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 جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان چیست؟

 رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری انسان با گام برداشتن به سوی این هدف یعنی ......... میسر می شود.

 اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر یعنی گام برداشتن به سوی این هدف یعنی نزدیکی و تقرب 

 شناخت انسان        است.
شناخت خدا

به خدا، 

 شناخت انسان یعنی شناخت .........، ......... و ......... او و چگونگی به کارگیری این ......... .

 به دلیل شناخت سرمایه ها، توانایی و استعدادهای انسان و چگونگی به کارگیری این سرمایه هاست که 

خودشناسی ......... شمرده شده است.

سرمایه ها و موانع حرکت انسان به سوی رشد و کمال 
شناخت هدف از خلقت انسان

خداشناسی است که به معنای شناخت 
خودشناسی

 سودمندترین دانش ها 

می باشد.

آفریده و توانایی بهره مندی از آن ها را در          انسان       
همٔه موجودات

 خداوند آنچه در آسمان ها و زمین  است، برای  

   وجود او        قرار داده است.
وجود آن ها

 خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره مندی از آن ها را در وجود او 

قرار داده است. اینها نشان می دهد خداوند متعال انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی 

جایگاه ویژه ای قائل شده است. 

 به سبِب حرکت انسان در مسیر رشد و کمال و دست یابی به ......... یعنی .........، خداوند سرمایه هایی 

در اختیار وی قرار داده است.

 بهره مندی انسان از سرمایه هایی همچون قؤه عقل، قدرت اختیار، سرشت خدا آشنا، گرایش به خیر و 

حرکت وی در مسیر رشد و کمال و دست یابی به هدف خلقت است. علِت
معلوِل

نیکی، نفس لّوامه و هدایت الهی

 پروردگار٬ به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های غلط و خوب 

را از بد تشخیص دهیم. نام این توانایی چیست؟
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ترجمة آیة شریفة 58، مائده: »آن ها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به 

مسخره و بازی می گیرند؛ این به خاطر آن است که آن ها گروهی هستند که تعقل نمی کنند.«

 بر اساس این آیه، شرط عدم تمسخر و بازی گرفتن نماز، تعقل کردن است.  

ترجمة آیة شریفة 10، ُملک: »و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، 

در میان دوزخیان نبودیم.« 

 بر اساس این آیه، شرط قرار نگرفتن در میان دوزخیان، گوش شنوا داشتن 

یا تعقل کردن است. 

 نزدیکی و تقرب به خدا.

 شناخت انسان

 سودمندترین دانش ها

 انسان ـ وجود او

 هدف خلقت ـ تقرب به خدا

 توانایی تعقل و تفکر

 معلول

 درست است.

ـ  شناخت سرمایه ها و موانع حرکت انسان به سوی رشد و کمال  خودشناسی 

 سرمایه ها ـ توانایی ها ـ استعدادها ـ سرمایه ها

 نزدیکی و تقرب به خدا
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یا تعقل می کردیم٬ در میان دوزخیان  اگر ما گوش شنوا داشتیم  آیٔه 10، ُملک: »و می گویند:   ترجمۀ 

نبودیم.« به کدام یک از آثار بهره گیری انسان از عقل اشاره دارد؟

 ترجمٔه آیٔه 58، مائده: »آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازی می گیرند؛ 

این به خاطر آن است که آن ها گروهی هستند که تعقل نمی کنند.« به کدام یک از آثار بهره گیری انسان 

از عقل اشاره دارد؟

 خداوند، ما را صاحب ......... و ......... آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد.

انسان  برخورداری  َتَبِع  به  عقل  سرمایۀ  از  استفاده  با  شقاوت  راه  از  دوری  و  رستگاری  راه  گزینش   

قؤه تعقل و تفکر می باشد.
قدرت اراده و اختیار

 آیٔه شریفٔه: »انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً« را ترجمه کنید.

تعقل و تفکر مفهوم می گردد.
اراده و اختیار

 از دقت در آیٔه شریفٔه: »انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً« ویژگی 

 مطابق آیٔه شریفٔه: »انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً«، اختیار انسان ناشی از انتخاب و گزینش اوست. 

 خداوند، سرشت ما را با ......... آشنا کرد و گرایش به ......... را در وجود ما قرار داد.

 مطابق سرشت خدا آشنایی و خداگرایی انسان هرکس در خود می نگرد و یا به تماشای جهان می نشیند، 

......... را می یابد و ......... را در دل احساس می کند.

 حدیث شریف: »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.« از 

کدام پیشوای دینی ما است و بیانگر کدام یک از سرمایه های انسان است؟

 از چه رو هرکس در خود می نگرد و یا به تماشای جهان می نشیند، خدا را می یابد و محبتش را در دل 

احساس می کند؟
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بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً«.  آیة شریفة: »انّا هدیناه السَّ
 »ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس« 

 مطابق آیة فوق، خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت 
خویش قرار داد. 

توسط  الهی  تعالیم  طریق  از  انسان  هدایت  بیانگر  بیل«:  السَّ هدیناه  »انّا  عبارت:   
پیامبران است. 

 عبارت: »اّما شاکراً و اّما کفوراً«: سپاسگزاری یا ناسپاسی انسان ها در برابر دعوت 
انبیا، بیانگر اراده و اختیار است. 

 از دوزخیان نبودن.

 اراده ـ اختیار

 »ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس«.

 نادرست است: انتخاب و گزینش انسان ناشی از اختیار اوست.

 خدا ـ محبتش

 از آن جا که خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد.

 امیرمؤمنان علی)ع( ـ سرشت خدا آشنا و خداگرا

 خود ـ خود

 اراده و اختیار

 قدرت اختیار و اراده

 جلوگیری از تمسخر و بازی گرفتن نماز



21 درس دوم

 گاهی غفلت ها سبب دوری ما از خدا و فراموشی یاد او می شود، ولی باز که به خود باز می گردیم، او را 

در کنار خود می یابیم. 

علِت غفلت ها است.
معلوِل

 دوری ما از خدا و فراموشی یاد او

 این ابیات از کتاب گلستان سعدی: »دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وی دورم / 

چه کنم با که توان گفت که او / در کنار من و من مهجورم«، ناظر بر کدام یک از سرمایه های انسان است؟

 بیت: »دوست نزدیک تر از من به من است/ وین عجب تر که من از وی دورم« با این حدیث شریف 

امیرمؤمنان علی)ع( ......... با محوریت ......... هم پیام است.

 گاهی غفلت ها سبب دوری ما از خدا و فراموشی یاد او می شود، ولی باز که به خود باز می گردیم، او را 

در کنار خود می یابیم. کدام ابیات از گلستان سعدی این موضوع را تٔایید می کند؟

 به سبِب روی آوردن انسان به ......... و بیزاری از .........، خدای متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به 

آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد.

 چرا خداوند شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود 

ما قرار داد؟

 اگر بگوییم: »همٔه ما فضائلی چون صداقت، عزت  نفس و عدالت را دوست داریم و از رذائلی چون 

دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.« بیانگر کدام یک از سرمایه های انسان است؟

 آیات شریفٔه: »و نفٍس و ما سّواها*فالهمها فجورها و تقواها« را ترجمه کنید.

 آیات شریفٔه: »و نفٍس و ما سّواها * فالهمها فجورها و تقواها« بیانگر یکی از سرمایه های انسان یعنی ......... است.

 عکس العمل نشان دادن انسان در مقابل گناه و زشتی، برخاسته از......... است و آیٔه شریفٔه.........حاکی 

از آن است.

 آن مرتبه از »نفس« که به دلیل عظمت و جایگاهش، مورد سوگند باری تعالی قرار گرفته است نفِس ......... 

است که ظهور و بروزش به هنگام ......... است و مسبِّب آن، ......... می باشد که از توجه در آیٔه شریفٔه »و نفٍس 

و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها« مفهوم می گردد.

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

آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را ......... و ......... کند و در اندیشٔه ......... آن برآید.

 قرآن کریم، عامل درونی این حالت یعنی سرزنش و مالمت خود را »نفِس.........« یعنی نفس .........، 

نامیده و به آن سوگند خورده است.
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حدیث شریف امام علی )ع(: »هیچ چیزی را مشاهده نکردم، مگر این که خدا را قبل از 

آن، بعد از آن و با آن دیدم.«

 براساس این روایت، هر کس در خود می نگرد و یا به تماشای جهان می نشیند، 

خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند. 

 این حدیث شریف با ابیات »دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر 

که من از وی دورم ...« با محوریت سرشت خدا آشنا و خداگرا تناسب معنایی دارد. 

 درست است.

 سرشت خدا آشنا و خداگرا

 ابیات: »دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وی دورم«. 

»چه کنم با که توان گفت که او/ در کنار من و من مهجورم«

 تا به خیر و نیکی رو آوریم و از بدی و زشتی بپرهیزیم.

 ترجمٔه آیات: »سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید* آن گاه بدکاری و تقوایش را به او الهام کرد«.

 گرایش او به نیکی ها و زیبایی ها ـ »و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها«.

 سرزنش و مالمت ـ جبران

 لّوامه ـ سرزنشگر

 لّوامه ـ آلودگی به گناهان ـ گرایش انسان به نیکی ها

 گرایش به خیر و نیکی و بیزاری از بدی و زشتی.

 گرایش به خیر و نیکی و بیزاری از بدی و زشتی.

 خیر و نیکی ـ گناه و زشتی

با آن دیدم« ـ سرشت  از آن و  از آن، بعد  را قبل  اینکه خدا  را مشاهده نکردم، مگر   »هیچ چیزی 

خدا آشنا و خداگرا

 معلوِل
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َّفس اللّوامة« را ترجمه کنید.  آیٔه شریفٔه: »و ال اقسم بالن

 نفس لّوامه مرتبه ای از نفس آدمی است تا ما به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم. 

 خداوند عالوه بر سرمایه های بزرگ انسان، چه کسانی را همراه با چه چیزی برای ما فرستاد تا راه 

سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند؟

خواسته ها و آرزوهاش  هماهنگی دارد.
توانایی ها و سرمایه هایش

 هدف و مسیر حرکت هرکس با 

افزایش سرمایه ها  بنابر  ارزشمندتری  کارهای  به  روی آوردن  و  بزرگ تر  دادن هدف های  قرار  مدنظر   

بازتاِب تناسب میان هدف و مسیر حرکت هرکس با خواسته ها و آرزوهایش است. 

 به سبِب بهره مندی انسان از سرمایه های عظیم و ارزشمندی همچون عقل، وجدان و راهنمایان الهی و... 

که حیوانات و گیاهان از آن برخوردار نیستند، قطعًا هدف و مسیر ما نیز متفاوت از آن ها می باشد. 

برخورداری ما از سرمایه های عظیم و  زاییدٔه 
زایندٔه

 تفاوت در هدف  و مسیر ما انسان ها با حیوانات و گیاهان

ارزشمند خدادادی است.

شناخت مان باشد.
سرمایه های  مان

 هدف ما باید به وسعت

 اگر هدف از خلقت ما خوردن، خوابیدن و خوش بودن در این دنیای چند روزه بود، آیا به ........ نیاز داشتیم؟!

وجدانی  که با محکمه هایش، ما 
عقلی

که با دوراندیشی، ما را از خوشی های زودگذر منع می کند و 
عقلی 
وجدانی

را از راحت طلبی باز می دارد.

 عقلی که با دوراندیشی، ما را از .........  منع می کند و وجدانی که با محکمه هایش، ما را از  .........  باز می دارد. 

عقل دارند که 
وجدان

 اگر بنا به خوردن و خوابیدن باشد، حیوانات از ما خوش تر زندگی می کنند! چون نه 

عقل که گاه و بیگاه آنان را سرزنش کند.
وجدان

مانع آنان باشد و نه 

 در بیان رابطه میان سرمایه و هدف باید گفت: برای این که انسان بتواند در مسیر کمال خود حرکت 

کند و به هدف خلقت برسد، خداوند توانایی ها و سرمایه هایی را به وی داده است. 
تفاوت هدف و سرمایه ها 
تناسب هدف و سرمایه ها  اگر کسی سرمایه  ای اندک داشته باشد، به کاری کوچک روی می آورد، بیانگر 

خواسته هایمان باشد.
سرمایه هایمان

است و لذا هدف ما باید به اندازٔه 
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آیة شریفة: »و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها« 
 »سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید و آن گاه بدکاری ها و تقوایش را 

به او الهام می کرد.«
 خدای متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و 

بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد. 
از  برخاسته  اخالقی  رذائل  از  بیزاری  و  تنّفر  و  اخالقی  فضائل  داشتن  دوست   

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی هاست. 

 ترجمٔه آیه شریفه: »سوگند به نفس مالمت کننده« 

 پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوز ـ کتاب راهنما

 نادرست است: متناسب با توانایی ها و سرمایه هایش می باشد.

 زاییدٔه )معلوِل(

 سرمایه هایی همچون عقل و وجدان و پیامبران

 خوشی های زودگذر ـ راحت طلبی

 درست است.

 تناسب سرمایه ها و هدف ـ سرمایه هایمان

 عقل ـ وجدان

 عقلی ـ وجدانی

 سرمایه های مان

 درست است.

 توانایی ها و سرمایه هایش

 نادرست است: این سرمایه یعنی شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری 

از آن باعث می شود تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم.
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 خدای متعال، عالوه بر اینکه عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده، عوامل ......... و ......... و ......... را 

نیز به ما معرفی کرده است.

 عامل درونی که انسان ها را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند و از پیروی 

« است. امه   لوِّ
اره امَّ

از عقل و وجدان باز می دارد، »نفس

 نفس اّماره عاملی است درونی که انسان ها را برای رسیدن به .........، به گناه دعوت می کند و از پیروی 

از ......... و ......... باز می دارد.

 میل سرکشی که در درون انسان طغیان می کند و وی را به گناه فرا می خواند، نفس ......... یعنی ......... 

نامیده می شود.

 حضرت علی)ع( دربارٔه نفس اّماره چه فرموده است؟

 نفس لّوامه مرتبه ای از نفس آدمی است که وی را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی، به گناه 

دعوت می کند. 

 خداوند از عاملی بیرونی خبر می دهد که خود را برتر از ......... می پندارد و سوگند یاد کرده که ......... را 

فریب دهد و از رسیدن به ......... باز دارد. نام این دشمن ......... است.

فریب فرزندان آدم و بازداشتن وی از رسیدن به بهشت  است و زمینه ساز تحقق 
زینت دادن گناه در نظرشان و فریفتن وی با آرزوهای طوالنی

 سوگند ُمؤّکد شیطان برای 

وسوسه های شیطان  می باشد.
اختیار انسان

آن 

 کار نفس اّماره وسوسه کردن و فریب دادن است. 

او  گمراهی  به  که  را  انسان  بر  نفوذش  راه  تنها  است،  که همان شیطان  انسان   دشمن قسم خوردٔه 

بینجامد، ......... اعالم می دارد.

 شیطان، در روز ......... که فرصتی برای ......... باقی نمانده است، به اهل جهنم می گوید: »خداوند به شما 

وعدٔه حق داد؛ اما من به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم...«

 وجود شیطان مانع اختیار و ارادٔه ما در تصمیم گیری ها می شود. 

 از این کالم شیطان در روز قیامت: »...البته من بر شما تسلطی نداشتم فقط شما را به گناه دعوت 

کردم«؛ چه مفهومی دریافت می شود؟ 
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آیة شریفة: »و ال اقسم بالنَّفس الّلوامة«. 

 »و سوگند به نفس مالمت کننده )سرزنشگر(.«

 انسان آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت کند و در اندیشة 

جبران آن بر آید. قرآن کریم، عامل درونی این حالت را »نفس لوامه«؛ یعنی نفس سرزنشگر، 

نامیده و به آن سوگند خورده است. 

 عکس العمل نشان دادن انسان در مقابل گناه و زشتی، برخاسته از گرایش او 

به نیکی ها و زیبایی هاست که آیة شریفة: »... فالهمها فجورها و تقواها« حاکی از آن است. 

 سقوط ـ گناه ـ دور ماندن از هدف

 لذت های زودگذر دنیایی ـ عقل ـ وجدان

 »دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.«

 آدمیان ـ فرزندان آدم ـ بهشت ـ شیطان

 نادرست است: کار شیطان وسوسه  کردن و فریب دادن است.

 قیامت ـ توبه

 وجود اختیار آدمی در حیات دنیایی

 نادرست است: این خود ما هستیم که به شیطان اجازٔه وسوسه می دهیم یا راه فریب را بر وی می بندیم.

 وسوسه کردن و فریب دادن

 فریب فرزندان آدم و بازداشتن وی از رسیدن به بهشت ـ اختیار انسان

گناه  به  دنیایی،  زودگذر  لذت های  به  برای رسیدن  را  انسان ها  اّماره است که  نادرست است: نفس   

دعوت می کند.

 اّماره ـ فرمان دهنده به بدی ها

 اّماره
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»این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید«  نشانگر اختیار انسان در محدودٔه حیات دنیایی اوست.
»امروز خود را سرزنش کنید نه مرا«

 پیام عبارت:

 علت این که شیطان خطاب به انسان ها می گوید: »مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید.« عدم 

توانایی شیطان در کمک به انسان در قیامت است. 

نفس اّماره خود انسان  است و لذا عامل اصلی گناه  
فرزندان آدم به آرزوهای طوالنی

 عامل مؤثر در اثرگذاری وسوسه های شیطان 

می باشد. شیطان 
خود انسان

فرشتگان اند  و خدا را قبل و بعد و با همه چیز دیدن 
انسان است

 موجود برخوردار از جایگاه ویژه در نظام هستی، 

انسان است.
فعلیت یافتن فطرت خداجوی 

بر در پدیده ها از سوی به کار انداختن عقل و تدَّ نشانی از 

 احتجاج شیطان با گناهکاران در قیامت برای بیان مقصر نبودنش این عبارت: »امروز خود را سرزنش 

کنید نه مرا« است. 

 حق بودن وعدٔه خداوند، اعتراف چه کسی در قیامت است و این شخص، وعدٔه خودش را چگونه 

معرفی می کند؟

 هنگامٔه مجوز یافتن شیطان برای وسوسه و ِاعمال نفوذ از راه انحصاری اش چه زمانی است؟

است و اگر بنای زندگی انسان فقط بر خوردن و  مستقیم 
معکوس

 میان عظمت هدف و فزونی سرمایه، رابطٔه

. حیوانات از ما انسان ها خوش تر زندگی می کنند 
ما انسان ها از حیوانات بهتر زندگی می کنیم

خوابیدن باشد، نتیجه  می گیریم که 

 در چه صورت از سرمایه های عظیمی همچون عقل، وجدان و پیامبران بی نیاز بودیم؟ اگر...

 با توجه به ترجمٔه آیات ۹1 سورٔه مائده و ۴۳ سورٔه انعام و ۲5 سورٔه محمد، بگویید به ترتیب شیطان از 

چه راه هایی انسان را فریب می دهد؟

 ترجمٔه آیٔه ۹1، سورٔه مائده، را تکمیل کنید: »شیطان می خواهد به وسیلٔه شراب و قمار، در میان شما 

......... و ......... ایجاد کند و شما را از ......... و ......... باز دارد.«

 با توجه به ترجمٔه آیٔه ۴۳ سورٔه انعام: »و شیطان، هرکاری را که )گناهکاران( می کردند، در نظرشان 

زینت داد«.  

 با توجه به ترجمٔه آیٔه ۲5، سورٔه محمد: »ای کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، پشت به 

حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان ......... داده و آنان را با ......... فریفته است.

موانع رسیدن به هدف ـ تدبر
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ترجمة آیة شریفة 22، ابراهیم: »خداوند به شما وعدة حق داد؛ اما من به شما وعده ای دادم 

و خالف آن عمل کردم. البته من بر شما تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این 

خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. نه من می توانم به 

شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید«. 

 گفت و گوی شیطان با اهل جهنم در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمانده است.  

بیل   اختیار انسان در محدودة زندگی دنیوی اوست که با آیة شریفة: »أنّا هدیناه السَّ

اّما شاکراً و اّما کفوراً« تناسب معنایی دارد. 

 »این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید.«

 نفس اّماره خود انسان ـ خود انسان

 نادرست است: عبارت »من بر شما تسلطی نداشتم« است.

 وقتی خود ما به او اجازٔه وسوسه دهیم.

 هدف از خلقت ما خوردن، خوابیدن و خوش بودن در این دنیای زودگذر بود.

 عداوت ـ کینه ـ یاد خدا ـ نماز

 زینت ـ آرزوهای  طوالنی

 درست است.

 الف( ایجاد عداوت و کینه و بازداشتن از یاد خدا و نماز به وسیلٔه شراب و قمار ب( زینت دادن هرکاری 

در نظر گناهکاران ج( زینت دادن اعمال زشتشان در نظرشان و فریفتن با آرزوهای طوالنی

 مستقیم ـ حیوانات از ما انسان ها خوش تر زندگی می کنند.

 گناهکاران به شیطان ـ خالف وعده عمل کردم )وعدٔه  دروغین(

 انسان است ـ فعلیت یافتن فطرت خداجوی

 نادرست است: عدم تسلط او بر انسان در عالم دنیاست.




