به نام خدا

راهنماي معلم كتاب دين و زندگي پايه دوازدهم
*توضيحي درباره فعاليت ها و سواالت كتاب دين و زندگي دوازدهم رشته انساني
دبيران محترم ،اين راهنما بر مبناي كتاب انساني نگاشته شده كه به دليل جامعيت اين كتاب ،ميتواند در
خصوص كتاب رشته هاي تجربي و رياضي نيز استفاده شود.
ضمناً در اين راهنما نكات و توضيحات اصلي براي آگاهي شما دبيران نسبت به پاسخ فعاليت ها بيان شده است،
براي همين ممكن است پاسخ يك خطي يك سوال در حد چند سطر و پاراگراف توضيح داده شده باشد.

درس اول :هستي بخش
.................................................................................................................................................
توضيحات صفحه قبل را به صورت يک استدالل ،به طور خالصه بنويسيد.
مقدمة اول :ما و اين جهان ،وجودمان از خودمان نيست و هستي ما از خودمان سرچشمه نميگيرد.
مقدمة دوم :موجوداتي كه وجودشان از خودشان نيست(پديده ها) ،در موجود شدن خود نيازمند به
وجودي هستند كه خودش پديده نباشد ،بلكه وجودش از خودش باشد.
نتيجه :ما و همه پديده هاي جهان در پديد آمدن و هست شدن خود نيازمند آفرينندهاي هستيم كه او
خودش پديده نباشد و سرچشمه هستي باشد.
...................................................................................................................................................................
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پس از ترجمۀ آیۀ شریفۀ زیر ،در آن تدبر کنید و به سؤاالت طرح شده پاسخ دهید.
1

یا اَیُّها النّاسُ

..................................................................

اَنتُمُ الفُقَراءُ إِلىَ اللَّهِ

..................................................................

وَ اللَّهُ هُوَ الغَنىِ الحَميدُ

..................................................................

 -1نياز انسان به خدا شامل چه چيزهايي مي شود؟
 -2چرا خداوند مي تواند نياز انسان و هر موجود ديگري را برطرف كند؟
با اينكه آية  51سورة فاطر خطاب به مردم است ،اما مردم به عنوان مصداق و نمونهاي از مخلوقات خداوند مورد
نظر است و وقتي در آيه ميخوانيم كه «اي مردم شما فقير الي اهلل هستيد» ،گوياي ويژگي هر مخلوقي است .با
توجه به اين نكته پاسخ پرسش ها بدين قرار است:
.5انسان هر چه دارد از خدا دارد و تمام داشته هايش از خداست.باالترين داشته انسان همان نعمت وجود است
كه خدا به او عطا كرده است .از اين رو انسان در هستي خود به خدا نيازمند است و اين نياز همواره و در هر آن
است و هيچگاه قطع يا كم نميشود.ساير داشته هاي انسان كه همه برآمده از نعمت وجود است نيز همه نيازمند
و وابسته به لطف خداست و اگر خدا هر لحظه اراده كند مي تواند آن را از انسان بگيرد.بنابر اين انسان سر تا پا
نيازمند خداوند است.
.2هر موجودي غير خداوند ،خود نيازمند است و بايد شخص ديگري نياز او را برطرف كند اما چون خداوند
بينياز مطلق است( هو الغني) و به هيچ چيز وابسته نيست ميتواند نياز هر موجود ديگري را برطرف كند.
خاك ضعيف از تو توانا شده

اي همه هستي ز تو پيدا شده

ما به تو قائم چه تو قائم به ذات

زير نشين علمت كائنات

 

تدبر در قرآن( )2صفحه ی 11


در آیۀ زیر تدبر کنید و به سؤاالت پاسخ دهید.

السامو يات ََوَا َأل ي
ي َسََا هُلهَ َم ي
رضَ
نَِفَ َّ

آنچه در آسمان و زمین هستند ،پیوسته از او
2

هُكََّيَو ٍمَه َهوَِفََشَ أ ٍنَ

1

درخواست می کند.
اوهمواره دست اندرکار امری است

 -5چرا موجودات پيوسته از خداوند درخواست دارند؟
 -2چرا خداوند هر لحظه دست اند كار امري است؟
.5چون همه موجودات براي لحظه لحظه وجود خود محتاج و نيازمند خدايند و اگر خداوند لحظه اي آنان را به
حال خود واگذارد همه نيست و نابود مي شوند .همچون منبع نوري كه اگر يك لحظه نور افشاني نكند
پرتوهاي نور از بين خواهند رفت.
دبيران محترم توجه داشته باشند كه همان طور كه عالمه در الميزان ذيل تفسير اين آيه مي فرمايد ،منظور از
درخواست تمامي آسمانيان و زمينيان از خداوند ،درخواست به زبان نيست بلكه درخواست به احتياج است،
چون احتياج خودش زبان است و معلوم است كه موجودات زمين و آسمان از تمامي جهات ،محتاج خدايند.
تعبير يسأله كه فعل مضارع است مي رساند كه اين سوال و تقاضا دائمي است و موجودات همواره با زبان حال
محتاج اويند
.2نيازهاي دائمي موجودات لطف و فيض دائمي را طلب ميكند ،او هر لحظه داراي فيضي جديد و مستمر براي
آفريدهها است .چنين نيست كه خداوند ،عالم را آفريده و آن را به حال خود رها كرده باشد بلكه همواره
امور هستي را تدبير و اداره ميكند .بنابر اين او هر لحظه دست اندر كار امري است.

...........................................................................................................................................................
تفكر در حديث ص 12
امیرالمؤمنین علی می فرماید:
اّللَقَ ْب ََل وَ ََوَب َ ْعدَ ه وَ ََوَ َم َعه 2
ماَر َايْ َتَشَ یْئًا يا ٰ َّلَ ََوَ َر َايْتهََ ٰ ّ ه
َ
به نظر شما پیام این حدیث چیست؟ مقصود امیرالمؤمنین از اینکه می فرماید قبل و بعد و همراه هر چیزی خدا
را دیدم چه می باشد؟

 -1سورۀ الرحمن ،آیۀ
2
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 علم الیقین ،مولی محسن فیض کاشانی ،ج  ،1ص .923

يعني خداوند بي پايان تمام جهان را پر كرده ( هو االول و االخر و الظاهر و الباطن ،حديد )3 ،و همه جا
حضور دارد و اين حضور چنان نزديك است كه جدا انگاري مخلوقات از خدا امري نا ممكن است .يعني هم در
دل تك تك ذرات عالم حضور دارد( هو معكم اينما كنتم) و هم خارج از آنها.از اين رو انسان اگر اهل تفكر و تقوا
باشد به لطف الهي به مقامي مي رسد كه در همه چيز خدا را مي بيند .يعني تمام اشيا ،مظهر و آيه و
نشاندهندة خدا هستند و آية ماوراي خود را نشان ميدهد نه خود را.
مقصود امير المومنين از عبارت قبله و معه و بعده:
دبيران محترم توجه داشته باشند كه تعبير« رأيت اهلل قبله» ،اشاره به اين نكته دارد كه آن حضرت با نگاه
دقيق خود وقتي به اشياي پيرامون خود مي نگرند در مي يابند كه همه اين اشيا پديده هايي هستند كه قبال
نبوده اند پس حتما علتي آن ها را به وجود آورده است ،پس پي به خالق آن مي برد و تعبير «معه» اشاره به
اين دارد كه آن حضرت وقتي مي نگرند كه اين شيء سر تا سر نياز و فقير در حال حاضر وجود دارد پس در مي
يابد كه بقاي آن مرهون خداست و تعبير «بعده» اشاره به اين دارد كه ايشان وقتي مي بينند كه اين شيء بعد
از مدتي از بين رفت مي دانند كه تنها خداست كه خالق موت و حيات است پس در فناي شي ء نيز باز خدا را
مشاهده مي كنند.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
با توجه به شباهت های ظاهری رابطة خدا و جهان با رابطة ساعت ساز و ساعت ،تفاوت های
اين دو رابطه را بنويسيد
 .5وجود جهان از خداست اما وجود ساعت از ساعتساز نيست و او فقط اجزاي ساعت را تنظيم ميكند.
 .2نظم و پيچيدگي جهان بسيار فراتر از پيچيدگي يك ساعت است و نظم ساعت با نظم جهان قابل
مقايسه نيست.
 .3دوام و بقاي ساعت ،وابسته به ساعتساز نيست اما بقاي جهان وابسته به خداوند است.
 نوع رابطة خدا با مخلوقات ،رابطة علت با معلول است .براي معلول بدون علت حتي لحظهاي امكان بقا
وجود ندارد و اگر لحظهاي اين عنايت (هستيبخشي) از مخلوقات برداشته شود چيزي به نام عالم و موجودات آن
وجود ندارد ( ...طباطبائي ،نهايه الحكمه ،مؤسسة پژوهشي امام خميني  ، قم ،5335 :ج  ،5ص .)241
............................................................................................................................................................
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