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زندگی انسان دارای حقیقتی است که اگر شناخته نشود به بیراهه کشیده می شود. حقیقت این 
زندگی بر گزینش زندگی آخرت بر دنیا استوار است و این مهم تنها با حاکمیت دین در عرصه 
های مختلف ممکن می شود. غرض خلقت انسان رسیدن به چنین زندگی است که توسط انبیا 

در کتاب های آسمانی تبیین شده است. به تحقیق اگر انسان طبق روش زندگی و اولیای الهی و 
انبیا و بر مدار بایدها و نبایدهای دین عمل نکند به سختی های متعددی در دنیا و شقاوت 
جاودانی در آخرت دچار می شود. کتاب حاضر از خالل تفسیر شریف المیزان به بیان نظرات 

 .یه در این خصوص پرداخته استعالمه طباطبایی رحمه اهلل عل

زندگی محدود و  :کند،انسان با ورود به دنیا و درک زنده بودن، دو نوع زندگی را درک می
تواند بر آن ناپذیری که مرگ هرگز نمیشود و زندگی زوالپذیری که با مرگ تمام میزوال

 عارض شود.
ه و انسان برای ناپذیر که مطلوب فطری انسان است، زندگی حقیقی بوداین زندگی زوال

 مند شده است. دستیابی به آن از زندگی دنیوی و انواع هدایت بهره

 های حیات دنیوی و حقیقیاقسام زندگی در قرآن و ویژگی 
 حجاب بودن پرداختن و اشتغال به یک حیات برای حیات دیگر 
  و گزینش زندگی آخرت بر دنیاگزینش زندگی دنیا بر آخرت 

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 زندگی حقیقی
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

  نقش دین در سوق دادن انسان به سوی زندگی توأم با رضایت 
 غرض از خلقت و هدف از زندگی 
  معنای هدایت و ضاللت و نیز بیان انواع هدایت در زندگی 
  تبیین نحوه انتساب هدایت و ضاللت به خداوند 
 ل()حقیقت صراط و سبی های رسیدن به زندگی حقیقیجهت و راه 
 سعادت یا شقات، نتیجه زندگی 

 گردد؟وجود انواع حیات برای انسان به چه چیزی برمی .1
 فلسفه وجودی زندگی دنیایی چیست؟ .2
 تفاوت حیات دنیوی و اخروی چیست؟ .3
ها کند و کار انساناز هم متمایز میترجیح در چه چیزی است که شیوه زندگی افراد را  .4

 کشاند؟می بدیرا به سعادت و شقاوت ا
 منطبق بودن آن با قوانین و نظام عمومی هستی یعنی چه؟ فطری بودن دین و .5
 گیرد؟آیا دین تنها مصالح اخروی را در نظر می .6
برای چه خداوند برای انسان تکالیفی در نظر گرفته است )هدف از تکالیف الهی  .7

 چیست(؟
 هدف از خلقت انسان چیست؟ .8
 کند؟دانستن هدف خلقت چه کمکی به زندگی انسان می .9
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هرکس را بخواهد هدایت و هرکس را بخواهد »که فرماید اینکه خداوند می .10
 به چه معناست؟  ،«کندگمراه می

 کند؟ای را گمراه میاوند عدهآیا واقعا خد .11
 ،ترین راهی که انسان را به حیات حقیقی و غرض خلقت برساندنزدیک .12

 چیست؟
 چه تفاوتی میان صراط و سبیل وجود دارد؟ .13
 سعادت و شقاوت افراد به چه چیزی وابسته است؟ .14
 طینت افراد تا چه میزان می تواند آنها را به سعادت یا شقاوت برساند؟ .15
 توارث در هدایت هر فرد چه مقدار تعیین کننده است؟اثرات نطفه و  .16
حسنات افراد شقی به نامه اعمال افراد سعید و سیئات افراد سعید  ،آیا در قیامت .17

 شود؟ این چگونه ممکن است؟به نامه اعمال افراد شقی منتقل می

 ن قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیارساله انسا .1
 مباحثی در خودشناسی .2
 سبک زندگی مومنانه .3
 رساله الوالیه .4
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