
 

7 

 

 درس اول

  درس اول ةدرسنام 

 ساخته شده و هدف خاصی این وسیله برای علت: کنند. میشک او عقل ها در اگر کسی یخچالی گران قیمت را به عنوان کمد استفاده کند، انسان

 است.هدر دادن و اتالف سرمایه به کارگیری آن در کارهای دیگر، 

 ندانستن هدف که باخطر این علت: است. حیاتی  ومهم بسیار « زندگی چیست هدف آفریده شده و به چه علتها انسان»سؤال پاسخ به ،

 نیست. آن امکان به دست آوردن مجددای را از دست دهیم که سرمایهایم و صرف کاری کنیم که برای آن آفریده نشده به اشتباه را خود عمر

 :جهان هدفمند 

 

 

  .چگونگی رسیدن به هدف:در تفاوت انسان و حیوانات و گیاهان انسان هم مانند سایر موجودات، هدفی از آفرینشش وجود داشته 

 کنند.به سوی هدف حرکت میغریزی به صورت حیوانات و طبیعی به صورت گیاهان و کند. انتخاب آن را هدف را بشناسد باید خود انسان . 1

 .باشد. در طول زندگی همواره در حال انتخاب هدف استناپذیر پایاناست. به دنبال چیزی است که نهایت طلبی بیدارای روحیة انسان  .2

                             شوند.متوقف میرسند دارند و هنگامی که به سر حدَی از کمال میهای محدود گیاهان و حیوانات هدف    

 

 

 

 

 

 

 ََماَوَ }برترین هدف: عبادت و بندگی خداوند قت  ل  ََخ  ََوَ َالِجن  ََااِلنس 
ّ
دوِنََاال عب   {لی 

 ندارد.آرام است و تا به آن نرسد، ها ها و زیباییسرچشمة خوبیوجوی در جست درون خوددر  ←یابد در میتأمّل هر انسانی با اندکی  ✓

 گیرد.میسرچشمه از او  هر کمال و خوبیاست و نامحدود ها و کماالت است و خود است که خالق همة زیبایی خدا همانسرچشمه این  ✓

 قرار دهد.هدف نهایی را بندگی خدا خواهد، باید میپایان بیهای که خوبی خدا( علت بندگی)انسانطلب نهایتبیروح نتیجه:  ✓

 
 

 

 

 کنند:پیدا می مفاهیم کلیدی تعریف جدیدها و ها، پیروزیها، شکستها، ناراحتییباشد، خوشحال هدف خدااگر  ✓

 هر چه از خدا دور کند.ناراحتی و آزردگی: آنچه به خدا برساند      خوشحالی: نزدیک شدن به خدا      پیروزی: دور شدن از خدا      شکست: 

  
 

 طلبد)مثل گوهرهای گرانقدر دریاها(میهمت بزرگ و ارادة محکم این هدف به همان میزان که ضامن خوشبختی ماست،                 ها:دو دسته از انسان

 
 
 
 

 

معیارهای دینی و بر اساس کسب رضایت خدا که برای هر حرکت و عملی بر اساس تعالیم اسالم انجام برخی امور عبادی نیست. فقط عبادت منظور از 

 خواند سطری از کتاب، سکوت یا فریادخدمت به محرومان، آشپزی، طلب علم، مثال:انجام شود، عبادت است. 

ل}به خاطر خدا: دربارة زندگی ترین تعبیر کامل ََق  التیَان  کیَوَص  س  ََوَ َن  حیای  ماتیَوَ َم  ََم  ََّلٰلِ ِبّ ََر  مین 
 
 {العال

 رسد.می آخرتزندگی سعادتمندانه در دنیا و به  .2خدا شده و  دریافت لطف و رحمت ویژةانسان شایستة . 1نتیجة بندگی خدا: 

ن}آیه مرتبط: اند؛و به آن آرام گرفته حیات دنیویی راضی شدهبه تعبیر قرآن)سوره یونس( افرادی که به دسته اول:  ََم  رید ََکان  ََی  واب  نیَث   {االدُّ

 کنند.می ارزشکمکارهایی را صرف  ترین سرمایهبا ارزشمصداق کسانی که . 2.   اندیشندنمیو سرگرمی به آن  هدفی باالتر از مادیبه . 1ویژگی: 

                     قمر سازدای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد / خوبی قمر بهتر یا آنکه                            دسته دوم: افراد زیرک؛)با یک تیر چند نشان(    

عند َ}آیه مرتبط:  ََاّلّلََِف  واب  نیاَث  ةَوَ َالدُّ ِخر 
آ
 صد نرگس تر سازدتر یا گلشن و گل در تو / یا آن که بر آرد گل ای باغ تویی خوششعر مرتبط)از مولوی(:    {اال

  صد عقل و نظر سازدا آن که به هر لحظه ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش / ی                                                                                                 

 )مانند کوهنورد(. دهد.در خود جای می های بیشتریهدفباشد،  تربرتر و جامعهر چه هدف،  دانند برخی اهداف، اهداف دیگر را دربردارند ومی. 1ویژگی: 

 کنند.  )تندرستی، لذت از طبیعت(را آباد می آخرت و دل خود به او نزدیک کردن جانو با  دست آوردهبه کسب رضای خدارا با  مادی خدا، اهداف انتخاب بندگیبا . 2  

 

اَماَوَ }مرتبط: آیه قن  ل  ماواِتََخ  ََالس  رض  اال  ماَماَوَ َو  ه  ین  ََب  ماَماَالِعبین  قناه  ل  ََخ 
ّ
ََاال ِقّ  بیان شده است(بالحق در قرآن با تعبیر  هدفمندی)  {بالح 

 کند.خلق نمیبیهوده است که چیزی را حکیم ها خدای خالق آنعلت: وجود دارد.  هدفی در پس خلقت تک تک موجودات،✓

 ها:چند نکته در مورد هدف انسان

 است؟انتخاب درست و این سؤال که کدام سردرگمی  ←ها در زندگی انسان هااختالف هدفانگیز در مواجه با دنیای حیرت اولین واکنش✓

 دهد و...(آن را هدف قرار میبداند انسان دارد.)کسی که کمک به دیگران را ارزشمند نوع اندیشه)تفکر، بینش، نگرش( ریشه در  اختالف در اهداف✓

 .)اول رتبه دادن طبق ارزش بعد انتخاب صحیح(دهیمرتبه را مشخص. و طبق ارزششان ها ارزش هدفها باید به آنبستن دلو  هاهدفانتخاب صحیح برای ✓

 قرار گیرند. نباید جای همو  اندخوب و ضروریهر دو        مثل خیرخواهی        چند نکته در مورد ناپذیراخروی و پایانهای هدفاهداف        اصلی: ✓

 به اصلی شود. مانع رسیدننبندیم که قدر به فرعی دلآن      اهداف اصلی و فرعی     مثل مال و ثروت پذیردنیایی و پایانهای هدففرعی:                  
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  آیات درس اولو نکات ترجمه 

اَماَو َ}(:39و  38دخان / )-1 قن  ل  ََخ  ماوات  ََالسَّ رض  اال  ُهماَماَو ََو  ین  ََب  بین  قناُهماَماَالع  ل  ََخ 
ّ
ََاال ّ ق 

 {بالح 

 .نکردیم خلق حق به جز را آنها نیافریدیم بازیچه به را آنهاست بین آنچه و زمین و ها آسمان ما و :ترجمه

  : پیام و نکات 

 (بیانگر این اعتقاد است العبین. تعبیربه این موضوع اعتقادی ندارند)منکران معاد: هاست.بودن آندار هدفها و زمین به معنای بودن خلقت آسمان حق. 1

 در حرکت است. هدفی حکیمانهخلق شده و به سوی  ایشدهحساب و هر موجودی طبق برنامة هدف نیستبی آفرینش آیه به این موضوع داللت دارد که. 2

 

 

قُتََماَو َ}(:56ذاریات/)-2 ل  ََخ  نَّ ََو ََالج  نس  ََاال 
ّ
ََاال عُبدون   {لی 

 .کنند عبادت مرا اینکه مگر نیافریدم را انسان و جنّ :ترجمه

  : پیام و نکات 

 باشد( کسب رضای خداخداست.)به معنای هرحرکت و عملی که برای  عبادت و بندگی، انسان و جن خلقتهدف از طبق آیه . 1

 

 

ََُقل}(:162انعام/) -3 التیَانَّ ََو ََُنُسکیَوَص  حیای  ماتیَو ََم  ََم  ََّلٰل  ب ّ ََر  مین 
 
 {العال

 .است جهانیان پروردگار که خداست برای من مرگ و زندگی و اعمالم تمامی نمازم، بگو :ترجمه

  : پیام و نکات 

  )مماتی(مرگ)حیاتی(، زندگانی)نُسُکی(، تمام اعمال)صالتی(، نمازانسان باید برای خدا باشد: تمام زندگی ( ابراهیم)ع(طبق آیه)سخن حضرت . 1

 )هدف از خلقت انسان(باشد.میزندگی به خاطر خدا دربارة  ترین تعبیرکاملآیه بیانگر . 2

 

ن}(:134نساء/)-4 ََم  ََُیریُدََکان  واب  نیاَث  عند ََالدُّ واُبََاّلّل ََف  نیاَث  ةَو ََالدُّ ر  خ 
آ
 {اال

 .خداست نزد آخرت و دنیا پاداش و نعمت بخواهد را دنیا پاداش و نعمت هرکس :ترجمه

  : پیام و نکات 

واُبَ)است آخرت و دنیا خوشبختی به رسیدن عامل ،هدف برترین عنوان به خدا انتخاب طبق آیه. 1 نیاَث  ةَو ََالدُّ ر  خ 
آ
 ( اال

َعبارت). 2 رید  ََی  واب  نیاَث   .اندو به آن آرام گرفته حیات دنیوی راضی شدههاست که به ( بیانگر آن دسته از انسانالدُّ

عند َعبارت). 3 ََاّلّلََِف  واب  نیاَث  ةَو ََالدُّ ِخر 
آ
 زنند.است که با یک تیر چند نشان می های زیرکانسان( بیانگر اال

 .ثواب دنیا و آخرت نزد خداستخواهد باید بداند آنکس که ثواب دنیا را هم میطبق آیه . 4

 پایین صفحه( درس اول است.)رجوع شود به درسنامه ابیات مولوی مرتبطآیه با 

*   *   * 

 در این درس تست سراسری نداریم( )محتوای درس اول در کتاب نظام قدیم نبوده، به همین دلیل،


