نوری نیست، ا همان طور که ا
نیز هستی بخشی نکند، دیگر موجودی در جهان باقی نخواهد ماند. خداوند در قرآن 
»غنی« و انسان ها »فقیر« و نیازمند او خوانده شده اند و این نسبت هیچ گاه تغییر 
نمی کند. انسان ها هر قدر که به معنای حقیقی کامل تر می شوند، فقر و نیازمندی 

خود به خداوند را بهتر درک می کند. 
2 26 قرآن کریم در آیۀ 15 سورۀ فاطر می فرماید: »ای مردم شما نیازمندان 
به خدا هستید و خداوند بی نیاز ستوده است.« براساس این آیه بی نیازی خداوند 
)گزینۀ 1( نیازمندی مخلوقات به خداوند )گزینۀ 3( و عدم وابستگی وجود خداوند 
به دیگران )گزینۀ 4( برداشت می شود. گزینۀ 2 بیانگر نیاز در بقا است در صورتی 

که موضوع اصلی آیه نیاز در پیدایش است. 
4 27 خداوند، نور هستی است. یعنی تمام موجودات، وجود خود را از او می گیرند و به 
سبب او پیدا و آشکار می شوند و وجودشان به وجود او وابسته است. به همین جهت هر 

چیزی در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود. 
سایر  و  انسان ها  و  است  شده  خوانده  »غنی«  خداوند  کریم,  قرآن  در   28 1
مخلوقات »فقیر« و نیازمند به او و این نسبت هیچ گاه تغییر نمی کند. هرچه انسان 
کماالتی نظیر علم و قدرت کسب کند, باز هم نسبت به خداوند فقیر است. زیرا خود 

و همۀ آن چه به دست آورده, از خدا سرچشمه می گیرد.
2 29 خداوند, نور هستی است. یعنی تمام موجودات, وجود خود را از او می گیرد 
)مرحلۀ پدید آمدن( و به سبب او پیدا و آشکار می شوند و وجودشان به وجود او 
وابسته است )مرحلۀ بقا(. به همین جهت هر چیزی در این جهان, بیانگر وجود 

خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود.
3 30  قرآن کریم در آیۀ 15 سورۀ فاطر می فرماید: »ای مردم! شما نیازمندان به 
خدا هستید و خداوند بی نیاز ستوده است.« این آیه بیانگر نیازمندی همۀ مخلوقات 
در وجود و هستی خود به خداوند می باشد که نتیجۀ استدالل نیازمندی جهان در 

پیدایش خود به خدا نیز همین می باشد.
4 31 خداوند، نور هستی است. یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند 
و به سبب او پیدا و آشکار می شوند و وجودشان به وجود او وابسته است. هم چنین 
معرفت برتر و عمیق نسبت به خداوند این است که انسان در پشت پردۀ ظاهر و در 

ورای هر چیز خدا را ببیند.
3 32  دین اسالم ما را به تفکر در نعمت ها و نشانه های خداوند )هستی خداوند( 
برای شناخت صفات الهی تشویق کرده است،  چرا که شناخت صفات و ویژگی های 

خداوند از راه شناخت مخلوقاتش، تا حدودی امکان پذیر است.
3 33  یک موجود فقط در صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست 
که ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد، یعنی نیستی در او راه نداشته 
باشد. در این صورت، چنین چیزی دیگر پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده ندارد و 

خودش همواره هست.
3 34  انسان ها هر قدر که به معنای حقیقی کامل تر شوند، فقر و نیازمندی خود 
به خداوند را بهتر درک می کنند و بندگی و عبودیتشان در پیشگاه خداوند قوی تر 
و بیشتر می شود؛ پس بندگی بیشتر معلول درک بهتر نیازمندی خود به خداوند 

است. هم چنین نیاز انسان به خداوند دائمی است و محدود به مرحلۀ بقا نمی باشد.
3 35 معرفت برتر و عمیق در ورای هر چیز خدا را دیدن است که این موضوع 
مربوط به درک هستی خداوند است، نه چیستی او. بستر اصلی حرکت به سوی این 
هدف، صفای قلب است که از مصراع »دلی کز معرفت نور و صفا دید« مفهوم می گردد.

3 36 هر کدام از ما، براساس فطرت خویش خدا را می یابیم و حضورش را درک 
می کنیم. به روشنی می دانیم جهانی که در آن زندگی می کنیم آفرینندۀ حکیم دارد که 
هدایت وی پشتیبانی جهان را بر عهده دارد و به موجودات و مخلوقات مدد می رساند.

گونی بر اعتالی ثمرۀ فطرت انسان و  2 37 خداوند در قرآن کریم راه های گونا
درک بهتر وجود خداوند پیشنهاد می کند که یکی از آنها، تفکر دربارۀ نیازمند بودن 

جهان، در پیدایش خود، به آفریننده و خالق است.
4 38 درک نیازمندی خود به خداوند از راه های رسیدن به معرفت عمیق نسبت 
به ذات خداوند است. آیۀ شریفۀ ！یا أیّها الّناس انتم الفقراء الی اهلل به نیازمندی 

ذاتی انسان اشاره دارد.
این  نیاز دارد که  به یک پدیدآورنده  به وجود آمدن  برای  2 39 هر پدیده ای 

مفهوم از دقت در آیۀ شریفۀ ！اهلل نور السماوات واالرض به دست می آید.
4 40 خداوند هستی بخش به پدیده های عالم است، و همه پدیده ها نور و هستی 
خود را از او می گیرند که از آیۀ شریفۀ ！اهلل نور السماوات واالرض این مفهوم را می رساند.

2 41 شعر »ذات نایافته از هستی بخش / چون تواند که بود هستی بخش« مبین 
ضرورت وجود هستی آفرین )هستی بخش( است.

آیۀ شریفۀ ！و اهلل هو الغنی الحمید  به غنی بودن و بی نیازی خداوند اشاره دارد که 
از صفات هستی بخش است.

ذاتاً  که  نیست  دیگری  نیازمند  وجود  در  صورتی  در  فقط  موجود  یک   42 2
خودش موجود باشد. در این صورت چنین چیزی دیگر پدیده نیست و نیاز به پدید 
آورنده نخواهد داشت و نیستی در او راه ندارد؛ همواره بوده است و همواره خواهد بود.

1 43 آیۀ مذکور به نیازمندی ذاتی مخلوقات در برابر غنای ذاتی خداوند اشاره 
دارد. و به این موضوع اشاره می کند که »پدیده های جهان برای موجود شدن نیازمند 

پدیدآورنده ای هستند که وجودش از خودش باشد.«
3 44 به عّلت غنای ذاتی خداوند، هیچ کدام از موجودات توانایی ازبین بردن او 

را ندارند، زیرا موجود برای موجود شدن نیازمند خداوند است.
که  دارد  اشاره  به خداوند  انسان  ذاتی  نیاز  به   اهلل إلی  الفقراء  4 45 ！أنتم 
علیت برای آیۀ شریفۀ ！یسألُه َمن فی السماوات و االرض که به درخواست دائمی 

پدیده ها از خداوند اشاره دارد، می باشد.
2 46 شعر مذکور از جامی به نیازمندی انسان به خداوند در خلقت و فقر انسان 

اشاره دارد که با آیۀ  شریفۀ ！أنتم الفقراء الی اهلل هم مفهوم است.
2 47 ！کل یوم هَُو فی شأن: او همواره دست اندر کار امری است؛ اشاره به ابتکار و 
نوآوری مستمر در خلقت دارد. قدم گذاری در مسیر معرفت و حکمت این است که انسان 
با هرچیزی خداوند را ببیند که از حدیث حضرت علی )ع( »ما رأیت ...« مفهوم می گردد.

3 48  آیۀ！یسأله من...  به فیض رسانی الینقطع خداوند اشاره دارد.
4 49 ترجمه آیۀ مذکور: »هر آنچه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او 
درخواست می کند. او همواره دست اندکار امری است.« می باشد، پس یکپارچگی 
مخلوقات جهان در فقر نسبت به خدا و درخواست های دائمی از خدا مستفاد می گردد.



دین و زندگی
)2(

روزهــا فکــر من این اســت و همه شــب ســخنم

خویشــتنم دل  احــوال  از  غافــل  چــرا  کــه 

بــود چــه  بهــر  آمدنــم  آمــده ام  کجــا  از 

وطنــم ننمایــی  آخــر  مــی روم  کجــا  بــه 

»مولوی«
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2 908 کشف راه درست زندگی دغدغۀ اصلی انسان های فکور و خردمند است چرا 
که ارتباط دقیقی با دو نیاز شناخت هدف زندگی و درک آیندۀ خویش دارد.

این دغدغه از آن رو جدی است که انسان فقط یک بار زندگی در این دنیا را تجربه می کند 
و یک بار به دنیا می آید. از همین رو باید راهی را برگزیند که به آن مطمئن باشد و به 
هدف برتری که خداوند در خلقت قرار داده است برسد و دچار خسران نشود. این مفهوم 
از آیۀ ！ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات برداشت می شود.

3 909 این ابیات نشان دهندۀ فرصت کوتاه انسان در این دنیا و عمر محدود 
او می باشد، در نتیجه با نیاز کشف راه درست زندگی هم مفهوم است چرا که این 
است. خردمند  و  فکور  انسان های  دغدغه  عمر،  محدودیت  دلیل  به  دقیقا  نیاز 

آیۀ ！ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا...《 نیز مربوط به ضرورت کشف راه 
گر راه درست را نیابد  درست زندگی است چون آدمی فقط یکبار به دنیا می آید و ا

دچار خسران می شود.
2 910  - با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سوال های اساسی 

دست یافت.
 - امام کاظم )ع( خطاب به هشام بن حکم فرمودند: »ای هشام، خداوند رسوالنش را به 
سوی بندگان نفرستاد جز برای آن  که بندگان در پیام الهی تعقل کنند. ... آن کس که 

عقلش کامل تر است رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.«
3 911 با توجه به آیات سورۀ عصر ！ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر افرادی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام 

دهند دچار خسران و زیان نمی شوند.
1 912 انسان همچون سایر موجودات زنده، یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی 
گاه شدن از آن ها  دارد؛ خداوند پاسخ به این نیازها را در جهان خلقت آماده کرده و راه آ

را به انسان نشان داده است )نادرستی گزینه های ۲ و ۴(.
اما نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی نمی شود؛ دسته ای از نیازها 
از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. نیازهایی که بر آمده از سرمایه های ویژه ای است 
که خداوند به انسان عطا کرده است و پاسخ صحیح به این نیازهای اساسی است که 

سعادت انسان را تضمین می کند.
گرد خود، هشام بن حکم فرمودند: »ای هشام،  4 913 امام کاظم )ع( خطاب به شا
خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه بندگان در پیام الهی تعقل 
کنند. کسانی این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند و آنان که 
در تعقل و تفکر برترند، نسبت به فرمان های الهی داناترند و آن کس که عقلش کامل تر 

است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.«
خداوند برنامۀ هدایت انسان را که دربرگیرندۀ پاسخ به سواالت بنیادین بشر است، از 
طریق پیامبران می فرستد، تا انسان ها با تفکر در این برنامه و پی بردن به ویژگی ها و 
امتیازات آن، با اختیار خود این برنامه را انتخاب کنند و در زندگی به کار بندند و به 

هدفی که خداوند در خلقت آنها قرار داده است، برسند.
3 914 کشف راه درست زندگی که از نیازهای انسان می باشد خود را در سؤال 
»چگونه زیستن« نشان می دهد و قابل اعتماد بودن و همه جانبه بودن از ویژگی های 

پاسخ های داده شده به پرسش های مربوط به نیازهای بنیادین می باشد.
1 915 خداوند براساس آیۀ شریفۀ ！لئال یکون للناس علی الّله حجة، »تا حجت 
را بر مردم تمام کند« با ارسال رسوالن با آدمی اتمام حجت می کند و راه بهانه گیری را 

به روی او مسدود می سازد.

2 916 اشکال مهم مربوط به پاسخ احتمالی و مشکوک آن است که این گونه 
پاسخ ها نیازمند تجربه و آزمون هستند. درحالی که عمر محدود آدمی برای چنین 

گون اند. تجربه ای کافی نیست، به خصوص که راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد و گونا
2 917 وظیفۀ پیامبران توأم با تبشیر و انذار است ！رسالً مبّشرین و منذرین و 

با ارسال رسوالن بر مردم اتمام حجت شد ！لئال یکون للّناس علی اهلل حّجة
امام کاظم )ع( خداوند رسوالنش را به سوی بندگان  1 918 بر اساس فرمایش 
نفرستاد جز برای آن که بندگان در پیام الهی تعقل کنند و کسانی این پیام را بهتر 
می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند و آنان که در تعقل و تفکر برترند نسبت 

به فرمان الهی داناترند.
2 919 نشان از ناتوانی بشر در ارائۀ یک برنامۀ کامل و جامع دارد.

3 920 بر مبنای آیۀ شریفۀ ！رسال مبّشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهلل 
حجة... خداوند متعال، رسوالن و پیام آوران خویش را همراه با تبشیر و انذار به عنوان مبشر 
و منذر ارسال فرمود تا حجت بر مردم تمام شود و عزت و حکمت خداوند به اثبات رسد.

ریَن و ُمنِذریَن ... بیانگر عزت و حکمت خالق  2 921 آیۀ شریفۀ ！ُرُسالً ُمبشِّ
است. او اتمام حجت بر انسان را با ارسال رسوالن رقم می زند تا اتمام حجتی برای 

انسان های دور مانده از هدایت باشد.
4 922 کشف راه درست زندگی یا چگونه زیستن، دغدغۀ دیگر انسان فکور و 
خردمند است. این دغدغه از آن رو دغدغه ای جّدی است که انسان فقط یک بار به دنیا 
می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند؛ بنابراین در این فرصت تکرار نشدنی، 
باید از میان همۀ راه هایی که پیش روی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به 

آن مطمئن باشد و نیازهای متعالی سبب دغدغۀ انسان می شود.
2 923 با توجه به آیۀ شریفۀ ！رسالً مبشرین و منذرین ...، خدای متعال، 

پیامبران را با دو ویژگی تبشیر و انذار به دلیل اتمام حجت بر انسان مبعوث فرمود.
2 924 مطابق فرمایش امام کاظم )ع(، »کسانی پیام الهی را بهتر می پذیرند که از 

معرفت برتری برخوردار باشند.« 
1 925 بیانگر هدایت همۀ مخلوقات است. انسان ویژگی هایی دارد که او را از سایر 
مخلوقات متمایز می کند و همین امر سبب تفاوت شیوۀ هدایت او با سایر مخلوقات 
شده است. یکی از ویژگی های انسان توانایی تفکر و انجام کارها به کمک فکر و اندیشه 

و دیگری قدرت اختیار و انتخاب است.
1 926 عبارت اول مربوط به نیاز »کشف راه درست زندگی« و عبارت دوم مرتبط 
با نیاز »شناخت هدف زندگی« می باشد. هم چنین »کشف راه درست زندگی« به عنوان 

یک نیاز برتر با نیاز دیگر ارتباط دقیقی دارد.
را  برتر  نیازهای  از  کدام  از آن ها می توان هر  استفاده  با  که  واژه هایی  کلید   

تشخیص داد، از این قرارند: 
1( هدف )برای چه زندگی کردن(  شناخت هدف زندگی

2( آینده )زندگی(  درک آیندۀ خویش
3( چگونه زیستن )راه زندگی(  کشف راه درست زندگی

2 927 احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که بتواند پاسخ گوی نیازهای او 
باشد و سعادت بشر را تضمین کند، سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد 
ارائۀ برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم. شعر آمده در صورت 

سؤال، ارتباط معنایی و مفهومی با نیاز »درک آیندۀ خویش« دارد.
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  بخش اول گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا در مورد نیاز برتر »شناخت 
هدف زندگی« توضیح می دهد و نه علت ارائۀ برنامه های متفاوت از جانب مکاتب بشری.

3 928 در سورۀ عصر می خوانیم »سوگند به عصر که واقعاً انسان دستخوش زیان 
است، مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و 
به شکیبایی توصیه کرده اند.« آیۀ ！إالَّ الَّذیَن آمنوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت َو تَواَصوا بِالَحقِّ َو 
برِ نجات یافتگان از خسران و راه های نجات را معرفی می کند و آیۀ ！و العصر  تَواَصوا بِالصَّ
اِنَّ االنسان لَفی ُخسرٍ بیانگر زیان و خسرانی است که همواره انسان را تهدید می کند.

3 929 پاسخ به سؤال های اساسی باید کامالً درست و قابل اعتماد باشد، زیرا هر 
پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است و هم چنین همه جانبه باشد، 
به طوری که به نیازهای مختلف انسان به  صورت هماهنگ پاسخ دهد و ابعاد جسمی، 
روحی، فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی را شامل شود. انسان از آن رو که فقط یک بار 
به دنیا می آید و یک بار زندگی را تجربه می کند، راه زندگی یا »چگونه زیستن« برای او از 

اهمیت باالیی برخوردار است و دغدغه ای جدی برای او محسوب می شود.
2 930 زمانی  که انسان اندکی از سطح زندگی روزمره فراتر  رود و در افق باالتری 
بیندیشد، خود را با نیازهای مهم تری روبه رو می بیند، نیازهایی که برآمده از سرمایه های 

ویژه ای است که خداوند به او عطا کرده است.
بررسیسایرگزینهها: 

1( انسان هم چون سایر موجودات زنده دارای نیازهای طبیعی و غریزی است.
3( پاسخ صحیح به نیاز های اساسی انسان سعادت او را تضمین می کند، نه هرگونه پاسخی.

4( ابعاد جسمی و روحی، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی انسان ارتباط کامل و 
تنگاتنگی با هم دارند.

گر هدف حقیقی خود را  3 931 در نیاز »شناخت هدف زندگی«، انسان می داند ا
نشناسد و یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است. نیازهای 
انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود و زمانی که از سطح زندگی 

روزمره فراتر رود، با نیازهایی مهم تری روبه رو است.
4 932 صورت سؤال بیانگر نیاز »کشف راه درست زندگی« و یا »چگونه زیستن« 
است. بیت سعدی نیز به عمر کوتاه ما و این که فرصت کافی برای آزمون و خطا نداریم 

و باید درست ترین راه را انتخاب کنیم، اشاره دارد.
بررسیسایرگزینهها: 

1( دعای امام سجاد )ع( در ارتباط با »شناخت هدف زندگی« است.
2( آیات سورۀ عصر در ارتباط با انسان هایی است که در پاسخ به نیازهای اساسی خود 

به خطا رفته و دچار خسران شده اند.
3( این بیت در ارتباط با نیاز »درک آیندۀ خویش« است.

1 933 نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود. زمانی  که 
انسان از سطح زندگی روزمره فراتر رود، با نیازهای مهم تری روبه رو می شود که برآمده از 

سرمایه های ویژه ای است که خداوند به او عطا کرده است.
سایر گزینه ها به نیازهای برتر انسان اشاره دارند.

3 934 هدایت انسان مطابق با دو ویژگی توانایی تفکر و قدرت انتخاب او صورت 
می گیرد؛ یعنی خداوند برنامۀ هدایت انسان را از طریق پیامبران می فرستد تا انسان ها با 
تفکر در این برنامه و پی بردن به امتیازات آن، با اختیار خود این برنامه را انتخاب کنند.

2 935 تمام موارد،  به جز گزینۀ )2( صحیح است،  زیرا با کنار هم قرار دادن عقل و 
وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت. 

2 936 انسان مانند سایر موجودات یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی دارد که 
گاه شدن از آن ها را به  خداوند پاسخ به این نیازها را در جهان خلقت آماده کرده و راه آ

انسان نشان داده است. 
نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود.

2 937 پاسخ به همه نیازهای برتر انسان از عهدۀ کسی برمی آید که از جهان دیگر و 
گاه است و کشف راه درست زندگی جامع نیازهای برتر می باشد. عاقبت انسان آ

گر حیات به شکل دیگری ادامه یابد، نحوۀ  3 938 این که انسان با سؤاالتی چون »ا
زندگی پس از مرگ چگونه خواهد بود؟« و »زاد و توشۀ سفر به آخرت چیست؟«،  

برگرفته از نیاز »درک آیندۀ خویش« است. 
هم چنین در بیت »از کجا آمده ام،  آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم آخر ننمایی 
وطنم« به دنبال پاسخ به این نیاز هستیم. سؤال »خوشبختی انسان در دنیا در گرو 
انجام چه کارهایی است؟« به نیاز »درک آیندۀ خویش« ارتباطی ندارد، زیرا این نیاز 

مرتبط با امور جهان دیگر و سرای آخرت است.
2 939  نیازهای مهم تر انسان برآمده از سرمایه های ویژه ای است که خداوند به 
انسان عطا کرده است و امام سجاد )ع( در دعای خود می فرماید: »خدایا ایام زندگانی 

مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای.«
1 940 درک راه درست زندگی یا »چگونه زیستن« همان نیاز به کشف راه درست 

زندگی است که در آیات شریفۀ سورۀ عصر به همین امر اشاره شده است.
 1 941 آب، اساس زندگی جهان هستی: در آیۀ شریفۀ ！لنحیی به بلدة میتا

آمده است.
کسیر حیات آدمیان یا حیاة طیبه یا همان عامل حیات روح بشر در آیۀ شریفۀ  ا

！استجیبوا لله و للّرسول آمده است.
3 942  تسدید راه بهانه جویی انسان  ها همان اتمام حّجت است که از 

ُسِل برداشت می شود. ًة بَْعَد الرُّ مفهوم آیۀ شریفۀ ！َعَلَی اللَِّه ُحجَّ
3 943 نیازهای انسان منحصر و تقسیم به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود 
گر اندکی از سطح زندگی روزمره فراتر رود و در افق باالتری بیندیشد خود را با  بلکه ا

نیازهایی مهم تر روبه رو می  بیند.
2 944 طبق آیۀ ！انَّ االنساَن لَفی ُخسر سورۀ عصر، انسان در خسران است مگر 
کسانی که ！آمنوا یعنی ایمان آوردند و ！عملوا الصالحات یعنی عمل صالح انجام 

دادند و کشف راه درست زندگی دغدغه انسان های فکور و خردمند است.
برِ یعنی سفارش  1 945 در سورۀ عصر خداوند می فرماید: ！َو تَواَصوا بِالَحِقّ َو تَواَصوا بِالصَّ
می کند به حق و صبر کردن که اشاره به کشف راه درست زندگی از نیازهای برتر انسان دارد.

2 946 یکی از ویژگی های پاسخ به سؤال های بنیادین انسان آن است که کامالً درست 
و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است.

2 947 دعای شریف از امام سجاد )ع(: »خدایا، ایام زندگانی مرا به آن چیزی 
اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای.« پیرامون نیاز به شناخت هدف زندگی از 

نیازهای برتر انسان است.
2 948 هر مخلوقی متناسب با ویژگی هایی که خداوند در وجودش قرار داده است، 

هدایت می شود.
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2 949 خداوند برنامۀ هدایت انسان را از طریق پیامبران به انسان ابالغ می کند 
)می رساند( و انسان با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها، راه صحیح زندگی را 

می یابد و پیش می رود.
4 950 بر اساس فرمایش امام کاظم )ع( باالتر بودن رتبۀ انسان در دنیا و آخرت، معلول 
کامل تر بودن عقل است و آنان که در تعقل و تفکر برترند، نسبت به فرمان الهی داناترند.

3 951 انسان با کمک عقل خود در پیام الهی تفکر می کند. هم چنین هر مخلوقی 
متناسب با ویژگی هایی که خداوند در وجودش قرار داده است، هدایت می شود.

3 952 با توجه به ترجمۀ آیۀ شریفه، خداوند با ارسال پیامبران بشارت دهنده و انذار 
کننده، حجت را بر انسان تمام کرده است که این از عزت و حکمت خدا نشأت می گیرد.

2 953 تضمین بودن سعادت انسان معلول پاسخ صحیح به نیازهای اساسی است 
و نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی نمی شود.

1 954 خداوند همۀ مخلوقات را هدایت می کند، اما شیوه هدایت مخلوقات 
متفاوت است.

2 955 خداوند همۀ مخلوقات را هدایت می کند، اما شیوۀ هدایت مخلوقات متفاوت 
است. توضیح آن که هر مخلوقی، متناسب با ویژگی هایی که خداوند در وجودش قرار 

داده است، هدایت می شود. 
4 956 احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که بتواند پاسخ گوی نیازهای او 
باشد و سعادت بشر را  تضمین کند، سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد 

ارائۀ برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم.
اعتماد و  قابل  باید دارای دو ویژگی  انسان  بنیادین  2 957 پاسخ های سؤاالت 
همه جانبه بودن باشد و انسان با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها راه صحیح 

زندگی را می یابد و پیش می رود.
 ...3 958 آیۀ شریفۀ ！رسال مبشرین و منذرین لئاّل یکون للّناس علی اهلل حّجة

بهانه جویی افراد بی توجه به نیازهای بنیادین انسان را منتفی می سازد.
4 959 براساس فرمایش امام کاظم )ع(، »خداوند رسوالنش را به سوی بندگان 
نفرستاد، جز آن که بندگان در پیام الهی تعقل کنند و آنان که در تعقل و تفکر برترند، 

نسبت به فرمان های الهی داناترند.«
2 960 »کشف راه درست زندگی« از دقت در آیۀ شریفۀ ！اّن االنسان لفی خسر 
ااّل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات و »نبودن دستاویز برای انسان در روز قیامت« به آیۀ 

！رسالً مبشرین و منذرین لئال یکون لّلناس علی اهلل حجة اشاره دارد.
3 961 تابع درک نیازهای برتر: فراتر رفتن، افق باالتر.

متبوع نیاز های برتر: دل مشغولی
3 962 آیۀ شریفه ！یا ایّها ... لما یحییکم اشاره به حیاة طیبه دارد.

1 963 تنها گزینۀ )1( به عمر گذران و هشدار به دریابی این عمر اشاره دارد.
بررسیسایرگزینهها:

گزینۀ )۲(: ارسال رسوالن
گزینۀ )3(: آب مایه حیات است
گزینۀ )۴(: اتمام حّجت بر انسان

آیۀ شریفۀ  است.  زندگی  درست  راه  کشف  به  مربوط  زیستن  چگونه   964 1
！والعصر ... بیانگر تحذیر خداوند نسبت به آن است.

3 965 نیاز به آب و غذا از نیازهای طبیعی )غریزی( انسان است.
 نام دیگر نیاز های غریزی، نیاز های طبیعی است.

1 966 الزمۀ این که انسان خود را با نیازهای اساسی زندگی رو به رو ببیند آن است 
که اندکی از سطوح زندگی روزمره فراتر برود و در افق باالتری بیندیشد.

1 967 کشف راه درست زندگی از نیاز های بنیادین یا برتر است که به دغدغه 
تبدیل می شود.

این نیاز های برتر سرمایۀ ویژۀ الهی به انسان اند. )سرمایۀ ویژۀ خدادادی(
2 968   مطمئن بودن راه )کشف راه درست زندگی( به عّلت تنها یک بار 

زندگی کردن انسان، همان ممانعت از تباهی عمر گران بها است.
1 969 مصراع اّول، آمدنم بهر چه بود، به هدف اشاره دارد و مصراع دوم، آخرننمایی 

وطنم، به آینده اشاره می کند.
2 970 دغدغۀ انسان های فکور و خردمند، کشف راه درست زندگی است.

4 971 پاسخ مناسب به نیازهای بنیادین و برتر انسان، درست، قابل اعتماد بودن 
و همه جانبه بودن آن است.

3 972 راه باید درست و قابل اعتماد باشد زیرا عمر محدود آدمی اجازۀ آزمودن 
آن راه را به ما نمی دهد.

پاسخ باید همه جانبه باشد زیرا ابعاد آدمی ارتباط کامل و تنگاتنگ )انفصال ناپذیری( 
با یکدیگر دارند.

2 973 پاسخ دو ویژگی دارد و آزمودن پاسخ مربوط به درست و قابل اعتماد بودِن 
آن است.

گاه شدن این نیاز ها را خدا به انسان نشان داده است. 2 974 پاسخ و راه آ
 افق باالتر, اختصاص به انسان و از بین مردم آرامش مربوط به خواص 

به نیاز های برتر است.
3 975 معرفت برتر عّلت برای پذیرش بهتر پیام الهی است.

2 976 عقل کامل تر عّلت برای رتبۀ باالتر در دنیا و آخرت است.
2 977 تجربۀ یکبارۀ زندگی همان شاخه اول کشف راه درست زندگی است. 

خویش  آیندۀ  درک  و  خویش  آیندۀ  شناخت  به  آخرت  با  مرتبط  سؤاالت  تمام 
مربوط است.

1 978 پاسخ صحیح به نیازهای برتر عامل سعادت انسان است.
  نیاز های اساسی یا بنیادین، همان نیاز   های برتراند.
4 979 هدف ارسال رسل تعقل بندگان در پیام الهی است.

4 980 خداوند در سورۀ شریفۀ عصر به زمان و تاریخ بشر قسم خورده است و 
دلیل خسران انسان ها در زندگی، نتیجۀ گذشتن زمان عمر آن هاست.

3 981 خداوند هر مخلوق را متناسب با ویژگی های درونش هدایت می کند.
 آیۀ ！خلق فسّوی - ّقدر فهدی به هدایت با توجه به ویژگی های خاص 

هر مخلوق نیز به این سؤال مربوط است.
1 982 دو تفاوت انسان، تفکر و اختیار است.

2 983  برنامه هدایت ویژۀ انسان شامل: تفکر در برنامه ارسالی خداوند و 
انتخاب توأم با اختیار آن است و تنها گزینه )2( هم به عقل )تفکر کردن( هم به رسول 
)برنامه ارسالی از جانب خداوند( و هم به اختیار اشاره دارد؛ لذا پاسخ صحیح گزینه )2( است.

بررسیسایرگزینهها:
گزینۀ )1(: به تفکر و عقل اشاره ندارد.

گزینۀ )3(: به اختیار اشاره ندارد.
گزینۀ )۴(: به تفکر و عقل و اختیار اشاره ندارد.



دین و زندگی
)1(

تـــا در طلـــب گوهـــر کانـــی، کانـــی

تـــا در هـــوس لقمـــۀ نانـــی، نانـــی

ــی ــی، دانـ ــر بدانـ ــز اگـ ــۀ رمـ ــن نکتـ ایـ

هـــر چیـــز کـــه در جســـتن آنـــی، آنـــی

»مولوی«
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که  می کند  اشاره  انتخاب هدف جامع  به ضرورت  بیت صورت سوال    2250 3
توضیح آن در گزینه ۳ ذکر شده است و هم مفهوم هستند.

2 2251  آیۀ ！و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما 
اال بالحق به خوبی داللت بر این دارد که جهان آفرینش بی هدف نیست و هر 

موجودی بر اساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است و به سوی 

هدف حکیمانه ای در حرکت است.

2 2252  برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز در بر دارند 
و رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست و به میزانی که هدف 

ما برتر و جامع تر باشد، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند. این افراد 

با انتخاب عبادت و بندگی خدا به عنوان هدف، با یک تیر چند نشان می زنند.

آیۀ ！من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهلل ثواب الدنیا واآلخرة کامال هم مفهوم با 

انتخاب اهداف جامع می باشد که معنای این آیه در گزینه ۲ آمده است.

2 2253 برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز در بر دارند 
و رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست و به میزانی که هدف 

ما برتر و جامع تر باشد، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند. این افراد 

با انتخاب عبادت و بندگی خدا به عنوان هدف، با یک تیر چند نشان می زنند.

آیۀ ！من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهلل ثواب الدنیا واآلخرة کامال هم مفهوم با 

انتخاب اهداف جامع می باشد.

2 2254 خلقت حکیمانۀ خداوند همان هدفمندی جهان آفرینش و برنامۀ حساب 
شده برای هر موجود است؛ جهل و نادانی ریشۀ کار بیهوده است. 

4 2255 هدف از آفرینش یا سؤاِل »ما برای چه به وجود آمده ایم؟« یک سؤال 
مهم و حیاتی است. و هدف انسان های زیرک جامع است یعنی خدا است. ！فعنداهلل 

ثواب الدنیا و اآلخرة
4 2256 حق در آیۀ ！و ما خلقنا... إاّل بالحق مبین هدفمندی مجموعۀ آفرینش است.

1 2257 ！العبین یا بازیچه نبودن همان دور بودن از عبث آفرینی است و بیانگر 
هدفمندی آفرینش است. دقت کنید که گزینۀ ۲ فقط بیانگر هدفمندی انسان و جن 

است نه کل آفرینش.
3 2258  کلمه ！ااّل بالحّق مبین هدفمندی آفرینش است.

1 2259 نظام مندی یا منظم بودن پدیده ها و غایت مندی آن ها مبین حکمت 
و تدبیر الهی است که مجموعه هدفمند در آیۀ ！... اال بالحّق روشن شده است. 

2 2260 موضوع آیۀ ！فعند اهلل ... چند نشان زدن با یک تیر )هم دنیا و هم 
آخرت( و انتخاب هدف جامع است.

ما ！بینهما العبین یا بازیچه نبودن همان حکیمانه بودن و هدف داری خلقت است. 

2 2261 قرآن کریم در آیات ۳8 و ۳9 سورۀ دخان می فرماید: »و ما آسمان ها و 
زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم، آن ها را جز به حق خلق نکردیم.« 
حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین در این آیه به معنای هدف دار بودن خلقت 
آن هاست. این آیه به خوبی داللت بر این دارد که جهان آفرینش بی هدف نیست و هر 
موجودی براساس برنامه ای حساب شده به این جهان گام نهاده است و به سوی هدف 

حکیمانه ای در حرکت است. 

ک  3 2262 برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها نیازمند معیار و مال
هستیم. دست یابی به برترین هدف یعنی بندگی خدای متعال، به همان میزان که 

بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و اراده محکم می طلبد.
3 2263  آیۀ شریفۀ ！و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین ... ، »و 
ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.« بیانگر نفی عدم 

هدفمندی آفرینش و نفی بازیچه بودن آن می باشد. 
او در دستیابی  انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و عطش    2264 3

به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد و ثابت نیست. 
گر کسی  4 2265 هر کس با نگاه و اندیشه خاص خود به سراغ هدفی می رود. ا
چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است، و می تواند روحیۀ بی نهایت طلب 
گونش باشد. می کوشد به دیگران کمک  او را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای گونا
کند. کسی هم که فکر می کند داشتن شهرت مهم است، همۀ زندگی خود را در مسیر 
رسیدن به آن قرار می دهد. کسی هم که کماالت و خوبی ها را شناخته، به آن ها دل 
می بندد و برای رسیدن به آن ها می کوشد. در نتیجه اختالف انسان ها در انتخاب 
اهداف، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ آن ها دارد و به همین دلیل تالش برای رسیدن 

به کماالت و خوبی های متعالی و بزرگ معلول شناخت آن هاست.
2 2266 بیت مطرح شده  در صورت سؤال، بیانگر اهمیت انتخاب هدفی است که 
شامل تمام اهداف خوب دیگر نیز باشد، آیۀ شریفۀ ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل 
ثواب الّدنیا و اآلخرة ، »هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و 
آخرت نزد خداست.« نیز بیانگر این پیام است که با انتخاب بندگی خداوند به عنوان 
هدف اصلی، به سایر اهداف که شامل اهداف دنیوی و اخروی است، خواهیم رسید.

2 2267 »حـق« بـودن آفرینش آسـمان ها و زمین  بـه معنای هدفـداری خلقت 
آن هاست؛ زیرا خالق آن ها خدای حکیم است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. 
3 2268  هدف ها و دلبستگی های پایان پذیر مانند مال و ثروت، هدف های فرعی 
به  شمار می آیند و هدف های پایان ناپذیر و همیشگی مانند خیرخواهی نسبت به 
دیگران، هدف اصلی محسوب می شوند. البته، هر دوی این اهداف خوب اند و برای 
زندگی ما ضروری اند. مهم این است که هدف فرعی را به  جای هدف اصلی قرار ندهیم 

و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف اصلی شود.
3 2269  با توجه به آیۀ شریفۀ ！هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت 
و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. درمی یابیم با انتخاب بندگی خداوند به عنوان 
هدف اصلی، به سایر اهداف دنیوی و اخروی نیز خواهیم رسید؛ پس بعضی از هدف ها 

به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز دربردارند. 
1 2270 همۀ موجودات آفرینش دارای هدف هستند؛ پس در برخورداری از هدف 
یکسان می باشند؛ اما در چگونگی رسیدن به هدف، میان انسان و موجوداتی هم چون 

حیوانات و گیاهان تفاوت هایی وجود دارد. 
4 2271 دست یافتن به پاسخ این سؤال که »ما انسان ها برای چه آفریده شده ایم 
و هدف از زندگی ما در این جهان چیست؟« بسیار مهم و حیاتی است و تفاوت 
انسان با سایر موجودات در این است که انسان خود هدف را انتخاب می کند، روحیۀ 

بی نهایت طلب دارد و استعدادهای متنوع مادی و معنوی دارد.
1 2272 افراد زیرک می دانند که برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های 
دیگر را نیز دربردارند و به میزانی که هدف ما جامع تر باشد، هدف های بیشتری را در 

کار عبث و بازی ≠ حکمت الهی
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درون خود جای می دهد، این افراد با انتخاب عبادت و بندگی خدا به عنوان هدف با 
یک تیر چند نشان می زنند. قرآن کریم در این باره می فرماید : ！من کان یرید ثواب 
الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرة, »هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت 

و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.« 
1 2273 در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود داشته است؛ 
زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. قرآن کریم 
در این باره می فرماید: ！و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین، »و ما 

آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.«
1 2274 در قرآن کریم، حق بودن آفرینش مخلوقات به معنای هدف دار بودن 
آن هاست. انسان برخالف سایر موجودات، باید هدف از خلقت خود را بشناسد و 
آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد، یعنی حرکت او به سوی هدف اختیاری 
است. هم چنین انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و به دنبال چیزی است 

که هرگز پایان نپذیرد. 
2 2275 از این شعر موالنا جالل الدین این موضوع دریافت نمی شود که »برخی از 

انسان ها به هدفی باالتر از لذایذ دنیوی و سرگرمی به آن نمی اندیشند«.
1 2276 هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود, اختالف, 
ریشه در نوع اندیشه ها و تفکرات دارد و گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به 

صورت غریزی به سوی هدف خود در حرکت هستند.
3 2277  دومین تفاوت میان انسان و حیوان این است که انسان دارای روحیه ای 
بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود, 
بلکه روز به روز افزون می گردد, او به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام 
نمی شود و تعبیر قرآنی هدف دار بودن آفرینش آسمان ها و زمین »حق« است ！و ما 
خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما ااّل بالحق, »و ما آسمان ها و 
زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم, آن ها را جز به حق خلق نکردیم.«

2 2278 عبارت های »ج« و »د« صحیح می باشد.
بررسی سایر عبارت ها: 

الف( فقط حرکت حیوانات به سوی هدف غریزی می باشد و حرکت گیاهان به صورت 
طبیعی است.

ب( عطش انسان در دستیابی به خواسته هایش هیچ گاه کاهش نمی یابد، بلکه روزبه روز 
افزون می گردد.

2 2279 هدفمندی آفرینش جهان معلول حکمت خداوند  است. )حکمت خداوند 
علت )متبوع( هدفمند بودن است(. پایان پذیر بودن ویژگی اختصاصی اهداف فرعی 
است؛ در حالی که هدف های ضروری زندگی هم شامل اهداف اصلی می گردد و هم 

فرعی. )یعنی قسمت آخر هر 4 گزینه صحیح است.(
متبوع = علت = دلیل  تابع = معلول = نتیجه 

4 2280 حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدف دار بودن خلقت آن ها است.
4 2281 با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، برای انتخاب صحیح اهداف و دل بستن به 
ک هستیم. این تفاوت نگاه در انسان  ها و اختالف در اهداف  آن ها نیازمند معیار و مال

آن ها معلول )تابع( نوع نگاه و اندیشۀ آن هاست.
گر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند  2 2282 ا
گونش باشد،  روحیۀ بی نهایت طلب او را سیراب کند و پاسخ گوی استعدادهای گونا

می کوشد به دیگران کمک کند.

4 2283 از دقت در آیۀ شریفۀ ！َو ما َخلَْقنَا الّسماواِت و االَرَض ...، »و ما آسمان ها و 
زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم، آن ها را جز به حق خلق نکردیم.« 
هدفمندی جهان آفرینش برداشت می گردد که بیانگر حکیمانه بودن نظام خلقت است.

 در این آیۀ شریفه  اشاره ای به هدف آفرینش نشده و تنها هدفمندی خلقت 
کید قرار گرفته است. لذا فهم هدف آفرینش از آیۀ مطرح شده امکان پذیر نیست. مورد تأ
4 2284 با توجه به بیت صورت سؤال، خداوند سرچشمۀ تمام خوبی ها و زیبایی هاست

و هر کمال و خوبی از او سرچشمه می گیرد و هدف ما باید رسیدن به سرچشمۀ 
خوبی ها و زیبایی ها که همان خداوند است، باشد.

بررسی سایر گزینه ها: 
1( دنیا محدود است و رسیدن به تمام اهداف در دنیا امکان پذیر نیست. هم چنین این 

گزینه با مفهوم بیت ارتباط زیادی ندارد.
2( با مفهوم بیت ارتباط زیادی ندارد.

3( نیاز به همت بزرگ و ارادۀ محکم از مفهوم شعر برداشت نمی گردد.
و  می کند  کید  تأ آفرینش  هدفمندی  بر  گون  گونا آیات  در  کریم  2 2285 قرآن 
آفرینش جهان را »حق« می داند. آفرینش انسان نیز هدفمند بوده است؛ هدفی که 
گام نهادن در این دنیا فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.

2 2286 آفرینش هیچ  یک از موجودات بی هدف نیست و تمام موجودات مانند 
انسان به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت هستند. 

4 2287 اختالف در اهداف انسان ها، ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان ها دارد. 
ک هستیم. با توجه به این اختالف، برای انتخاب صحیح هدف نیازمند معیار و مال

1 2288 انسان همواره در حال انتخاب هدف های پایان ناپذیر و تمام نشدنی است، 
درحالی که حیوانات و گیاهان هدف های محدودی دارند و هنگامی که به سرحدی از 

رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند.
بررسی سایر عبارت ها: 

دنبال  را  خود  اهداف  طبیعی  به صورت  گیاهان  و  غریزی  به صورت  حیوانات  الف( 
می کنند؛ درحالی که در این عبارت برعکس عنوان شده است.

ج( به کار بردن واژۀ »انتخاب« در آخر عبارت برای حیوانات و گیاهان صحیح نیست، 
چون این موجودات فاقد اختیار و قدرت انتخاب می باشند.

د( آفرینش تمام موجودات، هدفمند است.
1 2289 برای این که بتوانیم با یک تیر چند نشان بزنیم )اهداف برتر و جامع تر 
برگزینیم(، باید به تنوع استعدادهای انسان و بی نهایت طلبی او توجه کنیم؛ زیرا هدفی 

جامع تر و کامل تر است که بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد.
3 2290  آیه اول به هدفمندی آفرینش اشاره دارد. 

و آیه دوم به چند نشان زدن با یک تیر که انسان زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف 
با یک تیر دو نشان )دنیا و آخرت( می زند. 

3 2291  افراد زیرک مقابل این افراد )صورت سؤال( اند که با یک تیر چند نشان 
می زنند و دارایی ها و سرمایه های خود را صرف هدف های جامع و ارزشمند می کنند.

آیۀ مربوط به یک تیر و چند نشان نیز ！من کان یرید.... است. 
2 2292 هر موجودی آفرینش هدفمند دارد.  با برنامۀ حساب شده به این 

جهان گام نهاده است.
مبنای برنامۀ حساب شده همان هدف دار بودن خلقت و حق بودن آفرینش است. 
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4 2293 شعر مذکور بیانگر ضرورت رجوع به سرچشمۀ خوبی ها به عنوان هدف 
جامع یا همان پیام آیۀ ！من کان یرید... است.

1 2294 صورت سؤال ترجمۀ آیه ！من کان یرید... است. 
2 2295 هدفمند بودن خلقت تک تک موجودات این جهان نمایان گر حکیم بودن 
خداوند است یعنی خدایی که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد و حق بودن آفرینش 

آسمان ها و زمین به معنای هدف دار بودن خلقت آن هاست.
گـر روح انسـان بی نهایت طلـب اسـت و خوبی هـا را به صـورت بی پایان  3 2296  ا
می خواهـد شایسـته اسـت کـه تنهـا خـدا و بندگـی او را به عنـوان هـدف نهایـی 
انتخـاب کنـد و آیـۀ شـریفۀ ！مـن کان یریـد ثـواب الدنیا فعنـداهلل ثـواب الدنیا و 
اآلخـرة ضـرورت رجـوع بـه خـدا را به عنـوان هدف معرفـی می کند کـه هرکس به 
دنبـال سرچشـمۀ خوبی هـا و زیبایی هـا اسـت، همـۀ آن هـا و سرچشـمۀ اصلی آن 

نـزد خداونـد بزرگ اسـت.

3 2297  آیۀ شریفۀ ！و ما خلقنا الّسماوات و األرض و ما بینهما العبین ...؛ »و 
ما آسمان ها و زمین و آن چه را بین آن هاست به بازیچه نیافریدیم.« بیانگر هدفمندی 

آفرینش و نفی بازیچه بودن آن است. 
3 2298  هدف ها و دلبستگی های پایان پذیر، مانند مال و ثروت، هدف های فرعی 
به شمار می آیند و هدف های پایان ناپذیر و همیشگی، مانند خیرخواهی نسبت به 
دیگران، هدف اصلی محسوب می شوند. البته، هر دوی این اهداف خوب اند و برای 
زندگی ما ضروری اند. مهم این است که هدف فرعی را به  جای هدف اصلی قرار ندهیم 

و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف اصلی شود.
2 2299 با توجه به ترجمۀ آیۀ شریفه »هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، 
نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.« درمی یابیم با انتخاب بندگی خداوند 
به عنوان هدف اصلی، به سایر اهداف دنیوی و اخروی نیز خواهیم رسید؛ پس بعضی 

از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز در برمی گیرند. 
1 2300 افراد زیرک می دانند که برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های 
دیگر را نیز دربردارند و به  میزانی که هدف ما جامع تر باشد، هدف های بیشتری را 
در درون خود جای می دهد. این افراد با انتخاب عبادت و بندگی خدا به عنوان هدف 
اصلی با یک تیر چند نشان می زنند و در حقیقت به شعر »چون که صد آمد نود هم 
پیش ماست« توجه کردند. قرآن کریم در این باره می فرماید : ！َمن کاَن یُریُد ثَواَب 
الّدنیا فَِعنَد اللِّٰه ثواُب الّدنیا َو اآلِخَرِة, هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و 

 .پاداش دنیا و آخرت نزد خداست
3 2301  در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود داشته است؛ 

زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. 
1 2302 آیات دیگر گزینه ها همگی مبّین این هستند که خداوند، غایت و مقصد 
زندگی و برترین هدف انسان، رسیدن به اوست و فقط گزینۀ )1( بیانگر حق بودن 

آفرینش جهان می باشد.

2 2303 پیام دیگر گزینه ها: 
گزینۀ )1( و )4(: خداوند متعال غایت و مقصد زندگی است و برترین هدف و هدف 

اصلی انسان، رسیدن به او و بندگی اوست.
گزینۀ )3(: فقط دربارۀ خلقت صحبت کرده نه ویژگی آن

گر کسی  4 2304 هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. ا
چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است، می کوشد به دیگران کمک کند. 
کسی هم که کماالت و خوبی های متعالی و بزرگ را شناخته، به آن ها دل می بندد و 
برای رسیدن به آن ها می کوشد. پس این اختالف، ریشه در نوع اندیشۀ انسان دارد. 
باید ارزش هدف ها را  انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها  بنابراین برای 

مشخص کنیم و متناسب با ارزشی که دارند به آن ها رتبه دهیم.
اندکی تأمل کند، می بیند که در درون خود در جست و جوی  4 2305 هر کس 

سرچشمۀ خوبی  ها و زیبایی هاست و تا به آن نرسد، آرام و قرار ندارد.
3 2306  افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از بهره های مادی 
زندگی استفاده می کنند و هم از آن جایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت 
رضای خدا انجام می دهند جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای 
آخرت خویش را آباد می سازند و ناظر به آیۀ ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل 

ثواب الّدنیا و اآلخرة می باشد.

1 2307 افراد زیرک، می دانند که برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های 
دیگر را نیز دربردارند و رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست، 
لذا آیۀ شریفۀ ！فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرة به آن اشاره دارد و انسان می تواند 

با یک تیر چند نشان بزند. زیرا از نعمت های دنیوی و اخروی هر دو بهره می برد.
2 2308 بندگی است که باعث می شود، انسان شایستۀ دریافت لطف و رحمت ویژۀ 
خداوند شود و به زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت برسد و تعبیر »یک تیر و چند 
نشان« در آیۀ ！من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهلل ثواب الدنیا و اآلخرة ... مذکور 

است، چون هم ثواب دنیا و هم آخرت همگی نزد خدا است.
1 2309 نزدیکی و تقرب به خداوند به عنوان هدف زندگی، به همان میزان که بزرگ و 
ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و ارادۀ محکم می طلبد، همان طور که دستیابی به 

گوهرهای گران قدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد.
2 2310 آیۀ »ما خلقناهما إاّل بالحق« به هدفمند و حکیمانه بودن عالم هستی 

اشاره دارد.
4 2311 رجوع شود به آیۀ ！و ما خلقنا الَسماواِت و االَرَض ... إاّل بالحق، بازیچه 
نبودن آفرینش همان هدفمندی آن را بیان می کند که  برای همۀ موجودات است. در 

صورتی که گزینه های دیگر مختص انسان می باشد.
3 2312  حق بودن آفرینش مبین حکمت الهی است. 

2 2313 حقانیت همان هدفمندی است که مبین برنامۀ حساب شدۀ موجودات و 
حرکت به سوی هدف آن هاست. دقت کنید که در سؤال هدفمندی همۀ عالم مورد 

نظر است و نه فقط انسان.

3 2314  حیوانات با غریزه، گیاهان به صورت طبیعی و انسان با قدرت انتخاب 
هدف خود را انتخاب می کند و به سمت آن حرکت می کند. 

عامل  انسان،  بودن  بی پایان  در جستجوی چیزهای  یا  1 2315 بی نهایت طلبی 
افزون شدن عطش انسان در دستیابی به خواسته هایش است.

انسان هرگز به حد مطلوبی برای توقف نمی رسد چون بی نهایت طلب است.
2 2316 اهداف حیوانات غریزی است و برخالف انسان بعد از رسیدن به اندازه ای 

از رشد متوقف می شود. 
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4 3362 تنظیم وضع ظاهری به گونه ای که نظر سوء دیگران را به دنبال نداشته 
باشد، تعریفی از آراستگی است.

4 3363 سفارش پیامبر )ص(:
1. مردان  سبیل و موهای بینی خود را کوتاه کنید.

۲. زنان  بلند نگه داشتن ناخن ها برای افزایش زیبایی

4 3364 افراط در آراستگی در قرآن کریم به نام تبرج یاد شده که امری جاهالنه است.
1 3365 دین، افراط در آراستگی را باعث غفلت از هدف اصلی زندگی می داند و دور 

شدن از خدا را به عنوان ثمره ای دیگر از این افراط بیان می کند.

2 3366 علت ارزش بیشتر عفاف زنان، بهره مندی بیشتر آن ها از نعمت زیبایی است.
1 3367 زن کانون عفاف خانواده است و بیانگر زیبایی او در هر دو بعد باطنی و 

ظاهری اش می باشد.

1 3368 در این دوران عموم مردم توانایی پوشش چنین لباسی را دارند )کالم 
امام صادق )ع((

1 3369 سیرۀ مذکور در ارتباط با توجه به زیبایی های ظاهر در عین زیبایی های 
باطن می باشد.

2 3370 عفاف در راستای آراستگی زمانی واقع می شود که انسان به تبرج نیفتد. به 
عالوه انسان عفیف مقبولیت را در عدم جلب توجه ظاهری می بیند.

3 3371 سستی و ضعف در دین حاصل پوشیدن لباس نازک و بدن نما است و 
جنگ با خدا حاصل آراستن خود برای جلب توجه دیگران است.

و  کی  پا به  را  او  درونی  ندایی  و همواره  است  خانواده  عفاف  کانون  4 3372 زن 
کدامنی فرا می خواند. از این رو می کوشد آراستگی او در جامعه به گونه ای باشد که  پا

گوهر زیبای وجودش، از نگاه نااهالن دور بماند و روح بلندش تحقیر نشود.

که حتی  بود  برجسته  چنان  باستان  ایران  در  زنان  و حجاب  4 3373 پوشش 
برخی از مورخان بر این باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش 

حجاب در جهان دانست. در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت 

پوشش  آن  زنان  که  است  ملتی  و  قوم  کمتر  و  بوده  مطرح  پسندیده  اصل  یک 

مناسبی نداشته باشند. تفاوت ها مربوط به چگونگی و حدود آن بوده است.

3 3374 با توجه به پیام آیۀ شریفه ！...یدنین علیهن من جالبیبهن ذلک ادنی 
ان یعرفن فال یؤذین نتیجۀ عمل به پوشش توصیه شده در این آیه، سبب می شود 

کی شناخته شود و افراد بی بندوبار که اسیر هوی و هوس خود  که زن به عفاف و پا

هستند، به خود اجازۀ تعرض به او را ندهند.

1 3375 حجاب چگونگی پوشش زن را در اجتماع مشخص می کند. این حکم نه 
تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود، بلکه سبب می شود تا حضوری مطمئن و 

همراه با امنیت داشته باشند و از نگاه نااهالنی که در جامعه حضور دارند، ایمن باشند.

خداوند در قرآن کریم می فرماید: ！یا ایها النبی قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین 

علیهن من جالبیبهن... که این آیه هم مفهوم با حجاب و پوشش زنان در جامعه است.

4 3376 دیدن زیر چانۀ نامحرم، حرام است. اما دیدن صورت و روی و کف دست 
بالمانع است. طبق آیۀ شریفۀ ！یُدنیَن َعلَیِهنَّ ِمن جاَلبیِبِهنَّ ذلک ادنی ان یعرفن فال 

کان می شود. یوذیّن، جلباب )پوشش( سبب دوری زنان مسلمان از آزار و اذیت ناپا

، »پوشش های خود را به خود  1 3377 عبارت قرآنی ！یُدنیَن َعلَیِهنَّ ِمن جاَلبیِبِهنَّ
نزدیک سازند.« بیانگر لزوم پوشاندن اطراف صورت و گریبان توسط زنان مسلمان است.

4 3378 از آیات برمی آید که زنان مسلمان از ابتدا با حجاب آشنا بودند و موی سر 
خود را می پوشاندند )زیرا آیه می فرماید پوشش ها را به خود نزدیک کنید، پس معلوم 
می شود پوشش از قبل وجود داشته است( ولی با حدود و چگونگی آن آشنا نبودند. 
آیۀ شریفۀ ！یُدنیَن َعلَیِهنَّ ِمن جاَلبیِبِهنَّ ذلك أَدنی ان یعرفن فألیؤَذیَْن دستور 
می دهد که زنان حجاب خود را به خود نزدیک سازند و با رعایت حجاب کامل به عفاف 

شناخته شوند و از آزار آن ها جلوگیری شود.
4 3379 در توضیح آیۀ شریفۀ ！ذلَِك أدنٰی أن یُعَرفَن ... می خوانیم: این گونه 
کی شناخته شود و افراد بی بندوبار که اسیر  پوشش سبب می شود که زن به عفاف و پا

هوٰی و هوس خود هستند، به خود اجازۀ تعرض به او ندهند.
3 3380 براساس پاسخ امام صادق )ع( به یکی از یارانش که پرسیده بود: آیا ساعد 
زن از قسمت هایی است که باید از نامحرم پوشیده شود؟ امام فرمودند: »بلی، آن چه 

زیر روسری قرار می گیرد نباید آشکار شود.«
و آیۀ شریفۀ ！.... ذلَِك أَدنٰی اَن یُعَرفَن فاَل یؤذیَن ... پاسخ را مشخص می کند.

4 3381 رعایت حجاب سبب عدم آزار و اذیت هوسرانان و احساس حقارت آنان در 
برابر زنان محجبه می شود و این امر در آیۀ ！ذلَِك أَدنٰی اَن یُعَرفَن فاَل یؤذیَن هویدا است.

4 3382 آیۀ شریفۀ ！... ذلَِك أَدنٰی اَن یُعَرفَن فاَل یؤذیَن بیانگر علت حجاب و 
پوشش است که در گزینۀ )4( یافت می شود و همین شناخته شدن به عفاف و مصون 

ماندن از آزار هوسرانان می باشد.
2 3383 با توجه به معنای آیه، زنان مسلمان خود را می پوشاندند ولی با حدود آن 
آشنا نبودند. لذا خداوند به آنان دستور می دهد روسری ها و پوشش هایشان را به خود 

نزدیک سازند تا اطراف صورت و گریبان آنان نیز پوشیده شود.
باید  باال  به  مچ  »از  فرمودند  یسار  فضیل بن  پاسخ  در  )ع(  4 3384 امام صادق 
پوشیده شود.« بنابراین ساعد زن باید پوشیده باشد و این موضوع به صراحت حدود 

حجاب را مشخص می کند.
2 3385 پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی 
مورخان غربی بر این باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب 
به صورت یک  زنان  ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها پوشش  در جهان دانست و در 
اصل پسندیده مطرح بوده، ولی تفاوت ها مربوط به چگونگی و حدود آن بوده است.

4 3386 آیۀ شریفه خطاب به زنان و دختران پیامبر )ص( و زنان مؤمنان است؛ ！یا 
ایها الّنبی قل الزواجك و بناتك و نساء المؤمنین ... که به عفاف شناخته شوند )ان 
.یعرفن( و دربارۀ نزدیک کردن پوشش به خود است ！یدنین علیهن من جالبیبهّن

مسلمان  زنان  سایر  و  )س(  زهرا  فاطمه  از حضور حضرت  خبر  1 3387 تاریخ 
در جبهه های جنگ برای پرستاری و کمک به مجروحان می دهد و این موضوع با 
ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان ناسازگار است، یعنی منافات دارد.

ندارد،  حقیقی  مسیحیت  اندیشۀ  در  جایگاهی  غرب  زنان  3 3388 بی حجابی 
بلکه بازگشتی به سنت های مشرکانۀ قبل از حضرت مسیح )ع( محسوب می شود.

4 3389 قرآن کریم می فرماید: »وظیفۀ مردان است که چشم خود را کنترل کنند 
و از نگاه به نامحرم خودداری کنند و دامان خود را از گناه نگه دارند« و سپس دربارۀ 
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زنان می فرماید: »زنان نیز موظف اند مانند مردان از نگاه به نامحرم خودداری کنند و 
دامان خود را از گناه حفظ کنند«.

2 3390 ثمرۀ رعایت قوانین حجاب اسالمی و توجه به کرامت زن سالمت اخالقی 
جامعه را در پی دارد و ثمرۀ توجه دین مبین اسالم به فرهنگ اقوام و مّلت ها عدم 

تعیین چگونگی و نوع پوشش را مورد توجه قرار می دهد.

4 3391 ثمرۀ رعایت حجاب در مسیحیت، نزدیک تر شدن به دینداری است و ثمره 
حجاب زنان ایران باستان، منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان می باشد.

3 3392 حضور حضرت فاطمه )س( و زنان مسلمان در جبهه های جنگ به عدم 
سلب آزادی زنان توسط حجاب اشاره دارد و چادر شرایط مطرح شده در اسالم را 

فراهم می آورد و نه در تمام ادیان.

2 3393 زنان باید عالوه بر موی سر، گریبان و گردن خود را هم بپوشانند.
4 3394 حجاب همچون امور دیگر یک وظیفه است، هرچه کامل تر انجام شود، نزد 

خدا با  ارزش تر است و چادر تمام شروط پوشش زنان را دارد.

1 3395 حجاب سبب حضور مطمئن بانوان در جامعه می شود و تجربۀ کشور ما 
گواه بر این مدعاست.

به حجاب  را می پوشاندند و هم  یهود هم موی سر خود  آیین  3 3396 پیروان 
پایبند بودند.

4 3397 حجاب  داشتن از دیدگاه راهبه ها و قدیسه ها به دینداری  نزدیک تر و در 
پیشگاه خدا پسندیده تر است.

3 3398 تفاوت ادیان و فرهنگ ها در پوشش زنان، مربوط به چگونگی و حدود 
آن بوده است.

1 3399 زنان موظف اند پوشش خود را به گونه ای انتخاب کنند که نازک، چسبان و 
تحریک کننده نباشد و هم چنین چگونگی و نوع پوشش تا حدود زیادی تابع آداب و 

رسوم ملت ها و اقوام است.

3 3400 گزینه های )1(، )۲( و )4( بیانگر این است که ادعای خانه نشین کردن زنان 
و سلب آزادی آنان با نگاه قرآن و سیرۀ پیشوایان دین ناسازگار می باشد، اما گزینۀ )۳(، 

اشاره به اختصاص نداشتن حجاب به مسلمانان دارد.

گونی در پوشش را پذیرفته اما قوانینی را برای رعایت  3 3401 اسالم تنوع و گونا
صحیح پوشش چه برای زنان و مردان توصیه کرده است. هم چنین بی حجابی زنان 

غرب نه تنها جایگاهی در اندیشۀ مسیحیت حقیقی ندارد بلکه بازگشتی به سنت های 

مشرکانۀ قبل از حضرت مسیح )ع( محسوب می شود.

نامحرم جایز  از بدن زن  تا مچ  امام کاظم )ع( دیدن دست  4 3402 به فرمودۀ 
است. لذا روی دست و کف دست جایز است و چادر سبب دور شدن افراد ناپاک از 

زن مسلمان می شود.

2 3403 چه لذتی دارد که انسان فقط زندگی کوتاه دنیا را نبیند و نگاهی هم به 
زندگی بی پایان آخرت داشته باشد. همراه نبودن قافلۀ دل های آلوده با انسان ثمرۀ 

 کنترل حجاب و عفاف است که در آیۀ شریفۀ ！ذلَك ادنی ان یعرفن فال یؤذین

ترسیم شده است. )رهایی از آزار و اذیت و تعرض افراد بی بندوبار که اسیر هوٰی و 

هوس خود هستند.(

بُی ُقْل اِلَزواِجَك َو بَناتَِك َو نِساِء الْمؤِمنیَن  2 3404 مطابق آیۀ شریفۀ ！یَا اَیَُّها النَّ
یُدنَیَن َعلیِهَن ِمن جاَلبیِبهَن ... علت دستور نزدیک کردن پوشش دو مورد ！ذلَك 
ادنی ان یعرفن به معنای »تا به عفاف شناخته شوند« و ！فاَل یؤَذیَن به معنای 
»مورد اذیت قرار نگیرند« می باشد و استفاده از »چادر« به سبب حفظ کرامت بیشتر 

زن و پوششی مناسب مطابق این آیۀ شریفه می باشد.
4 3405 زنان ایرانی قبل از اسالم عموماً پیرو آیین زرتشتی بودند و با پوشش کامل 

در محل های عمومی رفت و آمد می کردند.
گر براساس قوانین دینی و رعایت عفاف باشد، مانعی ندارد. 2 3406 نگاه به نامحرم ا

2 3407 طبق فرمودۀ امام کاظم )ع( تنها چهره و دست تا مچ جایز به دیدن است 
و بقیه بدن باید پوشیده شود.

3 3408 امام صادق )ع( در جواب فضیل بن یسار فرمود: آنچه زیر روسری است و 
از مچ به باال نباید آشکار شود و ساعد هم باید پوشیده شود.

 )به ]عفاف[ شناخته شدن 
ترجمه

 4 3409  ！ذلَك ادنی ان یعرفن
برای آن ها بهتر است( لذا قرآن کریم به رعایت عفاف دعوت کرده است.

قرآن کریم در آیه ！یُدنیَن َعلیهن حدود حجاب را تعیین کرده و نوع پوشش را به 
آداب و رسوم ملت ها اختصاص داده است. به عالوه پیشوایان دین نیز حدود حجاب 

را تعیین کرده اند )روایات امام کاظم )ع( و امام صادق )ع((
2 3410 شرح آیه )ثمرۀ حجاب(:
1- شناخته شدن به عفاف و پاکی

۲- عدم تعرض افراد بی بند و بار و هوس باز است.
4 3411 بنا به ترجمۀ آیه، جاَلبیبهنَّ یا جلباب به پوشش تعبیر شده است.

3 3412 بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ 1(: حجاب قبل از این آیه هم تا حدودی رعایت می شود.

گزینۀ ۲(: تابعیت باید ذکر شود. )علّیت(
گزینۀ 4(: اسالم نوع و چگونگی پوشش را تعیین نکرده و بر آداب و رسوم  مّلت ها 

سپرده است.
4 3413 طبق آیۀ شریفۀ ！ ٰذلک أدنَی أْن یعرفن فاََل یُؤَذیَن ثمرۀ شناخته شدن 

به عفاف، مصونیت از آزار بی قید و بند است.
3 3414 چگونگی و نوع پوشش به آداب و رسوم ملل و اقوام سپرده شده است و 

استفاده از لباس های مذکور خالف معیارهای اسالمی و در نتیجه حرام است.
1 3415 حدود و حجاب همان پوشش سرتاسری بدن به جز صورت و دست تا مچ 

می باشد و عدم تحریک کنندگی هم از شرایط پوشش زنان است.
3 3416 در اسالم قرآن به برتری چادر نسبت به سایر پوشش ها به طور صریح 

اشاره نشده است.
قرار  آزار  مورد  درنتیجه  و  شدن  شناخته  عفاف  به  حجاب،  2 3417 عّلت 

نگرفتن می باشد.
ارزش های  کننده(  )نفی  با(  هماهنگ  )عدم  منافی  پوشش  به  4 3418 ُحرَمت 

اخالقی جامعه اختصاص می گیرد.
بلکه  نیست  جامعه(  در  حضور  )کاهش  بازدارنده  تنها  نه  1 3419 حجاب 

تشویق کنندۀ حضور در جامعه می باشد. )باعث حضور مطمئن و ایمن در جامعه(
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3 3420 حجاب حضور زنان را در جامعه محدود نمی کند، بلکه این حضور را چند 
برابر می نماید )حجاب محدودیت نیست(. به عالوه شرایط حضوری مطمئن و ایمن را 

برای زن فراهم می سازد )مصونیت است(.
1 3421 خداوند دستور حجاب را برای زمان حضور زن در اجتماع و مواجهه با 
نامحرمان داده نه برای داخل خانه. امام کاظم )ع( به حد و حدود حجاب )صورت و 

دست تا مچ( اشاره فرمودند.
کید داشته و  3 3422 همۀ ادیان در واقع یک دین هستند و همواره بر پوشش تا

آن را الزمۀ دینداری برشمرده اند.
4 3423 اروپا قبل از مسیح بی دین بود )شرک و بت پرستی( و موی سر خود را 
نمی پوشاندند. با ورود مسیحیت حجاب را به دینداری نزدیک تر دانستند ولی اخیراً 

مورد غفلت قرار گرفته است.
1 3424 قبل از ظهور مسیح )ع( در فلسطین، اروپا در شرک و بت پرستی به سر می برد.
کید کرده اند. 2 3425 ادیان الهی )که در واقع یک دین بوده اند( همواره بر پوشش تا

4 3426 بی حجابی زنان غرب، نه تنها جایگاهی در اندیشۀ مسیحیت حقیقی ندارد؛ 
بلکه بازگشتی به سنت های مشکرانۀ قبل از حضرت مسیح )ع( محسوب می شود.

2 3427 زنان مسیحی حضرت مریم )س( را الگوی خود قرار دادند و زنان راهبه و 
قدیس همواره به داشتن یکی از کامل ترین حجاب ها شناخته شده اند.

2 3428 کنترل چشم در برابر نامحرمان از وظایف مشترک مردان و زنان در رعایت 
عفاف می باشد.

3 3429 پوشش مردان:
1- لباسی که حافظ وقار و احترام مرد باشد.

۲- با ارزش های جامعه هماهنگ باشد.
عمل  هر  مانند  است،  الهی  وظیفۀ  یک  که  پوشش  و  حجاب  1 3430 رعایت 
دیگری، هرچه کامل تر و دقیق تر انجام شود، نزد خدا باارزش تر و آثار و ثمرات فردی 
باالتری می رساند. و کمال معنوی  به رشد  را  فرد  و  افزون تر است  آن  اجتماعی  و 

در  پرستاری  منظور  به  )س(  فاطمه  حضرت  و  مسلمان  زنان  3 3431 حضور 
جبهه های جنگ )و نه جهاد با دشمنان خدا( نمونه اسالمی و چوپانی دختران شعیب 

)ع( مثال غیراسالمی، نفی سلب آزادی زنان محجبه است.
2 3432 جامعه  باال رفتن سالمت اخالقی

خوِد زن  حفظ حریم و حرمت زن
4 3433 این امر مبین نزدیک تر بودن حجاب به دینداری و پسندیده تر بودن آن 

در پیشگاه خداست.
3 3434 ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب دانسته اند و چگونگی پوشش 

را دین مشخص نکرده و آن را به آداب و رسوم ملت ها سپرده است.
1 3435 پوشاندن چهره و دست تا مچ  روایت امام کاظم )ع(

آشکار نساختن آن چه زیر روسری قرار دارد  روایت امام صادق )ع(
1 3436 بنابر آیات قرآن کریم زنان باید حجاب خود را به گونه ای تنظیم کنند که 

عالوه بر موی سر، گریبان و گردن آن ها را نیز بپوشاند.
2 3437 ！ یُدنیَن َعلَیِهنَّ ِمن جاَلبیِبِهّن؛ پوشش های خود را به خود نزدیک تر 

کنند. آیه اشاره به دستور حجاب برای زنان دارد.

3 3438 سفارش ها و دستورات قرآن کریم در باب رعایت حجاب، خانه نشینی و 
سلب آزادی زنان را رد نمی کند و به آن اشاره ای ندارد.

3 3439 استفاده از چادر سبب حفظ هرچه بیشتر کرامت و منزلت زن می گردد و 
توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند.

3 3440 قرآن کریم عفت حضرت مریم )س( را در معبدی که زنان و مردان به 
پرستش می پرداختند، می ستاید؛ که این امر مثالی قرآنی از حضور مثبت بانوان در 

جامعه می باشد و بیانگر ناسازگاری ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان با 

نگاه قرآن و سیرۀ پیشوایان دین است.

قل  النَّبیُّ  اَیُّها  می فرماید: ！ یا  احزاب  سورۀ  شریفۀ 59  آیۀ  در  4 3441 خداوند 
الَزواجك و بناتَك و نساِء المؤمنین یُدنیَن علیهنَّ ِمن جالبیبهنَّ ذلك اَدنی اَن یُعرفن 

فال یُؤَذین...، »ای پیامبر! به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش های خود 

را به خود نزدیک تر کنند. این برای آن که به ]عفاف[ شناخته شوند و مورد آزار قرار 

کی شناخته شدن زنان و  نگیرند، بهتر است ...« براساس این استدالل به عفاف و پا

ایمن ماندن ایشان از آزار هوس بازان در گرو رعایت حجاب است.

2 3442 قرآن کریم زنان و مردان را تنها به پوشش مناسب دعوت نکرده است بلکه 
گون بیان نموده است. حدود این پوشش را نیز در آیات گونا

3 3443 نزدیک کردن پوشش ها به خود مبین آن است که زنان مسلمان از ابتدا 
خود را ملزم به رعایت حجاب می دیدند اما با حدود آن آشنا نبودند.

2 3444 با توجه به توضیحات صفحۀ انتهایی درس دوازدهم، قسمت چه لذتی 
دارد ...  چه لذتی دارد که انسان مردانگی را، نه فقط در پرورش اندام و قوت 

بازو، بلکه در توان خویشتن داری در مقابل وسوسه های شیطان معنا کند.

امیرالمؤمنین علی )ع( آراستن برای دیگران )که به منظور ارضای حس  در کالم 

مقبولیت انجام می شود( گناه بوده و متأثر از وساوس شیطان است.

3 3445 چه لذتی دارد که انسان بداند دنیا راهی است به سوی خدا و در این راه 
نباید با نگاهش، حرفش و نوع پوشش، سنگ راهی باشد و دلی را از حرکت در این 

مسیر باز دارد.

مفهوم فوق کامالً با عبارت »مبادا خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ 

با خدا بروی« هم خوانی دارد.

4 3446 چه لذتی دارد وقتی انسان در آلوده شدن چشم و قلب دیگران نقش 
نداشته باشد و بخشی از گناهان آنان را پای نامۀ اعمال خود ننویسد.

چه لذتی دارد وقتی انسان هدف خلقت خویش را فراموش نکند و عمر گران بهای 

خود را پای میز آرایش و دوختن و پوشیدن و نمایش دادن و به چشم ها نشستن، 

به پایان نرساند.

2 3447 چه لذتی دارد وقتی رضایت خدا را به رضایت انسان های هوس ران ترجیح 
می دهی؛ چه لذتی دارد عفیف بودن.

 تمام مطالب قسمت »چه لذتی دارد ...« مرتبط با عفاف و عفیف بودن می باشند.

فردی که می کوشد تمایالت درونی و تصمیم ها و فعالیت های خود را در جهت خواست 

و رضایت الهی قرار دهد، به توحید عملی رسیده است.
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