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 تفکر و اندیشه -بخش اول

 طورکلی به«. حَی ٍّ شَیءٍ کُلَّ الماءِ مِنَ وَجَعَلنا» .است جهان در زندگی اساس و حیات مایه آب

 راستی اما«. مَیتًا بِه بَلدَةً لِنُحیِیَ» .هاست انسان ما جمله از مادی، بخش جهان حیات آب،

 چیست؟ به وابسته بشر روح حیات

 ایمان که کسانی ای« یُحییکُم لِما دَعاکُم اِذا لِلرَّسولِ، وٍَّ لِلهِ استَجیبوا آمَنُوا الَّذینَ اَیُّهَا یا»

 به که خواند می چیزی فرا به را شما که آنگاه بپذیرید؛ را پیامبر و خدا دعوت اید، آورده

 .بخشد می حقیقی زندگی شما

 هدایت الهی-درس اول

 را او سعادت باشد و نیازهایش پاسخگوی که ای داشتن برنامه به انسان دائمی احتیاج

 و متفاوت های برنامه شاهد ارائه همواره تاریخ طول در که شده است سبب کند، تضمین

 .باشیم بشری مکاتب ازجانب متضاد گاه

 نیاز مانند دارد؛ غریزی و طبیعی نیازهای دسته یک زنده، موجودات سایر همچون انسان

 قدرت و کرده آماده طبیعت عالم در را نیازها این به پاسخ خداوند .پوشاک و هوا، غذا آب، به

 .است داده انسان نیز به را آنها از شدن آگاه

 با را بیندیشد، خود باالتری افق در و رود فراتر زندگی روزمرٍّه سطح از انسان، که زمانی

 است. پاسخ کرده عطا او به خداوند که است ای ویژه های سرمایه از برآمده که نیازهای

  .کند می تضمین را انسان سعادت که است های اساسی نیاز این به صحیح

 گر توجهوجوگر، بیدار و هوشیار و  جست، خردمند و فکور های انسان دغدغه: نیازهای برتر

 .زندگی ارزش به

 

 دچار آن شناخت در یا نشناسد، را خود حقیقی هدف اگرشناخت هدف زندگی:  انسان -1

سرمایه وجودی » حقیقت، در کسی چنین و است داده دست از را خود عمر شود، خطا

 زیانکاران حقیقت، در« اَنفُسَهُم خَسِروا الَّذینَ الخاسِرینَ اِنَّ» .است برده بین از را« خود

 ( 45)شوری .اند کرده زیان دچار را خودشان که اند کسانی

این آیه مربوط به کسانی است که هدف زندگی را نشناخته اند و زیانکار حقیقی  پیام آیه:

 شناخته می شوند و سرمایه های وجودی خود را از دست داده اند.

 چیزی آن به مرا زندگانی ایام خدایا،» :که خواند می را دعا این پیوسته )ع(سجاد امام

 «ای آفریده آن برای مرا که بده اختصاص

 شکل به او حیات دفتر یا شود، می تمام مرگ با انسان زندگی یاآ :خویش آیندة درک -2

 ؟ است کارهایی چه انجام گرو در سرا آن در وی خوشبختیدیگری گشوده می شود؟ 

 روزها فکر من است و همه شب سخنم/ که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

 از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود/ به کجا می روم آخر ننمایی وطن

 انسان که است جدّی جهت آن از دغدغه این« چگونه زیستن»کشف راه درست زندگی: -3

 .کند می تجربه را دنیا در زندگی بار یک و آید می دنیا به بار یک فقط

قسم یاده کرده است و نشناختن و گذر عمر دقت در آیات سوره عصر که خداوند به زمان 

خسران را در پی دارد، مگر کسانی که ایمان آورده اند و  و سرمایه عمر انسان ارزش زمان

. این سوره مرتبط با سواالت و به حق و صبر توصیه می کنند می دهند عمل صالح انجام

بر عمل  در این سوره به امر به معروف توصیه شده است و ایمان باشد.نیازهای برتر می 

 تقدم است.م

 را انسان گریبان روزی که دارد زیانباری عواقب و آثار ها سؤال این به توجهی بی و غفلت

 .است شده سپری جبران زمان و نیست ساخته او از کاری دیگر که روزی گرفت، خواهد

 قابل و درست کامالً (الف :باشد داشته ویژگی دو حداقل باید اساسی های سؤال به پاسخ

است که عمر محدود آدمی چنین  آزمون و تجربه نیازمند احتمالی پاسخ هر باشد؛ اعتماد

 هماهنگ صورت به انسان مختلف نیازهایبه باشد؛  جانبه همه( باجازه ای نمی دهد. 

 .دهد پاسخ

انسان و  خلقت از کاملی آگاهی -1 :که بدهد را ها سؤال این صحیح پاسخ تواند می کسی

 دارند سرنوشتی چه مرگ، از پسبداند انسانها  -2جایگاه وی در نظام هستی داشته باشد. 

 .آنهاست انتظار در عاقبتی چه دقیقا و

 خداوند هدایت شیوة

 رها هدایت بدون را مخلوقی هیچ بلکه انسان، تنها نه است؛ حکیم آفریدگاری جهان، خدای

 هدف، آن به رسیدن برای و کند می خلق معیّن هدفی برای را مخلوقی هر اواست.  نکرده

 خلقت نظام در همگانی و عام اصل یک هدایت، پس. فرماید می راهنمایی و هدایت را او

 که است کسی همان ما پروردگار« هَدی ثُمَّ خَلقَه شَیءٍ کُلَّ اَعطی الَّذی رَبُّنَا قالَ » .است

 (50)طه   .است کرده هدایت (را و)ا سپس بخشیده، او به را چیزی هر آفرینش

می شوند  و برای رسیدن به هدف هدایت بر اساس هدف آفریده شده اند مخلوقاتپیام آیه: 

و هدایت اصلی عام و همگانی است و خداوند نیازهای الزم جهت رسیدن به هدف را در 

 موجودات قرار داده است.

 متناسب را، مخلوقات از دسته هر خداوند .است متفاوت یکدیگر با مخلوقات هدایت شیوه

 سرمایه و تفکر و تعقل توانایی .کند می هدایت داده قرار وجودشان در که هایی ویژگی با

 می ویژگی دو این مسیر از نیز خداوند هدایت ست؛انسان ا انتخاب و اختیار قدرت دیگر

 که برنامه این فرستد؛ می پیامبران طریق از را انسان هدایت برنامه خداوند یعنی گذرد؛

 انسان تا شود می ابالغ مردم به رسوالن توسط است، بنیادین سؤاالت به پاسخ دربرگیرنده

 او خلقت در خداوند که هدفی به و بندد کار به زندگی در و کند انتخاب را برنامه تفکٍّر با

 .برسد است داده قرار

 سوی به را رسوالنش خداوند هشام، » :فرمود حکم بن هشام خود، برجسته شاگرد به کاظم امام

 پذیرند می بهتر را پیام این کسانی. کنند تعقل الهی پیام در بندگان آنکه برای جز نفرستاد، بندگان

 الهی های فرمان به نسبت برترند، تفکر و تعقل در که آنان و باشند برخوردار برتری معرفت از که

 «است باالتر آخرت و دنیا در اش رتبه است، تر کامل عقلش که کس آن و داناترند

پیام سخن امام کاظم )ع(: تنها هدف ارسال رسوالن، تعقل در پیام الهی است. بهتر پذیرفتن معلول 

معرفت برتر و دانا بودن نسبت به فرمان الهی معلول تعقل و تفکر برتر است و باال بودن رتبه در دنیا 

 و آخرت معلول عقل کامل است.

شناخت هدف زندگی

درک آینده خویش

کشف راه درست زندگی


