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 2 طرح : آقايي ن مردم كسي است كه گرفتار حرص نباشديازتریامام كاظم )ع(: بي ن 2دين زندگي

 «هدف آفرينش (» 1درس)
 14پیدا کردن پاسخ سوال ما برای چه هدفی آفریده شده ایم و هدف از زندگی ما در جهان چیست ، چه اهمیتی دارد؟  -1

بکنیم که برای آنها کارهایی بسیار مهم و حیاتی است زیرا این خطر وجود دارد که در صورت ندانستن هدف ، زندگی خود را به اشتباه صرف 

 ردن مجدد آن وجود دارد ونشده ایم و سرمایه ای را از دست دهیم که نه ارزش آن قابل مقایسه با وسایل زندگی است و نه امکان به دست  آخلق 

 15چرا میگوییم که برای خلقت موجودات جهان هدفی وجود دارد ؟ -2 
ن آفرینش  بی هدف نیست و هر موجودی بر اساس برنامه حساب زیرا خالق آنها خدایی حکیم است که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد .جها

 شده ایی به این جهان گام نهاده است و  به سوی هدف حکیمانه در حرکت است.

ها و زمین و ما بین آن دو آری ما آسمانلْحَقِّ بِا لْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِینَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّاٱلسَّمَاوَاتِ وَٱوَمَا خَلَقْنَا  :برای آیه -3

 15دو پیام بنویسید : را به بازی نیافریدیم.نیافریدیمشان مگر به حق 
 جهان تاکید می کند. ن در آیات گوناگون بر حق بودن آفرینشآقر

 حق بودن آفرینش آسمانها وزمین به معنای هدفدار بودن خلقت آنها است .

 15موجودات چه تفاوتی و تشابه وجود دارد؟از نظر هدف آفرینش بین انسان و سایر  -4
ود انسان نیز مانند موجودات دیگر از این قاعده کلی جدا نیست و قطعا هدفی از آفرینش او وجود داشته است. اولین تفاوت آن است که انسان خ

 باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کندو به سوی آن گام بردارد. 

ی  دارای روحیه ای بی نهایت طلب است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود بلکه روز به روز افزون م دوم آن که انسان

گردد. او به دنبال چیزی است که هر گز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود.انسان بی نهایت طلب در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف 

 ان و حیوانات هدفهای محدودی دارند.است در حالی که گیاه

 16مواردی را ذکر کنید که نشان می دهد انسان ها در انتخاب هدف با یکدیگر اختالف دارند. -5
کسانی به دنبال پول و ثروتند و برخی دل به کشف اسرار جهان سپرده اند، برخی به دنبال جاه و مقامند، دسته ای خدمت به خلق را سرلوحه 

رار داده اند ، گروهی به نقش آفرینی در عرصه های هنری می اندیشند ، گروهی نیز در آرزوی قهرمانی در ورزش پیوسته می زندگی خود ق

 کوشند .

 16منشاءاختالف اهداف انسان ها چیست با مثال؟-6
د است می کوشد به دیگران هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمن

 کمک کند. کسی هم که فکر میکند داشتن شهرت مهم است همه زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد.

 16برای انتخاب صحیح هدف باید چه کنیم؟-7
 دارند به آنها رتبه دهیم.برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها باید ارزش هدف ها را مشخص کنیم و متناسب با ارزشی که 

 16ه چند دسته تقسیم می شوند؟بهدف ها -8
هدف های زندگی به هدف های اصلی و فرعی تقسیم می شوند. هدف ها و دل بستگی های  پایان پذیر مثل مال و ثروت هدف های فرعی به 

 دف اصلی محسوب می شوند.شمار می آیندو هدف های پایان ناپذیر و همیشگی مانند خیر خواهی نسبت به دیگران ه

 16درباره ضرورت و اهمیت اهداف چه نکته ای قابل توجه است؟-9
 مهم این است که هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم وبه آنهاآن قدر دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف اصلی شود.

 17سرچشمه خوبی ها و زیبایی ها چیست؟-10
که خالق همه کلمات و زیبایی هاست او که خود نامحدود است و کماالت و خوبی هایش حد و اندازه ندارد. این سرچشمه همان خداوند است 

 هر کمال و خوبی از او سرچشمه میگرد و جهان گسترده می شود.
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 3 طرح:آقايي ک ناخوشي در كنارش استيست جز آنکه یچ خوشي در عالم نیامام علي )ع(: ه 2دين زندگي

 17؟انتخاب کندچراانسان باید خدا را به عنوان هدف نهایی خود -11
 اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد شایسته است که تنها خدا و بندگی او را به عنوان هدف نهایی

 داند.خود انتخاب کند هدفی که خداوند نیز آفرینش جن و انسان را به همان خاطر می 

 17را بنویسید : "نندومن جن وانس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادتم کلْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ.ٱلْجِنَّ وَٱوَمَا خَلَقْتُ پیامآیه:-12
 یکی از اهداف خداوند از خلقت انسان بندگی )شناخت ( خداوند است .

 17آیا مقصود از بندگی خدا فقط انجام دادن عبارت است؟-13
اسالم فقط انجام برخی اعمال عبادی نیست. درست است که نماز و روزه و .... عبادت اند و عبادات با ارزشی نیز هستند:اما بر اساس تعالیم دین 

هر حرکت و علمی نیز که برای کسب رضایت خداوند و براساس معیارهای دینی صورت گیرد عبادت است. از خدمت به محرومان گرفته تا 

آشپزخانه  از طلب علم و دانش گرفته تا خواندن سطری از کتاب از سکوت و دم فروبستن گرفته تا فریاد کشیدن همه و همه اگر آشپزی در 

 برای جلب رضای خدا باشد عبادت محسوب می شود.

به درستی که نماز و عبادت و زندگی و مرگ  بگولْعَالَمِینَ .ٱپیام آیه : قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ  -14

 18را بنویسید : "من از آن پروردگار جهانیان است
 بنده شایسته خدا اعمالش را فقط برای رضای خدا و و به منظور کسب رضایت او انجام می دهد .

 18اگر هدف و مقصد زندگی انسان برای خدا باشد ، چه آثاری به همراه دارد ؟  -15
پیروزیو بسیاری دیگر از مفاهیم کلیدی زندگی تعریف جدیدی پیدا می کند شکست دور شدن از خدا و پیروزی ،شکست،اراحتین،خوشحالی 

 معنا می شود در آن صورت چیزی مارا خوشحال می کند که به خدا برساند و چیزی مارا آزرده می کند که از خدادور سازد  اونزدیک شدن به 

 18آثار بندگی خدا چیست؟ -16
 همین بندگی است که باعث می شود انسان شایسته دریافت لطف و رحمت ویژه خداوند شود و به زندگی سعادت مندانه در دنیاوآخرت برسد.

 19درباره افرادی توضیح دهید که فقط به لذت های مادی می اندیشند؟-17
م گرفته اند. اینان مصداق همان کسانی اند که بهترین و با ارزش اینان به تعبیر قرآن کسانی هستند که به حیات دنیوی راضی شده و به آن آرا

 ترین دارایی و سرمایه خود را صرف کارهای کم ارزش می کنند.

 19ه عمل می کنند ؟ ه هدف زندگی چه نظری دارند و چگونافراد زیرک دربار -18
ردارند و رسیدن به آنها مساوی رسیدن به هدفهای دیگر نیز هست و می دانند که برخی از هدفها به گونه ای هستند که هدفهای دیگر را نیز در ب

ان به میزانی که هدف ما برتر و جامع تر باشد ، هدف های بیشتری را درون خود جای می دهند . این افراد با انتخاب عبادت و بندگی خدا بعنو

نند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خودرا برای هدف با یک تیر چند هدف می زنند هم از بهره های مادی زندگی استفاده می ک

 رضای خدا انجام می دهند ، جان و دل خودرا به خداوند نزدک تر می کنند .

کسی که از زندگی پاداش دنیوی را بخواهد ، لْئَاخِرَةِ ٱلدُّنْیَا وَٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْیَا فَعِندَ ٱپیام آیه : مَّن کَانَ یُرِیدُ ثَوَابَ  -19

 20را بنویسید باید بداند پاداش دنیا و آخرت هر دو نزد خدا است 
 هردو از آن خدا است .  ننرا از خدا دریافت نماید چوآهرکس دنیا و آخرت را طلب کند فقط باید 

 20مستلزم چیست ؟  "کسب رضای خدا  "رسیدن به هدف جامع و برتر  -20
 بزرگ و  اراده محکم می طلبد ، همانطورکه دستیابی به گوهرهای گرانقدر دریاها ، پشتکاری شگرف  می خواهد .همت 

 «پر پرواز(» 2درس)

 24رشدوکمال انسان چگونه میسر میشود؟ -1

 میسر نمی شود. "کسب رضای خدا  "رشد کمال انسان ودر نتیجه رستگاری او جزءباگام برداشتن به سوی هدف 
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