تفکر و اندیشه به همراه درس اول (هدایت الهی)
≠

آیات
وَ جَعَلنا مِنَ الماءِ کُلَّ شَیءٍ حَیٍّ
و قرار دادیم از آب هر چیزی را زند
) آب ،حیاتبخش جهان مادی از جمله بشر است.
 )2آب مایۀ حیات ،ریشۀ تمام زیباییها و اساس زندگی در جهان هستی (مادی) است.
 )3آغاز آفرینش با عنصر آب
لنُحیِیَ بِهِ بَلدَةً مَیتاً
و زنده میکنیم به وسیلۀ آن (آب) سرزمین مرده را.

) خداوند بهوسیلۀ باران سرزمینی مرده را زنده میکند.

 )2آب ،مایۀ حیاتبخشی است.
 )2نقش آب در ادامه حیات و بازآفرینی
یا اَیُّهَا الّذینَ ءامنوا اِستَجیبوا لِلّهِ وَ للِرَّسولِ اِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم
.ای کسانی که ایمان آوردهاید ،دعوت خدا و پیامبرش را اجابت کنید ،هرگاه که شما را به چیزی فرامیخواند که به شما
زندگی و حیات میبخشد.
) این آیه خطاب به مؤمنان است.
 )2بخشیدن زندگی نیکو معلول (نتیجه) اجابت دعوت خدا و رسول است( .لما یحییکم)

 )3شرط ایمان واقعی اجابت خدا و پیامآورش میباشد.

وَ العَصر اِنَّ االنسان لَفی خُسر اِلّا الَّذینَ ءامَنوا و عَمِلوا الصّالحاتِ وَ تَواصَوا بِالحَقِّ وَ تَواصَوا بِالصَّبرِ
سوگند به زمان که بی گمان انسان در زیانکاری است .مگر کسانی که ایمان آورده ،کارهای شایسته کردهاند و همدیگر
را به حق سفارش کردهاند و همدیگر را به صبر سفارش کردهاند.
) به خاطر ارزش دوران عمر و تاریخ بشر ،خداوند به آن قسم خورده است.
 )2انسانهای مؤمن و کسانی که عمل صالح انجام میدهند و سفارش به حق و شکیبایی میکنند ،زیانکار نیستند.
 )3ایمان بر عمل مقدم است( .آمنوا و عملوا الصالحات)
 )4تنها راه جلوگیری از خسران و زیان ،ایمان و عمل است.

و رُسُالً مُبَشِّرینَ وَ مُنذِرینَ لِئَلّا یَکونَ لِلنّاسِ عَلَی اهللِ حُجَّۀً بَعدَ الرُّسلِ وَ کانَ اهللُ عَزیزاً حکیماً
رسوووالنی (را فرسووتاد که) بشووارتدهنده و انذارکننده باشووند ،تا بعد از آمدن پیامبران ،برای مردم در مقابل خداوند
دستاویز و دلیلی نباشد.

) این آ یه بیانگر هدایت ویژۀ انسان (هدایت تشریعی) با ارسال انبیا است.

 )2خداوند با ارسال پیامبران و نشاندادن راه سعادت به مردم ،راه بهانهگیری را برای مردم بسته است؛ پس مسدودماندن راه بهانه
گیری انسانها نتیجۀ (معلول) ارسال پیامبران (علت) است.
 )3بیاگر سرمایۀ «راهمایان الهی» از عوامل رشد انسان است.

 )4ارسال رسوال ن براساس صفت عزت و حکمت الهی است (عزیزاً حکیماً) تا بهانه و دستاویزی نباشد( .علی اهلل حجۀ بعد الرسل)

نمودار مرور
)1همۀ موجودات

 )2پاسخ به این نیازها را خداوند در جهان آماده کرده است و راه آگاهی از آنها را به موجودات
) طبیعی و غریزی

نشان داده است

 )3این نیازها برآمده از جسم انسان هستند.

نیازهای انسان
برتر  ) 1مختص انسان

 ) 2برآمده از سرمایههای ویژة انسان

عامّه (عمومی) :هدایت همۀ موجودات توسط خداوند
هدایت
خاصه :هدایت هر موجود متناسب با خصوصیاتش

تکوینی (عمومی) :هدایتی که براساس خلق استعداد و غرایز انجام میپذیر.
هدایت تشریعی (شرع)  :قانون

بایدها
 ،هدایت بر اساس انزال کتاب و ارسال رسل انجام میگیرد.
نبایدها

تکوینی
هدایت انسان تشریعی

هدایت انسان هم تکوینی و هم تشریعی است .هدایت تشریعی ،هدایت ویژه انسان است.

فراتر رفتن از طرح زندگی روزمره

روبهرو شدن با نیازهای برتر

تبدیل نیازها به دغدغه و دلمشغولی

تبدیل نیازها به سؤال

 )1انسان برای چه زندگی می کند ؟
 )1کلید واژة سوالهای مرتبط
 )2کدام هدف است که انسان میتواند با اطمینان زندگیاش را
صرف آن کند؟

 ) 1شناخت هدف زندگی  )2عدم پاسخ مناسب عمر را تباه می کند.
 )3امام سجاد (ع) در دعای خود میفرمایند« :خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص
بده که مرا برای آن آفریدهای».

 )4ارتباط با شعر «آمدنم بهر چه بود؟»
 )1آیندة انسان
 )2زندگی با مرگ ،دفتر حیات
نیازهای برتر

 )3نحوة زندگی پس از مرگ

 )2درک آیندة خویش

 )1کلید واژةسؤالهای مرتبط  )4زاد و توشۀ سفر
 )5خوشبختی انسان
 )2ارتباط با شعر« :روزها فکر من این است ....

 )1راه درست زندگی
 )3کشف راه درست زندگی  )1کلیدوازة سؤالهای مرتبط

 )2چگونه زیستن
 )3چگونه میتوان راه درست زندگی

 )2ارتباط با آیۀ «اِنا هَدَیناهُ السَّبیل  »...و آیۀ «رُسُالً مُبَشِّرین »...
 )3ارتباط با شعر«:مرد خردمند هنر پیشه را»...و دغدغه اصلی هر انسان فکور و خردمند

 )1درست و قابل اعتماد باشد چون پاسخهای احتمالی و مشکوک زیاد است و عمر
 )1پاسخ به نیازهای برتر

محدود آدمی نمیتواند همۀ پاسخها را تجربه کند تا به راه درست برسد.

 )2همهجانبه باشد چون ابعاد روحی و جسمی و فردی و اجتماعی انسان پیوند
و ارتباط کاملی با هم دارند و نمیتوان برای هر کدام برنامهای جداگانه ریخت.

ویژگیهای

)1آگاهی کامل از خلقت انسان در جایگاه او
 )2پاسخدهنده به نیازهای برتر
 )2آگاهی از زندگی پس از مرگ

عقل

حدیث  :خدا رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد ،جز ...

هدایت خداوند از مسیر دو ویژگی میگذرد
اختیار

بخش کلیدی آیه« :امّا شاکراً و امّا کفورا»

خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگیهایی که در وجودش قرار داده است ،هدایت میکند.
انسان ویژگیهایی دارد که او را از سایر مخلوقات متمایز میکند و همین امر سبب شده شیوۀ هدایت او با سایر مخلوقات
متفاوت باشد.
با توجه به دو سرمایۀ انسان یعنی توانایی تفکر و قدرت اختیار ،انسان ابتدا دربارۀ هر کاری که میخواهد انجام دهد ،تفکر می
کند و اگر به هر دلیلی تشخیص داد که آن کار مفید است و او را به هدفی که دارد ،میرساند آن را انتخاب و انجام میدهد.

نکتههای سخن امام کاظم (ع) به هشام:
علت

معلول

تعقل و تفکر در پیام الهی

ارسال پیامبران

برخورداری از معرفت برتر

بهتر پذیرفتن پیام الهی

برتری در تعقل و تفکر

داناتربودن نسبت به فرمان الهی

کاملتر بودن عقل

باالتربودن رتبه در دنیا و آخرت

