
 

 

            پیش دانشگاهی دین و زندگی و روایات و ابیات جمع بندی آیات 

فیروز نژادنجف                                         

 اولدرس 

     ◄                              *                                    

        

   اشاره به این دارد که همه مخلوقات از جمله انسان، در وجود و هستی خود نیازمند خداست.« انتم الفقراء الی اهلل»

 )51تا  51)فاطر  

 نیاز خداست، او در هستی خود به دیگری محتاج نیست.اشاره به این دارد که تنها وجود بی« واهلل هوالغنی الحمید»

تواند اشااره به این دارد که وون وجود مخلوقات وابسته به خداست )فییر بااذاات  اوست که می « ان یشا  یههکمم و ی   خلق  ددید »

 مخلوقات دیگری به جای آن بیاورد و یا اینکه آنها را نگه دارد.آنها را ببرد و 

ود غنی ( او در ذات خمعلولتواند وجود او را بگیرد و نابودش کند )( کسی نمیعلتچون وجود خداوندوابسته به چیزی نیست )

 نیاز است.و بی

 ◄              (53)نور 

مشههدوبودوبخواوند ووب وبیانگر این آیه  شووود.ای از آیات الهی محسوووم میبیانگر وجود خالق و آیههر چیزی در این جهان، 

 .است مخلوقات

 است ، هم مفهوم اند. مشدوبودوبخواوند ووب ومخلوقاتاین آیه ی مبارکه با احادیث زیر که بیانگر 

 «الحمدهلل المتجقی للققه خلققه»◄

 «قکقه و خعده و معه م  رایت شیئ ً الّ  و رایت اهلل»◄

 مفهوم اند : آیه و احادیث فوق با این ابیات بیانگر یک 

 به هر چیزی که دید اول خدا دید   دلی کز معرفت نور و صفا داد

 به دریا بنگرم دریا تو بینم   به صحـرا بنگـرم صحـرا تـو بینم

 نشان از قامت رعنا تو بینم             بنگرم کوه و در و دشتبه هر جا                                                     

 

  ◄                                                          (53روم) 

ها این است که اگر خداوند دلیل ذکر کردن آن نشانههای خداوند ذکر شده است و از نشانهبرپا بودن آسمانها و زمین به امر خدا 

 ارده کند آسمانها و زمین را نابود خواهد کرد.

 ◄و  و  و و  و  وو  وو وو  و  و  و  و   و    و و   و و و    و

ووووووووووووووووووووو*وو

 

 

 



 

 

 و و و  و و   و  و  وو   وو  و    و و   وو و   و  وو و  و    و

     و وو    (55-55یونس)    

 که خودشان قدرت هیچ کاری را ندارند به یاد خدا می افتند. برخی انسانها در لحظات حساس وخطری

خود، خود را وابسوته به یک قدرت بی پایان و بی نیاز می   فطرتتوجه به خدا در چنین لحظاتی گویای این اسوت که هر کس در  

 یابد.

 «کل شیءالتفمروا فی ذا  اهلل تفمروا فی » پیامبر اکرم )ص( فرموده است:◄

هوالزمهوشنااتوهروچیزیونحاطگیرد زیرا ذات خداوند فراتر از توانایی دستگاه اندیشه ماست و در دایره شناخت ما قرار نمی -

ودوبسترسیودهوآ داست.

 ممکن است. تاوحودبیهای او( های خداوند از طریق شناخت مخلوقاتش )یا نعمتشناخت صفات و ویژگی -

 

 درس دوم

◄                 (61)مائده 

 (خداوند تنها مبدأ و هستی بخش جهان است. )دارد.االقیتواشاره به توحید در « قل اهلل خ ل  کل شیء»

 اشاره به اصل توحید)توحیدذاتی( داشته وآن اینکه خداوند یگانه است وشریک وهمتایی ندارد.« هوالواحد القه ر»

◄       (6)توحید 

◄          (4)توحید 

 .(اشاره به اصل توحید )توحیدذاتی( دارد )خداوند یگانه است وشریک وهمتایی ندارد.هر دو آیه 

 ◄                                    (601)آل عمران 

 (توحیووب ومالکیتباشد. .)خداوند خالق جهان است مالک آن نیز می چون

 ◄                                  (51)کهف 

 (توحیووب ودالیتفرمانروایی جهان ازآن خداست و هیچ کس در فرمانروایی شریک او نیست.)

   ◄       *               (15-14)واقعه 

 همه مخلوقات در کارهای خود نیازمند و وابسته به خداوند هستند، اما خداوند در اداره جهان به آنها نیازی ندارد.

 دارد. خداوند که تنها خالق جهان است به طور طبیعی تدبیر و پرورش همه مخلوقات را در اختیار

 برد.نماید و به پیش میکند و به سوی آن مقصدی که برایش معین فرموده هدایت میخداوند است که جهان را اداره می

 ولطکند. در توحید ربوبی کار انسووانها مسووتقل نیسووت و در دارد و شوورد در ربوبیت را نفی می توحیووب و دودیتاشوواره به 

 خداست.



 

 

 

 درس سوم

◄                     (36)آل عمران 

 دارد. توحیووب و دودیتاشاره به « اِن اهلل رخّی و رخمم»

 دارد. توحیووب وعبابتاشاره به « اَعکدوه»

 یابیم که توحید در عبارت معلول و نتیجه توحید در ربوبیت است.درمی« ف عکدوه»از عبارت 

  ◄                                        

                (56)توبه 

شود و از این دارد که شرد در ربوبیت در نهایت به شرد در عبادت منجر میاشاره به این « مسیح خن مریم …اتلهوا »عبارت 

 فرماید به غیر از عبادت خدای واحد مأمور به عبادت کسی نبودید.جهت است که خداوند می

ی م توحیووب و دودیتو نفی شرد عبادی داردکه نتیجه ی   توحیووب وعبابتاشاره به  «  …م  امروا  الّ  لیعکدوا»عبارت  

 باشد.

 ◄                       (51)نحل 

 است. بد یونزوطاغوتالزمه توحید در عبادت 

 دارد اما تأکید آن بر بعد اجتماعی است. فربیو  نجتماعیاین آیه اشاره به توحید در عبادت در هر دو بعد 

 ◄                                         (55)لقمان 

ق توحید است. چرا که به تحقدعووفربیوواشاره داشته اما تاکید آن بردعووفربیودونجتماعیوتوحید عملی در این آیه به هر دو 

 کند.در یک فرد اشاره می

 ◄        (  5)فاتحه 

 توحید در ربوبیت است. ی تیجهتوحید در عبادت 

 ◄            (3)فاتحه 

 این آیه تأکید کرده است بر توحید در عبادت.

ال◄        

باشود و این کلمه هرگونه شورد )شرد در خالقیت، شرد در ربوبیت و   ابعاد و اقسوام توحید می کلمه توحید اسوت و جام  همه  

 کند.شرد در عبادت( را نفی می

 بهای بهشت بوده و عامل رستگاری است.

 

 

 



 

 

 و دوری از گناه علتکند. )و از عذام دور می کرده دژ مستحکم خداوند معرفی شده است که ورود به آن انسان را از گناه حفظ

 عذام است(

 باشد ( مینمامت) دالیتبه آن دژ مستحکم از نظر امام رضا)ع(  شرطود دب

است. نه به هر چیز غیر خدایی )ال اله( و آری به خدای « الّ  اهلل»و یک اثبات « ال اله»مرکب از یک نفی  .اسواس و بنای اسمم است 

 یگانه به عنوان تنها کسی که سزاوار پرستش و اطاعت است.

 س چهارمدر

◄                                (41)سبأ 

 و برای خدا باشد. االصا هتأکید بر این دارد که قیام باید « هلل اَن تقوموا»

  ◄                        ،(5)زمر 

 دارد. توحیووب وعبابتاشاره به « ف عکد اهلل»

 در بندگی داشته و عبادت را در این حالت قبول دارد. تأکیوودروناالص« ملقص ً له الدین»

  ◄                                             *                 

      (10-16)یس 

 «اعهد الیمم» این آیه به گرایش فطری انسان به بندگی خداوند وجایگاه اراده ی او در تحقق آن گرایش اشاره دارد.

انسان همواره بر سر دوراهی بندگی خدا و بندگی هوای نفس و شیطان قرار دارد و زندگی صحنه انتخامِ یکی از آن دو راه است و 

اند و بنده پرستش خدا را که در خلقت آنها قرار داده شده است نادیده گرفته گرنیشوفطریخداوند در این آیه انسانهایی را که 

دهد و از آنها اند، مورد سووووال قرار میاین گرایش فطری غافل شوووده و سووورگرم امور دنیا گردیدهاند و از نفس و شووویطان شوووده

 کند.بازخواست می

   ◄                                         ،(54)یوسف 

زائیده(  -)معلول  تیجهاست )عدم نفوذ شیطان  داناالصثمره و میوه اخمص عدم نفوذ شویطان در انسان و یاس او از فرد   ندلین

 اخمص است( 

 خداوند حضرت یوسف را از بدی و فحشا حفظ کرد زیرا آن حضرت از بندگان مخلَص خدا بود.

    ◄                                      ،(11)عنکبوت 

 دارد. ناالصاشاره به « فین »( رسیدن به اخمص است و عبارت عللهای )انجام عمل صالح از راه

   ◄                                  ،(60)ملک 

وحقوپذیری»برای ورود به بندگی و رسویدن به اخمص   ندلینوقوم  و اولین راه رسیدن به اخمص عللاست )حق پذیری از «

 است.(



 

 

 اید.پیمشود و به سرعت راه موفقیت را میوارد مسیر بندگی می دهوآسا یکسی که در مقابل حق تسلیم و خاض  شود 

ند و کناند و به جای پیروی از عقل از هوی و هوس پیروی میعالم بسته این آیه زبان حال کسانی است که راه ورود حق را در این

 دارند.در حال پشیمانی و حسرت بیان می ب وقیامتاین عبارت را   

   ◄             (                          64)طه 

 اشاره به اخمص دارد.« لهکری» ( رسیدن به اخمص است وعبارتعللراز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او از راههای )

 (61)حشر،   یر  بََِا تَعََْلُونَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِ◄

 (50)حشر،   وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَلَا یَسْتَوِی أَصْحَابُ النَّارِ ◄

 (50تا 52)فجر،   جَنَّتِییَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الَُْطََْئِنَّةُارْجِعِی إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی ◄

وبرای تقویت عبودیت و رسیدن به اخمص .ها راه  مؤثرترین یکی از روز حسام به عنوان اشاره دارند به یاد معاد ورسه آیه ه

 .اوستبرتر از عمل  مومننیت     «هالَومن خیر من عَل هنی» پیامبر اکرم )ص( فرموده است:◄

 عمل بدون نیت، کالبد بی جانی بیش نیست.

 است. ومقدم بر آن حسن فاعلی برتر از حسن فعلی

 ی  خنی آدم انّ  غنیٌّ ال اَفتَقِر اطعنی فی م  امرتک ادعَقک غنیّ ً التفتقر » اکرم )ص( فرموده است:پیامبر  ◄

 ی  خنی آدم انّ  حیّ ال امو  اطعنی فی م  امرتک ادعَقک حیّ ً التمو                                                

 «ی  خنی آدم انّ  اقول لقشیء کن فیمون اطعنی فی م  امرتک ادعقک تقول لقشیء کن فیمون                                        

و اشو یها و ثمرات میوه  رسیدن انسان به حیات معنوی -5نیازی انسان از دیگران بی -6اند از: اخمص عبارت دصف

ن و ( اطاعت کردمعلولکه هر سه مورد از طریق )قدرت تصرف در عالم طبیعت )اشاره دارد به رسیدن به مقام والیت معنوی(  -5

 آیند.( بدست میتوحیووب وعبابتبندگی خالصانه )

 .آیندبدست می هایوعالیودنوگی نهها و ثمرات وصف ناشدنی که از همه این میوه

 :اند که ابیاتاین هم مفهوم است با   -

 د نات کننادتان ره  کان ت  هماه   خندگای کان تاا  که سقط نت کنناد 

 ای سقم ن تا  کاه مسقم نات کنند  همچو سقم ن در مسقم نی خماوش 

 ترک این خو کن که انس نت کناد  خااوی حیاوانی سازاوار تاو نیست  

 درد پیادا کان کاه درم نات کنناد  چون نداری درد درم ن هم ملواه

 او یازدانات کنادکه ست یاش همچ      شیاط ناای و  داری  امیاادخانااده       

و

و

و

و

 

 

 



 

 

 درس پنجم

  ◄                  ( 5انسان) 

◄                                           ( 604انعام) 

 اختیار انسان با اختیار خدا در طول هم اند. و دناشاره به ویژگی اختیار انسان دار

 هم مفهوم می باشند: این دو آیه با ابیات زیر

                      هیچ عاقل مرکلوخی را زند؟

                گر نبودی اختیار این شرم چیست    

                وآن پشیَانی که خوردی زان بدی    

               هیچ گویی سنگ را فردا بیا                 

        این که فردا این کنم یا آن کنم             

 هیچ با سنگی عتابی کس کند؟

 این دلیل وخجلت وآزرم چیست

 زاختیار خویش گشتی مهتدی

 ور نیایی من دهم بَد را سزا؟

 خود دلیل اختیار است ای صنم

◄                                      

   (46فاطر) 

 .دارد تقویرونلدیاشاره به   

قاد به گام برای رسیدن به این درد، اعت مدمترینزمینه ساز شکوفایی اختیار، درد صحیح نظام حاکم بر جهان خلقت است که 

 .خداوند حکیم، عادل و قادر است که با حکمت خود جهان را خلق کرده و آن را تدبیر و اداره می کند

بخشد که جهان دارای حافظ و نگهبان است که اشتباه در کار ه انسان میایمان به خداوند حکیم و نظام حکیمانه او این اطمینان را ب

 .او راهی ندارد

س رود و هیچ کپایان او به هیچ وجه احتمال غرق شودن و نابودی آن نمی علم و قدرت بی علتکشوتی جهان ناخدایی دارد که به  

 .تواند آن را از نابودی نجات دهدجز او نمی

اشاره داشته و با آیه فوق هم  تقویرونلدیقانونمند بودن جهان و  به «روداز پی انجام کاری می/ رود می ای کز جویبارقطره»: بیت

 .مفهوم است

  ◄           ( 41قمر) 

 .است هایومعیناصوصیاتودودیژگیهر چیزی در جهان دارای 

 اولی.)اگر در تست یک گزینه را بخواهد اولویت با قدر است.(اشاره دارد به رابطه ی قضاو قدر وتقدم دومی بر 

 



 

 

 ◄                                ( 11غافر) 

اوست، اگر اراده کند زنده  این خداوند است که زندگی ومرگ به دست. تمام پدیده های جهان به حکم و اراده خداوند بوجود آمده اند

 . می کند یا می میراند

 .دارد قضایونلدیآیه اشاره به 

 ◄                                                            ( 65الجاثیه) 

 را بیان می کند.( محودبهویوناتیا ون ساخقضا وقدر.)به رابطه اراده و اختیار انسان با نظام  رداشاره دا

ها و دریاها را های آسمانها و قانونمندیمقصود از رام و مسخر بودن آسمانها و دریاها این است که آدمی با اختیار خود ویژگی

 .هواپیما و کشتی بسازدها ابزارهایی مانند آن ویژگیبشناسد و متناسب با

 .های دریا ساخته شده استها و قانونها در دریاها این است که متناسب با ویژگیعلت حرکت کشتی

 .یابدگیری از اختیار قوانین دریا را کشف کرده و بر آن تسلط میانسان با بهره

◄                                ( 40یس) 

 .های خود خارج شوندمندیتوانند از قانونموجودات نمی

 (.دارد تقویرونلدیاشاره به  ).کندبرخی تقدیرات و قانونمندهای حاکم بر جهان را بیان می

 درس ششم

◄                           ( 652آل عمران) 

 حیات فردی و اجتماعی انسان دارای سنت ها و قوانین است.

 با مطالعه ی زندگی گذشتگان می توان این سنت ها را به دست آورد.

 ◄                     ( 5عنکبوت) 

 .گیردهر کس ادعای ایمان کند در معرض امتحان و ابتمء قرار می. است ندتالءو  نمتحاخاین آیه مربوط  به سنت 

 هم مفهوم این حدیث شریفه از امام صادق )ع( است که فرموده اند:

 «َا زید فی ایَانه زید فی بالئهالَیزان کلّ هکف هانَا الَومن بَزل»

 ◄                            ( 50اسراء) 

 .رحمت واسعه ی الهی به همه ی افراد جامعه چه نیکوکار و چه بدکار شامل می شود

 ◄                                                                    ( آل عمران

621)  

رای غوطه ای باز این مهلت برای افزایش گناهان خود استفاده کرده و آن را وسیله ناتیا دهد و آنان با کافران مهلت میخداوند به 

 اممیا امهال( )سنت.دهندها قرار میور شدن در تاریکی

 

 

 



 

 

 ◄                      *          ( 615و  615اعراف) 

افزاید و آنها با استفاده از همین امکانات و با اصرار خود، خداوند عموه بر مهلت دادن، بر امکانات گمراهان می سنتونستو نجدر 

 .دشونروند و قدم به قدم از انسانیت فاصله گرفته و تدریج به سوی همکت ابدی نزدیک میبیشتر در فساد فرو می

◄                                    ( 610انعام) 

 .وجود دارد تفادت کیفرکند و میان پاداش و کاهد و کیفر را بیشتر نمیخداوند از پاداش نمی سنتونلدیمطابق 

 ◄                                                  

   ( 11اعراف) 

 نتونجتماعیستاثیر نیکی یا بدی در سرنوشت انسانها یک  .مطابق سنت الهی رفتار خوم یا بد انسانها در سرنوشت آنها تاثیر دارد

 .هستنیز

 هم مفهوم این حدیث شریفه از امام صادق )ع( است که فرموده اند:

 «من یَوت باالذنوب اکثر مَن یَوت باآلجال و من یعیش باالحسان اکثر مَن یعیش باالعَار»

 

   ◄                        ،(11)عنکبوت 

 .دارد توفیقونلدیاشاره به سنت  .خداوند کسانی را که در راه او قدم بر می دارند به طور خاص هدایت می کند

 


