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   درس اول           

  ی درس اولدرسنامه 

 انسان به داشتن برنامة تضمین کنندة سعادتاحتیاج دائمی  ←از جانب مکاتب بشری  متضادو گاه  های متفاوتبرنامهمشاهدة  علت 

 اند:نیازهای انسان دو دسته 

 راه آگاهیکرده آماده  خلقتجهان در به این نیازها را  خدا پاسخمانند نیاز به آب، هوا، غذا و پوشاک؛ . نیازهای طبیعی و غریزی: 1

 دارد.شباهت با سایر موجودات در این نیازها  انسان ها را به انسان داده است.از آن

شود که انسان از سطح زندگی روزمره فراتر رود و در افق ها مطرح میزمانی برای انساننیازهای برتر)بنیادین، اصیل، فراطبیعی(:  .2

 انسان تضمین سعادتبه این نیازها =  پاسخ صحیحکه خدا به انسان داده. ای های ویژهسرمایه (معلولِ)برآمده از  باالتری بیندیشد.

 

                                  گیرد.شود که تا پاسخ آن را نیابد آرام نمیمیسؤاالتی دل مشغولی، دغدغه و توجه به نیازهای برتر به تدریج منجر به  *

 

 :نیازهای برتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 (خداوند) از جایگاه انسان و سرنوشت او پس از مرگ داشته باشد. یآگاهی کاملتواند پاسخگوی نیازهای برتر باشد که فقط کسی مینتیجه: 

 
 
 

 

 . درک آینده خویش:2
 از جمله سؤاالت مرتبط با این نیاز عبارت است از:✓

 چگونه است؟ آیندهـ 

 گیرد؟ شود یا دفتر حیات شکل دیگری میتمام می مرگـ آیا زندگی با 

 دارد، چگونه است؟  شکل دیگریـ اگر 

 به جهان دیگر چیست؟ شة سفرتوـ 

 در گرو چیست؟ جهان آن در خوشبختیـ 

 دارد اطالع و پس از مرگ  از جهان دیگرفقط با کسی که  ← پاسخ

 بیت مرتبط: ✓

 روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

 آخر ننمایی وطنم رومبه کجا میام آمدنم بهر چه بود/ از کجا آمده

 . کشف راه درست زندگی:3

فیَُخسٍر...}مرتبط: آیه
 
َل َاإلنسان  َإنَّ  {وَالعصر 

 بیت مرتبط: ✓

 مرد خردمند هنرپیشه را / عمر دو بایست در این روزگار
 بردن به کارتا به یکی تجربه آموختن / با دگری تجربه 

 با سایر نیازها دارد؛دقیق ارتباط و  چگونه زیستنمرتبط با سؤال ✓

 ؛خردمندو فکور های دغدغه دیگر انسان✓

 علت جدی بودن این دغدغه:✓

آید لذا در این فرصت تکرار نشدنی باید راهی انسان یکبار به دنیا می
 برتر برسد.مند شود و به هدف ها بهرهمطمئن بیاید تا از تمام سرمایه

  (مرتبط با سال دهم)هدف برتر = تقرب به خدا = بندگی خدا

 

 پاسخ به نیازهای برتر باید

 . همه جانبه  باشد؛2

ابعاد روحی و جسمی و فردی و اجتماعی و اخروی  ارتباط تنگاتنگعلت: 

 ای ارائه داد.توان برای هربُعد برنامه ریزی جداگانهو دنیوی انسان، نمی

 . درست و قابل اعتماد باشد؛1

و محدودیت  تجربه و آزمونبه  پاسخ احتمالینیازمندی هر  علت:

 های داده شده.عمر آدمی و زیاد بودن پاسخ

 انواع هدایت

 حکمت)حکیم بودن( خدا با صفت متناسب ← :(کوینی)هدایت ت. عمومی1

 کند.هایی که در وجودش نهاده هدایت میخداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی توضیح:

َ} :)هدایت تشریعی(. خاص انسان2 ين  ر  ّش 
َُمب 

ً
 {ُرُسال

 در کنار هم.  عقل و وحی هدایت انسان از طریق پیامبران و قرار گرفتن  توضیح:

 زندگی:. شناخت هدف 1

 کند.برای چه زندگی میخواهد به این سؤال پاسخ دهد که است و می هدف متعالیانسان در صدد ✓

 بدون کسب سعادتعمر را از دست داده شود،  خطایا در شناختش دچار  بدست نیاورداگر انسان هدف حقیقی را ✓

 «ایبرای آن آفریدهخدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا »:(ع)امام سجادحدیث مرتبط: ✓
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 :دلیل هدایت خاص انسان 

 گزیند.آن را برمی اختیار کند و اگر مفید بودن آن را تشخیص داد با در بارة هر کاری تفکر میعقل با :  تعقل و تفکرو قدرت  اختیار و انتخابقدرت  ✓

 خود انسان با عقلفرستد و می طریق پیامبراناست از  پاسخ به سؤاالت بنیادینرا که دربرگیرندة برنامه هدایت یعنی خداوند  ✓

 زندگی یافتن راه صحیح. 3بایدها و نبایدها   تشخیص. 2   معرفتو کسب تفکر . در پیام الهی 1

 

 (شاگرد برجستة امام)امام کاظم)ع( خطاب به هشام بن حکم: 

 تعقل در پیام الهی  )این عبارت به صورت انحصاری بیان شده است(فقط  ←هدف از ارسال رسوالن  ✓

 برخورداری از معرفت برترمعلول پذیرش بهتر پیام الهی،  ✓

 در تعقل و تفکر )افضل(برتریمعلول های الهی، نسبت به فرمان )اعلم(داناتر بودن ✓

 عقل )اکمل(تر بودنکاملمعلول رتبه در دنیا و آخرت  )ارفع(برتر بودن ✓

 

فوراًَ}آیه مرتبط:گزیند. تواند هر راهی را برمیو نهایتاً خودش می انسان اختیار دارد َإّماَک   رًاَو  َإّماَشاک 
بیل  یناُهَالسَّ  {إّناَهد 

 نامیده شدهناسپاس یا کَفور شود انسان در آخرت با دست خالی به آن دیار برود. چنین کسی اما انتخاب هر برنامة دیگری غیر از برنامة الهی، باعث می

 

 دو نکته:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  احساسات شخصی و سلیقة فردی واگذار کردتوان به . پاسخ به نیازهای برتر را نمی1

 .کند انسان متوجه را ناپذیر جبران ضررهای است ممکن نیازها این به پاسخ در نکردن بررسی و هستند ناقص هاانسان و هستند متفاوت هاسلیقه علت:

 شخصی هستند. هایاین نیازها فراتر از سلیقههمچنین         

  توان نادیده گرفت و طبق ضرب المثل هرچه پیش آید خوش آید عمل نمود.نیازهای برتر را نمی. پاسخ به 2

 کارهاى عواقب گرفتار زیرا بزنند؛ خیالى بى به را خود توانندنمى روز آن در. نیستند کارى دادن انجام به قادر دیگر که شوندمى متوجه روزىزیرا  علت:

 باشد داشته نگرشى چنین تواندنمی عاقل انسان بنابراین، اند شده خود
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  آیات درس اولو نکات ترجمه 

َ}(:30انبیاء/)-1 َشیٍءَحّیٍ
َالماءَُکلَّ ن  لناَم  ع  َج   {و 

 ای را قرار دادیم.و از آب هر چیز زنده :ترجمه

  : پیام و نکات 

  است.عامل اصلی ادامة حیات و مظهر پاکی و  خداوندنعمت بی نظیر آب . 1

 در جهان هستی است. مایة حیات و اساس زندگیطبق آیه، آب . 2

 

 

یتاًَ}(:49فرقان/)-2 ًةَم  لد  َب  َبه  ی  ُنحی     {ل 

 تا با آن زنده کنیم سرزمین مرده را. :ترجمه

  : پیام و نکات 

  سازد.خود را بر طرف می طبیعی و جسمیانسان با آب نیازهای . 1

 هاست.از جمله ما انسان بخش جهان مادیحیاتطبق آیه، آب . 2

 

 

َ}(:24انفال/) -3 ين  ذ 
َّ
هاَال اََايُّ ََي 

ْ
ُنوا ام  ََء 

ْ
يُبوا ج 

َّ ََاْست  ََو ََّلل  ُسول 
لرَّ اَل  ذ  اُكْمََإ  ع  اَد  م  يُكْمََل   {ُيْحي 

 .بخشد می حیاتتان و زندگی که خواند می فرا چیزی به را شما که گاه آن کنید؛ اجابت را پیامبر و خدا دعوت مؤمنان، ای :ترجمه

  : پیام و نکات 

 خداست  رسول و خدا دعوت اجابتِ بر مقدم ایمان،کنند یعنی اجابت خواسته که دعوت خدا و رسول را مؤمنان آیه از . 1

 .است شده معرفی بخشحیات علت همین به دهد،می نشان را زندگی درست راه دین که آنجا ازاست.  الهی دینبخشد( آنچه حیاتتان می«)لما یُحییکُم»منظور از. 2

 (.دین مایة حیات انسانباشد)انسان میروح در این آیه حیات مربوط به « حیات»منظور از. 3

 

ْصرَ َو َ}(:عصر)-4
ََالع  ََإنَّ فیَاإلْنسان 

 
ََُخْسٍر،َل

ّ
ََإال ذین 
َّ
نواَال م 

آ
ُلواَو ََا م  ََع  حات  واَو ََالّصال  واص  ََت  ّق 

ح 
ْ
ال واَو ََب  واص  ْبرَ َت 

الصَّ  {ب 
 قسم به زمان. همانا انسان در زیان است جز کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به حق و بردباری سفارش کردند. :ترجمه

  : پیام و نکات 

  باشد.می ارزشمندی عمر و زمانآن علت قسم خورده است و زمان خداوند در این آیه به . 1

 .نکند درستی استفاده آن از و کند تلف بیهوده را خود عمرسرمایة کند این است که میو زیانی که انسان را تهدید . خسران 2

 شوند:طبق آیه کسانی که واجد چهار ویژگی باشند دچار خسارت و زیان نمی. 3

نوا. ایمان داشته باشند)1 م 
آ
واَالّصاِلحاِتَ. اعمال نیک انجام دهند)2                          (؛ ا ِمل   (؛ع 

َ. یکدیگر را به حق سفارش کنند)3            ّقِ
ح 
ْ
واَِبال واص  ْبرَِ. یکدیگر را به صبر و شکیبایی سفارش کنند)4   (؛   ت  واَِبالص  واص   (؛ت 
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َ}(:165نساء/) -5 ين  ر  ّش 
َُمب 

ً
ََو ََُرُسال ين  ر  ََُمنذ 

َّ
ال ئ  ََل  ُكون  ََي  اس  لنَّ ََل  لى  ةٌََاّللَّ ََع  ْعد ََُحجَّ ََب  ُسل 

ََو ََالرُّ ن  ََُكا  يًزاَاّللَّ ز 
يماًََع  ك    {ح 

 .است حکیم ناپذیر شکست خداوند و پیامبران آمدن از بعد دستاویزى و بهانه خداوند، مقابل در نباشد مردم براى تا دهند انذار و بشارت( فرستادکه را) رسوالنى :ترجمه

  : پیام و نکات 

 اند؛فرستاده شدهمُنذِر)هشدار دهنده( و مُبشّر)مژده دهنده( طبق آیه، پیامبران با دو ویژگی . 1

ََ))اتمام حجت(.ندارد هایشناکامی توجیه برای دلیلی انسان و است مسدود انسان برای گیری بهانه راهطبق آیه، . 2
َّ
ال ئ  ََل  ُكون  ََي  اس  لنَّ ََل  لى  ةٌََاّللَّ ََع   (ُحجَّ

َبودن خداوند، رقم خورده است.)حکیم و عزیز بر انسان با ارسال رسوالن، بر اساس دو صفت اتمام حجت طبق آیه، . 3 ن  ََكا  ُ يًزاَاّللَّ ز 
يماًََع  ك   (ح 

 باشد؛میهدایت خاص انسان)هدایت تشریعی( آیه بیانگر . 4

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


