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انتشارات بهمنآبادی ـ سفیر خرد

یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست .اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی ،تو را باک نیست.

هیچ نکرده باشی؛
الفـ «در عالم
و اگر جمله را بهجا آری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی ،همچنان که پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین ،تو رفتی
و صد کار دیگر گزاردی ،چون آن کار را که برای آن رفته بودی
نگزاردی ،گویی که هیچ نگزاردی.
و مقصود آن است،
بـ پس آدمی درین عالم برای کاری آمده است،
چون آن نمیگزارد ،پس هیچ نکرده باشد( .در چه صورت آدمی تهی دست خواهد بود؟)

(فراموش کردن هدف از زندگی خود چه نتیجهای دارد؟)









درس اول
هدف زندگی



ضرورت
توجه به
هدف زندگی

تو گویی اگرچه آن کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمیکنم در عوض ،چندین کار دیگر انجام میدهم،


جـ اگر
گویم آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریدهاند .همچنان باشد که

(جایگزین کردن هدف چه نتیجهای دارد؟)

1ـ تو شمشیر جواهرنشانی که قیمت نتوان بر آن گذاشت ـ و تنها در خزائن
ملوک از آن بتوان یافت ـ آورده باشی و آن را ساطور گوشت گندیدهای کنی
2ـ و یا دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من
اینها را معطل نگذاشته و به کار گرفتهام! جای افسوس و خنده نباشد؟

دـ حق تعالی نیز تو را ارزش بسیار داده است .پس ببین که برای چه تو را خلق کرده و برای چه کار فرستاد».

سؤال :آیا تا کنون با خود اندیشیدهاید که ما «انسانها» برای چه آفریده شدهایم و «هدف» از زندگی ما در این جهان چیست؟
جهان هدفمند
خالق آنها خدایی حکیم است؛
الفـ در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد (معلول )1؛ زیرا
یعنی خدایی که هیچ کاری را بیهوده انجام نمیدهد( .معلول )2




(علت برای معلول  1و )2

بـ قرآن کریم در آیات گوناگون بر این نکته تأکید میکند و آفرینش جهان را «حق» میداند .از آن جمله می فرماید:

جـ

موضوع :هدفمند بودن جهان خلقت

دخان 38 ،و 39

ِ
			
رض
الس
ماوات َو ا َال َ
«و َما َخلَق َنا َّ
َو َما بَي َن ُهما ِ
		
		
بین
الع َ
بالح ِّق		
ما خَ َلقنا ُهما اِ ّل َ

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

در این آیات ،هدفمند بودن نظام خلقت ،با نفی و اثبات چه واقعیتهایی بیان شده است؟

نحوۀ
آفرینش
جهان:

السماوات و االرض و ما بينهما العبین» ،ابتدا ،به بازیچه آفریده شدن آسمانها و
پيام آیات1 :ـ قرآن کریم در عبارت شریفۀ« :و ما خلقنا ّ
زمین و تمامی موجودات را رد میکند و سپس با بیان عبارت« :ما خلقناهما ّ
ال بالحق» ،آفرینش آنها را به «حق» معرفی میکند( .نفی و اثبات)
2ـ حق بودن آفرینش آسمانها و زمین (ما خلقناهما ّال بالحق) ،به معنای هدفدار بودن خلقت آنهاست.
3ـ این آیه ،به خوبی داللت بر این دارد که جهان آفرینش بیهدف و عبث نیست (و ما بينهما العبین) و هر موجودی براساس برنامۀ حسابشدهای
به این جهان گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانهای در حرکت است( .ما خلقناهما ّال بالحق)
4ـ علت هدفمند بودن خلقت تک تک موجودات این جهان این است که خالق آنها خدایی حکیم است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمیدهد.
ارتباط( :)1این آیه ،با اشاره به حکیمانه بودن (بالحق) آفرینش آسمانها و زمین ،بیانگر مفهوم« :ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی» است( .درس  4دهم)

ارتباط( :)2به حق آفریده شدن آسمانها و زمین ،بیانگر «توحید در ربوبیت» و «قضا و قدر الهی» است.

(درس  2و  5دوازدهم)

جهان آفرینش بیهدف نیست
بـاین آیه به خوبی داللت بر این دارد که
براساس برنامۀ حسابشدهای به این جهان گام نهاده است
و هر موجودی
و به سوی هدف حکیمانهای در حرکت است( .ما خلقناهما اال بالحق)
(و ما بينهما العبین)



جـ انسان نیز مانند موجودات دیگر،



مفهوم
حق بودن
آفرینش:

الفـ حق بودن آفرینش آسمانها و زمین به معنای هدفدار بودن خلقت آنهاست.




توجه :از ابتدای مطالعۀ دین و زندگی ،نیازی به خواندن قسمت ارتباط ( )۱و ( )۲و  ...در پیامهای آیات و احادیث نمیباشد .توصیه میشود موقع
دورۀ کتاب و زمانی که دانشآموزان عزیز ،کتابهای دهم و یازدهم و دوازدهم را خواندند و بر مفاهیم آنها مسلط شدند ،ارتباطها را مطالعه نمایند.

از این قاعدۀ کلی (ما خلقناهما اال بالحق) جدا نیست و قطع ًا هدفی از آفرینش او وجود داشته است.
هدفی که گام نهادن او در این دنیا ،فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف (قرب الهی) به او داده شده است.

سال دهم ـ لوا سرد
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موضوع :هدفمند بودن خلقت انسان

دـ از اینرو ،حضرت علی(ع) هر گاه که مردم را موعظه میکرد ،معموال سخن خود را با این عبارات آغاز میکرد:

«ای مردم  ....هیچکس بیهوده آفریده نشده (و ما بينهما العبین ـ علت) تا خود را سرگرم کارهای لهو کند.
و او را به خود وانگذاشتهاند (ما خلقناهما ّال بالحق ـ علت) تا به کارهای لغو و بیارزش بپردازد( ».معلول)

(معلول)

مطابق فرمایش امام علی(ع) ،چرا انسان نباید خود را سرگرم کارهای لهو کند؟ و چرا هیچکس نباید به کارهای لغو و بیارزش بپردازد؟

پيام حدیث :این فرمایش امام علی(ع) بیانگر این حقیقت است که انسان نیز مانند موجودات دیگر ،به سوی هدف حکیمانهای در حرکت است .هدفی که گام
نهادن او در این دنیا ،فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.
2ـ از دیدگاه امام علی(ع) ،علت منع شدن انسان از سرگرم شدن به کارهای لهو ،بیهوده نبودن خلقت او (و ما بينهما العبین) است و دلیل نپرداختن به کارهای لغو و
بیارزش ،واگذار نشدن او به خودش میباشد.

البته میان هدف انسان و موجودات دیگر

همچون حیوانات و گیاهان ،تفاوتهایی وجود دارد.
تفاوتهایی (معلول) که به ویژگیهای خاص انسان و تمایز او از سایر موجودات (علت) بازمیگردد.
برخی از این تفاوتها عبارتند از:

بشناسد
انسان خود باید هدف از خلقت خود را و آن را انتخاب کند
السبیل ا ّما شاکرا و ا ّما کفورا)
و به سوی آن گام بردارد؛ (انّا هدیناه ّ





تفاوت میان
هدف انسان
و سایر
موجودات:

گیاهان به صورت طبیعی
و حیوانات به صورت غریزی



در حالی که





1ـ نحوۀ حرکت

به سوی هدف خود حرکت میکنند.
مث ً
ال

(توحید در ربوبیت ـ یک تقدیر الهی)

1ـ دانۀ گندم به صورت طبیعی در جهت رسیدن به هدف نهایی خود یعنی
تبدیل شدن به خوشهای با دهها دانه حرکت میکند
2ـ و یا نهال کوچک خرما در مسیر رسیدن به نخلی تنومند پیش میرود.

دارای روحیهای بینهایتطلب است و عطش او در دستیابی به خواستههایش

انسان او به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمیپذیرد و تمام نمیشود.











(ع)
بالحق» است.
السماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما ّال
ّ
تناسب معنایی :این فرمایش امام علی  ،تأکیدی بر مفهوم آیات شریفۀ« :و ما خلقنا ّ

نه تنها کم نمیشود،
بلکه روز به روز افزون میگردد.

(میل به کماالت بینهایت ـ ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی ـ درس  4دهم)

این انسان بینهایتطلب ،در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است؛ هدفهایی پایانناپذیر و تمامنشدنی.

2ـ نوع هدف

هدفهای محدودی دارند
متوقف میشوند؛ (معلول)
در حالی که حیوانات و گیاهان و هنگامی که به سرحدی از رشد و کمال می رسند،
چنان که گویی راهشان پایان یافته است




(علت)



3ـ میزان استعدادها

انسان



برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند،

مجموعهای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است.
به همین دلیل ،به دنبال انتخاب هدفهایی است که از طریق آن ،استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند( .معلول)
(علت)

وقتی به دنیای انسانها مینگریم ،با دنیای حیرتانگیزی مواجه میشویم؛
میل بینهایتطلب انسان
کدام انتخاب درست و همسو با
و استعدادهای فراوان مادی و معنوی اوست
که ابتدا سردرگم میشویم که به راستی،
و کدامیک اینگونه نیست؟
چنان اختالفی در




اختالف در انتخاب هدف

بـ منشأ
اختالف
در هدفها:

به طور مثال:

کسانی به دنبال پول و ثروتاند ،برخی دل به کشف اسرار جهان سپردهاند ،برخی به دنبال جاه و مقاماند،
دستهای خدمت به خلق را سرلوحه زندگی خود قرار دادهاند ،گروهی به هنرمندی و نقشآفرینی در عرصههای
هنری میاندیشند ،گروهی نیز در آرزوی قهرمانی در ورزش ،پیوسته میکوشند و...

هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی میرود.




هدفها وجود دارد







الفـ تنوع
هدفها:

به طور مثال:

اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و میتواند روحیۀ بینهایتطلب او را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای
گوناگونش باشد ،میکوشد به دیگران کمک کند.
کسی هم که فکر میکند با داشتن شهرت میتواند به این نتایج برسد ،همۀ زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار میدهد.

پس این اختالف در هدفها (معلول) ،ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد.

(علت)

انتشارات بهمنآبادی ـ سفیر خرد
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معیارهای انتخاب هدفهای اصلی





برای انتخاب صحیح هدفها و دل بستن به آنها نیازمند معیار و مالک هستیم؛
الفـ با توجه به تفاوت نگاه انسانها،
1ـ میل بینهایتطلب
معیاری که بتوانیم به وسیلۀ آن ،هدفهای همسو با
2ـ و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم.

بـ بدین وسیله (با کمک گرفتن از معیارهای صحیح) ،هدفهای زندگی را به درستی برخواهیم گزید و عمر خود را برای رسیدن به آنها صرف خواهیم کرد.




1ـ در این مورد ما را هدایت و راهنمایی میکند
در قرآن کریم2 ،ـ و معیار انتخاب هدفهای اصلی از غیر آن را مشخص فرموده
جـ خدای رحیم و مهربان که خواستار سعادت ماست،
3ـ و آثار و نتایج آنها را نیز یادآور شده است؛
او که از همه به ما مهربانتر و از خ ِود ما به نیازهای ما آگاهتر است.

تدب ّ ر
برای رسیدن به معیارهای انتخاب هدف ،در ترجمه آیات تدبّر کنید و با تأ ّمل در آنها و ارتباط دادن آنها به یکدیگر ،پیامها را تکمیل کنید و آیاتی را که این
پیامها از آنها استخراج میشوند ،مشخص نمایید.
پیام آیه:

آیه:

1ـ «آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را
میطلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ
و به هرکس اراده کنیم ـ میدهیم؛ سپس
دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با
خواری و سرافکندگی در آن وارد شود».

1ـ برخی از هدفها و دلبستگیها پایانپذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.
2ـ اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد.
3ـ اگر کسی فقط این هدفها را انتخاب کند ،در آخرت بهرهای ندارد و جایگاهش دوزخ است.
4ـ هدفهای پایانپذیر همان هدفهای دنیوی هستند.
5ـ اگر هدفهای دنیوی اصل قرار گیرند ،مانع رسیدن به هدفهای اخروی میشوند.

2ـ «و آنکس که سرای آخرت را بطلبد و
برای آن سعی و کوشش کند ،پاداش داده
خواهد شد».

1ـ برخی هدفها پایانناپذیر و همیشگیاند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
2ـ اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید.
3ـ هدفهای پایانناپذیر همان هدفهای اخروی هستند.
4ـ اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند.

3ـ «بعضی از مردم میگویند :خداوندا به
ما در دنیا نیکی عطا کن .ولی در آخرت
بهرهای ندارند».

1ـ برخی از هدفها و دلبستگیها پایانپذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.
2ـ اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد.
3ـ اگر کسی فقط این هدفها را انتخاب کند ،در آخرت بهرهای ندارد و جایگاهش دوزخ است.
4ـ هدفهای پایانپذیر همان هدفهای دنیوی هستند.
5ـ اگر هدفهای دنیوی اصل قرار گیرند ،مانع رسیدن به هدفهای اخروی میشوند.

4ـ «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».

1ـ برخی هدفها پایانناپذیر و همیشگیاند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
2ـ اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود
خواهد رسید.
3ـ هدفهای پایانناپذیر همان هدفهای اخروی هستند.
4ـ اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند.

(اسراء)18 ،

(اسراء)19 ،

(بقره)200 ،

(بقره)201 ،

5ـ «اینان از کار خود نصیب و بهرهای
دارند؛ و خداوند سریعالحساب است».

(بقره)202 ،

6ـ «آنچه به شما داده شده ،کاالی زندگی
دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست
بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمیکنید؟»
(قصص)60 ،

1ـ برخی هدفها پایانناپذیر و همیشگیاند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
2ـ اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود
خواهد رسید.
3ـ هدفهای پایانناپذیر همان هدفهای اخروی هستند.
1ـ برخی هدفها پایانناپذیر و همیشگیاند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود
ما هستند.
2ـ هدفهای پایانناپذیر همان هدفهای اخروی هستند.

نتیجه :برنامهریزی انسان باید در برگیرنده اهداف اخروی و اهداف دنیوی باشد و به گونهای تنظیم شود که اهداف اخروی اصل قرار گیرند و هدفهای
دنیوی پیرو و تابع آنها باشند( .نکتۀ طالیی :آیۀ شریفۀ« :من كان يريد ثواب ال ّدنيا فعند اهلل ثواب ال ّدنيا و اآلخرة» ،به همین مفهوم هم اشاره دارد).

سال دهم ـ لوا سرد
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اینجا سخن از هدفهای اصلی و فرعی است،
الفـ همانطور که با تدبّر در آیات دیدید،
که هر دو خوب میباشند و برای زندگی ما ضروری هستند.











میزان
1ـ هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم
به
توجه
بـ مهم این است که
مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند
2ـ و آنقدر به اهداف فرعی دل نبندیم که
هدفهای
و از رفتن به سوی کماالت بازدارند.
فرعی
نه تنها بد نیست ،بلکه ضروری و خوب است.
جـ تالش برای رسیدن به نعمتهای دنیا
برای رسیدن به نعمتهای دنیا مرتکب گناه نشویم
فقط باید توجه کنیم که
و آن قدر سرگرم آنها نباشیم که از زیباییهای پایدار باز بمانیم.
برترین هدف
موضوع :برترین هدف

الفـ حتم ًا این مصرع از شعر زیبای مولوی را شنیدهای که میگوید:

«چون که صد آمد نود هم پیش ماست»
این مصراع چه کاربردی دارد؟ و بیانگر چه مفهومی است؟

پيام1 :ـ این مصرع را به صورت یک ضربالمثل در جایی که یک چیز ،جامع و در بردارنده چیزهای دیگر است ،استفاده میکنند.
2ـ به میزانی که هدفها برتر و جامعتر باشند ،هدفهای بیشتری را در درون خود جای میدهند.
3ـ برترين و اصلیترين هدف ما ،خداوند است ،چراکه تنها او میتواند روح پايانناپذير انسان را سيراب کند و زمينه شکوفا شدن استعدادهای متنوع
مادی و معنوی او را فراهم آورد.

هدف برتر
و جامعتر

تناسب معنایی :معمو ًال آدمهای زیرک و هوشمند هدفهای خود را به گونهای انتخاب میکنند که به قول معروف «با یک تیر چند نشان بزنند».


در بردارنده هدفهای دیگر نیز هستند
بـ برخی هدفهای زندگی ،نیز اینگونهاند؛ یعنی
و رسیدن به آنها برابر با دستیابی به سایر اهداف نیز هست.
جـ به میزانی که اینگونه هدفها برتر و جامعتر باشند (علت) ،هدفهای بیشتری را در درون خود جای میدهند.

(معلول)



دـ معمو ًال آدمهای زیرک و هوشمند هدفهای خود را به گونهای انتخاب میکنند که به قول معروف «با یک تیر چند نشان بزنند».
سؤال :به نظر شما در میان هدفهای اصلی ،برترین و کاملترین هدف کدام است؟ هدفی که رسیدن به آن مساوی رسیدن به هدفهای دیگر نیز باشد؟




بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد،
«متنوع بودن استعدادهای انسان»
اگر هدفی را که انتخاب میکنیم،
با توجه به دو ویژگی
آن هدف ،کاملتر است.
و «بینهایتطلبی او»


برترین
همه استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد (جامع بودن) و در جایی متوقف نشود
و
بنابراین برترین هدف اصلی ما آن هدفی است که و نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبا تبدیل کند
کاملترین
به طوریکه سراسر وجود ما را شادابی ،بالندگی ،شور و نشاط فرا گیرد.
هدف
(ص)
ایشان رشد و تکامل خود را زیر نظر و با تربیت (هدایت معنوی) پیامبر اکرم آغاز کرد و جلوهگاه همۀ کماالت و زیباییها شد.
وقتی به شخصیت ایشان مینگرید ،میبینید که ایشان در میدان علم و دانش ،رشادت و جنگاوری ،سخنوری و خطابه،
امیرالمؤمنان علی (ع) را ببینید!
مهربانی و دوستی ،پهلوانی و جوانمردی ،نیایش و عبادت ،حقطلبی و عدالت ،پس از رسول خدا (ص) بینظیر است.
راستی ایشان چه چیزی را مقصود و هدف خود قرار داده که به همه این زیباییها دست یافته است؟ (مصداق عملی آیۀ صفحۀ بعد))



جـ به راستی

پس مقصود و هدف نهايی ما خداوند است.

جز او چه کسی و چه چيزی میتواند برترين و اصلیترين هدف ما باشد؟
چه کسی جز او میتواند

روح پايانناپذير انسان را سيراب کند
و زمينه شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد؟

بینهايتطلب است
دـ اگر روح انسان
و خوبیها را به صورت بیپايان میخواهد،

شايسته است که تنها تقرب و نزديکی به خدای بزرگ مقصد نهايی او باشد.





مقصود
و هدف
نهایی ما

همان سرچشمه و خالق همۀ کماالت و زیباییهاست؛
او که خود نامحدود است و کماالت و خوبیهایش حد و اندازه ندارد.
هر کمال و خوبی از او سرچشمه میگیرد و در جهان گسترده میشود.


بـ خداوند

(بهصورت فطری)

در جستوجوی سرچشمه خوبیها و زیباییهاست
و تا به آن منبع و مبدأ نرسد ،آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست.

(سرشت خداگرای انسان ـ درس بعد)

(توحید در خالقیت)





الفـهرکس اندکی تأمل کند ،میبیند که در ذات خود







(بینهایتطلبی)
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انتشارات بهمنآبادی ـ سفیر خرد

الفـ البته نزديکی و تقرب به خداوند،

1ـ نزديکی مکانی و ظاهری نيست .چه بسا دو نفر در يک مکان در کنار هم باشند ولی هيچ نزديکی به هم
احساس نکنند.
2ـ نزديکی به خدا يک نزديکی حقيقی است ،همان طور که دوری از او هم بدترين نوع دوری است.







جنس
نزدیکی به
خدا
بـ خدا سرچشمه زيبايیها و خوبیهاست و انسانها به ميزانی که زيبايیها و خوبیها را کسب کنند (علت) به خدا نزديکتر میشوند( .علت)
الفـ افراد زيرک با انتخاب خدا
به عنوان هدف اصلی خود

1ـ هم از بهرههای مادی زندگی استفادۀ میکنند

(ثواب ال ّدنیا)

2ـ و هم از آنجايی که تمام کارهای دنيوی خود را در جهت رضای خدا ُ(حسن فاعلی ـ اخالص) انجام میدهند ،الفـ جان و
دل خود را به خداوند نزديکتر میکنند بـ و سرای آخرت خويش را نيز آباد میسازند( .مفهوم آیۀ زیر)

موضوع :برترین هدف
		
اب الدُّ ن َْيا
« َم ْن َك َ
ان يُرِ ُ
يد ث ََو َ
َف ِع ْن َد ا ِ
		
اب الدُّ ن َْيا َو ْال ِخ َر ِهًْ
هلل ث ََو ُ

بـ نساء134 ،

هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد
نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست».

بهترین راه برای به دست آوردن نعمتهای دنیوی و اخروی چیست؟ چرا؟

تناسب معنایی :این آیه ،از نظر مفهومی با ابیات« :ای دوست ،شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ »...که بیانگر برترین هدف انسان و مقصد نهایی
او یعنی تقرب و نزدیکی به خداست ،تناسب معنایی دارد.
البته این هدف( ،نزدیکی به خدا)



نتیجۀ
انتخاب
هدف
اصلی

پيام آيه1 :ـ مفهوم کلی این آیه ،به برترین و کاملترین هدف اصلی انسان (فعند اهلل ثواب ال ّدنيا و اآلخر ًْه) اشاره دارد.
2ـ افراد زیرک با انتخاب خدا (فعند اهلل) به عنوان هدف اصلی زندگی ،با یک تیر چند نشان میزنند .هم از بهرههای مادی زندگی استفاده میکنند
(ثواب ال ّدنيا) و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام میدهند (اخالص) ،جان و دل خود را به خداوند نزدیکتر میکنند
و سرای آخرت خویش را نیز آباد میسازند( .فعند اهلل ثواب ال ّدنيا و اآلخر ًْه)
3ـ اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی (فعند اهلل) ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند( .من کان یرید ثواب الدنیا)
4ـ اگر کسی هدفهای پایانناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید( .فعند اهلل ثواب ال ّدنيا و اآلخر ًْه)
5ـبه میزانی که هدف اصلی ما برتر و جامعتر باشد (فعند اهلل) ،هدفهای بیشتری را در درون خود جای میدهد( .ثواب ال ّدنيا و اآلخر ًْه)

به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست،
همت بزرگ و اراده محکم میطلبد؛ همانطور که دستیابی به گوهرهای گرانقدر دریاها ،پشتکاری شگرف میخواهد.
(ثواب ال ّدنيا و اآلخر ًْه)

موضوع :یک تیر و چند نشان
		
ای دوست ،شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟
		
ای باغ تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو؟
		
ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟

مولوی

خوبی قمر بهتر ،یا آن که قمر سازد؟
ّ
یا آن که برآرد گل ،صد نرگس تر سازد؟
یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟

برترین هدف انسان چیست؟ و دلیل آن چه میباشد؟

پيام ابیات1 :ـ مفهوم کلی این ابیات ،به انتخاب خداوند به عنوان برترین و اصلیترین هدف انسان اشاره دارد.
2ـ برترین هدف انسان خداوند است چراکه تنها خداوند میتواند روح پايانناپذير (بینهایت طلب) انسان را سيراب کند و زمينۀ شکوفاشدن تمامی
استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد.
3ـ با انتخاب خداوند به عنوان هدف اصلی زندگی ،میتوان با یک تیر چند نشان زد .هم میتوان از بهرههای مادی زندگی استفاده کرد و هم با
انجام تمام کارهای دنيوی خود در جهت رضای خدا ،جان و دل خود را به خداوند نزديکتر کرد و سرای آخرت خويش را نيز آباد نمود.
4ـ مقصود و هدف نهايی ما خداوند است ،زیرا تنها او سرچشمه و خالق همه کماالت و زیباییهاست (شکر سازد ،قمر سازد ،صد نرگس تر سازد ،صد عقل و نظر
سازد)؛ او که خود نامحدود است و کماالت و خوبیهایش حد و اندازه ندارد .هر کمال و خوبی از او سرچشمه میگیرد و در جهان گسترده میشود.
تناسب معنایی :این ابیات و آیۀ شریفۀ« :من كان يريد ثواب ال ّدنيا فعند اهلل ثواب ال ّدنيا و اآلخر ًْه» ،به انتخاب خداوند به عنوان جامعترین و
برترین هدف انسان ،اشاره دارند.
اندیشه و تحقیق

1

شعر «چون که صد آمد ،نود هم پیش ماست» چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی دارد؟ این مصرع را به صورت یک ضربالمثل در جایی که یک چیز،
جامع و در بردارنده چیزهای دیگر است ،استفاده میکنند .برخی هدفهای زندگی ،نیز اینگونهاند؛ یعنی در بردارنده هدفهای دیگر نیز هستند و رسیدن
به آنها برابر با دستیابی به سایر اهداف نیز هست .به میزانی که اینگونه هدفها برتر و جامعتر باشند ،هدفهای بیشتری را در درون خود جای میدهند.

2

علت انتخاب هدفهای مختلف در بین انسانها چیست؟ اختالف در هدفها ،ریشه در نوع نگاه و اندیشۀ انسان دارد.

سال دهم ـ لوا سرد
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 -3دلیل بیاورید :الف) زیرکترین افراد این جهان ،مؤمنان هستند.
زیرا با انتخاب خداوند به عنوان هدف نهایی خود هم از بهرههای مادی زندگی استفاده میکنند و هم از آنجايی که تمام کارهای دنيوی خود را در جهت
رضای خدا انجام میدهند ،جان و دل خود را به خداوند نزديکتر میکنند و سرای آخرت خويش را نيز آباد میسازند.
ب) کسی که هدف اصلی زندگی خود را ثروتمند شدن قرار دهد ،دچار خسران میشود.
زیرا این هدف1 :ـ تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی انسان است2 .ـ کسی که این هدف را بر میگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد3 .ـ
اصل قرار دادن این هدف در زندگی ،مانع رسیدن به هدفهای اخروی میشود.
شخصی میگوید« :الزمه تقرب به خدا این است که کارهایی مانند کسب مال و ثروت که از امور فرعی هستند ،کنار گذاشته شود» با او موافقید یا خیر؟
چرا؟ با کار او مخالفیم ،زیرا هدفهای فرعی برای زندگی ما ضروری هستند .مهم این است که هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم و آنقدر
به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند و از رفتن به سوی کماالت بازدارند .تالش برای رسیدن به نعمتهای دنیا نه
تنها بد نیست ،بلکه ضروری و خوب است .فقط باید توجه کنیم که برای رسیدن به نعمتهای دنیا مرتکب گناه نشویم و آن قدر سرگرم آنها نباشیم که
از زیباییهای پایدار باز بمانیم.
حکایت زیر را بخوانید و با توجه به آن به سؤال پاسخ دهید.
«مسافری در سفر خود به یک دو راهی رسید .از پیرمردی که در آنجا نشسته بود پرسید :من از کدامیک از این دو راه باید بروم؟ پیرمرد گفت :قصد داری
به کجا بروی؟ مسافر جواب داد :نمی دانم! پیرمردگفت :وقتی نمیدانی به کجا میخواهی بروی ،تفاوتی نمیکند که کدام راه را انتخاب کنی!» به نظر
شما این حکایت ،با کدامیک از بخشهای درس در ارتباط است؟ چرا؟
این حکایت ،مربوط به بخش اول درس یعنی اهمیت «توجه به هدف زندگی» میباشد .اگر کسی به هدف اصلی زندگی خود که برای آن آفریده شده
توجه نکند و به جای رسیدن به آن برای هر هدف دیگری تالش کند ،هیچ کاری نکرده است .این عمل ،به تعبیر موالنا همانند این است که پادشاهی
تو را به دهی فرستاده برای انجام کار معینی ،اگر تو بروی و صد کار دیگر انجام دهی ،چون آن کار را که برای آن رفته بودی انجام نداده ای ،گویی که
هیچ کاری نکردهای.

سؤاالت تألیفی  /خط به خط و مفهومی/
1-1این تعبیر که« :در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست ،».را مولوی در چه مورد به کار برده و در خصوص اهمیت آن چه فرموده است؟
1
2
3
4

کیفیت زندگی ـ اگر جمله را بهجا آری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی ،تو را اندوهی نیست.
هدف زندگی ـ اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی ،تو را باک نیست.
هدف زندگی ـ اگر جمله را بهجا آری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی ،تو را اندوهی نیست.
کیفیت زندگی ـ اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی ،تو را باک نیست.

2-2مولوی دربارۀ کسی که کارهای دیگر را به جا آورده ولی مقصود اصلی از آفرینش خود را فراموش کرده است ،به ترتیب ،چه تعبیر و تمثیلی به کار میبرد؟
1
2
3
4

هیچ نکرده باشی ـ پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین ،تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی ،چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی.
جای افسوس و خنده باشد ـ تو شمشیر جواهرنشانی که تنها در خزائن ملوک از آن بتوان یافت ،آورده باشی و آن را ساطور گوشت گندیدهای کنی.
هیچ نکرده باشی ـ تو شمشیر جواهرنشانی که تنها در خزائن ملوک از آن بتوان یافت ،آورده باشی و آن را ساطور گوشت گندیدهای کنی.
جای افسوس و خنده باشد ـ پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین ،تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی ،چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی.

3-3از دیدگاه مولوی ،این تمثیل که« :پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین ،تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی ،چون آن کار را که برای آن رفته بودی
نگزاردی ،گویی که هیچ نگزاردی ،».فرجام چه کاری است؟
1

عدم تشخیص حق از باطل

2

بی بهرهگی از عقل و وجدان

3

به پوچی گذراندن عمر

4-4با توجه به سخن مولوی ،در چه صورت آدمی هیچ نکرده است و تهی دست خواهد بود؟
1
3

تالش بیثمر برای رسیدن به اهداف مادی
از یاد بردن اهداف بزرگ در زندگی دنیوی

2
4

4

بیارزش شدن حیات مادی

دنبال نکردن مقصود آفرینش خود
فراموش کردن راه درست زندگی

5-5مولوی به شخصی که اهداف دیگری بجز هدف اصلی از آفرینش خود را دنبال کند ،چه چیزی را متذکر میشود؟ و این عمل او را به چه چیزی همانند میکند؟
1
2
3
4

اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی ،تو را باک نیست .ـ دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من اینها را معطل نگذاشته و به کار گرفتهام!
آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریدهاند .ـ پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین ،تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی و آن کار معین نگزاردی.
اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی ،تو را باک نیست .ـ پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کار معین ،تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی و آن کار معین نگزاردی.
آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریدهاند .ـ دیگ زرین را بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من اینها را معطل نگذاشته و به کار گرفتهام!

6-6این تمثیل مولوی که« :تو شمشیر جواهرنشانی که قیمت نتوان بر آن گذاشت ـ و تنها در خزائن ملوک از آن بتوان یافت ـ آورده باشی و آن را ساطور گوشت
گندیدهای کنی» ،وصف حال چه کسی است؟

 1اگر جمله را بهجا آری و آن را فراموش نکنی.
 2اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی.
 3هدفهای دیگر را جایگزین هدف اصلی خود کرده است 4 .مقصود اصلی از
آفرینش نظام عالم را فراموش کرده است.

انتشارات بهمنآبادی ـ سفیر خرد
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 7-7از دیدگاه مولوی ،انجام چه کاری جای افسوس و خنده دارد؟
1
2
3
4

تو گویی اگرچه آن کاری که خدا مرا برای آن آفریده نمیکنم در عوض ،چندین کار دیگر انجام میدهم.
اگر جمله چیزها را فراموش کنی و بهجا نیاوری و مقصود از آفرینش خود را فراموش نکنی.
تو گویی اگرچه آن کاری که خدا جهان را برای آن آفریده نمیکنم در عوض ،چندین کار دیگر انجام میدهم.
اگر جمله چیزها را فراموش نکنی و بهجا آوری و تو را باک از فراموشی مقصود از آفرینش خود باشد.

8-8در پس خلقت هر یک از مخلوقات این جهان ،کدام ویژگی مشترک وجود داشته است و کدام عبارت قرانی برآن تاکید دارد؟
1

برنامه ـ «لیعبدون»

1

«و ما بینهما العبین»

2

هدف ـ «لیعبدون»

2

«إ ّما شاکراً و إما کفوراً»

3

برنامه ـ «بالحق»

4

هدف ـ «بالحق»

3

رب العالمین»
«هلل ّ

4

«و ما هذه الحیاهًْ الدنیا ّال لهو و لعب»

9-9کدام عبارت قرآنی ،داللت براین حقیقت دارد که جهان آفرینش بیهدف نیست؟

السماوات و االرض و ما بینهما العبین ،»...هر موجودی بر چه اساسی به این جهان گام نهاده است؟ و چه مقصدی دارد؟
1010مطابق آیۀ شریفۀ« :و ما خلقنا ّ

 1هدف حکیمانهای ـ برنامهای حساب شده
		
 3برنامهای حساب شده ـ تدبیری استوار

2
4

برنامهای حساب شده ـ هدف حکیمانهای
هدف حکیمانهای ـ تدبیری استوار

السماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما ّال بالحقّ » ،به ترتیب ،چه حقایقی در خصوص نظام آفرینش مفهوم میگردد؟
1111از دقت در آیۀ« :و ما خلقنا ّ
1
2
3
4

ر ّد بیهوده آفریدن نظام جهان ـ حرکت حکیمانۀ هستی در جهت تقرب به خدا
انکار عبث آفرینی خلقت انسان ـ حرکت حکیمانۀ هستی در جهت تقرب به خدا
انکار عبث آفرینی خلقت انسان ـ اثبات حکیمانه بودن خلقت مخلوقات
ر ّد بیهوده آفریدن نظام جهان ـ اثبات حکیمانه بودن خلقت مخلوقات

1212خلقت انسان در کدام قاعدۀ کلی ،با سایر مخلوقات مشترک است؟ و فرصت رسیدن به آن چه میباشد؟
1
3

بالحق» ـ پاداش دنیا و آخرت
«ما خلقناهما ّال
ّ
«و ما بینهما العبین» ـ گام نهادن در این دنیا

2
4

«و ما بینهما العبین» ـ نوع نگاه و اندیشۀ انسان
بالحق» ـ عبادت و بندگی
«ما خلقناهما ّال
ّ

1313حضرت علی(ع) هر گاه که مردم را موعظه میکرد ،معموالً سخن خود را با بیان چه حقیقتی آغاز میکرد؟ و دلیل این امر چه بود؟
1
2
3
4

هیچکس نباید خود را سرگرم کارهای لهو کند .ـ «فعند اهلل ثواب ال ّدنيا و اآلخرهًْ»
هیچ کس نباید مقصود از آفرینش خود را فراموش کند .ـ «و ما بینهما العبین»
هیچکس نباید خود را سرگرم کارهای لهو کند .ـ «و ما بینهما العبین»
هیچ کس نباید مقصود از آفرینش خود را فراموش کند .ـ «فعند اهلل ثواب ال ّدنيا و اآلخره»ًْ

1414امام علی(ع) در هنگام موعظۀ مردم ،آنان را از سرگرم شدن به چیزی نهی میکردند؟ و دلیل آن را چه چیزی معرفی کردهاند؟

 1لغو و بیارزش ـ هیچکس بیهوده آفریده نشده است.
		
 3لهو ـ او را به خود وانگذاشتهاند.

2
4

لغو و بیارزش ـ او را به خود وانگذاشتهاند.
لهو ـ هیچکس بیهوده آفریده نشده است.

1515مطابق فرمایش امام علی(ع) ،اینکه انسان را به خود وانگذاشتهاند ،چه تکلیفی را بر عهدۀ او نهاده است؟

		
 1نباید خود را سرگرم کارهای لهو کند.
		
 3بداند که برای چه کاری آمده است.

2
4

هدف از خلقت خود را فراموش نکند.
نباید به کارهای لغو و بیارزش بپردازد.

1616تفاوتهایی که میان هدف انسان و موجودات دیگر همچون حیوانات و گیاهان وجود دارد ،ریشه در چه چیزی دارد؟
1
3

ویژگیهای خاص انسان و تمایز او از سایر موجودات
توانایی سرگرم نشدن به کارهای لغو و بیارزش

2
4

1717امتیازات انسان بر سایر مخلوقات در چگونه رسیدن به هدف ،کدام است؟
1

آگاهانه و پایانناپذیر بودن

1

انتخابی ـ فطری ـ غریزی

2

فطری و حکیمانه بودن

2

فطری ـ طبیعی ـ جبری

حرکت او به سوی هدفی حکیمانه براساس برنامۀ حسابشدهای
بهرهمندی عمیق از لذتهای مادی و طبیعی

3

آگاهانه و حکیمانه بودن

4

فطری و پایانناپذیر بودن

3

انتخابی ـ طبیعی ـ غریزی

4

فطری ـ جبری ـ جبری

1818نحوۀ حرکت انسان ،گیاهان و حیوانات به سوی هدف خود ،به ترتیب ،در کدام گزینه آمده است؟

1919روحیۀ انسان و حیوانات و گیاهان ،به هنگام رسیدن به سر حدّی از رشد و کمال ،به ترتیب ،چگونه است؟

		
 1افزونطلبی ـ پایانپذیری و توقف
 3بینهایتطلبی ـ پایانناپذیری و توقف

2
4

ثبات و قرار ـ توقف و پایانپذیری
رضایت و آرامش ـ پایانناپذیری و توقف

2020حرکت دانۀ گندم در جهت رسیدن به هدف نهایی خود ،به چه صورت بوده و یادآور کدام امتیاز انسان بر سایر موجودات است؟
1
2
3
4

طبیعی ـ عطش او در دستیابی به خواستههایش نه تنها کم نمیشود ،بلکه روز به روز افزون میگردد.
فطری ـ هدف از خلقت خود را میشناسد و آن را انتخاب میکند و به سوی آن گام بر میدارد.
فطری ـ عطش او در دستیابی به خواستههایش نه تنها کم نمیشود ،بلکه روز به روز افزون میگردد.
طبیعی ـ هدف از خلقت خود را میشناسد و آن را انتخاب میکند و به سوی آن گام بر میدارد.

 2121عطش انسان در رسیدن به خواستههایش ،ریشه در چه چیزی دارد؟ و کدام امتیاز او را بر سایر موجودات مانند حیوانات و گیاهان رقم زده است؟
1
2
3
4

ف خود را با شناخت برمیگزیند و آگاهانه به سوی آنها گام بر میدارد.
توانایی اختیار و انتخاب او ـ هد 
روحیۀ بینهایتطلب او ـ به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمیپذیرد و تمام نمیشود.
توانایی اختیار و انتخاب او ـ به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمیپذیرد و تمام نمیشود.
ف خود را با شناخت برمیگزیند و آگاهانه به سوی آنها گام بر میدارد.
روحیۀ بینهایتطلب او ـ هد 

سال دهم ـ لوا سرد
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2222چه تفاوتی میان انسان و سایر موجودات از نظر استعدادهای خدادادی وجود دارد؟ و این تفاوت ،چه امتیازی برای او به همراه داشته است؟
1
2
3
4

برخالف سایر موجودات استعدادهای نامحدود مادی و طبیعی دارد .ـ به دنبال انتخاب هدفهایی است که از طریق آن ،استعدادهای گوناگون خود را به کمال رساند.
برخالف آنها مجموعهای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است .ـ عطش او در دستیابی به خواستههایش نه تنها کم نمیشود ،بلکه روز به روز افزون میگردد.
برخالف آنها مجموعهای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است .ـ به دنبال انتخاب هدفهایی است که از طریق آن ،استعدادهای گوناگون خود را به کمال رساند.
برخالف سایر موجودات استعدادهای نامحدود مادی و طبیعی دارد .ـ عطش او در دستیابی به خواستههایش نه تنها کم نمیشود ،بلکه روز به روز افزون میگردد.

2323در دنیای حیرتانگیز هدفهای مختلف ،جهت انتخاب هدف درست ،همسو بودن آن هدف با کدام ویژگیهای انسان ،مورد نظر است؟
1
2
3
4

میل به جاودانگی و روحیۀ بینهایتطلب انسان در دستیابی به خواستههایش
میل بینهایتطلب انسان و استعدادهای فراوان مادی و معنوی او
میل به جاودانگی و استعدادهای فراوان مادی و معنوی او
میل بینهایتطلب انسان و تواناییهای محدود مادی و معنوی او

2424در دنیای حیرتانگیز هدفها ،چه چیزی هر شخصی را به سوی هدفی میکشاند؟

 1وابستگی به نیازهای مادی و طبیعی
		
 3دل بستگی به اهداف بزرگ و متعالی

2
4

بینش و نگرش حاکم بر اطرافیان او
بینش و نگرش خاص او

2525کمک کردن به دیگران برای کسی که در اندیشۀ او این عمل ارزشمند است ،حاکی از کدام واقعیت است؟
1
2
3
4

هدف فرعی را نباید به جای هدف اصلی قرار دهیم.
اختالف در هدفها ،ریشه در فطرت انسان دارد.
هدفهای برتر ،هدفهای بیشتری در درون خود جای میدهند.
هر کس با بینش خاص خود به سراغ هدفی میرود.

2626در دنیای انسانها ،چه چیزی به اختالف در هدفها دامن زده است؟

		
 1نوع تواناییها و سرمایههای انسان
		
 3نوع نگاه و اندیشۀ انسان

2
4

2727برای انتخاب صحیح هدفها و دل بستن به آنها ،نیازمند چه چیزی هستیم؟
1
2
3
4

میزان بهرمندی افراد از فطریات
میزان موفقیتها و ناکامیهای هر شخص

مالکی که با آن بتوان هدفهای درست و همسو با میل جاودانگی و عطش انسان در دستیابی به خواستههایش را تعیین کنیم.
معیاری که بتوانیم به وسیلۀ آن ،هدفهای همسو با میل بینهایتطلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم.
معیاری که بتوانیم به وسیلۀ آن ،هدفهای همسو با میل جاودانگی و نعمتهای مادی و معنوی خداوند را تعیین کنیم.
مالکی که با آن بتوان هدفهای درست و همسو با میل بینهایتطلب و تواناییهای محدود مادی و معنوی او را مشخص کنیم.

2828در چه صورت انسان میتواند در دنیای متنوع هدفها ،هدفهای زندگی را به درستی برگزیند و عمر خود را برای رسیدن به آنها صرف کند؟
1
2
3
4

توجه به تفاوتهایی که به ویژگیهای خاص انسان و تمایز او از سایر موجودات بازمیگردد.
انتخاب هدفهای متناسب با بینش و نگرش خاص خود و تالش برای دستیابی به آنها
مشخص کردن هدفهای همسو با میل بینهایتطلب و استعدادهای متنوع انسان
انتخاب هدفهایی که از طریق آن ،استعدادهای مادی خویش را به کمال رساند.

2929با توجه به تفاوت نگاه انسانها ،برای انتخاب صحیح هدفها و دل بستن به آنها ،نیازمند چه چیزی هستیم؟ و برخورد قرآن کریم در این زمینه چگونه بوده است؟
1
2
3
4

معیار و مالک ـ فراهم آوردن زمينه شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان با اهمیت دادن به کماالت و زیباییها
آگاهی و انتخاب ـ هدایت و راهنمایی انسان و مشخص کردن معیار انتخاب هدفهای اصلی از غیر آن و یادآوری آثار و نتایج آنها
آگاهی و انتخاب ـ فراهم آوردن زمينه شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان با اهمیت دادن به کماالت و زیباییها
معیار و مالک ـ هدایت و راهنمایی انسان و مشخص کردن معیار انتخاب هدفهای اصلی از غیر آن و یادآوری آثار و نتایج آنها

3030خداوند در آیات قرآن ،به کسیکه تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد ،چه وعدهای داده است؟
1
2
3
4

«آن مقدار از آن را که بخواهیم میدهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود».
«اینان از کار خود نصیب و بهرهای دارند؛ و خداوند سریعالحساب است».
«آنچه به شما داده شده ،کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمیکنید؟»
«و آنکس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند ،پاداش داده خواهد شد».

3131آیۀ« :و آنکس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند ،پاداش داده خواهد شد ،».به کدام هدفهای انسان اشاره دارد؟ و ویژگی آنها چیست؟
1
2
3
4

پایانناپذیر ـ اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد.
پایانپذیر ـ اصل قرار گرفتن آنها ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند.
پایانناپذیر ـ اصل قرار گرفتن آنها ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند.
پایانپذیر ـ اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد.

3232آیۀ شریفۀ« :آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ میدهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار
خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود ،».بیانگر کدام پیام در خصوص رسیدن به معیارهای انتخاب هدف است؟
1
2
3
4

اگر کسی هدفهای دنیوی را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،میتواند به همۀ آنها برسد.
اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند.
برخی هدفها پایانناپذیر و همیشگیاند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
اگر هدفهای دنیوی اصل قرار گیرند ،مانع رسیدن به هدفهای اخروی میشوند.

انتشارات بهمنآبادی ـ سفیر خرد
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3333از دقت در آیۀ شریفۀ« :آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ میدهیم؛ سپس دوزخ را برای
او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود ،».تمام پیامهای زیر در خصوص رسیدن به معیارهای انتخاب هدف برداشت میشود ،بجز اینکه ...
1
2
3
4

اگر کسی فقط هدفهای دنیوی را انتخاب کند ،در آخرت بهرهای ندارد و جایگاهش دوزخ است.
اگر کسی هدفها و دلبستگیها پایانپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای آنها تالش کند ،به هدف خود خواهد رسید.
اگر هدفهای دنیوی اصل قرار گیرند ،مانع رسیدن به هدفهای اخروی میشوند.
برخی از هدفها و دلبستگیها پایانپذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.

3434از توجه در آیۀ شریفۀ« :و آنکس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند ،پاداش داده خواهد شد ،».کدام پیام در خصوص رسیدن به
معیارهای انتخاب هدف دریافت میگردد؟
1
2
3
4

اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی میشوند.
برخی از هدفها و دلبستگیها تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.
اگر کسی هدفهای پایانناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آنها تالش کند به هدف خود خواهد رسید.
اگر هدفهای پایانپذیر اصل قرار گیرند ،مانع رسیدن به هدفهای اخروی میشوند.

3535این پیام« :اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد ،».با پیام کدام آیۀ شریفه مرتبط است؟
1
2
3
4

«اینان از کار خود نصیب و بهرهای دارند؛ و خداوند سریعالحساب است».
«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».
«آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ میدهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد »...
«آنچه به شما داده شده ،کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمیکنید؟»

3636آیۀ شریفۀ« :و آنکس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند ،پاداش داده خواهد شد ،».بیانگر تمام پیامهای زیر در خصوص رسیدن
به معیارهای انتخاب هدف است ،بجز اینکه . ...
1
2
3
4

هدفهای پایانناپذیر همان هدفهای اخروی هستند.
اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند.
اگر کسی هدفهای پایانناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد.
برخی هدفها پایانناپذیر و همیشگیاند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.

3737از دقت در آیۀ شریفۀ« :بعضی از مردم میگویند :خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن .ولی در آخرت بهرهای ندارند ،».چه پیامی در مورد رسیدن به معیارهای
انتخاب هدف استنباط میگردد؟
1
2
3
4

برخی هدفها پایانناپذیر و همیشگیاند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند.
اگر کسی هدفهای پایانناپذیر و همیشگی را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید.
اگر هدفهای دنیوی اصل قرار گیرند ،مانع رسیدن به هدفهای اخروی میشوند.

 3838آیۀ شریفۀ« :بعضی از مردم میگویند :خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن .ولی در آخرت بهرهای ندارند ،».با کدام آیۀ شریفۀ زیر تناسب معنایی دارد؟
1
2
3
4

«آنچه به شما داده شده ،کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمیکنید؟»
«آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ میدهیم»...
«اینان از کار خود نصیب و بهرهای دارند؛ و خداوند سریعالحساب است».
«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».

3939آیۀ شریفۀ« :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 ،».بیانگر چه پیامی
در خصوص رسیدن به معیارهای انتخاب هدف است؟
1
2
3
4

اگر کسی هدفهای پایانناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد.
برخی از هدفها و دلبستگیها پایانناپذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.
اگر هدفهای دنیوی اصل قرار گیرند ،مانع رسیدن به هدفهای اخروی میشوند.
اصل قرار گرفتن هدفهای پایانناپذیر ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند.

4040این پیام« :اگر کسی آنها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید ،».با پیام کدام آیه مرتبط است؟
1
2
3
4

«بعضی از مردم میگویند :خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن .ولی در آخرت بهرهای ندارند».
«آنچه به شما داده شده ،کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمیکنید؟»
«اینان از کار خود نصیب و بهرهای دارند؛ و خداوند سریعالحساب است».
«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».

4141آیۀ شریفۀ« :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 ،».بیانگر تمام پیامهای
زیر در خصوص رسیدن به معیارهای انتخاب هدف است ،بجز اینکه . ...
1
2
3
4

برخی هدفها پایانناپذیر و همیشگیاند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
هدفهای پایانناپذیر همان هدفهای اخروی هستند.
اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی میشوند.
اگر کسی هدفهای پایانپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد.
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4242این پیام که« :برخی هدفها پایانناپذیر و همیشگیاند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند» ،با تمام آیات زیر مرتبط
است ،بجز...
1
2
3
4

«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».
«و آنکس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند ،پاداش داده خواهد شد».
«اینان از کار خود نصیب و بهرهای دارند؛ و خداوند سریعالحساب است».
«آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ میدهیم »...

4343پیام آیۀ شریفۀ« :اینان از کار خود نصیب و بهرهای دارند؛ و خداوند سریعالحساب است ،».ناظر بر چه مفهومی در خصوص رسیدن به معیارهای انتخاب
هدف است؟
1
2
3
4

اگر کسی هدفها پایانناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید.
اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی میشوند.
اگر کسی فقط هدفهای دنیوی را انتخاب کند ،در آخرت بهرهای ندارد و جایگاهش دوزخ است.
اگر کسی هدفهای دنیوی را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد.

4444آیۀ شریفۀ« :اینان از کار خود نصیب و بهرهای دارند؛ و خداوند سریعالحساب است ،».بیانگر تمام پیامهای زیر در خصوص رسیدن به معیارهای انتخاب
هدف است ،بجز اینکه . ...
1
2
3
4

هدفهای پایانناپذیر همان هدفهای اخروی هستند.
اگر کسی هدفهای مادی را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد.
برخی هدفها پایانناپذیر و همیشگیاند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
اگر کسی هدفهای مادی را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید.

4545این پیام که« :اگر کسی هدفهای پایانناپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید ،».با پیام کدام
آیۀ شریفه مرتبط است؟
1
2
3
4

«بعضی از مردم میگویند :خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن .ولی در آخرت بهرهای ندارند».
«اینان از کار خود نصیب و بهرهای دارند؛ و خداوند سریعالحساب است».
«آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد ،آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هرکس اراده کنیم ـ میدهیم »...
«و ما آسمانها و زمين و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم ،آنها را جز به حق خلق نکردیم».

4646پیام مرتبط با آیۀ شریفۀ« :آنچه به شما داده شده ،کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمیکنید؟»،
در راستای رسیدن به معیارهای انتخاب هدف کدام است؟
1
2
3
4

اگر کسی هدفهای پایانپذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آن تالش کند به هدف خود خواهد رسید.
اگر کسی هدفهای دنیوی را به عنوان هدف اصلی برگزیند ،ممکن است به مقداری از آن برسد.
برخی هدفها پایانناپذیر و همیشگیاند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
برخی از هدفها و دلبستگیها پایانناپذیر هستند و تنها پاسخگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند.

4747این پیام که« :اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند ،».از تمام آیات زیر قابل برداشت است ،بجز...
1
2
3
4

«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».
«و آنکس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند ،پاداش داده خواهد شد».
«اینان از کار خود نصیب و بهرهای دارند؛ و خداوند سریعالحساب است».
«بعضی از مردم میگویند :خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن .ولی در آخرت بهرهای ندارند».

4848با توجه به تعالیم قرآنی در خصوص معیارهای انتخاب هدف ،برنامهریزی انسان در زندگی باید در برگیرنده چه اهدافی باشد؟ و چگونه تنظیم شود؟
1
3

پایانپذیر و پایانناپذیر ـ هدفهای دنیوی اصل قرار گیرند.
پایانپذیر و پایانناپذیر ـ هدفهای اخروی پیرو و تابع هدفهای دنیوی باشند.

2
4

دنیوی و اخروی ـ هدفهای دنیوی پیرو و تابع هدفهای اخروی باشند.
دنیوی و اخروی ـ هدفهای پایانپذیر اصل قرار گیرند.

4949کدام دسته از هدفها و دلبستگیهای انسان ،اصلی و کدامیک ،فرعی میباشند؟
1

همیشگی ـ پایانپذیر

2

معنوی ـ مادی و غیرضروری

3

ضروری ـ غیرضروری

4

فناپذیر ـ فناناپذیر

5050کدام دسته از هدفها و دلبستگیها ،خوب میباشند و برای زندگی ما ضروری هستند؟ و میزان دلبستگی به هدفهای فرعی تا چه اندازه باید باشد؟
1
2
3
4

اصلی و پایانناپذیر ـ هدف فرعی را به جای اصلی قرار ندهیم.
فرعی و پایانپذیر ـ نباید مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند و از رفتن به سوی کماالت بازدارند.
اصلی و پایانپذیر ـ نباید مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند و از رفتن به سوی کماالت بازدارند.
فرعی و پایانناپذیر ـ مانع رسیدن به اهداف فرعی نشوند.

 5151در تعالیم اسالمی ،تالش برای رسیدن به نعمتهای دنیا چگونه توصیف شده است؟
1
3

پسندیده نیست ،زیرا برای رسیدن به آنها مرتکب گناه میشویم.
نه تنها بد نیست ،بلکه ضروری و در هر حالتی خوب است.

2
4

پسندیده نیست ،زیرا سرگرمشدن به آنها ما را از زیباییهای پایدار باز میدارد.
نه تنها بد نیست ،بلکه ضروری و خوب است.

5252در تعالیم اسالمی ،تالش برای رسیدن به نعمتهای دنیا با رعایت چه شرایطی مثبت تلقی شده است؟
1
2
3
4

برای رسیدن به آنها مرتکب گناه نشویم و آن قدر سرگرم آنها نباشیم که از زیباییهای پایدار باز بمانیم.
به میزانی که اینگونه هدفها جامعتر باشند ،و هدفهای بیشتری را در درون خود جایدهند ،پسندیدهتر هستند.
برای رسیدن به آنها از اهداف اصلی باز نمانیم و آن قدر سرگرم آنها نباشیم که از زیباییهای پایانپذیر باز بمانیم.
باید روح پايانناپذير انسان را سيراب کنند و زمينه شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورند.

انتشارات بهمنآبادی ـ سفیر خرد
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5353این مصرع از شعر زیبای مولوی« :چون که صد آمد نود هم پیش ماست» ،چه کاربردی دارد؟ و بیانگر چه موضوعی است؟
1
2
3
4

در جایی که یک چیز ،جامع و در بردارنده چیزهای دیگر است ،استفاده میشود .ـ بهترین سرمایه
اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند .ـ برترین هدف
در جایی که یک چیز ،جامع و در بردارنده چیزهای دیگر است ،استفاده میشود .ـ برترین هدف
اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند .ـ بهترین سرمایه

5454با توجه به مفهوم این مصراع از شعر زیبای مولوی« :چون که صد آمد نود هم پیش ماست» ،چه نوع هدفی را و به چه دلیل باید در اولویت قرار دهیم؟
1
2
3
4

پایانناپذیر و پایدار ـ هدفهای بیشتری را در درون خود جای میدهند.
برتر و جامعتر ـ هدفهای بیشتری را در درون خود جای میدهند.
برتر و جامعتر ـ مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند.
پایانناپذیر و پایدار ـ مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند.

5555آدمهای زیرک و هوشمند با در نظر گرفتن چه اصلی هدفهای خود را انتخاب میکنند؟ و این انتخاب ،ریشۀ در چه اعتقادی دارد؟
1
2
3
4

چون که صد آمد نود هم پیش ماست .ـ به میزانی که هدفهای زندگی برتر و جامعتر باشند ،هدفهای کمتری را در درون خود جای میدهند.
با یک تیر چند نشان بزنند .ـ برخی هدفها پایانناپذیر و همیشگیاند و پاسخگوی استعدادهای مادی بیشتری در وجود ما هستند.
چون که صد آمد نود هم پیش ماست .ـ برخی هدفها پایانناپذیر و همیشگیاند و پاسخگوی استعدادهای مادی بیشتری در وجود ما هستند.
با یک تیر چند نشان بزنند .ـ به میزانی که هدفهای زندگی برتر و جامعتر باشند ،هدفهای بیشتری را در درون خود جای میدهند.

5656از دیدگاه اسالم ،چه هدفی کاملتر است؟ و بر این اساس ،هدفی که بتواند نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبا تبدیل کند ،چگونه هدفی است؟
1
2
3
4

بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی ،یعنی متنوع بودن استعدادهای انسان و بینهایتطلبی او باشد .ـ پایدارترین هدف دنیوی ما
تا انسان را به منبع و مبدأ زیباییها نرساند ،آرامش نیابد و از پای ننشیند .ـ برترین هدف اصلی ما
بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی ،یعنی متنوع بودن استعدادهای انسان و بینهایتطلبی او باشد .ـ برترین هدف اصلی ما
تا انسان را به منبع و مبدأ زیباییها نرساند ،آرامش نیافته و از پای ننشیند .ـ پایدارترین هدف دنیوی ما

5757در اندیشۀ اسالمی ،برترین هدف اصلی ما باید از چه ویژگی برخوردار باشد؟
1
3

بهتر بتواند پاسخگوی دو ویژگی متنوع بودن استعدادهای انسان و بینهایتطلبی او باشد.
اصل قرار گرفتن این هدف ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نشود.

2
4

همه استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود.
به گونهای باشد که به قول معروف «با یک تیر چند نشان بزنند».

5858براساس تعالیم اسالمی ،هدفی که «هدفهای بیشتری را در درون خود جای دهد»« ،بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی ،یعنی متنوع بودن استعدادهای
انسان و بینهایتطلبی او باشد ».و «همه استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود» ،به ترتیب ،چه نوع هدفهایی هستند؟
1
3

برتر و جامعتر ـ کاملتر ـ برترین هدف اصلی ما
کاملتر ـ برتر و جامعتر ـ برترین هدف اصلی ما

2
4

کاملتر ـ برترین هدف اصلی ما ـ برتر و جامعتر
برتر و جامعتر ـ برترین هدف اصلی ماـ کاملتر

5959رشد و تکامل شخصیت امام علی(ع) چگونه آغاز شد؟ و چه چیزی زمینهساز تجلی همۀ کماالت و زیباییها در وجود ایشان شد؟
1
2
3
4

با نظارت و تربیت پیامبر اکرم(ص) ـ تقرب ظاهری و معنوی به خداوند که برترین هدف ایشان بود.
با گرایش اسالم و مبارز با مشرکان ـ مقصود و هدف نهایی ایشان که خداوند بود.
با گرایش اسالم و مبارز با مشرکان ـ تقرب ظاهری و معنوی به خداوند که برترین هدف ایشان بود.
با نظارت و تربیت پیامبر اکرم(ص) ـ مقصود و هدف نهایی ایشان که خداوند بود.

 6060هر انسانی در ذات خود در جستجوی چه چیزی است؟ و نتیجۀ دستیابی به آن چه میباشد؟
1
3

کمالطلبی و زیباییطلبی ـ آرام و قرار
کمالطلبی و زیباییطلبی ـ بندگی خداوند

2
4

 6161در معارف اسالمی ،مقصود نهایی انسان چه چیزی معرفی شده است؟
1
3

خداوند که هر انسانی به صورت آگاهانه در جستجوی آن است.
خداوند که هر کمال و خوبی از او سرچشمه میگیرد و در جهان گسترده میشود.

2
4

سرچشمۀ خوبیها و زیباییها ـ آرام و قرار
سرچشمۀ خوبیها و زیباییها ـ کمالطلبی

آرامش و قرار در دنیا که با بندگی و عبودیت خداوند حاصل میشود.
آرامش و قرار در دنیا که با معرفت به خداوند و انجام دستورات او حاصل میشود.

6262براساس تعالیم اسالمی ،چه شناخت و معرفتی از خداوند را باید اساس و معیار انتخاب مقصود نهایی خود قرار دهیم؟
1
3

سرچشمه و مبدأ همه کماالت و زیباییها را در روح انسان قرار داده است.
ذات او نامحدود است و کماالت و خوبیهایش حد و اندازه دارد.

2
4

تنها او میتواند جسم و روح پايانناپذير انسان را سيراب کند.
هر کمال و خوبی از او سرچشمه میگیرد و در جهان گسترده میشود.

6363در اندیشۀ اسالمی ،برترین و اصلیترین هدفی که میتواند غایت و مقصد زندگی انسان باشد ،کدام است؟
1
2
3
4

قرب مادی و معنوی انسان به خدا ،که کماالت و خوبیهایش ،ح ّد و اندازهای ندارد.
بندگی خداوند ،که زمينه شکوفا شدن استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد.
قرب مادی و معنوی انسان به خدا ،که هر کمال و خوبی از او سرچشمه میگیرد.
خداوند ،که تنها او میتواند روح پایانناپذیر انسان را سیراب کند.

6464بینهایتطلب بودن ،از ویژگیهای کدام بُعد از وجود انسان است؟ و این بُعد ،خوبیها را چگونه میخواهد؟

		
 1روح ـ بیپایان
		
 3روح ـ در محدودۀ بندگی

2
4

روح و جسم ـ بیپایان
روح و جسم ـ در محدودۀ بندگی

6565از دیدگاه اسالم ،کدام هدف ،شایسته است که مقصود و هدف نهایی انسان باشد؟
1
3

خدا و بندگی او ـ روح بی نهایتطلب انسان ،خوبیها را بیپایان میخواهد.
خدا و همنشینی باصالحان ـ روح بینهایتطلب انسان ،خوبیها را بیپایان میخواهد.

2
4

خدا و همنشینی با صالحان ـ تنها خداوند ،روح و جسم پایانناپذیر انسان را سیراب میکند.
خدا و بندگی او ـ تنها خداوند ،روح و جسم پایانناپذیر انسان را سیراب میکند.

سال دهم ـ لوا سرد
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6666بر اساس معارف اسالمی ،نزدیکی و تقرب به خداوند ،چه نوع هدفی محسوب میشود؟ و از چه نوع است؟ و چگونه حاصل میشود؟
1
3

برترین و اصلیترین هدف ما ـ مادی و معنوی ـ کسب زیباییها و خوبیها
مقصود و هدف نهایی ما ـ حقیقی ـ معرفت و شناخت عمیقتر

2
4

مقصود و هدف نهایی ما ـ حقیقی ـ کسب زیباییها و خوبیها
برترین و اصلیترین هدف ما ـ مادی و معنوی ـ معرفت و شناخت عمیقتر

6767این واقعیت که چه بسا دو نفر در يک مکان در کنار هم باشند ولی هيچ نزديکی به هم احساس نکنند ،منکر کدام مورد است؟
1
3

نزديکی به خدا يک نزديکی حقيقی است.
تقرب به خداوند ،به دو صورت مادی و معنوی است.

2
4

دوری از خداوند ،بدترين نوع دوری است.
انسانها به ميزانی که زيبايیها و خوبیها را کسب کنند به خدا نزديکتر میشوند.

6868انسانهای زیرک در انتخاب هدفهای خود چه اصلی را رعایت میکنند؟ و کدام آیۀ شریفه به این مقصود اشاره دارد؟
1
2
3
4

بالحق»
السماوات و االرض و ما بينهما العبین ما خلقناهما ّال
ّ
استفادۀ درست از بهرههای مادی زندگی و آباد کردن سرای آخرت خويش ـ «و ما خلقنا ّ
انجام تمام کارهای خود در جهت رضای خدا و آباد کردن سرای آخرت خويش ـ «من كان يريد ثواب ال ّدنيا فعند اهلل ثواب ال ّدنيا و ْالخرهًْ»
بالحق»
السماوات و االرض و ما بينهما العبین ما خلقناهما ّال
ّ
انجام تمام کارهای خود در جهت رضای خدا و آباد کردن سرای آخرت خويش ـ «و ما خلقنا ّ
ْ
استفادۀ درست از بهرههای مادی زندگی و آباد کردن سرای آخرت خويش ـ «من كان يريد ثواب ال ّدنيا فعند اهلل ثواب ال ّدنيا و الخرهًْ»

6969افراد زيرک از چه طریق ،از بهرههای مادی زندگی استفادۀ درست میکنند؟ و چگونه خود را به خدا نزدیک میکنند و سرای آخرت خویش را آباد میکنند؟
1
2
3
4

با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود ـ انتخاب هدفی که به قول معروف «با یک تیر چند نشان بزنند»
به ميزانی که زيبايیها و خوبیها را کسب کنند .ـ انجام تمام کارهای دنيوی خود در جهت رضای خدا
با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود ـ انجام تمام کارهای دنيوی خود در جهت رضای خدا
به ميزانی که زيبايیها و خوبیها را کسب کنند .ـ انتخاب هدفی که به قول معروف «با یک تیر چند نشان بزنند»

7070با انتخاب خداوند به عنوان هدف اصلی خود در زندگی ،تمام اهداف زیر حاصل میشود ،بجز . ...

 1اصل قرار دادن حیات اخروی و سرکوب کردن هدفهای مادی
		
 3آباد کردن سرای آخرت خود

2
4

استفادۀ درست از بهرههای مادی زندگی
نزدیک شدن به خدا با انجام کارهای دنیوی خود برای رضای خدا

7171اگر بخواهیم از بهرههای مادی زندگی استفادۀ درست کنیم و سرای آخرت خویش را آباد سازیم ،باید پیام کدام آیۀ را مبنای زندگی خود قرار دهیم؟
1

بالحق»
«ما خلقناهما ّال
ّ

2

«إن ال ّدار اآلخرهًْ لهی الحیوان»
ّ

3

«فعند اهلل ثواب ال ّدنیا و اآلخرهًْ»

اب الدُّ نْيَا َو ْالخِ َرهًِْ» ،کدام مفهوم دریافت میگردد؟
اب الدُّ نْيَا َف ِعن َْد اهللِ ثَ َو ُ
7272از تدبّر در آیۀ شریفۀَ « :م ْن َك َ
ان ُيرِيدُ ثَ َو َ
1
2
3
4

4

«فالهمها فجورها و تقواها»

اگر هدفهای دنیوی اصل قرار گیرند ،مانع رسیدن به هدفهای اخروی میشوند.
انتخاب خداوند به عنوان هدف اصلی ،استفاده از بهرههای مادی زندگی و آخرتی آباد را با انجام کارها در جهت رضای خدا به همراه دارد.
تقرب به خداوند همت بزرگ و ارادۀ محکم میطلبد؛ همانطور که دستیابی به گوهرهای گرانقدر دریاها ،پشتکاری شگرف میخواهد.
آدمهای زیرک و هوشمند ،هدفهای پایانپذیر خود را به گونهای انتخاب میکنند که به قول معروف «با یک تیر چند نشان بزنند»

اب الدُّ نْيَا َو ْالخِ َرهًِْ» ،تناسب مفهومی بیشتری دارد؟
اب الدُّ نْيَا َف ِعن َْد اهللِ ثَ َو ُ
7373کدام عبارت با آیۀ شریفۀَ « :م ْن َك َ
ان ُيرِيدُ ثَ َو َ

		
 1دوست نزدیکتر از من به من است
		
 3با یک تیر چند نشان زدن.

2
4

چون که صد آمد نود هم پیش ماست.
ای دوست ،شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟

7474چه چیزی ضامن خوشبختی انسان است؟ و دستیابی به آن چه چیزی را میطلبد؟
1
3

نزدیکی و تقرب به خداوند ـ همت بزرگ و ارادۀ محکم
جستجوی فطری خداوند ـ تفکر در آیات و نشانههای الهی

2
4

نزدیکی و تقرب به خداوند ـ تفکر در آیات و نشانههای الهی
جستجوی فطری خداوند ـ همت بزرگ و ارادۀ محکم

7575این بیت زیبای مولوی« :ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟  /یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟» ،بیانگر چه موضوعی باشد؟ و مفهوم
کدام آیه است؟
1
3

عامترین هدف ـ «من کان یرید ثواب ال ّدنیا فعند اهلل ثواب ال ّدنیا و اآلخرهًْ»
«إن ال ّدار اآلخرهًْ لهی الحیوان»
برترین هدف ـ ّ

2
4

«إن ال ّدار اآلخرهًْ لهی الحیوان»
عامترین هدف ـ ّ
برترین هدف ـ «من کان یرید ثواب ال ّدنیا فعند اهلل ثواب ال ّدنیا و اآلخرهًْ»

7676مفهوم بیت« :ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟  /خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟» ،در کدام گزینه آمده است؟
1
2
3
4

اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی ،مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند.
افراد زیرک با شناخت عمیق خداوند به عنوان هدف ،با یک تیر چند نشان میزنند.
به میزانی که هدف ما برتر و جامعتر باشد ،هدفهای بیشتری را در درون خود جای میدهد.
آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف اصلی شود.

سؤاالت برگزیدۀ آزمونهای آزمایشی 
 7777خداوند ،برگزیدن هوشمندانۀ هدف زندگی را در کدام عبارت شریفه متذکر شده است و خطاب به چهکسانی آن را تبیین میکند؟
1
3

«ما خلقنا هما ّإل بالحق» ـ «من کان یرید الع ّزه»
«فعند اهلل ثواب الدنيا و اآلخرهًْ» ـ «من كان يريد ثواب ال ّدنيا»

2
4

«ما خلقنا هما ّإل بالحق» ـ «من كان يريد ثواب ال ّدنيا»
«فعند اهلل ثواب الدنيا و اآلخرهًْ» ـ «من کان یرید الع ّزه»

(قلمچی )98

 7878پيام آية شريفة «آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را ميطلبد ،آن مقدار از آن را كه بخواهيم ـ و به هر كس اراده كنيم ـ ميدهيم؛ سپس دوزخ را براي
(قلمچی )97
او قرار خواهيم داد تا با خواري و سرافكندگي در آن وارد شود» ،چيست؟
1
2
3
4

هدفهاي پايانناپذير همان هدفهاي اخروي هستند.
برخي هدفها پايانناپذيرند و پاسخگوي استعدادهاي مادي و معنوي بيشتري در وجود ما هستند.
اصل قرار گرفتن هدفهاي اخروي ،مانع بهرهمندي انسان از نعمتهاي دنيايي نميشوند.
اگر هدفهاي دنيوي اصل قرار گيرند ،مانع رسيدن به هدفهاي اخروي ميشوند.

انتشارات بهمنآبادی ـ سفیر خرد

20
 7979نزدیکی جان و دل به خداوند چه رهآوردی به دنبال دارد و زاییدۀ چیست؟
1
3

آبادی سرای آخرت ـ انگیزۀ رضای خدا در کارهای دنیوی
راضی شدن به حیات دنیوی ـ انگیزۀ رضای خدا در کارهای دنیوی

(قلمچی )97

2
4

آبادی سرای آخرت ـ لطف و رحمت ویژۀ خدا پس از شناخت هدف اصلی
راضی شدن به حیات دنیوی ـ لطف و رحمت ویژۀ خدا پس از شناخت هدف اصلی

8080ریشۀ اختالف در انتخاب هدفها کدام است و در چه صورت یک فرد ،همۀ زندگی خویش را در مسیر رسیدن به شهرت قرار میدهد؟
1
3

نوع اندیشۀ انسانها ـ اگر فکر کند داشتن شهرت مهم است.
نوع هدف اشخاص ـ اگر فکر کند داشتن شهرت مهم است.

2
4

بینش و نگرش خاص افراد ـ اگر هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار دهد.
جهانبینی هر فرد ـ اگر هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار دهد.

8181اختالف در هدف  ...نوع نگاه و اندیشه انسان است و برای انتخاب صحیح هدف و دل بستن به آن نیازمند  ...هستیم.
1

معلول ـ معیار

2

علت ـ معیار

3

(قلمچی )97

معلول ـ تالش بسیار

4

(قلمچی )96

علت ـ تالش بسیار

8282اگر بگوییم عملکرد انسان برای رسیدن به هدف با گیاهان و حیوانات تفاوت دارد ،کدام گزینه را میتوانیم مبنای تایید کالم خود قرار دهیم؟
1
2
3
4

انسان باید هدف خویش را بشناسد و با کمک غریزه به سمت آن برود اما حیوانات و گیاهان به صورت طبیعی به سوی هدف میروند.
انسان هدفش را انتخاب می کند و به سمت آن میرود اما حیوانات به صورت طبیعی و گیاهان غریزی به سمت هدف میروند.
گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سمت هدف میروند اما انسان پس از تشخیص و انتخاب هدف به سمت آن میرود.
گیاهان ،حیوانات و انسانها با استفاده از غریزه و به صورت کام ً
ال طبیعی به سمت هدفشان حرکت میکنند.

8383شع ر «ای عقل تو به باشی در دانش یا در بینش؟  /یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟» ،اشاره دارد به ...
1
3

کسانی که بهترین و با ارزشترین دارایی و سرمایههای خود را از دست دادهاند.
میتوان با یک تیر چند نشان را زد و به همۀ اهداف دنیایی رسید.

2
4

برخی از هدفها به گونهای هستند که هدف دیگر را نیز در بردارند.
میتوان به حیات دنیایی راضی شد و به این حیات آرام گرفت.

8484در مسیر انتخاب صحیح هدفها و دلبستگی به آنها ،مشخص شدن کدام موضوع الزم و ضروری است؟
1

ارزش هدف

1

گیاهان ـ انسان ـ حیوان

2

ابزار رسیدن به هدف

2

گیاهان ـ حیوان ـ انسان

3

چگونگی و نحوۀ رسیدن به خواستهها

3

حیوان ـ گیاهان ـ انسان

(قلمچی )96

(قلمچی )95

(قلمچی )95

4

شیوهها و راههای رسیدن به هدف

4

حیوان ـ انسان ـ گیاهان

8585هریک از موارد «حرکت به سوی هدف به صورت طبیعی»« ،توقف در سرحدی از رشد و کمال» و «حرکت به سوی هدف در پی شناخت و انتخاب» ،به ترتیب،
(قلمچی )95
مربوط به چگونگی انتخاب هدف در  ... ،...و  ...است.

سؤاالت سراسری 
8686عبارت «برخی از هدفها به گونهای هستند که هدفهای دیگر را نیز دربردارند و رسیدن به آنها مساوی رسیدن به هدفهای دیگر نیز هست» ،مبیّن کدام
(خارج از کشور )98
مورد است؟

« 1و ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست را به حق آفریدیم».
« 2هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد ،نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست».
« 3این دنیا ،جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت زندگی حقیقی است اگر میدانستند».
« 4بهراستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم  ...تا مردم به اقامة عدل و داد برخیزند».

8787در فرایند انتخاب هدف ،کدام آیۀ شریفه مصداق «یک تیر و چند نشان» است؟
1
3

رب العالمين»
«قل إن صالتی و ن ُُسکی و محيای و مماتی هلل ّ
«و من يتوكل على اهلل فهو حسبه به إن اهلل بالغ أمره»

2
4

8888برای انتخاب صحیح هدفها و دل بستن به آنها ،کدام فرایند الزم است؟
1
2
3
4

هر فرد با بینش و نگرش خاص خود باید به سراغ هدفی برود و آن را انتخاب کند.
تنها هدفهایی باید انتخاب شوند که میل بینهایتطلبی درون انسان را آرام کنند.
باید ارزش هدفها مشخص شود و متناسب با ارزشی که دارند به آنها رتبه داده شود.
هدفهای زندگی به اصلی و فرعی تقسیم شوند و فقط هدفهای اصلی مورد توجه قرار گیرند.

8989بیت زیر به دنبال انتقال کدام مفهوم به مخاطب است؟
1
3

«من كان يريد ثواب الدنيا فعند اهلل ثواب الدنيا و اآلخرهًْ»
«و ما خلقت الجن و اإلنس إال ليعبدون»

(خارج از کشور انسانی )98

ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو
انسان در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است.
برخی از هدف ها به گونهای هستند که هدفهای دیگر را نیز در بردارند.

2
4

یا آن که برآرد گل ،صد نرگستر سازد
برخی با خوبیها و زیباییهای درون خود به دنبال هدف میگردند.
افرادی هستند که به حیات دنیوی راضی شده اند و به آن آرام گرفتهاند.

9090کدام عبارت قرآنی ،تأکید میکند هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شدهای به این جهان گام نهاده است؟

		
« 1أَنْ ُت ُم الْ ُفق ََرا ُء إِلَى اهللِ»
ْ
ًْ
		
« 3لَ َي ْج َم َع َّن ُك ْم إِلَى َي ْو ِم الق َِيا َمهِ»

2
4

الح ِّق»
«ما خَ لَ ُ
قناهما إِ ّل ب ِ َ
ْ
ّ
ْ
َ
ون»
« َو َما خَ لَق ُْت ال ِج َّن َو ِ
نس إِل ل َِي ْع ُب ُد ِ
ال َ

(ریاضی )98

(تجربی )98

(زبان )98

