درس اول
دهم متوسطه (مشترک)

هدف زندگی

جهان هدفمند

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد؛ (چرا؟)
زیرا خالق آن ها خدایی حکیم است(علت) که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد.

وَ ما خَلَقنا السَّماواتِ وَاالَرضِ وَ ما بَینَهُما العِبینَ مَا خَلَقناهُما اِلّا

ترجمه

بِالحَقِّ(دخان  38و )39

و ما آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم ،آن ها را جز
به حق خلق نکردیم.

وَ ما خَلَقنا السَّماواتِ وَاالَرضِ وَ ما بَینَهُما العِبینَ مَا خَلَقناهُما اِلّا
پیام آیات

بِالحَقِّ(دخان  38و )39

 .1آفرینش جهان حق است.

 .2حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدفدار بودن خلقت آن هاست.
 .3جهان آفرینش بی هدف نیست.

 .4هر موجودی براساس برنامه حساب شده ای به این جهان گام نهاده است.
 .5هر موجودی به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است.
 .6این آیات هدفمندی و ثمربخشی خلقت جهان را بیان می کند و بازیچه و بیهوده

بودن آفرینش جهان را سلب می کند.

ای مردم ...هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به
خود وا نگذاشته اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد(.نهج البالغه حکمت )370

پیام
در کالم امام علی(ع) بیهودگی و لهو بودن از آفرینش انسان سلب شده است و این
حدیث با آیه «وَما خَلَقنا السَّماواتِ وَاالَرضِ وَ ما بَینَهُما العِبینَ» در ارتباط است.

نکته

میان هدف انسان و سایر موجودات همچون حیوانات و گیاهان ،تفاوت هایی وجود دارد.

تفاوت هایی که به ویژگی های خاص انسان و تمایز او از سایر موجودات بازمی گردد.

تفاوت انسان با سایر موجودات
در چگونگی رسیدن به هدف

اولین تفاوت

دومین تفاوت

* انسان خود باید هدف از خلقت خودش را بشناسد ،آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد.
* گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند.

* انسان دارای روحیه ای بی نهایت طلب است(علت) و عطش او در دستیابی به خواسته هایش
نه تنها کم نمی شود ،بلکه روز به روز افزون می گردد(معلول) .او دنبال چیزی است که
هرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود(معلول) و همواره در حال انتخاب هدف است؛
هدف های پایان ناپذیر و تمام نشدنی.
* حیوانات و گیاهان هدف های محدودی دارند و هنگامی که به سرحدی از رشد و کمال می رسند،
متوقف می شوند ،چنان که گویی ذاهشان پایان یافته است.

سومین تفاوت

* انسان بر خالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند ،مجموعه ای
فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است(علت) ،به همین دلیل ،به دنبال انتخاب
هدف هایی است که از طریق آن ،استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند(معلول).

منشأ اختالف در انتخاب هدف چیست؟

پاسخ

اختالف ریشه در نوع اندیشه ،بینش و نگرش انسان ها دارد.
چون نگاه انسان ها برای رسیدن به هدف ها متفاوت است(علت) ،نیازمند معیار و مالکی هستیم که بتواند
به وسیله آن هدف های هم سو با میل بی نهایت طلب و استعدادهای متنوع انسان را مشخص کنیم(معلول)

 .1اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند روحیه بی نهایت طلب او را سیراب کند

و پاسخگوی استعداد گوناگونش باشد( ،درنتیجه) می کوشد به دیگران کمک کند.

 .2کسی هم که فکر می کند با داشتن شهرت می تواند به این نتایج برسد( ،در نتیجه) همه زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد.

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

آیه  18اسراء و  200بقره

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

آیه  18اسراء و  202بقره
و  60قصص

 .3اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند ،به تعدادی از آن می رسد ولی از آخرت بهره ای ندارد و دوزخ برای او قرار داده می شود.

آیه  18اسراء و  200بقره

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

آیه  19اسراء و  202بقره

 .5اگر کسی آن ها را به عنوان هدف اصلی برگزیند و سعی و تالش کند به هدف خود خواهد رسید.

آیه  19اسراء

 .6هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند.

آیه  19اسراء و  201بقره

 .7هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.

آیه  18اسراء

 .8اصل قرار گرفتن هدف های اخروی ،مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند.

آیات  201و  202بقره

 .9اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند ،مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.

آیه  18اسراء و  200بقره

نتیجه :برنامه ریزی انسان باید دربرگیرنده 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 آن ها باشند.

برترین هدف
(چون که صد آمد نود هم پیش ماست)
به میزانی که هدف ها برتر و جامع تر باشند ،هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند.

آدم های زیرک و هوشمند هدف های خود را به گونه ای انتخاب می کنند که با یک تیر چند نشان بزنند.

سوال!
برترین و کامل ترین هدف کدام است؟
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.

ویژگی های هدف برتر؟
 .1همه استعدادهای متنوع ما را در برگیرد.
 .2در جایی متوقف نشود.
 .3نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبا تبدیل کند ،به طوری که سراسر وجود ما را شادابی ،بالندگی ،شور
و نشاط فرا گیرد.

نمونه ای برای انتخاب هدف درست
(چون که صد آمد نود هم پیش ماست)
رشد ،تکامل و تربیت امام علی(ع) زیر نظر پیامبر(ص)
(علم و دانش ،رشادت و جنگاوری ،سخنوری و خطابه ،مهربانی و دوستی ،پهلوانی و جوانمردی،
نیایش و عبادت ،حق طلبی و عدالت)

نتیجه گیری:
هر کس اندکی تأمل کند می بیند که در ذات خود در جست و جوی سرچشمه خوبی ها و زیبایی
هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد ،آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست .این سرچشمه همان
خداوند است که خالق همه کماالت و زیبایی هاست؛ او که خود نامحدود است و کماالت و خوبی
هایش حد و اندازه ندارد .پس مقصود و هدف نهایی ما خداوند است  .اگر روح انسان بی نهایت
طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد ،شایسته است تنها تقرب و نزدیکی به
خدای بزرگ مقصد نهایی انسان باشد.

تقرب به خداوند چگونه است؟

تقرب و نزدیکی به خداوند ،نزدیکی مکانی و ظاهری نیست .نزدیکی به خداوند یک نزدیکی حقیقی
است .انسان ها به میزانی که زیبایی ها و خوبی ها را کسب کنند ،به خداوند نزدیک تر می شوند.

افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود(علت):

الف) هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند(.معلول) ب) هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی
خود را در جهت رضای خدا انجام می دهند ،جان و دل خود را به خداوند نزدیک می کنند و سرای
آخرت خویش را نیز آباد می سازند( .معلول)

مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا
فَعِندَاهللِ ثَوابَ الدُّنیا وَاآلخِرَه (نساء آیه )134

تدبر در قرآن

هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد ،نعمت و پاداش دنیا و
آخرت نزد خداست.
 .1انسان می تواند نعمت و پاداش دنیوی و اخروی را نزد خداوند بیابد.
 .2تنها خداوند است که می تواند پاسخگوی همت و تالش انسان باشد.
 .3برخورداری از نعمت و پاداش از طریق بندگی خداوند به دست می آید.

پیام آیه

 .4بهره وری از سعادت دنیوی نیز در سایه تقرب به خداوند حاصل می شود.
 .5انسان می تواند از نعمت های دنیوی بهره ببرد ،ولی نباید به آن ها اکتفا کند.
 .6انسان های زیرک با انتخاب بندگی خدا ،به عنوان هدف برتر ،هم از زندگی دنیا بهره
می برند و هم آخرت خویش را آباد می کنند.

این هدف بزرگ(کسب رضایت الهی) که ضامن خوشبختی ماست ،همت بزرگ و اراده محکم می طلبد؛

همانطور که دستیابی به گوهرهای گرانقدر دریاها ،پشتکاری شگرف می خواهد.

ای دوست ،شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟
ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟
ای عقل تو به باشی و در دانش و در بینش؟

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

 .1انتخاب خداوند به عنوان هدف و مقصد زندگی که سرچشمه خوبی هاست،
باارزش ترین و برترین هدف است.

پیام شعر

 .2تنها خداوند است که می تواند روح بی نهایت طلب انسان را سیراب کند.

 .3نباید به هدف های فرعی دل بست و باید به دنبال هدف اصلی بود.
 .4این شعر با آیه شریفه «مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا »...یعنی انتخاب خدا به عنوان
هدف اصلی زندگی ،ارتباط مفهومی دارد.

سوال کلیدی

انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

مردم کشور ما در زمان انقالب اسالمی به شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و راهپیمایی های سراسری ،رهبری امام
خمینی(ره) را پذیرفتند و با ایشان پیمان یاری بستند.

اکنوننیز بنا بر قانون اساسی ،مردم ابتدا نمایندگان خبره خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نیز از میان فقها آن کسی را ک
ه برای رهبری شایسته تر تشخیص دهند ،به جامعه اعالم می کنند.
پس از رحلت امام خمینی(ره) حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(حفظه الله) مسئولیت رهبری جامعه را برعهده دارند.

تهیه و تنظیم :سجاد صیدآبادی

