


پاسخنامه آزمون نوبت 

21  3 اول	 آزمون	شمارءه	1	)طبقه	بندی	شده(		

21  5 اول	 آزمون	شمارءه	2	)طبقه	بندی	شده(	

22  7 اول	 آزمون	شمارءه	3	)طبقه	بندی	نشده(	

22  8 اول	 آزمون	شمارءه	4	)طبقه	بندی	نشده(	

23  9 دوم	 آزمون	شمارءه	5	)طبقه	بندی	شده(	

23  11 دوم	 آزمون	شمارءه	6	)طبقه	بندی	شده(	

24  13 دوم	 آزمون	شمارءه	7	)طبقه	بندی	شده(	

24  15 دوم	 آزمون	شمارءه	8	)طبقه	بندی	شده(	

25  17 دوم	 آزمون	شمارءه	9	)طبقه	بندی	نشده(	

25  18 دوم	 آزمون	شمارءه	10	)طبقه	بندی	نشده(	

26  19 دوم	 آزمون	شمارءه	11	)طبقه	بندی	نشده(	

26  20 دوم	 آزمون	شمارءه	12	)طبقه	بندی	نشده(	

27 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

کتاب	شب	امتحان	دین و زندگی )2( یازدهم انسانی	از	4	قسمت	اصلی	تشکیل	شده	است	که	به	صورت	زیر	است:
1( آزمون های نوبت اول:	آزمون	های	شمارءه	1	تا	4	این	کتاب	مربوط	به	مباحث	نوبت	اول	است	که	خودش	به	دو	قسمت	تقسیم	می	شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده:	آزمون	های	شمارءه	1	و	2	را	درس	به	درس	طبقه	بندی	کرده	ایم.	بنابراین	شما	به	راحتی	می	توانید	پس	از	خواندن	هر	
درس	از	درس	نامه	تعدادی	سؤال	را	بررسی	کنید.	حواستان	باشد	این	آزمون	ها	16	نمره	ای	و	مثل	یک	آزمون	کامل	هستند.	)4	نمره	از	امتحان	مربوط	
به	قرائت	قرآن	اس��ت(	در	کنار	س��ؤال	های	این	آزمون	ها	نکاتمشاورهای	نوشته	ایم.	این	نکات	به	شما	در	درس	خواندن	قبل	از	امتحان	و	پاسخ	گویی	به	

آزمون	در	زمان	امتحان	کمک	می	کند.
ب( آزمون های طبقه بندی نش�ده: آزمون	های	ش��مارءه	3	و	4	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم	تا	دو	آزمون	نوبت	اول	مشابه	آزمونی	را	که	معلمتان	از	شما	خواهد	

گرفت،	ببینید.	
2( آزمون های نوبت دوم:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	12	از	کل	کتاب	و	مطابق	امتحان	پایان	سال	طرح	شده	اند.	این	قسمت	هم،	خودش	به	دو	بخش	تقسیم	می	شود:
الف( آزمون های طبقه بندی ش�ده:	آزمون	های	ش��مارءه	5	تا	8	را	که	برای	نوبت	دوم	طرح	شده	اند	هم	طبقه	بندی	کرده	ایم.	با	این	کار	باز	هم	می	توانید	
پس	از	خواندن	هر	درس	تعدادی	سؤال	مرتبط	را	پاسخ	دهید.	هر	کدام	از	این	آزمون	ها	هم،	16	نمره	دارند؛	در	واقع	در	این	بخش،	شما	4	آزمون	کامل	

را	می	بینید.	این	آزمون	ها	هم	نکاتمشاورهای	دارند.
ب( آزمون های طبقه بندی نش�ده:	آزمون	های	ش��مارءه	9	تا	12	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم؛	پس،	در	این	بخش	با	4	آزمون	نوبت	دوم،	مش��ابِه	آزمون	پایان	

سال	معلمتان	مواجه	خواهید	شد.	
3( پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در	پاسخ	تشریحی	آزمون	ها	تمام	آن	چه	را	که	شما	باید	در	امتحان	بنویسید	تا	نمرءه	کامل	کسب	کنید،	برایتان	نوشته	ایم.
	در	این	قسمت	تمام	آن	چه	را	که	 4( درس نامءه کامل ش�ب امتحانی:	این	قس��مت	برگ	برندءه	شما	نسبت	به	کسانی	است	که	این	کتاب	را	نمی	خوانند

شما	برای	گرفتن	نمرءه	عالی	در	امتحان	دین	و	زندگی	)2(	انسانی	نیاز	دارید،	تنها	در	24	صفحه	آورده	ایم،	بخوانید	و	لذتش	را	ببرید!	
یکراهکار:	موقع	امتحان	های	نوبت	اول	می	توانید	از	سؤال	های	درس	های	1	تا	6	آزمون	های	5	تا	8	هم	استفاده	کنید.





















kheilisabz.comمدت آزمون: 60 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیدین و زندگی )2(

نمرهنوبت اول پایءه یازدهم دورءه متوسطءه دومردیف

0/5به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید.1

با توجه به آیءه شریفءه ！اّنا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً، چه کسانی »ناسپاس« نامیده می شوند؟ 

0/5چه موقع انسان خود را با نیازهای برتر )اساسی( روبه رو می بیند؟2

0/5جملءه زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.3

با کنار هم قرارگرفتن ............... و ............... می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت.

0/5درست یا نادرست بودن جملءه زیر را مشخص کنید.4

محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان است، اما تعالیم ایشان در برخی احکام فرعی با یکدیگر تفاوت داشته است. 

1»رشد تدریجی سطح فکر مردم« را به عنوان یکی از علل آمدن پیامبران متعدد توضیح دهید.5

0/5براساس آیءه ！و من َیبتغ َغیر االسالم دیناً فلن ُیقبل منه و ُهو فی اآلخرة من الخاسرین، چه کسی در آ خرت از زیان کاران خواهد بود؟6

1انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز دارد، آن ها را با ذکر مثال تعریف کنید.7

هر یک از آیات زیر به کدام جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم اشاره دارند؟8
الف( ﴿أ فال یتدّبرون القرآن و لو کان من عند غیر اللّٰه لوجدوا فیه اختالفاً کثیراً﴾

ب( ﴿و الّسماء بنیناها ِباَید و إّنا لموسعون﴾

0/5

0/5درست یا نادرست بودن جملءه زیر را مشخص کنید.9

رسایی تعبیرات با وجود اختصار، از جنبه های محتوایی اعجاز قرآن کریم است.

1معجزءه آخرین پیامبر الهی که می خواهد از جانب خداوند برای همءه زمان ها پیامبر باشد، باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟10

0/5جملءه زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.11

براساس روایات معصومین، اسالم بر ............... استوار است که مهم ترین آن ها ............... می باشد.

0/5اصطالح زیر را تعریف کنید.12

قاعدءه نفی سبیل:

0/5به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.13

در چه صورت دین الهی به درستی به مردم نمی رسد و امکان هدایت از آنان سلب می شود؟

1والیت معنوی چیست و چگونه انجام می پذیرد؟14

0/5به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.15

پیامبر اکرم ① در زمینءه مبارزه با فقر، چه کسانی را مورد مذّمت قرار می داد؟

0/5جملءه زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.16

خدای متعال در مورد تالش شبانه روزی رسول خدا ① می فرماید: » ............... شما برای او سخت و دشوار است و بر هدایت شما ............... است.«

1برای دفاع منطقی از اعتقادات خود بهتر است چه اقدامی انجام دهیم؟17

با  را  دارای لکمات مهم و لکیدی هستند  که  جمالیت 
دقت بیشتری بخوانید؛ این جمله ها شاید به صورت 

جای خایل مورد سؤال قرار بگیرند.

جمله ای مهم از درس 2

در قسمت اعجاز محتوایی قرآن کریم حتمًا به آیایت که 
مطرح یم شود و ارتباط آن ها با هر کدام از جنبه های 

اعجازی دقت کنید!

در درس 5، اصطالحات مهیم مانند »قاعدءه نیف سبیل«، 
»عصمت«، »طاغوت« و »والیت معنوی« مطرح است، 

حتمًا این تعاریف را یاد بگیرید.

3



kheilisabz.comمدت آزمون: 60 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیدین و زندگی )2(

نمرهنوبت اول پایءه یازدهم دورءه متوسطءه دومردیف

آیءه شریفءه ！اّنما ولّیکم اللّٰه و ............... و الّذین ءامنوا الّذین یقیمون الّصالة و یؤتون الّزکاة و هم ............... را تکمیل کنید و بگویید در آن چه موضوعی مشخص 18
شده است؟ 

1

0/5جملءه زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.19

در آخرین حج پیامبر که به »...............« مشهور است، حدود ............... نفر شرکت کرده بودند.

0/5پاسخ درست را تشخیص دهید.20

کدام یک از توضیحات زیر دربارءه آیءه تطهیر است؟
1( با توجه به این  آیه مسلمانان باید از خداوند، پیامبر و ولی امرشان اطاعت کنند.

2( این آیه هرگونه گناه و پلیدی را از پیامبر ①، امام علی ⑾، حضرت فاطمه⑷، امام حسن و امام حسین ⒚ دور می داند.

0/5درست یا نادرست بودن جملءه زیر را مشخص کنید.21

»نهج البالغه« شامل بخشی از سخنرانی ها، نامه ها و پند و اندرزهای امیرالمؤمنین ⑾ است.

0/5اصطالح زیر را تعریف کنید.22

شیعه: 

0/5به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.23

دو مورد از فضائل و ویژگی های بارز حضرت علی ⑾ را نام ببرید.

0/5درست یا نادرست بودن جملءه زیر را مشخص کنید.24

اوضاع نابسامان حدیث که ناشی از ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر ① بود، حتی برای پیروان ائمه ⒒ نیز پیش آمد.

0/5پاسخ درست را تشخیص دهید.25

ورود جاهلیت با شکلی جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان و انزوای شخصیت های باتقوا، مربوط به کدام یک از چالش های زمان ائمه ⒒ می باشد؟
1( تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت  

2( ارائءه الگوهای نامناسب

0/5به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.26

معاویه چگونه توانست حکومت مسلمانان را به دست گیرد؟

جمع نمرات موفق باشید   16

آیءه والیت از آیات حفیظ مهم است!

با توجه و عمیق خواندِن جمله های کتاب، در بخش تشخیص 
درست یا نادرست بودن جمله بسیار کمک کننده است.

4



kheilisabz.comمدت آزمون: 60 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیدین و زندگی )2(

نمرهنوبت دوم پایءه یازدهم دورءه متوسطءه دومردیف

الف( آیات و احادیث:
ُسل اَفاِن ماَت اَو ُقِتل انَقلَبُتم علی اَعقاِبکم ...، خداوند چه هشداری به مردم زمان پیامبر ① می دهد؟1 0/5در آیءه شریفءه ！َو ما محّمد اّل رسوٌل َقد َخلَت ِمن َقبله الرُّ
با توجه به آیءه ！ذلك باّن اللّٰه لم یك مغّیراً نعمة انعمها علی قوم حّتی یغّیروا ما باَنفسهم، جملءه زیر را تکمیل کنید:2

زمینه ساز هالکت یا عزت و سربلندی یک جامعه ............... .
0/5

0/5آیءه شریفءه ！اّنی قد جئتکم بآیٍة من رّبکم اَّنی اَخلُُق لکم من الّطین کهیئِة الّطیر ... از زبان چه کسی و بیانگر چه موضوعی است؟3

ب( درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.
0/5تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که همءه مسئولیت های پیامبر ① ادامه یافته و جامعه کمبودی از جهت رهبری نداشته باشد.4
0/5والیت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان هاست که مرتبه ای برتر و باالتر از والیت ظاهری است.5
0/5پس از رحلت رسول خدا ①، نظام حکومت اسالمی که بر مبنای »امامت« طراحی شده بود، تحقق نیافت.6
0/5برای داشتن ازدواجی موفق که آرامش و خوشبختی را به دنبال داشته باشد باید به هر چهار هدف ازدواج توجه کرده و هدف دوم را در مرتبءه برتر قرار دهیم.7

پ( جاهای خالی جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
0/5حضرت علی ⑾ با توجه به تالش بی پایان پیامبر ①، ایشان را همچون ............... می دانست که با داروهایش بیماران ............... را درمان می کرد.8
0/5امامان شیوءه مبارزه با حاکمان را متناسب با ............... برمی گزیدند، به گونه ای که ............... به نسل های آینده معرفی گردد.9
0/5انسان در درون خود با دو دعوت روبه روست؛ یکی دعوت عقل و وجدان یا همان ............... و دیگری دعوت هوی و هوس یا همان ............... .10
0/5ابتدایی ترین زمینءه ازدواج، ............... است و تحکیم بخش وحدت روحی زن و مرد، ............... است.11

ت( به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید.
0/5مرتب و تنظیم کردن قرآن کریم، مربوط به کدام یک از مسئولیت های پیامبر اکرم ① است؟12
0/5پیامد زیان بار تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث پیامبر ① و نقل داستان های خرافی توسط برخی علمای وابسته به قدرت چه بود؟13
0/5بنابر سخن امیرالمؤمنین ⑾ در اوضاع نابسامان جامعءه اسالمی چگونه می توان راه رستگاری را تشخیص داد؟14
0/5چرا حضرت مهدی ⒌ را امام غایب نامیده اند؟15
0/5پیامبران الهی، برای تحقق کدام وعدءه الهی، از یک طرح الهی سخن گفته اند؟16

ث( پاسخ درست را تشخیص دهید.
در مورد فعالیت های سه امام بزرگوار قبل از حضرت مهدی ⒌، کدام یک درست است؟17

1( »زیارت جامعءه کبیره« که یکی از منابع معرفتی شیعه است، توسط امام هادی ⑾ بیان شده و یاران ایشان برای ما شیعیان نقل کرده اند.
2( با شهادت امام رضا ⑾، مرحلءه بسیار سختی پدید آمد، به طوری که امام جواد ⑾ را به اجبار به سامرا آوردند و در محل پادگان نظامی زندانی کرده 

و به شهادت رساندند.

0/5

در عصر غیبت امام زمان ⒌، »والیت ظاهری« ............... .18
1( در شکل مرجعیت فقیه ادامه می یابد

2( به صورت والیت فقیه استمرار پیدا می کند

0/5

فقیهی که رهبری جامعءه اسالمی را بر عهده می گیرد باید مدیر و مدبّر باشد تا ............... .19
1( بتواند جامعه را در شرایط پیچیدءه جهانی رهبری کند

2( در برابر زیاده خواهی دشمنان و تهدیدها بایستد و پایداری کند

0/5

ج( اصطالحات زیر را تعریف کنید.
20
21
22

عزت:
تقلید:

کتب اربعه:

0/5
0/5
0/5

چ( به سؤال های زیر پاسخ کامل دهید.
1در مورد تأثیرناپذیری قرآن از فرهنگ دوران جاهلیت که آمیزه ای از عقاید و آداب و رسوم نادرست بود، توضیح دهید.23
1یکی از اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان جور، عدم تأیید حاکمان بود، این مورد را توضیح دهید.24
1چرا در دورءه غیبت، تقویت معرفت و محبت به امام عصر ⒌ ضرورت می یابد؟25
1چهار مورد از مسئولیت های مردم نسبت به رهبر را بنویسید.26
1اگر فردی بخواهد به »شیوه ای ناصحیح« به نیاز جنسی خود پاسخ دهد، چه پیامدهای ناگواری در انتظار اوست؟27

جمع نمرات موفق باشید   16
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کسانی	که	راه	و	برنامءه	دیگری	را	غیر	از	راه	و	برنامءه	خداوند	انتخاب	کرده	اند.	- 1
زمانی	که	اندکی	از	سطح	زندگی	روزمره	فراتر	رود	و	در	افق	باالتری	بیندیشد.	- 2
عقل	�	وحی- 3
درست- 4
به	دلیل	رشد	تدریجی	فکر	و	اندیشه	و	امور	مربوط	به	آن	مانند	دانش	و	فرهنگ	الزم	- 5

بود	تا	در	هر	عصر	و	دوره	ای	پیامبران	جدیدی	مبعوث	شوند	تا	همان	اصول	ثابت	دین	الهی	
)توحید،	معاد،	عدالت،	عبادت	خداوند	و	...(	را	درخور	فهم	و	اندیشءه	انسان	های	دوران	خود	

بیان	کنند	و	متناسب	با	درک	آنان	سخن	گویند.
هر	کس	دینی	جز	اسالم	اختیار	کند.- 6
1(	نیازهای	ثابت	همانند	امنیت،	عدالت،	دادوستد	و	...	این	نیازها	همواره	برای	بشر	- 7

وجود	داشته	و	از	بین	نمی	رود	و	اسالم	برای	تأمین	هر	کدام	از	این	نیازها	قوانین	ثابت	و	
مشخصی	دارد.

در	 این	که	 مانند	 می	آیند،	 پدید	 ثابت	 نیازهای	 همین	 درون	 از	 که	 متغیر	 نیازهای	 	)2
شیوه	های	مختلف	دادوستد	ربا	شکل	خاصی	پیدا	می	کند	و	این	شکل	های	خاص	نیازهای	

متغیر	ما	هستند.
الف(	انسجام	درونی	در	عین	نزول	تدریجی- 8

ب(	ذکر	نکات	علمی	بی	سابقه
نادرست	�	از اعجاز لفیظ قرآن کریم است.- 9

باید	به	گونه	ای	باشد	که:	1(	مردم	زمان	خودش	به	معجزه	بودن	آن	اعتراف	کنند	و	آن	- 10
را	فوق	بشری	بدانند.	2(	آیندگان	هم		معجزه	بودن	آن	را	تأیید	کنند.

پنج	پایه	�	والیت- 11
قرآن	کریم	از	مؤمنان	می	خواهد	که	سلطءه	بیگانگان	را	نپذیرند	و	زیر	بار	آن	ها	نروند،	- 12

این	حکم	قرآنی	را	»قاعدءه	نفی	سبیل«	می	گویند.
اگر	پیامبری	در	دریافت	وحی	و	ابالغ	آن	به	مردم	معصوم	نباشد.- 13
سرپرستی	و	رهبری	معنوی	انسان	هاست	�	رسول	خدا	①	با	انجام	وظایف	عبودیت	- 14

و	بندگی	و	در	مسیر	قرب	الهی	به	مرتبه	ای	از	کمال	نائل	شد	که	می	توانست	عالم	غیب	و	
ماورای	طبیعت	را	مشاهده	کند	و	به	اذن	الهی	در	عالم	خلقت	تصرف	نماید.

کسانی	که	فقط	به	عبادت	می	پرداختند	و	به	کار	توجه	نمی	کردند.- 15
رنج	�	حریص	)به	شدت	عالقه	مند(- 16
دیگر	- 17 با	 بتوانیم	 تا	 ببخشیم	 ارتقا	 و	 اعتال	 استدالل،	 و	 دانش	 با	 را	 خود	 اعتقادات	

مسلمانان	براساس	معرفت	و	استدالل	سخن	بگوییم	و	اعتقادات	خود	را	به	نحو	صحیح	و	
بدون	نزاع	و	ناسزاگویی	بیان	کنیم.

رسوله	�	راکعون	�	ویژگی	های	ولی	و	سرپرست	مسلمانان- 18
حّجة	الوداع	)حّجة	البالغ(	�	120	هزار- 19
گزینءه	»2«	�	گزینءه »1«، مربوط به آیءه اطاعت یا اویل االمر است.- 20
درست- 21
شیعه	مسلمانی	است	که	به	فرمان	خدا	و	پیامبر	①،	امیرالمؤمنین	⑾	را	جانشین	- 22

پیامبر	می	داند	و	از	او	پیروی	می	کند.
1(	عدالت	بی	مانند	2(	علم	بی	کران- 23
نادرست	�	اوضاع نابسامان حدیث، برای پیروان ائمه ⒒ پیش نیامد.- 24
گزینءه	»1«	درست	است.- 25
با	بهره	گیری	از	ضعف	و	سستی	یاران	امام	حسن	⑾- 26
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هشدار	بازگشت	به	دوران	جاهلیت	و	انحراف	از	مسیر	توحیدی	پیامبر	①- 1
خود	مردم	جامعه	هستند.	)رفتار	مردم	جامعه	است.(- 2
حضرت	عیسی	⑾	�	معجزات	ایشان- 3
نادرست	�	مسئولیت های پیامبر ①، به جز دریافت و ابالغ ویح- 4
درست- 5
درست- 6
نادرست	�	هدف چهارم را باید در مرتبءه برتر قرار دهیم.- 7
طبیبی	سّیار	�	غفلت	زده	و	سرگشته- 8
شرایط	زمان	�	روش	زندگی	امامان- 9

نفس	لّوامه	�	نفس	اّماره- 10
نیاز	جنسی	�	فرزند- 11
دریافت	و	ابالغ	وحی- 12
این	مطالب	به	کتاب	های	تاریخی	و	تفسیری	راه	یافت	و	سبب	گمراهی	بسیاری	از	- 13

مسلمانان	شد.
باید	پشت	کنندگان	به	صراط	مستقیم	را	شناسایی	کرد.- 14
زیرا	ایشان	از	نظرها	»غایب«	است،	نه	این	که	در	جامعه	حضور	ندارد.- 15
پیروزی	حق	بر	باطل	در	پایان	تاریخ- 16
گزینءه	»1«	�	جملءه گزینءه )2( در مورد امام هادی و امام حسن عسکری⒚ است که هر دو در - 17

پاداگن نظایم به شهادت رسیدند.
گزینءه	»2«	درست	است.- 18
گزینءه	»1«	درست	است.	- 19
به	معنای	»نفوذناپذیری«	و	»تسلیم	نبودن«	است.- 20
به	مراجعءه	مردم	غیرمتخصص	به	متخصص	دین	و	آموختن	احکام	از	آن	ها،	پیروی	- 21

یا	تقلید	می	گویند.
در	- 22 ائمه ⒒ را	 خدا	①	و	 رسول	 سخنان	 حدیث،	 راویان	 و	 اسالمی	 دانشمندان	

مجموعه	هایی	گرد	آورده	اند	که	چهار	کتاب	از	مهم	ترین	آن	ها	به	»کتب	اربعه«	معروف	هستند.	
)»اکیف« از مرحوم لکیین، »من ال یحضره الفقیه« از شیخ صدوق، »تهذیب« و »استبصار« از شیخ طویس(

فرهنگ	مردم	حجاز	آمیزه	ای	از	عقاید	نادرست	و	آداب	و	رسوم	خرافی	و	شرک	آلود	- 23
بود،	با	وجود	این	قرآن	کریم	نه	تنها	از	این	فرهنگ	تأثیر	نپذیرفت،	بلکه	به	شدت	با	آداب	
موضوع	هایی	 از	 و	 پرداخت	 جامعه	 اصالح	 به	 و	 کرد	 مبارزه	 آن	 خرافی	 رسوم	 و	 جاهلی	

همچون	عدالت	خواهی،	علم	دوستی،	معنویت	و	حقوق	برابر	انسان	ها	سخن	گفت.
امامان،	هیچ	یک	از	حاکمان	زمان	خویش	را	به	عنوان	جانشین	رسول	خدا	①	تأیید	- 24

نمی	کردند	و	این	موضوع	را	به	شیوه	های	مختلف	به	مردم	اطالع	می	دادند.	آنان	اگرچه	
تفاوت	های	اخالقی	و	رفتاری	حاکمان	را	در	نظر	می	گرفتند	و	اگر	حاکمی	در	موردی	بر	
اما	در	غصب	خالفت	و	 تأیید	می	کردند،	 را	 طبق	دستور	اسالم	عمل	می	کرد،	آن	مورد	

جانشینی	رسول	خدا	①	همه	را	یکسان	می	دیدند.
ضرورت	تقویت	معرفت	و	محبت	بدان	جهت	است	که	عصر	غیبت،	عصر	دودلی	ها	و	- 25

شک	و	تردید	هاست.	در	این	دوره،	فتنه	های	گوناگون	و	اندیشه	های	رنگارنگ	پیدا	می	شوند	

کنار	 را	 تردیدها	 معرفت	خود،	 افزایش	 با	 مؤمن	حقیقی	 تبلیغ	می	کنند.	 را	 بی	ایمانی	 و	
می	زند	و	با	یقین،	برای	فردای	روشن	آماده	می	شود.

1(	وحدت	و	همبستگی	اجتماعی- 26
2(	استقامت	و	پایداری	در	برابر	مشکالت

3(	افزایش	آگاهی	های	سیاسی	و	اجتماعی	
4(	مشارکت	در	نظارت	همگانی

5(	اولویت	دادن	به	اهداف	اجتماعی	)چهار	مورد	کافی	است.(
در	آن	صورت،	لذت	آنی	برخاسته	از	گناه،	پس	از	چندی،	روح	و	روان	فرد	را	پژمرده	- 27

می	کند	و	شخصیت	او	را	می	شکند.	این	گونه	اشخاص	به	جای	بازگشت	به	مسیر	درست،	
برای	فرار	از	این	پژمردگی	به	افراط	در	گناه	کشیده	می	شوند،	اما	نمی	دانند	که	روحشان	
مانند	تشنه	ای	است	که	هر	چه	بیشتر	از	آب	شور	دریا	می	نوشد،	بر	تشنگی	اش	افزوده	

می	شود	و	بی	قراری	اش	شدت	می	یابد.
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 نیازهای طبیعی و غریزی )نیاز به آب و غذا و ...(
خداوند پاسخ به این نیازها را در جهان خلقت آماده کرده و راه آگاه شدن از آن ها را به 

انسان نشان داده است.
 نیازهای برتر )متعالی، بنیادین، اساسی(

- فراتر از سطح زندگی روزمره و نیازهای طبیعی هستند.
- انسان وقتی در افق باالتری بیندیشد، خود را با آن ها رو به رو می بیند.

- برآمده از سرمایه های ویژه ای است که خداوند به انسان عطا کرده است.
- پاسخ صحیح به آن ها سعادت انسان را تضمین می کند.

- این نیازها به تدریج به دل مشغولی، دغدغه و باالخره به سؤال هایی تبدیل می شوند 
که انسان تا پاسخ آن ها را نیابد، آرام نمی گیرد.

برخی نیازهای برتر انسان:
1- شناخت هدف زندگی

با  و کدام هدف است که می تواند  »برای چه زندگی می کند؟«  بداند  انسان می خواهد 
اطمینان خاطر زندگی اش را صرف آن نماید؟

اگر انسان هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناختش دچار خطا شود: عمر خود را 
از دست داده است.

چنین کسی در حقیقت »سرمایءه وجودی خود« را از دست داده است.

ِانَّ الخاسرین الّذین خسروا انفسهم！
 در حقیقت، زیان کاران کسانی اند که خودشان را دچار زیان کرده اند.

 این آیه مصداق کسانی است که در زندگی هدف حقیقی را نشناخته اند یا در 
شناخت آن دچار خطا شده و عمر خود را از دست داده و در نتیجه دچار خسران شده اند.

دعای امام سجاد ⑾:
»خدایا ایام زندگی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای«

2- درک آیندءه خویش
انسان در مورد آینده اش با سؤال های مهم و اساسی روبه روست، از جمله:

آیندءه او چگونه است؟ آیا زندگی با مرگ تمام می شود؟ زندگی پس از مرگ چگونه است؟ 
زاد و توشءه سفر به جهان دیگر چیست؟ و ...

سخنم شب  همه  و  اس��ت  ای��ن  من  فکر   روزه��ا 
خویشتنم دل  اح����وال  از  غ��اف��ل  چ���را   ک��ه 

ب��ود چ��ه  ب��ه��ر  آم��دن��م  آم�����ده ام  ک��ج��ا   از 
 ب���ه ک��ج��ا م�����ی روم آخ����ر ن��ن��م��ای��ی وط��ن��م

3- کشف راه درست زندگی
»راه زندگی« یا »چگونه  زیستن«، با دو نیاز قبل ارتباط دقیق داشته و دغدغءه انسان های 

فکور و خردمند است.
 این دغدغه جدی است، زیرا انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در 

دنیا را تجربه می کند؛ پس باید راهی را برای زندگی انتخاب کند که:
به آن مطمئن باشد و بتواند از سرمایه هایی که خداوند به او داده به خوبی بهره مند شود 

و به هدف برتری که خداوند در خلقتش قرار داده، برسد.

آیات سورءه عصر: ！و العصر❊ اّن النسان لفی ُخسر❊ اّل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات 
و تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر

 قسم به عصر که انسان همه در خسارت و زیان است، مگر آنان که به خدا 
ایمان آورده و نیکوکار شدند و یکدیگر را به درستی و راستی )حق( و پایداری و صبر 

سفارش کردند.
پاسخ به پرسش ها:

1- خداوند در این سوره به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟
به »عصر« که بنابر برخی تفاسیر، منظور زمان و دوران تاریخ بشر است، زیرا سوگندهای 
قرآن همواره متناسب با مطلبی است که سوگند به خاطر آن یاد شده و مسلم است که 

خسران انسان ها در زندگی نتیجءه گذشتن زمان عمر آن هاست.
2- چه زیان و خسارتی انسان را تهدید می کند؟

از دست رفتن سرمایءه وجودی انسان که همان عمرش است.
3- چه کسانی دچار خسارت و زیان نمی شوند؟

کسانی که ایمان بیاورند، عمل صالح انجام دهند، خودشان حق را رعایت کنند و به سوی 
حق دعوت کنند و هم چنین خودشان صبور باشند و دیگران را نیز به صبر دعوت کنند.

 سؤال هایی مانند چیستی »هدف انسان«، »آیندءه او« و »راه درست زندگی«، دغدغءه 
انسان های جست و جوگری است که برای خود و فرصت زندگی که در اختیارشان قرار 
گرفته، ارزش قائل هستند و نمی خواهند این موهبت یگانه و تکرارنشدنی را هدر دهند.

 این دغدغه و دل مشغولی مقدس است؛ زیرا:
نشان دهندءه بیداری و هوشیاری انسان و توجه وی به ارزش های زندگی و آگاهی از 

زیانی است که یک زندگی بی هدف را تهدید می کند.
این  زیان بار  عواقب  و  آثار  زیرا  نیست؛  کار درستی  این سؤال ها  به  بی توجهی  و  غفلت 
بی توجهی وقتی گریبان انسان را می گیرد که دیگر کاری از او ساخته نیست و امکان 

جبران ندارد.
 کاروان رف��ت و ت��و در خ��واب و بیاب��ان در پی��ش

 ک��ی روی، ره ز ک��ه پرس��ی، چ��ه کنی، چون باش��ی؟

 باید کامالً درست و قابل اعتماد باشد.
 هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است.

اما عمر انسان محدود است و برای چنین تجربه ای کافی نیست.
به خصوص که راه های پیشنهادی هم زیاد و گوناگون است.

 همه جانبه باشد.
یعنی به همءه نیازهای مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد.

 ارتباط کامل و تنگاتنگ ابعاد جسمی و روحی، فردی و اجتماعی و دنیوی و 
اخروی انسان که نمی توان برای هر یک جداگانه برنامه ریزی کرد.

 کسی می تواند به سؤال های مطرح شده در قالب نیازها پاسخ صحیح بدهد که آگاهی 
کامل داشته باشد از:

 خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز 
فردی و اجتماعی او.

 سرنوشت انسان پس از مرگ و عاقبتی که در انتظار اوست.
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	با	توجه	به	این	که	دستگاه	تفکر	و	اندیشءه	انسان	دارای	محدودیت	است	و	نیز	از	طریق	
علوم	بشری	نمی	تواند	اطالعات	مذکور	را	به	طور	کامل	و	دقیق	بگیرد،	پس	نمی	تواند	به	

نیازهای	برتر	پاسخ	کامل	و	جامع	دهد.
	از	آن	جا	که	طراحی	مسیر	سعادت	انسان	بستگی	به	پاسخ	کامل	و	جامع	به	سؤاالت	
انسان	 پاسخ	دهد،	پس	 به	آن	ها	 تنهایی	 به	 نمی	تواند	 انسان	 و	 دارد	 بنیادین	 نیازهای	 و	

نمی	تواند	به	تنهایی	مسیر	سعادت	خویش	را	طراحی	نماید.

خداوند،	آفریدگاری	حکیم	است؛	یعنی:	هر مخلوقی	را	برای	هدفی معین	خلق	می	کند	و	
برای	رسیدن	به	آن	هدف،	او	را	هدایت و راهنمایی	می	فرماید.

	هدایت،	یک	اصل عام و همگانی	در	نظام	خلقت	است.

قاَل ربُّنا الّذی اعطی کّل شیٍء َخلَقه ُثمَّ َهدی！
بخشیده،   او	 به	 را	 چیزی	 هر	 آفرینش	 که	 است	 کسی	 همان	 ما	 پروردگار	 	

سپس]	او	را[	هدایت	کرده	است.

	خداوند	همءه	مخلوقات	را	هدایت	کرده	است	و	هدایت	یک	اصل	عام	و	همگانی	
در	نظام	خلقت	است.

	شیوءه	هدایت	مخلوقات	متفاوت	است	و	خداوند	هر	مخلوقی	را	متناسب با ویژگی هایی	
که	در	وجودش	قرار	داده	است،	هدایت	می	کند.	هدایت	انسان	نیز	به	سبب	سرمایه های 

ویژه ای	که	دارد	از	هدایت	سایر	مخلوقات	متفاوت	است.
ویژگی های انسان:

	قدرت	اختیار و انتخاب؛	یعنی	انسان،	ابتدا	دربارءه	هر	کاری	 	توانایی	تفکر و اندیشه 
فکر	می	کند	و	اگر	تشخیص	داد	که	آن	کار	مفید	است	و	او	را	به	هدفش	می	رساند،	آن	را	

انتخاب	می	کند	و	انجام	می	دهد.
هدایت	خداوند	نیز	از	مسیر	این	دو	ویژگی	می	گذرد؛	یعنی	خداوند	برنامءه	هدایت	انسان	
	انسان	ها	در	این	برنامه	تفکر کرده	و	به	ویژگی	ها	 را	از	طریق	پیامبران	می	فرستد	تا:	
	با	اختیار	خود،	برنامه	را	انتخاب	کنند	و	در	زندگی	به	کار	 و	امتیازات	آن	پی	ببرند.	

بندند	و	به	هدفی	که	خداوند	در	خلقت	آن	ها	قرار	داده	است،	برسند.
	انسان	با	عقل	خود	در	پیام	الهی	تفکر	می	کند	و	با	کسب	معرفت	و	تشخیص	بایدها	و	

نبایدها،	راه	درست	زندگی	را	می	یابد	و	به	پیش	می	رود.
سخن	امام	کاظم	⑾	به	شاگرد	خود،	هشام		بن	حکم:

»ای	هشام،	خداوند	رسوالنش	را	به	سوی	بندگان	نفرستاد،	جز	برای	آن	که	بندگان در 
پیام الهی تعقل کنند.	کسانی	این	پیام	را	بهتر می پذیرند	که	از	معرفت برتری	برخوردار	
باشند	و	آنان	که	در	تعقل و تفکر برترند،	نسبت	به	فرمان	الهی	داناترند	و	آن	کس	که	

عقلش کامل تر	است، رتبه اش	در	دنیا	و	آخرت	باالتر	است.«
	با	کنار	هم	قراردادن	عقل	و	وحی	می	توان	به	پاسخ	سؤال	های	اساسی	دست	یافت.

انتخابی	غیر	از	برنامءه	خداوند:
اگر	انسان	با	اختیار	خود،	برنامءه	دیگری	غیر	از	برنامءه	خداوند	را	انتخاب	کند:	زیان	خواهد	
کرد	و	با	دست	خالی	از	دنیا	خواهد	رفت	و	در	آن	جا	زیان	خود	را	مشاهده	خواهد	کرد؛	
زیرا	هیچ	برنامه	ای	غیر	از	برنامءه	خداوند	نمی	تواند	پاسخ	درستی	به	نیازهای	اساسی	انسان	

بدهد؛	چنین	انسان	هایی	در	قرآن،	»ناسپاس«	نامیده	شده	اند.

ًاّنا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا！
	ما	راه	راست	را	به	او	نشان	دادیم	یا	سپاس	گزار	خواهد	بود	یا	ناسپاس.

	کسی	که	با	اختیار	خود	راه	و	برنامه	ای	را	غیر	از	آن	چه	خداوند	فرموده	انتخاب	
کند، ناسپاس	است.

چرا فردی که راهی غیر از آن چه خداوند فرموده را انتخاب کند، »ناسپاس« است؟
انتخاب	آن	سرپیچی	کرده	است.	 زیرا	وی	برنامءه	اطمینان	بخش	خداوند	را	دیده،	اما	از	
عمل	او	مثل	کسی	است	که	در	هنگام	تشنگی،	ظرف	آب	گوارا	را	از	دست	دوست	نگیرد	و	

به	بهانءه	این	که	انتخاب	با	خودم	است،	جام	زهری	که	ظاهراً	شیرین	است،	بنوشد.

ًرسالً مبشرین و منذرین لئاّل یکون للنّاس علی اللّٰه حّجة بعد الّرسل و کان اللّٰه عزیزاً حکیما！
از	آمدن	 بعد	 تا	 باشند	 انذارکننده	 و	 )را	فرستاد	که(	بشارت	دهنده	 	رسوالنی	

پیامبران،	برای	مردم	در	مقابل	خداوند،	دستاویز	و	دلیلی	نباشد.
با	 الهی	 حجت  کامل  شدن  و  تمام  دربارءه	 آیه	 این	 در	 اتمام حجت:	خداوند	  

فرستادن انبیا	و	بسته	شدن	راه	عذر	و	بهانه	سخن	گفته	است.
	اگر	خداوند	به	سؤال	های	اساسی	انسان	پاسخ	ندهد	و	او	را	رها	کند،	انسان	در	قیامت	
می	تواند	بگوید:	از	آن	جایی	که	تو	)خداوند(	ما	را	رها	کردی	و	برای	ما	راهنمایی	نفرستادی	

ما	به	همین	خاطر	گمراه	شدیم	و	اگر	یک	پیامبر	می	فرستادی،	از	او	اطاعت	می	کردیم.
بر	 را	 است	و	حجت	 بسته	 را	 )اعتراض(	 بهانه	 و	 راه	عذر	 انبیا	 فرستادن	 با	 	خداوند	

بندگان	تمام	کرده	است.

1- آیا می توانیم پاسخ به نیازهای برتر را به احساسات شخصی و سلیقءه فردی واگذار 
کنیم؟ چرا؟

خیر؛	زیرا	راه	کمال	و	رشد	هر	نوع	از	موجودات	راه	معین	و	خاصی	است.	بعد	معنوی	
وجود	انسان	نیز	همین	گونه	است	و	رشد	آن	از	راه	معین	و	قانون	مندی	خاصی	پیروی	
می	کند	و	به	راه	و	قانون	دیگری	جواب	نمی	دهد.	به	میزانی	که	از	این	قانون	دور	شویم، 
درد	و	رنج	و	تبعات	منفی	آن	را	باید	بپذیریم.	این	در	حالی	است	که	عمر	انسان	کوتاه	
است	و	این	عمر	فقط	یک	بار	در	اختیار	او	گذاشته	می	شود	و	اگر	آن	را	صرف	اندیشه	های	
شخصی	کند	و	راه	تجربه	و	آزمون	را	در	پیش	گیرد	عمرش	بیهوده	تلف	خواهد	شد	و	

در	پایان،	چیزی	جز	حسرت	و	پشیمانی	در	پی	نخواهد	داشت.
2- آیا انسان می تواند پاسخ دادن به این نیازها را نادیده بگیرد و براساس ضرب المثل 

»هر چه پیش آید خوش آید« رفتار کند؟ چرا؟
انسان	عاقل	نمی	تواند	چنین	نگرشی	داشته	باشد،	چون	پاسخ	گویی	مناسب	به	نیازهای	
برتر،	سعادت	و	خوشبختی	او	را	به	دنبال	دارد	و	بی	توجهی	به	آن	ها	شقاوت	و	بدبختی	

ابدی	را	نصیب	انسان	خواهد	کرد.
3- قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم ① می فرماید:

نازل کردیم. پس هر که هدایت  تو  بر  برای مردم  به حق  را  این کتاب  ما  »همانا 
یافت، خودش سود کرده و هر که گمراه شد، تنها به زیان خود عمل کرده است و 

تو وکیل و مدافع آن ها نیستی.«
این آیه به کدام یک از مفاهیم درس اشاره دارد؟

این	آیه	به	دو	مفهوم	اشاره	می	کند:	یکی	این	که	خداوند	برنامءه	هدایت	انسان	را	توسط	
پیامبران	ارسال	می	کند	تا	انسان	با	تفکر	در	این	برنامه	و	با	اختیار	خود	آن	را	انتخاب	
برمی	گزیند،	ضرر	 را	 برنامءه	خدا	 از	 غیر	 برنامه	ای	 که	 انسانی	 این	که	 دوم	 مفهوم	 کند.	

می	کند	و	قرآن	طبق	آیءه	3	سورءه	انسان،	او	را	ناسپاس	می	خواند.
4- شعر زیبای زیر، با کدام یک از نیازهای برتر انسان، مرتبط است؟ چرا؟

را ه��ن��رپ��ی��ش��ه  خ���ردم���ن���د   م����رد 

روزگ����ار ای���ن  در  ب��ای��س��ت  دو   ع��م��ر 

 ت���ا ب���ه ی��ک��ی ت��ج��رب��ه آم��وخ��ت��ن

 ب���ا دگ����ری ت��ج��رب��ه ب��ردن ب���ه ک��ار

کشف	راه	درست	زندگی	�	چرا	که	شاعر	معتقد	است	انسان	باید	دو	عمر	داشته	باشد،	در	
عمر	اول	راه	های	مختلف	را	تجربه	کند	و	راه	درست	را	انتخاب	کند	و	در	عمر	دوم	به	کار	
ببندد.	اما	حال	که	این	امکان	وجود	ندارد،	پس	باید	با	انتخاب	برنامءه	درست	از	منبعی	
نکند	که	کاش	عمری	دوباره	 آرزو	 پایان	عمر	 به	گونه	ای	زندگی	کند	که	در	 مطمئن	

می	داشت	تا	از	نو	انتخاب	مسیر	می	کرد	و	خطاهایش	را	جبران	می	نمود.
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با	توجه	به	ترجمءه	آیات،	به	پرسش	ها	پاسخ	دهید:
	»خداوند	از	دین	همان	را	برایتان	بیان	کرد	که	نوح	را	بدان	سفارش	نمود	و	آن	چه	را	
ما	به	تو	وحی	کردیم	و	به	ابراهیم	و	موسی	و	عیسی	توصیه	نمودیم،	این	بود	که	دین	را	

به	پا	دارید	و	در	آن	تفرقه	نکنید.«
	»قطعاً	دین	نزد	خداوند،	اسالم	است	و	اهل	کتاب	در	آن،	راه	مخالفت	نپیمودند، 
مگر	پس	از	آن	که	به	حقانیت	آن	آگاه	شدند،	آن	هم	به	دلیل	رشک	و	حسدی	که	میان	

آنان	وجود	داشت.«
	»]	این	دین[	آیین	پدرتان	ابراهیم	است	و	او	شما	را	از	پیش	مسلمان	نامید.«

	»ابراهیم	نه	یهودی	بود	و	نه	مسیحی؛	بلکه	یکتاپرست	)حق	گرا(	و	مسلمان	بود.«
اکنون	به	این	سؤاالت	پاسخ	دهید:

الف( خداوند از پیامبران می خواهد تا در چه چیز تفرقه نکنند؟
در	دین	�	می	فرماید:	»دین	را	به	پا	دارید	و	در	آن	تفرقه	نکنید.«

ب( دین مورد قبول نزد خدا کدام است؟ 
اسالم	)به	معنای	تسلیم		بودن	در	برابر	خداوند(

علت  کردند؟  اختالف  چیز  چه  دربارءه  مسیحیان(  و  )یهودیان  کتاب  اهل  پ( 
اختالف آن ها چه بود؟

و	 کردند	 مخالفت	 دین،	 حقانیت	 از	 آگاهی	 از	 پس	 آن	ها	 	� کردند	 اختالف	 دین	 در	
دلیلشان	رشک	و	حسدی	بود	که	میان	آن	ها	وجود	داشت.	

ت( حضرت ابراهیم ⑾ چه آیینی داشت؟
حق	گرا	و	مسلمان	بود.

ث ( مسیحیان و یهودیان او را پیرو چه آیینی می دانستند؟
او	را	مسیحی	و	یهودی	می	دانستند.

 »دین«	به	معنای	»راه«	و	»روش«	است.
دین	الهی:	راه	و	روشی	است	که	خداوند	برای	زندگی	انسان	ها	برگزیده	که	به	آن	اسالم 

می	گویند.
براساس	آیات	قرآن،	خداوند	یک دین	برای	انسان	ها	فرستاده	و	به	همءه	پیامبران	فرمان	

داده	است	تا	همان	دین	را	در	میان	مردم	تبلیغ	کنند	و	راه	تفرقه	در	پیش	نگیرند.
 فطرت،	به	معنای	نوع	خاص	آفرینش	است.

اصل	 در	 خداوند	 که	 است	 ویژگی	هایی	 و	 انسان	 خاص	 آفرینش	 منظور	 انسان:	 فطرت	
آفرینش	وی	قرار	داده	است.

ویژگی های فطری مشترک انسان ها
	استعداد	تفکر	و	قدرت	اختیار

	دوست	داشتن	فضایل	و	بیزاری	از	رذائل	اخالقی
	به	دنبال	زیبایی	ها،	خوبی	ها	و	کماالت	نامحدود	بودن

	به	دنبال	جاودانگی	و	گریزان	از	فنا	و	نابودی		بودن
به	سبب	ویژگی	های	مشترک	)فطرت(،	خداوند	یک	برنامءه کلی	به	انسان	ها	بخشیده	تا	
در  تسلیم بودن  یعنی	 اسالم،	 برنامه،  این	 برساند.	 خلقتشان	 مشترک	 به	هدف	 را	 آن	ها	

برابر خداست.
در	برنامءه	اسالم	از	انسان	خواسته	می	شود:

	در	خود	و	جهان	هستی	اندیشه	کند	و	به	ایمان	قلبی	برسد.	)ایمان	به:	خدای	یگانه	
و	دوری	از	شرک،	فرستادگان	الهی	و	راهنمایان	دین،	سرای	آخرت	و	پاداش	و	حسابرسی	

عادالنه	و	عادالنه	بودن	نظام	هستی(	

	با	ایمانی	که	به	دست	آورده،	وارد	حیطءه	عمل	شود.	)و	تالش	نماید	تا:	با	انجام	واجبات	
دین	و	ترک	محرمات،	خداوند	را	عبادت	و	بندگی	کند،	فضایل	اخالقی	را	کسب	و	از	رذائل	

دوری	کند	و	جامعه	ای	دینی	براساس	عدالت	بنا	نماید.(
	محتوای	اصلی	دعوت	پیامبران	یکسان	است	و	همءه	آن	ها	یک	دین	آورده	اند.	تعالیم	
انبیا	در	برخی احکام فرعی،	متناسب	با	زمان	و	سطح آگاهی مردم	و	نیازهای هر دوره، 

با	دورءه	دیگر	تفاوت	داشته	است.

 
	استمرار	و	پیوستگی	در	دعوت
	رشد	تدریجی	سطح	فکر	مردم
	تحریف	تعلیمات	پیامبر	پیشین

الزمءه	ماندگاری	یک	پیام، تبلیغ دائمی	و	مستمر	آن	است.	پیامبران	الهی	با	ایمان	استوار	
و	تالش	بی	مانند	در	طول	زمان	های	مختلف	دین	الهی	را	تبلیغ	می	کردند	و	این	تداوم 

تبلیغ سبب شد تا:
تعالیم	الهی	جزء	سبک	زندگی	و	آداب	و	فرهنگ	مردم	شود	و	دشمنان	دین	نتوانند	آن	

را	به	راحتی	کنار	بگذارند.

به	دلیل	رشد	تدریجی	فکر	و	اندیشه	و	امور	مربوط	به	آن،	مانند	دانش	و	فرهنگ،	در	هر	
عصر	و	دوره،	پیامبران	جدیدی	مبعوث	می	شدند	تا اصول ثابت دین الهی	را	درخور	فهم	

و	اندیشءه	انسان	های	دوران	خود	بیان	کنند.
در	واقع	هر	پیامبری	که	مبعوث	می	شد	دربارءه	توحید،	معاد،	عدالت،	عبادت	خداوند	و	

مانند	آن	سخن	می	گفت،	اما	بیانش	در	سطح	فهم	و	درک	مردم	زمان	خودش	بود.
پیامبر	①	در	این	باره	می	فرماید:

»اّنا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم الّناس علی قدر عقولهم:

ما	پیامبران	مأمور	شده	ایم	که	با	مردم	به	اندازءه	عقلشان	سخن	بگوییم.«

به	دو	علت	تعلیمات	انبیا	به	تدریج	فراموش	یا	تحریف	می	شد:
	ابتدایی	بودن	سطح	فرهنگ	و	زندگی	اجتماعی

	عدم	توسعءه	کتابت
بنابراین	پیامبران	بعدی	می	آمدند	و	تعلیمات	اصیل	و	صحیح	را	بار	دیگر	به	مردم	ابالغ	می	کردند.
	اگر	خداوند	در	همان	آغاز	آفرینش	حضرت	آدم	⑾	برنامءه	خود	را	برای	زندگی	

انسان،	یک	بار	برای	همیشه	بر	حضرت	آدم	⑾	نازل	می	کرد:
انسان	های	همان	عصر،	آن	را	نمی	فهمیدند	و	درک	نمی	کردند	و	در	سایر	عصر	ها،	به	دلیل	
تحریف	و	یا	نابودی	کلی	دین،	تعالیم	اصیل	به	صورت	دقیق	و	بدون	تحریف	به	دست	

انسان	ها	نمی	رسید.

الهی	نشان	می	دهد	هر	پیامبر	جدیدی	که	 انبیای	 تاریخ	 تفکر	در	آیات	قرآن	و	مطالعءه	
مبعوث	می	شد:

	پیامبران	گذشته	را	تصدیق	می	کرد	)هیچ	پیامبری،	پیامبر	قبلی	را	رد	و	انکار	نکرد(	
و	خود	را	ادامه دهندءه راه آنان	معرفی	می	کرد.

	از	مردم	می	خواست	به	دستور	خداوند	از	او	پیروی	کنند	و	یاری	اش	دهند.
	پیامبر	اکرم	①	نیز	از	همین	روش	پیروی	کرده	است.	

ُسل ！َو ما محّمٌد ااّل رسوٌل قد َخلَت ِمن قبِلِه الرُّ
	جز	این	نیست	که	محمد	پیامبری	است	که	پیش	از	او	پیامبرانی	دیگر	بوده	اند.

	پیامبر	اکرم	①	ادامه	دهندءه	راه	پیامبران	الهی	قبل	از	خود	بوده	است.
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