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1-1چرا شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ ،مقصد نهایی انسان باشد؟

 )1چون انسان تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام میدهد و جان و دل خود را به خداوند نزدیکتر میکند.

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

 )2چون روح انسان بینهایتطلب است و خوبیها را به صورت بیپایان میخواهد.

 )3چون اصل قرارگرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشود.

 )4چون خداوند از همه به ما مهربانتر و از خود ما به نیازهای ما آگاهتر است.

ِ
فرصت خداوندی برای رسیدن انسان به هدف آفرینش خود ،چیست و تفاوت میان اهداف انسان و سایر موجودات ،معلول چیست؟
2-2

 )1توانایی شناخت و انتخاب هدف برای انسان ـ ویژگیهای خاص انسان 	
 )2گامنهادن انسان در دنیا ـ ویژگیهای خاص انسان

 )3توانایی شناخت و انتخاب هدف برای انسان ـ استثنای انسان در قانون هدفمندی
 )4گامنهادن انسان در دنیا ـ استثنای انسان در قانون هدفمندی

3-3پیام آیءه شریفءه «و بعضی میگویند :پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن ،و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگا ه دار» در کدام گزینه به درستی آمده است؟

 )1اگر کسی هدفهای پایانپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد.
 )2اصل قرارگرفتن اهداف پایانپذیر ،انسان را از دستیابی به سایر اهداف ،بازمیدارد.

 )3اصل قرارگرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند.

 )4برخی از هدفها و دلبستگیها پایانپذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای ما ّدی هستند.

4-4از تدبّر در کدام آیءه شریفه ،به ویژگی هدفهای پایانپذیر و هدفهای پایانناپذیر در کنار یکدیگر پی میبریم؟

« )1و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد »...

« )2آن کسی که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم »...

« )3و بعضی میگویند :پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما »...

« )4آنچه به شما داده شده ،کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است».
5-5بیت زیر به دنبال انتقال کدام مفهوم به مخاطب است ؟
«ای باغ تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو؟

(تجریب  98ـ با اندیک تغییر)

یا آن که برآرد گل ،صد نرگسِ تر سازد؟»

 )1انسان در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است.

 )3برخی از هدفها به گونهای هستند که هدفهای دیگر را نیز در بر دارند.

 )2برخی با خوبیها و زیباییهای درون خود به دنبال هدف میگردند.

 )4در پسِ خلقت تکتک موجودات این جهان هدفی وجود دارد.

مبین کدام مورد است؟
6-6عبارت «برخی از هدفها به گونهای هستند که هدفهای دیگر را نیز در بر دارند و رسیدن به آنها مساوی رسیدن به هدفهای دیگر نیز هستّ ».
« )1و ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست را به حق آفریدیم».

(خارج )98

« )2هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد ،نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست».

« )3بگو نمازم ،تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان است».

« )4به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم  ...تا مردم به اقامءه عدل و داد برخیزند».
ی انسان پاسخ میدهد؟
7-7بینهایتطلبی روح انسان ،ایجاب میکند که تنها کدام هدف را به عنوان مقصد نهایی خود انتخاب کند و این هدف به کدام ویژگ 

 )1تقرب به خدای بزرگ ـ متنوعبودن استعدادها

سرحد رشد و کمال
 )3تقرب به خدای بزرگ ـ توقف در
ّ

 )2کسب خوبیها و زیباییها ـ متنوعبودن استعدادها

سرحد رشد و کمال
 )4کسب خوبیها و زیباییها ـ توقف در
ّ

8-8اگر بگوییم «اصل قرارگرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیوی نمیشود ،».پیام کدام آیءه شریفه را ترسیم کردهایم؟

« )1آنچه به شما داده شده ،کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است »...

« )2و بعضی میگویند :پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن ،و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما »...

« )3و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد »...

« )4بعضی از مردم میگویند :خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ،ولی در آخرت هیچ بهرهای ندارند».
9-9کدام عبارت قرآنی ،تأکید میکند هر موجودی براساس برنامءه حسابشدهای به این جهان گام نهاده است ؟

راء ِالَی الل ِّٰه»
« )1ا َن ُت ُم ال ُف َق ُ

8

تست

ِ
الح ِّق»
« )2ما خلقنا ُهما ا اّل بِ َ

« )3لیجمعنکم الی یوم القیامة»

(زبان  98ـ با اندیک تغییر)
الدنیا و ِ
ِ
ِ
اآلخ َر ِة»
واب ُّ
« )4فَع َند اللّٰه َث َ

1010در فرایند انتخاب هدف ،کدام آیءه شریفه مصداق «یک تیر و چند نشان» است ؟

ِ
ِ ِ
َمین»
حیای َو َمماتی لله َر ِّب العال َ
« )1قُل ا َّن َصالتی َو ُن ُسکی َو َم َ
ِ
ِ
بین»
ماوات َو
الس
َ
االرض َو ما َبینَ ُهما الع َ
َ « )3و ما َخلَقنا َّ

الدنیا و ِ
ِ
رید َثواب ُّ ِ
اآلخ َر ِة»
واب ُّ
َ « )2من کا َن ُی ُ
الدنیا فَع َند اللّٰه َث ُ
َ
ٍ
ورها َو تَقواها»
َ « )4و نَفس َو ما َس ّواها فَا ََله َمها فُ ُج َ

 )1ویژگیهای خاص انسان ـ تفاوت در استعدادهای مادی و معنوی
 )3بینش و نگرش خاص موجودات ـ تفاوت در استعدادهای مادی و معنوی

 )2ویژگیهای خاص انسان ـ نوع نگاه و اندیشه
 )4بینش و نگرش خاص موجودات ـ نوع نگاه و اندیشه

1111اختالف در انتخاب هدفها «بین انسان و سایر موجودات» و «بین خود انسانها» به ترتیب ریشه در کدام مورد دارد؟

(انساین خارج  98ـ با تغییر)

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

1212مالک کاملبودن یک هدف چیست و نتیجءه انتخاب چنین هدفی کدام است؟

 )1پاسخگویی به متنوعبودن استعدادهای انسان و بینهایتطلبی او ـ آرامشیافتن با انتخاب سرچشمءه زیباییها
 )2پاسخگویی به متنوعبودن استعدادهای انسان و بینهایتطلبی او ـ افزایش شور و نشاط زندگی
 )3در بر گرفتن تمام اهداف اصلی و فرعی بدون غفلت از آنها ـ آرامشیافتن با انتخاب سرچشمءه زیباییها
 )4در بر گرفتن تمام اهداف اصلی و فرعی بدون غفلت از آنها ـ افزایش شور و نشاط زندگی

1313پیش از انتخاب هدف و گامبرداشتن به سوی آن ،کدام اقدام ضروری است و تفاوت حیوانات در این مورد با انسان چیست؟

 )1شناخت هدف خلقت انسان ـ آنان استعدادهای محدود مادی دارند.
 )2درک هدفمندی آفرینش ـ آنان استعدادهای محدود مادی دارند.
 )3شناخت هدف خلقت انسان ـ آنان به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت میکنند.
 )4درک هدفمندی آفرینش ـ آنان به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت میکنند.

1414اگر بگوییم «برخی از هدفها و دلبستگیها محدود و پایانپذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند» پیام کدام آیءه شریفه را ترسیم کردهایم؟

« )1آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم »...
« )2و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد »...
« )3و بعضی میگویند :پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما »...
« )4هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد ،نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست».

1515اختالف در انتخاب اهداف ،ریشه در کدام مورد دارد و با توجه به این مسئله ،هدفگزینی با اندیشهای صحیح مستلزم چیست؟

 )1نوع نگاه و اندیشءه انسان ـ توجه همزمان به اهداف فرعی و اصلی
 )3نوع نگاه و اندیشءه انسان ـ داشتن معیار در انتخاب هدف

 )2استعدادهای متفاوت انسانها ـ توجه همزمان به اهداف فرعی و اصلی
 )4استعدادهای متفاوت انسانها ـ داشتن معیار در انتخاب هدف

1616از آنجایی که افراد زیرک تمام کارهای خود را در جهت رضای خدا انجام میدهند ،بنابراین از کدام آیءه شریفه ،کاملترین تعبیر دربارءه «زندگی به خاطر خدا»

استفاده میگردد؟
ِ
« )1ا َ فَ َح ِسب ُتم اَنَّما َخلَقنا ُکم َع َبثا ً و انّکم الَینا ال تُرجعو َن»
ِ
حیای َو َمماتی ِل ِله َر ِّب العالَمین»
« )3قَل ا َّن َصالتی َو نُ ُسکی َو َم َ

(هنر  98ـ با تغییر)

الدنیا و ِ
ِ
رید َثواب ُّ ِ
اآلخ َر ِة»
َ « )2من کا َن ُی ُ
واب ُّ َ
الدنیا فَع َند اللّٰه َث َ
َ
ِ
ِ
ِ
بالح ِّق»
السماوات َو
َ
بین ما َخلَقنا ُهما ا اّل َ
االرض َو ما بَینَ ُهما الع َ
َ « )4و ما َخلَ ْقنا َّ

1717با تأمل در ذات پرتالطم انسان کاوشگر که به دنبال سرچشمءه خوبیهاست ،درمییابیم که او چه زمانی آرام مییابد و نتیجءه این تأمل چیست؟

 )1وقتی به منبع زیباییها برسد .ـ آنچه در دستها است ،کاالی دنیا و آرایش آن است .
 )2هنگامیکه به سوی سرچشمءه نیکیها حرکت کند .ـ آنچه در دستها است ،کاالی دنیا و آرایش آن است.
 )3هنگامیکه به سوی سرچشمءه نیکیها حرکت کند .ـ هدف اعلی و غایت مقصود ،قرب الهی است.
 )4وقتی به منبع زیباییها برسد .ـ هدف اعلی و غایت مقصود ،قرب الهی است.

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

1818حکیمبودن خداوند متعال قرین با چیست و کدام عبارت قرآنی مؤیّد آن است؟

ِ
ماوات َو اال َْرض»
الس
 )1نفی بیهودگی در برنامءه مخلوقات ـ «و ما َخلَقنا ّ
ِ
ِ
الح ِّق»
 )3نفی بیهودگی در برنامءه مخلوقات ـ «ما َخلَقنا ُهما ا اّل ب َ

ِ
ماوات َو اال َْرض»
الس
 )2نفی عبثبودن خلقت موجودات ـ «و ما َخلَقنا ّ
ِ
ِ
الح ِّق»
 )4نفی عبثبودن خلقت موجودات ـ «ما َخلَقنا ُهما ا اّل ب َ

1919میزان نزدیکی انسان به خداوند متعال تابع کدام است و نیمءه دیگر حقیقیبودن نزدیکی به او چیست؟

 )1توجه به اهداف اصلی زندگی ـ نزدیکی به خداوند ،ظاهری نیست و در قلب انسان قرار دارد.
 )2کسب زیباییها و خوبیها ـ نزدیکی به خداوند ،ظاهری نیست و در قلب انسان قرار دارد.
 )3توجه به اهداف اصلی زندگی ـ دوری از خداوند ،بدترین نوع دوری است.
 )4کسب زیباییها و خوبیها ـ دوری از خداوند ،بدترین نوع دوری است.

2020هر یک از موارد «انتخاب مداوم و پیوستءه هدف» و «به کمال رساندن ابعاد مختلف آدمی» مرتبط با کدامیک از ویژگیهای خاص انسان برای انتخاب هدف است؟

 )1هدفشناسی ـ وجود استعدادهای مختلف مادی و معنوی در انسان
 )3هدفشناسی ـ انتخاب اهداف پایانناپذیر و تمامنشدنی

 )2بینهایتطلبی ـ وجود استعدادهای مختلف مادی و معنوی در انسان
 )4بینهایتطلبی ـ انتخاب اهداف پایانناپذیر و تمامنشدنی

2121بیت «ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ /یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟» با کدام آیءه شریفه تناسب معنایی دارد و این آیه زبان حال کدام دسته افراد است؟

الدنیا و ِ
ِ
رید َثواب ُّ ِ
اآلخ َر ِة» ـ افراد زیرک و با ذکاوت 	
واب ُّ
َ « )1من کا َن ُی ُ
الدنیا فَع َند اللّٰه َث ُ
َ
الدنیا و ِ
ِ
ِ
واب
ث
ّٰه
ل
ال
ند
ع
ف
نیا
الد
واب
ث
رید
اآلخ َر ِة» ـ مقربان درگاه خداوند
َ ُ ُّ
َ « )2من کا َن ُی ُ َ َ ُّ َ َ
ِ
ِ
ِ
َمین» ـ افراد زیرک و با ذکاوت
حیای و َمماتی للّٰه َر ِّب العال َ
« )3قُل ا َّن َصالتی و نُ ُسکی َو َم َ
ِ
ِ ِ
َمین» ـ مقربان درگاه خداوند
حیای و َمماتی للّٰه َر ِّب العال َ
« )4قُل ا َّن َصالتی و نُ ُسکی َو َم َ

سردد سرد یـگدنز فده
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2222اولین مواجهءه افراد با دنیای انسانها و اختالف اهداف آنها ،با چه چیزی همراه است و کدام سؤال ،عل ّّیت اینگونه مواجهه را فراهم میسازد؟

 )1حیرت و سردرگمی ـ «منشأ اختالفها در انتخاب اهداف چیست؟»

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

 )2اختالف و تعجب ـ «منشأ اختالفها در انتخاب اهداف چیست؟»

 )3حیرت و سردرگمی ـ «کدام انتخاب درست و همسو با استعدادهای مادی و معنوی انسان است؟»

 )4اختالف و تعجب ـ «کدام انتخاب درست و همسو با استعدادهای مادی و معنوی انسان است؟»

2323قوءه محرکءه کوشش انسان در راستای کمک به دیگران چیست و قرآن کریم ،تالش برای آخرت را در کنار چه چیزی مایءه پاداش اخروی میداند؟

 )2اندیشه در مورد ارزشمندی کار خویش ـ ایمان 
 )4شناخت هدف از خلقت خود ـ ایمان

 )1اندیشه در مورد ارزشمندی کار خویش ـ طلب نیکی در دنیا و آخرت

 )3شناخت هدف از خلقت خو د ـ طلب نیکی در دنیا و آخرت

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

2424نکتءه حائز اهمیت در انتخاب اهداف اصلی و فرعی چیست و عدم التزام به آن موجب محرومیت انسان از مفهوم کدام عبارت است؟

 )1هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم .ـ «آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است».
 )2هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم .ـ «خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن».

 )3تالش برای اهداف فرعی و غیرضروری ،ما را از کماالت بازندارند .ـ «آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است».
 )4تالش برای اهداف فرعی و غیرضروری ،ما را از کماالت بازندارند .ـ «خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن».

2525قرآن کریم نتیجءه طلب سرای آخرت و ایمان را چه میداند و رکن دیگر بهرهمندی از آن چیست؟

« )1از کار خود نصیب و بهرهای دارند» ـ طلب نیکی در دنیا
« )3از کار خود نصیب و بهرهای دارند» ـ سعی و کوشش

« )2پاداش داده خواهد شد» ـ طلب نیکی در دنیا
« )4پاداش داده خواهد شد» ـ سعی و کوشش

2626ویژگی کسانی که نیکی دنیا و آخرت را با هم از خداوند میخواهند ،چیست و قرآن کریم چه نویدی به آنان میدهد؟

 )1توأمانکردن کوشش و ایمان در اعمال خود ـ «خداوند سریعالحساب است».

 )2توأمانکردن کوشش و ایمان در اعمال خود ـ «آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است».
 )3درخواستکنندءه دوری از عذاب آتش از خداوند ـ «خداوند سریعالحساب است».

 )4درخواستکنندءه دوری از عذاب آتش از خداوند ـ «آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است».

2727قرآن کریم در مورد چه کسانی میفرماید« :سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد» و وضعیت آنان چگونه توصیف شده است؟

ن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد» ـ خواری و سرافکندگی در آخرت
« )1آ 
ن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد» ـ بیبهره بودن در آخرت
« )2آ 

« )3بعضی از مردم میگویند :خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن» ـ خواری و سرافکندگی در آخرت

« )4بعضی از مردم میگویند :خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن» ـ بیبهره بودن در آخرت

2828جهتگیری کارهای دنیوی افراد زیرک چگونه است و ثمرءه این اقدام آنان چیست؟

ِ « )2لل ِّٰه» ـ نزدیکی جسم و جان به خداوند متعال

« )1عند الل ِّٰه» ـ نزدیکی جسم و جان به خداوند متعال

ِ « )4لل ِّٰه» ـ آبادی سرای آخرت

« )3عند الل ِّٰه» ـ آبادی سرای آخرت

2929شاخصءه انتخاب درست هدفها برای صرفکردن زندگی برای آنها کدام است و هدایت ما به این معیار و نتایج آن ،براساس کدام صفات الهی انجام پذیرفته است؟

 )1همسوبودن با میل بینهایتطلب و استعدادهای متنوع انسان ـ قادر حکیم
سرحدی از رشد و کمال و اهداف دنیوی ـ قادر حکیم
 )2رساندن انسان به
ّ
 )3همسوبودن با میل بینهایتطلب و استعدادهای متنوع انسان ـ رحیم اعلم
سرحدی از رشد و کمال و اهداف دنیوی ـ رحیم اعلم
 )4رساندن انسان به
ّ

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

3030کدام آیءه شریفه انسان را به تفکر در مورد ماهیت اهداف فرعی و اصلی فرامیخواند؟

« )1آنکس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم »...

« )2آنچه به شما داده شده ،کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست»... ،

« )3بعضی میگویند :پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن ،و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما »...
« )4آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد»... ،

3131تعبیر لطیف مولوی از هدفمندی خلقت انسان چیست و امیرالمؤمنین علی ⒔آن را علّت سلبی کدام مورد میداند؟

 )1اگر جمله چیزها را فراموش نکنی و آن را فراموش کنی ،تو را باک نیست .ـ سرگرمی به کارهای لهو
 )2اگر جمله چیزها را فراموش نکنی و آن را فراموش کنی ،تو را باک نیست .ـ پرداختن به امور دنیوی
 )3اگر جمله را به جا آری و آن را فراموش کنی ،هیچ نکرده باشی .ـ سرگرمی به کارهای لهو
 )4اگر جمله را بهجا آری و آن را فراموش کنی ،هیچ نکرده باشی .ـ پرداختن به امور دنیوی

سرحدی از رشد به دلیل بیبهرگی آنان از کدام ویژگی است؟
3232مطابق با اندیشءه علوی ،در چه صورت جا داشت تا انسان به کارهای لغو و بیارزش بپردازد و توقف گیاهان در
ّ

 )1بیهوده آفریده میشد .ـ عدم محدودیت استعدادهای مادی آنان

 )3او را به خود وامیگذاشتند .ـ عدم محدودیت استعدادهای مادی آنان
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تست

 )2بیهوده آفریده میشد .ـ جستوجوگری برای آنچه پایان ندارد.

 )4او را به خود وامیگذاشتند .ـ جستوجوگری برای آنچه پایان ندارد.

درس  :1هدف زندگی
روح انسان بینهایتطلب است و خوبیها را به صورت بیپایان

1-1

میخواهد ،پس شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی
انسان باشد.
انسان مانند موجودات دیگر ،آفرینشی هدفمند دارد و گامنهادن

2-2

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 ویژگیهای خاص انسان و تمایز
(تفاوت /تفکیک) او از سایر موجودات میباشد.
با توجه به آیءه شریفءه «و بعضی میگویند :پروردگارا به ما در

3-3

دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاهدار»،
مشخص است که اصل قرارگرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای
دنیایی نمیشود.
آیءه شریفءه «آنچه به شما داده شده کاالی زندگی دنیا و

4-4

آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است» ،به خوبی نشان میدهد
که هدفهای پایانپذیر همان اهداف و نعمتهای دنیایی هستند و هدفهای
پایانناپذیر ،اهداف و نعمتهای اخروی میباشند که پایدارتر و بهترند.
بیت «ای باغ تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو؟ یا آن که

5-5

برآرد گل ،صد نرگسِ تر سازد؟» به این موضوع اشاره میکند که خداوند به عنوان
خالق و سرچشمءه همءه زیباییهای آفرینش ،قطعاً برتر از همه است .پس باید او را

که برترین و کاملترین هدف برای دستیابی به رستگاری است ،انتخاب کرد .در
بین گزینهها تنها جملءه «برخی از هدفها به گونهای هستند که هدفهای دیگر را
نیز در بر میگیرند ».به این مفهوم ،یعنی برتر و جامعتر بودن برخی هدفها اشاره
میکند که در رأس آنها خداوند است.
6-6

اینکه «برخی از هدفها به گونهای هستند که هدفهای

8-8

با توجه به آیءه  201سورءه بقره« :و بعضی میگویند :پروردگارا

به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب
آتش نگاه دار ،».اصل قرارگرفتن هدفهای اخروی (نیکی در آخرت) مانع بهرهمندی

انسان از نعمتهای دنیوی (نیکی در دنیا) نمیشود.

بالحق :آنها (آسمانها و زمین)
9-9
در عبارت «ما خلقناهما اّال
ّ
را جز به حق خلق نکردیم ».حقبودن آفرینش آسمانها و زمین به معنای هدفدار
بودن خلقت آنهاست و این عبارت قرآنی به خوبی بر این موضوع داللت دارد که
جهان آفرینش بیهدف نیست و هر موجودی براساس برنامءه حسابشدهای به این
جهان گام نهاده است.

به کلیدواژءه «حق» در آیه ،که نشانءه هدفمندی است ،دقت کنید.
1010

در فرایند انتخاب هدف ،منظور از «یک تیر و چند نشان

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 هدفهای دیگر هم برسیم .این مفهوم تنها
الدنیا و اآلخرة :هر کس نعمت و
الدنیا فعند اللّٰه ثواب ّ
در آیءه شریفءه «من کان یرید ثواب ّ
پاداش دنیا را بخواهد نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست ».نمایان است؛ یعنی با

انتخاب خداوند به عنوان برترین هدف ،هم از بهرههای مادی زندگی دنیا بهره میبریم
و هم با انجام کارهای دنیوی برای رضای خداوند ،آخرت خود را نیز آباد میکنیم.

الدنیا و اآلخرة» همان دو نشانی هستند که با یک
کلیدواژههای «ثواب ّ
تیر (انتخاب خداوند) میتوانیم به آنها برسیم.
1111

تفاوت در انتخاب هدف ،بین انسان و سایر موجودات ،ریشه

در ویژگیهای خاص انسان دارد و تفاوت و اختالف در هدف بین خود انسانها،

ریشه در نوع نگاه و اندیشءه هر انسان دارد.

1212

با توجه به دو ویژگی «متنوعبودن استعدادهای انسان» و

دیگر را در بر دارند و رسیدن به آنها مساوی با رسیدن به هدفهای دیگر نیز

«بینهایتطلبی او» ،اگر هدفی را که انتخاب میکنیم ،بهتر بتواند پاسخگوی این دو

میکند که با انتخاب آنها به سایر هدفها هم دست خواهیم یافت .جامعترین

را در بر گیرد و در جایی متوقف نشود ،سبب میشود که نهال وجود ما به درختی

الدنیا و
الدنیا فعند اللّٰه ثواب ّ
خوبیها و زیباییهاست و آیءه «من کان یرید ثواب ّ

نشاط فراگیرد.

هست ».به جامعبودن و برتربودن بعضی از هدفها نسبت به سایر اهداف اشاره

ویژگی باشد ،آن هدف ،کاملتر است .انتخاب هدفی که همءه استعدادهای متنوع ما

و برترین هدف زندگی انسان ،خداوند و نزدیکی به اوست؛ زیرا او سرچشمءه همءه

پربار و زیبا تبدیل شود ،به طوری که سراسر وجود ما را شادابی ،بالندگی و شور و

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 میکند کسی که خداوند را که

برترین هدف است ،به عنوان هدف اصلی انتخاب کند ،به نعمتهای دنیا و آخرت
(هر دو) خواهد رسید.
از آنجا که روح انسان بینهایتطلب و به دنبال

7-7

پایانناپذیرهاست و استعدادهای متنوع مادی و معنوی دارد ،کسی جز خداوند که
سرچشمءه همءه خوبیها و زیباییهاست نمیتواند روح پایانناپذیر او را سیراب کند
و زمینءه شکوفاشدن استعدادهای متنوع او را فراهم آورد .خداوند به هر دو ویژگی
«متنوعبودن استعدادهای انسان» و «بینهایتطلبی او» پاسخ میدهد.
 -1کسب خوبیها و زیباییها راهی است برای رسیدن به هدف نهایی،
یعنی خداوند (نادرستی بخش اول گزینههای

و

).

سرحد رشد و کمال» ویژگی انسان نیست! (نادرستی بخش دوم
« -2توقف در
ّ

گزینههای

و

)

 188پاسخنامه

«آرامشیافتن» ،با رسیدن به سرچشمءه زیباییها ،یعنی خداوند
حاصل میشود نه صرفاً انتخاب.
1313

انسان پیش از انتخاب هدف و گامبرداشتن به سوی آن،

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 میکنند.

اینکه سایر موجودات (به غیر از انسان) دارای استعدادهای محدود
مادی هستند یکی دیگر از تفاوتهای هدف انسان با آنهاست ،اما در
ارتباط با انتخاب هدف نیست ،بلکه مربوط به تفاوت دوم و در مقابل این
موضوع است که انسان مجموعهای از استعدادهای مادی و معنوی است.

ن کس که تنها
خداوند در آیءه  18سورءه اسراء میفرماید« :آ 

1414

زندگی زودگذر دنیا را میطلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هر کس اراده
کنیم ـ میدهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی
در آن وارد شود».
براساس این آیه ،برخی از هدفها و دلبستگیها محدود و پایانپذیرند (با توجه به
عبارت «زندگی زودگذر دنیا») و تنها پاسخگوی برخی استعدادهای مادی ما هستند
(زیرا خداوند میفرماید که آن مقدار از آن را که بخواهیم ،میدهیم).
اختالف در انتخاب هدفها ،ریشه در نوع نگاه و اندیشءه

1515

انسان دارد و با توجه به تفاوت نگاه و اندیشءه انسانها ،برای اینکه بتوانیم با نگاهی
درست ،هدفهای خود را انتخاب کنیم ،نیازمند معیار و مالک هستیم؛ معیاری که

بتوانیم به وسیلءه آن ،هدفهای همسو با میل بینهایتطلب و استعدادهای متنوع
انسان را مشخص کنیم .بدین وسیله هدفهای زندگی را به درستی برخواهیم گزید.

آیءه «قُ ْل ا ّن صالتی و نُ ُسکی و
رب العالمین:
َ
محیای و َمماتی للّٰه ّ

1616

بگو نمازم ،تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان

است ».کاملترین تعبیر دربارءه زندگی به خاطر خداست و افراد زیرکی که تمام
کارهای خود را جهت رضای خداوند انجام میدهند ،آن را سرلوحءه زندگی خود
قرار میدهند.
هر انسانی با اندکی تأمل متوجه میشود که در ذات خود

1717

در جستوجوی سرچشمءه خوبیها و زیباییهاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد،

به دنبال انتخاب هدفهایی است که از طریق آن ،استعدادهای گوناگون خودش را
به کمال برساند.
بیت «ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ /یا آنکه

2121

به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟» در قالب پرسش ،به برتری خداوند بر همهچیز

اشاره میکند و بر این اساس خداوند را به عنوان برترین هدف معرفی میکند.
الدنیا و اآلخرة :هر کس نعمت و پاداش
الدنیا فعند اللّٰه ثواب ّ
آیءه «من کان یرید ثواب ّ

دنیا را بخواهد ،نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست ».نیز خدا را برترین هدف
دانسته و توصیه میکند هر کس در پیِ نعمت دنیا و آخرت با هم است ،تنها
میتواند آن را نزد خداوند و با انتخاب او به دست آورد و قطعاً کسی که چنین

انتخابی دارد ،زیرک و باهوش (باذکاوت) است ،زیرا با یک تیر چند نشان میزند.
وقتی به دنیای انسانها مینگریم (در مواجهءه اولیه) ،با

2222

دنیای حیرتانگیزی مواجه میشویم؛ چنان اختالفی در هدفها وجود دارد که ابتدا
سردرگم میشویم که به راستی« ،کدام انتخاب درست و همسو با میل بینهایتطلب
و استعدادهای فراوان مادی و معنوی انسان است؟»
هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی

2323

میرود .اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و میتواند

روحیءه بینهایتطلب او را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای گوناگونش باشد،
میکوشد به دیگران کمک کند.
قرآن کریم میفرماید« :و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و

آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست.

کوشش کند و مؤمن باشد ،پاداش داده خواهد شد ».پس ایمان در کنار تالش برای

نتیجءه این تأمل این است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ (قرب الهی)

آخرت الزم است تا فرد به پاداش آخرت برسد.

میتواند مقصد و غایت نهایی (غایت اعلی) انسان باشد.
رسیدن به منبع زیبایی و نیکی ،آرامشبخش روح انسان است ،نه

صرفاً حرکت به سوی آن ،پس گزینءه ( )3نمیتواند درست باشد.

در پسِ خلقت تکتک موجودات جهان هدفی وجود دارد؛

1818

زیرا خالق آنها خدایی حکیم است؛ یعنی خدایی که هیچ کاری را بیهوده انجام

2424

هدف اصلی قرار ندهیم و آنقدر به آنها 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 پایانناپذیرند میشود« :آنچه نزد خداست ،بهتر و پایدارتر است».
هدفهای اصلی و فرعی ،هر دو خوب هستند و برای زندگی ما

نمیدهد( .پس عبثبودن از خلقت موجودات نفی میشود ).قرآن کریم بر این نکته

تأکید میکند و آفرینش جهان را «حق» میداند！ :ما خلقناهما اّال
بالحق
ّ

قطعاً در برخی برنامههای مخلوقات برای خود دارند (در واقع بیشتر منظور

انسان است) ،بیهودگیهایی وجود دارد و این مورد ربطی به حکمت خداوند ندارد.

در انتخاب اهداف فرعی ،مهم این است که آنها را به جای

ضروری میباشند ،پس چون در گزینههای ( )3و ( )4گفته شده «اهداف فرعی و
غیرضروری» ،نادرست است.
2525

قرآن کریم میفرماید« :آن کس که سرای آخرت را بطلبد

خداوند سرچشمءه زیباییها و خوبیهاست و انسان به میزانی

و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد ،پاداش داده خواهد شد ».پس نتیجءه

که زیباییها و خوبیها را کسب کند (علّت /متبوع) ،به خدا نزدیکتر میشود

طلب سرای آخرت و ایمانداشتن ،اگر با «سعی و کوشش» همراه باشد (رکن دیگر)،

(معلول /تابع).

بهرهمندی از پاداش میباشد.

1919

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

2626

را با هم از خداوند میخواهند این است که خواستار دوری از آتش دوزخ هستند که

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

این موضوع در آیءه  201سورءه بقره آمده است.
ترجمءه آیءه  102سورءه بقره« :و بعضی میگویند :پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا

خداوند صحبت میکند.

کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار».

2020

در توضیح تفاوت هدف انسان با سایر موجودات (گیاه و

حیوان) به این موارد توجه داشته باشید:
انسان دارای روحیهای بینهایتطلب است و به دنبال چیزی است که هرگز پایان

با توجه به آیات قرآن کریم ،ویژگی کسانی که دنیا و آخرت

و خداوند در آیءه بعد ( 202بقره) ،به آنها اینگونه نوید میدهد که« :اینان از کار
خود نصیب و بهرهای دارند و خداوند سریعالحساب است».
2727

خداوند در آیءه  18سورءه اسراء میفرماید« :آنکس که تنها

نمیپذیرد و تمام نمیشود .این انسان بینهایتطلب در زندگی خود همواره در حال

زندگی زودگذر دنیا را میطلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هر کس اراده

انتخاب هدف است (انتخاب مداوم و پیوسته)؛ هدفهایی پایانناپذیر و تمامنشدنی.

کنیم ـ میدهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی

انسان مجموعهای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است و به همین دلیل

در آن وارد شود».

سردد سرد یـگدنز فده

189

در گزینءه ( )4گرچه قسمت اول و دوم کامال ً با هم مرتبط هستند ،اما
این گزینه در ارتباط با جملءه صورت سؤال که بخشی از ترجمءه آیءه  81سورءه اسراء
را نشان میدهد ،نیست و مربوط به آیءه  200سورءه بقره است.
افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از

2828

بهرههای مادی زندگی استفاده میکنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی
خود را در جهت رضای خدا (للّٰه) انجام میدهند ،جان و دل (نه جسم و جان!) خود

را به او نزدیکتر کرده و سرای آخرت خویش را نیز آباد میسازند (ثمره).

برای انتخاب درست هدفها نیازمند معیار و مالک هستیم؛

2929

معیاری که بتوانیم به وسیلءه آن ،هدفهای همسو با «میل بینهایتطلب» و
«استعدادهای متنوع» انسان را مشخص کنیم .در این صورت ،هدفهای زندگی

را به درستی انتخاب کرده و عمر خود را برای رسیدن به آنها صرف خواهیم کرد.
خدای رحیم و مهربان که از خود ما به نیازهای ما آگاهتر (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  60سورءه قصص« :آنچه به شما داده شده،

3030

کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست ،بهتر و پایدارتر است؛ آیا

اندیشه نمیکنید؟» به «کاالی زندگی دنیا» ،به عنوان اهداف فرعی و پایانپذیر و به
«آنچه نزد خداست» ،به عنوان اهداف اصلی (اخروی) که پایانناپذیر هستند اشاره
کرده و در پایان با طرح یک پرسش انکاری «آیا اندیشه نمیکنید؟» انسان را به تفکر
در مورد ماهیت اهداف فرامیخواند.

حتی اگر ادامءه آیه را که به تفکر فرامیخواند ،حفظ نباشید ،با توجه
به اینکه در این آیه اهداف اصلی و فرعی (اخروی و دنیوی) در کنار
هم توضیح داده شده ،پس میتوانید پاسخ را پیدا کنید.
موالنا در کتاب «فیه ما فیه» دربارءه هدفمندی خلقت انسان

3131

و اهمیت شناخت آن میگوید« :در عالم یک چیز است که آن فراموشکردنی
نیست ،اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی ،تو را باک نیست
(برعکس گزینءه ( )1که 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 نکردهای).
امام علی ⒔فرمود« :ای مردم  ...هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم
کارهای لهو کند »...
پس بیهوده آفریدهنشدن و هدفمندی خلقت انسان علّت سلب «سرگرمشدن او به
کارهای لهو» است (علّت سلبی).
حضرت علی ⒔میفرماید« :ای مردم  ...هیچکس بیهوده

3232

آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود وانگذاشتهاند تا

به کارهای لغو و بیارزش بپردازد ».با توجه به این سخن ،اگر انسان را به خود
وامیگذاشتند ،جای آن داشت که به کارهای لغو و بیارزش بپردازد.
سرحدی
گیاهان و حیوانات هدفهای محدودی دارند و به همین دلیل وقتی به
ّ

از رشد و کمال برسند ،متوقف میشوند؛ چنانکه گویی راهشان پایان یافته است؛

برخالف انسان که دارای روحیهای بینهایتطلب است و به دنبال چیزی است که
هرگز پایان نمیپذیرد و تمام نمیشود( .گیاه این ویژگی ،یعنی جستوجوگری برای
آنچه بیپایان است را ندارد).
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پاسخنامه



زمان بیان حدیث :حضرت علی ⒔هرگاه که مردم را موعظه میکرد ،معموال ً
سخن خود را با این عبارات آغاز میکرد.

مفهوم حدیث :انسان نباید کارهای بیارزش و بیهوده انجام دهد.
پیامهای حدیث:

در خلقت تکتک موجودات این جهان هدفی وجود دارد (نتیجه یا معلول)؛
زیرا خالق جهان خدایی حکیم است (علّت) ،یعنی خدایی که هیچ کاری را
بیهوده (عبث) انجام نمیدهد.
آیات  38و  39سورۀ دخان

خداوند حکیم است و بنابر حکمت خدا ،انسان بیهوده آفریده نشده تا
مشغول کارهای بیهوده و لهو باشد.
انسانها نباید به کارهای بیارزش بپردازند ،چون به خود واگذار نشدهاند.

ِ
ِ
ین ما َخلَ ْقنا ُهما ِإلاّ بِال َْح ِّق.
الس
ماوات َو أْالَ ْر َض َو ما َب ْی َن ُهما الع ِب َ
آیۂ مرتبطَ :و ما َخلَ ْق َنا َّ
(بیانگر هدفمندبودن آفرینش جهان است).

موضوع آیات :هدفمندبودن جهان آفرینش
ِ
ماوات َو أْالَ ْر َض
الس
َو ما َخلَ ْق َنا َّ
و ما بی َنهما ِ
ِ
ین
ب
الع
َ َْ ُ
َ
ما َخلَقْنا ُهما ِإ اّل ِبالْ َح ِّق

و ما آسمانها و زمین
و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم،
آنها را جز به حق خلق نکردیم.

مفهوم آیات :حقبودن آفرینش آسمانها و زمین به معنای هدفدار بودن خلقت

میان هدف انسان و موجودات دیگر

جهان ،مانند حیوانات و گیاهان ،تفاوتهایی وجود دارد.
ایـن تفاوتها
بازمیگردد به

آنهاست( .برنامءه حسابشده)

ویژگیهای خاص انسان
تمایز او از سایر موجودات

مقایسهٔ هدف انسان با دیگر آفریدهها

پیامهای آیات:

جهان آفرینش بیهدف ،بیهوده و عبث نیست！ .ما خلقنا  ...العبین
بالحق» (هرگاه در آیات قرآن ،کلمءه حق
آفرینش جهان هدفمند استّ « .
همراه با فعل «خلق» و مشتقات آن بیاید ،به معنای هدفمندی است).
هر موجودی در جهان:
به سوی هدف حکیمانهای در حرکت است.
براساس برنامءه حسابشدهای به این جهان ،گام نهاده است.

 -1چگـونگی
انتخاب هدف

حدیث مرتبط :ای مردم  ...هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم
کارهای لهو کند و او را به خود وانگذاشتهاند تا به کارهای لغو و بیارزش
بپردازد( .این حدیث نیز بر هدفمندی آفرینش انسان تأکید دارد).

آیۂ مرتبط :ا َ فَحسبتم اَنّما خلقناکم عبثا ً و انَّکُم الینا ال تُرجعون

(این آیه نیز عبثآفرینی را از خلقت انسان دور میداند( ).درس  ،5دهم)

ِ
کلی هدفمندی جهان جدا نیست
انسان نیز مانند موجودات دیگر ،از قاعدءه

و بیشک هدفی از آفرینش او وجود داشته است و گامنهادن انسان در این
دنیا ،فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.
خداوند انسان را برای هدف و کار خاصی در عالم آفریده است و اگر ما
بگوییم آن کاری که خدا ما را برای آن آفریده نمیکنم ،اما چندین کار دیگر
انجام میدهم ،بیفایده است و ما را به سعادت نخواهد رساند؛ زیرا آدمی

برای آن کارهای دیگر آفریده نشده است.

(مولوی میگوید :پس آدمی در این عالم برای کاری آمده است و مقصود
آن است ،چون آن نمیگزارد ،پس هیچ نکرده باشد .اگر تو گویی اگرچه آن
کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمیکنم ،در عوض ،چندین کار دیگر انجام
میدهم ،گویم آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریدهاند).
رض

 -2استعدادها

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 میروند.
حیوانات :به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت میکنند.

انسان :مجموعهای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی
است (علّت).
در نتیجه به دنبال انتخاب هدفهایی است که از طریق آن،
استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند (معلول).
گیاهان و حیوانات :استعدادهای محدود مادی دارند.

انسان :دارای روحیهای بینهایتطلب است و به دنبال
چیزی است که هرگز پایان نمیپذیرد و تمام نمیشود
(علّت) .نتیجه اینکه:
 -3نوع خواستهها در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدفهایی
پایانناپذیر و تمامنشدنی (افولناپذیر) است (معلول).
و اهداف
گیاهان و حیوانات :هدفهای محدودی دارند و هنگامی
(سرحدی از رشد و
که به رشد و کمال مشخصی میرسند
ّ
کمال) ،متوقف میشوند؛ گویی راهشان پایان یافته است.

زیادی وجود دارد.

بین هدفهای انسانها اختالفیهای

منشأ این اختالفها در انتخاب هدف ،تفاوت در نوع نگاه و اندیشءه انسان است.
اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است

و میتواند روحیءه بینهایتطلب او را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای

حدیث ح�ت عیل⒔
موضوع حدیث :هدفمندبودن آفرینش انسان

گوناگونش باشد ،میکوشد به دیگران کمک کند.

ای مردم  ...هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و
او را به خود وانگذاشتهاند تا به کارهای لغو و بیارزش بپردازد.

زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار میدهد.

کسی که فکر میکند با داشتن شهرت میتواند به این نتایج برسد ،همءه
هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی میرود.
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انسان برای انتخاب هدفهای اصلی زندگیاش ،نیازمند معیار است.

دلیل نیازداشتن به معیار:

با توجه به تفاوت نگاه و اندیشءه انسانها ،برای اینکه بتوانیم با نگاهی
درست ،هدفهای خود را انتخاب کنیم ،نیازمند معیار و مالک هستیم.

ویژگیهای معیار مناسب:

معیار باید بتواند هدفهای همسو با:
میل بینهایتطلب
استعدادهای متنوع انسان را مشخص نماید.
با معیار درست ،هدفهای زندگی را به درستی انتخاب خواهیم کرد و عمر
خود را برای رسیدن به آنها صرف خواهیم کرد (درک هدف زندگی).
تعیینکنندءه معیار:

خدای رحیم و مهربان که از همه به ما مهربانتر و از خود ما به نیازهای ما
آگاهتر 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.
هدفهای انسان به دو دستءه پایانپذیر و پایانناپذیر تقسیم میشوند:
ویژگیهای این اهداف:
باید هدف فرعی زندگی انسان باشند.
رسیدن به آنها احتمالی و براساس خواست الهی است.
پایانپذیر و موقتی هستند.

به آنها اهداف «دنیوی» نیز گفته میشود.
در صورتی که هدف اصلی قرار گیرند مانع رسیدن به آخرت نیکو میشوند.
هر چند نباید اصل قرار گیرند ولی وجودشان برای زندگی ما خوب و
ضروری است.
باید توجه کنیم که برای رسیدن به آنها مرتکب گناه نشویم و آنقدر
سرگرم آنها نباشیم که از زیباییهای پایدار بازبمانیم.
آیۀ  18سورۀ اسراء
موضوع آیه :هدفها و دلبستگیهای محدود و پایانپذیر (دنیاطلبی)
آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم
ـ و به هر کس اراده کنیم ـ میدهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد
تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.
مفهوم آیه :برخی هدفها تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما
هستند؛ اگر کسی این هدفها را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است
به مقداری از آن برسد.
پیامهای آیه:

دنیا و اهداف آن زودگذر است.
دستیابی دنیاطلبان به نعمتهای دنیا ،احتمالی است و بستگی به ارادءه
خداوند دارد.
انسان ،با اراده خلق شده و در انتخاب آزاد است ،ولی ارادءه الهی اصل است.
بهرهمندی از خواستههای دنیا برای دنیاطلبان با هم متفاوت است و به
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.
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مفاهیم مرتبط :اراده و خواست الهی در این آیه به «قضای الهی» اشاره میکند.
(درس  ،5دوازدهم)

آیۂ مرتبط« :کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند ،حاصل کارهایشان
را در همین دنیا به آنان میدهیم و کم و کاستی نخواهند دید ،اما اینان در
آخرت جز آتش دوزخ ندارند ( »...براساس سنت امداد الهی ،دنیاطلبان نیز به
خواستههای دنیایی خود میرسند ولی این رسیدن سبب میشود که آخرتی
دردناک داشته باشند( ).درس  ،6دوازدهم)

آیۀ  200سورۀ بقره
موضوع آیه :هدفها و دلبستگیهای محدود و پایانپذیر (دنیاطلبی)
بعضی از مردم میگویند :خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن .ولی در آخرت
هیچ بهرهای ندارند.

مفهوم آیه :اگر کسی فقط هدفهای پایانپذیر مادی را انتخاب کند ،در پایان
ضرر و زیان آن را خواهد دید.
پیامهای آیه:

اگر هدفهای دنیوی اصل قرار گیرد ،مانع رسیدن به هدفهای اخروی میشود.
عدم بهرهمندی از نعمتهای اخروی ،پیامد اصل قراردادن اهداف دنیوی است.

ویژگیهای این اهداف:
باید هدف اصلی زندگی انسان باشند.

به آنها اهداف «اخروی» نیز گفته میشود.
برای زندگی ضروری هستند.
پایانناپذیر و همیشگی هستند.
منافاتی با بهرهمندی از دنیا و اهداف دنیایی ندارند.
رسیدن به آنها با تالش و ایمان ،قطعی است.
آیۀ  19سورۀ اسراء

موضوع آیه :هدفها و دلبستگیهای پایانناپذیر (آخرتخواهی)
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.
پیامهای آیه:

آخرت ،بدون تالش به دست نمیآید.
شرط دستیابی به سعادت اخروی سه چیز است )1 :طلب آخرت  )2ایمان  )3تالش.
پاداش خداوند بهرءه مؤمنانی است که در طلب آخرت باشند و برای آن
تالش و کوشش کنند.

آیۀ  201سورۀ بقره
موضوع آیه :هدفها و دلبستگیهای پایانناپذیر (آخرتخواهی)
و بعضی میگویند :پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی
مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاهدار.

مفهوم آیه :اصل قرارگرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از
نعمتهای دنیایی نمیشود.
پیامهای آیه:

دنیا و آخرت با هم منافاتی ندارند ،به شرط آنکه انسان به دنبال حسنه
و نیکی باشد.
رفاه در دنیا هم بد نیست ،بلکه زندگانی نیکوی دنیوی ،مطلوب نیز هست.

آیۀ  202سورۀ بقره
موضوع آیه :هدفها و دلبستگیهای پایانناپذیر (آخرتخواهی)
اینان از کار خود نصیب و بهرهای دارند و خداوند سریعالحساب است.
مفهوم آیه :بهرهمندی از نعمتهای الهی در آخرت (معلول) عمل خود انسانها
است (علّت).

مخاطبان آیه :کسانی هستند که در آیءه  201سورءه بقره معرفی شدند« :آنها که
میگویند :پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت
فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار».

پیام آیه :سرعت در حسابرسی ،یک امتیاز است و خداوند پاداش کسانی که
هدف اصلی خود را بهرهمندی از نعمتهای اخروی قرار دادهاند ،سریع میدهد.

برنامهریزی انسان باید دربرگیرندءه اهداف اخروی و اهداف

دنیوی باشد و به گونهای تنظیم شود که اهداف اخروی اصل قرار گیرند و

هدفهای دنیوی فرع و تابع آنها باشند.

او خود نامحدود است و کماالت و خوبیهایش حد و اندازه ندارد.
تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ ،برترین هدف انسان است ،زیرا
او تنها کسی است که میتواند:
روح پایانناپذیر 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 زیباییها و خوبیهاست و انسانها به میزانی که زیباییها و
خوبیها را کسب کنند به خدا نزدیکتر میشوند.
دوری از خدا هم بدترین نوع دوری است.
زیرکترین افراد (مؤمنان) با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از
بهرههای مادی زندگی استفاده میکنند و هم از آنجایی که تمام کارهای
دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام میدهند ،جان و دل خود را به
خداوند نزدیکتر میکنند و آخرت خویش را نیز آباد میسازند.
آیۀ  134سورۀ نساء

آیۀ  60سورۀ قصص
موضوع آیه :معیارهای انتخاب هدفهای اصلی انسانها
آنچه به شما داده شده ،کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد
خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمیکنید؟
مفهوم آیه :اهداف اخروی پایانناپذیرند و اهداف دنیوی پایانپذیرند.
پیامهای آیه:

ثروت و دارایی دنیایی خود را محصول تالش و زرنگی خویش نپنداریم که
هر چه هست از خداوند است.
نعمتهای دنیوی ،محدود است؛ ولی پاداش الهی ،نامحدود و غیر قابل
تصور است.
ّ
آخرت بر دنیا برتری دارد.

ویژگیهای برترین هدف:

بهترین پاسخ را به دو ویژگی «بینهایتطلبی» و «متنوعبودن استعدادهای

انسان» میدهد.
همءه استعدادهای متنوع ما را در بر میگیرد و در جایی متوقف نمیشود.
دربردارندءه هدفهای دیگر است و رسیدن به آن برابر با دستیابی به
سایر اهداف میباشد.
هر چه برتر و جامعتر باشد ،هدفهای بیشتری را در درون خود جای میدهد.
مصداق این مصراع از شعر مولوی است« :چونکه صد آمد نود هم پیش ماست».
انتخاب آدمهای زیرک و هوشمند اینگونه است که میخواهند «با یک
تیر چند نشان بزنند».
خداوند برترین هدف:

انسان با اندکی تأمل درمییابد که:
در ذات خود در جستوجوی سرچشمءه خوبیها و زیباییهاست (فطرت خداجو).
تا به آن منبع نرسد ،آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست.
خداوند ،خالق همءه کماالت و خوبیهاست و هر کمال و خوبی از او
سرچشمه میگیرد و در جهان گسترده میشود.

موضوع آیه :تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ ،برترین هدف است.
هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد
نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.

الد ْنیا
َواب ُّ
َم ْن کا َن ُی ُ
رید ث َ
الد ْنیا و آْال ِخرةِ
ِ
ِ
َواب ُّ َ
فَع ْن َد اللّٰه ث ُ
َ

مفهوم آیه :بهرهمندی از نعمتهای دنیا و آخرت ،معلول تقرب به خدا است.
پیامهای آیه:

دنیا و آخرت ،همه به دست خداست ،پس اگر دنیا هم میخواهیم ،از خدا
بخواهیم ،که همهچیز به دست اوست.
مؤمنانی که از خداوند ،هم دنیا و هم آخرت را طلب کنند ،برندهاند.
رسیدن به آخرت نیکو دربرگیرندءه نعمتهای دنیایی نیز هست.
زیرکترین افراد (مؤمنان) با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم
از بهرههای مادی زندگی استفاده میکنند و هم از آنجایی که تمام کارهای
دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام میدهند ،جان و دل خود را به
خداوند نزدیکتر میکنند و آخرت خویش را نیز آباد میسازند.
خواستن نعمتهای دنیایی منافاتی با آخرتگرایی ندارد.
مفهوم مرتبط :با یک تیر ،چند نشان زدن

«تقرب به خداوند» به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی
همت بزرگ و اردءه محکم میطلبد.
ماستّ ،
شعر موالنا

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

خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟

ایعقلتوبهباشیدردانشودربینش؟

نکهبههرلحظهصدعقلونظرسازد؟
یاآ 

ایباغتوییخوشتریاگلشنگلدرتو؟

ن که برآرد گل ،صد نرگس تر سازد؟
یا آ 

پیامهای شعر:

خداوند خالق همءه خوبیها و زیباییهاست و نزدیکی به او برترین هدف
زندگی میباشد.
انتخاب خداوند به عنوان برترین هدف سبب رسیدن انسان به هدفهای
دیگر هم میشود.
انسان زیرک و باهوش ،خدا را به عنوان هدف اصلی خود انتخاب میکند.

ِ
ِ
الدنْیا َو آْال ِخ َر ِة
واب ُّ
آیهٔ مرتبط :فَعنْ َد اللّٰه َث ُ
(این آیه نیز خداوند را برترین و جامعترین هدف میداند).

سردد سرد یـگدنز فده
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موضوع آیه :زندگی برای خدا
ُق ْل ِإ َّن َصالتی َو ُن ُس ِکی
یای َو َمماتی
َو َم ْح َ
َمین
ل
ْعا
ل
ا
ِلل ِّٰه َر ِّب
َ

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 میگیرد.
پیامهای آیه:

از آنجا که خداوند پروردگار جهانیان است (علّت) ،پس همءه کارها و
اعمالمان باید در جهت کسب رضای او باشد (معلول).
راه و روش و هدف خود را در برابر راههای انحرافی ،با صراحت و افتخار
اعالم کنیم.
با آنکه نماز ،جزء عبادات است ،ولی جدا ذکر شده تا اهمیت آن را نشان دهد.
آنگونه که در نماز قصد قربت میکنیم ،در هر نفسکشیدن و زندهبودن و
مردن هم میتوان قصد قربت کرد.
مهم آن است که مرگ و حیات انسان برای خدا و در راه خدا باشد.
رب العالمین (درس ،2دوازدهم)
مفاهیم مرتبط :توحید در ربوبیت با توجه به عبارت ！ ّ
اخالص در بندگی (درس  ،4دوازدهم)

امیرالمؤمنین علی ⒔نمونءه بارز کسی است که هدف خود را
تقرب به خدا قرار داده بود .ایشان رشد و تکامل خود را زیر نظر و با تربیت
پیامبر اکرم④ آغاز کرد و جلوهگاه همءه کماالت و زیباییها شد .ایشان
در میدان علم و دانش ،رشادت و جنگاوری ،سخنوری و خطابه ،مهربانی و
دوستی ،پهلوانی و جوانمردی ،نیایش و عبادت ،حقطلبی و عدالت ،پس از
رسول خدا بینظیر است.
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