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 تکوینی (آفرینش) = غرایز – استعداد - عقل 4س اول 
 ربنا الذي اعطی کل شیء خلقه ثم هدي (هدایت عامه ) 

 هدایت عمومی (عامه) : خداي جهان آفریدگاري حکیم است یعنی هر موجودي را براي هدفی معین (خاص) 
خلق میکند. (اصل عام وهمگانی)

 تشریعی (شرع) = قانون = باید ها و نباید ها(حرام ها) 
 رُسُالً – مبشرین و منذرین – الکتاب === همگي هدایت تشریعي

هدایت

 درك آیندهي خویش  : انسان با کمک عقل می تواند به این درك برسد که بنابر حکمت و عدل خداوند مرگ نابود کننده 
نیست.  

 پاسخ به سئوال "نحوهی زندگی انسان پس از مرگ چگونه است؟ زاد و نوشته سفر به آنجا چیست؟......."

کشف راه درست زندگی  :  راه زندگی یا چگونه زیستن ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی دارد.  
 دغدغه اصلی انسان هاي فکور و خردمند بوده است(چگونه زیستن) 

 اگر انسان راه درست زندگی را انتخاب نکند ،  دچار خسران در آخرت و  عدم تنظیم زندگی فردي خود در دنیا است

 درك هدف زندگی  : انسان می خواهد بداند براي چه زندگی می کند.   
انسان می خواهد بداند کدام هدف است که به زندگی اش معنایی متعالی می دهد.  

 اگر انسان این هدف حقیقی را به دست نیاورد یا در شناخت آن دچار خطا شود

نیاز هاي 
انسان

همه جانبه باشد=نیازهاي مختلف را پاسخ دهد. 

 کامالً درست و قابل اعتماد باشند =  زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوك نیازمند تجربه و آزمون است 
تا کارآیی آن مشخص شود.

ویژگی پاسخ به 
نیازها 

نقص  
ضعف 

ناآگاهي

آفرینش بيهدف 
نشانهي



 
 1 بندگان در پیام الهی تعقل کنند.  

2  کسانی این پیام را بهتر میپذیرند که از معرفت برتري برخوردار باشند.  
3  آنان که در تعقل و تفکر برترند نسبت به فرمانهاي الهی داناترند.  

4 آن کس که عقلش کاملتر است، رتبهاش در دنیا وآخرت باالتر است. 

امام کاظم به 
شاگرد برجسته خود 

هشام

آشکار (ظاهر) : رسوالن و انبیاء و ائمه. 

نهان(باطن) : عقل هدایت

مفاهیم آیات : 
 1 یا ایُّهاالَّذینَ آمَنوا  استَجیبواللهِ و للرَّسولِ اِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم      انفال 24 

مفهوم : دین، زندگي بخش و مایه ي حیات انسان است. 
شرط ایمان واقعي، اجابت دعوت خدا و پیامبر(ص) است. 

2 اهدنا الصّراط المستقیم صراط الذینَ أنعمتَ علیهم غیر المغضوب علیهم والضالیّن           حمد 6 و7 
مفهوم: خواست هر انسان خردمند از خداوند این است که به راه راست هدایت شود – اگر کسي چنین خواستي نداشته باشد، نتیجه اش گمراهي خواهد بود. 

3 قالَ رَبُناالّذي اعطي کلَّ شيءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدي        طه 50  
مفهوم: هدایت عامه و همگاني درنظام خلقت که عطاي الهي و لازمه ي ربوبیت مي باشد. 

4  سَبِّح اسمَ ربكَ الاعلیالّذي خَلَقَ فَسويّ وَالّذي قَدَرَ فَهَدي          اعلي 1تا3 
مفهوم: تناسب میان خلقت، هدایت و هدف 

طریقه ي آفرینش به ترتیب  ←←   خلقت، آراستگي، تقدیر و اندازه، هدایت 
5  رُسُلاً مبشّرینَ و منذرینَ لِئَلاً یکونَ للناس عَلَي اللهِ حُجَةٌ بَعَدَ الرُّسُلِ و کان الله عزیزاً حکیما        نساء 165 

مفهوم: لزوم هدایت ویژه انسان (تشریعي) 
اشاره به حجت ظاهریشیوه ي تبلیغ پیامبران ←←   بیم و امید 

خداوند پس از فرستادن پیامبران بر مردم اتمام حجت کرد. (با توجه به صفت عزّت و حکمت خود ) 
 6  إنّا اَنزَلنا عَلیكَ الکتابَ للنّاسِ بِالحَقَّ فَمَن اهتَدي فَلَنفسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فانّما یَضِلُّ علیها و ما أنتَ علیهِمْ بِوَکیلٍ             زمر 41 

مفهوم: هدایت ویژه ي انسان (تشریعي) در سایه ي قرآن 
7  و قالوا الحمدللّه الّذي هّدانا لِهذا وَ ماکنّا لنهتدي لَو لا اَن هدانا الله       اعراف 43 

معني: و گفتند : سپاس خدایي را که ما را به این (نعمت ها) هدایت کرد و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود، هرگز هدایت نمي شدیم. 
مفهوم: بهشتیان همیشه سپاسگزار خداوند هستند چون آنان را هدایت کرد و به حال خودشان رها نکرد.

4س اول 


