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ل قن ا ما و     اال رض   و   السَّماوات   خ 

بین   ب ین ُهما ما و   ل قناُهما ما الع   ااّل  خ 

قّ   بالح 

 

 خلقت داربودن هدف بودن حق

وکاربیهوده انجام  زیراخداحکیم است

 نمی دهد

 هر و نیست هدف بی آفرینش جهان

 شده حساب برنامه   اساس بر موجودی

 به و است نهاده گام جهان این به ای

 حرکت در ای حکیمانه هدف سوی

 .است

 

 

 

 

 کارهای سرگرم را خود تا نشده آفریده بیهوده کس هیچ...  مردم ای

 بی و لغو کارهای به تا اند نگذاشته خودوا به را او و کند لهو

 حضرت  علی)ع(.بپردازد ارزش

 که است فرصتی دنیا، این در او نهادن گام داردکه انسان نیزهدفی

 .است شده داده او به هدف آن به رسیدن برای

هدف انتخاب در اختالف  

 بردارد گام آن سوی کندوبه نتخابراا آن و ابشناسدخودر خلقت از بایدهدف خود انسان •

 کنند می خودحرکت هدف سوی به غریزی صورت به وحیوانات طبیعی صورت به گیاهان که درحالی            

 نمی تنهاکم نه هایش خواسته به دستیابی در او عطش و است طلب نهایت بی ای روحیه دارای انسان •

 حال در همواره خود زندگی در طلب، نهایت بی انسان گردداین می افزون روز به روز بلکه شود،

 های هدف گیاهان و حیوانات که درحالی .نشدنی تمام و ناپذیر هایی پایان هدف است؛ هدف انتخاب

 شوند می متوقف رسند، می کمال و رشد از به سرحدّی که هنگامی و دارند محدودی

 فراوان از ای مجموعه دارند، مادی محدود استعدادهای که گیاهان و حیوانات برخالف انسان •

طریق  از که است هایی هدف انتخاب دنبال به دلیل، همین به. است معنوی و مادی استعدادهای

 .رساند کمال به را خویش گوناگون استعدادهایآن،

                             .رود می هدفی سراغ به خود خاص نگرش و بینش با هرکس

 .دارد انسان اندیشۀ و نگاه نوع در ریشه ها، هدف در اختالف این 

 

درس اول 
 هدف زندگی
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 نتیجه

 که شود تنظیم ای گونه به و باشد اهداف دنیوی و اخروی اهداف برگیرنده   در باید انسان ریزی برنامه

 باشند آنها تابع فرع و دنیوی های هدف و گیرند قرار اخروی اصل دافاه

 هستیم ومالک معیار نیازمند آنها به بستن دل و ها هدف صحیح انتخاب برای

 وسیله، بدین. کنیم مشخص را انسان متنوع استعدادهای و طلب نهایت بی میل با همسو های هدف آن، وسیله   به بتوانیم که معیاری

 .کرد خواهیم صرف آنها به رسیدن برای عمرخودرا و گزید برخواهیم درستی به را زندگی های هدف

 فرموده مشخص را آن غیر از اصلی های هدف معیارانتخاب مهربان  و رحیم خدای

 همجنین آثارونتایج آن هارایادآورشده

 

 بقره18هامذموما مدحورامن کان یرید العاجله عجلنا له فیها مانشاءلمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصال  •

 سپس دهیم؛ می  کنیم اراده هرکس به و  که بخواهیم را آن از مقدار آن طلبد، می را دنیا زودگذر زندگی تنها که کس آن

 بقره18. شود وارد آن در سرافکندگی و خواری با تا خواهیم داد قرار او برای را دوزخ

 

 بقره200وماله فی االخره من خالق فمن الناس من یقول ربنا فی الدنیا حسنه  •

 بقره200. ندارند ای بهره درآخرت ولی. کن عطا نیکی دنیا در ما به خداوندا: گویند می مردم از بعضی

 

 قصص60ومااوتیتم من شی فمتاع الحیاه الدنیا وزینتها وماعندهللا خیروابقی افال تعقلون  •

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

 قصص60

 

 .هستند ما مادی استعدادهای برخی از پاسخگوی تنها و هستند پذیر پایان ها بستگی دل و ها هدف از برخی-1

 .برسد آن مقداری از به است ممکن برگزیند، اصلی هدف عنوان به را آنها کسی اگر -2

 درپایان ضرروزیان آن راخواهددید. کند انتخاب را ها هدف این فقط کسی اگر -3

 .هستند دنیوی های هدف همان پذیر پایان های هدف-4

 .شوند اخروی می های هدف به رسیدن مانع گیرند، قرار اصل دنیوی های هدف اگر-5

 
 

 بقره201االخره حسنه وقناعذابا النارومنهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی  •

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

 بقره201. دار

 قصص60ومااوتیتم من شی فمتاع الحیاه الدنیا وزینتها وماعندهللا خیروابقی افال تعقلون  •

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

 قصص60

 بقره202. اولئک لهم نصیب مماکسبوا وهللا سریع الحساب •

 بقره202. است الحساب سریع خداوند و دارند؛ ای بهره و نصیب خود کار از اینان

 

 .هستند ما وجود در بیشتری معنوی مادی و استعدادهای پاسخگوی و اند همیشگی و ناپذیر پایان ها هدف برخی -1

 .رسید خواهد هدف خود تالش کندبه و برگزیند اصلی هدف عنوان به را آنها کسی اگر  -2

 .هستند اخروی های هدف همان ناپذیر پایان های هدف -3

 .شوند نمی های دنیایی نعمت از انسان مندی بهره مانع اخروی، های هدف گرفتن قرار اصل-4
 

اصلی های هدف انتخاب معیارهای  
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 برترین

  هدف

 

 
 صد که چون

پیش  هم نود آمد

 )مولوی(ماست

 المثل ضرب یک

 یک که جایی در

 در و جامع چیز

 چیزهای بردارنده  

 است دیگر
 

 و زیرک های آدم

 تیر یک هوشمندبا

بزنند نشان چند  

 ما اصلی هدف برترین

 همه   که است هدفی آن

 را ما متنوع استعدادهای

 جایی در و دربرگیرد

 نشود متوقف

 برترین

هدف  ترین اصلی و

 به نزدیکی و تقرب

 بزرگ خدای

   الدُّنیا ث واب   یُریدُ  کان   م ن

 و   الدُّنیا ث وابُ  اّلٰل   ف عند  

ة ر   اآلخ 

 عنوان به خدا انتخاب با زیرک افراد

 های بهره از هم خود اصلی هدف

 از هم کنندو می استفاده زندگی مادی

 خود دنیوی کارهای تمام که آنجایی

 می انجام خدا رضای جهت در را

 خداوند به را خود ودل جان دهند،

 آخرت سرای و کنند می تر نزدیک

 .سازند می آباد نیز را خویش

 و بزرگ همت

 محکم اراده  

بهتر یا ان که شکر سازد ای دوست شکر 

 ؟خوبی قمر بهتر یاآنکه قمرسازد

 ای باغ تویی خوش تر یا گلشن وگل درتو؟

 یاان که برآرد گل صد نرگس ترسازد؟

 ای عقل توبه باشی دردانش ودربینش؟

 یاآن که به هر لحظه صد عقل ونظرباشد؟
به میزانی که ای  

گونه هدف ها 

برتروجامع ترباشند 

هدف های بیشتری 

رادردرون خود 

 جای می دهند.
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 تست
 هدفداری خلقت آمده است؟درکدامیک ازآیات زیر  -1

 من خالق االخرهالناس من یقول ربنا فی الدنیا حسنه وماله فی فمن  - 2               اآلِخَرة وَ  الدُّنیا ثَوابُ  اّلٰلِ  الدُّنیافَعندَ  ثَوابَ  یُریدُ  کانَ  َمن -1

 الجن واالنس اال لیعبدونوماخلقت -4                 بالَحقّ  ااّل  َخلَقناُهما ما الِعبینَ  بَینَُهما ما وَ  االَرضَ  وَ  السَّماواتِ  َخلَقنَا ما وَ  -3

 تست

 ؟باکدام آیه هم مفهوم است؟ای دوست شکر بهتر یا ان که شکر سازد خوبی قمر بهتر یاآنکه قمرسازد بیت -2

 وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون-2      بالَحقّ  ااّل  َخلَقناُهما ما الِعبینَ  بَینَُهما ما وَ  االَرضَ  وَ  السَّماواتِ  َخلَقنَا ما-1
 اآلِخَرة وَ  الدُّنیا ثَوابُ  اّلٰلِ  الدُّنیافَعندَ  ثَوابَ  یُریدُ  کانَ  َمن-4      فمن الناس من یقول ربنا فی الدنیا حسنه وماله فی االخره -3

 تست
 خودیک تیرباچند نشان زده اند این معنا از کدام آیه ی شریفه استنباط می گردد؟افرادزیرک باانتخاب خدا به عنوان هدف اصلی  -3
 وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون -1
  تَقواها وَ  فُجوَرها فَاَلَهَمها َسّواها ما وَ  نَفس وَ  -2
 اآلِخَرة وَ  الدُّنیا ثَوابُ  اّلٰلِ  الدُّنیافَعندَ  ثَوابَ  یُریدُ  کانَ  َمن-3

 بالَحقّ  ااّل  َخلَقناُهما ما الِعبینَ  بَینَُهما ما وَ  االَرضَ  وَ  السَّماواتِ  َخلَقنَا ما-4
 تست

 است.اولین تفاوت انسان باسایرموجودات...........................وانسان هابرای انتخاب صحیح هدف ها نیازمند به ....................... -4
 معیارومالک-هدف خلقت رابشناسدوانتخاب کند-2معیارومالک                 -طلبیبی نهایت -1
 بینش واندیشه-هدف خلقت رابشناسدوانتخاب کند  -4بینش واندیشه                -بی نهایت طلبی-3

 تست
 چیست؟. ندارند ای بهره درآخرت ولی. کن عطا نیکی دنیا در ما به خداوندا: گویند می مردم از بقره بعضی200شریفه ی پیام آیه ی -5

 .هستند اخروی های هدف همان ناپذیر پایان های هدف -1
 .شوند نمی های دنیایی نعمت از انسان مندی بهره مانع اخروی، های هدف گرفتن قرار اصل-2

 .شوند اخروی می های هدف به رسیدن مانع گیرند، قرار اصل دنیوی های هدف اگر-3
 .رسید خواهد هدف خود تالش کندبه و برگزیند اصلی هدف عنوان به را آنها کسی اگر-4

 تست
 جامع ترین واصلی ترین هدف زندگی انسان ........است واولین گام برای حرکت انسان در این مسیر..........است. -6
 شناخت انسان-عبادت خدا -2شناخت انسان         -نزدیکی وتقرب خدا-1
 شناخت خدا-عبادت خدا-4شناخت خدا          -خدانزدیکی وتقرب به -3

 تست
 جمله ی درخلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد زیراخالق آن هاخدایی حکیم است از کدام آیه برداشت می شود؟ -7
 بالَحقّ  ااّل  َخلَقناُهما ما الِعبینَ  َبیَنُهما ما وَ  االَرضَ  وَ  السَّماواتِ  َخلَقنَا ما -2     َکفوًرا اّما وَ  شاِکًرا اِّما السَّبیلَ  َهدَیناهُ  اِنّا -1

 اآلِخَرة وَ  الدُّنیا ثَوابُ  اّلٰلِ  الدُّنیافَعندَ  ثَوابَ  یُریدُ  کانَ  َمن -4           وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون -3

 تست
 ......زیبای مولوی چون که صدآمد نود هم پیش ماست بیانگر عاین مصرا -8
 درحایی که یک چیز جامع ودربردارنده ی چیزهای دیگراست .-1
 درجایی است که هدف های فرعی را اصل قرارندهیم.-2
 درجایی که همه ی استعدادهای متنوع انسان رادربرگیرد. -3
 دربردارنده ی اهداف اصلی واخروی انسان باشد. -4

 تست
 ومنهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذابا النارعبارت است از.... بقره201پیام آیه ی -9

 .شوند نمی های دنیایی نعمت از انسان مندی بهره مانع اخروی، های هدف گرفتن قرار اصل -1

 .هستند ما مادی استعدادهای برخی از پاسخگوی تنها و هستند پذیر پایان ها بستگی دل و ها هدف از برخی-2

 .شوند اخروی می های هدف به رسیدن مانع گیرند، قرار اصل دنیوی های هدف اگر-3

 درپایان ضرروزیان آن راخواهددید. کند انتخاب را ها هدف این فقط کسی اگر -4
 تست
 به تا اند نگذاشته خودوا به را او و کند لهو کارهای سرگرم را خود تا نشده آفریده بیهوده کس هیچ...  مردم ایاین سخن امام علی)ع (  -10

 باکدام آیه ی شریفه ارتباط دارد؟بپردازد ارزش بی و لغو کارهای
            وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون -2  اآلِخَرة وَ  الدُّنیا ثَوابُ  اّلٰلِ  الدُّنیافَعندَ  ثَوابَ  یُریدُ  کانَ  َمن -1
 ینالِعب بَینَُهما ما وَ  االَرضَ  وَ  السَّماواتِ  َخلَقنَا ما -4     تَقواها وَ  فُجوَرها فَاَلَهَمها َسّواها ما وَ  نَفس وَ  -3
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