


 پر پرواز

 درس دوم



 .نزدیکی و تقرب به خداستجامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان، 
 

 .میسر می شودگام برداشتن به سوی این هدف رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او تنها با

 .استشناخت انسان اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر 

 یعنی
 چگونگی به کارگیری آن ها، توانایی ها و استعدادهای او و شناخت سرمایه ها. 1

 

 از این موانعمقابله یا اجتناب انسان در مسیر تقرب به خداوند و نحوه شناخت موانع حرکت . 2

 .دانش هاست سودمندترینبهمین دلیل خودشناسی 



 سرمایه های انسان

 برخی سرمایه های انسان

 :بتواند انسان که آن برای خداوند
 

  یابد، دست (خدا تقرب) خلقت هدف به .2 و کند حرکت خود کمال و رشد مسیر در .1
 .است داده قرار اختیارش در هایی سرمایه

 تفکر و عقل قدرت1.

 انتخاب و اختیار قدرت2.

 (گرا خدا)آشنا خدا سرشت3.

 نیکی و خیر به انسان گرایش4.

 (اخالقی وجدان)لوامه نفس5.

 الهی هدایت نعمت6.

 

   توانایی و آفریده انسان برای است، زمین و ها آسمان در چه آن خداوند

 .است داده قرار او وجود در را ها آن از مندی بهره

  او برای و داشته گرامی را انسان متعال خداوند دهد می نشان ها این همه

 .است شده قائل ای ویژه جایگاه هستی نظام در

 



 قدرت عقل و تفکر. 1

   :آن با تا کرده عنایت نیرویی ما به پروردگار،
 

   .دهیم تشخیص بد از را خوب و غلط های راه از را زندگی درست مسیر (ب .بیندیشیم (الف
 .شویم دور نادانی و جهل از (ت .دریابیم را حقایق (پ



 با توجه به ترجمه آیات بگویید هر آیه به کدام یک از آثار بهره گیری انسان از عقل اشاره دارد؟

 (10 مُلک) .نبودیم دوزخیان میان در کردیم، می تعقل یا داشتیم شنوا گوش ما اگر :گویند می و .1
 

 (غلط های راه از زندگی درست مسیر تشخیص)نبودن دوزخیان از
 

   خاطر به این است؛ پراکنده هایشان دل که حالی در پنداری می متحد را (اسالم دشمنان)ها آن .2
 (14 حشر) .کنند نمی تعقل که هستند قومی ها آن که است آن

 

 نمودن یکی را خود آرای و گشتن متحد
 

 خاطر به این گیرند؛ می بازی و مسخره به را آن خوانید، می فرا نماز به را مردم که هنگامی ها آن .3
 (58 مائده) .کنند نمی تعقل که هستند گروهی ها آن که است آن

 

 کردن استهزا از جلوگیری

 تدبر در قرآن



 اِنّا هَدَیناهُ السَّبیلَ اِمّا شاکِراً وَ اِمّا کَفوراً
 

 (3انسان آیه )

 پیام آیه

 .است انسان رشد عوامل و ها سرمایه از انتخاب، و اختیار قدرت

 .دهد می نشان انسان به را باطل و حق راه خداوند

 (تشریعی هدایت)نبوت فلسفه و اختیار

 .است خویش سرنوشت مسئول کس هر

 .گیرد می برعهده را خود کارهای عواقب انسان

 
        

ما راه را به او نشان دادیم، یا سپاسگزار خواهد بود 
 یا ناسپاس

 



 سرشت خدا آشنا و خدا گرا. 2

 (علت).داد قرار ما وجود در را خود به گرایش و کرد آشنا خود با را ما سرشت خداوند
 

   دل در را محبتش و یابد می را خدا نشیند، می جهان تماشای به یا نگرد می خود در کس هر رو، این از
 (معلول).کند می احساس

 
        

 ؛(ع)علی امام

 .دیدم آن با و آن از بعد آن، از قبل را خدا که این مگر نکردم، مشاهده را چیزی هیچ

 



 سرشت خدا آشنا و خدا گرا. 3

 .سبب دوری ما از خداوند و فراموشی یاد او می شودغفلت ها گاهی 
 

 دوست نزدیک تر از من به من است                                 وین عجب تر که من از وی دورم

 چه کنم با که توان گفت که او                                           در کنار من و من مهجورم

 
        

 :شعر پیام

 انسان های سرمایه و رشد عوامل از (فطرت)آشنا خدا سرشت .2 انسان به خداوند وجودی قرب .1

 «...نکردم مشاهده را چیزی هیچ» حدیث با مفهومی ارتباط .3

 



 گرایش به خیر و نیکی. 4

 ما وجود در را آن از بیزاری و زشتی و بدی شناخت و آن به گرایش و نیکی و خیر شناخت متعال، خدای
   .(معلول) بپرهیزیم زشتی و گناه از و آوریم رو نیکی و خیر به تا ،(علت) داد قرار

 
 از و (معلول) داریم دوست را عدالت و نفس عزت کرامت، صداقت، چون فضائلی ما همه که روست این از

 (معلول) .بیزاریم ظلم و ریا نفس، حقارت دورویی،



 وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها فَاَلهَمَها فُجورَها وَ تَقواها
 

 (8و  7شمس آیات )

 پیام آیات

 .است کرده الهام انسان به را ها خوبی و ها بدی خداوند1.

 .کند می درک را خوبی و بدی زیبایی، زشتی، انسان2.

 .است انسان های سرمایه از نیکی و خیر به گرایش و شناخت3.

 .دارد آن اهمیت به اشاره نفس، به خداوند قسم4.

 
        

 سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید، 

 .آن گاه بدکاری و تقوایش را به او الهام کرد
 



 (وجدان اخالقی)نفس لوامه . 5

 :که (علت) شود می سبب ها زیبایی و ها نیکی به انسان گرایش

 .دهد نشان واکنش زشتی و گناه مقابل در (الف

 .کند مالمت و سرزنش را خود شد، آلوده گناه به که گاه آن (ب

 .(معلول) برآید جبران اندیشه در (پ
 

 .است خورده سوگند آن به و نامیده سرزنشگر یعنی ،لوامه نفس را حالت این درونی عامل کریم قرآن



 وَ ال اُقسِمُ بِالنَّفسٍ اللّوّامَه
 

 (2قیامه )

 پیام آیات

 .رساند می را ان اهمیت لوامه نفس به قسم1.

 .است اخالقی وجدان یا مالمتگر نفس همان لوامه نفس2.

 .است داده قرار لوامه نفس نام به دادگاهی انسان درون در خداوند3.

 .دارد می باز گناه از را انسان که است انسان نفس از عالی ای مرتبه لوامه، نفس4.

 .کند می سرزنش را انسان گناه، ارتکاب از پس نفس، این5.

 و سوگند به نفس مالمت کننده     



 نعمت هدایت الهی. 6

 :تا فرستاد ما برای راهنما کتاب با همراه را دلسوزی و پاک پیشوایان و پیامبران خداوند
 

 .دهند نشان ما به را سعادت راه1.

 .کنند کمک ما به حق راه پیمودن در2.



 سرمایه و هدف

 .دارد هماهنگی هایش سرمایه و توانایی با کس هر حرکت مسیر و هدف *

 .آورد می روی کوچک کاری به =  باشد داشته اندک ای سرمایه کسی اگر *

   کارهای به و دهد قرار مدنظر تواند می را بزرگتری های هدف = گردد افزون سرمایه این بر هرچه *

 .آورد روی ارزشمندتری

  و حیوانات که دارد الهی راهنمایان و وجدان ،عقل مانند ارزشمندی و عظیم های سرمایه انسان *

 .نیستند برخوردار آن از گیاهان

   از متفاوت باید نیز ما مسیر و هدف قطعا داریم، استعداد و سرمایه حیوانات از بیش ما که جایی آن از *

 .بمانیم سطح همان در و شویم قانع است، حیوانات اندازه و حد در که کاری به نباید پس .باشد ها آن

   به آیا بود، روزه چند دنیای این در بودن خوش و خوابیدن خوردن، ما خلقت از هدف اگر *

 داشتیم؟ نیاز پیامبران و وجدان و عقل چون هم هایی سرمایه
 



 موانع رسیدن به هدف

 شیطان

 :دنیایی زودگذر های لذت به رسیدن برای را ها انسان ،درونی عامل

 .دارد می باز وجدان و عقل از پیروی از -ب .کند می دعوت گناه به -الف

  یعنی ،اماره نفس خواند، می فرا گناه به را وی و کند می طغیان انسان درون در که سرکشی میل

 .شود می نامیده ها بدی به دهنده فرمان

 .توست درون در که است نفسی همان ،تو دشمن ترین دشمن :(ع)علی امام

 نفس اماره

 :که بیرونی عامل

  از و دهد فریب را آدم فرزندان که کرده یاد سوگند -ب .پندارد می آدمیان برتر را خود -الف

 در دیگری نفوذ راه این، جز و است دادن فریب و کردن وسوسه او کار -پ .بازدارد بهشت به رسیدن

 .است انسان خودِ گناه، اصلی عامل درواقع .ندارد ما

 :جهنم اهل به قیامت روز در شیطان خطاب

   شما بر من البته .کردم عمل آن خالف و دادم ای وعده شما به من اما ، داد حق وعده شما به خداوند

   امروز .پذیرفتید مرا دعوت که بودید خودتان این .کردم دعوت گناه به را شما فقط ،نداشتم تسلطی

 .دهید نجات مرا توانید می شما نه و کنم کمکی شما به توانم می من نه .مرا نه کنید سرزنش را خودتان



 با توجه به ترجمه آیات زیر بگویید شیطان از چه راه هایی انسان را فریب می دهد؟

 خدا یاد از را شما و کند ایجاد کینه و عداوت شما میان در قمار، و شراب وسیله به خواهد می شیطان .1
 (91 مائده) .دارد باز نماز و

 

 .او یاد و خدا از کردن غافل – مردم میان دشمنی و کینه ایجاد
 

 (43 انعام) .داد زینت نظرشان در کردند، می (گناهکاران) که را کاری هر شیطان و .2
 

 .گناه دادن نشان بخش لذت و زیبا
 

   را شان زشت اعمال شیطان کردند، حق به پشت ها، آن برای هدایت شدن روشن از بعد که کسانی .3
 (25 محمد) .است فریفته طوالنی ارزوهای با را آنان و داده زینت درنظرشان

 

   آرزوهای به کردن سرگرم – گناه دادن نشان بخش لذت و زیبا – او یاد و خدا از کردن غافل
 .دنیایی ی گونه سراب

 تدبر در قرآن



 انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

 امام رهبری ،سراسری های راهپیمایی و  اجتماعات در حضور با  و  مستقیم ای شیوه به اسالمی انقالب زمان در ما  کشور مردم
 .بستند یاری پیمان ایشان با  و  پذیرفتند  را  (ره)خمینی

 
ک را  کسی آن فقها  میان از نیز خبرگان آن و  کنند می انتخاب را  خود  خبره نمایندگان ابتدا  مردم اساسی، قانون بر بنا  اکنوننیز

   .کنند می اعالم جامعه به دهند، تشخیص تر شایسته رهبری برای ه
 .دارند برعهده را  جامعه رهبری مسئولیت (الله حفظه)ای خامنه امام العظمی الله آیت حضرت (ره)خمینی امام رحلت از پس

 سوال کلیدی

سجاد صیدآبادی: تهیه و تنظیم  


