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ایــن درس شــامل 9  آیــه اســت. در ایــن درس بــه هــدف آفرینــش و تفــاوت انســان بــا ســایر 
ــم. ــن هــدف می پردازی ــه ای موجــودات در رســیدن ب

ارزیابــی محتــوا: دو آیــۀ ایــن درس بــه تازگــی در کتــاب ذکــر شــده اند و احتمــال طــرح تســت 
از آنهــا وجــود دارد. آیــات ایــن درس نســبت بــه هــم مفاهیــم نزدیکــی دارنــد؛ بــا دقّــت آنهــا 

را مطالعــه فرماییــد.
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ترجمه و پیا مآیات و احادیث

ماواِت َو اأَلرَض ........................................................................................................................ و ما آسمان ها و زمین َو ما َخَلقَنا السَّ
َو ما بَیَنُهما الِعبیَن .......................................................................................................... و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم
ما َخَلقَناُهما ِإاّل بِالَحقِّ .......................................................................................................................آنها را جز به حق خلق نکردیم.
دخان،38و39  

 

 حق بودن آفرینش به معنی هدف دار بودن خلقت است.
 جهان آفرینش بی هدف نیست.

 همۀ موجودات به سوی هدفی حکیمانه در حرکت هستند. )بازیچه و سرگرمی نیستند(
 هدفمندی آفرینش نمایانگر حکمت خداوند است.

»آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن قدر از آن را که بخواهیم ـ و به هر کس اراده کنیم - می دهیم؛ سپس دوزخ 
را برای او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.« 1

اسراء ،18  

 

 آنچه زشت است، خصلت دنیا گرایی است. )نه اصل دنیا( . »کاَن یُریُد العاجلة«
 خواست انسان بی حّد و حصر است، پس باید در چارچوب ارادۀ الهی محدود شود. »ما نَشاُء«

 همۀ دنیا خواهان به دنیا نمی رسند. »لَِمن نُِریُد«
 دنیاطلبان و صاحبان اهداف ماّدی، شاید به مقداری از نام و نان برسند ولی قیامتشان تباه است. »جعلنا لَُه َجَهنَّم«

 پایان دنیاطلبی، پیشیمانی و دوزخ است. »جعلنا لَُه َجَهنَّم«
 دنیاطلبان، هم در آتش می سوزند )عذاب جسمی(، هم تحقیر می شوند )عذاب روحی( . »یَصلها َمذُمومًا مدُحوراً«

»و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.«2
اسراء،19  

 

 انسان، آزاده و دارای اراده است . »َمن أَراَد« 
 آخرت، بدون تالش به دست نمی آید. »َسعی لَها«

لنا لَه فیها ما نَشاُء لَِمن نُریُد ثُمَّ َجَعلنا لَُه َجَهنََّم یَصلها َمذمومًا مدحوراً« 1- »َمن کاَن یُریُد العاِجَلَة َعجَّ

2- »َو َمن اَراَد اآلِخَرِة و َسعی لَها َسعیها َو ُهَو ُمؤمِن َفاولئَک کاَن َسعیُُهم َمشکوراً« 

موضوع: هدفمندی آفرینشبسم اهلل الرحمن الّرحیم

کلیدواژۀ میانبر:   هدفمندی آفرینش / رد عبث بودن خلقت / آفرینش بر اساس حق 

موضوع: دنیاطلبی به همراه عدم توجه به آخرت

کلیدواژۀ میانبر: زودگذر بودن دنیا /  جایگاه دنیاطلبان؛ دوزخ 

موضوع: سرانجام طلب آخرت

کلیدواژۀ میانبر: انتخاب هدف زندگی = اختیار / هدف اخروی = پایان ناپذیر )همیشگی(/ بدست آوردن آخرت همراه با تالش
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 برای سعادت اخروی، تالش ویژه ای الزم است. »َسعی لَها َسعیَها«
 ایمان، شرط نتیجه گیری از تالش دنیوی است. »و هو مؤمًن«

 تالش مؤمنان مورد تقدیر و سپاس است، چه به نتیجه برسد یا نرسد. «کاَن سعیُهم َمشکوراً«

»بعضی از مردم می گویند: خداوندا، به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند.1«
بقره،200  

 

 در این آیه به کسانی اشاره دارد که فقط خواهان اهداف پایان پذیر دنیا هستند و غافل از آخرت هستند.
 سطحی نگر نباشیم. گروهی در بهترین زمان ها و مکان ها، تنها دعای آنها رسیدن به زندگی کوتاه و ماّدی است.»ربّنا آتنا فی الدنیا و ما 

لَُه فی اآلِخَرة مِن َخالٍق«
 این آیه و آیۀ »آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، ....«  با یکدیگر هم مفهوم هستند و هر دو به یک موضوع اشاره دارند.

»و بعضی می گویند: پروردگارا، به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی و مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگه دار.2«
بقره،201   

 

 دنیا و آخرت با هم منافاتی ندارند، به شرط آنکه انسان به دنبال حسنه و نیکی باشد. »فی الدنیا حسنًة و فی اآلخِرِة َحَسنًَة«
 هر رفاهی مذموم نیست، بلکه زندگانی نیکو، مطلوب هست. »ربّنا آتنا فی الدنیا َحَسنََة«

 دوزخ حساب جدایی دارذ. با اینکه از خداوند نیکی آخرت را می خواهند، ولی برای نجات از آتش، جداگانه دعا می کنند. »قِنا َعذاَب النّارِ«
 این آیه و آیۀ »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.« با یکدیگر 

هم مفهوم هستند و هر دو به یک موضوع اشاره دارند.

»اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است.3«
بقره،202  

 
 خداوند در این آیه بهره مندی از نعمت ها و بهره های اخروی را مخصوص کسانی می داند که اهداف اخروی را هدف اصلی زندگی خود 

قرار داده اند.
  خداوند پاداش چنین افرادی را در آخرت سریع می دهد.

1- »... َفِمَن النّاِس َمن یَُقوُل َربَّنا آتنا فِی الّدنیا َو ما لَُه فی اآلِخَرِة مِن َخالٍق«

2- »َو مِنُهم َمن یَقوُل َربَّنا آتنا فِی الّدنیا َحَسَنَة و فی اآلِخَرِة َحَسَنة و قِنا عذاَب النّار« 

3- »اُولئَِک لَُهم نَصیٌب مِّما َکَسبُوا َو اهللُ َسریُع الِحساب« 

موضوع: دنیاطلبی به همراه عدم توجه به آخرت

کلیدواژۀ میانبر: خواهان اهداف پایان پذیر دنیا / غافل از آخرت /بی بهره از نعمت های بهشت

موضوع: طلب آخرت

کلیدواژۀ میانبر: عدم منافات دنیا و آخرت با شرط نیکی / دعا برای نجات از آتش

موضوع: سرانجام طلب آخرت

کلیدواژۀ میانبر: اهداف اخروی = هدف اصلی زندگی / پاداش سریع
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 »آن چه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟1«
قصص،60  

 

 نعمت های دنیوی محدود )پایان پذیر( است ولی پاداش الهی نامحدود و غیر قابل تصّور است )پایان ناپذیر(.
 آخرت بر دنیا برتری دارد دل بستن به این دنیا بی نتیجه است.

ْنیا ................................................................................................ هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد َو َمْن کاَن یُریُد َثواَب  الدُّ
نیا َو اآلِخَرِة ..................................................................................... نعمت و پاداش دنیا و آخرت، نزد خداست. َفِعنَد اهلِل َثواُب الدُّ
نساء،134  

 

 در این آیه، خداوند به عنوان سرچشمۀ نعمت ها در هر دو جهان معرفی شده است.
 منظور از»ِعنَد اهلل« این است که هرکس بخواهد به پاداش برسد، باید امور عبادی که خداوند تعیین کرده است را انجام دهد.

 مخاطب این آیه، همۀ مردم هستند. )نه فقط مومنان(

............................................................................................................................................................... بگو نمازم، ُقل ِإنَّ َصالتی 
َو نُُسکی َو َمْحیاَی َو َمماتی ........................................................................................................ همۀ اعمالم و زندگی و مرگ من،
هلِلِ َربِّ العالَمین ........................................................................................................... برای خداست که پروردگار جهانیان است.
انعام،162  

 

 هدف از آفرینش، انجام اعمال عبادی به منظور کسب رضای خداوند است.
 نماز مقدم بر سایر اعمال است.

 زندگی باید در جهت کسب رضای خداوند باشد.

متن خط به خط کتاب

مقدمه  
»... در عالم یک چیزی است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست   
و اگر جمله را به جا آری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی؛ هم چنان که پادشاهی تو را به دِه فرستاده برای کار 

نیا و زینَتَها َو ما عِنَد اهللِ َخیٌر َو اَبقی« 1- »َو ما اوتیتُم مِن َشیءٍ فمتاُع الحیاِة الدُّ

موضوع: اهداف پایان پذیر و پایان ناپذیر

کلیدواژۀ میانبر:  اهداف دنیوی ؛ پایان پذیر/ نعمت های خداوند ؛ پایان ناپذیر )همیشگی( / برتری آخرت بر دنیا

موضوع: بهره مندی از نعمات؛ نتیجۀ بندگی

کلیدواژۀ میانبر: اختصاص نعمات دنیوی و اخروی به خداوند/ خداوند؛ پاسخ گوی تالش انسان 

موضوع: زندگی جهت کسب رضایت خداوند

کلیدواژۀ میانبر:  تقدم نماز بر سایر عبادات / هدف اصلی زندگی/ زندگی برای خداوند
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معین، تو رفتی صد کار دیگر گزاردی، چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی، گویی که هیچ نگزاردی. پس آدمی در این عالم 
برای کاری آمده است و مقصود آن است، چون آن نمی گزارد، پس هیچ نکرده باشد. اگر تو گویی اگرچه آن کاری که خدا مرا برای 
آن آفریده نمی کنم در عوض، چندین کار دیگر انجام می دهم، گویم آدمی را برای آن کارهای دیگرت نیافریده اند. هم چنان باشد 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 
گندیده ای کنی و یا دیگ زرین بیاوری و در آن شلغم بپزی و بگویی که من این ها را معطل نگذاشته و به کار گرفته ام! جای افسوس 

و خنده نباشد؟
حق تعالی نیز تو را ارزش بسیار داده است؛ پس ببین که برای چه تو را خلق کرده و برای چه کار فرستاد.«  

جهان هدفمند )متناسب با آیۀ »َو ما َخَلقنَا السماواِت واألرَض َو ما بَینَهما الِعبیَن ما َخَلقنَاُهما إاّل بِالَحّق« (  
در پس خلقت تک تک موجودات )نه فقط انسان( این جهان، هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آنها خدایی حکیم است که هیچ کاری را   

بیهوده انجام نمی دهد. قرآن کریم در آیات گوناگون بر این نکته تأکید می کند و آفرینش جهان را »حق« می داند.

) » تفاوت و شباهت انسان با سایر موجودات )متناسب با آیۀ »َو ما َخَلقنَا السماواِت و األرَض َو ما بَینَهما الِعبیَن ما َخَلقنَاُهما إاّل بِالَحقِّ  
حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدف دار بودن خلقت آنها است. )حق بودن  هدفدار بودن( این آیه به خوبی بر این   
موضوع داللت دارد که جهان آفرینش بی هدف نیست و هر موجودی بر اساس برنامۀ حساب شده ای به این جهان گام نهاده است و 

به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.
انسان نیز مانند سایر موجودات از جمله حیوانات و گیاهان، از این قاعدۀ کلی جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است.   
هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است. از این رو، حضرت علی )ع( هرگاه 

که مردم را موعظه می کرد، معموالً سخن خود را با این عبارات آغاز می کرد:
»ای مردم .... هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود وانگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش   

بپزدازد.«

تفاوت های انسان با سایر موجودات  
البته میان هدف انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی وجود دارد. تفاوت هایی که به ویژگی ها خاص انسان و   

تمایز او از سایر موجودات بازمی گردد. برخی از این تفاوت ها عبارت اند از:
1- انسان خود باید هدف خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد؛ در حالی که گیاهان به صورت طبیعی   
و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند؛ مثاًل دانۀ گندم به صورت طبیعی در جهت رسیدن به هدف نهایی 
خود یعنی تبدیل شدن به خوشه ای با ده ها دانه حرکت می کند و یا نهال کوچک خرما در مسیر رسیدن به نخلی تنومند پیش می رود.

2- انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند، مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است. به   
همین دلیل، به دنبال انتخاب هدف هایی است که از طریق آن، استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند.

3- انسان دارای روحیۀ بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون   
می گردد. او به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود. این انسان بی نهایت طلب، در زندگی خود همواره در حال 
انتخاب هدف است؛ هدف هایی که پایان نیابد و تمام نشود. در حالی که حیوانات و گیاهان هدف های محدودی دارند و هنگامی که 
به سر حدی از رشد و کمال می رسند؛ متوقف می شوند، چنان که گویی راهشان پایان یافته است. )اهداف انسان  نامحدود/اهداف 

گیاهان  محدود(

اختالف در انتخاب هدف  
ابتدا سردرگم  وقتی به دنیای انسان ها می نگریم، با دنیای حیرت انگیزی مواجه می شویم؛ چنان اختالفی در هدف ها وجود دارد که   
می شویم )اختالف در اهداف  ابتدا موجب سردرگمی می شود( که به راستی کدام انتخاب درست و همسو با میل بی نهایت طلب 

انسان و استعدادهای فراوان مادی و معنوی اوست و کدام یک این گونه نیست؟
کسانی که به دنبال پول و ثروت اند، برخی دل به کشف اسرار جهان سپرده اند، برخی به دنبال جاه و مقام اند، و دسته ای به خدمت به   
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خلق را سرلوحۀ زندگی خود قرار داده اند. گروهی به هنرمندی و نقش آفرینی در عرصه های هنری می اندیشند، گروهی در آرزوی 
قهرمانی در ورزش، پیوسته می کوشند و ...

اهداف فرعی و اصلی  
هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است، می کوشد   
به دیگران کمک کند؛ کسی هم که فکر می کند داشتن شهرت مهم است، همۀ زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد. 
اگر کسی مقاصد کوچک در نظرش جلوه کند، به سوی همان مقصد می رود و گمان می کند این هدف ها می توانند میل بی نهایت طلب 
درونش را آرام کنند )تجلی مقاصد کوچک   گمان پنداری به آرامش درون(. کسی هم که کماالت و خوبی های متعالی و بزرگ را 

شناخته، به آنها دل می بندد و برای رسیدن به آنها می کوشد. پس این اختالف، ریشه در نوع اندیشۀ انسان دارد.

معیارهای انتخاب هدف های اصلی  
با توجه به تفاوت نگاه انسان ها، برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها نیازمند معیار و مالک هستیم؛ معیاری که بتوانیم به وسیلۀ   
آن، هدف های همسو با میل بی نهایت طلب و استعدا های متنوع انسان را مشخص کنیم. بدین وسیله، هدف های زندگی را به درستی 

برخواهیم گزید و عمر خود را برای رسیدن به آنها صرف خواهیم کرد.
خدای رحیم و مهربان که از همه به ما مهربان تر و از خود ما به نیازهای ما آگاه تر است، در این مورد ما را هدایت و راهنمایی کرده و معیار   

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

اهداف فرعی و اصلی  
با توجه به تدبر در آیات، این جا سخن از هدف های اصلی و فرعی است که هر دو خوب می باشند و برای زندگی ما ضروری هستند.   
مهم این است که هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع ما در رسیدن به اهداف 
تنها بد نیست بلکه ضروری و خوب  نه  بازدارند. تالش برای رسیدن به نعمت های دنیا  از رفتن به سوی کماالت  اصلی شوند و 
است. فقط باید توجه کنیم که برای رسیدن به نعمت های دنیا مرتکب گناه نشویم و آن قدر سرگرم آنها نباشیم که از زیبایی های پایدار 

بازبمانیم.
)مهم ترین نکته  اصل قرار ندادن هدف های فرعی است(  

برترین هدف  
حتماً این مصرع از شعر زیبای مولوی را شنیده ای که می گوید:  

  چون که صد آمد نود هم پیش ماست
این مصراع را به صورت یک ضرب المثل در جایی که یک چیز، جامع و دربردارندۀ چیزهای دیگری است، استفاده می کنند. برخی   
هد ف های زندگی، نیز این گونه اند؛ یعنی دربردارندۀ هدف های دیگر نیر هستند و رسیدن به آنها برابر با دستیابی به سایر اهداف نیز 
هست. به میزانی که این گونه هدف ها برتر و جامع تر باشند، هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند. معموالً آدم های زیرک 
و هوشمند هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند که به قول معروف »با یک تیر چند نشان بزنند«. حال به نظر شما در میان 

هدف های اصلی، برترین و کامل ترین هدف کدام است؟ هدفی که رسیدن به آن مساوی رسیدن به هد ف های دیگر نیز باشد؟
با توجه به دو ویژگی »متنوع بودن استعدادهای انسان« و »بی نهایت طلبی او« اگر هدفی را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی این   
دو ویژگی باشد، آن هدف، کامل تر است. بنابراین برترین هدف اصلی ما آن هدفی است که همۀ استعدادهای متنوع ما را در برگیرد و 
در جایی متوقف نشود و نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبا تبدیل کند، به طوری که سراسری وجود ما را شادابی، بالندگی، شور 

و نشاط فرا گیرد.

چگونگی رسیدن انسان به آرامش  
امیرمؤمنان علی )ع( را ببینید! ایشان رشد و تکامل خود را زیر نظر و با تربیت پیامبر اکرم )ص( آغاز کرد و جلوه گاه همۀ کماالت و   
زیبایی ها شد. وقتی به شخصیت ایشان می نگرید، می بینید که ایشان در میدان علم و دانش، رشادت و جنگاوری، سخنوری و خطابه، 
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مهربانی و دوستی، پهلوانی و جوانمردی، نیایش و عبادت، حق طلبی و عدالت، پس از رسول خدا )ص( بی نظیر است. راستی ایشان 
چه چیزی را مقصود و هدف خود قرار داده که به همۀ این زیبایی ها دست یافته است؟

هر کس اندکی تأمل کند، می بیند که در ذات خود در جست وجوی سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبداء نرسد،   
آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست. این سرچشمه، همان خداوند است که خالق همۀ کماالت و زیبایی هاست؛ او که خود نامحدود 

است و کماالت و خوبی هایش حد و اندازه ندارد. هر کمال و خوبی از او سرچشمه می گیرد و در جهان گسترده می شود.

مقصود و هدف نهایی  
پس مقصود و هدف نهایی ما خداوند است. به راستی جز او چه کسی و چه چیزی می تواند برترین و اصلی ترین هدف ما باشد؟ چه   
کسی جز او می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند و زمینۀ شکوفاشدن استعداد های متنوع مادی و معنوی انسان را فراهم آورد؟ 
اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته است که تنها تقّرب و نزدیکی به خدای بزرگ 

مقصد نهایی او باشد.
البته نزدیکی و تقرب به خداوند، نزدیکی مکانی و ظاهری نیست. چه بسا دو نفر در یک مکان در کنار هم باشند ولی هیچ نزدیکی به   
هم احساس نکنند. نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی است، همان طور که دوری از او هم بدترین نوع دوری است. خدا سرچشمۀ 

زیبایی ها و خوبی هاست و انسان ها به میزانی که زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند به خدا نزدیک تر شوند.

انسان های زیرک  
افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند و هم از آن جایی که تمام کارهای   
دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد 

می سازند.

البته این هدف به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست همت بزرگ و ارادۀ محکم می طلبد؛ همان طور که دستیابی به   
گوهرهای گرانقدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد.

خـوبی قمـــر بهتر یا آن که قـمر ســازد؟ ای دوست، شکر بهتر یا آن که شـکر ســازد   
یا آن کــه برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟ ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟    
یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ ای عقل تو به باشی در دانــش و در بینـش؟    

)پیام شعر(  
  فقط خداوند است که می تواند پاسخ گوی نیازهای انسان باشد.

  انسان ها باید خداوند را به عنوان هدف اصلی زندگی خود قرار دهند.
نیا َو اآلِخَرة« تناسب مفهومی دارند و به انتخاب خداوند به عنوان  نیا َفعِنَد اهللَ ثَواُب الدُّ    این ابیات با آیۀ »َو َمن کاَن یُریُد ثواب الدُّ

اولویت هدف ها در زندگی، اشاره دارند.

فعالیت کالسی

به نظر شما منشأ این اختالف ها در انتخاب هدف چیست؟
پاسخ: این اختالف ها در انتخاب اهداف، ریشه در نگرش انسان ها و طرز نگاه آنها به مسائل مختلف دارد.

تدبرکنید

 برای رسیدن به معیارهای انتخاب هدف، در ترجمۀ آیات تدبر کنید و با تأّمل در آنها و ارتباط دادن آنها به یکدیگر، پیام ها را تکمیل 
کنید و آیاتی را که این پیام ها از آنها استخراج می شوند، مشخص نمایید.

»آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن قدر از آن را که بخواهیم ـ و به هر کس اراده کنیم ـ می دهیم؛ سپس دوزخ را برای 
)اسراء ، 18( او قرار خواهیم داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.« 
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)اسراء، 19( »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.« 
)بقره، 200( »بعضی از مردم می گویند: خداوندا، به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارند« 
)بقره، 201( و بعضی می گویند: پروردگارا، به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی و مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگه دار.« 
)بقره، 202( »اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است. « 
)قصص، 60( »آن چه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟« 

آیات مرتبط با پیامپیام

ــا پاســخگوی برخــی 1 ــتند و تنه ــر هس ــا و دل بســتگی ها محــدود و پایان پذی برخــی از هدف ه
از اســتعدادهای مــادی مــا هســتند.

18 سورۀ اسراء
200 سورۀ بقره

اگر کسی هدف های پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری از آن 2
برسد.

18 سورۀ اسراء

200 سورۀ بقرهاگر کسی فقط هدف های پایان پذیر را انتخاب کند، دوزخی است و در آخرت هیچ بهره ای ندارد.3
18 سورۀ اسراء

برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در 4
وجود ما هستند.

201 و 202 سورۀ بقره

اگر کسی هدف های پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند و برای رسیدن به آنها سعی و 5
کوشش کند، به هدف خود خواهد رسید

19 سورۀ اسراء

60 سورۀ قصصهدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند.6

60 سورۀ قصصهدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.7

201 و 202 سورۀ بقرهاصل قرارگرفتن هدف های اخروی، مانع از بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند.8

18 سورۀ اسراءاگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع از رسیدن به هدف های اخروی می شوند.9
200 سورۀ بقره

نتیجه: برنامه ریزی انسان باید دربرگیرندۀ اهداف اخروی و اهداف دنیوی باشد و به گونه ای تنظیم شود که اهداف اخروی اصل قرار 
گیرند و هدف های دنیوی فرع و تابع آنها باشند.

تدبرکنید

به نظر شما برنامۀ زندگی روزانۀ من و شما چگونه باید باشد تا براساس آیۀ زیر تمامی اعمال و زندگی ما برای خدا باشد؟  
پاسخ: برنامۀ زندگی خود را باید به گونه ای تنظیم کنیم که همۀ اعمال و کارهای خود بر اساس دستورات خداوند و قوانین الهی و در   

جهت رضای خداوند باشد.

اندیشه و تحقیق

1- شعر »چون که صد آمد، نود هم پیش ماست« چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی دارد؟

پاسخ:  هرچه انسان هدف جامع تر و کامل تری را انتخاب نماید، اهداف بیشتری پوشش می دهد. پس شایسته است که باالترین هدف   
یعنی تقرب به خدا به عنوان هدف اصلی انتخاب شود تا اهداف دیگر نیز پوشش داده شود.
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2- دلیل بیاورید:

الف( زیرک ترین افراد این جهان، مؤمنان هستند.  
پاسخ: چون مؤمنان هدف نهایی خود را تقرب به خدا قرار داده اند، با یک تیرچند نشان می زنند و عالوه بر دنیا از نعمت های اخروی   

نیز بهره مند می شوند؛ این نشان از زیرک بودن آنها است.
ب( کسی که هدف اصلی زندگی خود را ثروتمندشدن قرار دهد، دچار خسران می شود.  

پاسخ:چون این فرد هدف فرعی و پایان پذیر را به جای هدف اصلی قرار داده و بر اساس قرآن و عقل، دچار خسران می شود، چرا که   
برای ثروتمند شدن ممکن دست به هر کاری بزند.

3- شخصی می گوید »الزمۀ 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؟
پاسخ: خیر . زیرا اهداف فرعی مانع رسیدن به اهداف اصلی نمی شود. آیات قرآن نیز این نکته را تأیید می کنند.  

4- حکایت زیر را بخوانید و با توجه به آن به سؤال پاسخ دهید.

»مسافری در سفر خود به یک دوراهی رسید. از پیرمردی که در آن جا نشسته بود پرسید: من از کدام یک از این دو راه راه باید   
بروم؟ پیرمرد گفت: قصد داری به کجا بروی؟ مسافر جواب داد: نمی دانم! پیرمرد گفت: وقتی نمی دانی به کجا می خواهی بروی، 

تفاوتی نمی کند که کدام راه را انتخاب کنی!«
به نظر شما این حکایت، با کدام یک از بخش های درس در ارتباط است؟ چرا؟  

پاسخ: کسی که هدف زندگی خود را انتخاب نکرده است، نمی تواند برای زندگی خود برنامه ریزی نماید. اول باید در زندگی اهداف   
را مشخص کرد و سپس آنها را دسته بندی نمود و براساس اصلی و فرعی بودن هر یک برای زندگی خود برنامه ریزی کرد.

نمودار مرور سریع و جمعب ندی

1( آفرینش جهان بر اساس حکمت است در نتیجه آفرینش حق است. )معلول(  
2( هیچ کار بیهوده ای انجام نمی دهد. )معلول(  
3( جهان آفرینش، سرگرمی نیست. )معلول(  

1( گیاهان به طور طبیعی و حیوانات به طور غریزی به سمت هدف می روند.   
1( هدف خود را بشناسد. 1( تفاوت اول    

2( آن را انتخاب کند. 2( ولی انسان باید    
3( به سوی آن گام بردارد.    

1( حیوانات و گیاهان  استعدادهای محدود 2( تفاوت دوم   
2( انسان  استعداد فراوان مادی و معنوی   

1( هدف های کوتاه و محدودی دارند.  1( حیوانات و گیاهان    
2( وقتی به حدی از رشد برسند، رشدشان متوقف می شود. 3( تفاوت سوم    

1( روحیۀ بی نهایت طلب است. )علت(     
2( به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد. )معلول( 2( انسان دارای    

3( هدف های زیادی دارد وهمیشه در حال انتخاب هدف است. )معلول(     

1( چون خداوند 
حکیم است 

)علت(  

2(تفاوت انسان ها 
با سایر موجودات  

در نحوۀ انتخاب 
هدف و چگونگی 
حرکت به سوی 

آن    
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1( پایان پذیر   
2( وجودشان ضروری است. 1( فرعی   

3( به آن نباید وابسته شد. مثال: خرید خانه   

1( پایان ناپذیر   
2( وجودشان الزم و ضروری است.   2( اصلی   

3( می توانیم به آن وابسته شویم. مثال: محبت   

1( به حیات دنیوی راضی شده اند و با آن آرام گرفته اند و عمر را صرف کارهای بی ارزش می کنند.   
1( از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند. )معلول(    

2( خود را به خدا نزدیک می کنند. )معلول(  2( بندگی خدا را هدف اصلی قرار   
3( آخرت خود را آباد می کنند. )معلول( داده اند وتمام کارهایشان را برای   

4( با یک تیر چند نشان می زنند. )معلول( کسب رضایت او انجام می دهند.   

جدول روابط و نکات

معلولعلت

1( آفرینش حق است             خداوند حکیم است.1
2( هیچ کار بیهوده ای انجام نمی دهد

3( جهان سرگرمی نیست

1( به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد. انسان دارای روحیۀ بی نهایت طلب است.2
2( هدف های زیادی دارد. 

3( همیشه در حال انتخاب هدف است

1( مفاهیم کلیدی زندگی تعریف جدید می یابند.    انتخاب خداوند به عنوان هدف اصلی در زندگی3
2( انسان شایستۀ دریافت لطف و رحمت الهی می شود.   

3( دستیابی به زندگی سعادتمندانه

کلمات مترادف تستی

مترادفات و کلیدواژه های کنکوری کلمه/ عبارت      

هدفدار بودن خلقت آنها حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین    )1

اهداف پایان پذیر و موقت اهداف فرعی   )2

اهداف پایان ناپذیر و همیشگی 3(  اهداف اصلی 

استفادة درست از بهره های مادی = کوهنوردی در مسیر نزدیک شدن به قله 4(  افراد زیرک 

عبادت و بندگی خدا 5(  هدف  نهایی خلقت انسان 

ویژگی مشترک همۀ اهداف )فرعی و اصلی(

وجود همۀ آنها ضروری است
3(اهداف

4(انسان ها دو 
گروه اند
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اولین/بهترین/برترین ها

شاید کامل ترین تعبیر دربارۀ »زندگی به خاطر خدا« تعبیر خود خداوند باشد که می فرماید: »ُقل اّن َصالتی ...«1(

برترین، کامل ترین و ارزشمندترین هدف انسان، »عبادت و بندگی خداوند و کسب رضای الهی« است.2(

تعبیر قرآنی کسانی که به حیات دنیوی راضی شده اند، مصداق کسانی است که بهترین و باارزش ترین دارایی وسرمایۀ 3(
خود را صرف کارهای کم ارزش می کنند.

اشتباه نکنیم

1( در این درس، بندگی خداوند به عنوان هدف نهایی خلقت معرفی شده است. آن را با هدف اصلی اشتباه نکنید. )بندگی خدا  هدف نهایی(   

ماواِت و األرَض و ما بَینَُهما ال ِعبیَن ...« می باشد. 2( »هدفمندی نظام آفرینش« مربوط به آیۀ »َو ما َخَلقنَا السَّ

3( همۀ افراد، از جمله افراد زیرک، از نعمت های دنیایی استفاده می کنند، ولی افراد زیرک از این نعمت ها برای رسیدن به سعادت اخروی 

استفاده می کنند.
4( اهداف فرعی و اصلی، هر دو برای زندگی ما ضروری هستند.

یادداشت
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پرسش های چهارگزینها ی تألیفی

شمارۀ سؤاالت ویژۀ مرور و جمع بندی: )1 ـ 3 ـ 5 ـ 8 ـ 10 ـ 13 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 25 ـ 29(

آسان(مرور مباحث کلی)
دو ویژگی ................. و ................... سرمایۀ عمر، حیاتی بودن پاسخ به کدام پرسش را ایجاد می کند؟- 1

١ ارزش قابل مقایسه با دیگر چیزها ـ کوتاه بودن ـ هدف ما از زندگی در این جهان چیست؟  
١ ارزش قابل مقایسه با دیگر چیزها ـ کوتاه بودن ـ هدف از اعمال عبادی انسان چیست؟  

٣ ارزش غیر قابل مقایسه با دیگر چیزها ـ عدم امکان تجدید ـ هدف ما از زندگی در این جهان چیست؟  
٤ ارزش غیر قابل مقایسه با دیگر چیزها ـ عدم امکان تجدید ـ هدف از اعمال عبادی انسان چیست؟  

در پس خلقت ............... این جهان هدفی وجود داشته است که این موضوع بیانگر ................ خداوند می باشد.- 2
٢ تک تک موجودات ـ عّزت ١ تک تک موجودات ـ حکمت   

٤ فقط انسان ـ عّزت ٣ فقط انسان ـ حکمت    

ماواِت و األرَض و ما بَینَُهما ال عِبیَن ما َخَلقنا ُهما ااِّل بِالَحق« ، کلمۀ حق در معنی ................ به کار رفته - 3 در آیۀ »َو ما َخَلقنَا السَّ
است و این معنی نمایانگر چه موضوعی است؟

٢ عدالتمندی ـ برقراری مساوات در آفرینش موجودات ١ هدفمندی ـ بیهوده نبودن آفرینش آسمان ها و زمین   
٤ هدفمندی ـ برقراری مساوات در آفرینش موجودات ٣ عدالتمندی ـ بیهوده نبودن آفرینش آسمان ها و زمین   

»مشابهت انسان با سایر موجودات« و »تفاوت انسان با سایر موجودات« در کدام موضوعات مطرح است؟- 4
٢ هدفمندی ـ چگونگی رسیدن به هدف ١ هدفمندی ـ نحوۀ زندگی و مرگ   

٤ داشتن سرمایۀ عمر ـ چگونگی رسیدن به هدف ٣ داشتن سرمایۀ عمر ـ نحوۀ زندگی و مرگ   

نحوۀ حرکت انسان، حیوانات و گیاهان به سوی هدف آفرینش خود، چگونه است؟- 5
١ شناسایی و انتخاب هدف و گام برداشتن به سوی آن ـ طبیعی ـ غریزی  

٢ انتخاب هدف بر اساس معیارهای دینی ـ طبیعی ـ غریزی  
٣ انتخاب هدف بر اساس معیارهای دینی ـ غریزی ـ طبیعی  

٤ شناسایی و انتخاب هدف و گام برداشتن به سوی آن ـ غریزی ـ طبیعی  

میزان عطش انسان در دستیابی به خواسته هایش چگونه است و چه زمانی اهداف زندگی اش را انتخاب می کند؟- 6
١ ثابت است ـ همواره  

٢ روز به روز افزوده می شود ـ همواره  
٣ ثابت است ـ دورۀ نوجوانی و جوانی  

٤ روز به روز افزوده می شود ـ دورۀ نوجوانی و جوانی  

»مواجه شدن با دنیای حیرت انگیز« و »وجود اختالف های زیاد در اهداف« به ترتیب مرهون نگرش به چه چیزی می باشد؟- 7
٢ دنیای گیاهان ـ دنیای گیاهان ١ دنیای انسان ها ـ دنیای گیاهان   

٤ دنیای گیاهان ـ دنیای انسان ها ٣ دنیای انسان ها ـ دنیای انسان ها   

اگر نظر انسان جلوه گاه مقاصد کوچک شود، چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟- 8
١ تالش برای دستیابی به آرمان های واالتر ـ گمان به این موضوع که این اهداف آرام بخش میل بی نهایت طلب اوست  

٢ تالش برای دستیابی به آرمان های واالتر ـ کوچک پنداشتن دنیا برای رسیدن به اهداف  
٣ حرکت به سوی مقاصد کوچک ـ کوچک پنداشتن دنیا برای رسیدن به اهداف  

٤ حرکت به سوی مقاصد کوچک ـ گمان به این موضوع که این اهداف آرام بخش میل بی نهایت طلب اوست  
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منشأ اختالف در اهداف انسان ها، چه موضوعی است و هم چنین برای انتخاب صحیح هدف ها، چه کاری را باید در دست اقدام - 9
قرار دهیم؟

٢ نوع توانایی انسان ـ تشخیص ارزش هدف ها ١ نوع اندیشۀ انسان ـ تشخیص ارزش هدف ها   
٤ نوع توانایی انسان ـ توجه به ندای عقل ٣ نوع اندیشۀ انسان ـ توجه به ندای عقل   

اهداف زندگی انسان به دو دستۀ ............. و ............... تقسیم می شوند و خیرخواهی نسبت به دیگران در گروه ............. جای - 1۰
می گیرد.

٢ دنیوی ـ اخروی ـ دّوم ١ دنیوی ـ اخروی ـ اّول    
٤ اصلی ـ فرعی ـ دّوم ٣ اصلی ـ فرعی ـ اّول    

اگر بخواهیم درکی از خوب و بد بودن اهداف فرعی و اصلی را برای انسان ها بیان کنیم، کدام عبارت راهنمای ما در این مورد - 11
است و هم چنین مهم ترین نکته در این موضوع چیست؟

١ اهداف فرعی بد هستند ـ اهداف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم.  
٢ هر دوی این اهداف خوب اند ـ اهداف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم.  

٣ هر دوی این اهداف خوب اند ـ فقط به اهداف اصلی توجه کنیم.  
٤ اهداف فرعی بد هستند ـ فقط به اهداف اصلی توجه کنیم.  

 اگر بخواهیم بر اساس تعالیم دینی اسالم، تعریفی از عبادت را بیان کنیم، کدام گزینه هدایتگر ما در این موضوع است؟- 12
١ هر حرکت و عملی که برای کسب رضایت خداوند و بر اساس معیارهای دینی صورت گیرد.  

٢ اعمال عبادی مانند نماز و روزه که یاری رسان ما در رسیدن به بهشت هستند.  
٣ اعمال عبادی که برای کسب رضایت فرد انجام پذیرد.  

٤ رسیدن به معیارهای زندگی با توجه به احکام دینی.  

اگر بخواهیم این حقیقت را بیان کنیم  که هدف و مقصد زندگی خداست، پیام کدام آیه، وافی ما به این مقصود است؟- 13
ماواِت و األرَض و ما بَینَُهما ال ِعبیَن ...« ١ »َو ما َخَلقنَا السَّ  

٢ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ و اإلنَس إالّ لِیَعبُدون«  
٣ »ُقل إنَّ َصالتی و نُُسکی و َمحیاَی و َمماتی هلِلِ َربِّ العالَمین«  

نیا و اآلَخرة« نیا َفعِند اهللِ ثواُب الدُّ ٤ »َمن کاَن یُریُد ثواَب الدُّ  

 اگر هدف و مقصد زندگی خداوند باشد، شکست و پیروزی، به ترتیب چگونه معنا می شوند؟- 14
١ دورشدن از خدا ـ نزدیک شدن به خدا  

٢ نزدیکی به شیطان ـ دوری از شیطان  
٣ نزدیکی به شیطان ـ رسیدن به نعمت های دنیایی  
٤ دورشدن از خدا ـ نرسیدن به نعمت های دنیایی  

 قرآن کریم، تعبیر »اینان کسانی هستند که به حیات دنیوی راضی شده و به آن آرام گرفته اند.« را در مورد چه کسانی به کار می برد؟- 15
١ کسانی که در دنیا هیچ عمل صالحی انجام نداده اند.  

٢ کسانی که از سیرۀ پیامبر )ص( پیروی نکرده اند.  
٣ کسانی که به هدفی باالتر از لذت های مادی و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند.  

٤ کسانی که تنها به اصول دین اعتقاد دارند و به فروع دین بها نمی دهند.  

 منظور از عبارت »یک تیر و چند نشان زدن« چیست؟- 16
١ عمل به احکام عملی قرآن در کنار فهم احکام توحیدی آن.  

٢ توجه به نیازهای شخصی در کنار نیازهای خانواده.  
٣ داشتن تقوا در کنار انجام عمل صالح.  

٤ انتخاب هدف برتر و جامع تر که هدف های بیشتری را در خود جای می دهد.  
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 اگر بگوییم »بهره مندی از نعمت های هر دو جهان، در گرو عبادت خداوند می باشد.« پیام کدام آیه در ذهن نمود می یابد؟- 17
ماواِت و األرَض و ما بَینَُهما ال ِعبیَن ...« ١ »َو ما َخَلقنَا السَّ  

٢ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ و اإلنَس إالّ لِیَعبُدون«  
٣ »ُقل إنَّ َصالتی و نُُسکی و َمحیاَی و َمماتی هلِلِ َربِّ العالَمین«  

نیا و اآلَخرة« نیا َفعِند اهللِ ثواُب الدُّ ٤ »َمن کاَن یُریُد ثواَب الدُّ  

یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟«   به انتخاب .............. به عنوان - 18  بیت »ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ 
............... اشاره دارد.

١ خداوند ـ هدف برتر زندگی  
٢ آخرت ـ هدف برتر زندگی  

٣ آخرت ـ هدف برتر دینی   
٤ خداوند ـ هدف برتر دینی  

متوسط

یا آن که برآرد گل، صد نرگس  تر سازد؟«   با آیۀ .............. ارتباط مفهومی - 19 بیت »ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟  
دارد و موضوع اصلی هر دو، ............ می  باشد.

١ »قُل إنّ صَالتی وَ نُسُکی ...« ـ  مالک عبادت شمرده شدن یک عمل  
٢ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ ...« ـ انتخاب خداوند به عنوان اولویت در زندگی  

٣ »ُقل إّن َصالتی َو نُُسکی ...« ـ انتخاب خداوند به عنوان اولویت در زندگی  
٤ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ ...« ـ مالک عبادت شمرده شدن یک عمل  

 در کدام یک از آیات زیر، خداوند به تعمیم )عمومیت دادن( اعمال عبادی به تمام موجودات می پردازد؟- 2۰
٢ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ و اإلنَس ...« ١ »َو ما َخَلقنا السماوات و االرَض ...«   

٤ »ُقل إّن َصالتی َو نُُسکی ...« ٣ »َو َمن کاَن یُریُد ثواب الُدنیا ...«   

 در بین اهداف زندگی، به اهداف .............. نباید دل ببندیم و اهداف .............. برای ما ضروری هستند و اهداف .............. - 21
پایان پذیر هستند.

١ فرعی ـ اصلی ـ فرعی  
٢ اصلی ـ اصلی و فرعی ـ اصلی  

٣ اصلی ـ اصلی ـ اصلی  
٤ فرعی ـ اصلی و فرعی ـ فرعی  

با دقت در آیۀ شریفۀ »َو ما َخلقنا السماوات و االرض َو ما بَینَهما ال عِبیَن ما َخَلقناُهما إاّل بِالَحّق«، کدام یک از پیام های زیر مفهوم - 22
می گردد؟

١ در آفرینش هستی، انسان به عنوان موجود برتر، تنها مخلوِق دارای هدف است.  
٢ آسمان ها و زمین دارای خلقتی مشابه هستند که بیانگر هدفی خاص می باشد.  

٣ در پس خلقت موجودات جهان، هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آنها حکیم است.  
٤ خلقت جهان هستی عبث بوده و در پرتو حکمت الهی انجام گرفته است.  

دست یافتن به پاسخ سؤال ............. مهم وحیاتی است؛ زیرا در صورت عدم دسترسی، این خطر وجود دارد که ........... .- 23
١ »هدف از زندگی ما در این جهان چیست؟ « ـ عمر خود را تلف کنیم.  
٢ »در دنیای امروز چه کاری باید انجام دهیم؟ « ـ عمرخود را تلف کنیم.  

٣ »در دنیای امروز چه کاری باید انجام دهیم؟ « ـ  نتوانیم به اهداف دنیایی خود برسیم.  
٤ »هدف از زندگی ما در این جهان چیست؟ « ـ  نتوانیم به اهداف دنیایی خود برسیم.  
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 با تأّمل در بیت زیر، به کدام مفهوم پی می بریم؟- 24
خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد   

١ فقط رسیدن به زندگی سعادتمندانه در آخرت، درخور تالش است.  
٢ دست زدن به هر کاری برای رسیدن به بی نهایت ها و کماالت ضروری است.  

٣ هدف ما باید رسیدن به سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها که همان خداوند است، باشد.  
٤ رسیدن به اهداف دنیوی نیز حائز اهمیت است.  

ویژه طراحان کنکور

کدام عبارت صحیح است؟- 25
١ این که هدف انسان تنها باید عبادت باشد، صرفًا انجام برخی اعمال عبادی است.  

٢ این که هدف انسان باید عبادت باشد، صرفًا انجام برخی اعمال عبادی نیست.  
٣ این که هدف انسان باید عبادت باشد، حتمًا نباید تمامی اعمال با انگیزۀ الهی باشد.  

٤ این که هدف انسان تنها نباید عبادت باشد، یعنی گاهی برای حّس انسان دوستی اعمالی را انجام دهیم.  

اگر خداوند به عنوان هدف و مقصد زندگی مشخص شود، ............... ، نزدیک شدن به خدا و ................. دور شدن از خدا معنا - 26
می شود و آیۀ .............. مرتبط با همین موضوع است.

١ پیروزی ـ شکست ـ »ُقل إنَّ َصالتی و نُُسکی و َمحیاَی و َمماتی هلِلِ َربِّ العالَمیَن«  
ماواِت و األرَض و ما بَینَُهما ال ِعبیَن ...« ٢ ایمان ـ کفر ـ »َو ما َخَلقنَا السَّ  

ماواِت و األرَض و ما بَینَُهما ال ِعبیَن ...« ٣ پیروزی ـ شکست ـ »َو ما َخَلقنَا السَّ  
٤ ایمان ـ کفر ـ »ُقل إنَّ َصالتی و نُُسکی و َمحیاَی و َمماتی هلِلِ َربِّ العالَمیَن«  

آیۀ شریفۀ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ و اإلنَس إاّل لِیَعبُدوِن« بیانگر ............. است که میان انسان و جن .............. می باشد.- 27
٢ هدف اصلی خلقت موجودات ـ متفاوت ١ هدف نهایی خلقت موجودات ـ مشترک   

٤ هدف اصلی آفرینش انسان ـ متفاوت ٣ هدف نهایی آفرینش انسان ـ مشترک   

انسان های زیرک به دنبال اهدافی هستند که ............. و انسان هایی که بندگی خدا را هدف اصلی قرار می دهند، چون کارهای - 28
دنیوی را ............ انجام می دهند، آخرت خویش را آباد می کنند.

٢ جنبۀ معنوی بیشتری داشته باشد ـ برای رضای خدا ١ جامع تر و برتر باشد ـ برای رضای خدا   
٤ جنبۀ معنوی بیشتری داشته باشد ـ مطابق دستور خدا ٣ جامع تر و برتر باشد ـ مطابق دستور خدا   

تعبیر »کوهنورد، هم تندرستی خود را تأمین می کند ، هم از مناظر لذت می برد و هم استقامت خود را افزایش می دهد.« و »دستیابی - 29
به گوهر های دریا، پشتکاری شگرف می خواهد.« در ارتباط با چه موضوعاتی بیان شده است؟

١ توجه به نیازهای روحانی در کنار نیاز جسمانی ـ داشتن تقوا در زندگی  
٢ توجه به نیازهای روحانی در کنار نیاز جسمانی ـ داشتن همت و اراده برای رسیدن به هدف بندگی خداوند  

٣ انتخاب بندگی خداوند به عنوان هدف اصلی زندگی ـ داشتن همت و اراده برای رسیدن به هدف بندگی خداوند  
٤ انتخاب بندگی خداوند به عنوان هدف اصلی زندگی ـ داشتن تقوا در زندگی  

پرسش های کنکور سراسری

)سراسری زبان 91 با اندکی تغییر(- 3۰ »هدفداری نظام آفرینش« از دقت در مفهوم کدام آیه به دست می آید؟ 
٢ »له الملک و له الحمد و هو علی کل شی قدیر« ١ »یُسبُح هللِ ما فی السماوات و ما فی االرض«   

٤ »َو ما َخَلقُت الِجنَّ و اإلنَس ...« ماواِت و األرَض و ما ...«  ٣ »َو ما َخَلقنَا السَّ  
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