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) ل        ـوزــــزــمزآآآ

ـلف(ز)یاتزـزـحادیثز

نیا وَ اْلِخَرة ِبه سؤاالت پاسخ دهید. 1 نیا َفِعنَد اللِه ثَواُب الدُّ  با توجه به آیه شریفه ！َمن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ
الف( ترجمه کنید.

ب( مفهوم آیه را بنویسید.
 

ب(زجاهایزخالیزرـزـازکلماتزلناسبزپرزکنید.ز

بعد روحانی و غیرجسمانی انسان  و تحلیل نمی پذیرد. 2
پیامبران عاقل ترین و  مردمان در طول تاریخ بوده اند. 3
عدل یکی از  است.  4
قرآن کریم، از وجود عالمی پس از مرگ، به نام  خبر می دهد. 5

 
ج(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنید.ز

آثار نگرش انکار معاد، گریبان کسانی را که معاد را قبول دارند اما این قبول داشتن به ایمان قلبی تبدیل نشده است، می گیرد. 6
نادرستدرست  

نادرستدرست 7 آیات و روایات، از شهادت اعضای بدن انسان یاد می کنند. 
 

د(زـصطالحاتز یرزرـزتعریفزکنید.

توّفی 8
نفخ صور 9

 
هز(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

پروردگار به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیاندیشیم و مسیر درست از غلط را تشخیص دهیم، نام این توانایی چیست؟ 10
یکی از ویژگی های عالم برزخ را نام ببرید. 11

 
ـ(زـهززسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

دو نمونه از عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از هدف را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید. 12
آیا پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی می پندارند؟ توضیح دهید. 13
آیا می توان پاداش بسیاری از اعمال مانند شهادت را در این دنیا داد؟ توضیح دهید. 14
نامۀ عمل انسان با نامه های ثبت شده در این دنیا چه تفاوت اساسی ای دارد؟ توضیح دهید. 15
آیا حقیقت ثابت بودن خود )من(، وابسته به جسم و کالبد مادی ما است؟ 16

) ل        ـوزــــزــمزآ1آ
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) ل        ـوزــــزــمزآآآ

انسانــی  )  1( و زنـدگی  دیـن 

ـلف(ز)یاتزـزـحادیثز

بیَل إّما شاکِراً َو إّما َکفوراً به سؤاالت پاسخ دهید. 1 با توجه به آیۀ شریفه ！ِإّنا َهَدیناهُ السَّ
الف( ترجمه کنید.

ب( آیه چه مفهومی دارد؟
 

ب(زجاهایزخالیزرـزـازکلماتزلناسبزپرزکنید.ز

عالوه بر سرمایه های بزرگ، خداوند، پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوز را همراه با  برای ما فرستاد. 2
 بخش قطعی از زندگی آیندۀ ماست. 3
خداوند بر دهان بدکاران مهر خاموشی می زند و  آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند.  4
خداوند  است و نیکوکاران و بدکاران را با هم  قرار نمی دهد. 5

 
ج(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنید.ز

نادرستدرست 6 وقتی به دنیای انسان ها نگاه می کنیم، با دنیای یکنواخت مواجه می شویم. 
نادرستدرست 7 در مرحلۀ اول قیامت، همۀ اهل آسمان ها و زمین، می میرند. 

 
د(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

در فرهنگ دینی، به بعد روحانی چه می گویند؟ 8
برزخ در لغت به چه معناست؟ 9

 
هز(زـهززسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

مشخص کنید اعمال زیر جزء آثار ماتقدم هستند یا جزء آثار ماتأّخر؟ 10
هدیه دادن کتاب به کتابخانه، نماز، شراب، تولید و نشر مطالب نامناسب

وقتی شخصی قسمتی از بدن خود را در حادثه ای از دست دهد، خود او تغییر می کند؟ توضیح دهید. 11
دو دیدگاه دربارۀ زندگی پس از مرگ را نام برده و یک مورد را توضیح دهید. 12
قرآن در مورد بحث معاد، به دو نوع دلیل اکتفا کرده، هر دو را نام برده و در نیم خط توضیح دهید. 13
اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت را در مورد بحث معاد توضیح دهید. 14
سه مورد از نشانه های تداوم ارتباط میان عالم برزخ و دنیا را نام ببرید. 15

) ل        ـوزــــزــمزآ2آ
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) ل        ـوزــــزدـمزآآآآ

ـلف(ز)یاتزـزـحادیث 

ر به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  1 َم َو اَخَّ با در نظر گرفتن پیام آیۀ شریفۀ ！َو یُنَبَّؤُا االِنساُن یوَمئٍِذ ِبما قَدَّ
الف( ظرف زمانی وقوع حادثۀ ذکر شده در آیه چه زمانی است؟ 

َر« کدام نوع از آثار اعمال است؟ َم« و »اَخَّ ب( منظور از عبارات »َقدَّ
آیۀ ！َو ِمَن النّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن دوِن اللِّٰه اَنداداً یُحبُّوَنُهم َکُحبِّ اللِّٰه َو الَّذیَن آَمنوا اََشدُّ ُحبَّاً لِلّٰه مربوط به کدام ویژگی مؤمنان است؟  2
مفهوم اصلی آیۀ شریفۀ ！َو َعسی اَن تُِحّبوا شیئاً و ُهَو َشرٌّ َلُکم به چه چیزی اشاره دارد؟  3

 
ب(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنید.

نادرستدرست 4 پیش بینی پاسخ مناسب برای نیازهای انسان اشاره به امکان معاد دارد. 
نادرستدرست 5 حدیث »النّاُس نیاٌم، َفِاذا ماتُوا، ِانَتَبهُوا« از امام علی )ع( است و زندگی دنیوی را خوابی گذرا معرفی می کند.  
نادرستدرست 6 تغییر در ساختار آسمان و زمین مربوط به مرحلۀ اول قیامت است.  
نادرستدرست 7 خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبران ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خدا اعالم می کند. 
نادرستدرست 8 پیامبران و شهیدان از یک در به بهشت وارد می شوند.  

 
ج(زجاهایزخالیزرـزـازعبارـتزلناسبزپرزکنید.

داستان حضرت )ع(، دلیلی برای اصالت رویای راستین از دیدگاه قرآن است.  9
هر کس اندکی تأمل کند، می بیند که در درون خود در جست وجوی  است و تا به آن نرسد، آرام و قرار ندارد.  10
دوزخیان گاهی  و  و  را مقصر گمراهی خود می شمارند.  11
اولین حادثه در مرحلۀ اول قیامت  است.  12
 افسردگی، ترس و یأس را از بین می برد.  13

 
د(زـصطالحاتز یرزرـزتعریفزکنید.

نامۀ عمل 14
یک ُمّد 15

 
هز(زـصلزکنید.

هر یک از موارد ستون سمت راست را به عبارت مربوط به آن در ستون سمت چپ وصل کنید. 16

کسی که کارهایش عبث و بیهوده نباشد الف( رابطۀ، میان عمل و پاداش و کیفر در قیامت 

دشمن ترین دشمن انسان ب( حکیم 

تجسم عین عمل ج( آسان تر شدن دفاع از مظلوم 

نفع حقیقی ما د( نفس اّماره 

نهراسیدن از مرگ  ه ( توکل 

 
ـ(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

این که گفته می شود خدای متعال راه سعادت انسان ها را قرین رضایت خود ساخته، به چه معناست؟  17
رابطۀ عفاف و آراستگی چگونه است؟ توضیح دهید.  18
امام صادق )ع( در جواب فضیل بن یسار که از ایشان پرسید: آیا ساعد زن از قسمت هایی است که باید از نامحرم پوشیده شود چه فرمودند؟ 19

) ل        ـوزــــزدـمزآ16آ
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) ل        ـوزــــزدـمزآآآآ

انسانــی  )  1( و زنـدگی  دیـن 

ـلف(ز)یاتزـزـحادیث 

آیۀ ！یوم ترجف االرض و الجبال و کانت الجبال کثیًبا مهیاًل به کدام مرحله از قیامت و کدام واقعه اشاره دارد 1
اگر عبارت ！َغیِر الَمْغُضوِب َعلَیِهم َو اَل الّضالیَن را با توجه بگوییم، چه ثمره ای دارد؟  2
با توجه به آیۀ شریفۀ ！یا اَیُّها اَلنَّبیُّ قُل اِلَزواِجَك َو َبناتَِك َو نِساِء الُمؤِمنیَن یُدنیَن َعلْیِهنَّ ِمن َجالبیبِِهنَّ ذلَِك اَدنی اَْن یُعَرْفَن َفال یُؤَذیَن، دو  3

مورد از فواید رعایت حجاب مورد نظر اسالم از سمت زنان را نام ببرید.
 

ب(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنید.

نادرستدرست 4 پس از مرگ فعالیت های حیاتی بدن ادامه می یابد و شعور و آگاهی انسان بیشتر می شود.  
نادرستدرست 5 همۀ بهشتیان در درجه های برابری از بهشت قرار می گیرند.  
نادرستدرست 6 خداپرستان آرزوی مرگ نمی کنند، بلکه از خداوند عمر طوالنی می خواهند.  
نادرستدرست 7 ناراحت کردن پدر و مادر، خاصیت نماز را از بین می برد.  
نادرستدرست 8 خدا از هر کس به بندگانش مهربان تر است.  
نادرستدرست 9 پیشوایان دینی صرفاً به آراستگی باطنی و معنوی توجه داشتند.  

 
ج(زجاهایزخالیزرـزـازعبارـتزلناسبزپرزکنید.

دوستان و هم نشینان انسان در بهشت  و  و  و  هستند.  10
تأثیر نماز به تداوم و به میزان  و  ما بستگی دارد.  11
 حالتی روحی در انسان است که به وسیلۀ آن خود را در برابر تندروی ها و کندروی ها کنترل می کند.  12
اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته است که تنها  و  را به عنوان هدف  13

نهایی خود انتخاب کند. 
 

د(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

باالترین نعمت بهشت کدام است؟ 14
تقسیم بندی کلی استدالل  قرآن را دربارۀ معاد نام ببرید.  15
در ارتباط با آراستگی با توجه به بیان امام صادق )ع( خداوند از چه چیزی بدش می آید؟  16
گیر انسان که در طول تاریخ، ذهن عموم انسان ها را به خود مشغول کرده، کدام است؟  17 از پرسش های فرا

 
هز(زـصلزکنید.

هر یک از موارد ستون سمت راست را به عبارت مربوط به آن در ستون سمت چپ وصل کنید. 18

حد فاصل میان دنیا و آخرت الف( عملی نبودن مجازات بسیاری که ستم کرده اند 

پیروی از خداوند ب( جسم 

آراستن برای دیگران برای انجام گناه َه َمن َعصاهُ«  ج( »ما اََحبَّ اللّٰ

تجزیه و تحلیل و بازسازی شدن د( برزخ 

ضرورت معاد  ه ( جنگ با خدا 

 
ـ(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

عبارت »کارهای بزرگ، عزم بزرگ می خواهد.« را توضیح دهید.  19
رابطه توکل و تصمیم در دوران زندگی انسان را شرح دهید.  20
چهار مورد از باطل کننده های روزه را نام ببرید 21

) ل        ـوزــــزدـمزآ17آ
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پاسخ نامه آزمون نوبت اول )1(  دین و زندیگ)1(

1 
الف( هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت 

نزد خداست.
ب( اشاره به این دارد که افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف، از 

بهره های ماّدی زندگی هم استفاده می کنند.
 2 تجزیه

 3 راستگوترین
 4 صفات
 5 برزخ

 6 درست
 7 درست 

8 
پس از مرگ گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود اما فرشتگان 
حقیقت وجود انسان را که همان روح است »توّفی« می کنند یعنی آن را 

به طور تمام و کمال دریافت می نمایند.
9 

صدایی مهیب و سهمگین آسمان و زمین را فرا می گیرد و این اتفاق چنان 
ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند قرآن کریم از این واقعه 

به نفخ صور یاد می کند.
 10 نیروی عقل

 11 وجود شعور و آگاهی

12 

1- نفس اّماره
2- شیطان: عامل بیرونی به نام شیطان وجود دارد که خود را از انسان 
از  و  دهد  فریب  را  آدم  فرزندان  که  کرده  یاد  سوگند  و  می داند  برتر 
رسیدن به بهشت باز دارد. کار او وسوسه کردن و فریب دادن است و 

جز این راه نفوذ دیگری در ما ندارد.
13 

طلوعی  و  انسان  تن  و  جسم  برای  غروبی  را  مرگ  امامان،  و  پیامبران 
درخشان تر برای روح انسان می دانند یا پلی به حساب می آورند که آدمی 
را از یک مرحلۀ هستی به هستی باالتر منتقل می کند. زندگی واقعی و 

ابدی پس از این دنیا، آغاز می شود.
14 

خیر، اعدام کسی چون صدام با جرم شهید کردن صد هزار انسان بی گناه 
جهان  اگر  نمی کند.  برابری  جانباز  هزاران  کردن  شیمیایی  و  معلول  و 
دیگری نباشد که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند، بر نظام عادالنۀ 

خداوند ایراد وارد می شود.
15 

و  کلمات  به صورت  که  است  از عمل  گزارشی  تنها  دنیا  این  نامه های 
نوشته درآمده اند اما نامۀ عمل انسان به گونه ای است که خود عمل و 
حقیقت و باطن آن را دربردارد. از این رو تمام اعمال انسان در قیامت 

حاضر می شوند و انسان عین عمل خود را می بیند.

16 

خیرـ  می دانیم بدن انسان مدام در حال تجزیه و تحلیل و بازسازی است. 
اگر شخصیت یا مِن انسان وابسته به جسم او باشد، باید در دوران عمر 
بارها عوض شود و به شخص دیگری تبدیل شود. در صورتی که چنین 

نیست و هر کس همواره خودش بوده است.

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )2(  دین و زندیگ )1(

1 
الف( ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس.

ب( اشاره به وجود قوۀ اختیار در آدمی دارد.
 2 کتاب

 3 قیامت
 4 اعضای بدن

 5 عادل ـ برابر )مساوی(
 6 نادرست
 7 درست

 8 روح
 9 فاصله میان دو چیز

10 

آثار ماتقّدم: نماز، شراب
آثار ماتأّخر: تولید و نشر مطالب نامناسب، هدیه دادن کتاب به کتابخانه

11 

وقتی شخصی قسمتی از بدن خود را در حادثه ای از دست می دهد، نه 
خود او نه دیگران هیچ گاه احساس نمی کنند که قدری از هویت و »من« 
او کم شده است و این نشان می دهد که ثبات هویت و خود ما ناشی از 

ثبات اندام های ما نیست.
12 

1- اعتقاد به معاد
2- انکار معاد: در این دیدگاه، مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس 
از زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود و حیات او پایان می پذیرد و 
رهسپار نیستی می گردد. این گروه معتقدند که با فرا رسیدن مرگ، انسان 

متالشی می شود و پروندۀ او برای همیشه بسته می شود.
13 

1- دالیلی که امکان معاد را اثبات می کنند: معاد را امری ممکن و شدنی 
نشان می دهند.

2- دالیلی که ضرورت معاد را اثبات می کنند: تحقق معاد طبق عدالت 
خداوند الزم است.

14 

رایج  جریان  یک  عنوان  به  مرگ  از  بعد  زندگی  کریم،  قرآن  آیات  در 
در جهان طبیعت معرفی شده است و از کسانی که با ناباوری به معاد 
نگاه می کنند می خواهد تا به مطالعۀ جریان همیشگی مرگ در طبیعت 
بپردازند تا مسئلۀ معاد را بهتر درک کنند. فرا رسیدن رستاخیز طبیعت 

)عید( نمونه ای از رستاخیز عظیم هست.
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انسانــی  )  1( و زنـدگی  دیـن 

17 

و  پیامبران و صدیقان و یک در مخصوص شهیدان  یک در مخصوص 
درهای دیگر برای گروه های دیگر است. 

18 

تصمیم و عزم برای حرکت
19 

برای حضور در اجتماع و مواجهه با نامحرمان
20 

در آراستگی سالمت نفس ولی در خودنمایی کوچکی نفس است.
21 

هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد، تا وقتی که در 
دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این 
شخص هم می گذارند بدون این که از اجر انجام دهندۀ آن کم کنند و هر 
کس سنت زشتی را در بین مردم مرسوم کند، تا وقتی که مردمی بدان 
عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز می گذراند، بدون این که از گناه 

عامل آن، کم کنند.
22 

1- توکل کردن فقط به معنای گفتن جمله نیست، بلکه باید قلبی باشد.
2- توکل در جایی است که انسان مسئولیت و وظیفه خود را به خوبی 

انجام دهد.
پاسخ نامه آزمون نوبت دوم )16(  دین و زندیگ )1(

1 
الف( قیامت

َر« اشاره به آثار ما تأخر دارد. ب( »قدم« اشاره به آثار ما تقدم و »َاخَّ
2 

دوستی و محبت شدید مؤمنان نسبت به خداوند
3 

مصلحت انسان توسط خداوند در هنگام توکل حقیقی کردن
4 

اشاره  الهی  پرتو حکمت  در  معاد  به ضرورت  موضوع  )این  ـ  نادرست 
دارد.(
5 

نادرست ـ )این حدیث از پیامبر )ص( است.(
6 

درست
7 

درست
8 

نادرست ـ )پیامبران با صدیقان از یک در وارد می شوند.(

9 
یوسف
10 

سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها
11 

شیطان ـ بزرگان ـ سرورانشان 
12 

شنیده شدن صدایی مهیب
13 

عشق و محبت الهی
14 

نامه ای که در روز قیامت به دست انسان داده می شود و خود عمل و 
حقیقت آن را دربردارد.

15 

تقریباً 750 گرم )از هر چیزی(
16 

الف( تجسم عین عمل
ب( کسی که کارهایش عبث و بیهوده نباشد.

ج( نهراسیدن از مرگ
د( دشمن ترین دشمن انسان

ه ( خودنمایی در آراستگی
17 

وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر سعادت و خوشبختی 
خود گام برداریم و آن گاه از ما ناخشنود خواهد بود که به خود ظلم کنیم 

و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم. 
18 

انسان عفیف چه زن و چه مرد، خود را کنترل می کند و آراستگی خود را 
در حد متعادل نگه می دارد و به تبّرج دچار نمی شود. انسان عفیف زیبایی 
ظاهری خود را وسیلۀ خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار نمی دهد و 
اجازه نمی دهد که به شخصیت انسانی او اهانت شود. او حیا می کند که 
برخی افراد به خاطر امور سطحی و کوچک، زبان به تحسین و تمجید او 
بگشایند. او در وجود خود، استعداد و ارزش های برتر و واالتری می یابد 
که می تواند تحسین و احترام واقعی دیگران را برانگیزد؛ بنابراین، به همان 
انسان قوی تر و محکم تر شود، نوع  میزان که رشته های عفاف در روح 

آراستگی و پوشش باوقارتر می شود و بالعکس. 
19 

ایشان فرمودند: »بلی، آنچه زیر روسری قرار می گیرد، نباید آشکار شود. 
همچنین از مچ به باال باید پوشیده شود.« 
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پاسخ نامه آزمون نوبت دوم )17(  دین و زندیگ )1(

1 

»در آن روز که زمین و کوه ها سخت به لرزه درآیند و کوه ها )چنان در 
هم کوبیده شوند که( به صورت توده هایی از شن نرم درآیند« این آیه 

به مرحلۀ اول قیامت و تغییر در ساختار زمین و آسمان ها اشاره دارد. 
2 

خود را در زمرۀ کسانی که خدا بر آن ها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند، 
قرار نخواهیم داد.

3 

1- به عفاف و پاکی شناخته می شوند.

2- مورد اذیت و آزار قرار نمی گیرند.
4 

نادرست ـ )پس از مرگ، فقط روح به فعالیتش ادامه می دهد.(
5 

نادرست ـ )هر یک در درجه ای خاص قرار می گیرند.(
6 

درست
7 

درست
8 

درست
9 

نادرست ـ )هم به زیبایی ظاهری و هم به زیبایی باطنی توجه داشتند.(
10 

پیامبران ـ راستگویان ـ شهیدان ـ نیکوکاران 
11 

وقت ـ توجه 
12 

عفاف 
13 

تقرب ـ نزدیکی به خداوند 
14 

خشنودی خداوند
15 

1( ضرورت معاد، 2( امکان معاد 

16 

خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را 
ژولیده نشان دادن بدش می آید. 

17 

چیستی مرگ و آیندۀ انسان پس از مرگ
18 

 الف( ضرورت معاد 
ب( برخورداری روح از صفات زیبا

ج( پیروی از خداوند
د( حد فاصل میان دنیا و آخرت

ه ( آراستن برای دیگران برای انجام گناه
19 

و  نمی آورند  تاب  حوادث  تندباد  برابر  در  دارند  ضعیفی  عزم  که  آنان 
قوی ای  عزم  که  آنانی  اما  وامی دارد.  عقب نشینی  به  را  آنان  مشکالت، 
سوی  به  قدرت  با  و  نمی سپارند  حوادث  دست  به  را  سرنوشت  دارند، 

هدف گام برمی دارند.
20 

هرچه عمر می گذرد توان انسان برای تصمیم های بزرگ کاهش می یابد. 
جوان معموالً شجاعت روحی باالیی دارد. او می تواند آرمان های بزرگ 
نوع  از  نه  کردن  نوع صعود  از  پرواز،  نوع  از  آرمان هایی  باشد.  داشته 
ماندن. در دوره جوانی و نوجوانی نیاز شدیدتری به توکل و اعتماد دارد. 
 21 

1- خوردن و آشامیدن، 2- دروغ بستن بر خدا و پیامبر و جانشینان او، 
3- رساندن غبار غلیظ به حلق، 4- باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح
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زگدنز فده لوا سرد

انسانــی  )  1( و زنـدگی  دیـن 

 در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آنها خدایی حکیم است؛ یعنی خدایی که هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد. 

 حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدف دار بودن خلقت آن هاست.

 انسان نیز مانند موجودات دیگر، از این قاعده کلی جدا نیست و قطعا هدفی از آفرینش او وجود داشته است و گام نهادن او در این دنیا، فرصتی 

است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.

 تفارت های هدف سنسان ر سایر موجولست

 انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند درحالی که گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی 

هدف خود حرکت می کنند.

 انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود مادی دارند، مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است.

 انسان 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 می گردد، 

درحالی که حیوانات و گیاهان هدف های محدودی دارند و هنگامی که به سرحّدی از رشد و کمال می رسند، متوقف می شوند؛ چنان که گویی راهشان 

پایان یافته است.

 هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است و می تواند روحیۀ 

بی نهایت طلب او را سیراب کند و پاسخگوی استعدادهای گوناگونش باشد، می کوشد به دیگران کمک کند.

 معیاوهای سنتخاب هدف های سصیل

 با توجه به تفاوت نگاه و اندیشۀ انسان ها، برای اینکه بتوانیم با نگاهی درست، هدف های خود را انتخاب کنیم، نیازمند معیار و مالک هستیم. 

 هدف های اصلی و فرعی: 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 اصلی شوند و از رفتن به سوی کماالت بازدارند. تالش برای رسیدن به 

نعمت های دنیا نه تنها بد نیست، بلکه ضروری و خوب است.

 با توجه به دو ویژگی، »بی نهایت طلبی« و »متنوع بودن استعدادهای« انسان اگر هدفی را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی 

باشد، آن هدف، کامل تر است. هدف اصلی ما آن هدفی است که همۀ استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود.

 هرکس اندکی تأمل کند، می بیند که در ذات خود در جست و جوی سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، آرامش نیافته 

و از پای نخواهد نشست پس مقصود و هدف نهایی ما خداوند است. تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی انسان 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 می شوند. افراد زیرک با انتخاب 

خدا به عنوان هدف اصلی خود هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند و هم از آنجایی 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 آبادمی سازند.

و ما آسمان ها و زمین ماواِت َو االَرَض  ！َو ما َخلَقنَا السَّ

و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم، َو ما َبینَُهما الِعبینَ 

آنها را جز به حق خلق نکردیم   ما َخلَقناُهما ِااّل ِبالَحّق

آیه به هدفمند بودن خلقت و حق بودن آفرینش اشاره دارد. هر موجودی و آسمان ها و زمین بر اساس برنامه ای حساب شده خلق شده است.

لوا سرد

زگدنز فده 
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زپ زپ رپ لوا لرد

 خداوند متعال انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.

 سرمایه هایی که انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند:

1- نیرویی که با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های غلط تشخیص دهیم و حقایق را دریابیم. )قوه عقل(

2- صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. )اختیار(

ما راه را به او نشان دادیم بیلَ  ！ِاّنا َهَدیناهُ السَّ

ِاّما شاِکًرا َو ِاّما َکفوًرا  یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس

3- او سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد )فطرت(

4- شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد، تا به خیر و نیکی روآوریم )فطرت(

سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید ！َو َنفٍس َو ما َسّواها  

آن گاه بدکاری ها و تقوایش را به او الهام کرد   َفاَلَهَمها فُجوَرها َو تَقواها

5- گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش 

و مالمت کند و در اندیشۀ جبران آن برآید. 

)نفس لوامه: عامل درونی که سرزنشگر است. (

6- پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی همراه با کتاب 

 هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد. انسان سرمایه های عظیم و ارزشمندی همچون عقل، وجدان و راهنمایان 

الهی و ... دارد. اگر هدف از خلقت ما خوردن، خوابیدن و شهوت رانی در این دنیای چند روزه بود، آیا به سرمایه هایی همچون عقل و وجدان و پیامبران 

نیاز داشتیم؟ عقلی که با دوراندیشی، ما را از خوشی های زودگذر منع می کند و وجدانی که با محکمه هایش، ما را از راحت طلبی بازمی دارد.

 عوسمل سقوط ر گناه ر لروماندن سز هدف

 نفس اماره: میل سرکشی که درون انسان طغیان می کند و وی را به گناه فرامی خواند، یعنی فرمان دهنده به بدی ها

 شیطان: خداوند از عاملی بیرونی خبر می دهد که خود را برتر از آدمیان می پندارد و سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن 

به بهشت باز دارد. کار او وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این، راه نفوذ دیگری در ما ندارد.

سخن شیطان در روز قیامت با اهل جهنم:

 خداوند به شما وعدۀ حق داد؛ اما من به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم. البته من بر شما تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت 

کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات 

دهید.

لوا لرد

زپ زپ رپ 
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