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که میطبیعتا  کند، چنانکه انسان در هر جایگاهی وظایفی نسبت به دیگران دارد  بایست آنها را به درستی رعایت 
 فرمایند:امیرالمومنین علی علیه السالم در این خصوص می

ُلَك َمْن ِِف َطَبَقِتَك َو ِإْنَصاُفَك َمْن ُدوَنَك  ْن َفْوَقَك َو ِإْجََل ِة َطاَعُتَك ِِلَ ْْكَ  1 .ِمْن اْْلِ
کن از که نسبت به رتبه باالتر خود اطاعت   ی،حکمت است 

که در رتبه خودت هستند بزرگ شمار یکسان  ی،را 
 .یانصاف داشته باش ،نییو نسبت به افراد رتبه پا

یم بنابراین وقتی با دیگران برخورد می که انجام بدهند، ما در قبال آنها وظایفی دار کاری  که باشند و هر  کسی  کنیم، هر 
کنیم، هم رتبه بودن با دیگران و یا حتی پایینبایست به درستمیکه  مرتبه آنها نسبت به ما،  تر بودنی به آن وظایف عمل 

 کند.وظایف ما را در قبال ایشان سلب نمی
که سبب می آنها ل نکنیم، عدم درک درست جایگاه شود ما به وظیفه خود نسبت به دیگران به درستی عمیکی از دالیلی 

یم.و مو که ما نسبت به ایشان دار کنید: به مثال قعیتی است   زیر توجه 
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 که خیلی دوست داشتم و مطالب جالبی را در آن نوشته بودم، به یکی از دوستانم امانت دادم. دفترچه ای را 
کردم، به نظرم روابط  کرده است، به شدت عصبانی شدم و با او برخورد تندی  گم  گفت دفترچه را  که  وقتی 

که آدمنباید بهانهدوستی  کرده و وظایف خود را به درستی انجام ندهند. من دیگر ها سهلای باشد  انگاری 
 چیزی را به او امانت نخواهم داد.

  کیف را از که سوغاتی از یکی از شهرهای ایران آورده بودند به من نشان داد، خواستم  کیفی را  یکی از دوستانم 
کیف پاره شد. که دسته  صحبت نکرد. به نظرم روابط  خیلی ناراحت شد و چند روزی با من دستش بگیرم 

گر جای او بودم، هرگز دوستی را فدای این چیزها نمی کیف، بیشتر است. من ا  کردم!دوستی ارزشش از بند یک 
که با ما روبرو می کرد شوند، در آن صورت همانطور رفتار خکافی است ما خودمان را در موقعیت افرادی قرار بدهیم،  واهیم 

کنون  کنند. این مسئله نقش بسزایی در انجام دادن وظایف ما در قبال دیگران خواهد داشت. ا که انتظار داریم با ما رفتار 
کنید:  به مثال زیر توجه 

 .کند کوچکم بدون اینکه از من اجازه بگیرد، لوازم التحریر من را برداشته بود تا با آنها نقاشی  وقتی به  خواهر 
کلی هم حرتم مجبور شدم مدرسه رف ف شنیدم. وقتی به خانه برای نوشتن از دیگران وسایل قرض بگیرم، 

کردم، آخر رسیدم  کوچکبا او دعوا   رود، نباید اجازه بگیرد؟!تر میتر وقتی سراغ وسایل بزرگیک 
 که اجازه استفاده از ماشین حساب را داده بود، تلفن همراه برادر بزرگ یاضی  ترم را برداشتم برای حل یک تمرین ر

کنم. یادم رفت آن را در جای خودش بگذارم و او هم وقتی رفت، تلفن همراهش  تا از ماشین حساب آن استفاده 
که  گذاشت. شب  که چرا بدون اجازه  برگشت خیلی ناراحت بود برادرمرا در خانه جا  کرد  کلی من را دعوا  و 

گرفتهمن هم فکر میام، گوشی همراهش را برداشته که قبال اجازه  کار را بکنم ام، نمیکردم  خواستم یواشکی این 
کرده بودم،  کنم، اشتباه  ها را به او بگویم، او او حتی نگذاشت هیچکدام از این حرفو یا اینکه او را ناراحت 

 های من قائل نیست.حرف اهمیتی برای
کنیم، هر چقدر بتوانیم موقعیت که بر دیگران میها و شرایط را بهتر درک  گذرد، بهتر بشناسیم، هر چقدر بتوانیم آن چیزی را 

گونه تر و بهتری خواهیم داشت، این درک درست و حقیقیبرخورد مناسبتقطعا  که فهم ما را ارتقا داده و در نتیجه به  ای 
  کردن است.« قرائت»شود، یکی از معانی میما درست  موجب عمل

 ، راهی برای انجام درست وظایفسوره مبارکه علق درقرائت 
گرامی اسالم نازل شد. این آیات را به همراه ترجمه آن آیات ابتدایی سوره مبارکه علق که بر پیامبر  ، نخستین آیاتی است 

کنید.با دّقت و تأمل   مطالعه 
 ترجمه آیات

حِي  ْْحِن الر َّ  به نام خداوند بخشنده مهربان ِبْسِم اهَّلِل الر َّ



 

 

 ترجمه آیات

قَّ  لَّ ذي خَّ
كَّ ال َّ ِ ب   ِباْسِم رَّ

ْ
أ که )همه آفریده (1) اْقرَّ کتاب را با شروع( به نام پروردگارت، آن  ها را بخوان )این 

 او( آفرید.
ٍق ) لَّ ْنسانَّ ِمْن عَّ قَّ اْْلِ لَّ  آفرید.انسان را از لختی خون بسته شده  (2خَّ

مُّ ) ْكرَّ
َّ
كَّ اْْل ب ُّ  وَّ رَّ

ْ
أ کریم (3اْقرَّ که پروردگار تو  کریمان( استبخوان در حالی   .تر )از همه 

ِم ) لَّ مَّ ِباْلقَّ
ل َّ ذي عَّ

که به وسیله قلم (4ال َّ کس   علم آموخت. ،آن 
ْم ) ْعلَّ ْ يَّ ْنسانَّ ما َلَّ مَّ اْْلِ

ل َّ که نمی (5عَّ  دانست آموخت.به انسان آنچه را 
کندر این  که قرائت  گرامی اسالم دستور داده شده است   د.نآیات به پیامبر 

گونه« قرائت» کننده ثبت و ضبط بشود.به معنای خواندن یک متن است به  که معانی آن در جان قرائت  بنابراین  ای 
که آیات قرآن به آن « قرائت قرآن» که مطالبی  کردن آیات قرآن نیست، بلکه به معنای آن است  صرفا به معنای روخوانی 

گرفته و در وجود ما ثبت و ضبط بشود.اشاره می  کند، در جان ما قرار 
تی روبرو میهای مختلف زندگیما در صحنه بدین ترتیب وقتی ویم، به این آیات ثبت شده در شمان با مسائل و مشکال

کرد. کرده و بر اساس آن عمل خواهیم   جان خود مراجعه 
... 

گرامی اسالم با امر به آغاز رسالت  دهد، خواندن قرآن به همراه فهمیدن آن، به صورتیکه در جان نشان می ،«قرائت»پیامبر 
گرفته و طبیعتا مبنای عمل و رفتار او قرار بگیرد، از م سالت پیامبر خاتم و نزول وحی است و همترین وجوه رانسان قرار 

گرفته گرامی اسالم در این امر از همه پیشی   اند.پیامبر 
کنیم، مراحل زیر را انجام دهید:  برای آنکه بتوانیم خود را به قرائت سوره مبارکه علق نزدیک 

کردن بخوانید.  .1 آیات را با تأمل  بایستاین منظور میطبیعتا برای یکبار دیگر سوره مبارکه علق را به قصد قرائت 
کن  ید، بنابراین در خواندن آیات عجله نکنید!و دقت بیشتر خوانده و بارها معنای آن را با خود مرور 

که سوره ] کنید. برای این منظور میرا بیش از چند بار و آیات آن ممکن است الزم باشد  و توانید خودتان قرائت 
و یا آنکه قرائت این سوره توسط  نمایید های متفاوت قرائتسوره را با لحنتان، یا به همراه جمعی از دوستان

گوش دهید. کرده و  یان مختلف را تهیه   [قار
کردهآیه یک  .2 که ارتباط بیشتری با آن برقرار  کنید.از سوره را   اید در این قسمت یادداشت 

کوتاهی  .3 کرده و زمان  کنید. دقیقه(  10تا  3)در حد در ابتدای هر روز یکبار آیه را قرائت  به مفاهیم آن آیه توجه 
کنید  که در به تأثیر آن آیه زمان در این مدت سعی  کنید  کرده و با خود مرور  کارهای آن روز خود فکر  بر روی 

کارهای می، م آیهمفاهیصورت توجه به   را به چه صورتی انجام دهید. خودآن روز بایست 



 

 

که تقریبا هر روز انجام می] که با توجه به آیه میکارهای اصلی خود را  بایست در نحوه دهید به همراه نکاتی 
کنید. شما با مراجعه به این جدول می کنید، در جدول زیر یادداشت  کار لحاظ  توانید عهد هر انجام دادن آن 

کار را ارتقا دهید. روز خودتان برای عملکردن به آن کرده و در صورت لزوم دقت انجام دادن   [آیه را با خود مرور 
کار کار با توجه به آیه انتخاب شده برای قرائت عنوان   نحوه انجام دادن 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

که آیه و  .4 که به هنمضامین آن از ذدر طی روز مراقبت داشته باشید  یاد آیه افتادید آن را تان خارج نشود. هر بار 
کنید. کرده و زمان بسیار اندکی )در حد چند ثانیه( به مفهوم آیه توجه   یکبار زیر لب تکرار 

کرده و در توانید ترجمه آیه را در برگه]برای این منظور می کوچکی یادداشت  های مختلف نصب موقعیتهای 
که کنید. همچنین می ید  یکدیگر این آیه را برای هم قرائت با در هنگام مالقات توانید با دوستان خود قرار بگذار

 کرده و یا به آن توجه بدهید.[
که به یاد این آیه و یا مضامین آن بیافتید.میموجب در طول روز مشاهده برخی چیزها و یا اتفاقات  .5  آن شود 

کنید.چیزها و وقایع را به خاطر سپرده و آنها را به مرور  تواند جموعه این موارد می]م در این قسمت یادداشت 
کننده آن آیه هستند، بنابراین از این مشاهدات می که یادآوری  کننده تصاویری باشد  توان برای شناخت بیان 

گرفت.[ کردن آن در زندگی بهره   بهتر آیه و همچنین جاری 
 ...............................................................................................................
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یادی میان شما رد و بدل میشوید و حرفصحبت میمختلفی هم در طول روز با افراد .6 شود. برخی از های ز
گاه شما را به یاد آیه انتخاب شده و یا مفاهیم آن می اندازد. این جمالت را به خاطر جمالت به صورت ناخودآ

که یادآور مض تی  کنید و سپس در این قسمت یادداشت نمایید. ]جمال امین آیه سپرده و یا در جایی ثبت 
توان فهم بیشتری از آیه پیدا روند، با توجه به این جمالت میهستند در حقیقت ابعاد دیگر آن آیه به شمار می

یم، جمالت متفاوتی خواهیم  که دار که هر یک از ما با توجه به موقعیت و شرایط مختلفی  کرد. طبیعی است 
مان شناخته های فکری و فرهنگیمتناسب با زمینهنوشت، بدین ترتیب مضامین آیه انتخابی در هر یک از ما 

  شود.[می
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کرده،  10تا  3در انتهای روز زمانی را ) .7 دقیقه( برای محاسبه قرائت آیه در آن روز قرار دهید. آیه را یکبار دیگر قرائت 

کدام موقعیتبه مضام که در طی آن روز در  کنید  کنید و بررسی  کارها به این آیه توجه داشته و ین آن توجه  ها و 
کارهایی از آن غافل شدهدر چه موقعیت  اید.ها و 



 

 

کارهای و موقعیت کنید برای  که به یاد آیه نبودهسعی  ای در نظر بگیرید تا فردا این غفلت رفع اید برنامههایی 
 شما به آیه باشد.شده و توجه 

که توجه به آیه و مضامینتمرین فوق را می کر توانید تا زمانی ادامه دهید  . البته ه باشددآن تمامی یک روز شما را احاطه 
کنیدتوانید بعد از یک هفته آیه دیگری از سمی و همین مراحل را برای نزدیک شدن به قرائت آن آیه انجام  وره را انتخاب 

که مضمونی مشابه هم دارند را در نظر بگیرید. تضمنا می دهید. کنار هم  وانید در دفعات بعدی به جای یک آیه، چند آیه 
کار را می که زنده هستید ادامه داده و همواره از لّذت قرائت قرآن بهره ببرید.توانید تا لحظهاین   ای 

کتاب درسی: پر پرواز )عوامل و موانع رشد انسان(  درس دوم 
کههمان ترین هدف زندگی انسان، نزدیکی و تقّرب به خداست. خداوند برای رسیدن به ترین و اصلیگفتیم جامع طور 

 هایی به انسان داده است و البته موانعی هم برای رسیدن به این هدف وجود دارد.این هدف سرمایه
 های انسانسرمایه

که با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه . عقل )تفّکر و تعّقل(:1 های غلط؛ و خوب را از بد تشخیص نیرویی 
 دهیم. حقایق را بفهمیم و از نادانی دور شویم.

خداوند به ما اراده داده و ما را مسئول سرنوشت خودمان قرار داده. سپس راه رستگاری و شقاوت را نشانمان  . اختیار:2
َکُفورًا » از عقل راه رستگاری را برگزینیم. داده تا با استفاده  ا  ِکرًا َو ِإّمَ ا شا بیَل ِإّمَ ا َهَدْیناُه الّسَ (؛ ما راه را به او 3)انسان، « ِإّنَ

 .نشان دادیم، یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس
کس در درون خود یا در تماشای جهان، خدا را می . سرشت خدا آشنا:3 گر دل احساس می بیند و محبتش را درهر  کند. ا

گاهی غفلت کنار خود میهم  که به خود برگردد او را در   یابد.ها سبب دوری از او و فراموشی یاد او شود، باز 
گرایش به خوبی:4 گرایش به آن و شناخت بدی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داده است.  .  خداوند شناخت خوبی و 
اها »  ْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها َو َنْفٍس َو ما َسّوَ

َ
که سامانش بخشید، آنگاه بدکاری 8و  7)شمس، « * َفأ (؛ سوگند به نفس و آن 

کرد.  و تقوایش را به او الهام 
گناه، گرایش انسان به خوبی سبب می . وجدان اخالقی:5 کنش نشان دهد و در صورت آلودگی به  گناه وا شود در مقابل 

کن ْقِسُم » یعنی نفس سرزنشگر، نامیده است. « نفس لّوامه»د. قرآن عامل درونی این حالت را خود را سرزنش و مالمت 
ُ
َو ال أ

اَمِة  ّوَ ْفِس الّلَ کننده.2)قیامت « ِبالّنَ  (؛ و سوگند به نفس مالمت 
ک:6 کتاب عالوه بر این سرمایه . پیامبران و پیشوایان پا ک و دلسوزی را همراه با  های بزرگ، خداوند، پیامبران و پیشوایان پا

کنند.  کمک   راهنما برای ما فرستاده تا راه حق را نشان دهند و در پیمودن آن به ما 
o گر هدف از خلقت ما خوردن، خوابیدن و خوش بودن در این دنیای چند روزه بود، آیا به این سرمایه های با عظمت ا

 نیاز داشتیم؟!
 موانع رسیدن به هدف

که عاملی درونی انسان را برای رسیدن خداوند در قرآن به ما یادآوری می ها(:دهنده به بدی. نفس اّماره )نفس فرمان1 کند 
گناه دعوت میبه لّذت ی عقل و وجدان بازمیهای زودگذر دنیایی به  لسالم درباره دارد. حضرت علی علیه اکند و از پیرو

که در درون توستدشمن»فرماید: آن می  «.ترین دشمن تو، همان نفسی است 



 

 

که خود را برتر از آدمیان میخداوند از عاملی بیرونی هم خبر می . شیطان:2 که فرزندان آدم را با دهد  داند و سوگنده خورده 
کردن و فریب دادن کار او وسوسه  است و راه نفوذی دیگری در ما ندارد. این خود ما  فریب از رسیدن به بهشت باز دارد. 

که می  توانیم به او اجازه نفوذ بدهیم یا راه را بر او ببندیم. هستیم 
که روشاز تدبر در آیات قرآن درمی . باز داشتن از یاد خدا و 1های شیطان برای فریب دادن انسان، این موارد است: یابیم 

کینه می2نماز   گناهان و اعمال زشت  3ها  ان انسان. ایجاد دشمنی و  کردن انسان به آرزوهای 4. زیبا نشان دادن  . سرگرم 
 .ارزشطوالنی بی

----- 
که وقتی انسان هدف اصلی زندگی که همان رسیدن به خداوند است بشناسد، آنگاه جایگاه حقیقی خود را  اش را 

که در برابر یابد، چنین انسانی در مواجهه با هر عبودیت است درمی موقعیتی و در ارتباط با هر انسانی، تنها به وظایفی 
بندد تا بتواند به بهترین شکل آنچه را خداوند به او دستور داده اندیشد. او تمام تالش خود را بکار میخداوند دارد می

ر شده است تا بواسطه آنها هایی برخوردااست انجام دهد، طبیعتا او برای انجام دادن این وظایف، از امکانات و داشته
کند.  بتواند وظایف خود را شناخته و به آنها عمل 

که انسان در مواجهه با  همچنین انسان در مسیر انجام دادن وظایف خود موانعی هم دارد، البته این موانع برای آن است 
که در پیش دارد، آماده طبیعتا برخی از این موانع )هوای نفس  تر شود.آنها قدرتمندتر و برای رسیدن به هدف بسیار واالیی 

که رسیدن به برخ منافع چشمگیر در های شیطانی( در جریان زندگی با دیگران بروز پیدا میو وسوسه کند، بدین ترتیب 
 جریان زندگی با دیگران انسان را از جایگاه عبودیتش خارج نموده و یا آنکه برخی برخوردهای نادرست از سوی دیگران،

که آنچه در جریان ارتباط با دیگران رخ میرا از انجام دادن وظایفش منصرف میانسان  کنیم  دهد، سازد. ما باید مراقبت 
کوتاهی ما در انجام دادن وظایفهرگز موجب غفلت ما از هدف اصلی زندگی مان در قبال مان نشده و هرگز موجب 

 خداند نشود. 
 هایی برای انجام دادن وظایفتمرین

یمدیگر نسبت به افراد ما ز هر یک ا در درس قبلی  و به نسبت این جایگاه، وظایفی بر عهده ماست. جایگاه و موقعیتی دار
کردیم و در این  ها کنیم تا به وظایف خود در هر یک از این جایگاهتالش میدرس جایگاه خود را با افراد دیگر شناسایی 

کنیم.  به درستی عمل 
که ب باتمرین اول:   فکری و رعایت احترام داشته باشیم.در یک رتبه هستند، هم ا ماافرادی 

که با ما در یک رتبه هستند، بزرگ شمرده و برای آنها احترام قائل شویم.  گفته شد ما وظیفه داریم تمامی افرادی را  چنانکه 
گفتگوهای سازنده داشته باشیم. با آنها هم ی دارند در نظر فکری داشته و  که با شما رتبه مساو کنون برخی از افرادی را  ا

ی اجالل و بزرگ شمردن رفتار می کنید؟ بگیرید، آیا شما با تمامی این افراد، فارغ از اینکه چه برخوردی با شما دارند، از رو
گوش داده و میبه حرف های زیر بررسی را در حالت ]نحوه برخورد خودفکری داشته باشید؟ توانید با آنها همهای آنها 

 کنید.[



 

 

چقدر برای او احترام قائل شده  
فکری و توانید با او همو می

 گفتگو داشته باشید؟
 حتماً  تقریباً  اصالً 

خواند، معموال خیلی که اتفاقا خوب هم درس میهای مدرسه یکی از بچه
 .گیردایراد میدر مقابل دیگر دوستانم، از من راحت 

   

کن محله ما شدهخانواده در اند، فرزندشان را چندباری ای به تازگی سا
که از شهر دیگری هستند و خیلی ام، به نظر میمحله و مسجد دیده رسد 

 با ما تفاوت دارند.

   

که اتفاقا بازی خوبی هم ندارد، هر بار به خودش اجازه تیمییکی از هم هایم 
کردن می که در مورد نحوه بازی  کند دهد  کرده، آن را بررسی  همه صحبت 

 و حتی دستور هم بدهد.

   

که با چند تا از بچه های فامیل هم سن هستیم، فقط یکی از ماست 
شان خیلی ما تفاوت دارد، آنها خانواده فقیری هستند، برای وضعیت مالی

کار می کنار پدرش   کند.همین او عصرها در 

   

که هم سن از فرزند همسایه کردم، مان  یکدیگر هستیم، چیزی را درخواست 
 ولی او به من پاسخ منفی داد.

   

کنار ما زندگی می که در  کنند، ممکن است نواقصی داشته باشند، از صفات خوبی برخوردار بوده و هر یک از افرادی 
که ما احترام ایشضمنا برخی رفتارهای نامناسب را هم داشته باشند. این مسئله دلیل نمی ان را رعایت نکرده و یا شود 

که بتوانیم با برخورد بسیار خوب خود، صفات پسندیده  کنیم، بلکه این هنرمندی ماست  آنکه از ارتباط با آنها دوری 
کنیم. کمک  گرفته و در اصالح رفتارهای نامناسب به آنها   ایشان را فرا

که از آنها بزرگبا تمرین دوم:   م، انصاف و تواضع داشته باشیم.یدار به آنهای نسبت م یا مسئولیتیتر هستافرادی 
که  یم نسبت به افرادی  کوچک تری نسبت به ما دارند،رتبه پایینما وظیفه دار که ما از ما  کاری  تر هستند و یا آنکه در 

کمک می کنیم.مسئول آن هستیم، به ما  کمال انصاف برخورد  از ایی ه]در ادامه به نمونه کنند، تواضع داشته و با آنها در 
که  ،اشاره شده استاین دست  کنید   [کنید.به چه اندازه تواضع و انصاف را در مورد آنها رعایت میبررسی 

چقدر نسبت به او تواضع  
داشته و انصاف را رعایت 

 کنید؟می
 حتماً  تقریباً  اصالً 

کتابی را دو نفر از بچه کتابخانه مدرسه هستم،  ها به امانت من مسئول 
اند، یکی از آنها رفیق قدیمی من است و دیگری تازه وارد مدرسه ما شده برده

   



 

 

کرده گم  کتاب را  کتاب را تقصیر دیگری است. آنها  گم شدن  کدام  اند و هر 
کسی اندازد. من باید در این مورد تصمیم بگیرم در حالیکه می حق واقعا با 

که به تازگی وارد مدرسه ما شده است.  است 
کوچک خواهند، خواهرم واقعا به آن ترم یکی از وسایلم را میخواهر و برادر 

ی لجبازی آن را می خواهد، این در حالی نیاز دارد در حالیکه برادرم از رو
یم و با برادرم راب که من با خواهرم حسابی اختالف نظر دار طه بسیار است 

 خوبی دارم.

   

    
    
    

 رتبه باالتری دارند، اطاعت و فرمانبرداری داشته باشیم. که از ما تمرین سوم: نسبت به افرادی
یا به تعبیر دیگر بر ما والیت دارند، بسیار حائز اهمی که مرتبه باالتری نسبت به ما دارند و کسانی  ت است، نحوه برخورد ما با 

که  کندارد، میاحترام افراد باالتر از خود را نگه میکسی  د. تواند وظایف خود را در قبال افراد دیگر نیز به درستی رعایت 
که بر ما السالم  امام علی علیه والیت دارند. چه اینکه برخورد درست افراد دیگر با ما نیز تابع نحوه رفتار ما با افرادی است 

 فرمایند:می
ِطْع َمْن 

َ
 1ُيِطْعَك َمْن ُدوَنك. َك َفْوقَ  أ

کسان کن تا  کنند. نییکه در رتبه پا یاز رتبه باالتر خود اطاعت   تر تو هستند از تو اطاعت 
که در درس قبلی هم بررسی که  همانطور  که رتبکردید افراد مختلفی هستند  کنید  ه باالتری نسبت به ما دارند. ]بررسی 

 دانید.[برداری داشته و رعایت احترام ایشان را بر خود الزم میفرمانشما چقدر نسبت به آنها اطاعت و 
چقدر رعایت احترام ایشان را بر خود  

کنید تا از آنها الزم دانسته و سعی می
 اطاعت داشته باشید ؟

 حتماً  تقریباً  اصالً 
    پدر

    مادر
    معّلم

    تربرادر یا خواهر بزرگ
    انسان عالم

                                                            
 .86عیون الحکم و المواعظ )للیثي(، ص 1



 

 

که کاری شده است. کسی      مسئول 
    امام جماعت

 .میدر قبال دیگران را بهتر انجام بده انمتا وظایفرا بشناسیم  (عبودیتحقیقی خود )تمرین چهارم: جایگاه 
های این جایگاه عبارتست چنانکه در سوره مبارکه علق بیان شد، انسان به دلیل انسان بودنش جایگاهی دارد، ویژگی

 از:
  که بواسطه خداوند خلق شده و قدرت یافته است.انسان  موجودی ضعیف و وابسته است 
 گرفته است، خداوند به او آموخته است.انسان خودش چیزی را نمی که فرا  داند و هر آنچه را 
 کامال نیازمند است، بنابراین نباید احساس بی کرده و غرور و استکبار داشته باشد.انسان موجودی   نیازی 
 است، بنابراین باید دستورات خداوند را انجام داده و در این مسیر از مقابله دیگران هراسی نداشته  انسان عبد

 باشد.
گزاره که در نظر داشتن  کنید  چه تأثیری بر انجام جایگاه حقیقی انسان، عبودیت به عنوان های فوق و شناخت بررسی 

 گذارد. تمارین قبلی می
 

  


