


 

  در يك نگاهسال دوم هاي اول و دوم  و روايات درس آيات
  اولدرس 

  )3و2اعلي ( ديهفَ ردذي قَسوي الَّفَ قَلَالّذي خَ◄

  .خود است ي هر يك از موجودات جهان داراي ساختار منظم ويژه -
  .كند شده است كه هدف خاصي را دنبال مياي ساخته  گونههر موجودي به  -

  الَّذينَ يذْكُرُونَ اللَّه قياماً و قُعوداً و علـي خَلْقِ السماوات و الْأَرضِ و اخْتالف اللَّيلِ و النَّهارِ لĤَيات لأُولي الْأَلْبابِ  إِنَّ في◄ 
  )191- 190عمران آل (رخَلْقِ السماوات و الْأَرضِ ربنا ما خَلَقْت هذا باطالً سبحانَك فَقنا عذاب النَّا  جنُوبِهِم و يتَفَكَّرُونَ في

  .تواند حقيقت جهان را به درستي دريابد كه اهل تفكر باشد كسي مي -
  .ند كه بيهودگي، عبث و باطل بودن در آن راه ندارد ين جهان در حكم يك مجموعه هدفمندموجودات ا -
  »قت هذا باطاللربنا ماخ« .استگيرند اين است كه جهان هدفمند  از ياد خدا و تفكر در آفرينش مي اي كه خردمندان پس نتيجه -

  ها و زمين تفكر در آفرينش آسمان -2)ذكر(ياد خدا در همه حال  - 1: عبارت است ازترتيب  بههاي خردمندان  ويژگي -

 هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار/ اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود : هم مفهوم بيت -

◄الَّذي أَتْقَنَ كُلَّ شَي اللَّه نْعحابِ صرَّ السرُّ متَم يه ةً ودها جامبستَرَي الْجِبالَ تَح لُونَ وخَبيرٌ بِما تَفْع إِنَّه 88نمل (ء(  

  .است )خالق حكيم(آگاهي خداوند  ي ت نشانهنظم و هدفمندي مخلوقا استحكام، -

  )49قمر (ء خَلَقْناه بِقَدر نَّا كُلَّ شَيا◄

  ).خود است ي داراي ساختار منظم ويژه( .است ظرفيت وجودي خود آفريده شده ي هر موجودي به اندازه -

 )44عنكبوت ( ذلك لĤَيةً للْمؤْمنينَ  خَلَقَ اللَّه السماوات و الْأَرض بِالْحقِّ إِنَّ في◄

  .يابيم كه جهان بر حق استوار است نگريم در مي ابط مستحكم و نظم استوار جهان ميوقتي به رو -
  .يابد كه اهل ايمان باشددرستي در تواند حقيقت جهان را به كسي مي -

  درس دوم
  )3احقاف (نأُنْذروا معرِضُوما خَلَقْنَا السماوات و الْأَرض و ما بينَهما إِالَّ بِالْحقِّ و أَجلٍ مسمي و الَّذينَ كَفَرُوا عما ◄

  .آفريده شده و داراي سرآمد و هدف مشخصي هستند) هدفمند(موجودات اين جهان به حق  ي همه -

  )3تغابن (صوركُم و إِلَيه الْمصيرخَلَقَ السماوات و الْأَرض بِالْحقِّ و صوركُم فَأَحسنَ ◄

 .سوي او نيز دارد كه از خداست رو بهطور  كاروان هستي همان -
 .ها قرار داده شده است ها به هدف بوده در خلقت آن چه را كه نيازمند رساندن آن اند و آن قات در بهترين صورت خلق شدهمخلو هر يك از - 
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◄عرْجي هإِلَي كَرْهاً و عاً وضِ طَوالْأَر و ماواتي السنْ فم لَمأَس لَه غُونَ وبي رَ دينِ اللَّه83آل عمران (ونَأَ فَغَي(  

نهايي جهان خلقت است در  سوي خداوند كه مقصد كنند و به عمل مي قانونمندي واحد الهيمخلوقات عالم تحت  ي همه -
  .باشند حركت مي

        )3ملك ( منْ فُطُورٍ  خَلْقِ الرَّحمنِ منْ تَفاوت فَارجِعِ الْبصرَ هلْ تَري  في  ما تَري...◄

وستگي كامل براي را تشكيل مي دهند داراي انسجام كامل و پي نظام واحد جهانيها كه  آن ي هر يك از مخلوقات و مجموعه -
  .ها راه ندارد گونه نابساماني درآن باشند و هيچ رسيدن به هدف مي

  
شوند در حالت كلي به  يشروع م» من آياته «كه با )انديشه وتحقيق درس دوم(سوره شوري29سوره روم و 25تا  22آيات :نكته

  .اشاره دارندحكيمانه بودن خلقت 

  :بيت

 .ما ز درياييم و دريا مي رويم/ ما زباالئيم و باال مي رويم ◄
  .سوي خدا دارد جهان از خداست و رو به -
  .يعني حركتي روبه رشد و تكامل دارد. سوي خداوند كه كمال مطلق است در حركت است جهان به -
  .باشد مفهوم مي ي آياتي كه مربوط به معادند هم همهاين بيت با  -
  

  در يك نگاه  سال چهارم اولدرس و روايات  آيات 
  
◄ ميدالْح يالْغَن وه اللَّه و إِلَي اللَّه الْفُقَراء أَنْتُم ا النَّاسهيا أَي ديدبِخَلْقٍ ج أْتي و كُمبذْهشَأْ يلَـي   إِنْ يع كما ذل و

  )17تا  15فاطر (اللَّه بِعزيزٍ

.مخلوقات از جمله انسان، در وجود و هستي خود نيازمند خداست ي اشاره به اين دارد كه همه »انتم الفقراء الي اهللا« -

  .نياز خداست، او در هستي خود به ديگري محتاج نيست اشاره به اين دارد كه تنها وجود بي »واهللا هوالغني الحميد« - 

) لذاتافقير ب(مخلوقات وابسته به خداست اشاره به اين دارد كه چون وجود  »ان يشا يذهبكم و يات بخلق جديد« -

  .ها را نگه دارد كه آن ها را ببرد و مخلوقات ديگري به جاي آن بياورد و يا اين تواند آن اوست كه مي
او در ذات خـود  ) معلـول (تواند وجود او را بگيرد و نابودش كند  كسي نمي) علت(وابسته به چيزي نيست  چون وجود خداوند -

  .تنياز اس غني و بي

  )35نور ( اللَّه نُور السماوات و الْأَرضِ◄
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مشهود بـودن خداونـد در   بيـانگر  اين آيه  .شود اي از آيات الهي محسوب مي هر چيزي در اين جهان، بيانگر وجود خالق و آيه -

  .است مخلوقات
  ):ع(زير از حضرت علي  احاديث

  »الحمدهللا المتجلي لخلقه بخلقه«◄
  »يت اهللا قبله و بعده و معهأالّا و ريت شيئاً أما ر«◄
  :ابيات و

  به هر چيزي كه ديد اول خدا ديد       فا دادـور و صـي كز معرفت نـدل
  مــو بينـا تـرم دريـا بنگـه دريـب    مـه صحـرا بنگـرم صحـرا تـو بينب

 مــنا تو بينـت رعـان از قامـنش      به هر جا بنگرم كوه و در و دشت
  .مفهومند هم  »اهللا نور السموات واالرض«ي  ا آيهب

◄ ماءالس أَنْ تَقُوم هنْ آياتم إو ثُم رِهبِأَم ضالْأَر عوضِ إذا دنَ الْأَرةً موعد ونَاكُمتَخْرُج روم25( ذا أَنْتُم(  

ها اين است كه اگر  ذكر كردن آن نشانه دليل هاي خداوند ذكر شده است و ها و زمين به امر خدا از نشانه برپا بودن آسمان -
  .ها و زمين را نابود خواهد كرد خداوند ارده كند آسمان

◄رُكُميسالَّذي ي وتْها ري هوا بِها جاءفَرِح ةٍ وببِريحٍ طَي نَ بِهِمرَيج و ي الْفُلْكف تَّي إِذا كُنْتُمرِ ححالْب رِّ وي الْبف ح
نْ أَنْجيتَنا منْ هذه ئعاصف و جاءهم الْموج منْ كُلِّ مكانٍ و ظَنُّوا أَنَّهم أُحيطَ بِهِم دعوا اللَّه مخْلصينَ لَه الدينَ لَ

أَنْفُسكُم   ذا هم يبغُونَ في الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ يا أَيها النَّاس إِنَّما بغْيكُم عليفَلَما أَنْجاهم إ*لَنَكُونَنَّ منَ الشَّاكرينَ
لُونَممتَع بِما كُنْتُم ئُكُمفَنُنَب كُمرْجِعنا مإِلَي نْيا ثُمياةِ الدالْح يونس22- 23( تاع(     

  .افتند يچ كاري را ندارند به ياد خدا ميخطري كه خودشان قدرت ه ها در لحظات حساس و برخي انسان -

  .يابد نياز مي پايان و بي ود، خود را وابسته به يك قدرت بيخ فطرتتوجه به خدا در چنين لحظاتي گوياي اين است كه هر كس در  - 

  »تفكروا في ذات اهللا ال شيء و تفكروا في كلّ« ):ص(پيامبر   ◄

شـناخت هـر    ي الزمـه زيـرا   ،گيـرد  شناخت مـا قـرار نمـي    ي ماست و در دايره ي ذات خداوند فراتر از توانايي دستگاه انديشه -
  .هاست چيزي احاطه و دسترسي به آن

  .ممكن است تا حدودي) هاي او يا نعمت(هاي خداوند از طريق شناخت مخلوقاتش  شناخت صفات و ويژگي -
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 موضوع و پیام آیه آیات

اهلل  يستغفرنفسه ثمّ  يظلمو من يعمل سوءا او 
 غفور يجد اهلل

يازهاي كند و نسبت به ن تر به خود داني توجه مي وقتي انسان بيش )چگونه؟(ظلم به خود  -1
 شود توجه مي خود عالي بي

 انقالب خود عالي عليه خود داني توانایی انقالب علیه خود: -2

 فاصله اي نيست. یافتن مغفرت الهیبنده و  استغفارميان  -3

فأن اهلل يتوب  اصلحمن بعد ظلمه و  تابفمن 
 عليه انّ اهلل غفورٌ رحيمٌ

 حقیقت توبه -1
 شود. زيرا در هر گناهي حقي ضايع مي )چرا؟( داده شده ظلمنام  گناهبه  -2
 اصلحمن بعد ظلمه و  تابفمن                    اصالح وضع گذشته -2انجام توبه   -1 مراحل رسیدن به آمرزش: -3

 اصلحفمن تاب من بعد ظلمه و       برداري از خداوند سوي فرمان بازگشت انسان گناهكار از گناه بهي انسان )عبد(:  توبه -4

 فأن اهلل يتوب عليه                              كار بازگشت لطف و آمرزش الهي به انسان توبهي خداوند )معبود(: توبه -5

 عمل عمال صالحاو  ءامنو  تابالّا من 
فاولئك يبدل اهلل سيّئاتهم حسنات و كان اهلل 

 غفورا رحيما

 توبه و پاکی-1
 توبه، ايمان و عمل صالحها:  نیكیشرایط تبدیل گناهان به  -2

 

 )علت(ي گناه شكنی انسان و گسترده شدن دامنهحرمت
حركت .3 عوض شدن جهت زندگي. 2خاموشي چراغ عقل و فطرت . 1 معلول یا نتیجه:

 شيطانانسان پشت به خدا و به سوي 
هنگام انجام  دیدن شخصیت آلوده و وحشتناک فرداي خویش به

 اولین گناهان

 

 بيزاري جستن و دوري از گناه معلول یا نتیجه:

 سقوط در وادي ضاللت هاي خطرناکپرتگاهاز  توجیه گناه و عادت به آن:

 كند:آدمي را از مسير توحيد خارج ميگناهان بزرگ به سرعت 
خواري، خالقي، شرابادروغ، ظلم به مردم، پذيرش ظلم و پشتيباني از ظالم، كسب مال حرام، فساد 

 روابط نامشروع، تهمت، ترک نماز و روزه و ...

 توبه: )یعنی بازگشت(
هاي كه راه رفته را بازگردد و فرصت دهداست و به انسان اين امكان را مي حاصل پشیمانی از گذشتهتوانايي انقالب عليه خود كه تعریف: 

 از دست رفته را جبران نمايد.

 پیرایش یا تخلیه:
 دهد.مي شست و شوكند و آن را مي خارجتوبه گناهان را از قلب 

 «کمن ال ذنب لهالتائب من الذنب »پيامبر )ص(: /  «التوبة تطهر القلوب و تغسل الذنوب» امام علي )ع(:

 مراحل توبه:

 پشیمانی از گذشته: -1

 كند. تا وقتي شيريني گناه در جان آدمي باقي است، توبه آغاز نشده است:پشيماني حالت دروني است كه شخص را دچار اندوه مي 

 «آيد ز استغفار ماتوبه بر لب، سبحه بر كف، دل پر از شوق گناه/ معصيت را خنده مي»

 همراه است.« استغفراهلل»ر و بيان عباراتي چون با استغفا 

 تصمیم بر تكرار نكردن گناه: -2

 كند.مي خاصیتبیي استغفار، در حال تكرار مداوم گناه، نه تنها پذيرفته نيست، بلكه آن را اظهار ندامت ظاهري و گفتن كلمه 

  :)المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزيء بربه»امام رضا )ع» 

 جبران حقوق مردم: -3

 كند.برد اما حق الناس را جبران نميدو مرحله اول و دوم عادت به گناه را از بين مي 

  صدقه دهد.فرد تائب بايد حقوق مادي و معنوي افراد مورد ستم را در حد توان ادا كند و اگر به آنان دسترسي ندارد، در حق آنان دعاي خير نمايد و 

 ( …تر از حقوق مادي است )ريختن آبروي شخص با دروغ و غيبت، گمراه كردن افراد، بي حرمت به پدر و مادر و مهمحقوق معنوي بسيار 

 جبران حقوق الهی: -4

 است. حق اطاعت و بندگیحق خداوند بر مردم  ترینمهم  

 روزه( )مثال: قضاي نماز و را جبران كند. هاي خود در پیشگاه خداوندکوتاهیكار بايد توبه 

 بازگشت جامعه به مسير توحيد و اصالح اجتماعي ي اجتماعی:توبه

 / راه اصالح و معالجه جامعه: امر به معروف و نهی از منكر )نظارت همگانی(

 هاي ايثارگرانه است.هاي بزرگ و فعاليتانحراف از حق ريشه دوانده و اصالح آن مشكل و نيازمند تالشاگر انجام نشود: 

 پذيري و اطاعت از غيرخداتوجهي به عفاف و پاكدامني، ظلم كردن و ظلمرباخواري، رشوه گرفتن، بي گناهان اجتماعی:از جمله 

 ظرف زمان توبه:

 تر از پيري است.پذيري و تحول و دگرگوني، راحتظرف زمان توبه است اما در جواني به دليل برخورداري از ويژگي انعطاف تمام عمر
 رسندها به پيري نميي آدمهمه( 2 پيري محصول كشت جواني است. (1 ي جواني به اميد توبه در دوران پيري )زيرا:(خوش گذراني در دوره شیطان:ي خطرناک حیله

 دهد.لذت گناه را برتر از خوشي و لذت اطاعت از فرمان الهي جلوه مي فریب بزرگ شیطان: (3تا توبه كنند. 

 

 

 

 

 

 ، امین اسدیان پور، سیداحسان هندی: سکینه گلشنیگاننگارند        دانشگاهیپیش 7درس 
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 های مربوط و ویژگیآیه  معیار

 ی زندگی فردی و اجتماعی مردم شیوهتحولی بنیادین در  -2     ها تغییر در نگرش انسان -1    :ت به عصر اسالم نیازمندیگذر از عصر جاهل

 معیار اول:

 توحید محوری

 و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربّهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون امن باهللمن    آیه:

 كند. و با شرك در مراتب مختلف آن مبارزه می شود ی اعتقاد و ایمان به خدا بنا می جامعه و تمدن اسالمی بر پایه  پیام:

  رسول خدا )ص( محور رسالتمبارزه با شرك 

  :قولوا ال اله اال اهلل تفلحواسخن پیامبر در اولین روز دعوت 

 :دوممعیار 

 آخرت گرایی

 و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربّهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون الیوم اآلخرمن امن باهلل و    آیه:
  كنند. برای رسیدن به سعادت آخرت تنظیم می ی اسالمی به حقیقت معاد ایمان دارند و اعمال و رفتار خود در دنیا را مردم در جامعه  پیام:

  ی تنگ دنیا افق نگاه انسان از محدوده بردنفراتر 
 های محکم و استوارآشنا ساختن منکرین با حقیقت معاد با استدالل 

 یرامون معادمبارزه با عقاید خرافی پ 

 معیار سوم:

اطاعت از خدا، 
 رسول و امام

   اهلل و اطیعوا الرسول و اولي االمر منكم اطيعوایا ایّها الّذین ءامنوا   آیه:

 كنند. باشند و خودسرانه عمل نمی های خدا، پیامبر و امام می های فردی و اجتماعی خود تابع فرمان مسلمانان در برنامه  پیام:
 نجات مردم از حکومت و والیت طاغوت و ستمگران 

  ی قوانین الهی بر پایهبنا كردن نظامی اجتماعی        بر مبنای دستورات خداوندروابط اجتماعی مردم تنظیم 

 معیار چهارم:

 اصالت خانواده

  لقوم یتفكّرونبینكم مودّة و رحمة انّ في ذلک آلیاتٍ  جعللكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا الیها و  ان خلقو من ایاته   آیه:

 باشد. یمحمت های بافضیلت و محل مودت و آرامش و ر ی اسالمی، خانواده جایگاه ممتازی دارد و كانون رشد انسان در جامعه پیام:
 های اجتماعی، حافظ عفاف و پاكدامنی و مانع فساد و نابسامانیهای بافضیلت تبیین جایگاه خانواده، به عنوان كانون رشد و تربیت انسان 

 پدید آورد خویش انقالبی عظیم گفتار و رفتارپیامبر اكرم با ترین حقوق برخوردار بود، در عصری كه زن از كم. 

 بیان یکسانی منزلت زن و مرد 

 معیار پنجم:

 حق خواهی و 
 ستیزیباطل

   محمد رسول اهلل و الّذین معه اشدّاء علي الكفّار رحماء بینهم  آیه:

ی باطل  دهند، مهربان و با ستمگران و دشمنان حق كه جبهه ی حق را تشکیل می منان كه جبههی اسالمی با مؤ مردم جامعه پیام:
 ورزند. سازند دشمنی می را می

  شد. ها تحول در روابط بین ملتنگرشی جدید در جامعه بود كه موجب 

 ( صپیامبر) است. ی باطلی حق و جبههجبههاند: ای كه واقعا در مقابل همآموخت كه دوجبهه 

 مانند اعضای یک خانواده دیگر  یکاز دفاع   و خود در سراسر جهان  با هم کیشانپیوند برادری  یبرقراراز مسلمانان:   (صپیامبر )ی خواسته 

 معیار ششم:

اعتدال در زندگی و 
 از گیریبهره

 های دنیایینعمت 

  قل هي للّذین ءامنوا في الحیاة الدّنیا خالصة یوم القیامة کذلک نفصل االیات لقوم یعلمونقل من حرّم زینة اهلل الّتي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق   آیه:
 برند. دنیایی خداوند نیز بهره میهای  كنند، از نعمت ی اسالمی در عین حال كه برای آخرت تالش می مردم جامعه پیام:

  و ان تشرکوا باهلل مالم ینزل به سلطانا و ان تقولوا علي اهلل ما ال تعلمونقل انّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن واالثم والبغي بغیر الحق   آیه:
 گیرند. را در جهت فساد و گناه و تجاوز به ناحق به كار نمی  البته این نعمت پیام:

 خود نیز تالش كنند تعالی زندگی دنیویبرای رشد و  زندگی هدف اصلیرستگاری اخروی به عنوان وجه به در عین ت. 

 جامعه بلکه باید آبادترین جامعه نیز باشد. ترین و معنوی ترین اخالقی اسالمی، نه تنها با  جامعه 

 (ص) پیامبر، 
 .دانستمورد نکوهش قرار داده و از خود نمی          پرداختند راگیری از مردم به عبادت میتوجه به زندگی خود و خانواده كه با كناره افراد بی

  شمرد.هواپرست می        و كسب ثروت و قدرت بودند را یی دنیاهای لذتافرادی كه فقط به دنبال 

 معیار هفتم:

 گراییعقل

  انّما یتذکّر اولواااللباب قل هل یستوي الّذین و الّذین الیعلمون  آیه:
 شود و عالمان احترام و منزلت واالیی دارند. جامعه و تمدن اسالمی تعقل و خردورزی یک ارزش بزرگ محسوب میدر  پیام:
 زندگی بر اساس تفکر و علم نابود كردن آداب جاهلی و مبتنی كردن 

 ی دانش و آموختن بود. كه بر رسول خدا نازل شد درباره اولین آیاتی 

 تشویق دائمی رسول خدا -3 این كتاب به خردورزیدعوت مکرر  -2  نزول تدریجی آیات قرآن -1:  عوامل شکستن سد جاهلیت 

 معیار هشتم:

 طلبیعدالت

  و امرت العدل بینكم فلذلک فادع و استقم کما امرت و ال تتّبع اهواءهم و قل ءامنت بما انزل اهلل من کتاب  آیه:
 شود. گیرد و با ظلم به شدت مبارزه می ی عدل صورت می تنظیم روابط اجتماعی و تدوین قوانین بر پایه پیام:

  ها ی انسان امکان رشد برای همه آوردنفراهم   

 های طبقاتی حاكم بر نظام جاهلی رفع تبعیض         مبارزه با تبعیض نژادی و امتیازات اشرافی 
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 موضوع و پیام آیه آیات

و كذلك جعلناكم امّۀ وسطاً لتكونوا شهداء علي 
 النّاس و يكون الرّسول عليكم شهيدا

 ها نشان دهد. زندگي را به ديگر جامعه ی معتدل و میانهباشد و راه  اسوهدر عصر خود ی اسالمی: ویژگی جامعه -1
 .است اعتدالی  حرکت در جاده :ها لزوم وصول به مقام الگویی برای دیگر امّت -2
 ه شاهد و گواه بر امّت اسالمي است.رسول خداست ک ی حقیقی و برتر مسلمانان: اسوه -3

و من يتولّ اهلل و رسوله و الّذين ءامنوا فانّ حزب 
 اهلل هم الغالبون

  واليت خداوند و پيامبر گرامي او عمل به دين الهيپذيرش ها: شرط پیروزی و سربلندی امت -1
 زيرا حزب الهي غالب و پيروز است.لزوم اتحاد امت اسالمی مانند یك حزب:  -2

و قال موسي لقومه استعينوا باهلل و اصبروا انّ 
االرض هلل يورثها من يشاء من عباده و العاقبۀ 

 للمتّقين

 ایمان و اراده تقویت  های فردی         تقویت توانایی

  ست.متقین و بندگان خداعاقبت نيك از آنِ  -1

 پيشه کند. خدا مدد بخواهد و صبر و استقامتاز رسد که  این عاقبت نیكو در صورتی به انسان می -2

ادع الي سبيل ربك بالحكمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و 
 جادلهم بالّتي هي احسن

 ی دین تأکید بر محتوای خردمندانه           ی جهانی حضور مؤثر و فعال درجامعه

استفاده از حكمت و استدالل عقلي در هنگام  -1اند از:   گو با مردم و رساندن پیام الهی عبارت و روش های گفت
 استفاده از جدال احسن و بهتر، هنگام بحث و مناظره -3ی حسنه )اندرز نيكو(  استفاده از موعظه -2دعوت 

 منت

 موفق مردم ایرانی دو تجربه
 )انقالب و پیروزی در دفاع مقدس(

  افزايشهای مادی و اثرات مثبت حكومت مبتني بر دين مبين اسالم ی تأثير ايمان به غيب در پيروزیاعتقاد مردم جهان را درباره. 1 

  .تر ساختتر و تشنهبرای رسيدن به معنويت و عدالت مشتاق .3 تر کردشاهي جهاني آگاهآنان را نسبت به نظام ستم. 2داد 

عدم آشنایی با ذاتي انسان و ناشي از  از توانمندی تلقی ظاهری و سطحیاين يك  اما ؛و دور از دسترس بلندپروازی استبرخي  از نظر تالش برای جامعه و تمدن آرماني اسالم 

 .است مل رنج و مشكالتحتو نيز برای ارتقای قدرت  برنامهالبته اين مسئوليت بزرگ نيازمند:  است. های بیدارکننده اسالمآموزه

 «ی آن است. رتبه حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی و علوّها مناسب  ها و محرومیت نثاری ها و جان ها و فداکاری ها و رنج حجم تحمل زحمت» :(رهامام خمینی )

 ی اول حوزه

 های فردی تقویت توانایی

 :تالش برای کسب آگاهی دقیق از تمدن اسالمی و جدید -1
 :بيني و شناخت عوامل پيروزی و شكست افزايش بصيرت و روشن شناخت گذشته 

 های مؤثر ها و انتخاب روش واقعيتدرست جهت درک ضروری و الزم : شناخت دنیای جدید 

 :تقویت ایمان و اراده -2
 نفسانيی قوی و طهارت  اعتقاد راسخ به دين، عزت نفس، توکّل اعتماد به خداوند، شجاعت، پايداری، عزم و اراده 

 و قال موسي لقومه استعينوا باهلل و اصبروا» یارتباط با آيه …» 

 ی دوم حوزه
 تحكیم بنیان خانواده

 مانع بسياری از مشكالت اخالقي و فرهنگي 

 ی سوم حوزه

 های جامعه تقویت بنیان

 :همراه کردن دیگران با خود -1
 نيمبا خود همراه کدعوت کرده را نيز  مردم جامعه که شايسته است ديگر دهستن «خيرها»ترين اهداف مطرح شده از بزرگ. 
 قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا هلل مثني و فرادی ثم تتفكّروا» و «ولتكن منكم امۀ يدعون الي الخير» اتارتباط با آي» 

 :تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری -2

 شود.کند و مانع تسلط بيگانگان ميمي تقويتملّت را  های استقالل يك پايه :پیشرفت علمی  

 بهره باشند  ( کشوری که مردم آن از علم بي2( بايد علم را که مايه اقتدار ملي است همه جدی بگيرند. 1 ای: اهلل خامنه سخن آیت
 ه معنای حقيقي کلمه عالم شود.( بايد استعدادهای يك ملت به کار افتد تا يك ملت ب3هرگز حقوق خود دست پيدا نخواهد کرد. 

 :استحكام بخشیدن به نظام اسالمی -3

 در ميان افكار عمومي جهان است. ترین عامل برای حضور کارآمد مهمنظام حكومتي يك کشور،  استحكام و اقتدار 

  ی عدالت در  توسعه( 2 های اقتصادی و تالش برای کاهش فقر استحكام پايه( 1: ترين عوامل استحكام نظام اسالمي مهماز
 ی امر به معروف و نهي از منكر عمل به وظيفه( 4 تقويت اتحاد ملي، انسجام اسالمي و مشارکت عمومي( 3 ی ابعاد همه

 :تقویت عزت نفس عمومی -4
 های سخت گردنهترين نيروی محرکه برای گذر از  بزرگ( 2 ی تمدن اسالمي کننده زنده( 1 توانیم: ایمان و باور به ما می 
 :قيام کند. اصالح جهانیمدينه امتي تربيت شود که برای آورد و سبب شد در شهر  پديدخودباوری که پيامبر در ياران اندک خود  نمونه 

 ی چهارم حوزه

ی  جامعه حضور مؤثر و فعال در

 جهانی

 برای فطرت)پيام اسالمي پيامي 

 هاست( انسان

 :ی دین خردمندانهتأکید بر محتوای  -1
 .ميان يك پيام و روش تبليغ آن بايد تناسب منطقي و معقول برقرار باشد 
 های نادرست به ديگران رساند.توان با روشحق را نمي 

 است. اسالم در تقویت عقل و خرد و تأمل خردمندانه، «…ادع الي سبيل » یهای مورد تأکيد آيهی به کارگيری روشالزمه 

 آوردی حق و باطل( ترین هم اینترنت )سخت استفاده از بهترین و کارآمدترین ابزارها برای رساندن پیام: -2
 مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر -3
 :)خواران تا کي و  جهاندشمنان و  چه اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرار دهيم اين است که: آن سخن امام خميني )ره

ها و  ی هویت عدول از همهبه يقين آنان مرزی جز  تا چه مرزی استقالل و آزادی ما را قبول دارند. کنند تا کجا ما را تحمل مي
دارند  به گفته ی قرآن کريم دشمنان هرگز دست از مقاتله و ستيز با شما برنمي شناسند. نمي مان های الهی و معنوی ارزش

 .تان برگردانند شما را از دین که مگر اين
  نمود. قیامبايد  تحقّق سخن حقّدعوت به حق و عدالت را نبايد منحصر به صحبت و شعار کرد بلكه برای 

 

 

 نگارندگان: سکینه گلشنی، امین اسدیان پور، سیداحسان هندی        دانشگاهیپیش 9درس 
www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

            پیش دانشگاهی دین و زندگی و روایات و ابیات جمع بندی آیات 

 تبریز -فیروز نژادنجف                                         

 اولدرس 

     ◄                              *                                    

        

   اشاره به این دارد که همه مخلوقات از جمله انسان، در وجود و هستی خود نیازمند خداست.« انتم الفقراء الی اهلل»

 )51تا  51)فاطر  

 نیاز خداست، او در هستی خود به دیگری محتاج نیست.اشاره به این دارد که تنها وجود بی« واهلل هوالغنی الحمید»

تواند اشااره به این دارد که وون وجود مخلوقات وابسته به خداست )فییر بااذاات  اوست که می « ان یشا  یههکمم و ی   خلق  ددید »

 مخلوقات دیگری به جای آن بیاورد و یا اینکه آنها را نگه دارد.آنها را ببرد و 

ود غنی ( او در ذات خمعلولتواند وجود او را بگیرد و نابودش کند )( کسی نمیعلتچون وجود خداوندوابسته به چیزی نیست )

 نیاز است.و بی

 ◄              (53)نور 

مشههدوبودوبخواوند ووب وبیانگر این آیه  شووود.ای از آیات الهی محسوووم میبیانگر وجود خالق و آیههر چیزی در این جهان، 

 .است مخلوقات

 است ، هم مفهوم اند. مشدوبودوبخواوند ووب ومخلوقاتاین آیه ی مبارکه با احادیث زیر که بیانگر 

 «الحمدهلل المتجقی للققه خلققه»◄

 «قکقه و خعده و معه م  رایت شیئ ً الّ  و رایت اهلل»◄

 مفهوم اند : آیه و احادیث فوق با این ابیات بیانگر یک 

 به هر چیزی که دید اول خدا دید   دلی کز معرفت نور و صفا داد

 به دریا بنگرم دریا تو بینم   به صحـرا بنگـرم صحـرا تـو بینم

 نشان از قامت رعنا تو بینم             بنگرم کوه و در و دشتبه هر جا                                                     

 

  ◄                                                          (53روم) 

ها این است که اگر خداوند دلیل ذکر کردن آن نشانههای خداوند ذکر شده است و از نشانهبرپا بودن آسمانها و زمین به امر خدا 

 ارده کند آسمانها و زمین را نابود خواهد کرد.

 ◄و  و  و و  و  وو  وو وو  و  و  و  و   و    و و   و و و    و

ووووووووووووووووووووو*وو
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 و و و  و و   و  و  وو   وو  و    و و   وو و   و  وو و  و    و

     و وو    (55-55یونس)    

 که خودشان قدرت هیچ کاری را ندارند به یاد خدا می افتند. برخی انسانها در لحظات حساس وخطری

خود، خود را وابسوته به یک قدرت بی پایان و بی نیاز می   فطرتتوجه به خدا در چنین لحظاتی گویای این اسوت که هر کس در  

 یابد.

 «کل شیءالتفمروا فی ذا  اهلل تفمروا فی » پیامبر اکرم )ص( فرموده است:◄

هوالزمهوشنااتوهروچیزیونحاطگیرد زیرا ذات خداوند فراتر از توانایی دستگاه اندیشه ماست و در دایره شناخت ما قرار نمی -

ودوبسترسیودهوآ داست.

 ممکن است. تاوحودبیهای او( های خداوند از طریق شناخت مخلوقاتش )یا نعمتشناخت صفات و ویژگی -

 

 درس دوم

◄                 (61)مائده 

 (خداوند تنها مبدأ و هستی بخش جهان است. )دارد.االقیتواشاره به توحید در « قل اهلل خ ل  کل شیء»

 اشاره به اصل توحید)توحیدذاتی( داشته وآن اینکه خداوند یگانه است وشریک وهمتایی ندارد.« هوالواحد القه ر»

◄       (6)توحید 

◄          (4)توحید 

 .(اشاره به اصل توحید )توحیدذاتی( دارد )خداوند یگانه است وشریک وهمتایی ندارد.هر دو آیه 

 ◄                                    (601)آل عمران 

 (توحیووب ومالکیتباشد. .)خداوند خالق جهان است مالک آن نیز می چون

 ◄                                  (51)کهف 

 (توحیووب ودالیتفرمانروایی جهان ازآن خداست و هیچ کس در فرمانروایی شریک او نیست.)

   ◄       *               (15-14)واقعه 

 همه مخلوقات در کارهای خود نیازمند و وابسته به خداوند هستند، اما خداوند در اداره جهان به آنها نیازی ندارد.

 دارد. خداوند که تنها خالق جهان است به طور طبیعی تدبیر و پرورش همه مخلوقات را در اختیار

 برد.نماید و به پیش میکند و به سوی آن مقصدی که برایش معین فرموده هدایت میخداوند است که جهان را اداره می

 ولطکند. در توحید ربوبی کار انسووانها مسووتقل نیسووت و در دارد و شوورد در ربوبیت را نفی می توحیووب و دودیتاشوواره به 

 خداست.
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 درس سوم

◄                     (36)آل عمران 

 دارد. توحیووب و دودیتاشاره به « اِن اهلل رخّی و رخمم»

 دارد. توحیووب وعبابتاشاره به « اَعکدوه»

 یابیم که توحید در عبارت معلول و نتیجه توحید در ربوبیت است.درمی« ف عکدوه»از عبارت 

  ◄                                        

                (56)توبه 

شود و از این دارد که شرد در ربوبیت در نهایت به شرد در عبادت منجر میاشاره به این « مسیح خن مریم …اتلهوا »عبارت 

 فرماید به غیر از عبادت خدای واحد مأمور به عبادت کسی نبودید.جهت است که خداوند می

ی م توحیووب و دودیتو نفی شرد عبادی داردکه نتیجه ی   توحیووب وعبابتاشاره به  «  …م  امروا  الّ  لیعکدوا»عبارت  

 باشد.

 ◄                       (51)نحل 

 است. بد یونزوطاغوتالزمه توحید در عبادت 

 دارد اما تأکید آن بر بعد اجتماعی است. فربیو  نجتماعیاین آیه اشاره به توحید در عبادت در هر دو بعد 

 ◄                                         (55)لقمان 

ق توحید است. چرا که به تحقدعووفربیوواشاره داشته اما تاکید آن بردعووفربیودونجتماعیوتوحید عملی در این آیه به هر دو 

 کند.در یک فرد اشاره می

 ◄        (  5)فاتحه 

 توحید در ربوبیت است. ی تیجهتوحید در عبادت 

 ◄            (3)فاتحه 

 این آیه تأکید کرده است بر توحید در عبادت.

ال◄        

باشود و این کلمه هرگونه شورد )شرد در خالقیت، شرد در ربوبیت و   ابعاد و اقسوام توحید می کلمه توحید اسوت و جام  همه  

 کند.شرد در عبادت( را نفی می

 بهای بهشت بوده و عامل رستگاری است.
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 و دوری از گناه علتکند. )و از عذام دور می کرده دژ مستحکم خداوند معرفی شده است که ورود به آن انسان را از گناه حفظ

 عذام است(

 باشد ( مینمامت) دالیتبه آن دژ مستحکم از نظر امام رضا)ع(  شرطود دب

است. نه به هر چیز غیر خدایی )ال اله( و آری به خدای « الّ  اهلل»و یک اثبات « ال اله»مرکب از یک نفی  .اسواس و بنای اسمم است 

 یگانه به عنوان تنها کسی که سزاوار پرستش و اطاعت است.

 س چهارمدر

◄                                (41)سبأ 

 و برای خدا باشد. االصا هتأکید بر این دارد که قیام باید « هلل اَن تقوموا»

  ◄                        ،(5)زمر 

 دارد. توحیووب وعبابتاشاره به « ف عکد اهلل»

 در بندگی داشته و عبادت را در این حالت قبول دارد. تأکیوودروناالص« ملقص ً له الدین»

  ◄                                             *                 

      (10-16)یس 

 «اعهد الیمم» این آیه به گرایش فطری انسان به بندگی خداوند وجایگاه اراده ی او در تحقق آن گرایش اشاره دارد.

انسان همواره بر سر دوراهی بندگی خدا و بندگی هوای نفس و شیطان قرار دارد و زندگی صحنه انتخامِ یکی از آن دو راه است و 

اند و بنده پرستش خدا را که در خلقت آنها قرار داده شده است نادیده گرفته گرنیشوفطریخداوند در این آیه انسانهایی را که 

دهد و از آنها اند، مورد سووووال قرار میاین گرایش فطری غافل شوووده و سووورگرم امور دنیا گردیدهاند و از نفس و شووویطان شوووده

 کند.بازخواست می

   ◄                                         ،(54)یوسف 

زائیده(  -)معلول  تیجهاست )عدم نفوذ شیطان  داناالصثمره و میوه اخمص عدم نفوذ شویطان در انسان و یاس او از فرد   ندلین

 اخمص است( 

 خداوند حضرت یوسف را از بدی و فحشا حفظ کرد زیرا آن حضرت از بندگان مخلَص خدا بود.

    ◄                                      ،(11)عنکبوت 

 دارد. ناالصاشاره به « فین »( رسیدن به اخمص است و عبارت عللهای )انجام عمل صالح از راه

   ◄                                  ،(60)ملک 

وحقوپذیری»برای ورود به بندگی و رسویدن به اخمص   ندلینوقوم  و اولین راه رسیدن به اخمص عللاست )حق پذیری از «

 است.(
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 اید.پیمشود و به سرعت راه موفقیت را میوارد مسیر بندگی می دهوآسا یکسی که در مقابل حق تسلیم و خاض  شود 

ند و کناند و به جای پیروی از عقل از هوی و هوس پیروی میعالم بسته این آیه زبان حال کسانی است که راه ورود حق را در این

 دارند.در حال پشیمانی و حسرت بیان می ب وقیامتاین عبارت را   

   ◄             (                          64)طه 

 اشاره به اخمص دارد.« لهکری» ( رسیدن به اخمص است وعبارتعللراز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او از راههای )

 (61)حشر،   یر  بََِا تَعََْلُونَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِ◄

 (50)حشر،   وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَلَا یَسْتَوِی أَصْحَابُ النَّارِ ◄

 (50تا 52)فجر،   جَنَّتِییَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الَُْطََْئِنَّةُارْجِعِی إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی ◄

وبرای تقویت عبودیت و رسیدن به اخمص .ها راه  مؤثرترین یکی از روز حسام به عنوان اشاره دارند به یاد معاد ورسه آیه ه

 .اوستبرتر از عمل  مومننیت     «هالَومن خیر من عَل هنی» پیامبر اکرم )ص( فرموده است:◄

 عمل بدون نیت، کالبد بی جانی بیش نیست.

 است. ومقدم بر آن حسن فاعلی برتر از حسن فعلی

 ی  خنی آدم انّ  غنیٌّ ال اَفتَقِر اطعنی فی م  امرتک ادعَقک غنیّ ً التفتقر » اکرم )ص( فرموده است:پیامبر  ◄

 ی  خنی آدم انّ  حیّ ال امو  اطعنی فی م  امرتک ادعَقک حیّ ً التمو                                                

 «ی  خنی آدم انّ  اقول لقشیء کن فیمون اطعنی فی م  امرتک ادعقک تقول لقشیء کن فیمون                                        

و اشو یها و ثمرات میوه  رسیدن انسان به حیات معنوی -5نیازی انسان از دیگران بی -6اند از: اخمص عبارت دصف

ن و ( اطاعت کردمعلولکه هر سه مورد از طریق )قدرت تصرف در عالم طبیعت )اشاره دارد به رسیدن به مقام والیت معنوی(  -5

 آیند.( بدست میتوحیووب وعبابتبندگی خالصانه )

 .آیندبدست می هایوعالیودنوگی نهها و ثمرات وصف ناشدنی که از همه این میوه

 :اند که ابیاتاین هم مفهوم است با   -

 د نات کننادتان ره  کان ت  هماه   خندگای کان تاا  که سقط نت کنناد 

 ای سقم ن تا  کاه مسقم نات کنند  همچو سقم ن در مسقم نی خماوش 

 ترک این خو کن که انس نت کناد  خااوی حیاوانی سازاوار تاو نیست  

 درد پیادا کان کاه درم نات کنناد  چون نداری درد درم ن هم ملواه

 او یازدانات کنادکه ست یاش همچ      شیاط ناای و  داری  امیاادخانااده       

و

و

و

و
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 درس پنجم

  ◄                  ( 5انسان) 

◄                                           ( 604انعام) 

 اختیار انسان با اختیار خدا در طول هم اند. و دناشاره به ویژگی اختیار انسان دار

 هم مفهوم می باشند: این دو آیه با ابیات زیر

                      هیچ عاقل مرکلوخی را زند؟

                گر نبودی اختیار این شرم چیست    

                وآن پشیَانی که خوردی زان بدی    

               هیچ گویی سنگ را فردا بیا                 

        این که فردا این کنم یا آن کنم             

 هیچ با سنگی عتابی کس کند؟

 این دلیل وخجلت وآزرم چیست

 زاختیار خویش گشتی مهتدی

 ور نیایی من دهم بَد را سزا؟

 خود دلیل اختیار است ای صنم

◄                                      

   (46فاطر) 

 .دارد تقویرونلدیاشاره به   

قاد به گام برای رسیدن به این درد، اعت مدمترینزمینه ساز شکوفایی اختیار، درد صحیح نظام حاکم بر جهان خلقت است که 

 .خداوند حکیم، عادل و قادر است که با حکمت خود جهان را خلق کرده و آن را تدبیر و اداره می کند

بخشد که جهان دارای حافظ و نگهبان است که اشتباه در کار ه انسان میایمان به خداوند حکیم و نظام حکیمانه او این اطمینان را ب

 .او راهی ندارد

س رود و هیچ کپایان او به هیچ وجه احتمال غرق شودن و نابودی آن نمی علم و قدرت بی علتکشوتی جهان ناخدایی دارد که به  

 .تواند آن را از نابودی نجات دهدجز او نمی

اشاره داشته و با آیه فوق هم  تقویرونلدیقانونمند بودن جهان و  به «روداز پی انجام کاری می/ رود می ای کز جویبارقطره»: بیت

 .مفهوم است

  ◄           ( 41قمر) 

 .است هایومعیناصوصیاتودودیژگیهر چیزی در جهان دارای 

 اولی.)اگر در تست یک گزینه را بخواهد اولویت با قدر است.(اشاره دارد به رابطه ی قضاو قدر وتقدم دومی بر 
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 ◄                                ( 11غافر) 

اوست، اگر اراده کند زنده  این خداوند است که زندگی ومرگ به دست. تمام پدیده های جهان به حکم و اراده خداوند بوجود آمده اند

 . می کند یا می میراند

 .دارد قضایونلدیآیه اشاره به 

 ◄                                                            ( 65الجاثیه) 

 را بیان می کند.( محودبهویوناتیا ون ساخقضا وقدر.)به رابطه اراده و اختیار انسان با نظام  رداشاره دا

ها و دریاها را های آسمانها و قانونمندیمقصود از رام و مسخر بودن آسمانها و دریاها این است که آدمی با اختیار خود ویژگی

 .هواپیما و کشتی بسازدها ابزارهایی مانند آن ویژگیبشناسد و متناسب با

 .های دریا ساخته شده استها و قانونها در دریاها این است که متناسب با ویژگیعلت حرکت کشتی

 .یابدگیری از اختیار قوانین دریا را کشف کرده و بر آن تسلط میانسان با بهره

◄                                ( 40یس) 

 .های خود خارج شوندمندیتوانند از قانونموجودات نمی

 (.دارد تقویرونلدیاشاره به  ).کندبرخی تقدیرات و قانونمندهای حاکم بر جهان را بیان می

 درس ششم

◄                           ( 652آل عمران) 

 حیات فردی و اجتماعی انسان دارای سنت ها و قوانین است.

 با مطالعه ی زندگی گذشتگان می توان این سنت ها را به دست آورد.

 ◄                     ( 5عنکبوت) 

 .گیردهر کس ادعای ایمان کند در معرض امتحان و ابتمء قرار می. است ندتالءو  نمتحاخاین آیه مربوط  به سنت 

 هم مفهوم این حدیث شریفه از امام صادق )ع( است که فرموده اند:

 «َا زید فی ایَانه زید فی بالئهالَیزان کلّ هکف هانَا الَومن بَزل»

 ◄                            ( 50اسراء) 

 .رحمت واسعه ی الهی به همه ی افراد جامعه چه نیکوکار و چه بدکار شامل می شود

 ◄                                                                    ( آل عمران

621)  

رای غوطه ای باز این مهلت برای افزایش گناهان خود استفاده کرده و آن را وسیله ناتیا دهد و آنان با کافران مهلت میخداوند به 

 اممیا امهال( )سنت.دهندها قرار میور شدن در تاریکی
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 ◄                      *          ( 615و  615اعراف) 

افزاید و آنها با استفاده از همین امکانات و با اصرار خود، خداوند عموه بر مهلت دادن، بر امکانات گمراهان می سنتونستو نجدر 

 .دشونروند و قدم به قدم از انسانیت فاصله گرفته و تدریج به سوی همکت ابدی نزدیک میبیشتر در فساد فرو می

◄                                    ( 610انعام) 

 .وجود دارد تفادت کیفرکند و میان پاداش و کاهد و کیفر را بیشتر نمیخداوند از پاداش نمی سنتونلدیمطابق 

 ◄                                                  

   ( 11اعراف) 

 نتونجتماعیستاثیر نیکی یا بدی در سرنوشت انسانها یک  .مطابق سنت الهی رفتار خوم یا بد انسانها در سرنوشت آنها تاثیر دارد

 .هستنیز

 هم مفهوم این حدیث شریفه از امام صادق )ع( است که فرموده اند:

 «من یَوت باالذنوب اکثر مَن یَوت باآلجال و من یعیش باالحسان اکثر مَن یعیش باالعَار»

 

   ◄                        ،(11)عنکبوت 

 .دارد توفیقونلدیاشاره به سنت  .خداوند کسانی را که در راه او قدم بر می دارند به طور خاص هدایت می کند
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 هاي حكمت و تدبير جلوه -1درس 
 

 .های خلقت خداوند را از آن استخراج کنید البالغه آمده است، بخوانید و ویژگی را که در نهج( ع)ی حضرت علی ابتدا این خطبه

 

ی  از هیچ نمونهه  بدون این کهاو خداوندی است که موجودات را آفرید  -الف
الق دیگهری کهه پهیش از وی    و از کار خه  ایده بگيردای  ساخته آماده و پیش

 .تقليد کندجهانی را آفریده باشد، 

سههابقه بههودن خلقههت و  بههدیو و بههی :ویژگیی 
 ی قبلی استفاده نکردن از طرح و نقشه

خلقیت  و  سیابقه  هاي ب  نوآوريدر  حكمتشهای  آثار صنو و نشانه -ب
برهان که خدا آفریده،  هریک از موجودات بنابراین . هویداستنظيرش  ب 
جامید و  اوسهت  حتهی اگهر آن موجهود،      خداونیدي  دگاري و دليلآفری
کنهد و   زبانی خالق خود را معرفی مهی  چرا که آن هم با زبان بی. باشد زبان ب 

. نیهازی داشهته باشهد    سخن گفهتن گوید، بدون این که به  تدبیر خدا را باز می
ی خهود   است و در هر لحظه آفریننهده  استوارهمواره  وجود خداداللتش بر 
 .دهد را نشان می

ی موجهودات   آیت و نشانه بودن همهه  :ویژگ 
جهان، بهر حکمهت و تهدبیر      چه جاندار و چه بی

 الهی

، نظی  مخی    ، مقياسی مخلوقات را بر اسها    خدای متعال همه -پ
 .از آن مخلوقات آفرید متناسب با هر یک و هاي م صوص اندازه

ی  وجود نظم مشخص، تقدیر و انهدازه  :ویژگ 
 متناسب با هدف در هر موجود معین و

 اسیتوار و  محك ها را برقرار کرد که  ها طوری اندازه و در آفرینش آن -ت
دقیهق بهه    اي مطیاب  برنامیه  ههر چیه ی را    .ه  فرو نپاشندبمانند و از 

 .طراحی کرد بهترین شكل

طراحی ساختار هر موجود به بهتهرین   :ویژگ 
 وجه ممکن

خشید و آن را در مسهیر اناهاو وفیفهه و    ب نظ  و ظرافتگاه بدان  آن -ث
 .هدایت کردوی  هدف خاصیابی به  دست

وجود هماهنگی میان نظهم و سهاختار    :ویژگ 
هر موجود با نوع کار و فعالیتی که برعهده دارد 

 .کند و با هدفی که تعقیب می

یه  از مخلوقهات از    ههیچ  -1: ی این کارها بهدان جههت بهود کهه     همه -ج
و بهرای   -2تعیین شده از جانب خداوند تاهاوز نکنهد    محدوده و چهارچوب

و اگهر خداونهد    -3کوتاهی ننماید  رسیدن به مقصد موردنظر و کمال نهایی
 .و سرکشی نکند -4به او دستوری داد، انااو دادنش بر وی دشوار نباشد 

تااوز نکردن موجودات از تقدیر الههی   :ویژگ 
و نظههم تعیههین شههده و حرکههت در چهههارچوب 

 هدف

 

 2دين و زندگي  -انديشه وتحقيق
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 با کاروان هست  -2درس 
 

 

ی شوری  سوره 22ی روو و  سوره 22تا  22به آیات . شود آغاز می« ...ی  وَ مِنْ آیاتِه»برخی از آیات قرآن کریم با عبارت  -1
 .ها حکیمانه بودن خلقت را توضیح دهید مندی از آن مراجعه کنید و با بهره

 

ف السنتکم و وَ من ءایاته خلق السّماواتِ و االرض و اختال)
 روم / 22  (الوانکُم اِنَّ فی ذلک الیاتٍ للعالمین

هها و   ها و زمین و اختالف زبهان  های او آفرینش آسمان و از نشانه
ههایی اسهت بهرای     به راستی که در آن نشانه. های شماست رنگ

 دانشمندان
 .ها است ها و رنگ زبان( ناهمگونی)مین و اختالف مند بودن خلقت، آفرینش آسمان و ز های حکیمانه و هدف یکی از نشانه -1 :پيام
 .است( و نه عالَمین)های خداوند برای دانشمندان  ها از نشانه ها و زبان اختالف رنگ -2         

و من ءایاته منامکم باللّیل و النّهار و ابتغاؤکم من فضله اِنَّ فی )
 روم / 22 (ذلک الیاتٍ لقومٍ یسمعون

خوابیدنتان است در شب و روز و بهره جستن از های او  و از نشانه
هایی است برای آنان که گوش  فضل او به راستی که در آن نشانه

 .شنوا دارند
 .باشد می( لقوو یسمعون)های خداوند برای افراد شنوا  طلبی، از نشانه استراحت شبانگاهی و روزی -1  :پيام
 .های الهی است بهره بردن از نعمت های حکمت الهی خوابیدن و از نشانه -2          
 .است( عقل)گیری از حات درون  پذیری و بهره ، بیانگر حق«لقوو یسمعون»عبارت  -3          

و من ءایاته یریکم البرق خوفاً و طمعاً و ینزّل من السّماء ماءً )
 روم / 22 (فیحیی به االرض بعد موتها انّ فی ذلک ألیات لقومٍ یعقلون

دهد کهه   های او این است که برق را به شما نشان می هو از نشان
په   . فرسهتد  ی تر  و امید است و از آسمان آبی فرو می مایه

کنههد، زمههین را پهه  از مههردنش، البتههه در ایههن امههر  زنههده مههی
 .اندیشند هایی برای گروهی است که می نشانه

 .ا توأمان داردربي  و اميد های حکمت خدا رعد و برق است که  از نشانه -1 :پيام
 .دانند ی حکمت الهی می ، سرسب ی زمین را پ  از زمستان نشانه(لقوو یعقلون)اند  گروهی که اهل تفکر و تعقل -2         

و من ءایاته ان تقوم السماءُ و االرض بامره ثم اذا دعاکم دعوةً من )

 روم / 22 (االرض اذا انتم تخرجون

/ و زمین به فرمانش برپاسهت  ها های اوست که آسمان و از نشانه
خوانهد،   سپ  هنگامی که شما را در قیامهت از زمهین فهرا مهی    

 .شوید ناگهان خارج می
 .بیانگر حکیمانه بودن خلقت خداست« برپایی رستاخی » -1 :پيام
 (قضای الهی)ی خداست   الهی برپایی آسمان و زمین به اراده  های حکمت از نشانه -2         
 .اشاره به معاد جسمانی دارد -3         

و هو  دابّةو من ءایاته خلق السّماوات و االرض و ما بثّ فیهما من )

 شوري / 22 (علی جمعهم اذا یشاءُ قدیر

ههها و زمههین و پراکنههدن   هههای او آفههرینش آسههمان  و از نشههانه
و هر وقت اراده کنهد قهادر بهه گهرد     . جنبندگان در آن دو است

 .ها نی  هست آوردن آن
 .رساند را می( و نه برچیدن)ی خلقت و برپایی قیامت  اراده و مشیّت الهی در گستردن سفره -1 :يامپ

 .است  ها و زمین و جنبندگان روی آن های حکیمانه بودن خلقت، خلق آسمان یکی از نشانه -2        
 

 

 ی در زندگی او خواهد داشت؟داند جهان از خداست و رو به سوی او دارد، این عقیده چه تأثیر کسی که می -2

اگر انسان درک کند که او و جهان رو به سوي خدا . انجامد ها در زندگ  م  ها به جهان به تفاوت عمل آن تفاوت بينش انسان
هاي زندگ  و عمر را به  دارند و به این موضوع یقين داشته باشد، به خود و کارهاي خود توجه دیگري خواهد کرد و فرصت

 .ي حضور در پيخگاه اله  خواهد کرد ست ن واهد داد و خود را آمادهآسان  از د
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 هاي انسان سرمایه -3درس 
 

 

 

 

 اند؟ کداو دهد، می برتری موجودات سایر بر را او که انسان وجودی های ارزش -1

 خداگرا و آشنا خدا فطرت و ي عقل قوه انسان، ي ویژه های  چون کرامت ارزش

 .است شده بینی پیش پرهی کار و های پاک انسان برای جایگاهی چه ببینید و کنید تأمل قمر ی هسور 22 و 24 آیات در -2
 

 (فی مقعد صدقٍ عند ملیکٍ مقتدرٍ/ انّ المتّقین فی جنّاتٍ و نهرٍ ) 
 862و861 /بقره                     

هها   هها و در کنهار رودخانهه    به درستی که پرهی کاران در باغ

 من لگاه صدق، ن د پادشاهی مقتدردر ./ جای دارند

 . بهشت و قرب الهی است( اهل تقوا)های پاک و پرهی کار،  جایگاه انسان :پيام

 

 

 شود؟ می ها گیری تصمیم در ما ی اراده و اختیار مانو شیطان وجود آیا -3

 .باشد م  خودش اعمال مسئول انسان و دهد انجام کاري تواند کردن، نم  وسوسه جز شيطان،

 .دهید توضیح را ها میان آن تقابل و کنید مقایسه رشد موانو با را ما وجود در الهی های سرمایه -4

 قرار رشد ي کدام سرمایه مقابل در عامل کدام که کند م  مقایسه چنين ه  .دارد را سقوط عوامل بر غلبه توانای  انسان

 و خدا اولياي و انبياء مقابل تعليمات در شيطان هاي وسهوس و است لوّامه نفس مقابل در اماره نفس مثالً .است گرفته

 .است اله  امدادهاي
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 اي به روشنای  پنجره -5درس 
 

اند، تالش چندانی برای آن  کنند آخرت را قبول دارند و از لحاظ فکری آن را پذیرفته چرا برخی از افراد با این که بیان می -1

 کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟ ای عمل می نمایند و در زندگی خود به گونه جهان نمی

 پایبندى عمل در امّا هست آخرتى که باشند پذیرفته نظرى لحاظ صرفاً به یا تقليد یا عادت برحسب کسانى است ممكن

 یا انزب به صرفاً را معاد و نيستند قوى ایمان داراى حقيقت در اینان. باشند فساد گناه و اهل و باشند نداشته بدان چندانى

 .اند نگرویده بدان قلباً و دارند اندیخه قبول در حداکثر

 ماندگی را در پی دارد؟ توجهی به دنیا و عقب آیا توجه به آخرت ل وماً بی -2

 .شود مى اخالق الهى گرفتن پيش در و زندگى تصحيح باعث بلكه نيست ماندگى عقب سبب تنها نه آخرت به اعتقاد

 ی مرگ است؟ ی مؤمنون، توضیح دهید این آیات بیانگر کداو تفکر درباره سوره 33تا  32ت با مطالعه و دقت در آیا -3

 ..بيانگر عدم اعتقاد کفار به آخرت و منحصر کردن زندگ  به همين زندگ  دنيای  است« مؤمنون»ي  سوره 33تا  32آیات 

 

 فارسلنا فیهم رسوالً منهم ان اعبدوا اهلل ما لکم من الهٍ غیرهُ افال)

 مؤمنون / 22( تتّقون

و در میانشههان پیههامبری از خودشههان فرسههتادیم کههه خداونههد را 
بپرستید، برای شما هیچ معبودی غیر از او نیست، پ  آیها تقهوا   

 کنید؟ پیشه نمی

را پذیرفتهه و   های مختلف پیامبرانی را فرستاده و کسانی که تقوا پیشه کنند دعوت پیامبر خدواند برای هدایت هر قومی در زمان :پيام
 .کنند خدا را پرستش می

و قال المأل من قومه الّذین کفروا و کذّبوا بلقاء االخرة واترفناهُمْ )

فی الحیاة الدنیا ما هذا الّا بشر مثلکم یأکل ممّا تأکلون منه و 

 مؤمنون / 22 (یشرب ممّا تشربون

و اشراف قومش که کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب کردنهد و  
جه    ]مهرد [ها را مرفهه سهاختیم، گفتنهد ایهن      زندگی دنیا آن در

چهه   خورد و از آن خورید می چه می از آن. بشری چون شما نیست
 .نوشد نوشید می می

 . در زندگی دنیا رفاه زده بودند( 3. کردند دیدار آخرت را تکذیب می( 2. کافر بودند(1: اشراف  ویژگی -1 :پيام
 .اند نصیبان از توحید و منکران معاد و نبوت ثبات دنیا، بی ی بیها مندان از نعمت بهره -2
 .های ارزانی شده از سوی خداوند است های انکار نبوّت انبیا و رستاخی ، غرق شدن در نعمت یکی از زمینه -3

 .قطعاً زیان کارید و اگر از بشری مثل خودتان اطاعت کنید، مؤمنون / 22 (و لئن اطعتم بشراً مثلکم انّکُمْ اذاً لخاسرون)

ش  خاسهر و   اگر از بشری همانند خودشان اطاعت کنند، بی. آن بود که معتقد بودند( اشراف)ی مأل  دلیل انکار معاد از ناحیه -1 :پيام
 (آوران الهی پیروی غیرسودمند از پیاو. )زیانکار خواهند بود

( 53)مخرجونایعدکُمْ انّکُم اذا مِتّم و کنتم تراباً و عظاماً انّکم )
 مؤمنون / 26و22 (هیهاتَ هیهاتَ لما توعدونَ

دهد هنگامی که مردیهد خهاک و اسهتخوان     آیا به شما وعده می
شهوید؟   گردید و از خاک بیرون آورده می شدید باز شما زنده می

 .شوید چه دور است، چه دور است، آن چه وعده داده می
 .کنند دیدگاه مادی را که مرگ نیستی و نابودی است، بیان می( معاد جسمانی)ت بودند که اشراف منکر خدا و آخر جایی از آن -1 :پيام
وقتی مردید و خاک و استخوان شدید دوبهاره  )ی پیامبرشان  ی وعده درباره( شوید چه که وعده داده می چه دور است آن) سخن مأل -2
 .است معاد جسمان ها و انکار امکان  شوید بیانگر دیدگاه مادی آن خارج می ]گور[از 

 (                                                                         اِنْ هِیَ اِلّا حیاتنا الدّنیا نموتُ و نحیا و ما نحنُ بمبعوثینَ)

 مؤمنون / 23

میهریم و   ای مهی  ج  زندگی دنیای ما چی  دیگهری نیسهت عهده   
 .شویم یخته نمیشویم و ما قطعاً برانگ ای زنده می عده

پهذیرد و برانگیختهه    ، چی  دیگری ج  زندگی دنیای مادی وجود ندارد و همه چی  در این دنیا خاتمهه مهی  (اشراف)از نظر مأل  -1 :پيام
 (انكار معاد جسمان . )شدنی در کار نیست
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 ي روشن آینده -6درس 
 میان حکمت خداوند و ضرورت معاد چه ارتباطی هست؟ -1

خداونید اسیتعداد   . کنید  حكي  استعداد چيزي را در انسان قرار دهد، امكان رسيدن به آن را هی  فیراه  می    اگر خداوند 

پس خداوند براي رسیيدن  . طلب  و ميل به کماالت مطل  و گرایش به بقا و جاودانگ  را به انسان عنایت کرده است نهایت ب 

رت را آفریده تا دفتر زندگ  انسان با مرگ بسته نخود و بتواند به به این استعدادها و کماالت، عالوه بر این جهان، جهان آخ

 .ها تالش کرده برسد های  که در دنيا براي آن آن کمال

 میان عادلبودن خداوند و ضرورت معاد چه ارتباطی وجود دارد؟ -2

اما چیون خداونید عیادل    . ها محدود است بسياري از نيكوکاري  ها و پاداش ظرفيت این جهان براي مجازات بسياري از ست 

انید، مجیازات و پیاداش داده     اند یا کار نيك  نموده با مرگ نابود شوند و به خاطر ستم  که کردهها  شود که انسان است، نم 

ي خود  نتيجه این که پس از این جهان، خداوند جهان آخرت را آفریده تا هر کس به مجازات و پاداش الی  و شایسته. نخوند

 .برسد

 

 منزلگاه بعد -3درس 
 

 

 ی چیست؟ دهنده در قرآن کریم، برای اشاره به کداو بُعد از وجود انسان استفاده شده است و نشان« تَوَفّی»ی  از کلمه -1

 کمال و تمام به را شما نفس مرگ هنگام در ما که فرماید م  کری  قرآن در خداوند. است کامل دریافت معن  به توفّ 

 .اوست روح یعن  انسان، وجود غيرمادي بُعد به توفّ  مربوط این که است روشن. کني  م  دریافت

های خود چه  ری ی چنان باز است، بهتر است که ما در برنامه پ  از مرگ او هم  ی عمل انسان، که پرونده با توجه به این -2

 اصلی را رعایت کنیم؟

 ماتأخر آثار که اعمال  سوي رفتن به ي انگيزه تا شده جلب مرگ از پس اعمال ي پرونده بودن باز به آموزان دانش توجه

 .نمایند پيدا دارند، مثبت

 کداو چی هاست که پ  از مرگ نی  با انسان همراه است؟( ع)بنا بر سخن اماو صادق -3

و به مردم )چاه آب  که حفر کرده  -3کتاب قرآن  که از آن قرائت شود،  -2فرزند صالح  که براي او طلب مغفرت کند،  -1

اي که بنانهاده و دیگران  روش پسندیده -6آب  که براي خيرات جاري کرده و  -5درخت  که کاشته است،  -4، (دهد آب م 

 .دهند را ادامه م  پس از وي، آن
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 ی ب رگ واقعه -8در  

 

ی اول است یا  ط به مرحلهی ی  را مطالعه کنید و بگویید که نفخ صور ذکر شده در این آیات مربو سوره 22و  21آیات  -1

 گویند؟ چنین، کافران پ  از خروج از قبرها چه می دوو؟ هم

 ما خوابگاه از را ما کسى چه که گویند م  و شوند م  برانگي ته قبر از مردگان است که دوم صور نفخ ي درباره آیه دو این

 .برانگي ت

 

 

 

( 35)ون و نفخ فی الصّور فاذا هُمْ مِن االجداث الی ربّهم ینسل)

قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرّحمن و صدق 

 22و  28 /یس ((35)المرسلون 

آیند به  و چون در صور دمیده شود شتابان از قبرها بیرون می

گویند وای بر ما چه  و می( 21)روند  سوی پروردگارشان می

ی ی خدا کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ این همان وعده

 (22. )رحمان است و رسوالن همه راست گفتند

 .ی دوو قیامت و نفخ صور دوو دارد اشاره به مرحله -1: پیاو

چنین معاد جسمانی  ی دوو قیامت و هم ها، یکی دیگر از وقایو مرحله ی انسان زنده شدن همه: «فاذا هم من االجداث الی ربّهم ینسلون» -2

 .است

که کافران در هنگاو ( صدق المرسلون)در رستاخی ، ثبوت راستگویی پیامبران در ابالغ دعوت الهی است یکی از حقایق بر مال شده  -3

 .کنند ها به آن اعتراف می خروج از قبر

 

 شود هیچ فلمی اتفاق نیفتد؟ چه شرایطی بر قضاوت در قیامت حاکم است که سبب می -2

 باشد؛ جهت دو از تواند م  ظل  این .گيرد صورت ظلمى و شود پایمال ح  که دارد احتمال وجود این همواره دنيا دادگاه در

 را نتواند ح  قاضى که طورى به بپوشاند؛ را خود ست  و ظل  م تلف هاى حيله با ظال  و گناهكار که آن جهت از یكى،

 تأثير تحت یا باشد نداشته الزم را کفایت و دقت قاضى است ممكن که است قاضى قضاوت جهت از دیگر، .دهد تخ ي 

 تواند م  گناهكار نه است؛ منتفى ظل  براى فوق جهت دو هر قيامت، در. کند حك  مظلوم زیان به و بگيرد قرار نفس هواى

 هر خداوند از و است نق  و سلبيه صفات از ظل  زیرا کرد؛ خواهد ظل  کسى به خداوند نه و کند خداوند م فى از را چيزى

 خداوند .کند برطرف راه درست از را آن نتواند و باشد داشته نياز ش   که افتد م  اتفاق جایى در ظل  .مبرّاست نقصى

 .کند غلط، اقدام یا درست راه از آن، آوردن دست به براى ب واهد تا ندارد نيازى

 

 که خداوند حاکم دادگاه است، چه نیازی به شهادت شاهدان وجود دارد؟ با این -3

 شاهد دادگاه آن در ه  باز امّا است روشن خداوند براى چيز و همه نيست دنيا دادگاه مانند ىاله عدل دادگاه که این با

 ها شهادت این .داشت خواهد وجود

 .دریابد خود را وضع حقيقت تا است گناهكار ش   خود براى بلكه نيست دادگاه قاضى نزد چيزى اثبات براى
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 فرجام کار -9درس 
 

 پذیر و قابل تصور است؟ چرا؟ اازات از نوع سوو است، فلم امکانآیا در ماازات آخرت که م -1

 یک گناه از بيش مجازاتى است ممكن یعنى، دارد؛ وجود ظل  و عدم مساوات امكان قراردادى، هاى مجازات در که داني  م 

 .ندارد معنا ظل  شود، م  ظاهر مجازات صورت به عمل وقتى خود بدهند او به ش  ،

 .ها را در جدولی مانند جدول زیر تنظیم کنید های آخرت با دنیا و برزخ وجود دارد؟ آن تفاوت ی میان ویژگیهای چه تفاوت -2
 

 آخرت رزخب دنيا ردیف

 .نیست عمل محل .نیست عمل محل .است عمل محل 1

 .است بسته عمل ی پرونده .است باز عمل ی پرونده .است باز عمل ی پرونده 2

 .شود فاهر می کامل طور به عمل اخروی آثار .کنند می پیدا عمل فهور اخروی آثار از ای بهره .دارد فهور عمل دنیایی آثار فقط 3

 .رود باال می خود، اعمال به انسان آگاهی .است محدود انسان های آگاهی 4
 رود می باال اعمال خود به انسان آگاهی سطح

 .بیند می طور حضوری به را ها آن و

 .محاکمه نیست در کاری فریب امکان-  .هست در محاکمه فریبکاری و تقلب امکان 5

 .اند عمل خوِد تاسم و فهور ها پاداش-  .است قراردادی ها پاداش برخی 6
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 اعتماد بر او -11درس 
 

 

 

 .با توجه به آیات، روایات و توضیحات در ، آثار و فواید توکل را ذکر کنید -1

 تحمل قدرت شجاعت، بزرگ، افزایش کارهاي در استوارتر و تر محك  ورود پيمان، تر حك م تجدید عزم، تقویت مثل فوایدي

 ....و  تنبل  دوري از راه، بين در نخدن خسته ها، آرمان ندادن دست از تر، بيش صبر و

 وجود دارد؟« توکل»و « ع و»ای میان  چه رابطه -2

 .دارد نياز ترى بيش توکل به باشد، تر بزرگ هرچه عزم

 .آل عمران کم  بگیرید 122ی  شود یا تحرک؟ چرا؟ از آیه آیا توکل، سبب تنبلی می -3

 با باز روى با ها، نجات انسان خاطر به و بود شجاع و ناپذیر خستگى انسانى ایخان. است(ص)اکرم پيامبر ي درباره آیه این

 سبب توکل که است روشن. کند تر وکل بيشت که خواهد مى او از خداوند آیه، همين در چنين، ه . شد مى رو روبه مردم

 .شود نمى تنبلى

 اند؟ شرایط توکل حقیقی کداو -4

 ها هدف ترین عاقالنه انتخاب و دیگران با مشورت تفکر، و اندیشه

 دوستی با حق -11در  

 توان کم  گرفت؟ هایی می از چه راه برای تقویت دوستی خود با خداوند،  -1

ها،  س نران  از استفاده خداست، ثناي و حمد در که اشعاري و ها مناجات از استفاده اله ، در آیات تفكر مانند های  راه از

 … و آموزنده و مناسب هاي فيل  از استفاده

 توان کرد؟ تفاوت نبودن در مقابل باطل صفتان چه می برای تقویت بی اری از باطل و بی -2

 از پيخگان، استفاده باطل سرنوشت و عواقب بررس  آنان، رفتار رامونپي تحقي  و باطل هاي نمونه و ها شناخت مصداق

 … و مناسب هاي فيل  و ها  س نران 

 ها صادق هستیم؟ توان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدی چگونه می -3

 خدا با دوستى در که دریابد تواند مى ش   موجود باشد، تجليّات و آثار این اگر که دارد تجلياتى و آثار خداوند، با دوستى

 اهل که را کسانى نه دوست دارد ه  را خدا دوستان واقعاً ببيند که است دوست خدا با بگوید تواند مى کسى. است صادق

 توجيه را آن ه  بار هر و زند مى گناه دست به که این نه کند مى پيروى خداوند دستورات از چنين، ه  اند؛ گناه و فساد

 .دارد عملى و قلبى دشمنى هستند، خدا دشمن کسانى که با باالخره، و دارد دوست را خدا به رسيدن راه کند؛ مى
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 فضيلت آراستگ  -12درس 
 

 

 چه تفاوتی میان آراستگی و خودنمایی فاهری است؟ -1

 .در آراستگ ، سالمت نفس و در خودنمای  ظاهري، کوچك  نفس وجود دارد

 (آموز ی دانش برعهده)شود؟  دار می دمی لکهنف  آ چگونه با خودنمایی ع ت -2

با مراجعه به . اند که سرگذشت آنان در قرآن کریم ذکر شده است دو مظهر عفاف( ع)و حضرت یوسف(  )حضرت مریم -3

 .های عفت و پاکدامنی آنان را بیان کنید ، جلوه(24تا  21آیات )ی یوسف  و سوره( 33تا  18آیات )ی مریم  سوره

 
 

  قَالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنکَ إِن کُنتَ تَقِیًّا (:س)اف حضرت مری  ي عف جلوه

 وَلَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِیًّا

 قَالَتْ یَا لَیْتَنِی مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَکُنتُ نَسْیًا مَّنسِیًّا

 ی أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ الَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّ (:ع)ي عفاف حضرت یوسف  جلوه

 لَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ

 قَالَ رَبِّ السِّجْن أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ 

إِنَّهُ لَمِنَ  صَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَلِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِیزِ اآلنَ حَصْحَحاش 

 الصَّادِقِینَ

 ذَلِکَ لِیَعْلَمَ أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ وَأَنَّ اللّهَ الَ یَهْدِي کَیْدَ الْخَائِنِینَ
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 زیبای  عفاف -13درس 
 

 .باشند بت به زنان، محرو و کداو نامحرو میی  از مردان زیر نس با تکمیل جدول زیر مشخص کنید که کداو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پسر دختر برادر مادر پسر دایی پسر عمو ی خواهر نوه برادر شوهر پدرب رگ مادر پسر عمه شوهر خواهر پسر خاله نسبت

           محرم

           نامحرم
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 لکار و درآمد حال -15درس 

 شمارد؟ شود، چرا خداوند همین کار را موجب اف ایش ثروت می که با پرداخت انفاق بخشی از مال انسان کم می با این -1

که وقت   دوم این.دهد که خداوند چنين پاداش  را تعيين کرده و اوست که در مقابل این انفاق چنين پاداش  م  اول این

شود و خداوند چنين مردم  را نعمت  ت و صميميت و انسان دوست  تقویت م روحيه انفاق در جامعه گسترش یابد، مودّ

 .یابد شود و درآمد مردم افزایش م  که جریان اقتصادي کخور تقویت م  سوم این. کند ها را آباد م  ب خد و زندگ  آن م 

 :دهیدی تغابن را مطالعه کنید و توضیح  سوره 13ی مائده و  سوره 12سوره حدید،  18آیات  -2

 نامند؟ الحسنه می چرا قرض بدون ربا را قرض -الف

ي استثمارگر در جامعه پدید نياید و رباخواران حری  فرصت ظهور پيدا  اي به نام طبقه شود طبقه زیرا این کار سبب م 

ي جهان  نيز جهان به  صهو در عر. نكنند و نيازمندان جامعه از فقر رها شده و با فعاليت و کار سازنده به کار و توليد بپردازند

( حسن فاعل )دو قطب غن  و فقير تقسي  نخود و نوع  مخارکت کار و سرمایه ایجاد شود و این کار به نيت قرب اله  

 .اند الحسنه ناميده گيرد و به همين جهت آن را قرض صورت م 

 الحسنه بیان شده است؟ چه نتایای برای قرض -ب

اقرضوا اهلل قرضاً حسناً یضاعفُ لهم اِنّ المصّدقین و المصدقات و )

 حدید /81 (و لهم اجر کریم

اند  همانا مردان و زنان انفاق کننده به خدا واو نیکو داده و

 .کنیم و پاداش ارزشمندی دارند اموالشان را چند برابر می

ی واو بهه   الحسنه به من لهه  قرض -2. ستالحسنه است، تفاوتی نی بین زن و مرد در انااو عمل صالح که در این جا دادن قرض -1 :پيام

( اجهر کهریم  )و پهاداش ارزشهمند   ( چند برابر شدن پهاداش )اف ایش سرمایه  :الحسنه در این آیه ي انفاق و قرض نتيجه -3. خداست

 .عنوان شده است

اسرائیل و بعثنا من هم اثنی عشر نقیبا و قال  و لقد اخذ میثاق بنی) 

لصاّلة و آتیتم الزّکاة و امنتم برسلی و اهلل انّی معکم لِئن اقمتم ا

عزّزتموهُمْ و أقرضتم اهلل قرضاً حسناً الکفرنّ عنکم سیئاتکم و 

الدخلنکم جناتٍ تجري من تحتها االنهار فمن کفر بعد ذلک منکم 

 مائده /82 (لقد ضلّ سواءَ السّبیل

اگر نماز را به پا دارید و زکات بپردازید و به رسوالن من ایمان 

ها را یاری کنید و به خدا واو نیکو دهید قطعاً  د و آنآوری

هایی که زیر  پوشانم و حتماً شما را به باغ گناهان شما را می

آورو پ  هر ک  از شما  درختانش نهرها روان هستند، در می

بعد از این کفر ورزد، در حقیقت از راه راست گمراه شده 

 .است

( 1: کنم مشروط بر این کهه  من با شما هستم و از شما حمایت می: دهد که سرائیل چنین وعده میا خداوند در این آیه به بنی -1 :پيام

از انفاق در راه خدا که مانند قرض دادن به خداست غافل ( 4. به فرستادگان من ایمان بیاورید( 3بدهید و  زکات( 2. نماز را به پا دارید

 (الحسنه قرض. )نباشید

ههای بهشهتی    مندی از بهشهت و نعمهت   پوشاندن گناهان و بهره :الحسنه در این آیه وارد و از جمله قرضي تمام م نتيجه -2       

 .عنوان شده است

اسرائیل پ  از اخذ پیمان و انتخاب زعیم و رؤسای خود کفر پیشهه کننهد، از راه راسهت گمهراه      بر اسا  این آیه اگر قوو بنی -3       

 .اند شده

اً حسناً یضاعفهُ لکم و یغفرلکم و اهلل شکور اِن تقرضوا اهلل قرض)

 (    حلیم
 تغابن /83

اگر به خدا وامی نیکو دهید، آن را برای شما چند برابر 

بخشاید و خداوند بسیار شکور و بردبار  کند و بر شما می می

 .است

و ( چنهد برابهر شهدن پهاداش    )ایش سرمایه اف : الحسنه در این آیه ي قرض تيجه -2. الحسنه ناو دارد قرض بدون ربا، قرض -1 :پيام

 .عنوان شده است( آمرزش گناه)بخشایش 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  
 

12 

    

 

 

 یاری از نماز و روزه -11در  

 

 

 .المسائل مرجو تقلید خود مراجعه کنید و پاسخ آن را به دست آورید یحی مسائل زیر به توض درباره

 

 شرح 

1 

جا بماند، برسد، در چه صورت  باید  خواهد ده روز در آن اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش یا به جای  که م 
 روزه بگيرد و در چه صورت  نباید روزه بگيرد؟ 
نخورده و یا نیاشامیده باشد، باید روزه بگیرد، در غیر این صورت نباید  در صورتی که قبل از رسیدن به آن مکان چی ی

 .روزه بگیرد

2 
 اش چيست؟ خواهد ده روز بماند، برسد، وظيفه اگر مسافر بعدازظهر به وطن یا به جای  که م 

 . تواند در آن روز، روزه بگیرد این مسافر نمی

3 
 ي آن روز چيست؟ اش نسبت به روزه وظيفهاگر کس  که روزه است، بعدازظهر مسافرت کند، 

 .ی خود را ادامه دهد باید روزه

4 
اش  اگر کس  که روزه گرفته، پيش از ظهر مسافرت کند و ب واهد به بيش از چهار فرسخ برود، وظيفه

 چيست؟
 .ی خود را افطار کند برسد، باید روزه( حد ترخیص)وقتی به چهار فرسخ 
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١

  آموزان گرامي، دانش
هاي مطرح شده در انديشه و تحقيق نيز عالوه بر آيات آن،  هاي اخير به پرسش جايي كه در سال از آن

  .مطالعه كنيدمانده  در فرصت باقيها را نيز  اهميت داده شده است، خوب است كه اين بخش
  

  :چند نمونه
   

  )6 سانديشه و تحقيق در( :93سراسري هنر 
 به اين دليل: گوييم مي» نه دوست؟در حديث غدير به معناي سرپرست است، » مولي«ي  چرا كلمه«: اگر از ما بپرسند

  ...........كه 
  .اين كلمه، فقط براي همين معني وضع شده است و عنوان حقيقت به خود گرفته است) 1
  .كند دريافت چنين معنايي را امامت و واليت، استمرار راه نبوت است و قبول آن دو، ايجاب مي) 2
  .  بوده است» من اولي بالمؤمنين من انفسهم«ي  مستمسك پيامبر گرامي اسالم در كاربرد اين كلمه، جمله) 3
  »...من كنت مواله «فرمود » ...انما وليكم الل و رسوله «ي  پيامبر گرامي اسالم با توجه دادن حاضران به آيه) 4
  

  )1 سانديشه و تحقيق در( :92 زبانسراسري 
   ……گوي نيازهاي برتر انسان نيست كه  اي، به اين دليل پاسخ و سليقه احساسات شخصي

  .طلبد گويي خاص خود را مي هر نيازي راه پاسخ) 2  .اند احساسات و ساليق، متغير و متبدل) 1
نيازهاي برتر، همراه با دل مشغولي و دغدغه و )     4اند گونه از نيازها، فراتر از احساسات و ساليق آن) 3

  .اند متعالي درد
  

  )7 سانديشه و تحقيق در( :92 تجربيسراسري 
  .بود.......... و .......... معلول ) ص(جعل و تحريف به احاديث پيامبر گرامي اسالم

  تفسير و تبيين آيات قرآني توسط برخي عالمان وابسته به قدرت -)ص(منع نوشتن احاديث پس از رحلت پيامبر) 1
نياز حاكمان جور به توجيه موقعيت خود و اقدامان مخالف اسالم  -)ص(از رحلت پيامبرمنع نوشتن احاديث پس ) 2
   هاآن
نياز حاكمان جور به توجيه موقعيت خود و اقدامان مخالف اسالم  - ها و الگوهاي غيرقابل اعتماد ظهور شخصيت) 3
  هاآن
  قرآني توسط برخي عالمان وابسته به قدرت تفسير و تبيين آيات  - ها و الگوهاي غيرقابل اعتماد ظهور شخصيت) 4
  

  

  3دين و زندگي  - انديشه وتحقيق
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  هدايت الهي -1درس 
  

خواهم بدون  ي فردي واگذار كرد و گفت كه مي توان پاسخ به نيازهاي برتر را به احساسات شخصي و سليقه آيا مي -1

  بررسي و تحقيق كافي به اين نيازها پاسخ دهم؟ چرا؟

راه كمال و رشد هر نوع از موجودات، راه . اي افراد است سليقهخير، نيازهاي برتر، فراتر از احساسات شخصي و 

ي  ويـژه  منـدى  قـانون  و مكانيسـم  ديگر، موجود هر و انسان بدن نمو و رشد حقيقت، در. معين و خاصي است

 را درد و بيمـارى  و رنـج  مانند آن تبعات بايد كند پيروى قانونمندى اين از نخواست كسى و اگر دارد را خود

خاصـى   منـدى  قـانون  و معـين  راه از آن رشد. است گونه همين نيز انسان وجود انسانى و معنوى بعد .بپذيرد

 رنج درد و شويم، دور قانون و راه اين از كه ميزانى به .دهد نمى جواب ديگرى قانون و راه به و كند مى تبعيت

 دقت كنيم  بايد بنابراين، .نيست مقصود به انسان ي رساننده راهى هر پس. بپذيريم بايد را آن منفى تبعات و

 قـرار  آن چـارچوب  در و نكننـد  وارد ضربه انسان تكامل راه به هستند كه استفاده قابل جا آن تا ها سليقه كه

 نتـايج  بـه  بايد بود، تضاد در او معنوى ابعاد و انسان رشد مندى قانون با داشت كه اى سليقه كسى اگر .گيرند

  .باشد مضرّات آن ي آماده و دردهد تن آن

  
  

رفتار » هر چه پيش آيد خوش آيد«المثل  تواند پاسخ دادن به اين نيازها را ناديده بگيرد و براساس ضرب آيا انسان مي - 2

  كند؟ چرا؟

  

 بـراى  شـوند،  مـى  رو روبـه  بنيـادين  هاي سؤال با وقتى گرفتارند، زندگى زودگذر هاى هوس در چنگال كه افراد از برخى

 به زندگى .كنيم نمى اساسى هاى سؤال اين درگير را خود گويند مى و زنند مي  خيالى بى به را خود وجدان، آسوده كردن

 بـه  قادر ديگر كه شوند مى تفاوت اين متوجه روزى دانند نمى ها اين اما .ندارد تفاوتى ما براى برود، پيش كه صورتى هر

 رنج و اند شده خود كارهاى عواقب گرفتار زيرا بزنند؛ خيالى بى به را خود توانند نمى روز آن در .نيستند كارى دادن انجام

  .باشد داشته نگرشى چنين تواند نمي عاقل انسان بنابراين، .كنند مى احساس را عذاب آن و
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ي حجت ظاهر و حجت  ها را كه مربوط به رابطه ي يونس را مطالعه كنيد و پيام اصلي آن سوره 43و  42آيات  -3
  .است، توضيح دهيدباطن 

و منهم من يستمعونَ اليك افانت تُسمع الصم و لو كانوا ال(
و منهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي و لو كانوا ال ) 42(يعقلون
 يونس/  43و42  ))43(يبصرون

، به ظاهر گوش كنند آيا )چون قرآن خواني) (منكران(برخي
ادراك ندارنـد   تواني سخن خود را به گوش ناشنواياني كه مي

برساني؟ و برخي از آنان، هنگام تالوت قرآن به چشـم ظـاهر   
تـواني نابينايـان را كـه بـه بـاطن       نگرند، آيا تو مـي  در تو مي

  .بينند، هدايت كني نمي
 شده، كور قلبش و نگرفته كار به را عقلش كه كسى :فرمايد مي)ص(پيامبربهخداوندي يونس، سوره43و  42 آيات در - 1 :پيام

 سركوب باطنى حجت يعنى عقل، كه شود مي واقع مؤثر وقتى كه حجت ظاهر است، پيامبر هدايت يعنى   شود؛ نمى هدايت
 .داشته باشد عمل قدرت و نشده

پيامبران و (بر حجت ظاهر ) عقل(ي حجت باطن و ظاهر و تقدم حجت باطن  چه گفته شد ْآيات، بيانگر رابطه ن بنابر آ -2       
   .است) ائمه

  

كند؟  يك از نيازهاي انسان را دربردارد و چه مطالبي را مطرح مي نحل پاسخ كدام 97اسراء و  9هر كدام از آيات  -4
  .جدولي مانند جدول زير توضيح دهيدرا در  آن

  پاسخ  نياز  آيه

  ي زندگي نياز به برنامه  9اسراء 
ي صحيح زندگي را در اختيار انسان قرار داده  گويد كه خداوند برنامه اين آيه مي

  .است

  97نحل 
ي  ي روشن و برنامه نياز به آينده

  زندگي
همراه با رشد و شادكامي كند كه ايمان و عمل صالح، حيات پاك  اين آيه بيان مي

  .آورد اي روشن كه پاداش اخروي است را به ارمغان مي را در پي دارد و آينده
  
انّ هذا القرءان يهدي للّتي هي اقوم و يبشّر المؤمنين الّذين(

 اسرا/  9 )لهم اجراً كبيراً يعملونَ الصالحات انَّ

كنـد و   ميهمانا اين قرآن به راهي كه استوارتر است، هدايت 
دهـد   دهند، بشارت مـي  به مؤمناني كه اعمال صالح انجام مي

  .ها پاداش بزرگي است كه براي آن
دارد، كه خداوند از طريق دين و انبيا اين راه را بـه بنـدگان نشـان داده    » كشف راه درست زندگي«اشاره به نياز برتر  -1 :پيام

  .است
  .ي زندگي اشاره دارد به نياز به برنامه -2    

من عمل صالحاً من ذكرٍ او انثي و هو مؤمن فلنحيينّه حياةً طيبةً و(
 نحل/  97 )لنجزينّهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملونَ

هر كس كه كار شايسته انجام دهد، از مرد يـا زن، در حـالي   
داريـم و بـه    مـي كه مؤمن باشد او را با حياتي پاك زنده نگه 

  .ها مطابق با بهترين اعمالشان پاداش خواهيم داد آن
  .خورد دارد كه با ايمان و عمل صالح سرانجامي نيكو در آخرت رقم مي» ي خويش درك آينده«اشاره به نياز برتر  -1 :پيام

  .ي زندگي اشاره دارد اين آيه به نياز به برنامه -2    
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  كتاباي از نوع  معجزه - 3درس 
 

  آمد؟ به زمان خودش اختصاص داشت، چه مشكلي پيش مي) ص(اگر اعجاز پيامبراكرم -1

 و فرهنـگ  و علـم  سنخ اعجاز از اين چون .است اعجاز اين بودن جاودانه و) ص(پيامبراكرم اعجاز نوع ي درباره اين سؤال،
 هـم  امـروز  كند، مي دعوت مشابه اى آوردن سوره به را مخالفان كه قرآن از آياتى و باشد داشته دوام تواند مى است، كتاب

 قبـول  مـورد  آگاهـان  نـزد  كـه  كننـد  ارائه قرآن هاي سوره يكى از با مشابه اى سوره توانند نمى مخالفان و دارد موضوعيت

 اسالم پيامبر آيا كه بداند بخواهد كسى اگر امروزه و است اسالم دين نشانگر جاودانگى اعجاز، در جاودانگى اين .قرارگيرد

 كـه  دريابـد  توانـد  مى او .است ايشان نبوت سند كريم قرآن زيرا كند؛ مراجعه كريم قرآن به نه، بايد يا آمده خدا جانب از

 در اسالم دين پذيرش نبود، جاودانه اعجاز اين اگر .است نكرده عرضه قرآن هاى سوره از يكى مانند اى سوره كسى تاكنون

  .بپذيرند را اسالم تعليمات بودن توانستند جاودانه نمى مردم و شد مى مشكل زمانى و عصر هر
اختالف و ناسازگاري بسياري در آن  اگر قرآن از غيرخدا بود، «فرمايد  ي نساء مي سوره 82ي  چرا خداوند در آيه -2

  ؟»شد مشاهده مي

 تدريج به قرآن اين زيرا ديدند؛ مي آن در فراوانى اختالف و بود، ناسازگارى غيرخدا ازجانب اگر قرآن :فرمايد مى آيه اين

 پيامبر مثالً كه نيست هم اى گونه به آيات محتواى. است شده تكميل سال 23 ظرف زمانى در و شده خوانده مردم براى

 در و آمد مى پيش كه حوادثى ضمنِ در آيات تر بيش بلكه بخواند مردم بر تدريج به اما باشد را نوشته آن قبالً) ص(اكرم

 بـه  و آمـد  نمـى  خداونـد  جانب از كريم قرآن اگر حال .هستند نزول شأن داراى آيات يعنى شد؛ مى نازل ها آن ارتباط با

. آمـد  مـي  پديـد  آن در زيـادى  اختالفات شد، مي تنظيم سال 23 مدت ديگرى در فرد هر يا پيامبر شخص توسط تدريج
 هـاي  گيـري  موضـع  رخـدادها،  مقابل در و يافت افزايش مي ايشان علم شد، مي تر و كامل تر پخته روز به روز پيامبر چون

  .نمود مى ارائه بهترى و نظرات گرفت مى بهترى
، توضيح دهيد كه چگونه اين آيات )ي علق ي اول سوره آيه 5(با بررسي اولين آيات نازل شده بر پيامبر اكرم  -3

  .هليت استي تأثيرناپذيري قرآن از فرهنگ و عقايد دوران جا دهنده نشان

 بـه  نوشتن و قلم ي وسيله به كه كند مي ياد خداوندي از است،) ص(پيامبر اكرم بر شده، نازل آيات اولين كه آيات، اين

 و كـرده  تكـريم  را نويسندگي و دانش و علم يعني. دهد مي ياد او به داند، نمي انسان چه را آن و دهد مي تعليم ها انسان
 .اسـت  نبـوده  جـاهلي  فرهنـگ  تـأثير  تحت اكرم پيامبر كه است آن بيانگر آيات، اين. است داده خداوند نسبت به را آن

 .گفت مردم سخن با كتابت و درس و علم از آورد مردم براي كه آياتي اولين در بود، نخوانده درس كه اين با ايشان
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اقرأ و)2(خَلَقَ االنسانَ من علقٍ)1(اقرا باسم ربك الّذي خلق(
  )) 5(علّم االنسان ما لم يعلم» )4(الّذي علّم بالقلم) 3(ربك االكرم

                                                                  
 علق/  5تا1

اي  بخوان بنام پروردگارت كه آفريد انسـان را از خـون بسـته   
تر است همانا كه به  آفريد بخوان كه پروردگارت از همه كريم

  .دانست آموخت چه نمي ي قلم آموخت به انسان آن وسيله

  .اشاره دارد) از اعجاز محتوايي(به اهميت علم و دانش در قرآن و عدم تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ جاهليت  :پيام
  

  
  

  ي رسالت پيامبر گستره -4درس 
  

  يك از قلمروهاي رسالت پيامبر داللت دارد؟ ي شوري را مطالعه كنيد و ببينيد كه اين آيه بر كدام سوره 15ي  آيه

بيانگر آن است كه پيامبر اكرم آمده تا عدل را در جامعه اجرا كند و انجام » و امرت ألعدل بينكم«در اين آيه عبارت 
  .اين وظيفه بدون تشكيل حكومت اسالمي ميسر نيست

فادع و استقم كما امرت و ال تتّبع اهواءهم و قُلفلذلك (
ءامنت بما انزل اهللا من كتابٍ و اُمرْت العدلَ بينكُم اهللا ربنّا و 
ربكم لنا اعمالنا و لكم اعمالكم ال حجة بيننا و بينكم اهللا 

  شوري/  15 )يجمع بيننا و اليه المصير

گونـه كـه    مـان پس به همين خاطر به دين اسالم دعوت كـن و ه 
هاي آنان پيروي نكن و بگـو   اي پايداري كن و از هوس ه مأمور شد

ام  و مأمور شده. ايمان آوردم به هر كتابي كه خدا نازل كرده است
تا عدالت برقرار كنم ميان شما خداوند پروردگار ما و شماسـت، و  

نيست هيچ . كارهاي ما براي ما و كارهاي شما براي خودتان است
بـه    كند و بازگشت همه ان ما و شما خداوند قضاوت ميحجتي مي

  .سوي اوست
سـومين قلمـرو    -ب) فـادع (دريافـت و ابـالغ وحـي    :اولين قلمرو رسالت-الف):ص(بيانگر دو قلمرو از رسالت پيامبر -1:پيام

ند و انجام اين وظيفه بـدون  آمده تا عدل را در جامعه اجرا ك) ص(پيامبر اكرم): امرت ال عدل بينكم(واليت ظاهري : رسالت
  . تشكيل حكومت اسالمي ميسر نيست

  ي عدل اي بر پايه سوزي و برپاكردن جامعه اصرار بر ستم -2     
  

  .ها نيازمند تشكيل حكومت است، بيان كنيد هايي از احكام اجتماعي اسالم را كه اجراي آن نمونه -2

  خمس و زكات، جهاد و تنظيم رابطه با كفار و بيگانگان، )احكام جزا، ديات و قصاص(قوانين قضايي اسالم 
  داد؟ عنوان مرجع ديني مسلمانان، چه كارهايي را انجام مي به) ص(پيامبراكرم -3

داد و عمـالً   كرد، احكام اسالم را توضيح مـي  از حيث مرجعيت ديني، معارف الهي را براي مردم بيان مي) ص(پيامبر اكرم
خوانم، نماز  به همين صورت كه من نماز مي«فرمود  آورد و به مردم مي جا مي خودش نماز را بهمثالً . آموخت به مردم مي

  ».بخوانيد
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  تداوم رسالت -5درس 
  

  :هاي زير پاسخ دهيد ي بزرگ غدير بينديشيد و به سؤال ي واقعه درباره

  ترين اجتماع مسلمانان برگزار شد؟ زمان با بزرگ چرا مراسم غدير هم) الف

هاي مختلف  رساني باشد تا اين انتصاب به اطالع مردم در سرزمين تواند در جهت اطالع ي غدير با حج مي زماني واقعه هم

  .برسد

  چرا خداوند انجام ندادن اين مأموريت را مساوي با عدم انجام رسالت اعالم كرد؟) ب

افتـاد و   داشت و اگر اين واقعه اتفاق نمـي ) ع(بستگي كامل به امامت و رهبري حضرت علي) ص(ي كار پيامبر اكرم ادامه

  .گرفت شناختند، اصل دين مورد تهديد قرار مي را به عنوان جانشين پس از پيامبر نمي) ع(مردم حضرت علي

  ي چيست؟ پس از پايان مراسم نشانه) ع(تبريك و تهنيت مردم به حضرت علي) ج 

دانستند حضرت علي به منصب امامت برگزيده شـده و بـا گفـتن    ي آن است كه آن مردم  گفتن تبريك و تهنيت، نشانه

ي تعيين حاكم و جانشين اسـت كـه در    در واقع تبريك و تهنيت، نشانه. اند تبريك، رضايت و وفاداري خود را اعالم كرده

  .واقع بيان نوعي بيعت و قبول واليت از جانب مردم بود

  رپرست است، نه دوست؟در حديث غدير به معناي س» مولي«ي  چرا كلمه) د

قبل از آن از مردم سـؤال  ) ص(جهت كه پيامبر اكرم  را به معناي دوست گرفت يكي از آن» موال«توان  به سه جهت نمي

: وقتـي كـه مـردم گفتنـد    » .چه كسي به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است - الناس بالمؤمنين من انفسهم من اولي«كرد 

 قبـل  ى جملـه  بـا  متناسب بايد» موال« اين .»مواله على فهذا مواله كنت من« فرمود خدا و پيامبرش، پس از آن پيامبر

 بـه  »مـولى «اگـر  كـه  است اين ديگر جهت .كند مى معرفى تصرف در سزاوارتر مؤمنان خود از رسول را و خدا كه باشد

 فرمـود ) ص(اكـرم   پيامبر به و شد نازل واقعه از قبل كه اى باشد آيه با متناسب تواند نمى آن اعالم باشد، دوست معناى

 ي واقعـه  ايـن  انجـام  و طراحى كه است اين نيز سوم جهت .اى نداده انجام را رسالت او ندهى، انجام را مأموريت اين اگر

 اعـالم  با متناسب بلكه نيست )ع(على  حضرت دوستى اعالم با طوالنى متناسب بسيار اى خطبه بيان و تاريخى و بزرگ

  .است جانشينى و رهبرى
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  جايگاه امامت -6درس 
  

  

تر مسلمانان به آن حضرت شد؟  ي بيش ي كوتاه خالفت سبب عالقه هاي اميرالمؤمنين در دوره يك از ويژگي كدام -1
  رعايت اصل عدالت و مساوات در حكومت اميرالمؤمنين .اي براي آن ذكر كنيد نمونه

  كرد؟ را براي مردم بيان مي) ع(عليهاي گوناگون فضائل حضرت  به صورت) ص(چرا رسول خدا -2
هـا بـا نظـام     و اهل بيت را براي مردمي كه قرن) ع(در هر فرصتي، فضايل متعالي و جايگاه حضرت علي) ص(رسول خدا

هـاي آنـان را بـراي     كـرد تـا دل   دانستند بيان مي ي شرافت مي اي خو گرفته بودند و ثروت زياد و نظاير آن را نشانه قبيله
شدند و مردم را به تعقل، عدالت و  ت و رهبري كساني آماده كند كه ميان عرب و غيرعرب تفاوتي قائل نميپذيرفتن امام

  .كردند ترين افراد زندگي مي خواندند و در زندگي دنيايي مانند معمولي بندگي خداوند فرا مي
ناپذيري حضرت  داييج باشد؟ چه مي» علي با حق است و حق با علي است«مقصود از اين سخن پيامبر كه  -3

  و حق) ع(علي
  و حديث ثقلين وجود دارد؟» علي با قرآن و قرآن با علي است«اي ميان اين سخن پيامبر كه  چه رابطه -4

است و ايـن  ) ع(يكي از مصاديق عترت، حضرت علي. ناپذيرند ديگر جدايي در حديث ثقلين آمده كه عترت و قرآن از يك
  .تأكيد بر حديث ثقلين است. »آن است و قرآن با علي استعلي با قر«: فرمايد حديث كه مي

  

  )ع(وضع فرهنگي و سياسي عصر ائمه  -7درس 
  

  ها دعوت كرده است؟ ي سرگذشت ملت چرا قرآن كريم مردم را به مطالعه -1
 آيـات  كه كسانى كار عاقبت كه بدانيم مثالً، است؛ سرنوشت آن علت و ها ملت سرنوشت با آن، آشنايى هاى علت از يكى

   .شود منجر آموزى عبرت و گرفتن درس به بايد آشنايى اين. بود چه كردند تكذيب الهى را
  آماده كرد؟ ) ص(چه مسائلي زمينه را براي ورود جعل و تحريف به احاديث پيامبراكرم -2

 توجيـه  به قدرت صاحبان و جور حاكمان نياز دوم، ى زمينه. بود پيامبر رحلت از احاديث پس نوشتن منع اول، ى زمينه

  .بود ها آن اسالم مخالف و اقدامات خود موقعيت
  چه بود؟) ص(عباس با رهبري پيامبر اميه و بني هاي اساسي حكومت بني تفاوت -3

 .بـود  عبـاس  بنـي  و اميه هاى بنى حكومت در جور و ظلم بر ى تكيه و) ص( خدا رسول حكومت بودن عادالنه اول، تفاوت
 و غيراصـيل  هـاى  بـه انديشـه   دادن ميـدان  و) ص(خـدا   رسول توسط اسالمى اصيل هاى انديشه گسترش دوم، تفاوت
 زيرپـا  و) ص(خدا  رسول توسط الهى احكام و دستورات به دقيق عمل سوم، تفاوت .بود ها حكومت آن در شده تحريف

 مشـى  و) ص(خـدا   رسـول  داري حكومـت  ي سـاده  مشىِ چهارم، تفاوت .بود ها حكومت آن توسط الهى گذاشتن احكام

  .بود ها حكومت آن اشرافى
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  هاي راستين احياي ارزش -8درس 
  

  هاي يكساني در مقابله با حاكمان زمان در پيش گرفتند؟ چرا؟ ي اطهار روش آيا ائمه
كردنـد بـه    مـي هاي مختلفي را براي مبارزه انتخاب  خير، امامان، متناسب با شرايط سياسي و اجتماعي زمان خود، شيوه

براي پيشبرد اهـداف سياسـي و اجتمـاعي      طوري كه گاهي يك امام با توجه به شرايط، در دو زمان مختلف، از دو شيوه
   .اسالم بهره برده است

  

  خورشيد پنهان -9درس 
  

  .راتوضيح دهيد) عج(ي رعد، علت اصلي غيبت امام عصر سوره 11ي  با توجه به آيه -1

 بـه . دارد ارتباط ما هاى گيرى تصميم اعمال و با آورد، مى پديد تغييرى ما زندگى در خداوند اگر كه كند مى بيان آيه اين

  .گردد ها برمى انسان ما به هم آن تداوم و غيبت علت جهت، همين
  به خورشيد پشت ابر تشبيه شده است؟) ع(چرا غيبت امام عصر -2

دهد و بخشي از فوايد خود را بـه موجـودات    زيرا خورشيد هنگامي كه پشت ابر است زمين را از تاريكي مطلق نجات مي
كند ضمن اين كه پشت ابر ماندن خورشيد موقتي است و پس از مـدتي نمايـان    رساند و زمين را از نابودي حفظ مي مي
كند، با هدايت معنوي خـود، افـراد مسـتعد را يـاري      وي حفظ ميامام نيز در زمان غيبت زمين را از نابودي معن. شود مي
غيبت نيـز امـري   . شوند چه آنان متوجه نمي كند گر مند مي رساند و با وجود خود در ميان مردم، آنان را از بركات بهره مي

  . موقتي است و باالخره، آن حضرت ظهور خواهد كرد
  .ديگر دارند؟ براي هر كدام سه مثال ذكر كنيد چه تفاوتي با يك) محال(غيرعادي و غيرعقلي  -3

 مجموعه آن جزء از مجموعه يك كلّ بودن تر كوچك/ فرد هم باشد زوج هم عدد يك: عقلي محال از هايي نمونه

 علت بدون درخت، از سيب افتادن/ دايره هم باشد، مثلث هم شكل يك

 :غيرعادي امور از هايي نمونه

  زايمان يك در قلو ده تولد/زمين  با سياره يك برخورد/ .بماند آب زير دقيقه ده بتواند كه كسي
از اين خبر چه . كرد سال قوم خود را به توحيد دعوت مي 950) ع(دهد كه حضرت نوح قرآن كريم خبر مي -4

  توان گرفت؟ نتايجي مي

 نـوح  حضرت كه دهد مي نشان كرد، توحيد دعوت به را خود قوم سال 950 نوح حضرت دهد مي خبر كريم قرآن كه اين

 عمـر  قـدر  همـين  عموماً ايشان زمان مردم كه است زياد احتمال هم اين و است داشته سال هزار حدود عمري حداقل

 و انـد  آمـده  ديگـري  مـردم  و انـد  مرده و كرده عمر سال صد حدود مثالً آن زمان مردم كه نبوده گونه اين و اند كرده مي
 ديگـري  هـاي  انسـان  دوبـاره  و كرده عمر سال صد حدود هم ها اين و كرده دعوت توحيد به ها را آن نوح حضرت دوباره

 .و نپذيرفتنـد  كـرد  دعوت سال پنجاه و نهصد را مردم همان نوح حضرت كه است آن از حاكي كريم قرآن بيان .اند آمده
پس عمر چند هزار ساله هم امري غير . هاي حدود هزار سال وجود داشته است توان گفت كه در يك زماني عمر پس مي

  .ممكن نيست، آن هم براي يك انساني كه مسئوليت برپايي حكومت جهاني را بر عهده دارد
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  در انتظار طلوع -10درس 
  

  كساني است؟ي تاريخ از آن چه  از ديدگاه قرآن كريم، آينده -1

  .شد خواهند زمين وارث مستضعفان و رسد مي صالح مؤمنان به حكومت جهانى
  معتقد بودن به انتظار، چه تأثيرهايي بر شخصيت فرد منتظر دارد؟ -2

جلـب   براى - 1 :جمله از دارد؛ آثارى منتظر شخص در است، محبت و مهر و اشتياق از روى )عج(زمان  امام انتظار چون
وجـود   بـه  خود در را ايشان توجه مورد هاى خصلت تا كوشد مي دهد و مي قرار الگو را امام - 2كند؛  مي تالش امام رضايت
  .دهد افزايش مي او در را زيبا اي آينده به اميد كند و مي نشاط با و فعال را شخص - 3آورد؛ 

 ».منتظران مصلح، خود بايد صالح باشند«: اين جمله را تحليل كنيد -3

 يـا  غيرفعـال  انتظـارى  نيـز  ها آن انتظار باشند، داشته غيبت عصر در امام ياران نسبت به را انزواطلبانه بينش كه كسانى

 كـه  كسـانى  امـا  بيننـد،  مـي  قبيـل  ايـن  از امورى و زارى گريه، دعا، در تر بيش را انتظار گونه افراد، اين .است »منفى«

هـاى   آدم يعنـى،  دارنـد؛  »مثبت انتظار«خواست،  خواهد ها آن از امام كه كنند كارهايي همان ي آماده را كوشند خود مى
 و دهند حق تشكيل از اى جبهه كوشند مي  آنان .كنند مى تالش خود امام هاى خواسته تحقق جهت در كه هستند فعالى
 را امـام  شـدن  ظاهر ندبه، و و دعا شوق و اشك با مثبت و سازنده فعاليت عين در و بيفزايند خود ياران تعداد بر همواره
  .كنند مى طلب

 

  مرجعيت و واليت فقيه -11درس 
  اند؟ هاي اصلي اين درس كدام پيام -1
  . يابد مي جديدى ادامه هاى شكل در و شود نمي تعطيل كبري غيبت دوران در) عج(عصر  ي امام دوگانه وظايف) 1
 ابر، پشت خورشيد و مانند كند مى هدايت را جامعه غيبت، ي پرده پس از خود، معنوى واليت مقام با) عج(عصر امام) 2

 .است اسالمى امت نگهبان و حافظ

 شـرايط  واجد ي فقهاى برعهده امام از نيابت به ظاهري واليت و دينى مرجعيت ي وظيفه دو كبري، غيبت دوران در) 3

  .گيرد مى قرار
 .استفاده كرد شده تعيين هاى راه از بايد باشد، دينى مرجعيت شرايط واجد كه فقيهى شناخت براى) 4

 مـردم  بـه  و شـود  شناسـايي مـي   هستند دين به آشناي و مجتهد خود كه خبرگاني طريق از شرايط واجد فقيه ولي) 5

  .گردد مي معرفي
  در احكام ديني چيست؟» تقليد«مقصود از  -2

 دينـى  وظـايف  دادن صحيح انجام براى احكام در كارشناس و متخصص فرد به غيركارشناس و متخصص غير ى مراجعه

  .كند تقليد از ديگرى نبايد باشد، احكام در متخصص و كارشناس خود كسى اگر بنابراين، است؛
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  شود؟ هايي مي تقليد براي چه كساني الزم است و شامل چه زمينه -3
 اصـول  بـه  تقليد .نباشند متخصص و كارشناس احكام دين در و رسيده تكليف سنّ به كه است الزم كسانى براى تقليد

 خود حد در كه دليلى با بايد هركس اصول، اين در و شود نمى عدل مربوط و امامت نبوت، معاد، توحيد، يعنى اعتقادى،

 زمينـه  ايـن  در كـه  افـرادى  .شـود  مـى  مربوط عملى دستورات و احكام يعنى فروع دين، به تقليد .برسد يقين به دارد،

  .كنند مراجعه شريط واجد به فقيه بايد ندارند، تخصص
  باشد؟» شناس زمان«و » عادل«چرا بايد مرجع  -4

 و است گناهان از دورى و واجبات دادن انجام پى در كه دارد قرار تقوا از اي مرتبه در باشد، يعنى عادل بايد تقليد مرجع
روى  از دادن حكـم  احتمـال  كـه  شود مي سبب امر اين .كند نمى تكرار را صغيره گناه و دهد نمى انجام كبيره را گناهان
 او زمان در جديدى كه مسائل و زمان نيازهاى با يعنى، باشد؛ شناس زمان بايد تقليد مرجع چنين هم .يابد كاهش هوس

  .كند بيان مردم براى كرده و استنباط زمان نيازهاى با متناسب را دين احكام بتواند تا باشد آشنا شوند، مي مطرح
  گيرد و مردم از چه طريقي در انتخاب ايشان دخالت دارند؟ فقيه در كشور ما چگونه انجام مي وليانتخاب  -5
  :ي مستقيم شيوه - 1

هـاي سراسـري واليـت     پيمايي اي مستقيم و با حضور در اجتماعات و راه مردم كشور ما در زمان انقالب اسالمي به شيوه
  .ايشان پيمان ياري بستندرا پذيرفتند و با  - رحمة اهللا عليه - امام خميني

كننـد و آن   ي خـود را انتخـاب مـي    اكنون نيز بنا بر قانون اساسي، مردم ابتدا نمايندگان خبـره : ي غيرمستقيم شيوه - 2
بر اين مبنا بود . كنند اعالم مي  تر براي رهبري تشخيص دهند، به جامعه خبرگان نيز از ميان فقها آن كس را كه شايسته

  .دار شدند اي مسئوليت رهبري جامعه را عهده حضرت آيت اهللا خامنه - رحمة اهللا عليه - ام خمينيكه پس از رحلت ام
  باشد؟) عج(ساز حكومت حضرت مهدي تواند زمينه چگونه واليت فقيه مي -6

ي عبوديت، معنويت خـواهي، برابـري و عـدالت، بـه      ي ولي فقيه است، زمينه در حكومت اسالمي كه رهبري آن برعهده
طلبان جهان اميدوار  داران و حق دين. آيد طور نسبي فراهم مي مراه توسعه و سازندگي كشور و رفاه و آسايش عمومي بهه

وجود . ي ظهور موعود جهاني خواهند شد شوند و جهانيان آماده هاي انساني مي به تجديد حيات فضائل اخالقي و كرامت
هـاي وسـيعي را بـراي پايـداري و      هـا را فـراهم آورد و برنامـه    ها و تهاجم تواند امكان مقابله با توطئه حكومت اسالمي مي

  .استقامت مسلمانان در مقابل مستكبرين تدارك ببيند
  

  هاي حكومت اسالمي ويژگي -12درس 
        

  .هاي جمهوري را برشمريد هاي اصلي جمهوري اسالمي با ساير حكومت تفاوت -1
توانند برخالف دستورات الهـي قـانون    گذاران نمي شود و قانون اسالمي تشكيل ميحكومت اسالمي بر مبناي قوانين : اوالً

هـدف   دمكراسي رايج در جهـان،  : ثانياً.  ناميده شده است» ساالري ديني مردم« همين جهت اين نظام،  و به. تنظيم كنند
اما هـدف اصـلي از   . اعتناست لهي بيهاي ا هاي دنيوي مردم قرار داده است و نسبت به ارزش تأمين خواسته  خود را صرفاً

  .كند نظام اسالمي سعادت اخروي و برقراري عدالت اجتماعي است و آسايش و رفاه مردم را در اين چهارچوب برقرار مي

www.konkur.in

forum.konkur.in



  
 

١١ 

       

  هايي از حكومت كشور ماست؟ بيانگر چه ويژگي» اسالمي«ي  و كلمه» جمهوري«ي  كلمه -2
. ساالر اسـت  ر اساس نظر و رأي اكثريت مردم پديد آمده است و مردمحكومت ب: يعني» جمهوري«ي  در كشور ما، كلمه

توانند برخالف دسـتورات   گذاران نمي شود و قانون حكومت بر مبناي قوانين اسالمي تشكيل مي: يعني» اسالمي«ي  كلمه
  .الهي قانون تنظيم كنند

افراد جامعه اسالمي، چه مسلمان و چه  ي ي اميرالمؤمنين، چرا حاكم اسالمي بايد نسبت به همه بنابر عهدنامه - 3
  غيرمسلمان مهربان باشد؟

  ».اي ديگر در آفرينش همانند تواند اي برادر ديني تو و دسته اند، دسته مردم دو دسته) زيرا(«: فرمايد مي) ع(حضرت علي
  د؟جويان را از اطراف خود دور كن ي اميرالمؤمنين، چرا حاكم اسالمي بايد عيب بنابر عهدنامه -4

  .تر نزد رهبر جامعه است و رهبر جامعه بايد بيش از ديگران عيب  مردم را پنهان كند زيرا اسرار مردم، بيش
  

  عزت نفس -13درس 
  

  اي وجود دارد؟ چرا؟ ميان عزّت نفس و گناه وچه رابطه -1
 زيرا شود؛ مي تر كم گناه رود، مي باالتر نفس كرامت هرقدر يعنى، است؛ برقرار معكوس ي رابطه گناه و نفس كرامت ميان

 به تن ببيند، عزيز را خود هرقدر انسان كه طور همان زند، نمي گناه به دست نكند، كوچك را خود و نشود حقير انسان تا

  .سپارد نمي گناه ذلّت
  توان مسئوليت انجام گناه را از دوش خود برداشت و به عوامل بيروني منتقل كرد؟ آيا مي -2

 همـان  در زيرا است؛ انسان خوِد تصميم گيرنده و عامل اما باشند، گناه ساز زمينه بيرونى، شرايط است ممكن خير، زيرا

 دورى بنـابراين،  كند؛ مي تقوا پيشه و پاكى و كند مي حفظ را خود ديگرى فرد دهد، مي گناه به تن نفر يك كه شرايطى

 البته .دارد بستگى ما همت و اراده و ما درونى نفس عزّت مقدار به باشد، بستگى داشته شرايط به كه آن از پيش گناه از

 را خـود  كند مى سعى كرامت با انسان لذا. هستند گناه به گرايش سبب آلوده هاى محيط كه بود غافل گفته اين از نبايد
  .بدارد دور هايي محيط چنين از
مندي از عزّت الهي  كند، راه بهره صاحب عزّت معرفي ميي فاطر خداوند را  سوره 10ي  كه آيه با توجه به اين -3

  چيست؟
 مسـيرى  در قـدم  و كنـيم  پيـروى  الهـى  هـاى  فرمان از كه است آن الهى عزّت از مندى بهره راه. است خداوند از اطاعت

  .پسندد مي خداوند كه بگذاريم
 زند؟ شكني دست مي آيا انساني كه داراي عزّت نفس است به پيمان -4

 كه شكند مى را خدا با پيمان خصوص به و ديگران با خود پيمان كسى زيرا كند؛ نمى شكنى پيمان كرامت صاحب انسان

 خـود  اسـت،  كرامـت  صـاحب  كه كسى اما .باشد شده دانى خوِد تسليم او عالى خود يعنى، باشد؛ شكسته خود در ابتدا

  .دارد مي عزيز را آن و شمارد مى برتر را خود عالىِ
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  هاي پيوند زمينه -14درس 
 

  

  توان خانواده را به عامل گسترش مهرباني و دوستي در جامعه تبديل كرد؟ چگونه مي -1
 عامل خانواده كنيم، توجه ها زمينه اين به تشكيل خانواده در اگر .كنيم توجه خانواده تشكيل طبيعى هاى زمينه به بايد

 تربيت و كنند رشد خانواده كانون در فرزندان باشد، آرامش عاملخانواده  اگر يعنى شود؛ مى دوستى و مهربانى گسترش

 كـانون  خـانواده  شود، برآورده زناشويى ي رابطه در جنسى نياز اگر نيز و باشد فضايل اخالقى رشد محل خانواده و شوند

 ارتبـاط  خويشـان  ميـان  كرد و توجه هم گسترده ي خانواده به بايد اين، بر عالوه. شود مى گسترش مهربانى عامل و مهر

  .يابد توسعه مهربانى تا برقرار ساخت
  .ها را با آن تنظيم كرد، منظور چيست؟ چند نمونه ذكر كنيد گوييم بايد خانواده را اصل قرار داد و ساير تصميم وقتي مي - 2

 شركت فساد جلسات در كند، نمى برقرار نامشروع ي رابطه ديگران با بيند، مى نياز جنسى رفع محل را خانواده كه كسى

  . … و كند هدايت افتند مي دام به كه را كند دخترانى مى تالش كند، نمى

 رسيدگى فرزند تربيت بتواند به كه كند مى انتخاب اى گونه به را شغلش داند، مى فرزند تربيت محل را خانواده كه كسى

 اسـت،  خانواده زن اگر. كند حفظ با فرزندان را اش رابطه و بيايد منزل به موقع به كوشد مى است، خانواده مرد اگر .كند

 در او آغـوش  از تـا  كنـد  نمى دور خود از را فرزند سنين كودكى، در دهد، انجام خودش را شيردادن ي وظيفه كوشد مى

  . … و كند رشد متعادل بچشد و را محبت طعم و شود مند بهره روز طول
  و متفاوت با ساير نهادهاي اجتماعي است؟گوييم خانواده يك نهاد طبيعي  چرا مي -3

 .اسـت  شـده  داده قـرار  آدمـى  نهـاد  و طبيعـت  در تشـكيل آن  هاى زمينه كه است طبيعى نهاد يك خانواده جهت بدان
  .دارد هماهنگى خانواده تشكيل با فرزندان نيز و كمال هر يك و رشد و مرد و زن جسمى و روحى ساختمان

  
 

  مقدسپيوند  -15درس 
  

  .ترين معيارهاي همسر شايسته را مشخص كنيد چهار مورد از مهم -1
 ضـرورت  مـرد  بـراى  هـا  آن از برخـى  امـا . اسـت  مـرد  و زن ميان كه مشترك شده ياد هايي ويژگي از تر بيش كتاب، در

 مانند دارد، زن براى ترى بيش ضرورت نيز ها آن از برخى. بودن كار اهل مالى، غيور بودن، امكانات مانند دارد، ترى بيش

امـا   اسـت،  ضـرورى  دو هر براى ها ويژگي اين شد، داده تذكر كه طور همان البته. دارى خانه و ي قناعت روحيه و زيبايى
 نـام  تـوان  مـى  براى زن كه ديگرى هاى ويژگي آمده، كتاب در چه آن جز به. دارد ترى بيش ضرورت دو آن از يكى براى

 تـا  او هـاى  مديريت قبول خانه، مرد در براى سكون و آرامش فضاى ايجاد همسر، جنسى نياز به توجه: از اند عبارت برد،

: عبارتنـد از  مـرد  هاي ويژگي ديگر. صحيح شكل مادرى به وظايف دادن انجام است، شرع و عقل ي محدوده در كه جا آن
 و مشـكالت  مقابـل  در خـود  ي خـانواده  از كامـل  حمايت همسر، و عاطفى جنسى نيازهاى به توجه شغل، و كار داشتن

  .فرزندان به پدرى نسبت وظايف دادن انجام تهديدات،
  آيد؟ ي بين بلوغ و ازدواج طوالني شود، چه مشكالتي پيش مي اگر فاصله -2
 مـؤثر  و جـدى  حضـور  نياز اين كه اى دوره در جنسى نياز به گويي پاسخ عدم - 1: از اند عبارت اين مشكالت، ي جمله از

 ي دوره نشـاط  از نبـردن  كافى لذت - 3دين؛  حفظ در ناتوانى و گناه به شدن كشيده و جنسى انحراف امكان  - 2دارد؛ 
 و روحـى  و جسمى سالمت جدى تهديد - 5جسمى؛  و روانى روحى، نشاط و شادابى شدن كم - 4مشروع  راه از جوانى
 فساد و عنف به تجاوز و جرم ميزان افزايش - 7 پسران؛ و دختران ميان نامشروع روابط افزايش - 6طبيعى؛  رشد كاهش
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  بخش هستي -1درس 
  

را  ي خداوند معرفي كرده است، دليل آن سوره روم تفكر كنيد و ببينيد كه چه چيزي را آيه و نشانه 25ي  در آيه -1
  .هم توضيح دهيد

نَآياته أَن تَقُوم السماء والْأَرض بِأَمرِه ثُم إِذَا دعاكُم دعوةً مومنْ(
ضِ إِذَا أَنتُمونَ الْأَرروم/  25) تَخْرُج  

و از آيات او اين است كه آسمان و زمـين بـه فرمـان او    
از زمـين  ) در قيامت(برپاست سپس هنگامي كه شما را 

و در صـحنه  (شـويد   خارج مي خواند ناگهان همه فرا مي
  ).يابيد محشر حضور مي

  .هاي خداست، يعني اگر خداوند اراده فرمايد آسمان و زمين را نابود خواهد كرد بر پا بودن جهان به امر خدا از نشانه - 1 :پيام

سراسري خارج از . (بريم ي رستاخيز پي مي ي شريفه به تحقق امر خداوند، در خروج از قبر خاكي در آستانه از اين آيه -2       
  )93 - كشور

  
  

  .هاي زير پاسخ دهيد ي يونس مراجعه كنيد و براساس آن آيات به سؤال سوره 23و  22ي  به آيه -2

الْبرِّ والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنتُم في الْفُلْكهو الَّذي يسيرُكُم في (
 فاصع ا رِيحاءتْها جواْ بِهفَرِحةٍ وبنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيرَيجو
 اْ اللّهوعد يطَ بِهِمأُح مظَنُّواْ أَنَّهكَانٍ ون كُلِّ مم جوالْم ماءهجو

أَنجيتَنَا منْ هذه لَنَكُونَنَّ منَ  مخْلصينَ لَه الدينَ لَئنْ
فَلَما أَنجاهم إِذَا هم يبغُونَ في األَرضِ بِغَيرِ ) 22(الشَّاكرِين

الْحقِّ يا أَيها النَّاس إِنَّما بغْيكُم علَى أَنفُسكُم متَاع الْحياةِ الدنْيا 
  يونس/  23و22)  بئُكُم بِما كُنتُم تَعملُونثُم إِلَينَا مرْجِعكُم فَنُنَ

دهـد تـا اينكـه در     او كسي است كه شما را در خشكي و دريا سير مي
حركـت  ) به سوي مقصد(گيريد و بادهاي موافق آنها را  كشتي قرار مي

وزد و امـواج   ناگهان طوفان شديدي مي .شوند دهند و خوشحال مي مي
در . برند هالك خواهنـد شـد   آيد و گمان مي از هر سو به سراغ آنها مي

خوانند كه اگر مـا را نجـات    اين موقع خدا را از روي اخالص عقيده مي
اما هنگامي كـه آنهـا را رهـائي    . دهي حتما از سپاسگزاران خواهيم بود

اي مـردم   .كننـد  ، سـتم مـي  در زمـين، بـدون حـق   ) دوبـاره (بخشيد، 
) بريـد  مي(اي از زندگي دنيا  هاي شما به زيان خود شماست، بهره ستم

شـما را بـه آنچـه عمـل     ) خـدا (سپس بازگشت شما بسـوي ماسـت و   
  .دهد خبر مي ،كرديد مي

  )93 - سراسري رياضي(. ي شريفه بيانگر فطري بودن توجه به خدا و ظهور آن به هنگام گرفتار آمدن به باليا است آيه - 1 :پيام

. شود برداشت مي» انّما بغيكم علي انفسكم متاع الحياة الدنيا«هاي دم دستي را هدف قرار دادن از عبارت  مردوديت بهره - 2
  )93 - سراسري تجربي(

  )93 - سراسري هنر. (گردد مفهوم مي» هو الّذي يسيركم في البر و البحر«گذاري خداوند بر انسان از عبارت  منت - 3

. باشد كه در هر صورت زشت است همان ظلم و ستم مي» بغي«است و » خصوص مشركان«در اين آيات، بيانگر » النّاس« - 4
  )93- سراسري هنر(

  )93 - سراسري زبان. (است» الينا مرجعكم«ها بيانگر مفهوم عبارت  كاري تهديد و وعيد در برابر زشت - 5

  )93 - سراسري زبان. (به دست آورد» فننبئكم بما كنتم تعملون«مدركات هاي فرو افتاده بر  برطرف شدن پرده - 6

  

 

  دانشگاهي دين و زندگي پيش - انديشه وتحقيق
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  افتند؟ تر به ياد خدا مي ها در چه لحظاتي بيش برخي انسان) الف

  .كنند، خودشان قدرت هيچ كاري ندارند در لحظات حساس و خطري كه احساس مي
  توجه به خدا در چنين لحظاتي گوياي چيست؟) ب

  .يابد نياز مي پايان و بي خود را وابسته به يك قدرت بيهر كس در فطرت خود، 
  

  حقيقت بندگي - 3درس 
  

  

  .هايي از آن را بيان كنيد تر شايع شده است؟ نمونه در عصر ما كدام نوع از شرك بيش -1

خود تراشيده ها هزاران بت براي  تري شده است و امروزه انسان تر و خطرناك پرستي پيچيده دنياي امروز گرفتار شرك و بت
ي زندگي اجتمـاعي،   هاي استكباري بودن در نحوه توجه نداشتن به رضايت خداوند يا تابع قدرت) 1: پرستند از جمله و مي

توجهي به خواست و رضايت الهي در انتخاب نوع پوشش، نـوع غـذا،    بي) 2. . .  اقتصادي، احكام قضايي و روابط سياسي و 
ها و الگوهـاي الهـي و توجـه بـه      غفلت از اسوه) 3ها در اينترنت  ي كتاب، ورود به سايت عهي فيلم، مطال نوع تنوع، مشاهده

  الگوهاي تبليغاتي غيرالهي

  آلود هستند؟ تر شرك چرا نظام سياسي حاكم بر جهان بيش -2

  .دم هستندهاي دنياي مر تر به دنبال تأمين خواسته اند و بيش توجه ها به احكام و دستورات الهي بي چون اين نظام
  

  در مسير اخالص -4درس 
  

  . تواند به يك معنا باشد؟ توضيح دهيد اي دارد؟ آيا مي اخالص در عبادت با توحيد عبادي چه رابطه - 1

  .اخالص در بندگي معناي ديگري از توحيد عبادي است. هر دو يكي هستند

  باشد؟تواند ميان نيت و عمل برقرار  از نظر اخالص و ريا چند رابطه مي -2

  عمل صالح ،نيت صالح - 1
  )جهل( عمل ناصالح، نيت ناصالح - 2
  ) ريا( عمل صالح، نيت فاسد  - 3
  عمل فاسد، نيت فاسد - 4
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  قدرت پرواز -5درس 
  

» تشكرون لعلّكم و فضله من لتبتغوا و بامره فيه الفلك لتَجري البحر لكم سخّر الذي اهللا«: ي جاثيه سوره 12ي  در آيه
  :هاي زير پاسخ دهيد به سؤالتفكر كنيد و 

  ها و درياها چيست؟ مقصود از رام و مسخر بودن آسمان -1
  .تحت قانون و قانونمند بودن 
  توانند در درياها حركت كنند؟  ها مي چرا كشتي -2

  .چون قانون الهي حاكم است
  تواند با اختيار خود به جستجوي در دريا بپردازد؟ چرا انسان مي -3
  .رسد اگر قانون را كشف كند و از آن استفاده كند، به نتيجه ميداند  زيرا مي 

  

  بازگشت -7درس 
  

عالوه بر بازگشت انسان گناهكار چه بازگشت  ي مائده نگاه كنيد و ببينيد كه در هنگام توبه،  سوره 39ي  به آيه -1
  .شت بنده استي بازگ بازگشت خداوند، كه نتيجه ي چيست؟ ديگري مطرح شده است و آن بازگشت نتيجه

  
اند؟ چه  اي كه در ابتداي درس آمده دو صفت براي خداوند ذكر شده است، آن دو صفت كدام در هر سه آيه -2

  غفور و رحيم اي ميان آن دو صفت و توبه وجود دارد؟ رابطه
  
  زند؟ ترين ناسپاسي از خداوند چيست؟ و چه موقع انسان دست به چنين ناسپاسي مي مهم -3

  .ها قرار داده است موقعي كه خداوند را خوارتر از ساير انسان - بيند و مرتكب گناه شود خدا او را مي انسان بداند
  
  ي خدا داشته باشد؟ كه انسان به سمت گناه نرود، بايد چه ديدگاهي درباره ، براي اين)ع(بنابر سخن امام صادق -4

  .بيند بينيم و يا خدا ما را مي بايد احساس كنيم خدا را مي
  

  توبه شويد؟ كند و گناهان را مي ها را پاك مي بنابر سخن اميرمؤمنان، چه چيزي قلب -5
  

  .مانند كسي است كه گناه نكرده استكننده مانند چه كسي است؟  شخص توبه) ص(بنابر سخن رسول خدا -6
  
  بايد انجام شود؟صورت، چه كارهاي ديگري  آيا براي توبه كردن پشيماني از گذشته كافي است؟ در غير اين -7

 خير، تصميم بر تكرار نكردن گناه، جبران حقوق مردم، جبران حقوق الهي
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