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را در اختیارمان قرار داد که  راهی ما را برعهده گرفت و هدایت ها را تنها نگذاشت وو رحمت خود، ما انسانلطف خداوند با 

 خوشبختی است. مستقیم همان راه 

های تدبر در قرآن: پاسخ سؤال 

 . نکنندتفرقه  الف( در برپاداشتن دین واحد الهی

 ب( اسالم یعنی تسلیم شدن در برابر خداوند

 است.  رشك و حسدعلت اختالف  ،ج( در دین اسالم که همان دین واحد است

 د( مسلمان 

 پیرو دین یهودیت و مسیحیت ه( 

 ؟دین چیست. 1
، یك دین برای قرآن گویند و بر اساسها برگزیده که بدان اسالم میراه  و روشی که خداوند برای زندگی انسان -روشراه و  

گیرند، انبیاء ن تفرقه در پیشها فرستاده و به همه پیامبران فرمان داده تا همان درس را در میان مردم تبلیغ کنند و راه انسان

   .اندخود را انجام داده موریتاطاعت کرده و مأهم این فرمان را 

 شايسته است بدانيم:

 کلی فرستاده تا به هدف مشترك برسند.  مشترك، یك برنامه فطرت خاطر( به1

خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود. و بر =»مرتبط با دین واحد الهی است.  13( شوری آیه 2

توصیه نمودیم،این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه   )ع(و عیسی  )ع(و موسی )ع(و به ابراهیمما به تو وحی کردیم ، را آنچه

 «. نکنید

 پیام آیة فوق:

 

 
 

 .    شاره داردهدايت تشريعي ابه . 3  

      باشد. های رشد مي. از سرمايه4   

 پیامبر اولواالمر اشاره دارد.  5. به 5   

    خاطر فطرت مشتركبه؟ علت واحد بودن دین الهي
 

 فطرت یعني چه؟. 2

  فطرت مشترك دارند.ها یک دین قرار داده است زیرا، خداوند برای انسان 

 نوع خاص آفرینش  –= خلق و ابداع رَطَفَای و به چه معناست؟ از چه کلمه فطرت .3

 گیرند؟ به چه دلیل همه نام مشترك انسان مي .4  

 ها در برخی اند، این انسانهای گوناگونی روی کرة زمین آمده و زندگی کردهاز هنگام آفرینش انسان تاکنون اقوام و ملت    

 . فطری مشترکندهای دارند، اما در ویژگی تفاوتخصوصیات، مانند نژاد، زبان و آداب و رسوم با یکدیگر     

 هدایتتداوم  – دومدرس 

 .خداوند يک برنامه فرستاده 1

 . مأموريت پیامبران 2

 

 

    برپاداشتن دین الهی -

 دوری از اختالف در دین بود.  -
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 ها را نام ببرید. های فطری مشترك انسانویژگي .5
     

           دتفکر، تعقل و قدرت اختیار برخوردارند.ها از استعدای انسانهمه( 1                                     

 های اخالقی مانند عدل، حق و خیرخواهی را دوست دارند و از رذائل اخالقی آنان فضیلت( 2                                    

 مانند دروغ بیزارند.                                            

 شوند.ها و کماالت نامحدودند و به حد معینی قانع نمیها، خوبی( آنان به دنبال زیبایی3                                      

 ( از فنا و نابودی گریزانند.4                                      

 د.  ( جامعة عادالنه را دوست دارن5                                      

 ( همه به دنبال سعادت حقیقی هستند. 6                                      

  ها.انسان های فطری مشتركویژگی خاطربهچرا خداوند یک دین فرستاده به نام اسالم؟  .6

  در برابر خدا.بودن تسلیم . اسالم یعني چه؟ 7

 . دین واحد را تعریف کنید. 8

 ها در اختیار انسانکلی قرار داده است خداوند یك برنامة ها همة انسان درونکه خداوند در  ركتمشفطری های به سبب ویژگی

 علت                               

  یازدهم 1درس =«اِلَّا لیعبدونالْإِنْس  وَ الْجِنَّوَ ما خلقت »عبوديت=.قرار داده است، برساند شانخلقتکه  هدف مشترکیگذاشته تا آنان را به 
 معلول                                      

           ( ایمان به خدا و دوری از شرك.1                                  .9
 آن سرا.ها در انسان جزای عادالنةپاداش و  ایمان به معاد و( 2                                    

 .عادالنه بودن نظام هستی( اعتقاد به 3                                      

 ( ایمان به فرستادگان الهی و راهنمایان دین.4                                      

 

 ( عبادت و بندگی خداوند با انجام فرایضی چون نماز،روزه.  5                                                                 

 ( کسب مکارم اخالقی مانند تقوا و عفاف.6                                                                 

 ( دوری از رذائل.7                                                                 

 .نظام اجتماعی بر اساس عدل( برپایی 8                                                                 
 

 

 

 . چرا محتوای اصلي دعوت پیامبران یكسان است؟ 11
که اصل دین و راه آنان مختلف شود و  شودنمی ها سبباین تفاوت. اما است داشته کام فرعی تفاوتاح یکسان ولی در برخی

و نیز در اصل بسیاری از احکام مانند: نماز و روزه مشترك  محورهای اصلیها در هر کدام دین خاصی بیاورند، چون همه آن

 بودند. 

 علل آمدن پیامبران متعدد را نام ببرید.  .11

 ت و ترویج پیوستة آن. ( لزوم استمرار در دعو1   

 ( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام.2   

 ( از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین. 3   

 چیست؟ لزوم استمرار در دعوت  .12

 تبلیغ دائمی.   ⟵( الزمة استقرار یك پیام  1   

 کوشیدند.با مجاهدت و ایمان راسخ، در راه تبلیغ دین الهی می                           

 ( پیامبران الهی                                        2   

 کردندها را تحمل میسختی                           

                                                                  

های ویژگي

مشترك همة 

 هاانسان

محورهای  

 اصلي دین   

 واحد   

خواهند از انسان مي عملدر حیطة 

که کسب کرده است،  با ایماني

 تالش نماید)فواید عمل(

 معلول

 تا خداپرستی و عدالت طلبی بماند

 شرك و رذائل اخالقی برود
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 در میان مردم بماند.                                                    

 جزء آداب و فرهنگ آنان شود. ( این تداوم سبب شد که تعالیم الهی    3 

 ببرند.  کسانی نتوانند به سادگی آن را از جامعة بشری بین                                                    

 ها رشد تدریجي سطح فكر جوامع و اقوام است توضیح دهید. یكي از عوامل تجدید نبوت .13

 ( رشد تدریجی فکر و اندیشه مانند دانش و فرهنگ است پس باید در هر عصری پیامبران جدیدی مبعوث تا همان اصل 1   

 ود بیان کنند و متناسب با درك آنان سخن گویند تا آنان پیام  های دوران خثابت دین الهی را در خور فهم و اندیشة انسان      

 الهی را در حد فهم خود درك کنند و به آن ایمان آورند.       

ایم که با مردم به اندازة فهم ما انبیاء مامور شده: ﴾النَّاسَ علي قَدْر عقُولهمأن نُكلَِّمَ  نحنُ مَعاشرالنبیاء أمرنا ﴿ پیامبر)ص(:

 تناسب دارد.( علي لسان قومهو درکشان سخن بگوییم .)این حدیث با آیة 

 از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین را شرح دهید.   .14

 قدر   یا آن انبیاء، به تدریج فراموش( به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعة کتابت،تعلیمات 1   

 معلول                                                                      عوض که به اصل آن شباهتی نداشت.      

 کردند.ها ابالغ میآمدند و تعلیمات اصیل و تحریف نشده را بار دیگر به انسان( بر این اساس پیامبران بعدی می2   

 

 

 

 

 

 

        :استمرار دعوت    سبک زندگي و آداب و فرهنگ مردمتوجه 

 رشد تدريجي سطح فکر مردم  دانش و فرهنگ                            
 

 عوامل ختم نبوت
 

 

 

 

دهد. تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست؟ زیرا اوست که یر زمان تشخیص مهون خداوند نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را در چ

از  کتاب آسمانینیازی از آمدن پیامبر جدید را حفظ از عوامل بی یکیداند عوامل ختم نبوت فراهم شده یا نه؟ مثالً دقیقاً می

 .داندفقط خدا میآن در توانایی انسان نیست،  تشخیصتحریف و وجود آن در میان مردم است امّا 

نیازی از پیامبر جدید فراهم شده است و این یابیم که عوامل بیبنابراین با توجه به اعالم ختم نبوت در زمان پیامبر)ص( در می

 عوامل عبارتند از:  

 چه عواملي باعث شد که دیگر پیامبری نیاید و دین پیامبر)ص( دین جاویدان معرفي گردد؟  .15

 ( آمادگی بشری برای دریافت برنامة کامل زندگی.الف  

 ( حفظ قرآن کریم از تحریف.ب  

 .)ص(م معصوم پس از پیامبر( وجود اماج  

 الف( توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت                                                                             

 گویی به نیازهای زمانه              ب( وجود قوانین تنظیم کننده های پاسخ( پیش بینی راهد  

 ج( اختیارات حاکم اسالمی                            )پویایی و روز آمد بودن دین اسالم(           
 

 یكي از عوامل عدم تجدید نبوت آمادگي بشری برای دریافت برنامة کامل زندگي است توضیح دهید.  .الف -15

 جدید: )ص(( یكي از عوامل بعثت پیامبر1   

 ردم.الف( پایین بودن سطح درك م  

 ب( عدم توانایی آنان در گرفتن برنامة کامل زندگی.  

 توانست و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که می آمادگی فکریداشتند، امّا  پایینیفرهنگی ج( مردم حجاز سطح   

 علت                                   

 معلول
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 همین بهدست آورد. خود را به اجتماعیو پاسخ نیازهای فردی و  حفظ کندو دریافت برنامة زندگی را ترین کامل            

 بزرگی آغاز شد علمی و فرهنگی نهضت، ایران، عراق، مصر، شامی دیگر مانند هابه سرزمین اسالما ورود ب جهت             

 . ظهور کردندفراوانی  عالمانو دانشمندان و             

 برنامه را دریافت کند و به  ترینکاملدر عصر نزول قرآن رشد عقلي بشریت به میزاني رسیده بود که بتواند ( 2  

 خود را به دست آورد= به بلوغ فكری رسیده بودند.  فردی و اجتماعيکمک این برنامه ، پاسخ نیازهای      

:نتیجة اول  

 برسند. جدیدی از معرفتهای در این کتاب به دروازه با تفکرتند توانسشده بودند و می دورة بلوغ فکریمؤمنان وارد 
   

 دومنتیجة:  
 ها پاسخ گویند.نیازهای هدایتی بشر را در طول زمان

 

 یكي دیگر از عوامل جاودانگي دین اسالم است این مورد را توضیح دهید. « حفظ قرآن کریم از تحریف» ب.-15
  

 خداوند. الهی و ارادة عنایتالف(                                  

 آوری و حفظ قرآن داشت.که پیامبر)ص( در جمع اهتمامیب( با                                  

 های مختلف در دوره با تالش و کوشش مسلمانانج(                                  

 

 ای به آن نتیجه : همة عوامل باال باعث شد که کتاب قرآن نه تحریف شود و نه هیچ کلمه                                 

 ندارد  «تصحیح»و « تکمیل»اضافه یا از آن کم شود، به همین جهت این کتاب نیازی به                                  

 ماند. می باقی جاودانهو                                  

 

 باشد، توضیح دهید. پس از پیامبر )ص( مي امام معصوم، وجود عدم تجدید نبوتهایكي دیگر از علل  .ج-15
 یابد و  ، ادامه دریافت وحیبه جز  های پیامبر)ص(ها و مسئولیتنقشسبب شد که  امام معصوم از طرف خداوندتعیین       

 ب                                         الف                                               ـتلعــ                         
 نداشته باشد. جهت کمبودیجامعه از این      

 ج                             

 

 د.-11

 پویایي و روز آمد بودن دین اسالم: 

 پاسخ دهدها ها و زمانمکان همهدر  هانیازهای انسانها و تواند برای همیشه ماندگار باشد، که بتواند به همة سؤالدینی می

 بشر است. ثابت و متغیر ، متناسب با نیازهای ثابت و متغیرها وجود دو دسته، قوانین یکی از این ویژگی
 

 

 

 تعلیم و تربیت و حکومت.  مانند امنیت، عدالت، دادو ستد با دیگران، تشکیل خانواده ،( 1                                 

 دین اسالم برای تأمین هر کدام از این نیازها قوانین ثابت و مشخص دارد. ( 2                                 

                                 

  آیند. پدید میثابت  ( در درون همین نیازهای1                                  

      کند       شیوة داد و ستد که در هر زمان متغیر می (2                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حفظ 

قرآن کریم  

 از تحریف

 هنتیجالف و ب و ج = معلول = 

 نیازهای ثابت 

 کاال به کاال     

 سکه به کاال      

 اعتباری پول     

 نیازهای متغیر 

 علت 

 معلول 

 معلول 
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 را حرام ربا خداوند معامله را حالل کرده ولی   =وَحَرََّمَ الرَِّبَا الْبَیْعَ اللََّهُ وَأَحَلََّ

 متغير        ثابت             

 اصل ثابتکند که باید تشخیص داده شود. که فقهان و مجتهدان بر اساس آن در هر یك از این موارد، ربا شکل خاصی پیدا می

           کنند. و به کسانی که مجتهد شیعه اعالم های خاص ربا و معامله در این زمان را معین میشکل سنت و با تحقق در کتاب

 کنند تا مطابق با آن عمل کنند. می
 

 دین اسالم چه راهي را برای پاسخ به نیازهای متغیر انسان در نظر گرفته است؟  .د-15

  ایقوانین ویژهای پیش بیاید که نیازمند باشند و شرایط ویژه تضادزمانی که موارد مهم با هم در                                  

 کند.  هستند، حاکم اسالمی این قوانین را تعیین می                                 

 مثال: وضع مقررات وارادات و صادرات برای حفظ استقالل سیاسي و اقتصادی کشور.                                      

 شود. در کشور است میها حمایت از تولید ملی، مانع ورود کاالهایی که امکان تولید آن                                      

:نتیجه  
 هاهدایت تمامی انسانبرنامه برای  ترینترین و شایستهکامل، دین آخرین پیامبر الهی، هایی که بیان شدویژگیبراساس        

 . نیازی به آمدن پیامبر جدید نیستاست و دیگر  هازماندر تمام 

 واحد بودن دین الهی      یکی خط است ز اول ات هب آخر =
 ادعوا الی اهلل  =و ز ایشان سّید ما گشته ساالر

  خاتم النبینرب او ختم آمده پایان این راه =    
 والیت معنوی = جمله رد پی اه دل  و او شیب   شده                              

 وظیفة پیروان پیامبران گذشته چیست؟  .16

 شود، فرستاده شده است. که به آن اسالم تعبیر می یك دین فقط( 1

أُمِرْنَا  مَعَاشِرَ النْبِیَآءِ إنََّا﴿اندهای دوران خود بیان کردهپیامبران الهی، دین الهی را در خور فهم و اندیشة انسان( هر یك از 2

 ﴾ قَدْرِ عُقُولِهِمْ أَنْ نُكَلَِّمَ النََّاسَ عَلَي

 پاسخگوی نیازهایتواند اکنون نمی تعلیمات پیامبر قبلیاین است که بخشی از  نشانگرپیامبران جدید و آوردن کتاب جدید  (3

  باشد. مردم 

این  گرنشان کرد، بنابراین وجود دو یا چند دین در یك زمانمی پیروی او تأکیدو بر بشارت ( هر پیامبری به پیامبر بعدی 4

عدم پیروی از و  دافرمان خی از پیچاند و این کار به معنای سرایمان نیاورده آخرین پیامبربه  پیامبر قبلیاست که پیروان 

 گذشته است. پیامبران 

از جانب خداوند و بدون کم و زیاد کردن وجود ندارد،  محتوای کامل( امروزه به جز قرآن کریم هیچ کتاب آسمانی دیگری با 5

 رساند اسالم است.میدنیا و آخرت و تنها دینی که مردم را به رستگاری 

  ﴾الْخاسِرینَ مِنَ الْآخِرَةِ وَهُوَ فِى دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُمَن یَبْتَغِ غَیْرَ اإلِسْالَمِ  وَ﴿( 6

 کاران خواهد بود. اختیارکند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان جز اسالمو هر کس که دینی 

 علت                           

اختیارات  

 حاکم اسالمي 
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 تناسب مفهومي دارد. «والعصر»معلول با سوره= کاران خواهد بود. از قرآن پیروی نکند، از زیان کس هر الف(

 ب( اشاره به قیامت دارد. 

 به نفی ابد اشاره دارد. ج( 

 گوید. د( برتری اسالم را می

 تناسب مفهومی دارد.  ﴾هَدَیْنَاهُ السََّبِیلَ اِنَّا ﴿و با آیةاشاره به اختیار انسان دارد. « یُقْبَلَ مِنْهُه( »

 داند که ایمان نیاورده و کاران را کسانی میداند و در سورة والعصر، زیانهمة ادیان جز اسالم میکاران را پیروان زیانو( 

 عمل صالح انجام ندادند و دیگران را به حق و صبر سفارش نکردند.

 . تناسب دارد ﴾هَدَیْنَاهُ السََّبِیلَ اِنَّا ﴿اشاره به ویژگی فطری قدرت اختیار انسان دارد و با آیهن( 

 کنند پیامبران مانند فروشندگان کال هستند؟چرا برخي تصور مي.17
کنند و های مختلف تحصیلی را تدریس میهستند که هر کدام پایهمعلمان  نیستند بلکه مانند فروشندگان کاالپیامبران مانند 

داشتند،  چون یك راههمه نه به سوی خود و  کنند و همه را به سوی خدا دعوتمی قبل را تکمیلهر کدام مطالب سال 

 نیز ایمان آورده پیامبران سابقالهی ایمان بیاورد، در واقع به تمام  پیامبر آخریناند. پس کسی که به همدیگر را تأیید کرده

  است. 

  ؟باشدها مربوط به کدام تیتر مي. این واژه18

 دين الهيواحد بودن باشد.                       الف( آیین پدرتان ابراهیم می

  رشد تدريجي سطح فكر مردم                  « عقولهم»ب( رشد فکر و اندیشة مردم

  تحريف تعليمات پيامبر پيشينفراموشی یا تغییر تعالیم=  -کتابتتوسعة  عدم - اجتماعی زندگی و فرهنگ سطحج( 

آمادگي جامعة بشری برای دريافت دریافت و حفظ برنامة کامل زندگی=  -مختلف جوامع فرهنگی و فکری مادگیآ د(

 برنامه کامل زندگي 

  حفظ قرآن از تحريفو جاودانگی آن                    قرآن تحریف عدم ه(

  پويايي و به روز آمد بودن دين اسالم   و( سبب ماندگاری همیشه دین اسالم               

  اختيارات حاکم اسالميشرایط ویژه                        –تضاد موارد مهم ز( 
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