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 درس دوم

  درس دوم ةدرسنام 

 کمال = رستگاریرشد و هدف از خلقت انسان = عبودیت و بندگی خدا     نتیجة عبودیت = رشد و کمال   نتیجة 

  ها و استعدادهاو توانایی هاشناخت سرمایهیعنی          خودشناسی است. خودشناسی)شناخت خود( برای حرکت در مسیر عبودیت اولین گام 

 حرکت انسان در مسیر بندگی شناخت موانعِ                                           شمرده شده است.ها سودمندترین دانشبه همین دلیل                  

 به او؛ های مادی و معنوینعمتداشتن انسان با دادن  . گرامی1    خداوند دهد عواملی که نشان می       

 ؛بسیاری از مخلوقاتاو بر  برتری دادن با بخشیدن به او . کرامت2       نظام هستی در انسان برای 

 ها؛از آن مندیتوانایی بهرهو قرار دادن  برای انساناست  ها و زمینآنچه در آسمانآفریدن  .3     قائل شده استای جایگاه ویژه

 هدف خلقتو دست یافتن به مسیر رشد و کمال در حرکت  ←در انسان توسط خداوند ها سرمایهقرار دادن علت 
 
 

  هدف:آن با  ارتباطو ها سرمایهچند نکته در مورد 

 خواهد(کار کوچک و سرمایة زیاد، کار و هدف بزرگ میباشد.)سرمایه اندک،داشته هماهنگی هایش و سرمایه هابا تواناییو مسیر هرکس باید  هدف. 1

 های ما()هدف ما به وسعت سرمایهباشد.متفاوت ها باید با آننتیجه: هدف انسان ها را ندارند. دارد که حیوانات و گیاهان، آن ی عظیمیهاسرمایه. انسان 2
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ها؛گیری از سرمایه. بهره2هایش)خودشناسی(؛   . شناخت انسان و سرمایه1است:  دو گام برای حرکت به سوی هدف عامل بسیار مهم 

 ها(        )نقطه مقابل عقل و وجدان(دهنده به بدی. نفس اماره)عامل درونی(   )اماره یعنی: فرمان1

 {ترینَدشمنَتو،َهمانَنفسیَاستَکهَدرَدرونَتوستدشمن}علی)ع(:حضرت حدیث مرتبط: ➢

 خواند.که طغیان کرده و به گناه فرامی میل سرکش درونیویژگی آن: عقل و وجدان    بازداشتن از پیرویبرای رسیدن به لذات زودگذر دنیایی و  دعوت به گناهکار آن: 

 . قدرت تفکر و تعقل1

 هدف خداوند از عنایت این نیرو:✓

 از جهل و نادانی؛ .. دریافتن حقایق و دوری2. اندیشیدن؛    1
 . تشخیص درست از غلط، خوب از بد، حق از باطل؛3

 دور اندیشیهای زودگذر با منع از خوشیخواست عقل: 

 . قدرت اختیار و انتخاب2

فوًرا} آیة مرتبط:➢ َِاّماَشاِکًراَوَاّماَک   بیل  َالس  یناه  د   {ِاّناَه 

 .داد قرار خویش سرنوشت مسئول و آفرید اختیار و اراده صاحب را ما خداوند✓

 (السبیل هدیناه)داد نشان ما به را شقاوت و رستگاری راه✓

 .کنیم دوری شقاوت از و( شاکِراً إمّا)برگزینیم را رستگاری راه خود تا✓

 هاها و زیبایی. گرایش به خوبی3

ََوَ } آیة مرتبط:➢ ْفس  اَوَ َن  اَم  اه  و  ا*ََس  ه  م  َاله  اَف  ه  ور  ج  اَوَ َف  اه  ْقو   {ت 

شناخت خیرو نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و بیزاری از آن را  خداوند✓

 آوریم و از گناه و زشتی دوری کنیم؛تا به نیکی رویهدف: در ما قرار داد. 

 است هاهمین گرایش وجود نتیجه، دوست داشتن فضایل و دوری از رذایل✓

 .کنیم دوری شقاوت از و( شاکِراً إمّا)برگزینیم را رستگاری راه خود تا✓

 . نفس لوامه)سرزنشگر()وجدان()عامل درونی(4

ة} آیة مرتبط:➢ ّوام  فِسَالل  َبالن  قِسم  َالَا   {و 

 خورده()قرآن به آن سوگند ها:  نتیجة گرایش به خوبی

    آییم.برمیجبران و درصدد سرزنش هنگام گناه، خود را 

 هایش محکمهطلبی با بازداری ازراحتخواست وجدان:

هدایت پیامبران . 5

 و امامان)ع(

 ویژگی:

 کتاب راهنماهمراه با 

 فرستاده شدند.

 هدف:

 دادن راه سعادت نشان 

رسانی کمک و امداد
 در پیمودن راه حق

 

 موانع هدف

 . شیطان )عامل بیرونی(          )نقطه مقابل پیامبران و امامان(2

 تنها راه نفوذ او: خود انسان  وسوسه و فریب.* کار او:  بازداشتن از بهشت  *هدف او:فریب فرزندان آدم  * سوگند او: دانسته   برتر از آدمیانخود را * پندار او: 

 و دشمنی میان مردم؛کینه . ایجاد 4گونة دنیایی؛ به آرزوهای سراب سرگرمی. 3دادن گناه)نه دنیا(؛   زیبا نشان. 2کردن از یاد خدا؛   غافل .1های فریب دادن: *راه

 بود کهخود انسان و اینکه عدم تسلط بر انسان اش. همچنین گوید و وعدة خودش و خلف وعدهاز وعده حق خدا می *سخن شیطان در قیامت به اهل جهنم:

 تواند کند.کمکی نمیکند و شیطان خودش را سرزنش دعوت شیطان را پذیرفت و در آن روز باید انسان         است( توبه نماندهبرای  فرصتی )در این زمان   

 سجدة بر انسانفرمان خداوند برای  ن شیطان: اطاعت نکردنراز رانده شد *

 «کردی اطاعتش و دوست گرفتهخدا: من به خاطر تو شیطان را طرد کردم اما تو او را »که حلقة بندگی شیطان را بر گردن نهادند: وفاهای بیانسانخطاب به پیامبر)ص( 

 «مالدنمیخاک را به نماز، بینی شیطان هیچ چیز مانند »:  امام زمان)ع(طبق فرمایش راه شکست شیطان 

 ای الهی(هههای رشد)ودیعسرمایه
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 آیات درس دوم و نکات ترجمه 

فوًرا} (:3/انسان) -1 َإّماَک   رًاَو  َإّماَشاک 
بیل  ْیناُهَالسَّ د   {إّناَه 

 ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسگزار است یا ناسپاس. :ترجمه

  : پیام و نکات 

 .خود برگزیند، خدا نشان داده استتواند راه سعادت یا شقاوت را که در انسان اشاره دارد که با آن می و انتخابقدرت اختیار آیه به . 1

 

ْفٍسََو َ} (:8-7/شمس) -2 اَو ََن  اَم  اه  وَّ ا*  س  ه  م  َاله  اَف  ه  اَو ََُفُجور  اه  ْقو   {ت 
 .کرد الهام او به را تقوایش و بدکاری آنگاه*  بخشید سامانش آنکه و نفس به سوگند :ترجمه

  : پیام و نکات 

 (؛تَقْوَاهَا وَ فُجُورَهَا فَأَلهَمَهَادر انسان اشاره دارد.) هاها و زیباییگرایش به خوبیآیه به . 1

 کند.میسرزنش خیزد و انسان را است که در هنگام آلوده شدن به گناه، به پا مینفس لوامه در آیه « نفس»منظور از. 2

 

َ} (:2/قیامت) -3 ة  ّوام 
َا للَّ ْفس  النَّ ُمَب  َالَُاْقس   {و 

 کننده مالمت نفس به سوگند و :ترجمه

  : پیام و نکات 

 است؛ قسم خوردهدارای ارزش واالیی است لذا خداوند به آن  نفس لوامه)سرزنشگر(طبق آیه، . 1

 

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 


