




درس نامه
    

پاسخ نامه
    

تست
 

299   188   8  درس 1: هدف زندگی  

302   190   11  درس 2: پر پرواز  

305   193   16  درس 3: خوِد حقیقی  

306   195   18  درس 4: پنجره ای به روشنایی  

308   197   22  درس 5: آیندٔه روشن  

311   201   27  درس 6: منزلگاه بعد  

313   204   31  درس 7: واقعٔه بزرگ  

316   206   35  درس 8: فرجام کار  

319   209   39  درس 9: آهنگ سفر  

322   211   42  درس 10: اعتماد بر او  

323   213   45  درس 11: دوستی با خدا  

326   215   49  درس 12: یاری از نماز و روزه  

330   218   53  درس 13: فضیلت آراستگی  

332   219   56  درس 14: زیبایی پوشیدگی  

درس نامه
    

پاسخ نامه
    

تست
 

334   222   59  درس 1: هدایت الهی  

338   225   64 درس 2: تداوم هدایت  

340   227   68  درس 3: آخرین پیامبر 

342   229   72  درس 4: معجزٔه جاویدان  

346   232   76  درس 5: مسئولیت های پیامبر④  

 349   236   82  درس 6: پیشوای اسوه  

353   238   86  درس 7: امامت، تداوم رسالت  



357   241   92  درس 8: جان و جانشین پیامبر④  

360   243   95  درس 9: وضعیت فرهنگی، اجتماعی و ...  

363   246   100  درس 10: احیای ارزش های راستین  

365   247   103  درس 11: جهاد در راستای والیت ظاهری  

368   250   107  درس 12: عصر غیبت امام زمان⒌  

370   251   110  درس 13: در انتظار ظهور  

374   254   115  درس 14: مرجعیت و والیت فقیه   

377   256   119  درس 15: رهبری و مردم  

380   259   123  درس 16: عّزت نفس  

383   261   126  درس 17: زمینه های پیوند  

386   263   129  درس 18: پیوند مقدس  

درس نامه
    

پاسخ نامه
    

تست
 

388   264   131  درس 1: هستی بخش  

392   267   136  درس 2: یگانٔه بی همتا  

396   270   141  درس 3: توحید و سبک زندگی  

399   273   145  درس 4: فقط برای تو  

403   276   149  درس 5: قدرت پرواز  

407   280   154  درس 6: سنت های خداوند در زندگی  

412   283   160  درس 7: در گرو کار خویش  

415   285   163  درس 8: بازگشت  

419   287   167  درس 9: زندگی در دنیای امروز و ...  

423   289   171  درس 10: پایه های استوار  

426   291   175  درس 11: عصر شکوفایی  

429   293   179  درس 12: نگاهی به تمدن جدید  

432   295   182  درس 13: مسئولیت بزرگ ما  

436  پاسخ نامٔه کلیدی  



تست8

درس نامه� این درس را
در صفحه� 299 بخوانید.

پاسخ نامه� این درس را
در صفحه� 188 بخوانید.

چرا شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ، مقصد نهایی انسان باشد؟  )اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 1
1(چونانسانتمامکارهایدنیویخودرادرجهترضایخداانجاممیدهدوجانودلخودرابهخداوندنزدیکترمیکند.

2(چونروحانسانبینهایتطلباستوخوبیهارابهصورتبیپایانمیخواهد.
3(چوناصلقرارگرفتنهدفهایاخروی،مانعبهرهمندیانسانازنعمتهایدنیایینمیشود.

4(چونخداوندازهمهبهمامهربانتروازخودمابهنیازهایماآگاهتراست.
فرصِت خداوندی برای رسیدن انسان به هدف آفرینش خود، چیست و تفاوت میان اهداف انسان و سایر موجودات، معلول چیست؟- 2

1(تواناییشناختوانتخابهدفبرایانسانـویژگیهایخاصانسان
2(گامنهادنانساندردنیاـویژگیهایخاصانسان

3(تواناییشناختوانتخابهدفبرایانسانـاستثنایانساندرقانونهدفمندی
4(گامنهادنانساندردنیاـاستثنایانساندرقانونهدفمندی

پیام آیءه شریفءه »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه  دار« در کدام گزینه به درستی آمده است؟- 3
1(اگرکسیهدفهایپایانپذیررابهعنوانهدفاصلیبرگزیند،ممکناستبهمقداریازآنبرسد.

2(اصلقرارگرفتناهدافپایانپذیر،انسانراازدستیابیبهسایراهداف،بازمیدارد.
3(اصلقرارگرفتنهدفهایاخروی،مانعبهرهمندیانسانازنعمتهایدنیایینمیشوند.

4(برخیازهدفهاودلبستگیهاپایانپذیرهستندوتنهاپاسخگویبرخیازاستعدادهایماّدیهستند.
از تدبّر در کدام آیءه شریفه، به ویژگی هدف های پایان پذیر و هدف های پایان ناپذیر در کنار یکدیگر پی می بریم؟- 4

1(»وآنکسکهسرایآخرترابطلبدوبرایآنسعیوکوششکندومؤمنباشد...«
2(»آنکسیکهتنهازندگیزودگذردنیارامیطلبد،آنمقدارازآنراکهبخواهیم...«

3(»وبعضیمیگویند:پروردگارابهمادردنیانیکیعطاکنودرآخرتنیزنیکیمرحمتفرما...«
4(»آنچهبهشمادادهشده،کاالیزندگیدنیاوآرایشآناستوآنچهنزدخداستبهتروپایدارتراست.«

)تجریب 98 ـ با اندیک تغییر(- 5 بیت زیر به دنبال انتقال کدام مفهوم به مخاطب است؟ 
تو؟ در  گل  و  گلشن  یا  خوش تر  تویی  باغ  سازد؟«»ای  تر  نرگِس  صد  گل،  برآرد  که  آن  یا 

2(برخیباخوبیهاوزیباییهایدرونخودبهدنبالهدفمیگردند. 1(انساندرزندگیخودهموارهدرحالانتخابهدفاست.
4(درپِسخلقتتکتکموجوداتاینجهانهدفیوجوددارد. 3(برخیازهدفهابهگونهایهستندکههدفهایدیگررانیزدربردارند.

عبارت »برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز در بر دارند و رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر نیز هست.« مبیّن کدام مورد است؟- 6
)خارج 98( 1(»وماآسمانهاوزمینوآنچهبینآنهاسترابهحقآفریدیم.« 

2(»هرکسنعمتوپاداشدنیارابخواهد،نعمتوپاداشدنیاوآخرتنزدخداست.«
3(»بگونمازم،تمامیاعمالموزندگیومرگمنبرایخداستکهپروردگارجهانیاناست.«

4(»بهراستیکهپیامبرانمانراهمراهبادالیلروشنفرستادیم...تامردمبهاقامءهعدلودادبرخیزند.«
بی نهایت طلبی روح انسان، ایجاب می کند که تنها کدام هدف را به عنوان مقصد نهایی خود انتخاب کند و این هدف به کدام ویژگی  انسان پاسخ می دهد؟- 7

2(کسبخوبیهاوزیباییهاـمتنوعبودناستعدادها 1(تقرببهخدایبزرگـمتنوعبودناستعدادها
4(کسبخوبیهاوزیباییهاـتوقفدرسرحّدرشدوکمال 3(تقرببهخدایبزرگـتوقفدرسرحّدرشدوکمال

اگر بگوییم »اصل قرارگرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیوی نمی شود.«، پیام کدام آیءه شریفه را ترسیم کرده ایم؟- 8
1(»آنچهبهشمادادهشده،کاالیزندگیدنیاوآرایشآناست...«

2(»وبعضیمیگویند:پروردگارابهمادردنیانیکیعطاکن،ودرآخرتنیزنیکیمرحمتفرما...«
3(»وآنکسکهسرایآخرترابطلبدوبرایآنسعیوکوششکندومؤمنباشد...«

4(»بعضیازمردممیگویند:خداوندابهمادردنیانیکیعطاکن،ولیدرآخرتهیچبهرهایندارند.«
)زبان 98 ـ با اندیک تغییر(- 9 کدام عبارت قرآنی، تأکید می کند هر موجودی براساس برنامءه حساب شده ای به این جهان گام نهاده است؟ 

نیا و اآلِخَرِة« 4(»فَِعنَد اللِّٰه َثواَب الدُّ 3(»لیجمعنکم الی یوم القیامة« » 2(»ما خلقناُهما ِالاّ بِالَحقِّ 1(»اَنُتُم الُفَقراُء ِالَی اللِّٰه« 



9 سسر د سید  ی گ نز فده

)انساین خارج 98 ـ با تغییر(- 10 در فرایند انتخاب هدف، کدام آیءه شریفه مصداق »یک تیر و چند نشان« است؟ 
نیا و اآلِخَرِة« نیا فَِعنَد اللِّٰه َثواُب الدُّ 2(»َمن کاَن یُریُد َثواَب الدُّ 1(»قُل ِانَّ َصالتی َو نُُسکی َو َمحیاَی َو َمماتی ِللِه َربِّ العالَمیَن«

اها فَاَلَهَمها فُُجوَرها َو تَقواها« 4(»َو نَفٍس َو ما َسواّ ماواِت َو الرَض َو ما بَینَُهما لِعبیَن« 3(»َو ما َخلَقنا السَّ
اختالف در انتخاب هدف ها »بین انسان و سایر موجودات« و »بین خود انسان ها« به ترتیب ریشه در کدام مورد دارد؟  )اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 11

2(ویژگیهایخاصانسانـنوعنگاهواندیشه 1(ویژگیهایخاصانسانـتفاوتدراستعدادهایمادیومعنوی
4(بینشونگرشخاصموجوداتـنوعنگاهواندیشه 3(بینشونگرشخاصموجوداتـتفاوتدراستعدادهایمادیومعنوی

مالک کامل بودن یک هدف چیست و نتیجءه انتخاب چنین هدفی کدام است؟- 12
1(پاسخگوییبهمتنوعبودناستعدادهایانسانوبینهایتطلبیاوـآرامشیافتنباانتخابسرچشمءهزیباییها

2(پاسخگوییبهمتنوعبودناستعدادهایانسانوبینهایتطلبیاوـافزایششورونشاطزندگی
3(دربرگرفتنتماماهدافاصلیوفرعیبدونغفلتازآنهاـآرامشیافتنباانتخابسرچشمءهزیباییها

4(دربرگرفتنتماماهدافاصلیوفرعیبدونغفلتازآنهاـافزایششورونشاطزندگی
پیش از انتخاب هدف و گام برداشتن به سوی آن، کدام اقدام ضروری است و تفاوت حیوانات در این مورد با انسان چیست؟- 13

1(شناختهدفخلقتانسانـآناناستعدادهایمحدودمادیدارند.
2(درکهدفمندیآفرینشـآناناستعدادهایمحدودمادیدارند.

3(شناختهدفخلقتانسانـآنانبهصورتغریزیبهسویهدفخودحرکتمیکنند.
4(درکهدفمندیآفرینشـآنانبهصورتغریزیبهسویهدفخودحرکتمیکنند.

اگر بگوییم »برخی از هدف ها و دلبستگی ها محدود و پایان پذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند« پیام کدام آیءه شریفه را ترسیم کرده ایم؟- 14
1(»آنکسکهتنهازندگیزودگذردنیارامیطلبد،آنمقدارازآنراکهبخواهیم...«

2(»وآنکسکهسرایآخرترابطلبدوبرایآنسعیوکوششکندومؤمنباشد...«
3(»وبعضیمیگویند:پروردگارابهمادردنیانیکیعطاکنودرآخرتنیزنیکیمرحمتفرما...«

4(»هرکسنعمتوپاداشدنیارابخواهد،نعمتوپاداشدنیاوآخرتنزدخداست.«
اختالف در انتخاب اهداف، ریشه در کدام مورد دارد و با توجه به این مسئله، هدف گزینی با اندیشه ای صحیح مستلزم چیست؟- 15

2(استعدادهایمتفاوتانسانهاـتوجههمزمانبهاهداففرعیواصلی 1(نوعنگاهواندیشءهانسانـتوجههمزمانبهاهداففرعیواصلی
4(استعدادهایمتفاوتانسانهاـداشتنمعیاردرانتخابهدف 3(نوعنگاهواندیشءهانسانـداشتنمعیاردرانتخابهدف

از آن جایی که افراد زیرک تمام کارهای خود را در جهت رضای خدا انجام می دهند، بنابراین از کدام آیءه شریفه، کامل ترین تعبیر دربارءه »زندگی به خاطر خدا« - 16
)هنر 98 ـ با تغییر( استفاده می گردد؟ 

نیا َو اآلِخَرِة« نیا فَِعنَد اللِّٰه َثواَب الدُّ 2(»َمن کاَن یُریُد َثواَب الدُّ 1(»اَ فََحِسبُتم اَنَّما َخلَقناُکم َعَبثاً و اناّکم ِالَینا ل تُرجعوَن«
» ماواِت َو الرَض َو ما بَینَُهما لِعبیَن ما َخلَقناُهما ِالاّ بالَحقِّ 4(»َو ما َخلَْقنا السَّ 3(»قَل ِانَّ َصالتی َو نُُسکی َو َمحیاَی َو َمماتی ِللِه َربِّ العالَمین«

با تأمل در ذات پرتالطم انسان کاوشگر که به دنبال سرچشمءه خوبی هاست، درمی یابیم که او چه زمانی آرام می یابد و نتیجءه این تأمل چیست؟- 17
)اکنون فرهنیگ آموزش 98( 1(وقتیبهمنبعزیباییهابرسد.ـآنچهدردستهااست،کاالیدنیاوآرایشآناست. 

2(هنگامیکهبهسویسرچشمءهنیکیهاحرکتکند.ـآنچهدردستهااست،کاالیدنیاوآرایشآناست.
3(هنگامیکهبهسویسرچشمءهنیکیهاحرکتکند.ـهدفاعلیوغایتمقصود،قربالهیاست.

4(وقتیبهمنبعزیباییهابرسد.ـهدفاعلیوغایتمقصود،قربالهیاست.
حکیم بودن خداوند متعال قرین با چیست و کدام عبارت قرآنی مؤیّد آن است؟- 18

ماواِت َو اَلْرض« 2(نفیعبثبودنخلقتموجوداتـ»و ما َخلَقنا الساّ ماواِت َو اَلْرض«   1(نفیبیهودگیدربرنامءهمخلوقاتـ»و ما َخلَقنا الساّ
» 4(نفیعبثبودنخلقتموجوداتـ»ما َخلَقناُهما ِالاّ بِالَحقِّ » 3(نفیبیهودگیدربرنامءهمخلوقاتـ»ما َخلَقناُهما ِالاّ بِالَحقِّ

میزان نزدیکی انسان به خداوند متعال تابع کدام است و نیمءه دیگر حقیقی بودن نزدیکی به او چیست؟- 19
1(توجهبهاهدافاصلیزندگیـنزدیکیبهخداوند،ظاهرینیستودرقلبانسانقراردارد.

2(کسبزیباییهاوخوبیهاـنزدیکیبهخداوند،ظاهرینیستودرقلبانسانقراردارد.
3(توجهبهاهدافاصلیزندگیـدوریازخداوند،بدتریننوعدوریاست.

4(کسبزیباییهاوخوبیهاـدوریازخداوند،بدتریننوعدوریاست.
هر یک از موارد »انتخاب مداوم و پیوستءه هدف« و »به کمال رساندن ابعاد مختلف آدمی« مرتبط با کدام یک از ویژگی های خاص انسان برای انتخاب هدف است؟- 20

2(بینهایتطلبیـوجوداستعدادهایمختلفمادیومعنویدرانسان 1(هدفشناسیـوجوداستعدادهایمختلفمادیومعنویدرانسان
4(بینهایتطلبیـانتخاباهدافپایانناپذیروتمامنشدنی 3(هدفشناسیـانتخاباهدافپایانناپذیروتمامنشدنی

بیت »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟/ یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟« با کدام آیءه شریفه تناسب معنایی دارد و این آیه زبان حال کدام دسته افراد است؟- 21
نیا و اآلِخَرِة« ـافرادزیرکوباذکاوت نیا فَِعنَد اللِّٰه َثواُب الدُّ 1(»َمن کاَن یُریُد َثواَب الدُّ

نیا و اآلِخَرِة« ـمقرباندرگاهخداوند نیا فَِعنَد اللِّٰه َثواُب الدُّ 2(»َمن کاَن یُریُد َثواَب الدُّ
3(»قُل ِانَّ َصالتی و نُُسکی َو َمحیاَی و َمماتی ِللِّٰه َربِّ العالَمیَن«ـافرادزیرکوباذکاوت

4(»قُل ِانَّ َصالتی و نُُسکی َو َمحیاَی و َمماتی ِللِّٰه َربِّ العالَمیَن« ـمقرباندرگاهخداوند



تست0د

اولین مواجهءه افراد با دنیای انسان ها و اختالف اهداف آن ها، با چه چیزی همراه است و کدام سؤال، عّلّیت این گونه مواجهه را فراهم می سازد؟- 22
1(حیرتوسردرگمیـ»منشأاختالفهادرانتخاباهدافچیست؟« )اکنون فرهنیگ آموزش 98(

2(اختالفوتعجبـ»منشأاختالفهادرانتخاباهدافچیست؟«
3(حیرتوسردرگمیـ»کدامانتخابدرستوهمسوبااستعدادهایمادیومعنویانساناست؟«

4(اختالفوتعجبـ»کدامانتخابدرستوهمسوبااستعدادهایمادیومعنویانساناست؟«
قوءه محرکءه کوشش انسان در راستای کمک به دیگران چیست و قرآن کریم، تالش برای آخرت را در کنار چه چیزی مایءه پاداش اخروی می داند؟ - 23

)اکنون فرهنیگ آموزش 98( 2(اندیشهدرموردارزشمندیکارخویشـایمان  1(اندیشهدرموردارزشمندیکارخویشـطلبنیکیدردنیاوآخرت
4(شناختهدفازخلقتخودـایمان 3(شناختهدفازخلقتخودـطلبنیکیدردنیاوآخرت

نکتءه حائز اهمیت در انتخاب اهداف اصلی و فرعی چیست و عدم التزام به آن موجب محرومیت انسان از مفهوم کدام عبارت است؟- 24
1(هدففرعیرابهجایهدفاصلیقرارندهیم.ـ»آنچهنزدخداستبهتروپایدارتراست.«

2(هدففرعیرابهجایهدفاصلیقرارندهیم.ـ»خداوندابهمادردنیانیکیعطاکن.«
3(تالشبرایاهداففرعیوغیرضروری،ماراازکماالتبازندارند.ـ»آنچهنزدخداستبهتروپایدارتراست.«

4(تالشبرایاهداففرعیوغیرضروری،ماراازکماالتبازندارند.ـ»خداوندابهمادردنیانیکیعطاکن.«
قرآن کریم نتیجءه طلب سرای آخرت و ایمان را چه می داند و رکن دیگر بهره مندی از آن چیست؟- 25

2(»پاداشدادهخواهدشد«ـطلبنیکیدردنیا 1(»ازکارخودنصیبوبهرهایدارند«ـطلبنیکیدردنیا
4(»پاداشدادهخواهدشد«ـسعیوکوشش 3(»ازکارخودنصیبوبهرهایدارند«ـسعیوکوشش

ویژگی کسانی که نیکی دنیا و آخرت را با هم از خداوند می خواهند، چیست و قرآن کریم چه نویدی به آنان می دهد؟- 26
1(توأمانکردنکوششوایماندراعمالخودـ»خداوندسریعالحساباست.«

2(توأمانکردنکوششوایماندراعمالخودـ»آنچهنزدخداستبهتروپایدارتراست.«
3(درخواستکنندءهدوریازعذابآتشازخداوندـ»خداوندسریعالحساباست.«

4(درخواستکنندءهدوریازعذابآتشازخداوندـ»آنچهنزدخداستبهتروپایدارتراست.«
قرآن کریم در مورد چه کسانی می فرماید: »سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد« و وضعیت آنان چگونه توصیف شده است؟- 27

1(»آنکسکهتنهازندگیزودگذردنیارامیطلبد«ـخواریوسرافکندگیدرآخرت
2(»آنکسکهتنهازندگیزودگذردنیارامیطلبد«ـبیبهرهبودندرآخرت

3(»بعضیازمردممیگویند:خداوندابهمادردنیانیکیعطاکن«ـخواریوسرافکندگیدرآخرت
4(»بعضیازمردممیگویند:خداوندابهمادردنیانیکیعطاکن«ـبیبهرهبودندرآخرت

جهت گیری کارهای دنیوی افراد زیرک چگونه است و ثمرءه این اقدام آنان چیست؟- 28
2(»ِللِّٰه«ـنزدیکیجسموجانبهخداوندمتعال 1(»عند اللِّٰه« ـنزدیکیجسموجانبهخداوندمتعال

4(»ِللِّٰه«ـآبادیسرایآخرت  3(»عند اللِّٰه« ـآبادیسرایآخرت
شاخصءه انتخاب درست هدف ها برای صرف کردن زندگی برای آن ها کدام است و هدایت ما به این معیار و نتایج آن، براساس کدام صفات الهی انجام پذیرفته است؟- 29

)اکنون فرهنیگ آموزش 98( 1(همسوبودنبامیلبینهایتطلبواستعدادهایمتنوعانسانـقادرحکیم 
2(رساندنانسانبهسرحّدیازرشدوکمالواهدافدنیویـقادرحکیم

3(همسوبودنبامیلبینهایتطلبواستعدادهایمتنوعانسانـرحیماعلم
4(رساندنانسانبهسرحّدیازرشدوکمالواهدافدنیویـرحیماعلم

کدام آیءه شریفه انسان را به تفکر در مورد ماهیت اهداف فرعی و اصلی فرامی خواند؟- 30
1(»آنکسکهتنهازندگیزودگذردنیارامیطلبد،آنمقدارازآنراکهبخواهیم...«

2(»آنچهبهشمادادهشده،کاالیزندگیدنیاوآرایشآناستوآنچهنزدخداست،...«
3(»بعضیمیگویند:پروردگارابهمادردنیانیکیعطاکن،ودرآخرتنیزنیکیمرحمتفرما...«

4(»آنکسکهسرایآخرترابطلبدوبرایآنسعیوکوششکندومؤمنباشد،...«
تعبیر لطیف مولوی از هدفمندی خلقت انسان چیست و امیرالمؤمنین علی⒔ آن را عّلت سلبی کدام مورد می داند؟- 31

1(اگرجملهچیزهارافراموشنکنیوآنرافراموشکنی،توراباکنیست.ـسرگرمیبهکارهایلهو
2(اگرجملهچیزهارافراموشنکنیوآنرافراموشکنی،توراباکنیست.ـپرداختنبهاموردنیوی

3(اگرجملهرابهجاآریوآنرافراموشکنی،هیچنکردهباشی.ـسرگرمیبهکارهایلهو
4(اگرجملهرابهجاآریوآنرافراموشکنی،هیچنکردهباشی.ـپرداختنبهاموردنیوی

مطابق با اندیشءه علوی، در چه صورت جا داشت تا انسان به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد و توقف گیاهان در سرحّدی از رشد به دلیل بی بهرگی آنان از کدام ویژگی است؟- 32
2(بیهودهآفریدهمیشد.ـجستوجوگریبرایآنچهپایانندارد. 1(بیهودهآفریدهمیشد.ـعدممحدودیتاستعدادهایمادیآنان

4(اورابهخودوامیگذاشتند.ـجستوجوگریبرایآنچهپایانندارد. 3(اورابهخودوامیگذاشتند.ـعدممحدودیتاستعدادهایمادیآنان



پاسخ نامه188

درس 1: هدف زندگی
 روح انسان  بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان - 1

می خواهد، پس شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی 
انسان باشد.

 انسان مانند موجودات دیگر، آفرینشی هدفمند دارد و گام نهادن - 2
در این دنیا، فرصتی است که خداوند برای رسیدن به آن هدف به او داده است. 
تفاوت میان هدف انسان با سایر موجودات، به دلیل ویژگی های خاص انسان و تمایز 

)تفاوت/ تفکیک( او از سایر موجودات می باشد.
ما در - 3 به  پروردگارا  آیءه شریفءه »و بعضی می گویند:  به  توجه  با   

دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه  دار«، 
مشخص است که اصل قرارگرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان از نعمت های 

دنیایی نمی شود.
و - 4 دنیا  زندگی  کاالی  شده  داده  شما  به  »آن چه  شریفءه  آیءه   

آرایش آن است و آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است«، به خوبی نشان می دهد 
هدف های  و  هستند  دنیایی  نعمت های  و  اهداف  همان  پایان پذیر  هدف های  که 

پایان ناپذیر، اهداف و نعمت های اخروی می باشند که پایدارتر و بهترند.
 بیت »ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟ یا آن که - 5

برآرد گل، صد نرگِس تر سازد؟« به این موضوع اشاره می کند که خداوند به عنوان 
خالق و سرچشمءه همءه زیبایی های آفرینش، قطعاً برتر از همه است. پس باید او را 
انتخاب کرد. در  که برترین و کامل ترین هدف برای دستیابی به رستگاری است، 
بین گزینه ها تنها جملءه »برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را 
نیز در بر می گیرند.« به این مفهوم، یعنی برتر و جامع تر بودن برخی هدف ها اشاره 

می کند که در رأس آن ها خداوند است.
هدف های - 6 که  هستند  گونه ای  به  هدف ها  از  »برخی  این که   

نیز  به هدف های دیگر  با رسیدن  به آن ها مساوی  بر دارند و رسیدن  را در  دیگر 
اشاره  اهداف  سایر  به  نسبت  از هدف ها  بعضی  برتربودن  و  به جامع بودن  هست.« 
یافت. جامع ترین  به سایر هدف ها هم دست خواهیم  آن ها  انتخاب  با  می کند که 
و برترین هدف زندگی انسان، خداوند و نزدیکی به اوست؛ زیرا او سرچشمءه همءه 
و  ثواب  الّدنیا  اللّٰه  فعند  الّدنیا  ثواب  یرید  کان  »من  آیءه  و  زیبایی هاست  و  خوبی ها 
اآلخرة: هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد 

خداست.« نیز به همین موضوع اشاره کرده و بیان می کند کسی که خداوند را که 
برترین هدف است، به عنوان هدف اصلی انتخاب کند، به نعمت های دنیا و آخرت 

)هر دو( خواهد رسید.
دنبال - 7 به  و  بی نهایت طلب  انسان  روح  که  آن جا  از   

پایان ناپذیرهاست و استعدادهای متنوع مادی و معنوی دارد، کسی جز خداوند که 
سرچشمءه همءه خوبی ها و زیبایی هاست نمی تواند روح پایان ناپذیر او را سیراب کند 
و زمینءه شکوفاشدن استعدادهای متنوع او را فراهم آورد. خداوند به هر دو ویژگی 

»متنوع بودن استعدادهای انسان« و »بی نهایت طلبی او« پاسخ می دهد.
 1- کسب خوبی ها و زیبایی ها راهی است برای رسیدن به هدف نهایی، 

.) یعنی خداوند )نادرستی بخش اول گزینه های  و 
دوم  بخش  )نادرستی  نیست!  انسان  ویژگی  کمال«  و  رشد  سرحّد  در  »توقف   -2

) گزینه های  و 

 با توجه به آیءه 201 سورءه بقره: »و بعضی می گویند: پروردگارا - 8
به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب 
آتش نگاه  دار.«، اصل قرارگرفتن هدف های اخروی )نیکی در آخرت( مانع بهره مندی 

انسان از نعمت های دنیوی )نیکی در دنیا( نمی شود.
 در عبارت »ما خلقناهما اّل بالحّق: آن ها )آسمان ها و زمین( - 9

را جز به حق خلق نکردیم.« حق  بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدفدار 
بودن خلقت آن هاست و این عبارت قرآنی به خوبی بر این موضوع داللت دارد که 
جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودی براساس برنامءه حساب شده ای به این 

جهان گام نهاده است.

به کلیدواژءه »حق« در آیه، که نشانءه هدفمندی است، دقت کنید.

نشان - 10 چند  و  تیر  »یک  از  منظور  هدف،  انتخاب  فرایند  در   
 زدن« این است که هدفی را به عنوان هدف اصلی انتخاب کنیم که سایر اهداف را 
نیز در بر گیرد و با انتخاب آن بتوانیم به هدف های دیگر هم برسیم. این مفهوم تنها 
در آیءه شریفءه »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اللّٰه ثواب الّدنیا و اآلخرة: هر کس نعمت و 
پاداش دنیا را بخواهد نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.« نمایان است؛ یعنی با 
انتخاب خداوند به عنوان برترین هدف، هم از بهره های مادی زندگی دنیا بهره می بریم 

و هم با انجام کارهای دنیوی برای رضای خداوند، آخرت خود را نیز آباد می کنیم.

کلیدواژه های »ثواب  الّدنیا و اآلخرة« همان دو نشانی هستند که با یک 
تیر )انتخاب خداوند( می توانیم به آن ها برسیم.

 تفاوت در انتخاب هدف، بین انسان و سایر موجودات، ریشه - 11
در ویژگی های خاص انسان دارد و تفاوت و اختالف در هدف بین خود انسان ها، 

ریشه در نوع نگاه و اندیشءه هر انسان دارد.
و - 12 انسان«  استعدادهای  »متنوع بودن  ویژگی  دو  به  توجه  با   

»بی نهایت طلبی او«، اگر هدفی را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی این دو 
ویژگی باشد، آن هدف، کامل تر است. انتخاب هدفی که همءه استعدادهای متنوع ما 
را در بر گیرد و در جایی متوقف نشود، سبب می شود که نهال وجود ما به درختی 
پربار و زیبا تبدیل شود، به طوری که سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی و شور و 

نشاط فراگیرد. 

خداوند  یعنی  زیبایی ها،  سرچشمءه  به  رسیدن  با  »آرامش یافتن«، 
حاصل می شود نه صرفاً انتخاب.

آن، - 13 سوی  به  گام برداشتن  و  هدف  انتخاب  از  پیش  انسان   
باید هدف خود را بشناسد )شناخت هدف( و به همین دلیل با حیوانات و گیاهان 
متفاوت است؛ زیرا گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی 

هدف خود حرکت می کنند.

این که سایر موجودات )به غیر از انسان( دارای استعدادهای محدود 
مادی هستند یکی دیگر از تفاوت های هدف انسان با آن هاست، اما در 
ارتباط با انتخاب هدف نیست، بلکه مربوط به تفاوت دوم و در مقابل این 
موضوع است که انسان مجموعه ای از استعدادهای مادی و معنوی است.



189 سسر 1 سید  ی گ نن فده

 خداوند در آیءه 18 سورءه اسراء می فرماید: »آن  کس که تنها - 14
زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هر کس اراده 
کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی 

در آن وارد شود.«
براساس این آیه، برخی از هدف ها و دلبستگی ها محدود و پایان پذیرند )با توجه به 
عبارت »زندگی زودگذر دنیا«( و تنها پاسخگوی برخی استعدادهای مادی ما هستند 

)زیرا خداوند می فرماید که آن مقدار از آن را که بخواهیم، می دهیم(.
اندیشءه - 15 و  نگاه  نوع  در  ریشه  هدف ها،  انتخاب  در  اختالف   

انسان دارد و با توجه به تفاوت نگاه و اندیشءه انسان ها، برای این که بتوانیم با نگاهی 
درست، هدف های خود را انتخاب کنیم، نیازمند معیار و مالک هستیم؛ معیاری که 
بتوانیم به وسیلءه آن، هدف های همسو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع 
انسان را مشخص کنیم. بدین  وسیله هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید.

 آیءه »قُْل اّن صالتی و نُُسکی و محیاَی و َمماتی للّٰه رّب العالمین: - 16
بگو نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان 
تمام  زیرکی که  افراد  و  به خاطر خداست  زندگی  دربارءه  تعبیر  کامل ترین  است.« 
انجام می دهند، آن را سرلوحءه زندگی خود  کارهای خود را جهت رضای خداوند 

قرار می دهند.
 هر انسانی با اندکی تأمل متوجه می شود که در ذات خود - 17

در جست وجوی سرچشمءه خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، 
آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست. 

الهی(  تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ )قرب  این است که  تأمل  این  نتیجءه 
می تواند مقصد و غایت نهایی )غایت اعلی( انسان باشد.

نه  است،  انسان  روح  آرامش بخش  نیکی،  و  زیبایی  منبع  به   رسیدن 
صرفاً حرکت به سوی آن، پس گزینءه )3( نمی تواند درست باشد.

 در پِس خلقت تک تک موجودات جهان هدفی وجود دارد؛ - 18
زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است؛ یعنی خدایی که هیچ کاری را بیهوده انجام 
نمی دهد. )پس عبث بودن از خلقت موجودات نفی می شود.( قرآن کریم بر این نکته 

تأکید می کند و آفرینش جهان را »حق« می داند: ！ما خلقناهما اّل بالحّق
 قطعاً در برخی برنامه های مخلوقات برای خود دارند )در واقع بیشتر منظور 

انسان است(، بیهودگی هایی وجود دارد و این مورد ربطی به حکمت خداوند ندارد.
 خداوند سرچشمءه زیبایی ها و خوبی هاست و انسان به میزانی - 19

نزدیک تر می شود  به خدا  )عّلت/ متبوع(،  را کسب کند  و خوبی ها  زیبایی ها  که 
)معلول/ تابع(.

البته نزدیکی و تقرب به خداوند،  نزدیکی مکانی و ظاهری نیست، بلکه یک نزدیکی 
حقیقی است، همان طور که دوری از او هم بدترین نوع دوری است.

 در سؤال بیان شده است که نیمءه دیگر حقیقی بودن نزدیکی به خدا 
( و از دوری از  چیست، پس معنای خوِد این نزدیکی را نخواسته است )نادرستی 

خداوند صحبت می کند.
و - 20 )گیاه  موجودات  سایر  با  انسان  هدف  تفاوت  توضیح  در   

حیوان( به این موارد توجه داشته باشید:
 انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و به دنبال چیزی است که هرگز پایان 
نمی پذیرد و تمام نمی شود. این انسان بی نهایت طلب در زندگی خود همواره در حال 
انتخاب هدف است )انتخاب مداوم و پیوسته(؛ هدف هایی پایان ناپذیر و تمام نشدنی.

 انسان مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است و به همین دلیل 

به دنبال انتخاب هدف هایی است که از طریق آن، استعدادهای گوناگون خودش را 
به کمال برساند.

 بیت »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟/ یا آن که - 21
به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟« در قالب پرسش، به برتری خداوند بر همه چیز 

اشاره می کند و بر این اساس خداوند را به عنوان برترین هدف معرفی می کند. 
آیءه »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اللّٰه ثواب الّدنیا و اآلخرة: هر کس نعمت و پاداش 
دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.« نیز خدا را برترین هدف 
تنها  است،  هم  با  آخرت  و  دنیا  نعمت  پِی  در  کس  هر  می کند  توصیه  و  دانسته 
او به دست آورد و قطعاً کسی که چنین  انتخاب  با  را نزد خداوند و  می تواند آن 

انتخابی دارد، زیرک و باهوش )باذکاوت( است، زیرا با یک تیر چند نشان می زند.
با - 22 اولیه(،  مواجهءه  )در  می نگریم  انسان ها  دنیای  به  وقتی   

دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛ چنان اختالفی در هدف ها وجود دارد که ابتدا 
سردرگم می شویم که به راستی، »کدام انتخاب درست و همسو با میل بی نهایت طلب 

و استعدادهای فراوان مادی و معنوی انسان است؟«
هدفی - 23 سراغ  به  خود  خاص  نگرش  و  بینش  با  کس  هر   

می رود. اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند 
روحیءه بی نهایت طلب او را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای گوناگونش باشد، 

می کوشد به دیگران کمک کند.
برای آن سعی و  و  بطلبد  را  قرآن کریم می فرماید: »و آن  کس که سرای آخرت 
کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.« پس ایمان در کنار تالش برای 

آخرت الزم است تا فرد به پاداش آخرت برسد.
 در انتخاب اهداف فرعی، مهم این است که آن ها را به جای - 24

هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر به آن ها دل نبندیم که مانع ما در رسیدن به اهداف 
اصلی شوند و از رفتن به سوی کماالت بازدارند.

پس عدم التزام )پایبندی( به این موارد، باعث دوری انسان از اهداف اصلی )اخروی( 
که پایان ناپذیرند می شود: »آن چه نزد خداست، بهتر و پایدارتر است.«

ما  زندگی  برای  و  هستند  خوب  دو  هر  فرعی،  و  اصلی  هدف های   
ضروری می باشند، پس چون در گزینه های )3( و )4( گفته شده »اهداف فرعی و 

غیرضروری«، نادرست است.
 قرآن کریم می فرماید: »آن  کس که سرای آخرت را بطلبد - 25

و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.« پس نتیجءه 
طلب سرای آخرت و ایمان داشتن، اگر با »سعی و کوشش« همراه باشد )رکن دیگر(، 

بهره مندی از پاداش می باشد.
 با توجه به آیات قرآن کریم، ویژگی کسانی که دنیا و آخرت - 26

را با هم از خداوند می خواهند این است که خواستار دوری از آتش دوزخ هستند که 
این موضوع در آیءه 201 سورءه  بقره آمده است. 

ترجمءه آیءه 102 سورءه بقره: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا 
کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه  دار.«

و خداوند در آیءه بعد )202 بقره(، به آن ها این گونه نوید می دهد که: »اینان از کار 
خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است.«

 خداوند در آیءه 18 سورءه اسراء می فرماید: »آن  کس که تنها - 27
زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هر کس اراده 
کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی 

در آن وارد شود.«
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 در گزینءه )4( گرچه قسمت اول و دوم کامالً با هم مرتبط هستند، اما 
این گزینه در ارتباط با جملءه صورت سؤال که بخشی از ترجمءه آیءه 81 سورءه اسراء 

را نشان می دهد، نیست و مربوط به آیءه 200 سورءه بقره است.
 افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از - 28

بهره های مادی زندگی استفاده می کنند و هم از آن جایی که تمام کارهای دنیوی 
خود را در جهت رضای خدا )للّٰه( انجام می دهند، جان و دل )نه جسم و جان!( خود 

را به او نزدیک تر کرده و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند )ثمره(.
 برای انتخاب درست هدف ها نیازمند معیار و مالک هستیم؛ - 29

و  بی نهایت طلب«  »میل  با  همسو  هدف های  آن،  وسیلءه  به  بتوانیم  که  معیاری 
زندگی  این صورت، هدف های  در  کنیم.  را مشخص  انسان  متنوع«  »استعدادهای 
را به درستی انتخاب کرده و عمر خود را برای رسیدن به آن ها صرف خواهیم کرد.

خدای رحیم و مهربان که از خود ما به نیازهای ما آگاه تر )اعلم( است، در این مورد 
ما را راهنمایی کرده و معیار انتخاب هدف را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن را 

نیز یادآور شده است.
 خداوند در آیءه 60 سورءه قصص: »آن چه به شما داده شده، - 30

کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آن چه نزد خداست، بهتر و پایدارتر است؛ آیا 
اندیشه نمی کنید؟« به »کاالی زندگی دنیا«، به عنوان اهداف فرعی و پایان پذیر و به 
»آن چه نزد خداست«، به عنوان اهداف اصلی )اخروی( که پایان ناپذیر هستند اشاره 
کرده و در پایان با طرح یک پرسش انکاری »آیا اندیشه نمی کنید؟« انسان را به تفکر 

در مورد ماهیت اهداف فرامی خواند.

حتی اگر ادامءه آیه را که به تفکر فرامی خواند، حفظ نباشید، با توجه 
به این که در این آیه اهداف اصلی و فرعی )اخروی و دنیوی( در کنار 

هم توضیح داده شده، پس می توانید پاسخ را پیدا کنید.

 موالنا در کتاب »فیه  ما فیه« دربارءه هدفمندی خلقت انسان - 31
فراموش  کردنی  آن  که  است  چیز  یک  عالم  »در  می گوید:  آن  شناخت  اهمیت  و 
نیست، اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست 
)برعکس گزینءه )1( که نادرست است.( و اگر جمله را به جای آری و آن را فراموش 
کنی، هیچ نکرده باشی؛ ...« )یعنی اگر هدف خلقت را نشناسی، همءه کارها بیهوده 

بوده و انگار هیچ کاری نکرده ای(.
امام علی⒔ فرمود: »ای مردم ... هیچ  کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم 

کارهای لهو کند ...«
پس بیهوده آفریده نشدن و هدفمندی خلقت انسان عّلت سلب »سرگرم شدن او به 

کارهای لهو« است )عّلت سلبی(.
 حضرت علی⒔ می فرماید: »ای مردم ... هیچ  کس بیهوده - 32

تا  وانگذاشته اند  به خود  را  او  و  کند  لهو  کارهای  را سرگرم  تا خود  نشده  آفریده 
به خود  را  انسان  اگر  این سخن،  به  توجه  با  بپردازد.«  بی ارزش  و  لغو  کارهای  به 

وامی گذاشتند، جای آن داشت که به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.
گیاهان و حیوانات هدف های محدودی دارند و به همین دلیل وقتی به سرحّدی 
از رشد و کمال برسند، متوقف می شوند؛ چنان که گویی راهشان پایان یافته است؛ 
برخالف انسان که دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و به دنبال چیزی است که 
هرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود. )گیاه این ویژگی، یعنی جست وجوگری برای 

آن چه بی پایان است را ندارد.(
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در خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد )نتیجه یا معلول(؛ 
زیرا خالق جهان خدایی حکیم است )عّلت(، یعنی خدایی که هیچ کاری را 

بیهوده )عبث( انجام نمی دهد.

آیات 38 و 39 سوسۀ سخان

موضوع آیات: هدفمندبودن جهان آفرینش

ماواِت َو اْلَْرَض  َو ما َخلَْقَنا السَّ

َو ما َبْیَنُهما الِعِبیَن

ما َخلَْقناُهما ِإالاّ ِبالَْحقِّ

و ما آسمان ها و زمین 
و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم،

آن ها را جز به حق خلق نکردیم.
مفهوم آیات: حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدفدار بودن خلقت 

آن هاست. )برنامءه حساب شده(
پیام یای آیات: 

جهان آفرینش بی هدف، بیهوده و عبث نیست. ！ما خلقنا ... العبین 
 آفرینش جهان هدفمند است. »بالحّق« )هرگاه در آیات قرآن، کلمءه حق 

همراه با فعل »خلق« و مشتقات آن بیاید، به معنای هدفمندی است.(
 هر موجودی در جهان:

 به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.
 براساس برنامءه حساب شده ای به این جهان، گام نهاده است.

سرگرم  را  خود  تا  نشده  آفریده  بیهوده  هیچ  کس   ... مردم  ای  مرتبط:  ح یث 

بی ارزش  و  لغو  کارهای  به  تا  وانگذاشته اند  خود  به  را  او  و  کند  لهو  کارهای 
بپردازد. )این حدیث نیز بر هدفمندی آفرینش انسان تأکید دارد.(

آیۂ مرتبط: اَ فَحسبتم اَنّما خلقناکم عبثاً و انَّکُم الینا ال تُرجعون

)این آیه نیز عبث آفرینی را از خلقت انسان دور می داند.( )درس 5، دهم(

انسان نیز مانند موجودات دیگر، از قاعدءه کلِی هدفمندی جهان جدا نیست 
و بی شک هدفی از آفرینش او وجود داشته است و گام نهادن انسان در این 

دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.
ما  اگر  و  است  آفریده  عالم  در  کار خاصی  و  برای هدف  را  انسان  خداوند 
بگوییم آن کاری که خدا ما را برای آن آفریده نمی کنم، اما چندین کار دیگر 
انجام می دهم، بی فایده است و ما را به سعادت نخواهد رساند؛ زیرا آدمی 

برای آن کارهای دیگر آفریده نشده است.
)مولوی می گوید: پس آدمی در این عالم برای کاری آمده است و مقصود 
آن است، چون آن نمی گزارد، پس هیچ نکرده باشد. اگر تو گویی اگرچه آن 
کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمی کنم، در عوض، چندین کار دیگر انجام 

می دهم، گویم آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریده اند.(

ت عیل⒔ ح یث ح�رض

موضوع ح یث: هدفمندبودن آفرینش انسان 

ای مردم ... هیچ  کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و 
او را به خود وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد.

معموالً  موعظه می کرد،  را  مردم  بیان ح یث: حضرت علی⒔ هرگاه که  نمان 

سخن خود را با این عبارات آغاز می کرد.
مفهوم ح یث: انسان نباید کارهای بی ارزش و بیهوده انجام دهد.

پیام یای ح یث: 

تا  نشده  آفریده  بیهوده  انسان  خدا،  حکمت  بنابر  و  است  حکیم  خداوند   
مشغول کارهای بیهوده و لهو باشد.

 انسان ها نباید به کارهای بی ارزش بپردازند، چون به خود واگذار نشده اند.
. ماواِت َو اْلَْرَض َو ما بَیْنَُهما الِعِبیَن ما َخلَْقناُهما ِإاّل بِالَْحقِّ آیۂ مرتبط: َو ما َخلَْقنَا السَّ

)بیانگر هدفمندبودن آفرینش جهان است.(

 میان هدف انسان و موجودات دیگر 
جهان، مانند حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی وجود دارد.

ایـن تفاوت ها 
بازمی گردد به

ویژگی های خاص انسان

تمایز او از سایر موجودات

مقایسٔه ی گ ازسان با سیگر آفری ه یا

1- چگـونگی
انتخاب هدف

انسان: انتخاب هدف در انسان به صورت اختیاری است.
انسان خود باید:

 هدف از خلقت خود را بشناسد )قدرت تفکر(.
 آن را انتخاب کند )قدرت اختیار(.

 به سوی آن گام بردارد.
گیاهان: به صورت طبیعی به سوی هدف خود پیش می روند.
حیوانات: به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند.

2- استعدادها

انسان: مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی 
است )عّلت(.

در نتیجه به دنبال انتخاب هدف هایی است که از طریق آن، 
استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند )معلول(.

گیاهان و حیوانات: استعدادهای محدود مادی دارند.

3- نوع خواسته ها 
و اهداف

دنبال  به  و  است  بی نهایت طلب  روحیه ای  دارای  انسان: 
نمی شود  تمام  و  نمی پذیرد  پایان  هرگز  که  است  چیزی 

)عّلت(. نتیجه این که:
هدف هایی  انتخاب  حال  در  همواره  خود  زندگی  در 

پایان ناپذیر و تمام نشدنی )افول ناپذیر( است )معلول(.
هنگامی  و  دارند  محدودی  حیوانات: هدف های  و  گیاهان 
که به رشد و کمال مشخصی می رسند )سرحّدی از رشد و 
کمال(، متوقف می شوند؛ گویی راهشان پایان یافته است.

 بین هدف های انسان ها اختالفی های 
زیادی وجود دارد.

منشأ این اختالف ها در انتخاب هدف، تفاوت در نوع نگاه و اندیشءه انسان است.
 اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است 
و می تواند روحیءه بی نهایت طلب او را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای 

گوناگونش باشد، می کوشد به دیگران کمک کند.
نتایج برسد، همءه  این  به  با داشتن شهرت می تواند  کسی که فکر می کند 

زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد.
 هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود.
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انسان برای انتخاب هدف های اصلی زندگی اش، نیازمند معیار است.
دلیل نیازداشتن به معیار:

نگاهی  با  بتوانیم  این که  برای  انسان ها،  اندیشءه  و  نگاه  تفاوت  به  توجه  با 
درست، هدف های خود را انتخاب کنیم، نیازمند معیار و مالک هستیم.

ویژگی های معیار مناسب:
معیار باید بتواند هدف های همسو با: 

 میل بی نهایت طلب 
 استعدادهای متنوع انسان را مشخص نماید.

با معیار درست، هدف های زندگی را به درستی انتخاب خواهیم کرد و عمر 
خود را برای رسیدن به آن ها صرف خواهیم کرد )درک هدف زندگی(.

تعیین کنندءه معیار:
خدای رحیم و مهربان که از همه به ما مهربان تر و از خود ما به نیازهای ما 
آگاه تر است، در این مورد ما را هدایت و راهنمایی کرده و معیار انتخاب 

هدف را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن را نیز یادآور شده است.

هدف های انسان به دو دستءه پایان پذیر و پایان ناپذیر تقسیم می شوند:
 

ویژگی های این اهداف:
 باید هدف فرعی زندگی انسان باشند.

 رسیدن به آن ها احتمالی و براساس خواست الهی است.
 پایان پذیر و موقتی هستند.

 به آن ها اهداف »دنیوی« نیز گفته می شود.
 در صورتی که هدف اصلی قرار گیرند مانع رسیدن به آخرت نیکو می شوند.
 هر چند نباید اصل قرار گیرند ولی وجودشان برای زندگی ما خوب و 

ضروری است.
 باید توجه کنیم که برای رسیدن به آن ها مرتکب گناه نشویم و آن قدر 

سرگرم آن ها نباشیم که از زیبایی های پایدار بازبمانیم.
آیۀ 8د سوسۀ اسراء

موضوع آیه: هدف ها و دلبستگی های محدود و پایان پذیر )دنیاطلبی(

آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم 
ـ و به هر کس اراده کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد 

تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.
ما  مادی  استعدادهای  از  برخی  پاسخگوی  تنها  هدف ها  برخی  آیه:  مفهوم 

هستند؛ اگر کسی این هدف ها را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است 
به مقداری از آن برسد.

پیام یای آیه: 

 دنیا و اهداف آن زودگذر است.
ارادءه  به  بستگی  و  است  احتمالی  دنیا،  نعمت های  به  دنیاطلبان  دستیابی   

خداوند دارد.
 انسان، با اراده خلق شده و در انتخاب آزاد است، ولی ارادءه الهی اصل است.
به  و  متفاوت است  با هم  دنیاطلبان  برای  دنیا  از خواسته های  بهره مندی   

خواست الهی بستگی دارد.
 دنیاطلبان و صاحبان اهداف مادی، شاید به مقداری از نام و نان برسند، 

ولی قیامتشان تباه است.
 سرانجام دنیاطلبی، خواری و سرافکندگی و آتش دوزخ است.

مفایید مرتبط: اراده و خواست الهی در این آیه به »قضای الهی« اشاره می کند. 

)درس 5، دوازدهم( 

آیۂ مرتبط: »کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان 

را در همین دنیا به آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید، اما اینان در 
آخرت جز آتش دوزخ ندارند ...« )براساس سنت امداد الهی، دنیاطلبان نیز به 
خواسته های دنیایی خود می رسند ولی این رسیدن سبب می شود که آخرتی 

دردناک داشته باشند.( )درس 6، دوازدهم(

آیۀ 200 سوسۀ بقره

موضوع آیه: هدف ها و دلبستگی های محدود و پایان پذیر )دنیاطلبی( 

بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت 
هیچ بهره ای ندارند.

مفهوم آیه: اگر کسی فقط هدف های پایان پذیر مادی را انتخاب کند، در پایان 

ضرر و زیان آن را خواهد دید.
پیام یای آیه: 

 اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرد، مانع رسیدن به هدف های اخروی می شود.

 عدم بهره مندی از نعمت های اخروی، پیامد اصل قراردادن اهداف دنیوی است.

ویژگی های این اهداف: 
 باید هدف اصلی زندگی انسان باشند.

 به آن ها اهداف »اخروی« نیز گفته می شود.
 برای زندگی ضروری هستند.

 پایان ناپذیر و همیشگی هستند.
 منافاتی با بهره مندی از دنیا و اهداف دنیایی ندارند.

 رسیدن به آن ها با تالش و ایمان، قطعی است.
آیۀ 9د سوسۀ اسراء

موضوع آیه: هدف ها و دلبستگی های پایان ناپذیر )آخرت خواهی( 

و آن  کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن 
باشد، پاداش داده خواهد شد.

مفهوم آیه: دستیابی به پاداش، برای مؤمنی که آخرت را بخواهد و برای رسیدن 

به آن تالش کند، قطعی است.
پیام یای آیه: 

 آخرت، بدون تالش به دست نمی آید.
 شرط دستیابی به سعادت اخروی سه چیز است: 1( طلب آخرت 2( ایمان 3( تالش.

برای آن  باشند و  پاداش خداوند بهرءه مؤمنانی است که در طلب آخرت   
تالش و کوشش کنند.

آیۀ د20 سوسۀ بقره

موضوع آیه: هدف ها و دلبستگی های پایان ناپذیر )آخرت خواهی(

و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی 
مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه  دار.

از  انسان  بهره مندی  مانع  اخروی،  هدف های  قرارگرفتن  اصل  آیه:  مفهوم 

نعمت های دنیایی نمی شود.
پیام یای آیه: 

 دنیا و آخرت با هم منافاتی ندارند، به شرط آن که انسان به دنبال حسنه 
و نیکی باشد.

 رفاه در دنیا هم بد نیست، بلکه زندگانی نیکوی دنیوی، مطلوب نیز هست.
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آیۀ 202 سوسۀ بقره

موضوع آیه: هدف ها و دلبستگی های پایان ناپذیر )آخرت خواهی(

اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است.

مفهوم آیه: بهره مندی از نعمت های الهی در آخرت )معلول( عمل خود انسان ها 

است )عّلت(.
مخاطبان آیه: کسانی هستند که در آیءه 201 سورءه بقره معرفی شدند: »آن ها که 
می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت 

فرما و ما را از عذاب آتش نگاه  دار.«
پاداش کسانی که  امتیاز است و خداوند  پیام آیه: سرعت در حسابرسی، یک 

هدف اصلی خود را بهره مندی از نعمت های اخروی قرار داده اند، سریع می دهد.

اهداف  و  اخروی  اهداف  دربرگیرندءه  باید  انسان  برنامه ریزی   
دنیوی باشد و به گونه ای تنظیم شود که اهداف اخروی اصل قرار گیرند و 

هدف های دنیوی فرع و تابع آن ها باشند.

آیۀ 60 سوسۀ قصص

موضوع آیه: معیارهای انتخاب هدف های اصلی انسان ها

نزد  آرایش آن است و آن چه  آن چه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و 
خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟

مفهوم آیه: اهداف اخروی پایان ناپذیرند و اهداف دنیوی پایان پذیرند.

پیام یای آیه: 

 ثروت و دارایی دنیایی خود را محصول تالش و زرنگی خویش نپنداریم که 
هر چه هست از خداوند است.

قابل  غیر  و  نامحدود  الهی،  پاداش  ولی  است؛  محدود  دنیوی،  نعمت های   
تصّور است.

 آخرت بر دنیا برتری دارد.

ویژگی های برترین هدف:
 بهترین پاسخ را به دو ویژگی »بی نهایت طلبی« و »متنوع بودن استعدادهای 

انسان« می دهد.
 همءه استعدادهای متنوع ما را در بر می گیرد و در جایی متوقف نمی شود.

به  با دستیابی  برابر  آن  به  و رسیدن  است  دیگر  دربردارندءه هدف های   
سایر اهداف می باشد.

 هر چه برتر و جامع تر باشد، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهد.

 مصداق این مصراع از شعر مولوی است: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست«.
 انتخاب آدم های زیرک و هوشمند این گونه است که می خواهند »با یک 

تیر چند نشان بزنند«.
خداوند برترین هدف: 

انسان با اندکی تأمل درمی یابد که:
 در ذات خود در جست وجوی سرچشمءه خوبی ها و زیبایی هاست )فطرت خداجو(.

 تا به آن منبع نرسد، آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست.
او  از  خوبی  و  کمال  هر  و  خوبی هاست  و  کماالت  همءه  خالق  خداوند،   

سرچشمه می گیرد و در جهان گسترده می شود.

او خود نامحدود است و کماالت و خوبی هایش حد و اندازه ندارد.
 تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ، برترین هدف انسان است، زیرا 

او تنها کسی است که می تواند: 
 روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند.

 زمینءه شکوفاشدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد.
 نزدیکی و تقرب به خداوند، مکانی و ظاهری نیست، 

بلکه یک نزدیکی حقیقی است.
خدا سرچشمءه زیبایی ها و خوبی هاست و انسان ها به میزانی که زیبایی ها و 

خوبی ها را کسب کنند به خدا نزدیک تر می شوند.
دوری از خدا هم بدترین نوع دوری است.

زیرک ترین افراد )مؤمنان( با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از 
بهره های مادی زندگی استفاده می کنند و هم از آن جایی که تمام کارهای 
دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به 

خداوند نزدیک تر می کنند و آخرت خویش را نیز آباد می سازند.

آیۀ 34د سوسۀ زساء

موضوع آیه: تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ، برترین هدف است.

ْنیا َمْن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ

ْنیا َو اْلِخَرِة  َفِعْنَد اللِّٰه َثواُب الدُّ

هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد
نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.

مفهوم آیه: بهره مندی از نعمت های دنیا و آخرت، معلول تقرب به خدا است.

پیام یای آیه: 

 دنیا و آخرت، همه به دست خداست، پس اگر دنیا هم می خواهیم، از خدا 
بخواهیم، که همه چیز به دست اوست. 

 مؤمنانی که از خداوند، هم دنیا و هم آخرت را طلب کنند، برنده اند.
 رسیدن به آخرت نیکو دربرگیرندءه نعمت های دنیایی نیز هست.

 زیرک ترین افراد )مؤمنان( با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم 
از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند و هم از آن جایی که تمام کارهای 
به  را  خود  دل  و  جان  می دهند،  انجام  خدا  رضای  جهت  در  را  خود  دنیوی 

خداوند نزدیک تر می کنند و آخرت خویش را نیز آباد می سازند.
 خواستن نعمت های دنیایی منافاتی با آخرت گرایی ندارد.

مفهوم مرتبط: با یک تیر، چند نشان زدن

 »تقرب به خداوند« به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی 
ماست، هّمت بزرگ و اردءه محکم می طلبد.

شعر موالزا

موضوع شعر: تقرب و نزدیکی به خداوند، برترین هدف است.

خوبی قمر بهتر یا آن  که قمر سازد؟ای دوست شکر بهتر یا آن  که شکر سازد؟
یا آن  که برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟ای باغ تویی خوش تر یا گلشن گل در تو؟
یا آن  که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟

پیام یای شعر: 

 خداوند خالق همءه خوبی ها و زیبایی هاست و نزدیکی به او برترین هدف 
زندگی می باشد.

 انتخاب خداوند به عنوان برترین هدف سبب رسیدن انسان به هدف های 
دیگر هم می شود.

 انسان زیرک و باهوش، خدا را به عنوان هدف اصلی خود انتخاب می کند.

نْیا َو اْلِخَرِة آیٔه مرتبط: فَِعنَْد اللِّٰه َثواُب الدُّ

)این آیه نیز خداوند را برترین و جامع ترین هدف می داند.(
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آیۀ 62د سوسۀ ازعام

موضوع آیه: زندگی برای خدا

ُقْل ِإنَّ َصالتی َو ُنُسِکی 

َو َمْحیاَی َو َمماتی 

ِللِّٰه َربِّ الْعالَمیَن

بگو نمازم، تمامی اعمالم 
و زندگی و مرگ من، 

برای خداست که پروردگار جهانیان است.
مفهوم آیه: وقتی هدف تقرب به خدا باشد، تمام کارهای انسان در آن جهت 

قرار می گیرد.
پیام یای آیه: 

و  کارها  همءه  پس  )عّلت(،  است  جهانیان  پروردگار  خداوند  که  آن جا  از   
اعمالمان باید در جهت کسب رضای او باشد )معلول(.

 راه و روش و هدف خود را در برابر راه های انحرافی، با صراحت و افتخار 
اعالم کنیم.

 با آن که نماز، جزء عبادات است، ولی جدا ذکر شده تا اهمیت آن را نشان دهد.
 آن گونه که در نماز قصد قربت می کنیم، در هر نفس کشیدن و زنده بودن و 

مردن هم می توان قصد قربت کرد.
 مهم آن است که مرگ و حیات انسان برای خدا و در راه خدا باشد.

مفایید مرتبط:  توحید در ربوبیت با توجه به عبارت ！رّب العالمین )درس 2، دوازدهم(

 اخالص در بندگی )درس 4، دوازدهم(

 امیرالمؤمنین علی⒔ نمونءه بارز کسی است که هدف خود را 
تقرب به خدا قرار داده بود. ایشان رشد و تکامل خود را زیر نظر و با تربیت 
ایشان  زیبایی ها شد.  و  و جلوه گاه همءه کماالت  آغاز کرد  اکرم④  پیامبر 
در میدان علم و دانش، رشادت و جنگاوری، سخنوری و خطابه، مهربانی و 
دوستی، پهلوانی و جوانمردی، نیایش و عبادت، حق طلبی و عدالت، پس از 

رسول خدا بی نظیر است.
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