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  : درس اوّل

 [ 58د  - 50ش ] ( 05،طه  ) « هَدَى ثُمَّ خَلْقَهُ شَيْءٍ كُلَّ أَعْطَى الَّذِي رَبُّنَا قَالَ»  ترجمه و پیام آیۀ : ـ1

 گفت : پروردگارِ ما آن كسي است كه هر چیزي را حیات بخشیده و سپس هدایت كرده است . 

 اشاره دارد . «هدایت  »این آیه به چه مطلبي در موردِ  ـ

 . (خلقت است  و همگاني در نظامِ عامّ هدایت یك اصلِ )كند .  خداوند هر مخلوقي را هدایت مي

 [58د ](  1-3 ، اعلي ) « فَهَدَى قَدَّرَ وَ الَّذِي * فَسَوَّى خَلَقَ الَّذِي * األعْلَى رَبِِّكَ اسْمَ سَبِِّحِ »پیام آیۀ :  ـ2

 خاصّي دارد . هدایتِ هر موجودي متناسب با ساماندهي و تقدیرِ آن موجود است .هرموجودي ساماندهي و تقدیرِ 

  [05د]( 33 ، )اعراف « ... اللَّهُ هَدَانَا أَنْ لَوْال لِنَهْتَدِيَ كُنَّا وَ مَا لِهَذَا هَدَانَا الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ قَالُوا ... »ترجمه كنید :  ـ3

 كرد .شدیم اگر خدا هدایتمان نميخداست ما را بر این راه هدایت كرد و هرگز هدایت نميو گفتند : سپاس براي 

 [50خ ] باشد ؟ «همه جانبه  »چرا پاسخ به نیازهاي بنیادین انسان باید  ـ3

تنها با رسیدن به نیازهاي دیگر متضادّ نباشد شود باید جامع و شامل باشد به طوري كه راه رسیدن به یك نیاز نه هر پاسخي كه به نیازهاي بنیادین داده مي

 كنندة آنها باشد .بلكه مكمّل و سهل

 [02خ-05ش -55ش ]اعتماد باشد ؟  انسان باید كامالً درست و قابلِ چرا پاسخ به نیازهاي بنیادینِ ـ0

 درحالي كه عمرِ محدود آدمي براي این تجربه كافي نیست .زیرا هر پاسخِ احتمالي و مشكوك نیازمندِ تجربه و آزمون است تا كارآیي آن مشخّص شود  

  [58د - 50خ ] ؟ بشر وجود دارد نیادینِنیازهاي بُ با سایرِ « زندگي راه درستِ كشفِ »نیاز به  اي میانِچه رابطه ـ8

ناپذیر را  واالترین هدف را نشان دهد . پشتیبانِ شكستاین نیاز در حقیقت ، جامعِ نیازهاي دیگر است چرا كه راهِ درستِ زندگي راهي است كه بتواند 

جتماعي عادالنه معرّفي كند ، از آینده تصویري روشن به دست دهد . رضایت و امید را به ارمغان آورد ، راهِ رشد و تعالي را نشان دهد و برنامۀ زندگي ا

 رسند . ند دارند و در یك نیازِ جامع یعني شناختِ راه صحیح زندگي به هم ميبخش را عرضه كند . پس نیازهاي بُنیادین انسان با یكدیگر پیو و كرامت

 كشفِ راهِ درستِ زندگي [05ش]نیازهاي دیگر است ؟  انسان جامعِ كدام یك از نیازهاي بنیادینِ ـ8

 . عقل وسیلۀ فهمِ پیامِ الهي است [50خ ]وسیلۀ فهم پیام الهي چیست ؟  ـ5

 [ 50ش ] هدف به انسان داده است ، كدامند ؟ درستِ راه كه خداوند براي تشخیصِ دو چراغِ ـ0

 پیامبران یا فرستادگانِ الهي ـعقل 

 [55خ   -50د ]امام كاظم )ع( چیست ؟  نهان در كالمِ آشكار و حجّتِ منظور از حجّتِ ـ15

 هاست . انسان نهان ، همان عقلِ اند و منظور از حجّتِ آشكار ، رسوالن و انبیا و ائمّه منظور از حجّتِ

 [58خ]خلقت است ؟  و همگاني در نظامِ عامّ چرا هدایت یك اصلِ ـ11

ا ه نقص و ضعف و ناآگاهي است و این ویژگي  هدف ، نشانۀ كند . خلقِ بي هیچ موجودي را بیهوده و عَبَث خلق نميخداي جهان ، خالقِ حكیم است .

كند . پس هدایت یك اصلِ عامّ و همگاني  مخلوقي را براي هدفي حكیمانه آفریده است و آن را به سوي هدفش هدایت ميتواند در خداوند باشد .هر نمي

 در نظامِ خلقت است .

 [05د].  عمومي را تعریف كنید هدایتِ ـ12
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هدف كند . آفرینشِ بيرسیدن به آن هدف هدایت ميكند و براي خداي جهان آفریدگاري حكیم است . یعني ؛ هر موجودي را براي هدفي مُعیّن خَلق مي

  تواند در خداوند باشد . پس ، هدایت یك اصلِ عامّ و همگاني در نظامِ خِلقت است .  نشانۀ نقص و ضعف و ناآگاهي است و این ویژگیها نمي

 [05خ]( حكیم است ، یعني چه ؟  ) آفریدگاري خداي جهان ، خالقي ـ13

 كند . را بیهوده و عَبَث خلق نميیعني ؛ هیچ موجودي 

 اختیار و انتخاب ـتفكّر و تعقّل  [58ش ]كدامند ؟  او تأثیر دارند ، دو ویژگي انسان كه در هدایتِ ـ13

 . ص كنیدبا )ص/ غ( مشخّ  زیر را ةدرستي یا نادرستي گزار ـ10

 ص [05ش] . دهدو پاسخ ميیابد خود بسیاري از مجهوالت و مسائل را در مي عقلِ انسان به كمكِ ـ

 اگر در موضوعي اطّالعاتِ صحیح ولي ناقص در اختیارِ دستگاهِ تفكّر قرار گیرد نتیجه چه خواهد بود ؟ـ 18

 رسد .  انسان به نظري كامل و جامع نمي

 [55د ]كامل شرح دهید .  شود را به طورِموجودات مي انسان با سایرِ نیادینِبُ تمایزِ ویژگیهایي كه سببِ ـ18

/ تعقّل/ تدبّر و تفقّه یاد یكي از این ویژگیها توانایي تفكّر و تعقّل است . قرآنِ كریم در بیشترِ مواردي كه به هدایت اشاره دارد از این قوّه به نامهاي تفكّر

گوییم حَرَكَتِ انسان اختیاري است ار و انتخاب است . اگر ميداند . ویژگي دیگر قدرتِ اختیكند و رسیدن به حقیقت را به كمك این ابزار ممكن ميمي

 تواند هدفِ درست را تشخیص دهد ، آن را برگزیند و به سویش حَرَكَت كند .بدان معناست كه مي

 [05د] . انسان را نام ببرید بنیادینِ سه مورد از نیازهايِ ـ15

 راه درستِ زندگي كشفِـ دركِ آیندة خویش  ـدركِ هدف زندگي 

 نیازهاي بنیادین است ؟  جامعِ « راه درست زندگي كشفِ» چگونه ـ 10

راه  ، دراه درست زندگي آن راهي است كه بتواند واالترین هدف را نشان دهد ، از آینده تصویري روشن به دست دهد ،  رضایت و امید به ارمغان آور

در واقع نیازهاي بنیادین انسان با یكدیگر پیوند دارند و در . بخش را عرضه كند اجتماعي عادالنه و كرامتزندگي رشد و تعالي را نشان دهد و برنامۀ 

 رسند .به هم مي ـ راه صحیح زندگي یعني شناختِ ـ یك نیاز جامع

 ( زندگي صحیحِ راهِ شناختِ یا چگونه زیستن یازندگي  درستِ هرا كشفِ ) جامع یعني در یك نیازِ نیادین انسان با یكدیگر پیوند دارند وـ نیازهاي ب25ُ

 رسند .به هم مي

 یكي از نیازهاي بُنیادین انسان است ؟ «احساسِ امنیّت و آرامش در زندگي  »ـ چرا 21

ترس و ناامیدي زندگي دانیم كه دلهره و هریك از ما به دنبالِ آرامش دروني و امیدواري و رضایت از زندگي هستیم از اضطراب و تشویش گریزانیم . مي

بخشد . سرچشمۀ شادیها احساسِ رضایت و آرامش دروني كند و رضایت از زندگي و امید به آدمي نشاط و شادابي و چاالكي ميرا تلخ و ناخوشایند مي

 است .

 س دوم :رد

  [58د - 50خ] . د را نام ببریدمتعدّ پیامبرانِ آمدنِ عللِ ـ1

 هاي اوّلیه  ـ پایین بودنِ سطحِ دركِ انسان1

 ـ از بین رفتنِ تعلیماتِ پیامبرِ قبل یا تحریفِ كلّي آن تعلیمات 2
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  آن  ـ استمرار در دعوت و ترویجِ پیوستۀ3

 [05د -05خ ] . را توضیح دهید «پیشین  پیامبرِ تعلیماتِ از بین رفتن یا تحریفِ »د متعدّ پیامبرانِ آمدنِ از عللِ ـ2

شد كه اي عوض ميگردید یا به گونهبه علّتِ ابتدایي بودنِ سطحِ فرهنگ و زندگي اجتماعي و عدم توسعۀ كتابت ، تعلیماتِ انبیاء به تدریج فراموش مي

 كردند .سانها ابالغ ميآمدند و تعلیماتِ اصیل و تحریف نشده را بارِ دیگر به اندیگر با اصلِ آن شباهتي نداشت . بر این اساس پیامبران بعدي مي

پایین بودنِ سطحِ دركِ  [50خ]د اشاره دارد ؟ متعدّ پیامبرانِ آمدنِ به كدام یك از عللِ « نَحنُ مَعاشِرَ االَنبیاءِ اُمِرنا اَن نُـکَلِّمَ النِّاسَ عَليَ قَدرِ عُقولِهِم » حدیثِ ـ3

  انسانهاي اولیه

 [50ش] . ؟ توضیح دهید چه صورتي استت از گناه و خطا در پیامبران به مصونیّ ـ3

اي از علم ،  مندي از الطافِ الهي به چُنان مرتبه دهند امّا با بهره اند و كارهاي خود را با اختیار انجام مي پیامبران با وجودِ مقام و منزلتي كه دارند ، انسان

 شوند . چُنان بینشِ عمیقي برخوردارند كه به خطا و اشتباه گرفتار نميروند همچُنین از  گاه به سوي گناه نمي اند كه هیچ ایمان و تقوا رسیده

 [58خ ]روند ؟ توضیح دهید. گناه نمي بیروني است یا با اختیار به سمتِ یك مانعِ ت از گناه در پیامبران به دلیلِآیا مصونیّ ـ0

اي از ایمان و تقوا را مندي از الطافِ الهي چُنان مرتبهدهند و با بهرهبا اختیار انجام مياند و كارهاي خود را پیامبران با وجودِ مَقام و منزلتي كه دارند انسان

 شوند .روند . و از چُنان بینش عمیقي برخوردارند كه به خطا و اشتباه گرفتار نميدارند كه هیچ گاه به سوي گناه نمي

 [58خ ](  مورد 2؟ ) ذكر تهاي مربوط به رسالت ضروري است چرا عصمت در حوزة مسئولیّ ـ8

 شود .  رسد و امكانِ هدایت از مردم سَلب مي اگر پیامبري در دریافت و ابالغِ وحي معصوم نباشد ، دینِ الهي به درستي به مردم نمي ـ

 رود . مردم به دین از دست ميشود و اعتمادِ  اگر پیامبري در مقامِ تعلیم و تبیینِ دین معصوم نباشد . امكانِ انحراف در تعالیمِ الهي پیدا مي ـ

ق بگیرند و به اگر پیامبري در هنگامِ اجراي فرمانِ الهي معصوم نباشد ، امكان دارد كارهایي مخالفِ دستورهاي الهي انجام دهد و مردم نیز از او سرمش ـ

  گمراهي و انحراف مبتال شوند .

 [50د -55ش -58ش] . وحـي را تعریف كنید ـ8

 معارف به قلبِ پیامبر )ص( از سوي خداوند و سخن گفتنِ جبرئیل با اوست .القاي معاني و 

 [58ش] ترین درجۀ وحي مخصوص چه كساني است و به چه معناست ؟عالي ـ5

  .  ترین درجۀ وحي مخصوص پیامبران است ، به معني القاي معاني و معارف به قلب پیامبر از سوي خداوند و سخن گفتن خداوند و جبرئیل با اوست عالي

 [58ش] . را توضیح دهید «قرآن كریم از تحریف  حفظِ »اكرم )ص(  پیامبرِ جاودانگي شریعتِ از عواملِ ـ0

ها و با تالش و  آوري و حفظ قرآن داشت و نیز در پي رشدِ انسان ارادة خداوندي و با اهتمامي كه پیامبر اكرم )ص( در جمعدر پرتو عنایتِ الهي و 

 . اي بر آن افزوده یا از آن كم نگردید هاي مختلف ، این كتاب دچارِ تحریف نشد و هیچ كلمه كوشش مسلمانان در دوره

  [58د - 50خ] . معجزه ) اعجاز( را تعریف كنید ـ15

هاي نُبُوّت ایشان بود را  دادند این كارها كه در حُكمِ نشانه العاده كه مخالفان از مقابله با آن عاجز بودند ، انجام مي پیامبران به اذنِ خدا كارهاي خارق

 گویند . معجزه مي

منشأ  [05ش 50د])ذكر یك مثال(  ؟ اگر خداوند یك دین براي انسانها فرستاده است ، پس چرا اكنون ادیان الهي مختلفي در جهان وجود دارد ـ11

  اند .پیامبر نپذیرفتهاند كه با آمدنِ پیامبرِ جدید در مقابلِ دعوتِ او ایستاده و او را به عنوانِ دیني و مذهبي بوده چند دیني آن دسته از مبلّغانِ اختالف و

 [01خ]منشأ اصلي اختالف و چند دیني از نظرِ قرآنِ كریم چیست ؟ ـ 12
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 رهبرانِ دیني كه براي حفظِ مقام و موقعیّتِ خود در برابرِ دعوتِ پیامبران ایستادند .                  

 [58ش ]دو مورد را بنویسید .  « واحـد دیـنِ » از محورهاي اصلي برنامه ـ13

ایمان به فرستادگانِ الهي و راهنمایانِ دین  ـاعتقاد به عادالنه بودنِ نظامِ هستي  ـایمان به معاد و سراي آخرت  ـ  ایمان به خداي یگانه و دوري از شرك

  برپایي نظام اجتماعي بر اساسِ عدل ـدوري از رزایل و زشتیهاي اخالقي  ـكسبِ مكارمِ اخالقي  ـعبادت و بندگي خداوند با انجام دادنِ فرایض  ـ

 [55خ ]  نیاز ندارد ؟ « تصحیح » و « تكمیل » كریم به توضیح دهید چرا قرآنِ ـ13

دادند در نتیجه الزم بود كتابِ دیگري بیایدكه مناسبِ زمانهاي بعد كتابهاي آسماني گذشته مناسبِ زمانِ خویش بودند و به نیازهاي آیندگان پاسخ نمي

اي بایست كتابِ دیگري بیاید كه داراي اعتبار باشد امّا قرآنِ كریم هم كامل و شامل برنامهشدند . به همین جهت ميهم چُنین آن كتابها تحریف مي باشد .

 براي همۀ زمانها و هم مصون و محفوظ از تحریف است پس به تكمیل و تصحیح نیاز ندارد .

 [05د -50خ] شود را نام ببرید .زمان مي رِآن با نیازهاي متغیّ انطباقِ اسالم كه سببِ ویژگیهاي دینِ ـ10

 تقدّم روح و معنا به ظاهر و قالب :توجّه به نیازهاي ثابت در عینِ توجّه به نیازهاي متغیّر       دوم : اوّل 

 اختیاراتِ حاكم و نظام اسالمي  :وجودِ قوانینِ تنظیم كننده                                       چهارم  :سوم 

 [ 50ش ]اكرم )ص( جاویدان باشد را فقط نام ببرید .  پیامبرِ عواملي كه سبب شد شریعتِ ـ18

 ـ حفظِ قرآن از تحریف2 ـ آمادگي جامعه براي دریافتِ برنامۀ زندگي1

 پاسخگویي به نیازهاي زمانهبیني راههاي ـ پیش3 ـ وجودِ امام معصوم )ع (پس از پیامبرِ اكرم )ص(      3
 

 . با ) ص/ غ ( مشخص كنید هاي زیر را درستي یا نادرستي گزارهـ 18

 ص [05ش] . شوندعمیقي برخوردارند كه به خطا و اشتباه گرفتار نمي نان بینشِپیامبران از چُ ـ

 ص [02]خاند . محتواي اصلي دعوتِ پیامبران یكسان بوده است و همۀ آنها آورندة یك دین بوده ـ

 توضیح دهید چرا تعدّد پیامبران به معناي تعدّد و اختالفِ دین و اصول دعوت آنان نیست ؟ ـ15

كند . و اجراي یك دین در شرایط و زمانهاي متفاوت حكایت مي آنان نیست بلكه از تبلیغ دعوتِ د و اختالف در دین و اصولِتعدّد پیامبران به معناي تعدّ

ا انبیا یكي بوده امّ ۀهم در حقیقت دینِ. برخي از احكام و دستورهاي فرعي تفاوت داشتند  ا درخود مشترك بودند امّ دعوتِ اصولِهمه در ؛ یعني 

 متفاوتي داشتند .  شریعتِ

 درس سوم :

و اگر در شكّ بودید  [05د -05ش -)با پیام( 55د -58ش] ( 23، ) بقره « ... مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَيْبٍ فِي كُنْتُمْ وَ إِنْ »:  ترجمه كنید ـ1

 از آنچه بر بندة خود نازل كردیم پس یك سوره مانندِ آن بیاورید . 

 تَحدّي یا مبارزه طلبي : پیام

 [02خ] ( 23، ) بقره« ... وَ الْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا الَّتِي النَّارَ فَاتَّقُوا تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ»  كنید : ترجمهـ 2

 دهید ، پس بترسید از بترسید از آتشي كه هیزمش مردمان و سنگها هستند .پس اگر انجام ندادید و هرگز انجام نمي

انسجام دروني [ 01خ]دلیلِ الهي بودنِ قرآن چیست ؟  (52نساء ،) « . كَثِیرًا اخْتِالفًا فِیهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ غَیْرِ عِنْدِ مِنْ كَانَ لَوْ وَ ... »با توجّه به عبارتِ قرآني ـ 3

 قرآن در عینِ نزولِ تدریجي آن
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 [05ش - 50د - 55خ  - 58د - 58ش ـ  50ش] . تحدّي را تعریف كنید ـ3

 گویند . قرآن شكّ دارند ، یك سوره مانندِ آن بیاورند این دعوت به مبارزه را تحدّي ميخواهد اگر در الهي بودنِ كتابِ  پیامبرِ اسالم )ص( از مخالفان مي

 [50د ]آمد ؟ خودش اختصاص داشت ، چه مشكلي پیش مي اسالم اگر به زمانِ پیامبرِ اعجازِ ـ0

اي است كه در  سندِ نُبُوّت و حقّانیّتِ او نیز به گونه از اوست ،ها و دورانِ بعد  از آنجا كه پیامبرِ اكرم )ص( آخرین پیامبر و تعلیماتِ ایشان براي همۀ زمان

 توانست شاهدي حاضر بر نُبُوّت ایشان باشد . ها حاضر است و اگر معجزة پیامبرِ اكرم )ص( از نوعِ كتاب و علم و فرهنگ نبود نمي ها و دوران همۀ زمان

 [58خ] دارد ؟ «دروني  تدریجي ، انسجامِ نزولِ در عینِ» توضیح دهید چگونه قرآن كریم  ـ8

سال نازل شده و دربارة موضوعاتِ متنوّعي مانندِ توحید ، معاد ، انسان ، نظامِ خلقت ، سرگذشتِ پیامبران ،  23آیه قرآن كریم در طول  8238با اینكه 

تر از اعضاي یك بدن یا  آن تعارض و ناسازگاري نیست ، بلكه دقیقنظام اجتماعي ، اخالق و احكام سخن گفته است . با وجود این ، نه تنها میانِ آیاتِ 

  اجزاي یك درخت هماهنگ و مؤیّد یكدیگرند .

 [58د -58ش] . كریم را نام ببرید قرآنِ هاي اعجازِجنبه ـ8

 هاي محتوایي و معنایي نشانه ـهاي لفظي و ظاهري  نشانه

 [58د] . از ویژگیهاي محتوایي و معنایي قرآن را توضیح دهید «تازگي و شادابي دائمي »  ـ5

دهند . هاي جدید ميشوند و با پیشرفت فرهنگ و دانش بشري همه یا قسمتي از آنها جاي خود را به اندیشهها به ترویج كهنه ميمعموالً افكار و اندیشه

گشاید این كتاب ، كتابِ دیروز و افقهاي جدیدي از حكمت و معرفت را به روي جویندگان ميشود بلكه امّا قرآنِ كریم نه تنها با پیشرفت زمانه كُهنه نمي

 امروز و فرداهاي انسانهاست .

 [55ش]دیروز ، امروز و فرداهاي انسانهاست ؟  كریم كتابِ چرا قرآنِ ـ0

دهند امّا هاي جدید ميهمه یا قسمتي از آنها جاي خود را به اندیشه شوند و با پیشرفتِ فرهنگ و دانشِ بشريها به تدریج كهنه ميمعموالً افكار و اندیشه

كتابِ  ، گُشاید . این كتابهاي جدید از حكمت و معرفت را به روي جویندگان ميشود بلكه اُفُقبینیم قرآنِ كریم نه تنها با پیشرفتِ زمانه كُهنه نميمي

تري از فرهنگ و دانش برسند درخشندگي و شادابي قرآن بیشتر دیروز ، امروز و فرداهاي انسانهاست . هر چه زمان بگذرد و انسانها به درجاتِ عالي

 نمایان خواهد شد .

 [58 خ] ؟ امروزي باشد تواند پاسخگوي نیازهاي بشرِتوضیح دهید آیا قرآن كه پانزده قرن پیش نازل شده مي ـ15

اي به دور از فرهنگ و دانش نازل شده در مورد همۀ مسائل مهمّ و حیاتي كه انسان در قرآنِ كریم با وجود اینكه حدودِ پانزده قرن پیش و در جامعه

گوید بلكه سخن گفته و چیزي را فروگذار نكرده است . این كتاب فقط از امورِ معنوي و آخِرت و رابطۀ انسان با خدا سخن نمي ،هدایت بدان نیاز دارد 

اي جامع و همه جانبه را در گوید و برنامهاز زندگي مادّي ودنیوي انسان ، مسئولیّتهاي سیاسي و اجتماعي او ، رابطۀ وي با انسانهاي دیگر سخن مي

 دهد .رش قرار مياختیا

 [ 50ش] . را شرح دهید « جانبه بودنت و همهجامعیّ »كریم  از ویژگیهاي محتوایي و معنایي قرآنِ ـ11

اي به دور از فرهنگ و دانش نازل شده در موردِ همۀ  مسائل مهمّ و حیاتي كه انسان در هدایت قرآنِ كریم با وجود اینكه حدودِ پانزده قرنِ پیش در جامعه

گوید بلكه از زندگي ن نميانسان با خدا سخ ۀبطرا رت ومعنوي یا آخِ این كتاب فقط از امورِبدان نیاز دارد سخن گفته و چیزي را فروگذار نكرده است . 

همه جانبه را در اختیارش  اي جامع وبرنامه گوید ونیز رابطۀ وي با انسانهاي دیگر سخن مي اجتماعي او و اي سیاسي وتهمسئولیّ دنیوي انسان ، ي ومادّ

 دهد .قرار مي
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  ظاهريهاي لفظي و نشانه  [01خ-55خ] كریم است ؟ قرآنِ هاي اعجازِمربوط به كدام یك از جنبه « موزون بودن در كلمات و رسایي در تعبیرات » ـ12

 [50خ]:  ل كنیدماك ـ13

 این كتاب آسماني است .  اعجازِ ( لفظي و ظاهري )هاي كریم در افكار و نفوس از نشانه ة قرآنِالعادّخارق نفوذِ ـ

  [05خ].  قرآن كریم را بنویسید ویژگي مهمّ ـ13

 است .ـ جاودانه و همیشگي 2ـ دلیل و سندِ نُبُوّت پیامبر اكرم )ص( است .        1

 [05د] كتاب قرار داده است ؟ اسالم )ص( را از نوعِ چرا خداوند معجزة پیامبرِ ـ10

اي است كه در همۀ زمانها چون پیامبرِ اكرم )ص( آخِرین پیامبر و تعلیماتِ ایشان براي همۀ زمانهاي بعد از اوست ، سندِ نُبُوَّت و حقّانیّت او نیز به گونه

. اگر معجزة پیامبرِ اكرم )ص( از نوعِ كتاب و علم و كند هاي خود دعوت مياي مانندِ سورهمخالفان را به آوردنِ سورهحضور دارد و هم اكنون نیز 

 دائمي بر نُبُوَّت ایشان باشد . وتوانست شاهدي حاضر فرهنگ نبود ، نمي

 درس چهارم :

 [55خ ]( 183، ) آل عمران  « فیهِم رَسوالً مِن اَنفُسِهِملَقَد مَنَّ اهللُ عَلَي المؤمِنینَ اِذ بَعَثَ  »ترجمه كنید :  ـ1

 اي از خودشان برانگیخت .به یقین خداوند بر مؤمنان منّت گذاشت آنگاه كه در میانِ آنان فرستاده

 ( 131/  3) نساء ، ،  « ... و لَن يَجْعلَ اللِّهُ لِلْکافرينَ علي المؤمنینَ سَبیالً .» ترجمه كنید : ـ 2

 . براي كافران راهي ) راه تسلّط ( بر مؤمنان،  دهد خداوند قرار نمي و هرگز

به كدام یك از آنها اشاره دارد ؟  « ... يَتلو عَلَیهِم آياتِهِ و يُزَكِّیهِم و يُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ و الحِکمَةَ ... »قلمروهاي رسالت پیامبر )ص( را نام برده ، بنویسید آیه  ـ3

 [50ش]

 ـ مرجعیّتِ علمي2 و ابالغِ وحيـ دریافت 1

 ـ والیتِ معنوي3 ـ والیت و رهبري جامعه3

 دارد .« مرجعیّتِ علمي  »و آیه اشاره به 

 [05ش -58ش -50د ].  پیامبر )ص( را نام ببرید وهاي رسالتِرقلم ـ3

 ـ تعلیم و تبیینِ تعالیمِ دین)مرجعیّت علمي(2 ـ دریافتِ وحي و رساندنِ آن به مردم1

   ـ والیتِ معنوي 3 ـ والیت و سرپرستي جامعه براي اجراي قوانینِ الهي)والیتِ ظاهري(3
 
 هاي رسالتِ پیامبرِ اكرم )ص( تعلیم و تبیینِ تعالیمِ دین را توضیح دهید .  از قلمرو ـ0

بر عهده داشت تا مردم بتوانند به معارفِ بلندِ این كتابِ آسْماني وحي نبود بلكه وظیفۀ تفسیر و تبیینِ قرآنِ كریم را نیز   پیامبرِ اكرم )ص( ، تنها رسانندة

معتبرترین مرجعِ  دست یابند و جزئیاتِ احكام و قوانین را بفهمند و شیوة عمل كردن به آن را بیاموزند از این رو ، گفتار و رفتارِ پیامبر )ص( اوّلین و

 ترین معلّم قرآن بوده است . و بزرگ علمي براي فهمِ عمیقِ آیاتِ الهي است پس ایشان اوّلین

 [50خ]اكرم )ص( را توضیح دهید .  پیامبرِ از قلمروهاي رسالتِ « ظاهري والیتِ » ـ8

ضِ اینكه مردمِ منظور از والیتِ ظاهري والیت بر جامعه و پیاده كردنِ قوانینِ اسالم و اجراي قوانین و احكام الهي در جامعه بود . به همین جهت به مح
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ناي قوانینِ اسالم مدینه ، اسالم را پذیرفتند و ایشان به مدینه هجرت كرده ، به كمك مردم آن شهر و مهاجراني كه از مكّه آمده بودند حكومتي را كه بر مب

 ریزي نمود .شد پياداره مي

 . ص كنیدبا ) ص/ غ ( مشخّ هاي زیر را درستي یا نادرستي گزاره ـ8

 غ  [50د].  گویندمعنوي مي الهي را والیتِ جامعه براي اجراي قوانینِوالیت و سرپرستي  ـ

 ص [05خ].  الهي است آیاتِ عمیقِ علمي براي فهمِ پیامبر )ص( اوّلین و معتبرترین مرجعِ گفتار و رفتارِ ـ

  : ل كنیدماك ـ5

 [55ش] . نامندمي (طاغوت)در اسالم ، كساني را كه فرمان و قانونشان نشأت گرفته از قرآن نیست  ـ

 [05خ]است .  ( حرام )دستورهاي وي بر مسلمانان دادنِ و انجام  « طاغوت »به  ۀمراجع ـ

 . باشدمي ( والیتِ معنوي ) برترین و باالترین قلمرو رسالتِ پیامبرِ اكرم )ص( ـ

 [01خ] پیامبر است . ( رفتار )و (  گفتار)  اوّلین و معتبرترین مرجعِ علمي براي فهمِ عمیقِ آیاتِ الهي ـ

 [02خ-05د - 50ش -55د  -58ش -58د  -58خ -50خ ].  طاغوت را تعریف كنید ـ0

كنند ، در حالي كه خداوند آنها را تعیین نكرده و فرمان و قانونشان نشأت گرفته از قرآن ، یعني  گذاري مي دهند و قانون كساني كه به مردم فرمان مي

 شوند . طاغوت نامیده ميبرخاسته از فرمانِ الهي نیست 

 [05ش] . اسالمي را نام ببرید اسالمي به والیت و حكومتِ ۀنیازمندي جامع دو دلیل از دالیلِ ـ15

 ـ ضرورت اجراي احكام اسالمي مانندِ عدالت اجتماعي2                                ـ جامعیّت دینِ اسالم1

 ـ ضرورتِ پذیرشِ والیتِ الهي و دوري از حكومتِ طاغوت 3

 باالترین و برترین مقامِ پیامبرِ خدا )ص( چیست و میزانِ دركِ افراد از این مقام به چه چیزي بستگي دارد ؟  ـ 11

مؤمنان به میزاني كه چشمِ باطنشان باز شود و كه ابعادِ آن بر افرادِ معمولي آشكار نیست . والیتِ معنوي باالترین و برترین مقامِ پیامبر)ص( است 

 كنند . اي از این والیت را درك مي هایي از عالَمِ غیب كنار رود مرتبه پرده

 درس پنجم :

 [05د -50ش -58د-50خ](  88 ، مائده ) « ...رِسَالَتَهُ  بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ مَا بَلِِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهَا يَا »:  آیه ترجمه و پیامِ ـ1

 . اي او را به انجام نرسانده اي پیامبر آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده ابالغ كن و اگر انجام ندهي پس رسالتِ

 (اشاره به محتواي حدیثِ غدیر  )تعیینِ حضرتِ علي)ع( به عنوانِ جانشینِ خود  : آیه پیامِ

 [50د]( 00، ) نساء  « ... مِنْکُمْ األمْرِ وَ أُولِي الرَّسُولَ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ أَطِیعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا »:  آیه ترجمه و پیامِ ـ2

 اید ، خدا را اطاعت كنید و اطاعت كنید پیامبر را و صاحبان امر كه از شمایند . اي كساني كه ایمان آورده

  كند ، باید در كارهاي خود فرمانبردارِ خداوند ، پیامبر اكرم )ص( و وليّ امر باشد . هر مسلماني ، در هر عصر و زماني كه زندگي مي : آیه پیامِ

 [55د -58ش -58خ]بنویسید.( را  33احزاب  ) « اِنَّما يُريدُ اهللُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیتِ و يُطَهِرَكُم تَطهیراً » : یك پیام آیه ـ3

 ... كند یا، حضرتِ فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السّالم را اعالم مي این واقعه عصمتِ حضرتِ علي )ع(
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 [58ش] اي است ؟دربارة چه واقعه « مَن كُنتُ مَوالهُ فَهذا عَليٌ مَوالهُ » حدیثِ ـ3

 دربارة واقعۀ بزرگ غدیر و والیتِ حضرت علي )ع( 

 اي است؟  را تكمیل كرده و بنویسید دربارة چه واقعه « مَنْ كُنْتُ مَوالهُ ... » ـ حدیث0ِ

 دربارة واقعۀ بزرگِ غدیر و والیتِ حضرتِ علي )ع(ـ فَهذا عَليٌّ مَوْالهُ  

 هركس كه من وليّ و سرپرستِ اویم ، علي نیز وليّ و سرپرستِ اوست .

 [50ش] ، بنویسید. بیان فرمودند « ثقلین » )ص( در ارتباط با قرآن و اهل بیت )ع( در حدیثِ اكرم دو مورد از نكاتي را كه پیامبرِ ـ8

 ـ قرآن و اهلِ بیت دو چیزِ گرانبهاست كه پیامبر)ص( در میانِ امّت به جا گذاردند .1

 شوند . اند و از هم جدا نمي ـ قرآن و اهل بیت همواره با هم2

 دِ معصوم نیز در كنارِ آن همیشگي خواهد بود .ـ چون قرآن همیشگي است وجو3

 ) دو مورد كافي است . ( شود . ـ هر كسي به آن دو تمسّك جوید هرگز گمراه نمي3

 [58د]خود براي مردم به جا گذاشتند چه بود و دربارة آنها چه سفارش فرمود ؟  ثقلین دو چیز گرانبها كه پیامبر )ص( پس از رحلتِ حدیثِ بر اساسِ ـ8

 خدا و عترت  كتابِ

 شوند .شوید و این دو هرگز از هم جدا نميتا وقتي كه به این دو تمسّك جویید هرگزگمراه نمي : و سفارش فرمود

 [55ش -58خ ] . را بنویسید « مَن ماتَ وَ لَم يَعرِف اِمامَ زَمانِهِ ماتَ میتَةً جاهِلیَّةً »حدیث :  پیامِ ـ5

 رده است .خود را نشناخته باشد به مرگِ جاهلي مُ زمانِ هركس بمیرد و امامِ

خ ](  مصداق آیه ( ) بیانِ 00 ، . )مائده را بنویسید « . رَاكِعُونَ وَ هُمْ الزَّكَاةَ وَ يُؤْتُونَ الصَّالةَ يُقِیمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ وَ رَسُولُهُ اللَّهُ وَلِیُّکُمُ إِنَّمَا » آیۀ : نامِ ـ0

  [ 50د -55

 . باشدآیه علي )ع( مي و مصداقِ ـ آیۀ والیت

 [ 05خ]شود ؟ رود ، بلكه بیشتر هم ميرا نیاز به امام پس از پیامبر نه تنها از بین نميچ ـ15

آید ، همچُنین روابطِ مي هاي مختلف مسائل جدید و طرزِ فكرهاي گوناگون به وجودها و اندیشهزیرا با گذشتِ زمان و گسترشِ سرزمینِ اسالمي فرقه

كند كه بدونِ وجودِ یك مفسّرِ معتبرِ وحي پاسخگویي صحیح به این نیازها شود و به احكامِ جدیدي نیاز پیدا ميتري وارد مياجتماعي به مرحلۀ پیچیده

 ممكن نیست .

 [ 02خ]آیۀ زیر را تكمیل نموده و یك پیام از آن استخراج كنید . ـ 11

   ( 33/  33احزاب ،  )،  « .يُطَهِِّرَكُمْ تَطْهِیرًا  وَ ...إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ » ـ 

) یا كند .  السّالم را اعالم مي این واقعه ، عصمتِ حضرتِ علي ، حضرتِ فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم « ...لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ  ...» 

  مرتبطِ دیگر (هر پیام 

 [05د] . با ) ص/ غ ( مشخص كنید  زیر را ةدرستي یا نادرستي گزار ـ12

 صۀ اطهار )ع( را به این مقام برگزیده است. رسول خدا با هدایت و راهنمایي خدا بوده و خدا ائمّ جانشینِ تعیینِ ـ

 درس ششم :
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چه نكاتي به  « . ، باید از درِ آن وارد شود خواهد به این علم برسد، هر كس مي است من شهر علمم و علي درِ آن »اسالم )ص( :  پیامبرِ از سخنِ ـ1

 [05د]آید ؟ ) ذكر دو مورد( دست مي

 حضرتِ علي )ع( پس از رسولِ خدا از همه داناتر است .  ـ

 فرمود كه ؛ همه باید به ایشان مراجعه كنند . حضرتِ علي )ع( در علمِ خود معصوم است و گرنه رسولِ خدا )ص( نمي ـ

مندي از بهره بر مردم واجب است كه از دانشِ حضرتِ علي )ع( بهره ببرند و مطابقِ نظرِ ایشان عمل كنند زیرا ایشان راهِ رسیدن به علمِ پیامبر است و ـ

  علمِ پیامبر هم بر همه واجب است .

 یار و طرفدار  ،به معناي پیرو  [ 02]خ دو معنا (  باشد ؟ ) ذكرِدر لغت به چه معنا مي «شیعه  » ـ2

 [01]خ  سازِ وحدت بینِ مسلمانان است ؟كدام باورهاي مشترك زمینهـ 3

 اعتقاد به خدا ، پیامبرِ اكرم )ص( ، قرآن ، قیامت 

 [02]خ  ایشان است . (مانندِ عملِ بي )و  (نظیر ایمانِ بي )حضرتِ علي )ع( در نزدِ خدا و پیامبر به سببِ  مَقام و منزلتِـ 3

 درس هفتم :

 [50خ] . ایشان شد را بنویسید احادیثِ اسالمي و جعلِ تحریف در معارفِ پیامبر)ص( موجبِ دو مورد از مسایلي كه پس از رحلتِـ 1

گروهي از علماي اهلِ كتاب مطابق با افكارِ خود یا موافق با منافعِ ـ تفسیر و تبیینِ آیاتِ قرآن و معارفِ اسالمي توسّط برخي عالمانِ وابسته به قدرت و 1

 قدرتمندان

 عبّاس امیّه و بني ظالم بني حاكمانِ طِهاي انحرافي توسّ ـ قدرت دادن به اندیشه2

 ـ جعلِ احادیث از سوي دنیا دوستان براي نزدیكي به حاكمان3

 مورد كافي است . ( 2) هاي خُرافي دربارة پیامبران توسّط برخي از علما در مساجد داستان ـ نقل3ِ

 [05ش -50ش](  ذكر دو مورد ) اس با رهبري رسول خدا )ص( در چه چیزهایي بود ؟عبّامیّه و بنيتفاوت اساسي حكومت بني ـ2

 مالك كرامتِ تقوا بود .ـ حكومتِ پیامبرِ خدا )ص( بر پایۀ برابري و مساوات بود و 1

 ) دو مورد كافي است . ( خواند . ـ پیامبر )ص( مردم را به مبارزه و ستم فرا مي2

  شدند نزدِ پیامبر )ص( صاحبِ منزلت شدند . ارزش تلّقي مي ـ آنان كه نزدِ اشرافِ مكّه و مدینه منزلتِ باالیي نداشتند و بي3

شخصیّتهاي باتقوي و جهادگر منزوي شدند و طالبانِ قدرت و ثروت قُرب و منزلت یافتند و دشمنانِ اسالم با تزویر و عبّاس امیّه و بنيامّا در حكومتِ  بني

  نیرنگ خود را در جبهۀ دوستان قرار دادند و به تدریج شیوة حكومتي قیصران روم و كسرایان ایران را در پیش گرفتند .

.  ( به وجود آمد را بنویسید )ص( ) نگهداري حدیث از طریق حافظه پیامبر اكرم احادیثِ نوشتنِ تِممنوعیّ اساسي كه به سببِ دو مورد از اشكاالتِ ـ3

 [02خ-05ش - 50ش  - 58ش  - 58ش  - 50د ]

 شدند . ها و گاه خودِ احادیث فراموش مي احتمالِ خطا افزایش یافت و در نتیجه كلمات جا به جا و برخي عبارت ـالف  

آمد كه براساسِ اغراضِ شخصي به جعل یا تحریفِ حدیث بپردازند یا از ذكرِ برخي احادیث  شرایطِ مناسب براي جاعالنِ حدیث فراهم مي ـب 

 خودداري كنند .
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 .شد كه مدرك و منبعي كه از طریقِ آن بتوان احادیثِ درست را از نادرست تشخیص داد ، در دست نباشد  نوشته نشدنِ حدیث سبب مي ـ ج

) ذكرِ  دادند . شخصي را در احكامِ دیني دخالت مي  ماندند و به ناچار ، سلیقۀ بهره مي تر از همه اینكه مردم و محقّقان از یك منبعِ مهمّ هدایت بي مهمّ ـد 

 دو مورد به دلخواه (

 [58خ]اعتماد افزایش یافت؟  تها و الگوهاي غیرقابلِشخصیّ رسول خدا )ص( ظهورِ چگونه پس از رحلتِ ـ3

شدند  و افرادي كه در اندیشه و شد شخصیّتهاي اصیلِ اسالمي به خصوص اهل بیتِ پیامبر )ص( به انزوا كشیده ميهر چه از زمانِ پیامبر فاصله بیشتر مي

كردند . این گونه شخصیّتها در دستگاهِ برجسته پیدا ميتفكّر یا در عمل و اخالق یا در هر دو از معیارهاي اسالمي به دور بودند در جامعه جایگاهي 

 رسیدند . شدند و به شُهرت ميعبّاس صاحبِ موقعیّت ميامیّه و بنيحكومتِ بني

 [05خ -55ش -58د ] ( دمور 3را بنویسید.) ر )ص(پیامب پس از رحلتِ دو مورد از مسائل و مشكالت سیاسي ، اجتماعي و فرهنگي ـ0

 . مشكالتِ سیاسي واجنماعي و فرهنگي عصرِ ائمّه )ع( چهار مورد را بنویسیداز مسائل و  

ظهورِ  ـهاي اسالمي و جعلِ احادیث تحریف در اندیشه ـپیدایشِ مسائلِ جدید با گسترشِ دنیاي اسالم  ـپیامبر)ص(  احادیثِ ممنوعیّت از نوشتنِ

 تبدیلِ حكومتِ عدلِ نبوي به سلطنت قیصري و كسرایي . ـشخصیّتها و الگوهاي غیرِقابلِ اعتماد 

تهاي اصیل اسالمي به انزوا كشیده شوند ؟ پیامبر اكرم )ص( شخصیّ اجتماعي باعث شد كه با فاصله گرفتن از زمانِ ـسیاسي  كدام یك از مشكالتِ ـ8

 [55د ].  توضیح دهید

رو شخصیّتهاي برجستۀ جامعۀ خود هستند و آنها را عمومِ مردم در افكار و اعتقادات و رفتار و عمل دنباله ـظهورِ شخصیّتها و الگوهاي غیرِ قابلِ اعتماد 

شوند مند ميدهند ، اگر این الگوها صاحبِ كماالت و ارزشهاي الهي باشند مردم نیز به نسبتِ همّت و استعداد از این كماالت و ارزشها بهرهسوه قرار مياُ

 روي خواهند كرد .سوي زشتیها و بدیها بروند بیشترِ مردم نیز از آنها دنبالهو اگر آنها به 

 [05د] ؟ بهره نكردهدایت بي مهمِّ ه )ع( را از منبعِائمّ پیامبر )ص( پیروانِ احادیثِ نوشتنِ تِچرا ممنوعیّ ـ8

طریقِ این بزرگواران كه خود انسانهایي معصوم و به دور از خطا بودند و این احادیث را از چون احادیثِ پیامبر نزدِ ائمّه حفظ شده بود و پیروانِ ائمّه 

   آوردند . سخنانشان مانندِ سخنانِ رسولِ خدا معتبر و موثّق بود به دست مي

 درس هشتم :

 ) فقط پیام آیه(  [58خ -58د]( 23، )شوري  « ... الْقُرْبَى فِي الْمَوَدَّةَ إِال أَجْرًا عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ ال قُلْ ...» ترجمه كنید :  ـ1

 . خواهم مگر دوستي با خویشانبگو ازشما براي آن پاداشي نمي : ترجمه

 خواهد .پیامبر از پیروانش هیچ پاداشي جز دوستي با خاندانش نمي : پیام آیه

  [01خ-55د -58د - 50د -50خ] . تقیّه را تعریف كنیدـ 2

 از زمانِ كدام معصوم )ع( اجرا شد ؟ و به چه معناست ؟ « تقیّه »ـ 

كوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزاتِ خود را كه دشمن به آن حسّاسیّت داشت ،  ميكردند . یعني ؛ از زمانِ امامِ سجّاد )ع( تقیّه ميائمّه بزرگوارِ ما 

 گویند . ضربه بخورند . این اصل را تقیّه مي اي كه در عینِ ضربه زدن به دشمن ، كمتر مخفي نگه دارند به گونه

 [50ش](  . نام ببرید ) كردند ؟ت مياز چه اصولي تبعیّ «عدل  در مجاهده براي حكومتِ» بزرگوار ما  امامانِ ـ3

 ـ معرّفي خود به عنوانِ امام بر حق2ّ حاكمان ـ عدمِ تأیید1ِ
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 مبارزه   هاي درستِ ـ انتخابِ شیوه3 بخشي به مردمـ آگاهي3
 
 [58خ].  ، آن دو جهت چیست ؟ توضیح دهید كردندامامان )ع( از دو جهت با حاكمان زمان خود مبارزه مي ـ3

 [05د] . توضیح دهید ؟ كردندزمان خود مبارزه مي ظاهري از چه جهاتي با حاكمانِ ۀ اطهار )ع( در راستاي والیتِائمّ ؛یا 

در صورتِ  از آن جهت كه رهبري و ادارة جامعه از جانبِ خداوند به آنان سپرده شده بود و الزم بود كه براي انجام دادنِ این وظیفه به پا خیزند و اوّل ؛

 وجودِ شرایط و امكانات ، حُكّام غاصب را بركنار كنند .

دانستند و معتقد بودند كه اگر حاكمي ، حقوقِ مردم را زیر پا گذارد  م را گناه ميجهت كه سكوت در مقابلِ ظلم و زیرِ پا گذاشتنِ قوانینِ اسال از آن دوم ؛

 . و به احكامِ اسالمي عمل نكند ، براساسِ حُكمِ امرِ به معروف و نهي از منكر ، باید با او مقابله و مبارزه كرد

 [05د  -58د -58ش ]كردند ؟ ت ميتبعیّ «آگاهي بخشي به مردم  » ۀ معصومین )ع( در مجاهده از اصلِچرا ائمّـ 0

مان ، بر ائمّه علیهم السّالم معتقد بودند كه عامل اصلي حكومتِ جباران و ستمگران ، ناآگاهي مرم است ؛ به همین جهت ، در مبارزة خود علیه حاك

 . كوشیدند هاي مختلف براي آگاهي بخشي به مردم مي كردند و به شیوه آگاهي مردم تكیه مي

 . ص كنیدبا ) ص/ غ ( مشخّ زیر را  درستي یا نادرستي گزاره ـ8

 ص [01خ] دانستند .ائمّۀ اطهار راهِ رهایي مسلمانان از دستِ حاكمانِ طاغوتي و مشكالتِ اجتماعي را آگاهي آنها مي ـ

 [58خ]رد آمده است را بنویسید . ۀ اطهار )ع( گِخدا )ص( و ائمّ رسولِ حدیث كه در آن سخنانِ نام دو كتابِ ـ8

   استبصاركافي ، من الیحضره الفقیه ، تهذیب ، 

 [05خ]   ب( االستبصار :   الف( كافي : كتابهاي حدیثي مقابل را بنویسید . ردآورندگانِگِـ 5

  مرحوم شیخ طوسي ب( االستبصار :   مرحوم كلیني الف( كافي :

  [02خ-05ش -55خ ]  . علمي امامان )ع( را نام ببرید تِمربوط به مرجعیّ اقداماتِ ـ0

 اقدام براي حفظِ سخنان و سیرة پیامبر )ص( تعلیم و تفسیرِ قرآن

 تربیتِ شخصیّتهاي اسالمي پاسخ به مسائلِ جدید و نیازهاي نو
 

 [50خ ]  . را شرح دهید «معنوي امامان )ع(  والیتِ »امامت  تهاي مقامِاز مسئولیّـ 15

 را شرح دهید . « معنوي یاري مردم با والیتِ راهنمایي و »امامت  هاي مقامِتمسئولیّ از ـ

 ذنِهاي ظاهري به اِ، و عالوه بر راهنماییها و یاریهستي هستند  ت و رحمت در جهانِكَرَخیر و بَ ۀالم واسطعلیهم السّ ه اطهارِائمّ خدا )ص( پس از رسولِ

 رسانند .دهند و آنان را به مقصود ميبه نیازهاي مؤمنان پاسخ ميي نیز معنوي و غیب خداوند از طریقِ

 [50ش]تهاي مقام امامت ( ارتباط دارند ؟ مت چپ )مسئولیّمت راست با كدام یك از عبارات سَهریك از عبارات سَ ـ11

 + ت دینياقدامات مربوط به مرجعیّ الف( + پیامبر )ص( ةاقدام براي حفظ سخنان و سیر -1

 +++ ظاهري مجاهده در راستاي والیتِ ب ( ++ پاسخ به نیازهاي مؤمنان از طریق معنوي و غیبي -2

 ++ والیت معنوي امامان )ع( ج (    + تهاي اسالميتربیت شخصیّ -3

  +++ آگاهي بخشي به مردم -3

 درس نهم :
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سازِ هالكت و بدبختي یا عزّت و سربلندي یك جامعه چه زمینه(  11،  رعد ) « ... بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَیِِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ مَا يُغَیِِّرُ ال اللَّهَ إِنَّ ... »آیۀ :  بر اساسِ ـ1

 خودِ انسانها ، خودِ افرادِ جامعه  [01]خ كساني هستند ؟

 [)ترجمه( 05د -58خ]عصر )عج( چیست ؟  امامِ غیبتِ ( علّتِ 11،  رعد ) « ... بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَیِِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ مَا يُغَیِِّرُ ال اللَّهَ إِنَّ ... »بر اساس آیۀ :  ـ2

اي با  ر جامعهاگر اكثریّتِ یك ملّت خواستارِ عدالت نباشند و با ظلم مبارزه نكنند همۀ آنها گرفتارِ حاكمانِ ظالم و ستمگر خواهند شد و از زندگي د

ها تغییر نكنند خداوند نیز اوضاع و شرایطِ  فرماید كه : تا گروهها ، اقوام و ملّت خواهند ماند به همین جهت قرآنِ كریم مينصیب قوانینِ عادالنه ، بي

 باشد . ِ جمعي جامعه ميزندگي آنان را تغییر نخواهد داد . بنابراین علّت غیبتِ امام عصر )عج( عدمِ آمادگي روح

 [50ش].  ؟ توضیح دهید « حضور» است یا  « ظهور » امام زمان )عج( در مقابلِ غیبتِـ 3

اند زیرا ایشان از نظرها غایب است نه اینكه در جامعه حضور ندارند . ایشان چون خورشیدِ  غیبت در مقابلِ ظهور است نه حضور . امام را غایب نامیده

بینند ، نه اینكه ایشان در بینِ  ها هستند كه امام را نمي عبارتِ دیگر این انسانتاباند به  تاب انوارِ هدایت و رهبري خود را به خصوص بر شیعیان مي عالَم

 . مردم حضور نداشته باشند

  [58ش]تشبیه شده است ؟  «ابر  شتِپُ خورشیدِ »عصر )عج( به  امامِ چرا غیبتِ ـ3

 [02]خ دهید . را توضیح «غیبت  »اند ؟ منظور از این نامیده « غائب» را )عج( چرا حضرتِ مهدي  ـ

تاباند  یان ميزیرا ایشان از نظرها غائبند نه اینكه در جامعه حضور ندارند ایشان چون خورشید عالَمتاب انوارِ هدایت و رهبري خود را به خصوص بر شیع

 بینند نه اینكه ایشان در بینِ مردم حضور نداشته باشند .  ها هستند كه امام را نمي به عبارتِ دیگر این انسان

 [ 50ش -58ش] ؟ اندغیبت به چه چیز تشبیه كرده عصر )عج( رهبري خود را در عصرِ امامِ ـ0

 ( به خورشیدِ پشتِ ابر ) ابرها باشد . شتِغیبتم مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامي كه پُ ردن از من در عصرِفرماید : بهره بُامام عصر )عج( مي

 [50د] . عصر )عج( چیست ؟ توضیح دهید امامِ غیبتِ علّتِ ـ8

هدایت  به سببِ قدرناشناسي و ناسپاسي و در خطر بودنِ جان آن حضرت ، خداوند آخرین ذخیره و حجّتِ خود را از نظرها پنهان كرد . خداوند نعمتِ

است عالوه بر این انبیا و امامان نه تنها راهِ سعادت را به مردم  ها نشان داده را با وجودِ انبیا و اولیاي خود كامل كرد و راهِ رسیدن به رستگاري را به انسان

دیگر حاكمانِ معرّفي كردند بلكه در راهِ نجات مردم كوشیدند . امّا ناسپاسي این مردم و قدرناشناسي آنان موجب شهادت یازده تن از ائمّه شد از سوي 

 تولّد از بین ببرند . عبّاس نیز در صدد بودند كه مهدي موعود )عج( را به محضِ بني

  [55خ].  امام عصر )عج( و تداوم آن را بنویسید غیبتِ علّتِـ 8

ید و به سببِ قدرناشناسي و ناسپاسي و در خطر بودنِ آن حضرت ، خداوند آخرین ذخیره و حجّت خود را از نظرها پنهان كرد تا امامت در شكلي جد 

 . غیبت نیز بر اثرِ باقي ماندن همان عوامل و عدمِ آمادگي مردم براي ظهور استاز پس پرده غیبت ادامه یابد . تداومِ این 

 [58ش -58ش ].  عصر )عج( را تعیین كرد ؟ مختصراً توضیح دهید امامِ «ظهور  زمانِ» توان آیا مي ـ5

كنند ،  بنابراین كساني كه زمانِ ظهور را تعیین ميخیر ، تعیینِ زمانِ ظهور در اختیارِ خداست و از این امور جز خداوند كس دیگري آگاهي ندارد 

 دروغگویند .

 [01]خغیبتِ امامِ زمان تا چه زماني ادامه دارد ؟ ـ 0

 مندي كامل از وجودِ آن حضرت را پیدا كند .ظهور و بهره تا وقتي جامعۀ انساني شایستگي دركِ 

 [05د -50ش].  خداوند است ؟ توضیح دهید عصر )عج( تنها در اختیارِ امامِ ظهورِ زمانِ چرا تعیینِ ـ15
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و یارانِ امام  زیرا آنچه براي ظهور الزم است ، احساسِ جهاني براي امدادِ الهي و كمكِ غیبي ، ناامیدي از همۀ مكاتبِ غیرِالهي وآمادگي الزم پیروان 

 دیگري آگاهي ندارد. براي همكاري با ایشان است و از این امور جز خداوند كسِ

 [05د -05ش -55ش -58خ -58د ] . غري را تعریف كنیدصُ غیبتِ ـ11

طول كشیده است غیبت  320پس از شهادت امام حسن عسكري )عج( آغاز شده و تا سالِ 285مرحله اوّل امامت حضرتِ ولي عصر )عج( كه از سال 

  شود .صغري نامیده مي

 طریقِ نائبان چهارگانه با شیعیان ارتباط داشتند . اي كه امام عصر )عج ( ازیا دوره

  [55خ -58خ]شود ؟ عصر )عج( مربوط به كدام قلمرو است و چگونه انجام مي اصلي رهبري امامِ بخشِ ـ12

صورتهاي مختلف افرادِ مستعدّ به بخش اصلي رهبري امام مربوط به قلمرو والیت معنوي است . ایشان كه به اذنِ خداوند از اَعمال انسانها آگاه است به 

 سازد . ویژه شیعیان و محبّان خویش را از امدادهاي معنوي در جهتِ رشد و تعالي روحي برخوردار مي

 [55د]پذیر است ؟ باشد ، چگونه امكانعدالتي مياي كه گرفتار بيتغییر و تحوّل در جامعه ـ13

رسد یك فرد یا گروهي محدود براي برقراري عدالت اگر از همراهي اكثریت برخوردار نباشد به نتیجه نميعدالتي است تصمیمِ اي كه گرفتار بيدر جامعه

ت خواستارِ عدالت . برقراري عدالت به تحوّل دروني همه یا بیشتر افراد نیاز دارد یعني ؛ روحِ جمعي باید آماده و پذیراي آن شود . بنابر این اگر اكثری

 نصیب خواهند ماند .اي با قوانینِ عادالنه بيزه نكنند همۀ آنها گرفتارِ حاكمانِ ظالم و ستمگر خواهند شد و از زندگي در جامعهنباشند و با ظلم مبار

 [50خ] امام حسن عسكري )ع( در ارتباط با فرزندش حضرت مهدي )عج( چه اقداماتي انجام داد ؟ـ 13

زند خلفاي عبّاسي و دیگر اثباتِ وجودِ ایشان و اعالمِ دار بود . یكي حفظِ فرزندش از گَوظیفه را عهدهامام حسن عسگري )ع( در ارتباط با فرزندش دو 

 امامتش به عنوانِ امامِ دوازدهم .

 [ 50ش]تي بر عهده داشتند ؟ غري چه مسئولیّصُ غیبتِة چهارگانه در دور نائبانِ ـ10

 . بودنداین افراد رابطِ میانِ مردم و امام عصر )عج( 

 [58ش – 58د]پذیر است ؟ مهدي )عج( چگونه امكان حضرتِ عمرِ طوالني بودنِ ـ18

قلي امكانپذیر است برخي امور از نظرِ عقلي امكانپذیر نیستند و محال است در جهان خارج تحقّق پیدا كنند . امّا برخي امور هستند كه تحقّق آنها از نظر ع

اند نه غیر عقلي . طوالني شدن عمر زیادي باید دست به دست هم دهند تا آن امور تحقّق یابند . اینها امور غیر عاديامّا شرایط عوامل خارجي بسیار 

خداوند  عمر در اختیارِ طولِ شرایطِ عوامل و ۀتواند هزاران سال زنده بماند و ازآنجا كه همعقلي بدن انسان مي این امور است . از نظرِ ۀانسانها از جمل

 . دارد تا آن حضرت به حیات خود ادامه دهدان نگه ميمبارك امام عصر )عج( را جو خود جسمِ ةاست به قدرت و اراد

 . ص كنیدبا ) ص/ غ ( مشخّ هاي زیر را درستي یا نادرستي گزاره ـ18

 غ [ 05ش -50د]حضور است نه ظهور .  غیبت ، در مقابلِة امام مهدي )عج( در دور غیبتِ ـ

 غ [01]خشود . عمرِ طوالني امامِ زمان امري غیرِعادي و غیرِعقلي نیست و با قدرتِ الهي عملي مي ـ

 [ 50د].  عصر )عج( را بنویسید امامِ طِمعنوي ) یاري و دستگیري شیعیان ( توسّ والیتِ دو نمونه از مواردِ ـ15

  دعا براي مؤمنان ـشفاي بیماران  ـدستگیري از درماندگان  ـخبر دادن از بعضي رویدادها  ـ حلّ بعضي از مشكالتِ علمي علما ـهدایتِ باطني افراد 

 : ل كنیدماك ـ10

  [02ـ خ 05د ـ 05ش ـ 55د]است.  ( والیت معنوي )بخش اصلي رهبري امام مهدي )عج( مربوط به قلمرو  ـ
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 [05ش] . ، با شیعیان ارتباط داشت معروفند ( نُوّاب اَربعه )كه به  افرادي خاصّ غري از طریقِصُ غیبتِة امام زمان )عج( در دور ـ

 [05ش].  تشبیه شده است ( ابر شتِپُ خورشیدِ )غیبت به  زمان )عج( در عصرِ رهبري امامِ ـ

 [01]خ كردند ؟روانِ خود را رهبري ميیپ طریقِچه غري از صُ غیبتِة امام زمان )عج( در دورـ 25

 نُوّاب خاصّیا  نُوّاب اَربعه

 ایشان است ، توضیح دهید .  «حضورِ  » آیا غیبتِ امامِ عصر )عج( به معناي عدمِ ـ 21

اند ، نه اینكه در جامعه حضور ندارند . ایشان چون  اند ؛ زیرا ایشان از نظرها غایب غیبت در مقابلِ ظهور است ، نه حضور . امام را غایب نامیده ـ خیر

 تاباند. خورشید عالَمتاب انوارِ هدایت و رهبري خود را به خصوص بر شیعیان مي

 خویش را انجام دهند ؟ ایي باید وظایفِهدرعصرِ غیبت فقیهان با تكیه بر چه پشتوانهـ 22

 پردازند ؟ هایي در عصرِ غیبت ، به اجتهاد ميفقیهان بر اساسِ چه پشتوانهـ 

 سیره و سنّت پیامبر اكرم )ص( و ائمّه اطهار )ع( :پشتوانه دوم  ـقرآنِ كریم  : پشتوانۀ اوّل

 :  درس دهم

 [)ترجمه( 05خ  -58خ](  150 ، ) انبیاء « . الصَّالِحُونَ عِبَادِيَ يَرِثُهَا األرْضَ أَنَّ الذِِّكْرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِي كَتَبْنَا وَ لَقَدْ » آیۀ : پیامِ ـ1

 عالوه بر قرآن در كتابِ زبور آمده است كه زمین به بندگانِ صالح و درستكارِ خداوند خواهد رسید . : پیام

 . بَرندام به ارث مينوشتیم : همانا زمین را بندگانِ شایسته (بعد از موعظه و پند  )و در زبور 

 [50خ].  ( را بنویسید0،صصَ)قَ« . الْوَارِثِینَ وَ نَجْعَلَهُمُ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمْ األرْضِ فِي اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ عَلَى نَمُنَّ أَنْ وَ نُرِيدُ » آیه : پیامِ ـ2

كند و اینكه در نهایت پیشوایي و رهبري از آن مستضعفانِ جهان  این آیه دیدگاه اسالم را درباره آیندة تاریخ بیان مي:  «آیندة تاریخ  »پیامِ آیه در موردِ 

 باشد . خواهد بود و خواست و وعدة الهي پیروزي حقّ بر باطل مي

بیني شده است انسان پیش اي براي تاریخِ( چه آینده 33، ) توبه  « ... كُلِِّهِ الدِِّينِ عَلَى لِیُظْهِرَهُ الْحَقِِّ وَدِينِ بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ »آیۀ :  بر اساسِ ـ3

 [)ترجمه( 05ش -50خ] ؟

 آیندة نهایي جهان از آنِ حقّ خواهد بود و باطل شكست خورده و مغلوب صحنه را تَرك خواهد كرد .

 تا دینش را بر هر دیني مسلّط كند . و دینِ حقّ فرستاد او كسي است كه پیامبرش را با هدایت

 [50خ]امام زمان )عج( باشند ؟  راستینِ توانند یارانِچه كساني ميـ 3

 هاي فكري و اجتماعي و نبردِ دائمي حقّ و باطل ، در جبهۀ حقّ حضوري فعّال داشته باشند و با درگیري  كساني كه قبل از ظهور تمرین كرده و در صحنۀ

 ایستادگي در مقابلِ شیاطین درون و برون خصائلي چون شجاعت ، عزّتِ نفس ، بلندهمّتي و پاكدامني را در خود پرورانده باشند .

 [58خ]امام باشند ؟  راستینِ توانند یارانِولي عصر )عج( هستند مي حضرتِ ظهورِ توضیح دهید آیا كساني كه فقط با دعا و گریه منتظرِ ـ0

پیشگان و پابرهنگان علیه مستكبران كساني كه در عصرِ غیبت تنها با گریه و دعا سر كنند و در نبردِ حقّ علیه باطل ، عدالتخواهان علیه ستم زیرا ـ خیر

علیه  گذشتگي و صالبتِ روحي را به دست نخواهند آورد و در نبردِ سهمگین سپاهِ امامحضور نداشته باشند ، چُنین كساني جوهرة شجاعت ، از جان

 ستمكارانِ جهان ، صحنه را ترك خواهند كرد .

 [55ش-58د -58د]علي )ع( بنویسید. حضرتِ فرمایشِ عصر )عج( را بر اساسِ امامِ راستینِ چهار مورد از ویژگیهاي یارانِ ـ8
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نكنند . ساده زیست باشند . لباسهاي فاخر نپوشند . در امانت خیانت نكنند . پاكدامن باشند . اهل دشنام و كلمات زشت نباشند . به ظلم و ستم خونریزي 

 به یتیمان ستم نكنند . شراب ننوشند .  ...

 [50خ  -50خ ]تاریخ به چه عواملي وابسته بوده است ؟  در طولِ« پویایي جامعۀ شیعه  »شناسان جامعه به اعتقادِ ـ8

   گرایي و حقیقت جویي : اعتقاد به عاشورا و آمادگي براي ایثار و شهادت در راه عدالتخواهي ، آرمان سرخالف( گذشتۀ 

  هاي طاغوتي و تالش براي گسترشِ عدالت و انسانیّت در سراسرِ جهان : باور به مهدویّت و نپذیرفتنِ حكومت سبز ب( آیندة

 ـ پویایي جامعۀ شیعه در طولِ تاریخ به چه عواملي وابسته بوده است ؟ نام ببرید . 5

 ) باور به مهدویّت ( سبز آیندة ـ) اعتقاد به عاشورا ( سرخ گذشتۀ 

 [50د -50ش]اند؟  در پایانِ تاریخ از چه طرح خاصّي سخن گفته «هاي الهي  تحقّقِ وعده »ـ پیامبران براي 0

اي  كند و حكومتِ جهاني و عادالنه گویند كه در پایانِ تاریخ ، در حالي كه شرایط كامالً آماده شده است ، یك وليّ الهي ظهور مي مي پیامبرانِ الهي

 شود . دهد كه فقط براساسِ دین خدا اداره مي تشكیل مي

 [02خ-55ش -58خ -50د] ( ویژگیهاي جامعۀ منتظر در عصر غیبت )اي است ؟ منتظر چگونه جامعهۀ جامع ـ15

 كند .  درخشان تالش مي گوید و به امیدِ فردايِ مي «نَه  »هاي ناهنجار موجود  منتظر به واقعیّت  جامعۀ

 كند .  ایستد و مقاومت مي تابد ؛ در مقابلِ آن مي جامعۀ منتظر ، حكومتِ طاغوت را برنمي

 كشد حركت كند . را مياي كه انتظارش  كوشد در جهتِ همان نوع از جامعه جامعۀ منتظر مي

 . ص كنیدبا ) ص/ غ ( مشخّ  زیر را ةدرستي یا نادرستي گزارـ 11

 غ  [01خ] كند . گوید و به امیدِ فردايِ درخشان تالش مي مي« نَه » هاي ناهنجارِ موجود  منتظر به واقعیّت  انسانِ

 [58خ]موعود چیست ؟  شیعه در موردِ اعتقادِ ـ12

مهدي  ها دوازدهمین امام و فرزندِ امام حسن عسكري )ع( است ، حضرتِ پیامبرِ اكرم )ص( و ائمّۀ اطهار )ع( موعود و منجي انسان بنا بر سخنانِ صریحِ

تِ خود پیامبر یعني ابوالقاسم است ایشان آخِرین ذخیرة الهي است ، و با توجّه خاصّ خداوند به حیا  اصلي ایشان نیز همان كنیۀ  پیامبر و كنیۀ )عج( همنامِ

 دهد . كند و حكومتِ جهاني اسالم را تشكیل مي دهد تا اینكه به اِذنِ خداوند ظهور مي ادامه مي

 [58د]؟  چه اعتقادي دارند «آیندة تاریخ  » توضیح دهید خداپرستان دربارة ـ13

كند ، بر اساسِ وعدة الهي ، باور دارند كه آیندة ميخداپرستان معتقدند یكي از نامهاي خداوند حقّ است و اوست كه با حكمتِ خود ، جهان را اداره 

 نهایي جهان از آن حقّ خواهد بود و باطل ، شكست خورده و مغلوب ، صحنه را ترك خواهد كرد .

 [58د] . ایشان در جامعه را بنویسید امام زمان )عج( و حضورِ صاتِمشخّ دو فایدة معلوم بودنِ ـ13

 خورند . شود و مردمِ هوشیار فریبِ او را نميبخواهد خود را مهدي موعود معرّفي كند به زودي شناخته ميهر ماجراجوي فریبكاري كه ـ 1

دانند كه ایشان از اَعمالِ شیعیان آگاهند و از فداكاریها و مجاهدتِ مؤمنان اطّالع یابند و ميپیروانِ آن حضرت ، امام خود را حاضر و ناظر برخود مي ـ2

 دارند . 

ه براي ب شان را با ایشان در میان گذارند وها و تمایالتِ درونيتوانند گفت وگو كنند ، خواستهكنند كه با امامِ حاضر و ناظر ، خود ميآنان احساس مي ـ3

 یي تالش كنند . نشاط و پویا با امید و ، ایشان رضایتِ دست آوردنِ
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 گردد .معنوي ایشان برخوردار مي الیتِامام و از و هاي گوناگون از هدایتِـ جامعه به صورت3

 [55د -55خ]فاق نظر دارند؟ چگونه همۀ ادیان دربارة اعتقاد به موعود و الهي بودن پایان تاریخ اتّ ـ10

 در بارة ظهورِ مهدي موعود در بینِ ادیان و پیامبرانِ الهي چه اتّفاق نظري وجود دارد ؟

 اصلِ الهي بودنِ پایانِ تاریخ و ظهور وليّ خدا 

 [55د]؟  علمي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي باشد عصر )عج( باید در همۀ ابعادِ امامِ آمادگي براي ظهورِ چرا ایجادِ ـ18

عصرِ ظهور را به دوش گیرند و با هدایتِ امامِ خود خواهد یاراني كه بتوانند مسئولیّتهاي بزرگِ زیرا امامِ زمان )عج( یاراني توانمند در همۀ ابعاد مي

باشد اي برخوردار از همۀ مواهبِ طبیعي و سرشار از شور و نشاط زندگي  بنا كنند كه در آن خبري از فقر ، عقب ماندگي ، جهل و ظلم و تبعیض نجامعه

. 

 [50خ]غیبت است ؟  منتظر در عصرِ تهاي شخصِیكي از مسئولیّ « ایمان تقویتِ » چرا ـ18

كنند . ایماني را تبلیغ ميشوند و بيهاي رنگارنگ پیدا ميهاي گوناگون و اندیشهها و شكّ و تردیدهاست . دراین دوره ، فتنهعصرِ دو دلي  عصرِ غیبت ،

 شود .دهد و با یقین براي فرداي روشن آماده ميمؤمنِ حقیقي به خود تردید راه نمي

  [05د -50د]غیبت را نام ببرید . ة در دور «منتظر  شخصِ »تهاي چهار مورد از مسئولیّ ـ15

 ـ تقویتِ معرفت و محبّت به امام  3ـ ایجادِ آمادگي          2ـ تقویتِ ایمان          1

 ـ دعا براي ظهور امام 0ـ پیروي از امامِ عصر)عج(                           3

  :ل كنید ماك ـ10

 [05خ]را در دل زنده كرده است.  ( انتظار )اصلي به نام  مهدي )عج( تاریخ و اعتقاد به حضرتِ ةدین به آیند مثبتِ نگاهِ

 توضیح دهید آیا اعتقاد به موعود و منجي در همه ادیان وجود دارد ؟ ـ 25 

گویند كه در پایان تاریخ در حالي كه شرایط كامالً  اند آنان مي تاریخ سخن گفتههاي الهي ، از طرحِ خاصّي براي پایانِ  پیامبرانِ الهي براي تحقّق وعده

شود . با وجودِ اعتقاداتِ  دهد كه فقط براساسِ دینِ خدا اداره مي كند و حكومتِ جهاني و عادالنه تشكیل مي آماده شده است یك وليّ الهي ظهور مي

  ظهور وليّ خدا براي برقراري حكومتِ جهاني اتّفاق نظر دارند .مختلف ، همه در اصلِ الهي بودنِ پایانِ تاریخ و 

 آورد ؟  چه تغییراتي پدید مي «شخصِ منتظر » هر و عشق به امام زمان )عج( در مِـ 21

 ـ شخصِ عاشق براي جلبِ رضایتِ امام تالش كند .1

 بیند ، در خود به وجود آورد . ميـ شخصِ عاشق امام را اسوة خود قرار دهد و خصائلِ مطلوبي را كه در او 2

 دهد . ـ او را فعّال و با نشاط كند و امید به آیندة زیبا را در او افزایش مي3

 چگونه همۀ ادیان دربارة اعتقاد به موعود و الهي بودنِ پایانِ تاریخ اتّفاقِ نظر دارند ؟ ـ 22

در حالي كه شرایط ، گویند : كه در پایانِ تاریخ اند آنان ميبراي پایانِ تاریخ سخن گفتههاي الهي ، از طرحِ خاصّي پیامبرانِ الهي ، براي تحقّق وعده

شود  . این عقیدة دهد كه فقط بر اساسِ دینِ خدا اداره مياي تشكیل ميكند و حكومتِ جهاني و عادالنهكامالً  آماده شده است یك وليّ الهي ظهور مي

 اصلي پیامبرانِ الهي است . 

 : یازدهم س در
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 [02خ-05د – 05خ -55د -50خ ] . فقیه را تعریف كنید وليّ ـ1

گیرد و  ه دست مياز میانِ فقیهانِ داراي شرایط ، آن كس كه توانایي الزم براي برپایي و ادارة حكومت را دارد ، براساسِ احكام دین ، رهبري جامعه را ب

 نامند . . فقیهي كه این مسئولیّت را بر عهده دارد ، وليّ فقیه مي كند به پیاده كردنِ قوانینِ الهي در جامعه اقدام مي

 دارد ، بنویسید .  «تقلید  مرجعِ »دو عاملي كه نقشِ اساسي در انتخابِ ـ 2

 دو عاملي كه در انتخابِ مرجع نقشِ اساسي دارد دانش وتقواي اوست .

 [05ش -50د - 50ش -55خ  - 58ش -50د  - 50خ ] . را بنویسید «تقلید  مرجعِ »راههاي شناخت  ـ3

 را بنویسید .  «فقیهِ واجدِ شرایط  »هاي شناختِ راه ـ 

 اي از علمِ فقه اطّالع داشته باشیم كه بتوانیم فقیهِ داراي شرایط را بشناسیم و تشخیص دهیم .  ـ خودِ ما به اندازه 1

 شرایط را تشخیص دهند ، بپرسیم . ـ از دو نفر عادل و موردِ اعتماد كه بتوانند فقیهِ واجدِ 2

 ـ یكي از فقیهان ، آن چُنان مشهور باشد كه انسان مطمئن شود و بداند كه این فقیه ، داراي شرایط است . 3

 [05ش -55ش -58خ  -58د -50ش] . تقلید را تعریف كنید ـ3

كنند تا اعمالِ آنها موافقِ موازینِ دین باشد به این مراجعه پیروي یا  دین متخصّص نیستند به متخصّصان )فقیهان( مراجعه مي كساني كه خود در احكامِ

 گویند . تقلید مي

 [02خ-55ش -58د -50ش].  را بنویسید «شرایطِ مرجع و فقیهي كه شایستۀ پیروي است  »ه به احادیث ، با توجّ ـ0

 شناس باشد و بتواند احكامِ دین را متناسب با نیازهاي روز استخراج كند ؛ـ زمان 2باشد ؛ ـ با تقوا و عادل 1

 از دیگران داناتر باشد . (یعني معارف و احكامِ دیني   )ـ در رشتۀ تخصّصي خود  3

 [50ش -58خ]تقلید كدامند ؟  مرجعِ ( و فقیه ) رهبر مشترك از شرایط وليّ دو شرطِ ـ8

 شناس بودن زمانـ با تقوا بودن  عادل و فقیهِ 

 [50د] . تقلید را تعریف كنید مرجعِ ـ8

دهند و مردم نیز در  آورند و در اختیارِ مردم قرار مي فقیهاني كه با تفكّر در آیات و روایات و با كمك گرفتن از موازینِ دقیقِ عقل ، احكام را به دست مي

 گویند . مي « مرجعِ تقلید »كنند ، را  احكامِ دین از آنان تقلید یا پیروي مي

 . تفكّر عمیق در دین را تفقّه گویند  [50د -55خ -58خ].  ه را تعریف كنیدتفقّ ـ5

 گویند .                   اند فقیه ميبه افرادي كه به معرفتِ عمیق در دین و احكامِ دیني رسیده [05ش].  فقیه را تعریف كنیدـ 0

 [58د]گویند ؟ مي « فقیه » به چه معناست و به چه كسي « تفقّه » ـ15

 گویند .اند فقیه ميعمیق است . به افرادي كه به این معرفتِ عمیق در دین و احكامِ دیني رسیدهتفقّه به معناي تفكّر 

 [05خ -58د -( بدون توضیح ) 58د -58خ -50ش].  گیرد ؟ توضیح دهیدهایي انجام ميفقیه به چه شیوه وليّ انتخابِـ 11

گیرد . شیوة مستقیم با حضورِ مردم  شود و رهبري را به دست مي اي ( از طرفِ مردم انتخاب مي مرحلهاي ( یا غیرِمستقیم ) دو  به طورِ مستقیم ) یك مرحله

و مطابق آن ، مردم ابتدا نمایندگانِ  بیني شده است . اي است كه در قانونِ اساسي پیش هاي سراسري و شیوة غیرِمستقیم شیوه در اجتماعات و راهپیمایي

 كنند .تر تشخیص دهند ، به عنوانِ رهبر جامعه اعالم مي. آنان نیز در میانِ مجتهدین آن كس را كه شایسته كنندخبرة خود را انتخاب مي

 [01خ - 05د – 58خ]یابد ؟ اسالمي چگونه تداوم مي دیني و حكومتِ تِمرجعیّ، غیبت  در عصرِ ـ12
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 یابد .تداوم مي (والیتِ فقیه  ) اسالمي در چهارچوبو حكومتِ ( فقیه  مرجعیّتِ ) در عصرِ غیبت مرجعیّتِ علمي در شكل

 . ص كنیدبا ) ص/ غ ( مشخّ  هاي زیر رادرستي یا نادرستي گزاره ـ13

 ص كند .استمرار پیدا مي (والیتِ فقیه  ) در عصرِ غیبت حكومتِ اسالمي در چهارچوب ـ

 غ  [05ش -50خ -55د] . یابداستمرار مي (ت فقیه مرجعیّ )اسالمي در چارچوب  ، حكومتِ غیبت در عصرِـ 

 [58د]باشد ؟  « شناسزمان » و « عادل » چرا مرجع باید ـ13

جدید و نیازهاي زمان  شناش باشد تا بتواند شرایطِمرجع باید زمان مرجع باید عادل باشد تا مردم بتوانند به او اعتماد كرده و از دستورهایش پیروي كنند ،

 . را بشناسد و احكامِ دین را متناسب با نیازهاي روز استخراج كند

 [05ش]باشد ؟  « شناسزمان » فقیه باید چرا وليّ ـ10

 . براي اینكه بتواند احكامِ دیني را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد

  شناسزمان [01]ختواند احكامِ دیني را متناسبِ با نیازهاي روز به دست آورد ؟ با كدامِ شرط مرجعِ تقلید ميـ 

 [55د] تهاي او چیست ؟رسد و مسئولیّایشان به چه كسي مي ، نیابتِ زمان )عج( در دورة غیبت امامِ بنا بر فرمانِـ 18

را بر عهده دارد و در حدّ توان جامعۀ اسالمي را  «رهبري و والیتِ ظاهري  »و «  مرجعیّتِ علمي» دو مسئولیّتِ  «فقیه واجدِ شرایط  »نیابت از ایشان  به

 كند . در مسیرِ اهدافِ الهي هدایت و رهبري مي

 [05ش -50خ]( الزم است ؟  فقیه اسالمي ) وليّ ۀجامع رهبرِ ت یافتنِچه شرایطي براي مشروعیّ ـ18

 . شناس باشدـ زمان 2 ـ فقیه عادل با تقوا باشد .1

 ـ شجاعت و قدرت روحي داشته باشد .3 . ـ با تدبیر و با كفایت باشد 3
 

 [55د] از شرایط رهبر جامعۀ اسالمي است ؟ «روحي  شجاعت و قدرتِ »و  «تدبیر و كفایت  » چرا ـ15

هاي دشمنانِ دین را خنثي سازد . شجاعت و قوي نقشهبا تدبیر و كفایت باشد تا بتواند جامعه را در شرایطِ پیچیدة جهاني رهبري كند و با درایت و بینشِ 

هدیدها بایستد قدرتِ روحي داشته باشد تا بدونِ ترس و واهمه با دشمنانِ دین مبارزه كند و در اجراي احكامِ دین از كسي نترسد و با قدرت در مقابلِ ت

 و پایداري كند . 

 مقبولیّت ـمشروعیّت  [50خ]، نام ببرید .  دو ویژگي كسي كه شایستگي رهبري جامعۀ اسالمي را دارد ـ10

 [58ش].  فقیه را مختصراً توضیح دهید وليّ « تمقبولیّ» و  «ت مشروعیّ » منظور از ـ25

حكمِ او موردِ پذیرشِ دین باشد . مقبولیّت یعني اینكه رهبر باید ت یعني اینكه شرایط مربوط به رهبري كه دین معیّن كرده است را دارا باشد تا مشروعیّ

 موردِ قبول و پذیرش و اعتماد و اطمینان مردم قرار گیرد .

 [50د -55ش -58ش]  داشته باشد ؟ « تمقبولیّ » فقیه باید چرا وليّ ـ21

و شناخت او را قبول داشته باشند و به او اطمینان و اعتماد پیداكرده تواند جامعه را به سوي هدفهاي اسالمي رهبري كند كه مردم با آگاهي فقیهي مي

 شود .گردد و پیاده كردن احكامِ الهي ممكن و مقدور ميباشند با پذیرش و قبولِ مردم است كه رهبري و هدایتِ جامعه میسّر مي

 [55خ ].  فقیه را تعریف كنید وليّ تِمشروعیّ ـ22

 دارا بودنِ شرایطِ مربوط به رهبري كه دین معیّن كرده است ، در این صورت حُكمِ او مورد پذیرش دین است . 

 [50ش -58ش -50د]چه تفاوتي وجود دارد ؟  « مرجع تقلید »و  «فقیه  وليّ » انتخابِ میانِ ـ23
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كند و هر زمان هم كه فقیهي  مرجعِ خود را شناسایي مي  هایي كه معیّن شده است ، شخصي است و هر كس از راه  انتخابِ مرجع یا مجتهد یك وظیفۀ

هبر و مسئولِ ادارة نماید . به همین جهت ، نیازي نیست كه همۀ مردم از یك مرجع ، پیروي كنند . امّا وليّ فقیه كه ر دیگر را اعلم دانست به او مراجعه مي

نظام اجتماعي و اجراي قانونِ واحد در جامعه است . بر این اساس ، یكي از فقها در انتخابي عمومي ،   تواند متعدّد باشد و این الزمۀ جامعه است ، نمي

 شود .  دار منصبِ والیتِ فقیه مي عهده

 [05د]؟  انتخاب كنندفقیه  توانند به طور جداگانه براي خود وليّچرا افراد نمي ـ23

آید و این یك و یك رهبري امكانپذیر است در غیرِ این صورت هَرج و مَرج و تفرقه و پراكندگي پیش ميچون ادارة جامعه تنها با یك مجموعه قوانین 

اقدام كنند و فقیهي را كه داراي شرایطِ  جمعيامرِ روشن و بدیهي در تمامِ نظامهاي سیاسي دنیاست . پس مردم در انتخابِ وليّ فقیه باید به صورتِ دسته

 رهبري است با آگاهي و شناخت بپذیرند ، به وي اعتماد و اطمینان كنند و رهبري جامعه را به او بسپارند .

 [05د] . را با ذكر مثال شرح دهید « غیر مستقیم» فقیه به روش  انتخاب وليّ ـ20

بیني شده است و مطابقِ آن مردم ابتدا نمایندگان خبرة خود را اي است كه در قانونِ اساسي كشورِ ما پیشاي ( ، همان شیوهروش غیر مستقیم ) دو مرحله

كنند . پس از رحلتِ امام خمیني )ره ( تر تشخیص دهند به عنوانِ رهبرِ جامعه اعالم ميكنند . آنان نیز در میانِ مجتهدین آن كس را كه شایستهانتخاب مي

 دار شد . اي با همین شیوه مسئولیّت رهبري جامعه را عهدهامنهحضرتِ آیت اهلل خ

 توان تقلید كرد ؟ ـ منظور از تقلید در احكامِ دیني چیست و از چه كساني مي28

كنند تا اعمالِ آنان موافقِ موازینِ دین باشد. به این مراجعه پیروي یا تقلید  كساني كه خود در احكامِ دیني متخصّص نیستند ، به فقیهان مراجعه مي

 گویند .  مي

 دهند .  در اختیار مردم قرار ميآورند و  از فقیهان ، كه با تفكّر در آیات و روایات و با كمك گرفتن از موازینِ دقیقِ عقل ، احكام را به دست مي

 ضروري است ؟ «غیبتِ كُبري  » در «مرجعیّتِ علمي » ـ چرا تداومِ 28

عالوه بر این دین به عنوانِ برنامۀ زندگي ، به عصرِ پیامبر )ص( و امام )ع( اختصاص ندارد . به دست آوردنِ احكامِ آن نیز ، ویژة آن دوران نیست ، 

هاي اجتماعي ، نماز در هواپیما ،  ها چه حُكمي دارد . بانكداري ، بیمه خواهد بداند دین دربارة آن آید كه یك مسلمان مي مي همواره مسائل جدیدي پیش

ا هاست . صده ها ، نیازمندِ دانستنِ حُكمِ اسالمي آن اند و یك فردِ مسلمان در هنگام مواجهه با آن پیوندِ اعضا و خرید و فروش عضو از جملۀ این مسائل

ها جز با تكیه بر تخصّصِ عمیق و تسلّط كامل بر منابعِ دیني مقدور نیست . این كار در اصل در اختیارِ پیامبر و امامِ  سؤال وجود دارد كه پاسخ دادن به آن

نیازمندِ راهي است كه مردم از  كنند . امّا در دورة غیبتِ كُبري كه مردم به امام )ع( دسترسي ندارند هاي صحیح را به مردم عرضه  معصوم است كه پاسخ

 طریقِ آن پاسخِ سؤالهاي خود را دریافت كنند .

 توان پیروي از فقیه خاصّي را بر انسان تحمیل كرد . توضیح دهید .آیا ميـ 25

مراجعه به یك فقیه ، تشخیص دهد  تواند پیروي از یك فقیه را به انسان تحمیل كند یا او را از پیروي فقیهي باز دارد اگر كسي پس از مدّتيهیچ كس نمي

 تر پیروي كند .تري دارد الزم است به تشخیص خود عمل كرده و از فقیه اعلم و شایستهكه فقیه دیگري آن شرایط را در سطح عالي

 :  درس دوازدهم

 [02خ-05د]( 120 ، )نحل « ... أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي وَجَادِلْهُمْ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِکْمَةِ رَبِِّكَ سَبِیلِ إِلَى ادْعُ »:  ترجمه كنید ـ1
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 اي كه نیكوتر است ، بحث و گفتگو كن .با حكمت و اندرزِ نیكو مردم را به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به شیوه

 را ترجمه كنید .  (100 آل عمران ، ) « ... اللَّهِ عَلَى فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا األمْرِ فِي شَاوِرْهُمْ وَ لَهُمْ اسْتَغْفِرْ وَ عَنْهُمْ فَاعْفُ ... »عبارتِ قرآني ـ 2

 پس از آنان درگُذر و برایشان آمرزش بطلب و در كارها با آنها مشورت كُن و به هنگام عزم به خدا توكّل كُن .

  [05د -50خ ]اند ؟ نامیده «ساالري دیني مردم »جمهوري اسالمي را  چرا نظامِـ 3

فرد یا گروهي خاصّ . این   نه خواست و ارادة  ساالر حكومتي است كه در آن خواستِ اكثریّت مردم بر سرنوشت جامعه حاكم است ،حكومتِ مردم

هاي جامعه ، با خواست و  بر همۀ بخشویژگي در نظامِ اسالمي كامالً تحقّق دارد ، با این تفاوت كه مبناي نظامِ اسالمي ، حاكمیّتِ اراده و قانونِ الهي 

 ساالري دیني نامیده شده است .قبولِ مردم است . به همین جهت این نظام مردم

 [50د -50د]ر باشد ؟ عصر)عج( مؤثّ جهاني وليّ سازي حكومتِتواند در زمینهغیبت مي اسالمي در عصرِ حكومتِ آیا تشكیلِ ـ3

  ج(؛ زیرا برقراري حكومتِ اسالمي ، عالوه بر اینكه یك ضرورتِ اساسي در اجراي احكامِ اسالمي است ، به مؤمنان و منتظرانِ حضرتِ مهدي )ع بله

 دهد كه آنچه را براي آمادگي ظهور الزم است ، فراهم سازند .فرصت مي

 [05ش -58د -58خ]تفاوت اصلي نظام اسالمي با سایر حكومتهاي دمكراتیك در چیست ؟  ـ0

نامیده شده  حكومتِ اسالمي مسئولِ اجراي قوانینِ اسالمي است و فقیه تابعِ ضوابط و قوانینِ دیني است و به همین جهت ، این نظام مردم ساالري دیني

 . اعتناستهاي دنیوي مردم قرار داده است و نسبت به ارزشهاي الهي بيرا تأمینِ خواستهاست . امّا دمكراسي رایج در جهان ، هدفِ خود 

 [55خ] را با دمكراسي رایج در جهان مقایسه كنید . «مردم ساالري دیني » ـ8

اساسي میانِ حكومتهاي دمكراتیكِ رایج در  شود كه اكثریتِ مردم آن را بپذیرند و بدان پایبند باشند امّا تفاوتِنظامِ اسالمي زماني در كشوري استوار مي

جهت این جهان و حكومتِ اسالمي این است كه حكومتِ اسالمي مسئولِ اجراي قوانین اسالمي است و فقیه تابعِ ضوابط و قوانینِ دیني است و به همین 

دم قرار داده است و نسبت به ارزشهاي هاي دنیوي مرخواسته مینِأخود را ت جهان هدفِ ا دمكراسي رایج درامّ شود ساالري دیني نامیده مينظام مردم

 . اعتناستالهي بي

 [01خ-58ش] ؟ دوري كند « ترسو » و « جوعیب » بنویسید چرا رهبر باید از افرادِ، اشتر  )ع( به مالكِ علي حضرتِ با توجّه به سفارشاتِ ـ8

 زیرا مردم عیبهایي دارند كه مدیر و رهبرِ جامعه باید بیشتر از همه در پنهان كردنِ آنها بكوشد .  :پرهیز از عیبجو 

 كند . ست ميزیرا در انجام دادنِ كارها روحیه را سُ :و پرهیز از ترسو 

 [02]خ در نظرت یكسان نباشد ؟ «بدكار  »و  «نیكوكار  »گوید : هرگز ، مياشتر  )ع( به مالكِ علي حضرتِ چراـ 5

 شوند .به كارِ بد تشویق مي «بدكاران  »رغبت و به كارِ خیر بي « نیكوكاران » چون در این صورت

 [50خ]باشد . مردم مي ( هاي دنیويخواسته ) دمكراسي رایج در جهان تأمینِ هدفِ :ل كنید ماك ـ0

 . ص كنیدبا ) ص/ غ ( مشخّ  زیر را ةدرستي یا نادرستي گزار ـ15

 )غ( تعدّد ولي فقیه ، الزمۀ نظم اجنماعي و اجراي قانونِ واحد در جامعه است . ـ

 [05خ].  ساالر را تعریف كنیددمكراتیك یا مردم حكومتِـ 11

 فرد یا گروهي خاصّ . كنندة نوعِ نظامِ حاكم بر جامعه است نه خواست و ارادةحكومتي است كه در آن خواستِ اكثریتِ مردم تعیین

 یابد ؟ توضیح دهید .  ـ آیا مسئولیّتِ مردم در نظامِ اسالمي با انتخابِ رهبر و سایرِ مسئوالنِ جامعه خاتمه مي12

پیشرفتِ آن در  مسئولیّت در سلسله مسئولیّتهاي مسلمانان در نظامِ اسالمي است . مسئولیّتِ اساسي افرادِ جامعه ، تالش براي دوامِ نظام ، رشد و ـخیر 
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 ابعادِ زندگي اجتماعي است .  همۀ

 را از نظِر حضرتِ علي )ع( بنویسید . «حقوقِ متقابلِ رهبر و مردم »  ـ13

د : اي مردم همانا من بر گردنِ شما حقّي دارم و شما نیز بر من حقّي دارید و امّا حقّ شما بر من این است كه شما را راهنمایي فرمایحضرت علي)ع( مي

حقّ من بر شما این  كنم و درآمدهاي بیت المال را به شایستگي بینِ شما تقسیم كنم و شما را آموزش دهم تا نادان نمانید و تربیت كنم تا یاد بگیرید و امّا

نگامي كه فرمان دادم است كه شما به عهدِ خود وفا كنید و مرا در پنهان و آشكار نصیحت و یاري كند و هنگامي كه شما را خواندم اجابت كنید و ه

 اطاعت نمایید .

 : یزدهم سدرس 

 [05خ -50ش - 50د] ( 15 ، فاطر ) « . ... جَمِیعًا الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ يُرِيدُ كَانَ مَنْ » ترجمه و پیام آیۀ : ـ1

  خواهد پس تمامِ عزّت از آنِ خداست . هر كس عزّت را مي

 «هاي اوست .  راهِ اصلي كسبِ عزّت و كرامت بازگشت به سوي خدا و قبول فرمان »پیامِ آیه عبارت است از : 

 [58د]( راه پرورش عزّت نفس چیست ؟  15 ، فاطر ) « . ... جَمِیعًا الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ يُرِيدُ كَانَ مَنْ » بر اساس آیۀ : ـ2

 خواهد ، پس تمامِ عزّت از آنِ خداست .  هر كس عزّت و سربلندي را مي

 فرماید : هر كس به دنبالِ عزّت است باید به این سرچشمه مراجعه كند . كند و مي این آیه سرچشمۀ عزّت را خداوند معرّفي مي

 [05د -55ش 58خ -58ش]( 5 ، )منافقون « . يَعْلَمُونَ ال الْمُنَافِقِینَ وَ لَکِنَّ لِلْمُؤْمِنِینَوَ  وَ لِرَسُولِهِ الْعِزَّةُ وَ لِلَّهِ ... »:  ترجمه كنید ـ3

 دانند . عزّت از آن خدا و پیامبرش و مؤمنین است . و لیكن منافقین نمي

 [ 50ش] . را تعریف كنید« عزّت نفس »  ـ3

اي كه هر چیزِ دیگري در چشمِ انسان حقیر و كوچك باشد و از توجّه و  به آن است به گونهعزّتِ نفس به معناي شناختِ قدر و منزلتِ آدمي و ایمان 

 تمایل بدان احساسِ پَستي و حقارت كند .

 [50خ]شكني ب( پیمان . الف( گناه آن را با مفاهیم زیر بنویسید ۀرا تعریف كرده و رابط «ت نفس زّع » ـ0

اي كه هر چیزِ دیگري در چشمِ انسان حقیر و كوچك باشد و از توجّه و  نفس به معناي شناختِ قدر و منزلتِ آدمي و ایمان به آن است به گونه عزّتِ

  تمایل بدان احساسِ پَستي و حقارت كند .

كند كه خداوند گناه او را ببیند پس هر چه كرامتِ نفس بیشتر باشد آدمي كمتر  كریم پروا دارد كه در حضورِ خداوند گناه كند ، شرم مي انسانِالف: 

  شود . مرتكبِ گناه مي

یابد . بنابراین یكي از  خود ميكند ، زیرا آن را مخالفِ كرامتِ  وفایي نميشكني و بينفس دارد با خدا پیمان بسته است ، پیمان عزّتِانساني كه ب: 

  هاي ماندگاري بر پیمان ، تقویتِ احساسِ كرامت و عزّت است . راه

 [50د -58د -58د  -50د]زند ؟ شكني دست نميعزّت به پیمان صاحبِ چرا انسانِ ـ8

 یابد .را مخالفِ كرامت خود ميكند ، زیرا آن  وفایي نميشكند و بي انسانِ صاحبِ كرامت پیماني را كه با خدا بسته است ، نمي

 [05ش].  با وفاي به عهد و پیمان را بررسي كنید عزّتِ ۀرابط ـ8
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داند . بنابراین یكي از راههاي شكند زیرا آن را مخالف كرامت خود ميانسانِ صاحبِ كرامت اهلِ پیمان شكني نیست . او پیماني را كه با خدا بسته نمي

 ماندگاري بر پیمان تقویتِ احساس كرامت و عزّت نفس است . 

 [55د]كند ؟در برابر نفس لوّامه و نفس امّارة خود چگونه عمل مي « انسان گناهكار »و  « عزّت صاحبِ انسانِ » ـ5

خورد و تسلیمِ شود امّا انسانِ ذلیل در درون شكست ميو تسلیمِ نفسِ امّاره نميكند انسانِ صاحبِ كرامت و عزّت همواره به سودِ نفسِ لوّامه عمل مي

شود . كسي شكند و مقاومت را پذیرا ميشود . بنابراین انسانِ گناهكار پیش از آنكه در مقابلِ عواملِ بیروني تسلیم شود ابتدا در خود مينفسِ امّاره مي

ابتدا در مقابلِ تمایالتِ پَستِ درونِ خود شكست خورده و ذلیل شده است . او كرامتِ خود را از دست داده و  دهدكه در مقابلِ دیگران تن به ذلّت مي

 به دنائت و پَستي دچار شده است .

  [02خ-50ش] گناه وجود دارد ؟ چرا ؟ نفس و عزّتِ اي بینِچه رابطه ـ0

شود زیرا تا انسان حقیر نشود وخود را رود گناه كمتر ميهر قدر كرامتِ نفس باالتر ميمیانِ كرامتِ نفس و گناه رابطۀ معكوس برقرار است . یعني ؛ 

 دهد .زند همان طور كه هر قدر كه انسان خود را عزیز ببیند تن به ذلت وگناه نميكوچك نكند دست به گناه نمي

 [05د -05ش -55ش -58د -50ش] . چند دسته است ؟ آنها را بنویسید «انسان  تمایالتِ » ـ15

 خودِ داني و غیرِ اصیل ( تمایالتِ عالي ، تمایالتِ داني ) یا خودِ عالي و اصیل ،

 [50د -58ش ] شوند ؟دو دسته از تمایالت انسان كدامند و چه نامیده مي ـ11

 نامند . اوّل را خودِ عالي و دستۀ دوم را خودِ داني مي  تمایالتِ عالي و تمایالتِ داني ، دستۀ

 خودعالي ـ  خودداني / نفس لوّامه ـ  نفس امّاره

 خودِ داني  ـخودِ عالي   [58ش] در انسان چیست ؟، نام دو خود  ـ12

 [55خ -50ش ] توان عزّت نفس را پرورش داده و تقویت كرد ؟چگونه مي ـ13

سوي خدا و قبول فرمانهاي اوست . هر كس كه در این چون سرچشمۀ عزّت خداوند است پس راه و روشِ كسبِ عزّت و كرامتِ نفس ، بازگشت به 

  تر است . تر باشد كرامت و عزّتش بیش تر و اطاعتش از خدا بیش بازگشت مصمّم

 [58خ]؟  داندنفس را چه مي عزّتِ كریم راه پرورشِ قرآنِ ـ13

آن   فرماید : هر كس به دنبالِ عزّت است ، باید به سرچشمۀ ميبراي یافتنِ عزّت و پرورش آن در خود ، باید به سراغ سرچشمۀ آن رفت . قرآنِ كریم 

 داند و براي دیگري كه در مقابلِ خدا باشد ، سهمي قائل نیست . مراجعه كند و راهِ دیگري وجود ندارد ، زیرا قرآنِ كریم تمامِ عزّت را از آنِ خدا مي

 [05ش -50خ]بیروني منتقل كرد ؟  خود برداشت و به عواملِ گناه را از دوشِ انجام دادنِ تِمسئولیّ نتوانمي چرا ـ10

گذارند . كنند و خطاي خود را بر دوشِ آن عوامل ميكننده یا شرایطِ اجتماعي و اقتصادي یاد ميبرخي در توجیه خطا و گناه خود از عواملِ تحریك

 تواند در مقابلِ گناه بایستد و آن را شكست دهد .گناهند امّا قدرتِ روحي و ارادة انسان مي سازِدرست است كه آن عوامل زمینه

  [58خ]اصلي گناه دانست ؟  را عاملِ «تحریكاتِ بیروني و شرایطِ اجتماعي  و اقتصادي  »توان آیا مي ـ18

گذارند .  كنند و خطاي خود را بر دوشِ آن عوامل مي و اقتصادي یاد مي كننده یا شرایطِ اجتماعيبرخي در توجیه خطا و گناهِ خود از عواملِ تحریك

 تواند در مقابلِ گناه بایستد و آن را شكست دهد . انسان مي  ساز گناهند امّا قدرتِ روحي و ارادة درست است كه آن عوامل زمینه

 [58خ]كند ؟ امّاره چگونه عمل مي لوّامه و نفسِ عزّت در برخورد با نفسِ صاحبِ انسانِ ـ18

خورد و تسلیم شود امّا انسانِ ذلیل در درون شكست ميكند و تسلیم نفسِ امّاره نميانسانِ صاحبِ كرامت و عزّت همواره به سودِ نفسِ لوّامه عمل مي
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 شود .شكند و حقارت را پذیرا مي، ابتدا در خود ميشود . پس انسانِ گناهكار پیش از آنكه در مقابلِ عواملِ بیروني تسلیم شود نفسِ امّاره مي

 نفس لوّامه [55خ]كند ؟ خود عمل مي كدام نفسِ عزّت همواره به سودِ صاحبِ انسانِ ـ15

 [58ش]بیشتري دارند ؟  عزّت چیست ؟ و چه كساني عزّتِ كسبِ راهِ ـ10

 .  كند و هر كس اطاعتش از خدا بیشتر باشد كرامت و عزّتش بیشتر است هر كس به دنبالِ عزّت است باید به سرچشمۀ عزّت یعني خدا مراجعه

 :  ل كنیدماكـ 25

 [55ش] . گناه بایستد تواند در مقابلِانسان مي ( روحي و ارادة ) ساز گناهند ، امّا قدرتزمینه بیروني عواملِ تحریكاتِ ـ

 [05د] . است ( حیواني و دنیایي) عد داني او مربوط به بُ و تمایالتِ ( روحي و معنوي)  عدعالي انسان مربوط به بُ تمایالتِ ـ

 [02خ ] . ( داني ) و تمایالتِ( عالي  ) است ؛ تمایالتِدو دسته از تمایالت دارايِ انسان  ـ

 . ص كنیدبا ) ص/ غ ( مشخّ  هاي زیر رادرستي یا نادرستي گزاره ـ21

 غ  [05ش].  نفس در مقابل افراد زورگو و ستمگر متواضع است داراي عزّتِ انسانِ ـ

 ص [05د].  شوددهد و تسلیم نفس امّاره نميعزیز همواره به نداي عقل و وجدان و نفس لوّامه گوش فرا مي انسانِ ـ

 غ [02د].  شودلوّامه نمي نفسِ دهد و تسلیمِعزیز همواره به نداي نفس امّاره گوش فرا مي انسانِ ـ

 [05د]ضروري است ؟  «ناپذیري عزّت و شكست» در چه مواردي  ـ22

 شوند . هاي نامشروعِ دروني كه سببِ روي آوردنِ ما به گناه ميـ در برابرِ خواسته1

 خواهند در مقابلِ ظلمِ آنان تسلیم باشیم و ذلّت بپذیریم . ـ در برابرِ دشمنانِ ظالم و ستمگرِ بیروني كه مي2

 ؟  اي با گناه دارد نفس به چه معناست و چه رابطه ـ كرامت23ِ

اي كه هر چیزِ دیگري در چشمِ انسان ، كوچك و حقیر  كرامتِ نفس به معناي شناختِ قدر و منزلتِ انسان در پیشگاهِ خدا و ایمان به آن است ، به گونه

كند كه خداوند گناهِ او  روا دارد كه در حضورِ خداوند گناه كند ، شرم ميانسانِ كریم پ باشد و او از توجّه و تمایل بدان احساس پَستي و حقارت كند .

 كوشد قدر خود را حفظ كند و به گناه آلوده نشود . توان كاري را از خداوند مخفي كرد ، مي داند نمي را ببیند . انسانِ صاحبِ كرامت كه مي

فرزندي را  : مثالشكني نماید و در حضورِ خدا گناه كند این موضوع را با ذكرِ مثال اثبات كنید . كند كه پیمانروا دارد و شرم ميانسانِ كریم پَـ 23

كوشد خطاي خود را از آنان شود از این رو ميتصوّر كنید كه پدر و مادرش براي او بسیار عزیزند و از اینكه او را در حالِ گناه ببینند شرمگین مي

 كوشد خود را حفظ كند و به گناه آلوده نشود .توان كاري را از خدا مخفي كرد ميداند نميه ميبپوشاند . انسانِ صاحب كرامت ك

 خورد .شود و شكست نميانسانِ عزیز كسي است كه در مقابلِ دیگران تسلیم نمي[ 01]خ : را تعریف كنید « انسانِ عزیز »ـ 20

 : درس چهاردهم 

 [05خ ]( 30 ، احزاب ) « . عَظِیمًا وَ أَجْرًا مَغْفِرَةً لَهُمْ اللَّهُ أَعَدَّ الذَّاكِرَاتِوَ  ... »ترجمه كنید :  ـ1

 كنند ، خداوند برایشان آمرزش و پاداشِ بزرگي آماده كرده است .و مردان و زناني كه خدا را بسیار یاد مي

  [55د -58ش -50خ]خانواده را بیان كرده ، توضیح دهید .  ترین زمینه براي تشكیلِعالي ـ2

ترین زمینه براي تشكیلِ خانواده ، نیاز به فرصتي مناسب براي رشدِ معنوي ، اخالقي و اجتماعي زن و مرد و  عالي : تسهیل در رشدِ معنوي و اخالقي
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 توانند فضایلِ اخالقي خود را تقویت كنند و رشد دهند .  ه پدر و مادر نیز ميكند كه نه تنها فرزندان ، بلك فرزندان است . خانواده ، فضایي ایجاد مي

توانند فضایل اخالقي خود را تقویت كنند و كند كه نه تنها فرزندان بلكه پدر و مادر نیز ميخانواده فضایي ایجاد مي :نیاز به رشد معنوي و اخالقي 

نماید ـ مهر و عشق به همسر و فرزندان را در پذیري را تجربه ميكند ـ مسئولیّتفساد را از خود دور ميهاي رشد دهند . جوان با تشكیل خانواده زمینه

كند و زندگي شود ـ احساس استقالل و شخصیّت ميكند ـ هدفدار و باانگیزه ميیابد ـ ایثار و از خودگذشتگي براي دیگري  را تمرین ميخود مي

 د .             یابتري ميبراي او معناي جدّي

 ـ كامل كنید :3

 [01]خ اي خانواده است .ضهر یك از اع(  معنوي )و  ( اخالقي )شد ترین هدفِ تشكیلِ خانواده رُعالي ـ

 . ص كنیدبا ) ص/ غ ( مشخّ  زیر را ةدرستي یا نادرستي گزار ـ3

 غ  [05د].  اخالقي و معنوي هر یك از اعضاي خانواده است ، رشدِ تشكیل خانواده ترین هدفِابتدایي

 [50د -58د -58د -50د].  هاي تشكیل خانواده ) اهداف ازدواج ( را نام ببریدزمینه ـ0

 ـ نیاز به آرامش و اُنسِ روحي با همسر 2 ـ نیازِ جنسي 1

 ـ تسهیل در رشدِ معنوي و اخالقي 3 ـ رشد و پرورشِ فرزندان 3
 
 [05ش -55د]هاي تشكیل خانواده اشاره دارد ؟ توضیح دهید. به كدام یك از زمینه « وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّةً وَ رَحمَةً »قرآني  عبارتِ ـ8

دیگري براي دستیابي به آن نیست . اگر فردي غرق  شود و راهِهمسر حاصل مي این آرامش تنها با بودن در كنارِ ـروحي با همسر  نسِنیاز به آرامش و اُ

 كند . مي خود حسّ دهد  و جاي خالي همسر را در كنارِقراري او را آزار ميد زندگي كند باز هم نوعي بيا مجرّهاي جنسي باشد امّتدر لذّ

 [55ش]را شرح دهید .  « اُنس با همسر »خانواده ،  هاي تشكیلِاز زمینه ـ8

آید . این آرامش ، تنها با بودن در كنارِ همسر خواند ، آرامشي است كه بدین وسیله به دست ميكه زن و مرد را به زندگي با یكدیگر فرا مينیاز برتري 

ي دروني قرارشود و راهِ دیگري براي دستیابي به آن نیست . اگر فردي غرق در لذّتهاي جنسي باشد امّا مجرّد زندگي كند ، باز هم نوعي بيحاصل مي

 . كنددهد و جاي خالي همسر را در كنارِ خود حسّ مياو را آزار مي

 [صورت جاي خالي(ه )ب 05د -58ش].  خانواده چیست ؟ توضیح دهید ترین زمینۀ تشكیل نهادِابتدایي ـ5

شود و اوّلین كِشش و جاذبه  از دورانِ بلوغ آغاز مي باشد . نیازِ جنسي مرد و زن به یكدیگر ترین زمینۀ شكل گیري نهاد خانواده مي نیازِ جنسي ابتدایي 

 كند را میان زن و مرد ایجاد مي

  [( ) با ذكر مثال 05ش -55خ -58خ ]میان زن و مرد به معناي برتري یكي بر دیگري است ؟  آیا تفاوتِ ـ0

هاي زیستي و  ها به معني برتري ذاتي یكي بر دیگري نیست ، بلكه براي ایفاي نقشِ تكمیلي در خانواده و جامعه ، بر اساسِ ویژگي این تفاوت ـخیر 

 هاي متفاوت آن دو است . مندي مناسب و بجا از توانمندي روانشناختي و بهره

بیشترِ مردان براي آن است كه زن و مرد دو نقشِ تكمیلي در كنارِ هم ایفا نمایند . زن با توانمندي عاطفي باالي زن و قدرتِ جسمي ؛ به طورِ مثال 

 آور خانواده باشد .محبّت مادري فرزندان را رشد دهد و مرد با كار كردنِ خود نان

 [58خ]زن و مرد را متفاوت قرار داده است ؟  چرا خداوند نقشِ ـ15

این . آنها قرار داده و به یكدیگر نیازمند ساخته است  كننده در وجودِ كاملهاي هم آفریده تفاوت براي زندگي در كنارِمرد را  از آنجا كه خداوند زن و

-بهره شناختي وویژگیهاي زیستي و روان تكمیلي در خانواده و جامعه بر اساسِ تفاوتها به معناي برتري ذاتي یكي بر دیگري نیست بلكه براي ایفاي نقشِ
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 جا از توانمندیهاي متفاوت آن دو است . ب و بمندي مناس

 [50خ]ي دارد ؟ چرا ؟ خاصّ كریم اختصاص به جنسِ در قرآنِ « آدمنيبَ » و « اِنس»  آیا كلمۀ ـ11

 شود . مربوط مي ـهر دو  ـآدم در قرآنِ كریم اختصاص به جنسِ خاصّي ندارد و هر پیامي كه با این كلمات همراه شده به زن ومرد كلمۀ انس و بني

توانند هاي ذاتي خود مي) یا خیر ( زیرا زنان و مردان به عنوانِ افرادِ نوع انسان ویژگیهاي فطري یكسان و هدفِ مشتركي دارند كه با استفاده از سرمایه

 به آن هدف برسند و در بهشتِ جاویدِ خداوند منزل گُزینند .

 شود ؟ همسر موجبِ تشكیل خانواده مي ـ چگونه نیاز به آرامش و اُنسِ روحي با12

آید . این آرامش ، تنها با بودن در كنارِ  خواند ، آرامشي است كه بدین وسیله به دست مي نیاز برتري كه زن و مرد را به بودن در كنارِ یكدیگر فرا مي

قراري  جنسي باشد امّا مجرّد زندگي كند ، باز هم نوعي بيهاي  شود و راهِ دیگري براي دستیابي به آن نیست . اگر فردي غرق در لذّت همسر حاصل مي

 . كند دهد و جاي خالي همسر را در كنار خود حسّ مي دروني او را آزار مي

 [05خ].  ص نماییدخانواده موارد مقابل را مشخّ گیري نهادِهاي شكلدر زمینه ـ13

 نیاز به رشد معنوي واخالقي : ترین زمینهب( عالي                         نیازِ جنسي : ترین زمینهالف( ابتدایي
 

  [02خ] ترین عاملِ پایداري خانواده پس از ازدواج را بنویسید .ـ مهم13ّ

 عمل به این درك و مكمّلِ هم بودنِ زن و مرد ودركِ درستِ زوجیّت 

 : درس پانزدهم 

  [50خ] . شایسته را نام ببرید معصومین )ع( چهار مورد از معیارهاي همسرِ ه به روایاتِبا توجّ ـ1

  توانایي بر تأمین زندگيـ پاكدامني  ـشأن بودن كُفو یا هم ـاخالق نیكو  ـدینداري 

انجام دادنِ عبادات به خصوص عدمِ ارتباطِ قبلي با جنسِ مخالف ، صداقت با همسر ، سالمتِ جسمي ، اصالتِ خانوادگي ، پوششِ مناسبِ اسالمي ، 

 درستكار نماز ، عاقل و فهیم بودن ، اخالقِ خوب و خوشرویي ، قناعت در زندگي ، كسب و كارِ حالل ، زیبایي و موردِ پسند بودن ، داشتنِ دوستانتِ

 و سالم .

  [05ش].  است ( باطل ) ، اگر عقد ازدواج به زور انجام گیرد : ل كنیدماك ـ2

 . ص كنیدبا ) ص/ غ ( مشخّ زیر را  ةدرستي یا نادرستي گزار ـ3

 ص  [50د].  ازدواج زیاد شود جنسي و عقلي با زمانِ بلوغِ میانِ ۀنباید فاصل ـ

 ایمان [01خ]شود ؟ از دیدگاهِ قرآنِ كریم ، در صورتِ نبودنِ كدام معیار در فرد ، ازدواج با او حرام ميـ 3

 ایمان [02خ]ترین معیارِ همسرِ شایسته كدام است ؟ كریم مهمّـ از نظرِ قرآنِ 0

 [50ش].  زیر توضیح دهید دین درباره هر یك از مواردِ هاي پیشوایانِه به آموزهبا توجّ ـ8

  : الف( مشورت با پدر و مادر در انتخاب

مشورت كنیم و به انتخابي دست بزنیم كه رضایت و خُرسندي آنان را به اند كه در موردِ همسرِ آینده با پدر و مادرِ خود  پیشوایانِ دین از ما خواسته

شان ،  گیرند و به علّت تجربه و پختگي بختي او را در نظر مي مصالح و خوش  دنبال داشته باشد . پدر و مادر به علّت عالقه و محبّت به فرزند ، معموالً

 بیني كنند . زدواج را پیشتوانند خصوصیّات افراد را دریابند و عاقبتِ ا بهتر مي

http://www.dinialborz.blogfa.com/post/6


 تنظیم : سلیم جوانمردي                                 آنها پاسخِبه همراهِ  دروس ( به تفکیک3ِنهایی دین و زندگی )امتحاناتِ  پرسشهايِ

 

26 
 

  : همسر مناسب براي شناختِ ب( دو راهِ

 ـ تحقیق دربارة خانوادة همسر و موقعیّتِ اعضاي خانواده در محلّ زندگي و محلّ كار . 1

 تري دارد . ها معاشرت بیش ـ شناختِ دوستانِ همسر و كساني كه او با آن 2 

 محیطِ كار یا محلّ تحصیل .ـ تحقیق دربارة روحیات و خُلقیاتِ همسر در 3

 ها . بُردن از تجاربِ پدر و مادر در این معاشرت هاي دو طرف با یكدیگر و بهره ـ معاشرتِ خانواده3

 ـ مشورت با افرادِ قابلِ اعتماد و كاردان .0

 ها دربارة موضوعاتِ مختلف  ـ گفت و گو با یكدیگر در جلساتِ حضوري و طرحِ نظریّات و دیدگاه 8

  [55د]شایستۀ همسر ، تسلّط بر چه چیزي است ؟  الزمۀ انتخابِ ـ8

 تسلّط كامل بر شور و احساسِ جواني

 [50خ]ازدواج زیاد شود ؟  طبیعي و فكري با زمانِ بلوغِ میانِ ۀچرا نباید فاصل ـ5

نیازِ طبیعي در زمان و موقعیّت مناسب پاسخ داده نشود ، مانند شود اگر به این  ازدواج ، براي رفعِ یك نیازِ طبیعي و پاسخگویي به قانونِ خلقت انجام مي

هاي  كند . برخي از زمینه ناپذیر رواني ، اخالقي و اجتماعي وارد ميهاي جُبران سایرِ نیازها ، اختالالت و مشكالتِ خاصّ خود را به دنبال دارد و آسیب

شود . پاسخگویي به این نیازها  ناشي از كنارِ همسر بودن ، اندكي پس از دورانِ بلوغ آغاز ميپیوندِ خانواگي مانندِ نیازِ جنسي و آرامشِ روحي و رواني 

 توان چندان به تأخیر انداخت . را نمي

 [02خ-05د – 50ش -55ش – 58ش – 50د] لزامي است ؟دختر اِ پدر براي ازدواجِ ذنِإچرا  ـ0

گیرد ، احتمالِ نادیده گرفتنِ برخي  جنسِ مخالف قرار مي  در فضاي محبّت و عالقۀ هاي عاطفي دختر ، آن گاه كه هاي روحي و ظرافت لطافت  

شوند . طلب و  ها را به دنبال دارد ؛ به خصوص كه دختران به خاطرِ حیا و عزّت نفسِ قوي خود ، در ازدواج پیشقدم نمي ها و كاستي واقعیّت

ت . در چُنین مواقعي ، پدر كه بر احساساتِ خود غلبه دارد و نیز داراي تجاربِ فراوان و درخواست از طرفِ پسر و پذیرش و قبول از جانبِ دختر اس

 . تواند به سانِ باغباني از گُلِ لطیف و ظریفِ خویش مراقبت كند و به راهنمایي او بپردازد شناختِ كامل از جنسِ مرد است ، مي

 [05ش -55خ  -58خ ] . چند بلوغ است ؟ نام ببرید آمادگي براي ازدواج نیازمندِ ـ15

شود و  آمادگي زیستي و روحي ازدواج نیازمند دو بلوغ است : یكي بلوغِ جنسي و دیگري بلوغِ عقلي و فكري كه مدّتي پس از بلوغِ جنسي ایجاد مي

 . ه تأخیر افتدمیانِ بلوغِ جنسي و عقلي با زمانِ ازدواج زیاد شود و تشكیل خانواده ب نباید فاصلۀ 

 [05خ -58د] اند ؟ازدواج مشورت با پدر و مادر را سفارش كرده دین در امرِ چرا پیشوایانِ ـ11

توانند شان بهتر ميتجربه و پختگي گیرند و به علّتِخوشبختي او را در نظر مي عالقه و محبّت به فرزند معموالً مصالح و زیرا پدر و مادر به علّتِ

 . بیني كنندازدواج را پیش افراد را دریابند و عاقبتِ خصوصیّاتِ

 [58خ]همسر باشد ؟  تواند الزمۀ انتخابِنمي « اوّلیّه عالقه و محبّتِ » چرا تنها ـ12

حُبّ الشّيء  )شنوند . اي كه فریادهاي خیرخواهانۀ او را نميراند ، به گونهبندد و عقل را به حاشیه مياوّلیه چشم و گوش را مي ۀزیرا محبّت و عالق

 (كند . ر وكور مي: عالقۀ شدید به چیزي آدمي را كَ صمّعمي و یُیُ

  [58خ]چرا ؟  ؟ نیست بخشهمسر نتیجه چه نوع معاشرتهایي براي شناختِ ـ13

منشأ آن تنها هوسهاي زودگذر است ، اشتباه كرد . این گونه معاشرتها ، هر چند با عنوانهایي مانندِ آینده را نباید با معاشرتهایي كه  همسرِ ةتحقیق در بار
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بخش نیست و آثارِ زیانبارِ دیگري دارد كه به خاطرِ همان آثار ، خداوند اجازة این گونه معاشرتها را شناختِ روحیّۀ همسر و امتحانِ او باشد ، نتیجه

شود و هر طرف اصرار دارد خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد تا محبوبِ رتها معموالً احساسات بر هر دو نفر حاكم مينداده است . در این معاش

 انجامد .دیگري واقع شود . معموالً هم بیشترِ این معاشرتها به سُستي رابطه و جدایي مي

 [ 58ش]ازدواج به موقع چه فوایدي را در بر دارد ؟  ـ13

 كاهشِ ـ لقيخوشرویي و خوش خُ  ـ تعادل در حركت و رفتارـ  احساسِ رضایتِ دروني ـرشد طبیعي   ـسالمت جسمي و روحي ـ نشاط  ـشادابي 

         ازدواج به موقع است .  از فوایدِ ـ هاي اجتماعي و روانينامشروع و آسیب روابطِ كاهشِ ـ جنسي فشارِ

 [05د -05ش -58د].  نویسیدسه مورد از راههاي شناخت همسر را ب ـ10

 الف( تحقیق دربارة خانواده همسر و موقعیّت اعضاي خانواده در محلّ زندگي و محلّ كار

 ب( شناختِ دوستانِ همسر و كساني كه با آنها معاشرت بیشتري دارد .

 ج( تحقیق دربارة روحیاتِ و خُلقیات همسر در محیطِ كار یا محلّ تحصیل 

 دوطرف با یكدیگر و بهره بردن از تجارب پدر و مادر در این معاشرتها هايد( معاشرت خانواده

 ه( مشورت با افرادِ قابلِ اعتماد و كاردان 

 و( گفتگو با یكدیگر در جلساتِ حضوري و طرح نظریّات ودیدگاهها دربارة موضوعاتِ مختلف

 [ 55خ].  جنسي پاسخ داد ؟ توضیح دهید توان در قالبي غیر از ازدواج به نیازِچرا نمي ـ18

شكند این گونه اشخاص ، به جاي بازگشت به كند و شخصیّت او را ميژمرده ميزیرا لذّتِ آني برخاسته از گناه ، پس از چندي روح و روانِ فرد را پَ

اي است كه هر چه بیشتر به او آب دریا كه روحشان مانندِ تشنه دانندشوند امّا نميژمردگي به افراط در گناه كشیده ميمسیرِ درست ، براي فرار از این پَ

 گیرد .قراریش شدّت ميشود و بياش افزوده ميدهند ، بر تشنگيمي

 [50خ].  را با یكدیگر مقایسه كنید بنامناس و مناسب تِازدواج در زمان و موقعیّ نتایجِ ـ18

شود . اگر به این نیازهاي طبیعي در زمان و موقعیّتِ مناسب پاسخ داده نشود قانونِ خلقت انجام ميازدواج براي رفعِ نیازهاي طبیعي و پاسخگویي به 

كند و بر عكس مانندِ سایرِ نیازها اختالالت و مشكالتِ خاصّ خود را به دنبال دارد و آسیبهاي جُبران ناپذیر رواني ، اخالقي و اجتماعي وارد مي

روحي ، رشد طبیعي ، احساسِ رضایتِ دروني ، تعادل در حاالت و رفتار ، خوشرویي و خوش خُلقي ، كاهشِ  شادابي ،  نشاط ، سالمت جسمي و

 . فشارِ جنسي ، كاهشِ روابطِ نامشروع و آسیبهاي اجتماعي و رواني از فوایدِ ازدواج به موقع است

 [50د] ؟كمي دارد اسالمي اگر عقدي به زور انجام گیرد چه حُ راتِمقرّ از نظرِ ـ15

 اگر عقدي به زور انجام گیرد باطل است و مشروعیّت ندارد .

 السّالم( نام ببرید . ـ چهار مورد از معیارهاي همسرِ شایسته را با توجّه به روایاتِ معصومین )علیهم10

 شأن بودن ـ پاكدامني ـ توانایي بر تأمین زندگيدینداري ـ اخالق نیكو ـ كُفو یا هم

 :  درس شانزدهم

 [05ش  -55خ -58خ](  23 / 18،  إسراء ) « ...إِحْسَانًا  وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِال تَعْبُدُوا أَال رَبُّكَ وَ قَضَى »ترجمه كنید :  ـ1

 . و نیكي به پدر و مادر را،  و حُكم كرد پروردگارت كه عبادت نكنید غیر از او را
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 [58د – 50خ] باشد ؟چیست و بر عهدة چه كسي مي «نفقه  » ـ2

و بر عهدة شوهر است .  هاي الزم جهتِ خوراك ، پوشاك ، مسكن و آنچه براي آسایش و رفاه شایستۀ همسر ) زن ( ضرورت دارد را نفقه گویند هزینه

. 

 نفقه [01]خوظیفۀ مالي كه به عهدة مرد قرار دارد ، از نظرِ شرعي و حقوقي به چه چیزي تعبیر شده است ؟ـ 3

 [05د -05ش ـ 50ش -55ش -58ش -58ش] . نفقه را تعریف كنید ـ3

 همسر ضروري است .  براي آسایش و رفاهِ پوشاك ، هاي الزم جهتِ خوراكهزینه تأمینِ

 گیرد .یا وظیفۀ مالي كه بر عهدة مرد قرار مي

 [58د]زن است ؟ توضیح دهید .  نیازمند بودنِ « نفقه پرداختِ شرطِ »آیا  ـ0

 بلكه براي انجام دادنِ وظایف همسري است اگر زن ثروتمند هم باشد باز هم این تكلیف بر عهدة مرد است و اگر زن درآمدِ خود را در هزینۀ ،خیر 

 خانواده مصرف كند به همسر خود كمك كرده است .

 انجام دادنِ وظایفِ همسري [05ش]پرداخت نفقه چیست ؟  شرطِ ـ8

 [05ش -55خ  -50د -50ش]( در خانواده چیست ؟ آن را توضیح دهید .  ) پدر و مادر ( مشترك زن و مرد ) نقش ترین وظیفهمهمّ ـ8

هاي  ترین وظیفه پدر و مادر ، ایجادِ زمینۀ مناسب براي رشد و تعالي خانواده است و همۀ نقش ریزي براي رشد و تعالي خود و فرزندان ـ مهمّ برنامه

 این وظیفه است .قبلي براي به انجام رساندنِ 

 [05د -58خ – 50د]چهار نقش مرد در زندگي مشترك را نام ببرید .  ـ5

 ـ مدیریّت و نگاهباني از حریمِ خانواده 2 ـ تأمینِ هزینۀ زندگي خانواده 1 

 ـ نقش پدري 3 آمیز با همسر محبّت  ـ رابطۀ 3
 
 [58ش]را توضیح دهید .  « آمیز با همسررابطۀ محبّت »هاي مرد از نقش ـ0

كند و اي پیدا ميهمرد باید محبّت دروني خود را به همسر ابراز كند و از مخفي كردن آن بپرهیزد ، همسر با شنیدنِ ابرازِ محبّت اعتماد به نفس فوق العاد

 شود .          توجّه او به زندگي چند برابر مي

 [50د]را توضیح دهید .  «پدري  نظارتِمحبّت و » مرد در خانواده  از نقشِ ـ15

ریزي نماید . آورِ خانواده نیست بلكه باید با برقراري ارتباطِ درست با فرزندان عواطفِ پدري را به آنان منتقل كند . براي آیندة آنان برنامهپدر فقط نان

را آماده سازد . درد دلهاي آنان را بشنود . و از هر جهت مراقبِ  وقتي به نوجواني و جواني رسیدند با آنها مشورت كند . براي زندگي آینده ، آنان

 سرنوشت و آیندة آنها باشد .

 [05د -05ش -55د -58خ -58ش] . ازدواج را بنویسید اصلي پیمانِ سه شرطِ ـ11

 ـ اعالمِ رضایتِ دختر و پسر و اجباري نبودنِ ازدواج براي هیچ كدام . 1

 هایي كه ممكن است هر یك از دختر و پسر داشته باشند . عیبكاري نكردن و طرحِ  ـ  فریب2

 ـ اذنِ پدر براي ازدواجِ دختر.3

 ـ صِداق یا مهریّۀ زن .3

خود در نسبت به  تِه براي زن قائل است و اعالمِ صداقدر پیمان زناشویي مرد به نشانۀ ارزشي ك[ 02]خ :را تعریف كنید «  صِداق »یا  «مهریّه  »ـ 12

http://www.dinialborz.blogfa.com/post/6


 تنظیم : سلیم جوانمردي                                 آنها پاسخِبه همراهِ  دروس ( به تفکیک3ِنهایی دین و زندگی )امتحاناتِ  پرسشهايِ

 

29 
 

 مَهر یا صِداق به زن تقدیم كند . اي را به عنوانِشود كه هدیهمتعهّد ميهمسر 

 [50خ -58ش]ما ) فرزندان ( نسبت به پدر و مادر چیست ؟ ) چهار مورد (  ایفِظو ـ13

ت كردن به محبّ ـچشمداشت  خدمت به پدر و مادر بدونِ ـاطاعت از دستورهاي پدر و مادر  ـحفظِ حُرمتِ پدر و مادر  ـجلبِ رضایتِ پدر و مادر 

 ها  قدرداني و شكرگزاري از آن ـپدر و مادر 

 [58د]برابر دانست ؟  « مادري سِمقدّ نقشِ » توان باچرا هیچ كاري را نمي ـ13

نطفه در رحم تا مدّتها پس از تولّد بر عهدة مادري با محبّت ، شكیبا ، فداكار ، خردمند ، عفیف و با تقواست  زیرا رشد و بالندگي فرزند از ابتداي انعقادِ

 شود .گذاري او ممكن ميمتعادل و طبیعي فرزند بیشتر بر عهدة مادر است و با وقت . رشدِ

 [55ش] ؟ است ر خانوادهكدام یك از موارد زیر مربوط به نقش مرد و كدام یك مربوط به نقش زن د ـ10

 مرد نقشِ:  خانواده ب ( مدیریت و نگهباني از حریمِ زن نقشِ:  خانه امورِ الف ( تدبیرِ

 [50خ]باشد ؟ نام ببرید . مي زن هایي در خانواده بر عهدةچه نقش ـ18

 مادري ـ تدبیرِ امورِ خانه  ـهمسرداري 

 [ 50ش]در خانواده تدبیر امور خانه از وظایف چه كسي است ؟ و چرا این نقش از ارزش و اهمیّت برخوردار است ؟  ـ18

دارندة آنها در زیرِ یك سقف است . زناني كه با كننده و پیونددهندة پدر ومادر و فرزندان و نگهجمع داري (زیرا مدیریت داخلي خانه ) خانه ـزن 

گیرند بستري براي رشد و بالندگي فرزندان و آرامش و نشاط كه از اهدافِ مهمّ هاي علمي كمك ميدهند و از آموزهخانه را سامان ميدوراندیشي امورِ 

 . آورنده وجود ميخانواده است ب

  [05خ]را شرح دهید .  «همسرداري  »باشد زن مي ةهایي كه در خانواده بر عهداز نقش ـ15

-ها را از همسرِ خود دور ميبخشد . مرارتها و خستگيمرد است . زن با گرماي وجود خویش به محیطِ خانه شادي و نشاط ميبخشِ زندگي زن آرامش

ایستد در چارچوبِ این رابطۀ سرشار از محبّت تمایالتِ جنسي زن و مرد ارضاء و نیازهاي زندگي زناشویي هاي روزگار در كنارِ او ميكند و در سختي

 یابد .رود و فسادِ اجتماعي كاهش ميشود با ارضاي این نیازها و تمایالت توجّه به خارج از خانه از بین ميبرطرف مي

 . ص كنیدبا ) ص/ غ ( مشخّ  زیر را هايهدرستي یا نادرستي گزار ـ10

 ص [05د].  همسري است وظایفِ دادنِ ، بلكه انجام زن نیست نفقه نیازمند بودنِ پرداختِ شرطِ ـ

 غ [ 02د] آمیز با همسر است . محبّت  ترین هدفِ تشكیلِ خانواده رابطۀعالي ـ

  را توضیح دهید . «نقشِ پدري  »مرد در خانواده  ـ از وظایف25ِ

آن كوتاهي نكنند . پدر گیرد ، كه هر كدام از پدر و مادر نقشِ خود را در تربیت بر عهده بگیرند و در انجام دادنِ  تربیتِ متعادلِ فرزندان وقتي انجام مي

 درست با فرزندان ، عواطفِ پدري را به آنها منتقل كند . خانواده است . بلكه باید با برقراري ارتباطِ آورِ نباید تصوّر كند كه فقط نان
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