
  

  هوري اسالمی ایرانجم

  اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

  اداره آموزش و پرورش منطقه یــک  تهران            

  »ویژة امتحان نهایی «  رشته ریاضی و تجربی ال دوازدهمنکات مهم درس دین و زندگی س

  از کتاب درسی خوانده شود . در تمام دروس یات فعالیت تدبر کنید و پیام آمعنی آیات  و 

  

  1درس 

  = باقی ماندن بقاب)  -= آفرینش ،ایجاد شدن  پیدایشالف)    دو مرحله نیازمندي مخلوقات به خدا شامل چند مرحله است ؟  )  1

  استدالل نیازمندي جهان در پیدایش به خدا : ) 2

  معلول= ممکن الوجود = ه پدید= فقیر =  مخلوقات = حادث ایم و وجودمان از خودمان نیست.ي اول : ما و این جهان پدیدهمقدمه

  براي موجود شدن نیازمند به یک وجود مستقل است. خودش نباشدي دوم : هر چیزي که وجودش از مقدمه

  می گوییم .»  خدا « نتیجه : پس ما و این جهان نیازمند وجود مستقلی هستیم که خودش پدیده نباشد . به این موجود برتر 

  حله ي پیدایش نیست ؛ بلکه براي بقاء و ادامه ي زندگی هم به او نیازمندیم .نیاز ما به خدا منحصر به مر)  4

   است  .با جریان برق رابطۀ مولد برق   مشابهبلکه :  نیست  /رابطۀ خداوند با جهان مشابه رابطۀ بنّا و مسجد )  5 

منبع نوري که اگر حتی یک لحظه،  نور افشانی مانند آن هاست . نیازمندي دائمی موجودات به خداوند ( درمرحلۀ بقا ) موجب در خواست همیشگی )  6

  نکند پرتوهاي نور از بین می روند .

به خدا را بهتر درك می کند و بندگی و عبودیتش در پیشگاه خدا قوي تر می فقر و نیازمندي خود هر چه انسان به معناي حقیقی کامل تر شود ، )  7

  بیشتر با خدا راز و نیاز می کردند . ن و اولیاء الهی شود به همین جهت پیامبران ،اماما

 پذیرامکانرسد ، اما هدفی و عمیق است که در قدم نخست مشکل به نظر می برتراین که انسان بتواند در ظاهر هر چیزي خدا را ببیند ، معرفتی )  8

  ی و صفاي فطري قلب است ، که در اغلب جوانان و نوجوانان وجود دارد.   حرکت به سوي این هدف ، پاک بستر اصلی، زیرا  جواناناست ، به خصوص براي 

آنها را درك کنیم ؛  هستی و چیستیتوانیم ي شناخت ما قرار دارند ، می: در دایره محدوداند :کنیم دو دستهها تحقیق میي آنموضوعاتی که درباره)  9

-ي ما فراتر هستند و ذهن ما بر آن: از توانایی دستگاه اندیشه نامحدود اي خدا ( آالء اهللا ) ، هستی خداهمانند : گیاهان ، حیوانات ، بهشت ، جهنم ، نعمت

  کنیم ؛ مانند : خط و عدد نامحدود ، ذات خدا.ها را درك میکنیم ؛ فقط هستی آنها را درك نمیها احاطه ندارد ، چیستی آن

 و کنیم تصور را نامحدود امور ذات توانیم خود نمی ذهن بودن محدود دلیل به ماسی به آن است . و دستر احاطهي شناخت هر چیزي ، الزمه)  10

 .نماید شناسایی را ذاتش و کند پیدا احاطه او حقیقت به تواند نمی ما ذهن نتیجه، در دارد؛ نامحدود حقیقتی خداوند. دریابیم را وجودشان چگونگی

  دریابیم؛ را او چیستی و ذات توانیم نمی اما بشناسیم، را او اسماء و صفات و بریمب پی جهان آفریدگار عنوان به اوندخد وجود به توانیم می ما  بنابراین،

  ( مهم )

هاي خدا از راه شناخت کند زیرا شناخت صفات و ویژگیتشویق می صفات الهیهاي الهی براي شناخت ها و نشانهبه تفکر در نعمت اسالم ما را)  11

  پذیر است. تا حدودياتش مخلوق

    کند؛ برداري عکس تواند می اشیا از فقط و دارد جسمانی و مادي ساختار چشم زیرا است غیرممکن نه در دنیا و نه در آخرت ،چشم با خداوند رؤیت)  12

 هاي هدف برترین از بلکه است، پذیر امکان تنها نه که دارد وجود دیدن از نوعیپاسخ :      چگونه خداوند را می توان مشاهد کرد  ؟ سؤال :)  13

  است . »قلب «   ٔوسیله به دیدن مرتبه، این .کند تالش دیدنی چنین به رسیدن براي باید هر کس و است زندگی

  

  1صفحه 

  محل مهر یا امضاء مدیر

  
  



  2درس 

  .اعتبار ندارددینی دیگري بدون اعتقاد به توحید هیچ اعتقاد و  است توحیداست. پایه و اساس تمام دین  توحیدترین اعتقاد دینی مهم)  1

  ندارد شریکی و همتاست بی خدا یعنی است؛ یگانه خداي به اعتقاد معناي به توحید)  2

 دیگر و اجتماع خانواده، خویشتن، خدا، با ۀرابط در را مسلمان تازه فرد زندگی ۀآن، هم به التزام بلکه یستن شعار یک فقط» ال اله ال اهللا « عبارت )  3

  می داد . غییرت مخلوقات

  در کار آفرینش شریک وهمتایی ندارد را خداوند آفریده است وهمه موجودات و  هاي متعدد جهان از یک اصل پدید آمده نه اصل:  توحید در خالقیت)  4

  چرا خداوند تنها خالق جهان است ؟ سوال :)  5

   به خالق هستند.  نیازمندخود  ایم و چنین خدایان ناقصیفرض کرده محدود و ناقصرا  هااگر دو یا چند خدا و خالق را تصور کنیم  هر کدام از آن پاسخ :

  مالک اصلی و حقیقی آن نیز می باشد و کسی در مالکیت او شریک نیست . چون خداوند خالق جهان است   ) توحید در مالکیت 6

دارد  والیتجهان است پس برآن هم  مالکخدا   ؛ به یاد داشته باشیم  است حق تصرف داشتنو  سرپرستیوالیت به معنی  ) توحید در والیت : 7

  ي اوست.هر گونه دخل و تصرّف حق و شایسته یعنی 

ي خدا در برخی اشیاء تصرف نماید چنین اذنی به معنی واگذاري والیت ي اجازهتواند در محدوده، آن شخص می اذن والیت دهداگر خدا به کسی  ) 8

(ص) و  والیت پیامبرو در مسیر والیت خداست ،  در طولآن شخص از خودش استقاللی ندارد و والیت او   زیراك در والیت نیست ، خدا یا شر

           امامان ( ع ) هم در طول والیت خداست. 

 که کس هربه عبارت دیگر :   ور به دست اوست.صاحب اختیاري است که تدبیر ام  » اهللا « بعد از کلمۀ  » رب« واژة) توحید در بوبیت و تدبیر :  9

 رب تنها است، جهان ولی و مالک خالق، تنها خداوند که آنجا از  .دهد پرورش و کرده تدبیر را آن تواند می باشد چیزي ولی و مالک و خالق

  .برد می پیش به و نماید می هدایت مودهفر معین برایش که مقصدي سوي به را آن و کند می اداره را جهان که اوست .باشد می نیز هستی

  ربوبیت خداست. طولي قدرت تربیت و پرورش و زراعت ( ربوبیت ) ما در همه اما،  کندنفی نمیتوحید در ربوبیت نقش انسان را  ) 10

  .آید می حساب به مشرك دارد کشری خداوند باشد معتقد که کس هر .است خدا براي دادن قرار شریک معناي به شرك تعریف شرك و مشرك : ) 11

  است. شرك در خالقیت اعتقاد به دو یا چند خدا که در گذشته رایج بوده است مانند : خداي خیر و شر و خداي باد و خداي باران  ) 12

 مالکیت در شرك به معتقد باشد، خالقیت در شرك به معتقد کسی اگر .هستند جهان از بخشی مالک هم دیگران خداوند ، کنار درشرك در مالکیت : )  13

  .بود خواهد نیز

 حق خودشان و دارند عهده بر را جهان سرپرستی که هستند نیز دیگرانی او، کنار در و خداوند بر عالوه اینکه به اعتقاد از است عبارتشرك در والیت )  14

   .باشند می دارا را جهان در تصرف

  و مستقل از خدا باز کند گرفتار شرك در ربوبیت شده است. حسابی جداگانهبوبیت خود با دیگران ربوبیت خدا براي ر کناراگر کسی در )  15

 بزرگمعروفند به دلیل تفکرات خشک ، غیر عقالنی و تفکر غلط خود در مورد توحید و شرك ، تکفیري ها گروهی از مسلمانان که به  متأسفانه)  16

  .شد اسالم از جهان مردم از برخی نفرت سبب و کرد وارد اسالم بر را ضربه ترین

هنگامی عقیده به توانایی  دانیم.میو به اذن او چون این شفاعت را در طول شفاي خدا  نیستدرخواست شفاي بیمار از پیامبر (ص) شرك در ربوبیت )  17

ها را در طول توانایی خدا بدانیم ، عین یم ، اما اگر این تواناییدر ربوبیت است که این توانایی را از خود ایشان بدان موجب شركپیامبر در شفاي بیمار وقتی 

  توحید در ربوبیت و مانند شفابخشی داروست.

 خداوند از را اثر این مخلوقات، اثر قبول با توان می .کنیم سلب ها انسان یا و اشیا از را اثر هرگونه که ندارد ضرورتی ربوبیت در توحید قبول براي)  18

   .خداوند از نیاز بی و مستقل هن بدانیم،

  .است قلبی تقاضاي و دعا هنگام به اخالص آنها ترین مهم که دارد شرایطی او درگاه به دعا و خداوند از شفا طلب)  19

 که کنند می یافتدر هایی پاداش رسند، می الهی قرب به و پیمایند می را کمال مراحل مستقیم، صراط پیمودن و صالح عمل و ایمان با که آنان)  20

    ( والیت معنوي ) .است آن از کوچکی ةجلو مخلوقات، به عنایات و کرامات

  2صفحه 



   3درس 

  اختالف در هدف ها ریشه در نگرش و اندیشۀ انسان دارد .   .اوست رفتارهاي و ها هدف ینیتع در عامل ترین مهم فرد هر اعتقادات و افکار)  1

  .کرد خواهد رفتار اساس همان بر و انتخاب را خود زندگی مسیر ، خویش تقاداتاع با متناسب فردي هر)  2

  زندگی انسان موحد متناسب با اعتقادات توحیدي   .    دارد توحیدي بینی جهان در ریشه که است زندگی از اي شیوه زندگی توحیدي  :)  3

  ي توحید در ربوبیت است.در عبادت نتیجه توحید پاسخ      چیست؟ ربوبیت در توحید به اعتقاد نتیجه)  4

               دین است که  همان راه سعادت انسان از طریق بندگی خداوند می باشد .    پاسخ        است؟ کدام زندگی درست راه)  5

ي توحید در خالقیت و مالکیت و وه و نتیجهتوحید در عبادت می یعنیاست ، پس باید او را عبادت کنیم . خالق و مالک و ولی و رب  چون خدا)  6

  والیت و ربوبیت است .

  می توان درجۀ تآثیر ایمان در زندگی را بررسی نمود ؟   چگونه سوال :)  7

 ۀدرج تواند می هرکس معیار، این با .بود خواهد کمتر آن تأثیر باشد تر ضعیف هرچه و بیشتر زندگی در آن عملی تأثیر باشد تر قوي ایمان هرچه پاسخ :

  ( معیار اثر گذاري میزان ایمان بر زندگی )  .کند بررسی خویش زندگی در را آن تأثیر و خود ایمان

8  (1عد است : توحید در عبادت داراي دو ب 2عد فردي ) ب عد اجتماعی ) ب  

هاي برتر است و شخصیتی یگانه کارهایش به دنبال گرایش يهاي او سمت و سوي خدایی دارد و در همهپرستد و کششفقط خدا را می انسان موحد)  9

  ( توحید در عبادت فردي )و یکپارچه و با آرامش دارد. 

 قدرت رضایت کسب پی در یا دهد ترجیح خداوند هاي فرمان به را اوامرش و دهد قرار خود معبود را او و سپرده)  درون بت(  نفس هواي به دل کسی اگر

  .است شده عملی شرك گرفتار شخصی چنین برآید، ) بیرون هاي بت(  اه طاغوت و مادي هاي

  هاي متفرق و پراکنده است .  گیريکند ، چند شخصیتی ، بدون آرامش و داراي جهتاز هواي نفس خود یا دیگران اطاعت می انسان مشرك) چون  10

اي افراد در مناسبات سیاسی و اعی در جهت اطاعت خدا است ؛ در چنین جامعهتوحید در عبادت به معناي یکپارچه شدن نظام اجتم بعد اجتماعی)  11

  پذیرند .کنند و فرمان طاغوت را نمیاقتصادي فرمان الهی را حاکم می

  .است آن حکومت جامعه یک رکن ترین مهم)  12

 ورزند، می دشمنی مسلمانان و خداوند با که آنان با پذیرد، مین است نداده را کردن حکومت حق آنها به خداوند که را کسانی حکومت موحد، ۀجامع)  13

  . دهد فرامی گوش خداوند سخن این به و کند می حمایت مستضعفان و محرومان از خداوند، فرمان کند،بنابه می مبارزه ظالمان با کند، نمی دوستی

  ( مهم ) وجود دارد. سویه ) رابطۀ متقابل ( دومیان بعد فردي و بعد اجتماعی توحید در عبادت )  14

  ( بعد فردي )رسد. اگر کسی در مسیر توحید عملی گام بردارد به شخصیتی متوازن و متعادل و زیبا می)  15

شود و میتبدیل  اي زیباجامعهرسد و به شوند و روابط به تعادل و توازن و انسجام میاي در مسیر توحید حرکت کند ستمگران حاکم نمیاگر جامعه)  16

  ) بعد اجتماعییابد. ( عدالت اجتماعی واقعیت می

  است . شركاست . محور و روح زندگی غیر دینی  توحیدو روح زندگی دینی  محور)  17

  .افراد تک تک نه است، افراد اکثریت بر حاکم جو و جوامع غالبِ جو بلکه نیست، جامعه افراد تمام حاضر عصر انسان منظور)  18

 توحید در عبادتاند و از امروزه اغلب مردم دنیا توحید در خالقیت و ربوبیت را قبول دارند اما به علت سرگرمی به امور دنیوي خدا را فراموش کرده ) 19

  کنند.میها در عین قبول خدا ، دین و دستورات آن را وارد زندگی ناین است که برخی انسان شرك جدیدپرستی و ي بتریشه/   کنند.غفلت می

بت و  هوا و هوسبه عبارت دیگر  .ندارد جایگاهی آنها قلب در و شده فراموش خدا  موجب شده  دنیوي امور به ها انسان از بسیاري شدن  سرگرم)  20

  مردم دنیا شده است.  از بسیاريمعبود  

) خارج کردن 4) بندگی کسانی جز او ، 3) پذیرش سرپرستانی جز او ، 2) اطاعت از اربابی جز خدا، 1پرستی عبارتند از : معیار ثابت شرك و بت 5)  21

  کنند.) تقلید از کسانی که مخالف دین حرکت می5هاي زندگی ، دین از برنامه

  

  3صفحه 



  درس چهار

 و بندگی مصادیق از یکی بله،خ : پاس . دهید توضیح بینید؟ می اي رابطه » بپرستید مرا فقط « و » کنید قیام خدا براي فقط « آیا میان عبارت - 1

  .آید نمی دست به انسان خود تالش و سعی با جز تقرب این و خداست به تقرب انسان خلقت هدف/    خداست . براي خاستن پا به و قیام خدا، پرستش

  .  است راه دو این از یکی نتخابا ۀصحن زندگی،) بندگی هواي نفس و شیطان /  2) بندگی خدا ، 1است :  دو راهیانسان همواره بر سر  -  2

  است. توحید عباديها سمت و سوي رضاي الهی بگیرد ؛ پس همان گیريتمام جهت یعنیاخالص در بندگی  -  3

 جایگاه را خود دل و اندیشه شخص یعنی : دینی کاربرد در و است آن غیر از چیز یک کردن پاك و کردن خالص معنی به اخالص تعریف اخالص : - 4

  .دهد انجام ،( حسن فعلی )  است داده دستور او که گونه همان و ( حسن فاعلی ) خداوند رضاي براي فقط را عملش و کند داخ

  .دارد می عرضه خداوند درگاه به فرد که است اعمالی تمامی قبولی شرط اخالص اسالم در -  5

  . باالتر است اش در بهشتدرجهتر و ، ارزش کار بیشتر  و مقام انسان نزد خدا گرامیي اخالص بیشتر باشد اخالص مراتبی دارد و هر میزان که درجه - 6

  قلب در اخالص و اندیشه در اخالص :است گونه دو اخالص -  7

 امور ۀهم ةکنند ارهاد و مدبررا  خداوند و ببیند خدا دست به را عالم و خود امور ۀهم ۀ اندیش و فکر انسان معتقد می کوشد در اخالص در اندیشه : -  8

    .کند نمی عمل اوة اراد و اذن به جز سببی و واسطه هیچو  می داند  جهان

انجام  برايزیرا می داند  کند تبدیل درونی و قلبی اعتقاد یک به است، پذیرفته عقل و اندیشهانسان معتقد تالش می کند ، آنچه  اخالص در قلب : - 9

  .  شود آن تسلیم نیز قلب یعنی کند، نفوذ ما دل و قلب در باید سخن آن بلکه کند، نمی یتکفا آن عقلی پذیرش ، عمل دادن هر

  فعلی حسن/     .باشد الهی نیت و درست معرفت داراي کار، ةدهند انجام :  فاعلی حسن/   .فعلی حسن و فاعلی حسنهر عمل دو حسن دارد :  - 10

   .شود انجام است داده انفرم خدا که صورت همان به و درستی به کار:

  ) انجام واجبات و دوري از گناه 4) راز و نیاز با خدا     3پذیري  ي حق) تقویت روحیه2) افزایش معرفت به خدا1راه  هاي تقویت اخالص :  -11

یابد  و ( و اخالص بیشتر) افزایش می ي ما براي پرستشبیشتر شود ، انگیزه معرفت و ایمان به خدابه هر میزان که  افزایش معرفت به خدا : - 12

  به تفکر و تعقل در آیات نیز به همین مقصود است دعوت قرآن

افراد حق  زیرا شود می بندگی مسیر وارد آسانی بهو  است تسلیم حق مقابل در ، دارد پذیري حق ۀروحی که کسی: پذیري  ي حقتقویت روحیه -13

  هستند پذیرحقاندکسانی که به دنبال عقل رفتهو  ) هوي و هوس2) عقل  1:  تابع دو چیز است در دوست داشتن دل انسان . /  هستند دلیلپذیر تابع 

دهد و غفلت ي ما را براي پرستش افزایش میکند و انگیزهبه خداوند ، محبت خدا را در دل تقویت می و عرض نیازبا خداوند   نیایش )راز و نیاز(  - 14

  کند.مند میانسان را از امداد الهی بهره زند ورا کنار می

 و واجبات به توجه و گناه ترك/  برد می بین از تدریج به را آن و سوزاند را می بندگی و اخالص درخت ۀریش گناه،:  انجام واجبات و دوري از گناه - 15

  دهد رشد می و کند می آبیاري را اخالص درخت خداوند، از اطاعت

  دروي از گناهان          »  است شده جمع گناهان از دوري در اخالص تمام« ( ع ) :  علی امیرالمؤمنین -16

  انجام واجبات     »   اید بیازم را مردم اخالص تا کرد واجب را روزه جهت بدان خداوند« ( ع ) :  علی امیرالمؤمنین - 17

  از حکمت  / نفوذ ناپذیري در برابر وسوه هاي شیطان /  دریافت پاداش هاي وصف ناشدنیدست یابی به درجاتی میوه هاي درخت اخالص به ترتیب  :  - 18

فرد حق را از باطل تشخیص  شودسبب میدر اختیار انسان قرار گرفت  حکمت وقتی : دست یابی به درجاتی از حکمت    ي اخالصاولین ثمره -  19

  )  مانع لغزش و خطا می شود . 2) انتخاب هدف درست  1محکم است که به دور از خطاست . و  دانش متینحکمت همان   دهد و گرفتار باطل نشود .

خدا را این طور معرفی  امام علی (ع)/   پاداش وصف ناشدنی  و تقرّب به پیشگاه خداست.    دیدار محبوب حقیقی ي اخالصباالترین میوه -20

  ن ، ولی مؤمنان و معبود عالَمیانهاي صادقاکند : نهایت آرزوي عارفان ، دوست دلمی

 فریب توانایی که است کرده اقرار خود شیطان، زیرا  شود؛ نمی شیطان هاي دام گرفتار و خورد نمی را شیطان هاي وسوسه فریب اخالص با انسان -21

  . ندارد را اخالص با مؤمنان دادن

  4صفحه 



  پنجدرس 

انکار کنندگان اختیار هم ،  در عمل از و حتی  خواهدنمی دلیلو  می یابدنی هر انسانی ان را در خود است یع اختیار ، حقیقتی وجدانی و مشهود - 1

  آن استفاده می کنند .

  پذیري) مسئولیت3) احساس رضایت یا پشیمانی ، 2) تفکر و تصمیم ،    1تا   3 هاي اختیارنشانه - 2

  .ایم ي این است که ما اشتباه کردهاز کار نشانهوپشیمانی ي تصمیم عاقالنه رضایت نشانه/ اختیار  پاسخ :ي چیست؟  گیري نشانهدر تصمیم تردید - 3

  باشد .مسئول کارهاي خود می  فرديهر و  و اختیار استوار شده اند مسئولیت پذیريبر اساس عهد ها و پیمان ها تشویق ، تنبیه و کیفر ،  -  4

 و برسیم کمال هاي قله به و کنیم ریزي برنامه خود زندگی براي آن، از استفاده با است خواسته ما از و کرده عطا ما به را اراده و اختیار قدرت خداوند، - 5

  .داند نمی را آن عظمت خداوند جز که برویم پیش آنجا تا

  ( مهم ) آن؟ از مندي بهره براي بستري و اختیار اییشکوف ساز زمینه یا است، انسان اختیار مانع هستی بر حاکم قوانین و خداوند مشیت آیا سوال : - 6

  مندي جهان = قضا و قدر) اعتقاد به قانون2  حکیم) اعتقاد به خداوند 1بخش دارد :  2درك صحیح نظام حاکم بر جهان پاسخ : پاسخ به این سوال و 

 جهان، رخدادهاي و وقایع ۀهم که دهد می انسان به را اطمینان ینا کند، می اداره و کرده خلق را جهان خود حکمت با که حکیم، خدایی به اعتقاد)  1

  است. حافظ و نگهبانیبخشد که جهان داراي به ما اطمینان می وهدف بی و اتفاقی نه و گیرد می انجام غایتمند و شده دهی سامان ۀبرنام یک تحت

 و حرکت امکان جهان قانونمند : انساناین در و  خداست قدرت و علم آن توانهپش که داند می خداشناس انسان ،به نظام قانونمند  اعتقاد ۀنتیج در)  2

 استفاده آنها از خود نیازهاي رفع براي و بشناسد را خلقت و هستی جهان بر حاکم قوانین تواند می او که جهانی است چنین در زندگی با زیرا دارد، فعالیت

  .  برسد خود هاي هدف به و کند

اي براي شود و هیچ زمینههیچ نظمی برقرار نمیپذیرش قضا و قدر بدون  و  ساز آن استو زمینه عاملمانع تحرك و عمل نیست بلکه قضا و قدر   - 7

   یتحکم ، پایان ، حتم: خلق ،ایجاد ، قضاي الهی است . / » اندازه گرفتن « به معنی  تقدیرو  » مقدار،اندازه« به معنی قَدر . /  آیداختیار پدید نمی

 الهی تقدیر به مقدر کند، می تعیین را آنها زمانی و مکانی موقعیت ویژگی، حدود، اندازه، خود، علم با متعال خداي که جهت آن از جهان، مخلوقات - 8

  اند وابسته الهی قضاي به ( مقضی به )  شوند، می ایجاد الهی ةاراد و حکم و فرمان با که جهت آن از و هستند

  به قضا و قدر الهی مبناي کار و فعالیت اختیاري انسان و علت اعتماد و اطمینان او به خداوند می باشد . اعتقاد - 9

  برم.پناه می قدر الهیریخت بلند شد و فرمود : از قضاي الهی به ي دیوار کجی که داشت فرو میامام علی (ع) از زیر سایه - 10

  گیردسرچشمه می ي الهیارادهگیرد و قضا از الهی سرچشمه می حکمتخدا است یعنی تقدیر از  ها با حکمتها و ویژگیگیرياندازه - 11

 کشف را دریا جمله از و مخلوقات بر حاکم قانون اگر که داند می انسان زیرا پاسخ  :  بپردازد؟ دریا در جستجو به خود اختیار با تواند می انسان چرا - 12

  .برسد نتیجه به تواند می کند، استفاده آن از و کند

 کار ۀالزم هم ها قانونمندى و داریم . تقدیرات انتخاب حق هستی بر حاکم قوانین چارچوب درما انسان ها  محدودة اختیار انسان : سؤال : - 13

 انسان مسخّر و رام درصورتى فقط ستو نی انسان مسخّر و رام شرایطى هر در دریا و آسمان مثالً .است آن دةکنن محدود و دهنده جهت هم و انسان اختیارى

 .نماید سیر دریاها و ها آسمان در تواندبتا کند تهیه کشتى و هواپیما ها، ویژگى آن با متناسب و بشناسد را آنها هاى قانونمندى و ها ویژگى آدمى که است

  )(مهم.دهدهاي کمال است و تاریخ علم هم همین را نشان میج به قلهساز عرومند جهان نه تنها سد راه انسان نیست بلکه زمینهنظام قانونبه عبارت دیگر 

 به عبارت دیگر در علل عرضی، .کنند مشارکت یکدیگر همکارى با و مجموعه صورت به عامل چند است ممکن پدیده هر پیدایش در علل عرضی : - 14

  . / مانند : تأثیر خورشید ، دانه ، آب ، خاك و باغبان در رشد گیاه است اوتمتف دیگرى نقش با که دارد برعهده را خاصی نقش مستقیم طور به عامل هر

 مى تأثیر سوم عامل در دوم عامل و گذارد مى اثر دوم عامل در عامل یک که است گونه این پدیده یک پیدایش در عامل چند تأثیر گاهىعلل طولی :  - 15

. / مانند اثر قلم ، دست ، ساختار  دارند دخالت کار این انجام در هم، طول در عامل، چندعبارت دیگر . به کند  منتقل معلول به را اول عامل اثر تا کند

  عصبی ، اراده انسان در نوشتن یک متن 

 اراده داراى و ارمخت موجودى انسان که است کرده اراده خداوند دیگر، عبارت به  .خداست خواست و الهى ةاراد از ناشی انسان در اراده و اختیار وجود - 16

  . ندارد منافات آن با و خداست ةاراد طول در انسان ةارادپس  باشد

  

  5صفحه 



  ششدرس 

  تدبر کنید :   - 1

  35انبیاء /          .است   امتحان و آزمایشض معر در  خیر ر امو با یا  شر  امور ۀوسیل به همواره خود زندگی در انسانی هر)  1

 2عنکبوت /               .گیرد می قرار مورد آزمایش،  کند نایما ادعاي هرکس )  2

  20اسراء /           تعلق می گیرد . بدکار چه و نیکوکار چه جامعه، افرادۀ هم به الهیۀ واسع رحمت)  3

  69عنکبوت /              .کند می هدایت  خاص طور به بردارند، قدم او راه در که را کسانی خداوند )  4

  178آل عمران /            در جهت افزایش گناه استفاده می کنند . مهلت این از آنان و دهد می مهلت کافران به خداوند )  5

 182اعراف /             .شوند می عذاب گرفتار  به تدریج و دهند می قرار هالکت معرض در را خود خویش دست به گناهکاران برخی )  6

  160.           انعام / است الهیلطف و رحمت  نشانه این و دهد می خودش اندازه به را بد کار کیفر و برابر چند را نیک رکا پاداش خداوند )  7

  96اعراف /                .خورد می رقم رفتار خوب یا بد انسان ها براساس انسان آینده الهی، قانون با مطابق  )  8

 انسان زندگی به مربوط هاي سنت خصوص به آنها، شناخت به را یاد کرده است و مردم »سنت الهی « عنوان  با ت جهان خلق قوانین از کریم قرآن - 2

: امتحان و ابتالء ، امداد عام الهی ، امداد خاص الهی ( توفیق الهی ) ، سبقت رحمت بر غضب  برخی سنت هاي الهی عبارتند از.   است نموده دعوت

  ، تأثیر اعمال انسان در زندگی اوالهی ، امالء و استدراج 

  . ي خودمان با خدا ،  خود و دیگران تأثیر بسزایی داردها موجب تنظیم درست رابطهانسان حاکم بر زندگیشناخت قوانین  -  3

 بروز را خود درونی صفات که است موقعیتی یا تنگنا در فرد دادن قرار معناي به اینجا در و است امتحان معناي به لغت در ابتالء : ابتالء سنت - 4

 شامل و است همیشگی و ثابت که است خداوند قانون فراگیرترین و ترین عاماین سنت  .سازد مشخص کرده ادعا که را آنچه نادرستی یا درستی و دهد

جدا  سببها ست یا پیروزي در این آزمایش= آزمایش = ابتالء ، براي بروز استعداد انسان است شک امتحانسنت .  شود می ها دوران ۀهم در ها انسان ۀهم

   شودماندگی میو عقب  تکاملهاي خوب از بد یا شدن انسان

 و پذیرند مى را الهى هدایت و دهند مى مثبت پاسخ حقیقت نداى به اى دسته :شوند مى دسته دو انبیاء  دعوت برابر در مردم سنت امداد الهی : -  5

الهی   امکانات از بتواند گزیند،می بر را هیرا ،فرد هر که داده قرار این بر را خود قانون و سنت خداوند، .ایستند می حق بلمقا در و ورزیده لجاجت اى دسته

  .کند آشکار را خود باطن و رود پیش به است کرده انتخاب که مسیرى همان در تا کند استفاده... و فکري، و جسمی توان اراده، قدرت مانند

 و طیشرا زین خداوند ، انسان تالش و سعى با همراه یعنی است؛ نمودن آسان معناي به توفیق کریم، قرآن در خاص یا توفیق الهی :سنت امداد  - 6

  .دارد کننده یینتع نقش هم درونی عامل الهی، توفیق کسب در .برسد مقصد به تر آسان بتواند وي که سازد مى فراهم چنان را اسباب

، مانند :  مؤمن شخص تعالی و رشد براي مناسب نۀزمی ) ایجاد 2 .است مجاهدت و تالش دنبال به الهى هدایت و نصرت)  1الهی : نتایج امداد خاص  – 7

  گذار تأثیر کتاب یک خواندن و قرآنی ۀجلس یک در شرکت خوب، دوست یافتن

 مهربانی و لطف به گناهکار، چه و نیکوکار چه آنان، ۀهم با دارد، محبت خود بندگان به خداوند که آنجا از سنت سبقت رحمت بر غضب الهی : - 8

 به گناهکار بازگشت راه که است جهت همین از ؛ است رحمت و لطف دریچه از هم باز کند، می غضب کسی بر خداوند که آنجا حتی یعنی .کند می رفتار

  و... گناهکار بندگان آبروي حفظ ، نیک کار انجام اب گناهان برخی آمرزش توبه، با گناهان آمرزش،مانند است باز همیشه خداسوي 

 آنها به خداوند ورزند، لجاجت و دشمنى حق با و باشند خرسند خود کار از که روند پیش باطل و گناه در چنان انسان ها  اگر سنت امالء یا امهال  : - 9

 و شده گر جلوه الهی بالي صورت به خودشان ةاراد و اختیار باو  دهند می قرار ها تاریکى در شدن ور غوطه ۀوسیل را فرصت این آنها و دهد می فرصتی

   .  شود تر سنگین و سنگین روز هر آنان گناهان بار که شود می باعث

 اصرار اب و امکانات همین از استفاده با آنها و افزاید مى آنان امکانات بر گمراهان، به دادن مهلت بر عالوه خداوند گاهی سنت استدراج : - 10

  .شوند مى تر نزدیک و عذاب الهی  ابدى هالکت سوى به تدریج به و روند مى فرو فساد در بیشتر خودشان،

  .هاست انسان خود عمل نتیجه استدراج سنت و امالء سنت ةدایر در قرارگرفتن -11

  6صفحه 



  تهفدرس 

یعنی بازگشتن از گناه به سوي بندگان ي ، توبه بازگشتتوبه یعنی /  اوست. انقالب و شورش و قیام خود عالی انسان بر علیه خود دانی ، توبه - 1

  اوست غفران و عفو دامن در گرفتن قرار و فرمانبرداري از خداوند

  ؟است ناپسند صورتی چه در و پسندیده صورتی چه در خود علیه انقالب -  2

 از گناه، انجام و اماره نفس از پیروي با تواند می هم و ( انقالب پسندیده )  کند قیام خود ناپسند تمایالت علیه عقل، از پیروي با تواند میانسان پاسخ : 

  )  ( ناپسند .دارد روا ستم خود به و کرده سرپیچی خداوند هاي فرمان

  . استي انسان و معلول توبه ي خدا نتیجهکار ؛ ( توبهیعنی بازگشتن او به لطف و آمرزش انسان توبه ي خداتوبه - 3

 گناه و شده انجام توبه »اي کاش این کار را انجام نمی دادم . «  که باشد این حالش زبان و کند پشیمانی احساس دل در گناه، انجام از بعد انسان اگر -4

  گوید ولی پشیمان نباشد ، توبه نکرده است .ب » اَستَغفرُ اهللا « یعنی اگر  و برعکسباشد . به زبان جاري نکرده  را» اَستَغفرُ اهللا « هرچند  می شود بخشیده

  . گویندیا تخلیه می پیرایشدهد ، این عمل را کند و آن را شست و شو میتوبه گناه را از قلب خارج می -  5

  چند نکتۀ مهم در مورد توبه :  - 6

  ... » اَنفُسهِم علی اَسرَفوا الَّذینَ باديع یا قُل «هم مفهوم با آیۀ    .شود می آمرزیده هم شرك حتی گناهان ۀهم توبه با)  1  

  .کند می تبدیل به حسنات را گناهان بیاید، آن دنبال به نیز صالح عمل و ایمان اگر بلکه کند، می پاك را گناه تنها نه توبه)  2  

  »محبوب تر از جوا توبه کار... « ...    هم مفهوم با حدیث .دارد دوست بسیار را جوانان ۀتوب خداوند و است تر آسان جوانی در توبه)  3  

  .نیست میسر همواره توبه توفیق اما است، باز همیشه توبه درِ)  4  

 او رحمت جلب و خداوند نزد انسان شدن محبوب موجب بلکه نیست، خداوند از شدن دور معنی به تنها نه باشد، واقعی اگر توبه، تکرار)  5  

  التَّوابین ... یحب اللّه انَّ« هم مفهوم با آیۀ    .شود می

  حیله هاي شیطان براي ممانعت از توبه کردن انسان گناهکار - 7

  .» سازد می مأیوسش الهی رحمت از« انسان را به گناه می کشاند وپس از الوده شدن »  کن توبه بعد و کن گناه« با این وعده  اولین حیلۀ شیطان :

  بیشتر براي  جوانان /گذرانی در جوانی به امید توبه در پیريیعنی امروز و فردا کردن توبه یا خوش تسویف» سوف «  از ریشۀ  دومین حیله شیطان :

  . نکند توبه به اقدام و نشود آن قبح و گناه زشتی متوجه تا کشاند می گناه سمت به وتدریجی آهستهانسان را  سومین حیلۀ شیطان :

  ) جبران حقوق الهی و مردم 2) عدم تکرار گناه  ،  1 از : مراحل تکمیلی توبه عبارتند - 8

 باز صورت آن در که است توبه شکستن با مساوي آن انجام زیرا.  است گناه ترك بر تصمیم و پشیمانی حالت همان توبه حقیقت  عدم تکرار گناه :– 9

  .  خاصیت می کند و چنین فردي توبه نکرده استمان نباشد ، استغفار را بیو استغفار در حالی که قلب او پشی ندامت ظاهرياظهار .  کند توبه باید هم

  . نماید جبران است کرده ضایع خود گناه با که را حقوقی باید کننده توبه شودي اول توبه ، حق مردم و حق خداوند جبران نمیبا انجام مرحله - 10

  قضاي نماز و روزهمانند :  وستو بندگی ا حق اطاعتترین حق خداوند بر مردم مهم - 11

 آورد دست به را حق صاحبان ترضای و .جبران نماید  در حد توان را که به مردم انجام دادههایی باید حقوق مادي یا معنوي و ستم: توبه کننده  - 12

  . از حقوق مادي است ترمهممعنوي ،  وقحق.دنمای آمرزش طلب و رخی دعاى شانبرای و دهد صدقه آنان نیابت به ندارد، دسترسى آنان به اگر و

   .است ي اجتماعیتوبه نیازمندز مسیر توحید و اطاعت خدا خارج شود ، ااطاعت غیر خدا ظلم ، عفتی ،بیبا انجام کارهایی مانندرشوه ،ربا ، جامعهاگر  - 13

 کوتاهی کننداگر مردم در انجام این وظیفه و   است و نهی از منکر امر به معروفي هاي اجتماعی ، انجام وظیفهي بیماريراه اصالح و معالجه - 14

  . گیرندشوند و تمام سطوح جامعه را در بر میگناهان اجتماعی قوي و محکم ( ماندگار ) می

  توبه همیشگی نیست . توفیقولی  ي مرگ براي توبه مهلت داریمو تا لحظه تمام طول عمردر  - 15

، تحول و دگرگونی است  پذیريانعطافي ي جوانی دورهدورهزیرا  تر استتر و جبران گذشته راحتدورانی است که توبه آسان بهترین زمان توبه -  16

  . ها استها و خصلتي کم شدن انعطاف و تثبیت خويولی پیري دوره

  

  

  

  7صفحه 



  هشتدرس 

  ابدي و اخروي بختی نیک و سعادت)  2،  نیاد در سالم زندگی)  1کنندة تضمین  اسالم، دین قوانین و احکام -  1

  .دارد قراري امروز در دنیاي پیچیده اندیش عاقبت و خردمند انسان هر روي پیش که ياعتما قابل و مطمئن ةشیو تنها دینی زندگیعمل به احکام و  -2

  اند؟ کرده ظلم کسانی چه به حقیقت در اینان است؟ نامیده ظالم اند، کرده بنا پرتگاه ۀلب بر را خویش زندگی که را کسانی خداوند چرا:  سؤال -3

خود ( عالی ) ظلم  پاسخ : ظلم در این آیه به معنی گناه است و آنان که زندگی خود را با دوري از رعایت احکام الهی بر لبل پرتگاه سقوط قرار داده اند به

  زندگی است . پرتگاه ۀلب،  هل انگاري در عمل و بی توجهی به احکام و قوانین خداوندس/    کرده اند .   این گروه در اصل به خودشان ظلم کرده اند .

 برقرار هماهنگی و ارتباط )احکام( دین نبایدهاي و بایدها و آخرت در الهی هاي نعمت میان)  1داریم :  جدي توجه دو نکته به دین احکام ۀزمین در -  4

 و فقها ،جدید  نیازهاي  با و اجراست قابل زمانه و دوره هر در) احکام 2.رسید  اخروي هاي نعمت به توان نمی یراه هر از لذا هرچند ما درك نکنیم  است،

  کندنمی  حکم آنها با مطابق و پذیردنمی  راي باطل  ها خواسته اسالم ، بشري انحراف جوامع البته با و کنند،می  استخراج را اسالمی احکام مجتهدین

  .نکردند فراموش را عمل این زشتی مسلمانان، عموم ولی .شدند عمل دو این مرتکب مردم از برخی و دادند رواج را قمار و شراب عباس، بنی و امیه بنی -  5

  . آورد می وجود به دشمنی و کینه بازنده و برنده میان عمل این)  2 ، است بیهوده کار یک ) 1:  قمارعلت حرمت  - 6

  کند می متزلزل را خانواده بنیان و است اهلیتج دوران به بازگشت ،  از انحرافات قبل از اسالم شرع چارچوب از خارج جنسی ارتباط شدن رایج -  7

  . داد پیشنهاد را گناه بدون و آسان هاي راه و شمرد هرکبی گناه را  شرع چارچوب از خارج جنسی ارتباط نزول، زمان همان در کریم قرآن  -  8

 را خداوند دستورات از برخی حکمت ما گاهی.  یده می شودآن حکم و دستور نام »حکمت «  که دارد را خود خاص دالیل و ها علت خداوند، دستور هر - 9

مراجعه کنیم و توجه  عقل خوداگر علت برخی از احکام را درك نکردیم ، باید به .  نیستیم مطلع آنها از گاه و ( از طریق تحقیقات علمی و ... )  دانیم می

  آوردکه سعادت را به ارمغان می م خداستعلي کنیم که علم ما نسبت به خدا ناچیز است و بناي زندگی بر پایه

  .نگردیم کسب حرام گرفتار تا شویم آشنا تجارت احکام با باید تجارت و کار ۀعرص به ورود از قبل - 10

  9صفحه 

  مسئله شرعی حکم الهی

 1 بازگشت به جاهلیت » = گناه کبیره « شراب ، قمار ، زنان  حرام 

 2 ورزش همراه با قمار   حرام 

 3 ، انواع موسیقی لهو و لعب ،   کند می تحریک و تقویت را شهوت و بندوباري بی که موسیقی نوع آن قطف حرام 

 4 خرید و فروش فیلم یا رسانۀ با تصاویر یا متن انحرافی و فساد آلود یا موسیقی مناسب مجلس لهو لعب  حرام / از گناهان کبیره

 5 لی شرط بندي حتی در بازي و ورزش هاي معمو حرام 

 6 ورزش به قصد آمادگی براي انجام وظایف الهی  مستحب / پاداش اخروي

 7 تولید فیلم و مستند به نیت اعتالي فرهنگ اسالمی و تربیت دینی / در شرایط ویژه مستحب و واجب کفایی

 8 رهنگ اسالمی و مقابله با اندیشه هاي کفرآمیز و ابتذال اخالقی ف مجازي به منظور اشاعۀیجاد پایگاه هاي اینترنتی و ا واجب کفایی/  مستحب 

 9 شرکت در مجالس شادي / اگر موجب تقویت صلۀ رحم یا تبلیغ دین شود  جایز / مستحب

 10 )  ( غیر لهوي مدرن و سنتی غیر خواه و باشد کالسیک و سنتی موسیقی خواهانواع موسیقی  جایز و حالل 

 11 اده از ابزار و آالت موسیقی براي اجراي سرودها و برنامه هاي فرهنگی مفید استف حالل و جایز 

 12 دادن جایزه به ورزشکاران به نیت روي اوردن به ورزش و سالمتی  جایز / پاداش اخروي

 13 بد .فراهم کردن امکانات ورزش و بازي براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بی بند و باري ضرورت یا واجب کفایی

  فراهم کردن زیر ساخت هاي الزم براي ارتباط داخلی از سوي دولت / استفاده حتی المقدور از ارتباط داخلی بر مردم / واجب واجب / واجب 

  داخلی تولید افزایش و صنعتی علمی، پیشرفت يبرا تالش 

14  

 15 )اسراف در همه امور حرام است . ( اجتناب از زندگی اشرافی و تجملی بر مسئولین و مدیران کشور واجب

  16  بطۀ صمیمانه و سالمت اخالقی خویشان و همسایگان  بازي و ورزش  هاي دسته جمعی براي تقویت را  پاداش اخروي دارد .

عمل صالح/واجب کفایی 

  / پاداش اخروي دارد .

  17  آثار هنري به منظور گسترش فرهنگ اسالمی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی 



  نهمدرس 

  ) معیار اول = توحید(  رستگار شوید .اهللا نیست تا پیامبر ( ص )  در اولین روز دعوت خود فرمود : بگویید خدایی جز  -  1

  ي زندگی فردي و اجتماعی مردم بودو تحول در شیوه هاتغییر در نگرش انسانبه عصر اسالم نیازمند  عصر جاهلیتگذر از  -  2

  به کمک یارانش در مدینه بنا نهاد هاي تمدن اسالمی راپیامبر (ص) رسالت خود را از شهر مکه آغاز کرد و با هجرت به مدینه ، پایه -  3

به ترتیب  تمدن اسالمیو  هشت معیار جامعهو   است اسالمی معیارهاي با اي جامعه ساختن براي تالش مسلمان، انسان یک هاي برنامه از بخشی -  4

 چهارم معیاراز خدا و پیامبر و صاحبان امر  /  : اطاعت سومر معیا/     : اعتقاد به آخرت دوممعیار /  : ایمان به خدا و مبارزه با شرك اولعبارتند از  :معیار 

 و خواهی حق:  ششممعیار /   : تبیین جایگاه ممتاز خانواده و تساوي منزلت زن و مرد پنجممعیار /   : عدالت اجتماعی و مبارزه با ظلم و تبعیض نژادي

  : توجه به علم و عالمان هشتممعیار   /هاي دنیا و آخرت ل در استفاده از نعمت: تعاد هفتممعیار /   ي حق و باطل )ي جبههرابطه(  ستیزي باطل

   پیامبر از همان ابتدا دعوت به یکتا پرستی بود  محور رسالتتوحید  معیار اول ، -  5

  معاد آشنا کرد.ها را از دنیا فراتر برد و با حقیقت انسانافق نگاه پیامبر در کنار توحید با معرفی معاد  معیار دوم : - 6

طاغوت و ستمگران نجات دهد و : رسول خدا (ص) بر انگیخته شد تا مردم را از والیت  و صاحبان امر (ص) اطاعت از خدا ، پیامبر معیار سوم ، -  7

  ( ص )  پیامبر هاي مسئولیت ازو   الهی والیت پذیرش و اسالمی حکومت تشکیل دالیل از یکی/  دستورات خدا را در جامعه اجرا کند

  کردند می حکومت خود امیال براساس الهی، اتدستور بجاي زیرا شدند خارج الهی والیت ةدایر از عباس بنی و امیه بنی خلفاي -  8

) مظلوم به آسانی  1بود به طوري که :  عدالت محوراهداف پیامبر ( ص ) بر پایی جامعه اي  مهم ترینیکی از :    اجتماعیعدالت  معیار چهارم ،  -  9

و لغو امتیازات اشرافی  نژاديتبعیض مبارزه با  هاي عدالت پیامبر (ص) یکی از جنبه براي همه فراهم باشد . امکان رشد)  2خود را از ظالم بگیرد .  حق

  . )  کرد نمى فروگذار راه نیا در تالشى چیه ازپیامبر ( .  بود

  .  گردید تلقی واال ارزشی قسط، و مساوات و زشت محرومان به توجهی بی و فقر و طبقاتیۀ فاصل ،:  کریم قرآن بیانات و اکرم پیامبر رفتاربه موجب  - 10

  .  اند داده قرار معینی حق نیز فقیران و محرومان براي خود مال در آناندر قرآن کریم :  یکی از اوصاف نمازگزاران - 11

  کنند نمی تشویق مساکین اطعام به را دیگران و رانند می خود از را یتیمان که کند می یاد کسانی: از  دین در قرآن کنندگاناوصاف تکذیب  - 12

  است مانع اصلی فسادهاي با فضیلت ، حافظ عفاف و انسان: خانواده کانون رشد  و تساوي زن و مرد : تبیین جایگاه ممتاز خانواده پنجممعیار  - 13

  . بود تباهی و فساد اصلى مانع و ها انسان تیترب و رشد کانون عنوان به خانواده، گاهیجا ارتقاي ، اکرم امبریپ مهم اهداف از یکی-14

  .  پدید آورد ی عظیمانقالبي یکسانی منزلت زن و مرد رسول خدا (ص) با گفتار و رفتار خود درباره - 15

   زنان در طول تاریخ ۀالگوي هم     »  فاطمه و خدیجه آسیه، مریم،: اند تن چهار جهان زنان بهترین« پیامبر اسالم ( ص ) فرمود :  - 16

  ( س ) همه در ارتباط با تبیین جایگاه خانواده و تساوي زن و مرد است .رد حضرت فاطمه سایر احادیث در مو نکته :

به دست آورد ، حضور زن در جامعه  ، حق مالکیت و تحصیل استقالل مالی .( علت ) زن منزلت انسانی خود را کسب کرد گرویدن مردم به اسالم با  - 17

   با عفاف همراه شد و محیط جامعه از فساد حفظ شد.

 موجود ،تورات براساس را زن اروپا در اخیر، هاي دوره همین تا حتی اینکه با و کرد نفی شدت به را زن بودن دوم درجه تلقیِ اصوالً کریم، قرآن - 18

  .کرد مبارزه نگاه این با قرآنی آیات کردند، می تلقی دوم درجه

دانایی در آن  هایی بسیار اندك از تعقل و تفکر واي آغاز کرد که نشانهرسول خدا (ص) دعوت خود را در جامعه توجه به علم و عالمان :  ،م شمعیار ش-19 

است.                   واجب،  مرد و زنص) : طلب علم بر هر پیامبر (  /  . بود دانش و آموختني اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد دربارهدر صورتی که وجود داشت 

       هاي دایمی پیامبر (ص) به علمتشویق )  2نزول تدریجی قرآن و دعوت مکرر آن به خردورزي  )  1: ست را شک سد جاهلیتدو چیز  - 20

  و فلسفه است .  طبیعی علوم ریاضیات، منطق، در المعارف دایرة یککتاب شفا ابوعلی سینا : برخی دانشمندان اسالمی عبارتند از : - 21

 یقینی استداللی دانش با... الهی،  حقّ بر دینِ این قوانین شود نمی« : می گوید  عقلی تفکر و دین میان هماهنگیة دربار اسالمی بزرگ فیلسوف مالصدرا :

  عقلی تفکر و دین میان هماهنگی   ... » .باشد داشته مخالفت

  بود . خاص قشري یا طبقه به علم تحصیل نبودن منحصر اسالمی ةدور علمی فرهنگ هاي ویژگی از کیی - 22

   10 صفحه



  بود درخشان بسیار مسلمانان وضع سالمتی، و بهداشت به مربوط امور در اولیه، قرون در اسالمی، تمدن در - 23

   بود درخشان بسیار مسلمانان وضع سالمتی، و بهداشت به مربوط امور در اولیه، قرون در اسالمی، تمدن در - 24

 و سالمتی مورد در دین پیشوایان دستورات نیز و نجاست و طهارت مانند اسالم بهداشتی هاي آموزه دیگر و غسل و وضو مانند اي ساده دستورات - 25

  .  کرد متحول را اسالم دنیاي ، درمان

  آیات

  معیار اول : توحید   و معیار دوم  : اعتقاد به آخرت         62/  بقره» ...  صالحاً عمل و اآلخر الیوم و باهللا امن من« ي آیه

  از خدا و پیامبر و صاحبان امر   اطاعتمعیار سوم :   »اهللا ...  اَطیعواا یا اَیها الَّذینَ آمنو« ي آیه

  : عدالت اجتماعی و مبارزه با ظلم و تبعیض نژادي معیار چهارم... »  الکتاب معهم اَنزَلنا و بِالبینات رسلَنا اَرسلنا لَقَد« ي آیه

  : تبیین جایگاه ممتاز خانواده و تساوي زن و مرد پنجممعیار   ... » لتَسکُنوا الَیهااَزواجاًاَنفُسکُم و من آیاته اَن خَلَقَ لَکُم من « ي آیه

  : توجه به علم و عالمان مششمعیار    »و الَّذینَ ال یعلَمون  یعلَمونَ قُل هل یستَوِي الَّذینَ « ي آیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  10صفحه 



  دهدرس 

 :  است بوده بزرگ تمدن سه شاهد تاکنون اروپا - 1 - 1

  .یافت ادامه باستان روم در و گرفت شکل باستان یونان در میالد، از قبل چهارم تا ششم  نقر ، مسیح حضرت میالد از قبل اول تمدن

 .یافت ادامه 16و 15  قرن تاکه اروپا  مردمبر  کلیسا یاجتماع و سیاسی حاکمیت آغاز و مسیحیت گسترش، وسطی قرونبه مشهور  میالدي 4قرن  دوم تمدن

  .دارد  ادامه همچنان و  شروع ها قرن همین در کلیسا قدرت افول با یا تمدن جدید که سوم تمدن

 :است مطلوبمسلمانان  ما براي جهت دو از  جدید تمدن ضعف و قوت نقاط  با شدن آشنا -  2

  بگذاریم؛ اثر آن بر  هم و گیریم می رقرا تأثیر تحت هم بنابراین، داریم، مستقیم ارتباط تمدن این با ها، ملت سایر مانند : اول

 .بود خواهد بیشتر ما تأثیرگذاري قدرت باشد، بیشتر ما هوشیاري و آگاهی قدر هریادت بمونه :  

 از گرفتن عبرت با و شویم مند بهره قوت نقاط از ،اسالمی تمدن احیاي در که کند می کمک ما به آن هاي قوت و  ضعف بررسی  م :دو

  .باشیم داشته یدین زندگی الگوي به رسیدن و اسالمی تمدن دهی سامان براي اشتباهی کم و درست ریزي برنامه آن، هاي آسیب و ها ضعف

  ها تمدن سایر تجربیات از گیري بهره )  2شده       تحریف تعالیم و کلیسا )  1  تمدن جدید : گیري شکل هاي ریشه و علل -  3

  شد آغاز مسیحیت به آوردن روي و پرستی بت و باستانی اعتقادات گذاشتن کنار با ، وسطی قرون دورهبه مشهور :  اروپا دوم تمدن - 4

 پرست بت مردم)  1برخی نتایج ان عبارتند از :  شد می محسوب جلو به رو حرکت یک اروپا دوم تمدن:  قرون وسطی آثار مثبت تمدن دوم یا  -  5

 در هایی کتاب )  4ساخته شد، مذهبی باشکوه و عظیم بناهاي )  3، شد حاکم پاارو سرزمین در یکپارچگی و اتحاد )  2شدند، معتقد الهی دین یک به اروپا

   .آمد پدید بزرگی هنري آثار)  5 و یافت نگارش فرهنگ و معنویت اخالق،

 اعتقادات بودند، کرده تأسیس مسیحیت اعتقادات تبلیغ جهت را وسیعی و پیچیده تبلیغی تشکیالت که مسیحی مبلغان  آثار منفی قرون وسطی : -  6

   .کردند می تبلیغ بود مسیحیت رسمی اعتقادات خودشان نظر از که را نادرستی

  برخی اعتقادات نادرست که توسط مبلغین مسیحی تبلیغ می شد :

 .آید می دنیا به اولیه گناه با کسی هر و کرده سرایت نیز نشدافرزن به گناه این و شد گناه مرتکب اولیه بهشت در آدم که بودند معتقد آنان )1            

 ( علت برقراري غسل تعمید  )  .گردد پاك گناه آن از تا شود داده)  تعمید غسل(  اي ویژه غسل باید تولد از پس کودکی هر بنابراین

    .شد آویخته دار به و دکر فدا بشریت گناهان تاوان عنوان به را خود نیز مسیح که داشتند اعتقاد مسیحیان ) 2           

 کلیسا در اي ویژه اتاق کار این براي ابدي عفوآوردن  دست به شدن و  آمرزیده ش برايکشی حضور درش گناهان فرد توبه کننده به اعتراف)  3          

    .بود کردن توبه و اعتراف محل که شد ساخته

           شدن سست سببو همین عامل .یافت اختصاص کشیشان حضور در و کلیسا محل در و هفته در معینی روز به نیز خدا با ونیاز راز و عبادت)  4           

  . گردید او بندگان و خدا میان کشیشان قرارگرفتن واسطه و خدا با انسان ۀپیوست و شخصی ارتباط)  5            

 گناه بخشش عوضِ کالن در هاي پول آوردن دست بهو  کشیشان از بسیاريتوسط بهشت  فروختنآغاز )  6            

  ابدي بودن ازدواج )  0ج ازدوا از پسشوهر  و زن جدایی امکانعدم )  7            

  ( یکی از وجوه مشترك قرون وسطی  با عصر جاهلیت )   ندارد مالکیت حق زن)  8            

    .است رایج اروپا در هم هنوز نام، تغییر این      شوهرخانوادگی  اجبار درتغییر نام خانوادگی زن به نام)  9            

 .کردند می تلقی پست و دنیایی امري را ازدواج      زیرا    .ماندند می مجرد باید عمر آخر تا و نداشتند ازدواج حق ها کشیش)  10           

   .شد می تلقی کفر آن با مخالفت و ، علمی موضوعات حتی موضوعی، هر ةدربار کلیسا رهبران عقاید پذیرش نبود ضروري ) 11            

   .شود می ایمان تزلزل سبب و ندارد سازگاري ایمان با تعقل که داشتند اعتقاد زیرا عقالنیت و عقل بهتوجه کمتر )  12            

 تجربه، تعقل، عمان و است مخالف علم و خردورزي با دین که شد عقیده این پیدایش سبب جدید، نظریات مقابل در کلیسا اصلی رهبران سرسختی - 7

  .است تجربی دانش و علم به توجه و دین کنارگذاشتن وضع این از آمدن بیرون راه و هاست انسان حقوق و قانون

  11 صفحه



  علت بدبینی اروپائیان به کلیسا و کشیشان در دوران قرون وسطی چه بود ؟ سؤال : - 8 .

 تشویق الهی هاي نعمت و طبیعی مواهب به نسبت زهد و دنیا از دوري به را مردم اما بود، مالکان ثروتمندترین از خود، ، کشیشانکلیسا و  اینکه با  پاسخ :

  .شد وکشیشان کلیسا به نسبت اروپائیان بدبینی سبب تدریج به ، عمل و گفتار در دوگانگی همین.کرد می

  فراگیر شد .     دیگر مشکالت و ماندگی اداري،عقب نظام در فساد و فقر اروپا در تدریج به  در اروپا کلیسا ۀساخت اتاعتقاد و ها آیین ترویج  - 9 

 هاي محیط بر و رسید شکوفایی ۀمرحل به قرن سه تا دو طی و شد متولد اسالمی تمدن ، وسطی قرون اواسط در و میالدي هفتم قرن حدود - 10

  .افکند پرتو خود پیرامون

 و آزمایش و پژوهش به عالقه ، مسلمان دانشمندان هاي کتابسریع ترجمه   موجب اسالمی تمدن با اروپایی دلسوزان و اندیشمندان اندك آشنایی - 11

     .  گرفت قرار کار دستور در خردورزي و گردید واقع توجه مورد قانون و قحقو ، شد شروع کلیسا رهبري نقادي یافت، افزایش تجربه

 به خودمان عمیق بودن مدیون به و کنیم اصالح را اشتباه این که است این اروپاییان ما مهم وظیفه « ...  انگلیسی شناس اسالم ، وات مونتگمري -  12

  . » کنیم اعتراف اسالم جهان

  .داند می مسلمان صنعتگران مدیون را ... و سازي اسلحه معماري، همچون اروپایی ۀبرجست فنون و هنرها از بسیاري نیز  : دورانت ویل - 13

 هاى شبکه اندازى راه...  الکتریسیته کشف چاپ، صنعت اختراع با  علم تولید :ران علم ) ود( علم  سریع رشد)  1:  علم  آثار مثبت حوزة - 14

 طبیعت در آدمى که شد سبب تکنولوژي و علم طبیعت : از تربیش مندي بهره توانایی)   2  .است کرده متحول را امروز جهان در زندگىو...  ، اینترنت

    .آورد وجود به آن در را تغییراتى و کند العاده فوق تصرف

  ) علم زدگی    3) نابودي طبیعت ،  2) مصرف زدگی ،   1آثار منفی حوزة علم :   – 15

  جدي ترین آسیب حوزة علم  به مردم دائمى مشغولى دل و زندگی الگوي تغییرتبلیغ مصرف گرایی و  وتولید انبوه کاالها  زدگی  : مصرف -  16

 محیط طبیعی ساختار تخریب به و داد افزایش سرعت به را طبیعی منابع از برداري بهره،  نوین ابزارهاي و بشر علمی توان افزایش طبیعت : نابودي - 17

  )  آسیب حوزة علم(    ا از بین رفت و ...تعادل ترکیبی گاز ها بر هم خورد ، جنگل ه .انجامید زیست

 سعادت و موفقیت رمز تنها تجربی علم که آمد پدید احساس این ، علم در گسترده هاي پیشرفت علت به میالدي هجدهم قرن حدود از زدگی : علم - 11

  .است آورده دست به را خوشبختی کلید بپیماید، را راه این که اي جامعه و هاست ملت

 و بند و قید هیچ بشر که است ثروت از سرشار منبعی زمین جدید ، تمدن درولی می داند  انسان دست در الهی انتیام را  زمین اسالمی تمدن - 12

  تفاوت دیدگان اسالم و تمدن جدید در بهره برداري از طبیعت         .ندارد آن از استفاده براي محدودیتی

 فرقه و مکاتب شهرت، و مقام کسب هدف با ها گروه و افراد برخی شد باعث تمعنوی به غربی انسان نیازِ   علت سردرگمی انسان امروزي - 13

 آموزه از برآمده آنکه دلیل به اما دارند را بشر معنوي نیازهاي به پاسخ ادعاي ظاهر در اگرچه که کنند ایجاد معنوي و عرفانی مکاتب نام به را هایی

   .اند نداشته امروز ۀتشن بشر ايبر سردرگمی جز اي نتیجه نیستند، وحیانی هاي

این چنین فکري یک تلقی ظاهري و ناشی از عدم آشنایی با .  است  بلند پروازيیک وبزرگ  یهدفمتفکران ، برخی از نظر ،  احیاي تمدن اسالمی  - 14

  . است هاي بیدار کننده و حیات بخش اسالمآموزه

  احیاي تمدن اسالمی چه برنامه هایی باید اجرا شود ؟ براي  – 15

  اسالم دین منطقی و عقالنی چهرة ترسیم )  3 جهانى جامعۀ در فعال و مؤثر حضور )  2  فناوري و علم در شدن شگامپی براي تالش )  1 پاسخ :

  شود.کند و مانع تسلط بیگانگان میرا تقویت می هاي استقاللپایه پیشرفت علمی -  16

؛  درون جوش و درون زاست،  علمرا گدایی کرد ؛  علمشود رسد ؛ نمیبهره باشد به حقوق خود نمیبی علمکشوري که از « مقام معظم رهبري :  -  17

  »شود.  عالمقی باید استعدادهاي یک ملت به کار افتد تا به معناي حقی

  جهانى جامعۀ در فعال و مؤثر حضور            .هاست انسان فطرت با مطابق امىیپ اسالم، امیپ - 18

  12 صفحه



  هاي نادرست به دیگران رساندتوان با روشو معقول برقرار باشد ، از این رو حق را نمی تناسب منطقی میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید  - 19

آن را  است لذا نمی توان با تعصب جاهالنه و فریبکاري الهی حکمت اساس بر آناحکام و آموزه هاي  و است استداللی و منطقی دین یک اسالم دین - 20

  اسالم دین منطقی و عقالنی چهرة ترسیم         تبلیغ کرد . 

    از وظایف رهبر هم هست .  یادت باشه :   پیامبر آموزش داده ( به ترتیب ) / به  روش تبلیغ 3خداوند  - 21

  ي نیکوتر ( جادلهم ... )مجادله :سوم روش) 3: اندرز نیکو ( موعظۀ حسنه )      دوم روش) 2)    حکمتدانش استوار ( :اول روش) 1

  و خرد و تأمل خردمندانه در اسالم است. تقویت عقلها به کارگیري این روش الزمۀ - 22

  آثار مثبت عدل و قسط : -  23

 العملی عکس عموماً. ( پرداختند حقوقی قوانین تدوین به و شدند آشنا یکدیگر با ۀرابط در و ها دولت مقابل در خود حقوق با مردم: قانون  به توجه)  1 

  )  .بود وسطی رونق در کلیسا نامطلوب حاکمیت برابر در

 بر حاکم وثیمور و استبدادي هاي حکومت برخی شد خود باعث امور در مردم دخالت و سرنوشت تعیین حق:   حکومت تشکیل در مردم )  مشارکت 2 

  .   شوند خارج صحنه از اروپایی کشورهاي

  استعمار یعنی چه  و پدیدة استعمار در دوران جدید چگونه بوجود امد ؟ - 24

 نیز و کشورها آن طبیعى منابع به احتیاج دیگر، کشورهاى بازارهاى به نیاز و کاال انبوه تولیدو این پدیده به دنالب »  آیاد کردن « استعمار یعنی  پاسخ :

 قرار هدف آفریقا و آسیا در خصوص به را، دیگر کشورهاى غربى، قدرتمندان و داران سرمایه که شد سبب غربی حاکمان خواهى فزون و طلبى توسعه ۀروحی

  ردند .نموده و ذخایر آن ها ر ا به تاراج ب تصرف را کشورها این از بسیارى ،)کردن آباد یعنى( استعمار ۀبهان به و دهند

  زمین ةکر در انسان زندگى ه هايدور ترین سیاه از یکى .  داشت ادامه بیستم قرن اواخر تا و بود ها ملت ثروت علنى غارت: راستعما ةدور - 25 

  استعمار نو در چه زمانی و چگونه بوجود آمد ؟ استعمار نو چه تفاوتی با شیوة استعماري قدیم دارد ؟ -  26

جدیدي براي استعمار بکار  ةشیو،  نوزدهم قرن اواخر از ضداستعماري هاي نهضت و استعمار گران پس از بیداري ملت هاي مظلوم :  نو استعمار

 آنها از و رساند مى قدرت به کشورها در را خود به وابسته افراد و برداشتند دست کشورها علنی استعمار زا استعمارگر هاي کشو ،روش این در گرفتند .

  خود برسد  .  اقتصادى و سیاسى اهداف تا با کمک آن ها به کرد  مى حمایت

  .  آورد وجود به را غرب اقتصادى قدرت اصلى هاى پایه که بود زیاد قدر آن ، استعمارگر کشورهاى بهه شد منتقل ثروت باورند این بر محققان - 27

  بود آنان فزاینده طلبى نفع و داران سرمایه قدرت ۀپای بر جدید، سیاسى هاى نظام گیرى شکل - 28

موجب  همان مردم به سنگین بسیار قیمت با ودخ کاالهاىفروش  و نظامى قدرت با آن تاراج یا وبه بهایی اندك   جهان نقاط اکثر طبیعى خرید منابع - 29

  .  فرورفت تنگدستى و فقر در آن اعظم بخش ولی دوش تر غنى روز به روز جهان از کوچکى بخششد 

 انبارهاى شدن انباشته(  .است شده ساخته جدید دانش کمک به که هستند هایى سالح افتادن کار به ةخاطرم در لحظه هر جهان مردم امروزه، - 30

  تسلیحات در محصور و شده نظامى جهانِ . ) است میکروبى و شیمیایى هاى سالح جمله از کشتارجمعى، هاى سالح ترین پیچیده از اسلحه،

  اسالمى نظام به دنبخشی استحکام)  2  صبر و ادتشه و جهاد فرهنگ تتقوی و ستمگران با مبارزه )  1 عدل و قسط حوزه در ما مسئولیت - 31

     .است بوده قتیحق و حق گسترش و عدل برقرارى و ظلم با مبارزه ا،یانبی اصل هاى رسالت از کىی  :...  تتقوی و ستمگران با مبارزه - 32

که باید اصل و اساس سیاست ما با ...ي مهمی نکته«  امام خمینی (ره) :  :   صبر و ادتشه و جهاد فرهنگ تتقوی و ستمگران با مبارزه - 33

 ي قرآنبه گفته. شناسند هایمان نمیآنها مرزي جز عدول ( انحراف ) از ارزش... کنند ل میبیگانگان باشد این است که جهان خواران تا کی ما را تحم

  »لکه دار کنند. در تعقیب ما هستند تا هویت دینی ما را...وآمریکا ،ها ما چه بخواهیم چه نخواهیم ؛ صهیونیست..دارند با شما برنمی مقاتلههرگز دست از 
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  یابد ؛و همدلی نمی در دنیا منزوي ضعیفکشور مد در میان افکار عمومی جهان است و ترین عامل براي حضور کارآمهم استحکام نظام حکومتی - 34

  و نهی از منکر، توسط  عدالت و اتحاد و امر به معروف  فقرهاي اقتصادي و تالش براي کاهش استحکام پایه  : ترین عوامل استحکام نظاممهم -  35

  تمدنآسیب هاي  است؛ کرده وارد خانواده نهاد به را ها آسیب بیشترین مرد و زن روابط ةحوز در ویژه به انسان به مادي نگاه با جدید تمدن - 36

  زنان از ابزاري )  استفاده 3جنسی    باري و بند بی)   2خانواده   نهاد فروپاشی)  1 : خانواده در حوزة جدید

  جوانان به اخالقی هاي ارزش دادن انتقال براي مادرها و پدرها پذیري مسئولیتعدم  )  2 طالق )  گسترش  1 خانواده : نهاد فروپاشینتایج  - 37

 که اند برآمده آن پی در ناچار به،  ندارند را آن با مبارزه و اصالح توان که دهانرس نتیجه این به را  مردم از بسیاري  غربدر جنسی بندوباري رواج بی - 38

  جنسی    باري و بند بی:     .دهند تغییر را اخالقی معیارهاي و ضوابط

      .دهند تغییر را اخالقی معیارهاي و ضوابط که اند برآمده آن پی در ناچار به نتیجۀ رواج بی بند وباري :  - 39

  ندارد معنا باشد، داشته الهی منشأ که اخالقی یا مذهبی معیار و ضابطه گونه هیچ دیگر جدید، غربیان میان در)  1           :مثال         

 فرزند صاحب نامشروع روابط در زن که شود می اي خانواده شامل بیشتر که(  سرپرست تک هاي خانواده از حمایت قوانین تصویب)  2

 درصد 20 به سال این در درصد چهار از سرپرست تک هاي خانواده در پدر بدون فرزندان آمار که شد موجب ،آمریکا در 1960 سال در )شده

  .برسد 2005 درسال درصد 50 حدود به و 1990 سال در

  ؟   استفادة ابزاري از زنان در تمدن جدید از آثار منفی تمدن جدید در حوزة خانواده ، چه  نتایجی  را بوجود آورد - 40

 نامشروع روابط شدن عادي کننده، تحریک و نامناسب هاي لباس پوشیدن به آنان تشویق داران، سرمایه کاالهاي تبلیغ براي زنان از ابزاري ةاستفاد پاسخ :

 زن موقعیت سطحی و ظاهري ۀالی اگر .است جدید تمدن دیگر روي جنسی کاالي عنوان به زنان ةگسترد تجارت و کشورها، برخی در مردان و زنان میان

 گوي ربودن حال در فحشا تجارت آوري سود که دید خواهیم گردد، آشکار آن باطن و رود کنار شده، آراسته منظر خوش و زیبا بسیار که امروز، دنیاي در

  .است اسلحه و مخدر مواد تجارت از سبقت

 مادي هاي خواسته و نیازها به توجه و نشده مشاهده امروزدنیاي  شدت به انسان متعالی و معنوي نیازهاي و خداوند از غفلت در هیچ دوره اي - 41

  .کند می جلوه عادي بسیار امروزه که است خطرناکی هاي بیماري و ها آسیب بزرگ غفلت این ۀنتیج  .است نبوده امروز گستردگی به نیز

 رشد سبب بنیان این تحکیم .است همت با و توانمند خلّق، هاي نسل تربیت محل و ها پاکی و ها فضیلت رشد کانون خانواده تحکیم خانواده : -  42

مانع گسترش  خانوادهمواظبت و حراست از بنیان  .گردد می کارآمد و فضیلت با هاي انسان حضور و جرم و فساد کاهش جامعه، در اخالقی فضائل

  . شودمشکالت اخالقی می

تا  نیستند برخوردار کافی روحی قدرت و قوت از بوجود می آیدکه  هایی نسل وشده  تباهی و فسادگسترش موجب  خانواده بنیان  شدن سست - 43

  . گیرندب عهده بر را اجتماعی هاي مسئولیت

 خواستند خداوند ازو   کردند دعا خود براي    توحیدي ۀجامع یک بناي =  بردند االب را کعبه ۀخان هاي پایه اسماعیل حضرت و ابراهیم حضرت -  44

  باشند اسالم و توحید راه ةدهند ادامه که کند عطا آنان به نوادگانی و ذریه

 برقرار آنان میان رحمت و مودت و باشند پرستی یکتا لاه خود که هایی خانواده در فقط ،  باشند اسالم و توحید راه ةدهند ادامه که نوادگانی و یهذر - 45

  .است پذیر امکان باشد،

  به این نکات توجه کنید : 

  ) پیام آیات از کتاب درسی حتماَ خوانده شود .  1

  ) تدبر در آیات و اندیشه و تحقیق ها مطالعه و تمرین شود . 2

  کتاب درسی را به خوبی مطالعه کرده باشید .  ی ارزشمند خواهد بود که شما قبالَب ارائه شده در جزوه هنگام) مطال 3
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