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 هاها و بدیواکنش به موقع نسبت به خوبی
  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د که چه کاری خوب است و چه کاری بد، اما ...ندانمی دقیقاً هاها آدمخیلی وقت

 د.ندهرا انجام میبد د یا کار ندهرا انجام نمیخوب شود که کار می یگاه -

 د.ندهد آن را انجام بنتواند که نمیناندازمیآنقدر تأخیر خوب شود که در انجام دادن کار می یگاه -

آن را انجام شوند مجبور مید و نافتمید که در دام آن نکننزدیک میبد شود که آنقدر خود را به کار می یگاه -

 د.نهد

مواجه ار خوبی ا وقتی با ک؟ چرندارند موقعبه  ها، واکنش سریع وها و بدیدر مواجهه با خوبیها برخی از انسانچرا 

 ؟کنندشدت از آنها دوری نمی ا بههروبرو شدن با بدی هنگام؟ چرا دهندشوند آن را به سرعت انجام نمیمی

زرگ باشد و چه اینکه هر کار خوب و بدی، چه بباور به باور درست به عاقبت است.  نداشتنله در أریشه اصلی این مس

 انسان با آن روبرو خواهد شد و هیچ راه فراری از آن نخواهد داشت. کوچک، عاقبتی دارد که نهایتاً

کنند عاقبت نیز امری محدود ها یا توجهی به عاقبت کارهایشان ندارند و یا آنکه تصور میاین در حالی است که انسان

دهد، برای یجام مپس وقتی انسان کار خوب یا بدی ان .ثابت و همیشگی است ،که عاقبت هر کار ! در حالی!و گذراست

 همیشه با نتایج آن کار زندگی خواهد کرد.

ه موقعی و بو واکنش درست  ندد حساسیت پیدا کشود که انسان نسبت به کارهای خوب و باصالح این باور موجب می

 ان در موارد زیر مشاهده کرد:تواثر این باور درست را مید. داشته باشنسبت به آنها 

 هابدیها و خوبیدرست  شناخت .1

وقتی  یعنی .ندی داشته باشنسبت به آنها واکنش به موقعبخواهند که شناسند نمی طورخوبی و بدی را آنها انسان یگاه

، تازه به ابعاد شوندروبرو می ها و ضررهای آن کارایدهفگذرد و حسابی با میطوالنی زمانی  کنند، بعد از اینکهکاری می

ها برای عدم واکنش به ترین زمینهیکی از مهم شخود ،آگاهینداشتن بنابراین این  .برندبد بودن آن پی میو خوب 

 موقع است.



 

و بدین ترتیب انسان با  کندمیاین در حالی است که باور به عاقبت، توجه انسان را نسبت به درست بودن کارها زیاد 

 تواند به تشخیص درستی از کارهای خوب و بد برسد.توجه به آثار و نتایج کارها می

، ابعاد مختلف الزم است در یک برنامه مشخص و منظم، با مطالعه، تحقیق، پرسش، جستجو و تفکربرای تقویت این امر 

 را بشناسیم. هاو همچنین مصادیق آنبدی و خوبی 

ا علما و دقت در بنظیر امیرالمومنین علیه السالم در کتاب نهج البالغه، همنشینی های بیرآن، مطالعه حکمتتدبر در ق

دقت  به همراهدم و زندگی با مر اهای با تجربه و با تقوصحبتی با انسانفتاری ایشان، همی و رسیره عملروش زندگی و 

 ان بدهد.ها را به ما نشها و بدیاد مختلفی از این خوبیتواند ابعمی ،ایشان نحوه زندگیتار و فو تأمل در ر

 

o یکی از منابع که با مراجعه به ماه( با دوستان خود قرار بگذاری توانی برای مدت زمانی )یک هفته یا یکمی 

 .کارهای خوب و بد را استخراج کنی ، فهرستی ازفوق

 

 هاها و بدیکوچک نشمردن خوبی .2

 مسألههمین  .دذاری زیادی برای آنها قائل نیستند و نقش و تأثیرگنشمرمیکارهای خوب یا بد را کوچک  بعضی افراد،

 .بدی واکنش مناسب و درستی نداشته باشندو دوری جستن از خوبی شود که نسبت به انجام دادن موجب می

وب و بد خمصداقی از کارهای بسیار کوچک « سنگ کوچکیک بر نداشتن از سر راه »و « لبخند زدن به پدر و مادر»

 .هستندها غافل نسبت به تأثیر انجام دادن اینها انسانهستند که خیلی از 

میشگی خود هفهماند که همین کارهای کوچک به دلیل آثار ثابت و این حقیقت را به انسان می ،باور به عاقبت اما

مین کارهای واسطه هه ب هابعضی وقتبزرگترین رخدادهای عالم د. چنانکه توانند نتایج بسیار بزرگی داشته باشنمی

ست که های حرام موجب شده اتوجهی نسبت به لقمهاند. چیزی شبیه ماجرای کربال، آنجا که بیکوچک رقم خورده

یا اینکه رعایت ادب  و برسانند.ترین صورت به قتل حمانهرهای عالم ایستاده و آنها را به بیقومی در مقابل بهترین انسان

 زند.در شخصی مانند جناب حرّ، عاقبتی نیک و ماندگار برای ایشان رقم می

 

o شدند؟  که منشأ اتفاقات بزرگی از کارهای خوب و بد را مثال برنیهای دیگری نمونه توانیآیا شما می 

o ندگی زآثار بزرگی در آینده د توانشما نیز چند کار خوب و بد کوچک در زندگی خودت مثال بزن که می

 داشته باشد. خودت و کشورت

 

 دست کم نگرفتن خود .3

ابل یا در مق و هندخیری را انجام د توانندکنند که میو فکر نمی گیرندمین را دست کم اخودش ،افرادهم  هابعضی وقت

 :که کنندانجام شدن شرّی ایستادگی کنند. فکر نمی

کل فرد دیگری تواند با تهیه کردن وام و یا فراهم نمودن یک فرصت شغلی، مشای میساله پانزدها پسر یدختر  -

 را برطرف کند.
 کالت اساسی کشورش را حل کند.شتواند با همین درس خواندن یکی از مآموزی میدانش -
 و کاری ابراهیمی انجام بدهد. ؛تواند رهبر یک ملّت باشدیک نوجوان می -

اندگاری از مشود که انسان، چه کوچک باشد و چه بزرگ، بتواند آثار باور به عاقبت موجب میاین در حالی است که 

 تواند منشأ اتفاقات فراوانی در عالم باشد.خود به جای بگذارد که می



 

م دادن یا انجام در این صورت است که قدر و اندازه خودمان را بهتر درک خواهیم کرد، برای همین دیگر نسبت به انجا

توانیم رویدادهای انگاری نخواهیم کرد. ما با همین کارهای کوچک میتفاوت نبوده و سهلدادن کارهای خوب و بد بین

ته و معاصر ما گذشهای دیگری نیز منشأ اتفاقات بزرگی در تاریخ ساله پانزدهبزرگی را در عالم رقم بزنیم، چنانکه 

 اند.بوده

 

o دوران دفاع مقدس تحقیق کنی پانزده سالهشهیدان  توانی دربارهمی . 

o  منجر به  ای را برای خودت در نظر داری، هدفی کهساله چه هدف و آیندهپانزده شما به عنوان یک انسان

یز مشورت توانی با دیگران نمی مسألهدر سطح کشور و یا حتی جهان بشود؟ در مورد این  مسألهاصالح یک 

 شما را به این هدف بزرگ برساند؟تواند چه کار کوچکی است که می کنی. ببین

  

 لیدر سوره مبارکه لها شناخت نیکوترین

 دسته اول آیات سوره مبارکه لیل را با دقت و تأمل بیشتر مطالعه کن.

 به نام خداوند مهرگستر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 پوشاندمیقسم به شب هنگامی که  (1) وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى

 و به روز هنگامی که آشکار شد (2وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى )

 و به آنکه نر و ماده را آفرید (3) وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى

 رود[.که سعى و تالش شما بسى پراکنده است ]و هر کس به راهى مى (4إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى )

 اما کسی که عطا کرد و تقوا ورزید (5)  اتَّقىوَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطى

 نیکو( را تأیید کرد، عاقبت)« نیکوترین»و  (6) وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى

 وب(.کنیم برای آسانی )آسان بودن انجام کار خبه زودی او را مهیّا می (7) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى

 نیازى نمود[ طلب بىاما کسی که بخل ورزید و ]از راِه ندادن و جمع کردن و (8) وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى

 نیکو( را انکار کرد، عاقبت)« نیکوترین»و  (9) وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى

 .(بودن انجام کار خوب سختکنیم برای سختی )به زودی او را مهیّا می (10) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى

 کند.نیاز نمیافتد، مالش او را بیو آنگاه که به هالکت می (11دَّى )عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَ وَ ما يُغْني

به و در جواب آنها، ها این قسمبا در این آیات به شب و روز و همچنین به خالق جنس نر و ماده قسم خورده شده و 

مشخص  عملی است که با یک هدف»به معنای در قرآن « سعی»ها اشاره شده است. های انسان«سعی»پراکنده بودن 

 ها به معنای تفاوت در اعمال ایشان است.های انسان«سعی»بنابراین پراکندگی «. شود.انجام می

 شودسعی = عملی که با یک هدف مشخص انجام می

 دهد. یشان را نشان میکند و پراکندگی در اعمال اها اشاره میسوره مبارکه لیل به دو گروه از انسان 9 ـ 8و  6 ـ 5آیات 

 



 

  ها را گزارش کن.این تفاوت ،این آیاتمطالعه با 

o ی ها عطا و بخشش دارند و برخی دیگر بخل دارند و از بخشیدن به دیگران روبرخی از انسان

 گردانند.برمی

o کنند و برخی دیگر ..............................را رعایت می تقواا هبرخی از انسان................................................ 

o ها ...............................................................برخی از انسان..................................................................................... 

 

 است.« حُسنی»اصلی تفاوت میان دو گروه فوق، نحوه برخورد ایشان با شویم که علت متوجه می با توجه به این آیات

 کنند.را تصدیق می« حُسنی»گروهی  -

 کنند.را تکذیب می« حُسنی»گروهی  -

 نیکوترین، بهترین، زیباترین=  حُسنی

 پذیرفتن و قبول داشتن یک چیز = تصدیق

 نپذیرفتن و انکار کردن یک چیز = تکذیب

اش قبول داشته را در زندگی« بهترین»به معنای آن است که انسان « تصدیق حُسنی»، هااین کلمهبا توجه به معنی 

نداشته باشد  «رینبهت»نیز به معنای آن است که انسان اعتقادی به « تکذیب حُسنی»باشد و بر اساس آن زندگی کند. 

 و بر اساس آن زندگی نکند.

دانسته « بهترین»بشود؟ پس چرا خداوند برخی را منکر « بهترین»اش نخواهد به نظر شما، کسی هست که در زندگی

 کنند؟زندگی نمی« بهترین»گوید که اینها بر اساس و می

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

 او احتماالً  .کنداش مشخص میگردی؟ هدفی را برای زندگیاز هر انسانی که بپرسی: در زندگی به دنبال چه چیزی می

م همین است؟ آیا رساند. ولی آیا حقیقت هگاهی بهتر و عاقبتی زیباتر میکند که این هدف او را به جایبا خود فکر می

 بدتر است؟ دانیم، واقعاًبهتر است؟ و آنچه که ما آن را بدتر می دانیم، واقعاًآنچه که ما آن را دوست داریم و بهتر می

 فرماید:خداوند در قرآن کریم می

 لَكُمْكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ 

  ،پسندیدنمیبر شما واجب شده در حالى که آن را جنگیدن 

  وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى عَسى

دارید در حالى که و چه بسا چیزها که دوست مى ،چه بسا چیزها که شما از آن کراهت دارید در حالى که خیرتان در آن است

  ،شر شما در آن است

 وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ

 .دانیدداند و خود شما نمىشما را مى خدا خیر و شرّ
 (216سوره مبارکه بقره، آیه )

  ای که دیگر باشد به گونه« نبهتری»تواند هایی دارد؟ چگونه یک چیز میچه ویژگی« بهترین»به نظر شما

 هیچ چیزی بهتر از آن نباشد؟ 



 

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 

 کنیادداشت  کنید،پیدا می« بهترین»و مواردی را که به عنوان  و کندر این مورد با دوستان خود گفتگ. 

 ............................................................ ............................................................ ... داشتن اخالق خوب ..................

............................................................ ............................................................ ............................................................ 

............................................................ ............................................................ ............................................................ 

 رد باال وجود ندارد؟با هم گفتگو کنید. آیا موارد بهتری نسبت به موا ایواردی که در فهرست باال نوشتهدرباره م 

o های باال دلیل بیاروید.سعی کنید برای اثبات و یا رد گزینه 

o .ترینبه»)مجموعه این دالیل، فهرستی از اصول انتخاب  در پایین، این دالیل را یادداشت کن »

 .(یهای مختلف شناسایی کندر موقعیترا « بهترین»توانی با مراجعه به این اصول، هستند. می

  بهترین نیست. کنیم بهترین است، لزوماً چیزی که خودمان فکر می .1

تواند بهترین را تشخیص نهایت خود میبی برای شناخت بهترین باید به کسی یا چیزی مراجعه کنیم، که با علم .2

 دهد.

3. ................................................................................................................................................................................. 

4. ................................................................................................................................................................................. 

5. ................................................................................................................................................................................. 

6. ................................................................................................................................................................................. 

7. ................................................................................................................................................................................. 

8. ................................................................................................................................................................................. 

 

 باشد.« بهترین»تواند شود، نمیبدیهی است چیزی که محدود بوده و روزی تمام می

 باشند.« بهترین»توانند نمیهرگز  ،های دنیاییمندیدر نتیجه دنیا و تمامی بهره
 

د با توجه به محدو که شود، در حالیقلمداد می« بهترین» ،فوق، مواردی را پیدا کن که در نگاه افراد با توجه به گزاره

 باشد.« بهترین»تواند بودن، نمی

 

 ..................................... سالمتی ...... ......................... شهرت .................... ......... داشتن ثروت زیاد ................

............................................................ ............................................................ ............................................................ 

............................................................ ............................................................ ............................................................ 

 

 نگاهی به کتاب درسی

 ازمندیشناخت ن نای بلکه شد، نخواهد او از اطاعت بهمنجر  ییاو، به تنها یهاو فرمان شیشناخت ما از خالق خو

ادعا  یبه همراه آن خواهد آمد؛ پس اگر کس زیداشته باشد عمل ن «مانیا» یاگر کس .است مانیابه نام  یگرید قتیحق



 

خود شک  مانیدر ا دیبه خدا مشاهده نشود، با مانیدارد اما در ظاهر و اعمال او اثر ا مانیبه خدا ا ،کند که در قلب

 کند.

 :درباره ایمان فرمودند علی علیه السالم

 عمل، دو برادر همراه )دوقلو( و دو دوست جدایی ناپذیر هستند. ایمان و

 جادیر انسان ادرا  قتیکه شوق عمل به آن حق یاست. باور قتیحق ایموضوع و  کیکامل به  یاعتماد و باور قلب مان،یا

 ند.کشایرا به سمت آن م یکند و آدم یم

 قلب است. مانیا گاهیجا

شامل موارد السالم  آن کریم و کالم پیشوایان معصوم علیهمبا توجه به آیات قر به خدا مانیا تیو تقو یابیدست یراه ها

 زیر است:

  نشیخدا در جهان آفر اتیآ رامونیتفکر پ .1

 و ذکر خداوند ادی .2

 از گناهان یها و دوریکیانجام ن  .3

موجب  زین یات الهدانست که عمل به دستور دیبه خداوند، عمل به دستورات او را به دنبال دارد، با مانیطور که اهمان

 مودند:فر . در این مورد امام صادق علیه السالماست هیدو، رابطه دوسو نیا انیم یعنیشود؛ یم مانیا تیتقو

 .از گناهان است یکند، دوریم داریرا در دل پا مانیآنچه ا

 ایمان شامل موارد زیر است: آثار از یبرخ

 ادیکه جز با  دهیآفر یارا به گونه یخداوند دل و جان آدم شود: اول، چون؛ که به دو دلیل حاصل میآرامش .1

که در نزد  ایر دندخود را نه  یینها گاهیدارد، مقصد و جا مانیکه به خدا ا یکس . دوم،ردیگیو نام او، آرام نم

 . شودینم یدچار اضطراب و ناراحت ا،یدن ماتیاز نامال نیهم یکند و برا یوجو مخدا جست

 وخود هدف واال  یدر زندگ یشود که کسیم جادیا یوقت یهودگیاحساس ب ی؛هودگیاز احساس ب ییرها .2

هان، به ج نیداشته و در ا یخدا از خلقت آنان هدفد که ندانمؤمن می های؛ انساننداشته باشد یارزشمند

 .اندحال خود رها نشده

 

ریشه عمل نکردن  .ددانند، ولی به آن ایمان و باور ندارنها چیزهایی را میخیلی .ایمان همان اعتقاد و باور قلبی است

 دانند هم نداشتن همین ایمان و باور است.به آن چیزهایی که می

برای خوب  دانستن چیزهایه کرده است و اینکه صرف مطلب فوق به جایگاه بسیار مهم ایمان در زندگی انسان اشار

 .د استعمل خوب و رسیدن به نتایج خوب نیازمند به داشتن ایمان و اعتقازندگی کردن کافی نیست، بلکه خوب 

تفاوت  کند که قبول داشتن )تصدیق( یا انکار کردن )تکذیب( یک چیز است که اساسسوره مبارکه لیل اشاره می

 کند، منشأ اصلی همان ایمان و باور است.ها ایجاد میانسانعملکردها را در 

 کند.در انسان شده و یا آنکه انسان را متکبر و مغرور می تقواایمان است که موجب شکوفایی 

 کند.ایمان است که انسان را بخشنده کرده و یا آنکه او را بخیل می

کرده و  ترین کارهای خوب و بد نیز حساسیت پیداشود که انسان نسبت به کوچکایمان به عاقبت و آخرت موجب می

 واکنش سریع و به موقعی داشته باشد.در مواجهه با آنها 



 

 

 تمرین عملی

کند. ع میقگفته شد باور به عاقبت، واکنش ما را نسبت به کارهای خوب و بد، واکنشی سریع و به موکه  طورهمان

کنند تا باور به واکنش درست نسبت به کارهای خوب و بد هستند به شما کمک می دربارههای عملی زیر که تمرین

 عاقبت را به صورت عملی و عینی در زندگی خود جاری کنی.

 اول تمرین

o  اشت کن.را داری، یادد هاکه امکان انجام دادن آن یسالگی خود، فهرستی از کارهای خوب 15در دفترچه 

o  از ایشان  و وربسپس به سراغ پدر، امام جماعت یا یکی از معتمدین محله و همچنین مدیر یا معاون مدرسه

م دادن آنها به توانی در انجاخوب که در خانه، محله و مدرسه سراغ دارند و شما میبخواه فهرستی از کارهای 

 تا بدهییل تشکا مدرسه گروهی انی با تعدادی از دوستان محله یتوبرایت بازگو کنند. )میایشان کمک کنی، 

 (شوید. فعالیتوارد این به صورت جمعی 

o  ها )خانه، محله و متناسب با هر کدام از موقعیتو سپس  نات اضافه کسالگی 15این کارها را در دفترچه

 .ن و انجام بدهاب کآید، انتخبرمی (تانو یا گروه)مدرسه( بهترین کاری را که از دست خودت 

 دوم تمرین

o  ی که ا پرسیدن کارهای خوبو ب نمطرح ک تدیگراکنون فهرست کارهای خوب یادداشت شده را با دوستان

 آوری کن.جمع شود انجام داداز کارهای خوبی که میتری فهرست کامل اند،آنها یادداشت کرده

o  ا به صورت رولی آن و  نیدرا انتخاب ککار خوب ترین کوچکاز فهرست خود، که  دوستانت قرار بگذارحاال با

 (شزد نمایید.به یکدیگر گو دائماًتوانید ضرورت استمرار در این کار را می)انجام بدهید.  و پیوسته مستمر

 سوم تمرین

o  بگیر و:را در نظر  مشخصیک روز 

 روز گذشته وبروز را با کارهای خآن  کارهای خوب 
 هفته گذشته وبکارهای خآن هفته را با  وبکارهای خ 
 آن ماه را با ماه گذشته وبهای خکار 
 آن سال را با سال گذشته وبرهای خکا 

 مقایسه کن.

o ده است؟کم ش شماوبی از اضافه شده و چه کارهای خ شمادر این مدت به  وبیارزیابی کن که چه کارهای خ 

o  هستی؟ارزیابی کن که چقدر در حال حرکت به سوی بهتر شدن 

  شوی؟از سال گذشته میهر سال بهتر آیا 

 شوی؟یا هر ماه هم بهتر میشوی آاگر هر سال بهتر می 

 شوی؟هر هفته هم بهتر میآیا شوی اگر هر ماه بهتر می 

 شوی؟شوی آیا هر روز هم بهتر میاگر هر هفته بهتر می 

 

زش، هیچ دو روهای انسان با ایمان این است که به یاد داشته باش که از نشانه

 شود.اش میمن هر روز بهتر از روز گذشتهؤشبیه به یکدیگر نیست، یعنی انسان م



 

o  ی خوب قبلی کم و البته از کارها شودهر روز یا هر هفته بر کارهای خوبت اضافه از این به بعد تالش کن تا

 نشود.

 چهارمتمرین 

o مبر گرامی سیره پیا»توانی به ضمیمه کن. )میبار کارهای خوب پیامبر گرامی اسالم را با خودت مرور  یک

 در انتهای همین کتاب مراجعه کنی.(« اسالم

 ات یادداشت در دفترچهو  کندهی مشخص ات انجام میاز میان این کارها، آنهایی را که در زندگی

ارهای کاز جنس  ای است، اما بسیار باارزش است، چونکارهای سادهاینها »زیر آنها بنویس: کن. 

 «است.برترین و بهترین انسان عالم 

 ن. آنها را دهی شناسایی کبار دیگر این کارها را با خودت مرور کن و چندتایی را که انجام نمی یک

ن، انجام این ات یادداشت کن و با پیامبر گرامی اسالم قرار بگذار که برای اتصال به ایشادر دفترچه

 خ بزن و امضا کن.قرارت با پیامبر را زیر کارها بنویس، تاری کنی.می ات واردکارها را در برنامه زندگی
  


