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 درس اول

 هدایت الهی
 - ب و باشد او نيازهاي گوي پاسخ - الف :بتواند كه اي برنامه داشتن به انسان دائمي  احتیاج 

 ها ي   برنامه ارا ئه شاهد همواره تاريخ طول در كه شده است سبب كند  تضمين را بشر سعادت

  .باشيم بشري مكاتب جانب از متضاد گاه و متفاوت

  نياز های برتر 

 هوا، آب، به نياز مانند دارد؛ غریزي و طبیعي نیازهاي دسته یك زنده، موجودات ساير مانند انسان

 به را نها آ از آگاهي راه و كرده آماده خلقت جهان در را نیازهااين  .پاسخ خداوند  پوشاك و و غذا

 آب سراغ و كند مي گرسنگيو   تشنگي احساس غذا، و آب به نياز وقت در :مثال .است داده انسان

 و لباس خود براي و برد مي بهره طبيعت در موجود مصالح از گرما، و سرما هنگام .ميرود  غذا  و

 كند. مي تهيه و مسكن كپوشا

 مهم نيازهاي داراي انسان(  شود نمي او غريزي و طبيعي نيازهاي به منحصر انسان نيازهاي اما 

 ) .است برتري و تر

 با را خود بينديشد  باالتري افق در و رود فراتر روزمره زندگي سطح از اندكي انسان، كه زماني
 ميبيند.   رو  روبه تر مهم نيازهايي

 .است كرده عطا انسان به خداوند كه است هاي ویژ هاي سرمایه از برآمده ازهاني اين

 آن پاسخ تا كه ميشوند  تبديل هايي سوال به باالخره و دغدغه ،مشغولي دل به تدريج  به نيازها اين
 گيرد.  نمي آرام نيابد، را ها

  :از تاند عبار نيازها اين از برخي 

 شناخت هدف زندگی-1 

 ه خويشدرک آيند-2

 کشف راه درست زندگی -3

 شناخت هدف زندگی 

 ؟  زندگي میكند چه براي بداند ميخواهد  انسان - الف 

 شود خطا دچار آن شناخت در يا نشناسد را خود حقيقي هدف اگر كه داند مي او -پ، 

    .است داده دست از را خود عمر
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  مرا زندگاني ايام خدايا « د:كر را می دعا اين پيوسته السالم علیه سجاد امام رو اين از 

 ». اي آن آفريده براي مرا كه بده اختصاص چيزي آن به

 درک آينده خويش 

 است؟ چگونه او ي آ ینده كه روست روبه نيز اساسي و مهم سؤال اين با انسان - الف 

   مي گشوده ديگري شكل به او حيات دفتر يا شود مي تمام مرگ با او زندگي آيا -ب 

 گردد؟

 آغاز مرگ از پس را ابدي زندگي انسان و يابد مي ادامه ديگري شكل به حيات، راگ - پ 

 است؟ چگونه مرگ از پس او زندگي ي نحوه كرد، خواهد

 گرو در سرا آن در وي خوشبختي و چيست؟ ديگر جهان به سفر ي توشه و زاد -ت 

 است؟ كارهایي چه انجام

 که چرا غافل از احوال دل خويشتنم روزها فکر من اين است وهمه شب سختم            

 از کجا  آمده ام آمدنم بهر چه بود                      به کجا می روم آخر ننمايی وطنم

 بداند آینده میخواهد انسان  كه این و است خویش ه ی  آیند درك نیاز بیانگر ابیات :پیام 

 است؟ چگونه او ي

 بر می آيد   كسي ه ي عهد از فقط آيد؟  مي بر كسي چه ي عهده ها از سؤال اين به پاسخ 

 را آن ي توشه و زاد -2 و باشد مرگ آگاه از پس زندگي و ديگر جهان کامال از   - 1 :كه

 دهد. اطالع ديگران به و بشناسد

 کشف راه درست زندگی 

 ديگر ي دغدغه دارد، قبلي نياز دو با دقيقي ارتباط كه زیستن چگونه يا زندگي راه - الف 

 است. خردمند و فكور هاي نانسا

 بار يك و آید مي دنیا به بار یك فقط انسان زيرا است جدي اي دغدغه دغدغه، اين -ب 

 راه همه بين از ،نشد ني تكرار فرصت این در بايد بنابراين .كند مي تجربه را دنيا در زندگي

 -2باشد   نمطمئ آن به-1 :كه كند انتخاب زندگي براي را راهي اوست، روي پيش كه هايي

 .شود مند بهره خوبي به است داده او به خدا كه ههایي سرماي همه از بتواند

 3-   برسد است، داده قرار او خلقت در خداوند كه برتري هدف آن به. 

   پاسخ به نياز های برتر 

 باشد: داشته ویژگي دو حداقل بايد شود  مي مطرح برتر هاي نياز قالب در كه هايي به سؤال پاسخ

 کامال درست و قابل اعتماد باشد. -الف 
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 باشد جانبه همه -ب. 

  : الف( کامال درست و قابل اعتماد باشد 

 آدمي محدود عمر كه حالي در .است آزمون و تجربه نيازمند مشكوك و احتمالي پاسخ هر زيرا      

و گوناگون  نيست به خصوص که راه های پيشنهادی هم بسيار زياد      كافي اي تجربه چنين براي

 هستند.

 باشد جانبه همه -ب: 

 و جسمي ابعاد دهد. زيرا پاسخ هماهنگ صورت به انسان مختلف نیازهاي به كه طوري به    
 دارند  هم با تنگاتنگي و كامل ارتباط و پيوند وي، اخروي و دنيوي و اجتماعي و فردي روحي،

 نميتوان برای هر بعدی جداگانه برنامه ريزی کرد.

 بدهد؟ ها سؤال این به صحیحي پاسخ تواند مي كسي چه 

 :كه بدهد ها سوال اين به صحيح پاسخ يتواند م كسي ها، پاسخ براي شده ذكر ويژگي دو به توجه با

 روحي ظريف و دقيق ابعاد - پ هستي، نظام در او جايگاه - ب ،انسان خلقت - الف :از كاملي آگاهي

 باشد. او داشته اجتماعي و فردي نيز و جسمي و

 نهاست. آ انتظار در عاقبتي چه و دارند سرنوشتي چه مرگ، از پس ها، انسان كه بداند همچنين

 شيوه هدايت خداوند 

 قرار وجودش در كه ویژگی هایی با كه  دارد هايي ويژگي انسان متناسب را مخلوقي هر خداوند 

 .كند مي هدايت است داده

 است مخلوقات شده ايرس از وي هدایت ي شیوه تفاوت سبب امر همين

 تونايی تفکر وانجام کارها به کمک فک رو انديشه -1از:    اند عبارت انسان هاي ويژگي

 قدرت اختيارو انتخاب                                -2

 دليلي هر به اگر -2و كند مي تفكر دهد، انجام خواهد مي كه كاري هر ي درباره ابتدا -1
 -3و  كند مي انتخاب را آن رساند، مي به هدفش را او و است مفيد كار آن كه داد تشخیص

 دهد. مي انجام

   :يعني .گذرد مي ویژگي دو این مسیر از نيز خداوند هدايت

 طريق از است، بشر بنیادین سواالت به پاسخ گيرنده بر در كه را انسان هدایت ي برنامه خداوند
 با آن امتيازات و ويژگی ها به بردن پي و برنامه ندر ای تفكر با نها انسا تا فرستد؛ مي پیامبران

 آن خلقت خداوند در كه هدفي به و كار ببندند به زندگي در و كنند انتخاب را برنامه اين خود اختیار
 تشخیص و معرفت كسب با و میكند  تفكر الهي پیام در خود عقل با برسند. انسان داده قرار ها

 رود. مي پيش و مييابد  را گيزند صحيح راه ،نبایدها و بایدها
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فرمود: ،حكم بن هشام خود، ي برجسته شاگرد به )ع (  كاظم امام

 تعقل الهي پیام در بندگان اين آنكه براي جز نفرستاد، بندگان سوي به را رسوالنش خداوند هشام، اي
 و تعقل در كه نآنا و  باشند برخوردار برتري معرفت از پذيرند كه مي بهتر را پيام اين كساني كنند
 دنيا در اش است رتبه  تر كامل عقلش كس كه آن داناترند و الهي هاي فرمان به برترند نسبت تفكر

 است. باالتر آخرت و

.يافت دست اساسي هاي سوال پاسخ به توان مي وحي و عقل گرفتن قرار هم كنار با :نتیجه 

انسان ناسپاسي و نادرست انتخاب 

 شده گفته كه چنان اما .برگزيند نيز را ديگري هاي راه تواند مي دارد، تیاراخ قدرت چون انسان،

 ،بدهد نیازها  آن به درستي پاسخ نمی تواند برنامه ی  خداوند از غیر دیگري ي برنامه هر چون

 جا آن در و شتافت آخرت خواهد ديار به و گفته ترك را دنيا خالي دست با و كرد خواهد زیان انسان

 كسي را ناسپاس ناميده و می فرمايد: چنين كريم قرآن .كرد خواهد مشاهده را خود زيان

بیل هدیناه اّنا  کفوًرا اّما و شاکًرا اّما السَّ

ناسپاس یا بود خواهد سگزار سپا یا دادیم نشان او به را راست راه ما :آیه ترجمه ي

دوم درس

هدایت تداوم
 در را راهی و گرفت عهده بر مارا وهدايت نگذاشت نهات هارا انسان ما" خود رحمت لطف با خداوند

 .است خوشبختی مستقيم راه همان که داد قرار اختيارمان

: که بپردازيم سوال اين به ميخواهيم درس اين در

 داده قرلر اختيارمان در متعددی اديان و ها راه يا فرستاده ما برای دين يک و راه يک خداوند آيا
 است؟

قرآن در تدبر

:کنيد توجه آيات ترجمه هب

 وحی تو به ما را وآنچه .نمود سفارش بدان را نوح که کرد بيان برايتان را همان دين از خداوند-1

 نکنيد تفرقه آن ودر داريد پا به را دين که بود اين نموديم توصيه عيسی و موسی و ابراهيم وبه کرديم

. 

 شدند آگاه آن از پس مگر نپيمودند مخالفت راه آن در کتاب اهل و است اسالم خداوند نزد دين قطعا-2

 .داشت وجود آنان ميان که حسدی رشک دليل به هم ن آ
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