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نگاه دقیق و عمیق به ، ومس درس
  رفتارها

 

 نمایش یک رفتار  
شرکت در  یجمهور وقت، برا سییر ،یااهلل خامنه تیآ ی، زمان1362سال  یاز روزها یکیدر 

 ریدر مس شد،یپاستور خارج م ابانیواقع در خ ،یجمهور استیاز ساختمان ر یمراسم
که از همان نزد ییحرکتش تا خودرو، متوجه سر و صدا  .شدیم دهیشن یکیشد 

که چندتاصدا از طرف محافظ  کس شانیها بود  . گفتندیم ییها زیحلقه زده بودند و چ یدور 
شما را  دی! من بایاخامنه یجمهور! آقا سییر یآقا»:  زدیم ادیهم دائم فر یمانند غیج یصدا

ک یچ»: دیبود پرس کشیکه نزد یجمهور از پاسدار سییر. «نمیبب « بنده خدا؟ نیا هیشده ؟ 
گفت:  که ظاهراً « جلو.  ادیجا تونسته ب نیحاج آقا! موندم چطور تا ا دانمینم»پاسدار   پاسدار 

جمهور خودش به سمت سر و صدا به راه افتاد،  سییر دید یمحافظان بود ، وقت میمسئول ت
گفت:  شانیا یجلو عیسر بعد هم با « چه خبره نمیبب رمیمن م د،یسیحاج آقا شما وا» رفت و 

کرد و خودش رفت طرف شلوغ سییر کیآنها را نزد ،همراهشاشاره به دو  . یجمهور مستقر 
کش قهیدق کیکمتر از  گفت:  دیطول   دهیکوب لیاز اردب گهیاس. مبچه هیحاج آقا! »تا برگشت و 
کار واجب داره. بچه نیاومده ا جا. نیبا عّز و التماس خودشو رسونده تا ا گنیها مجا و با شما 

 «.باهاش حرف هم بزنم خوامیم گهیحاال م نم،یرو بب یاخامنه یآقا افهیق خوامیگفته فقط م
گفت:  سییر   «.هستحرفش رو بزنه. وقت  ادیب دیبذار»جمهور 
محافظان،  میآمد و همراه با سرت رونیحلقه محافظان ب انیساله از م 13-12 یپسرک یلحظات 

 انهیاشک بود. هنوز در م سیاش، خجمهور رساند. صورت سرخ و سرما زده سییخودش را به ر
که ر کرد و با صدا سییراه بود  گفت:  یجمهور دست چپش را دراز  سالم بابا جان! خوش »بلند 

سالم آقا » گفت:  یآذر ظی، به لهجه غلدیلرزیم جانیکه از بغض و ه ییپسر با صدا «یآمد
گرفت  سییر« جان! حالتان خوب است؟ جمهور  دست سرد و خشکه زده پسرک را در دست 
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گفت:  جمهور از  سییجواب تنها سر تکان داد. ر یپسر به جا« سالم پسرم! حالت چطوره؟»و 
گفت:  می. سرتدهقفل ش زبانش دیپسرک فهم یمکث طوالن ! یاخامنه یآقا نمیا» محافظان 

گهان ر« حرفت را گریبگو د  هیشما اسمت چ»گفت:  یسیسل یجمهور با زبان آذر سیینا
که با شن« پسرم؟ گرفته بود، با ه اشیمادر شیگو دنیپسر   یو به ترک جانیانگار جان 
که   لیآقاجان! من مرحمت هستم. از اردب»گفت:  «.نمیرا بب شماتنها اومدم تهران 

کرد و دست رو یاخامنه یآقا گفت: یدست مرحمت را رها  گذاشت و   یافتخار داد» شانه او 
کشنی. چرا ایپسرم. صفا آورد کجا ؟یدیقدر زحمت  که حاال  «؟یهست لیاردب یبچه  مرحمت 

گفت:  یکم گرفته بود  کند»لبانش رنگ تبسم  از »: دیمهور پرسج سییر« آقا جان! یانگوت 
بله آقاجان! من پسر »گفت:  یکرده باشد تند دایپ یتیهم وال نگارمرحمت ا «؟یگرم یچا

کنه.»گفت:  یاخامنه یآقا«. هستم یحضرتقل  « خدا پدر و مادرت رو برات حفظ 
که نیآمدم تا ا لیآقا جان! من از ادرب»گفت:  مرحمت  سییر« از شما بکنم. یخواهش کیجا 

که از شانه راست شیجمهور عبا گفت: را  کرد و  بگو پسرم. چه »ش سر خوره بود درست 
  «؟یخواهش

 روضه حضرت قاسم گریکه د دیو مداحان دستور بده یروحان انیبه آقا کنمیآقا! خواهش م-
 نخوانند!  السالملیهع

 چرا پسرم؟-
کلمات نییو سرش را پا دیباره بغضش ترک کیبه  مرحمت گفت:  دهیبر دهیبر یانداخت و با 

که امام حس 13 السالملیهع آقاجان! حضرت قاسم» به او اجازه داد برود در  السالملیهع نیساله بود 
به جبهه بروم.  دهدیاجازه نم لیفرمانده سپاه اردب یسالم است ول 13و بجنگد، من هم  دانیم

گر رفتن میفرستیها را نمساله 13 دیگویکنم،میهر چه التماسش م ها به جنگ بد ساله 13. ا
 یهاشانه گریحاال د« خوانند؟یرا چرا م السالملیهع همه روضه حضرت قاسم نیاست، پس ا

شانه مرحمت  یدستش را دوباره رو. دیجمهور دلش لرز سیی. ردیلرزیمرحمت آشکارا م
گفت:  جور  کیدرس خواندن هم خودش  ؟یندار سهپسرم! شما مگر درس و مدر»گذاشت و 

گر یچیمرحمت ه« جهاد است گلو یفیکرد و حاال هق هق ضع هینگفت. فقط  به  شیهم از 
 . دیرسیگوش م

کش سییر گرفت و رو به سرت دیجمهور مرحمت را جلو  گفت :  میو در آغوش  کرد و  محافظانش 
ما  قیآقا مرحمت رف نیگفت ا یبگو فالن ری... تماس بگ یبکش با آقا یزحمت کی...! یآقا»
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کاراست کجا هم خودش خواست ببردیاندازیدارد راه ب ی. هر   یبیترت کی. بعد هم دشی. هر 
 «.دییرا هم به من بگو جهی. نتلیتا برگردد اردب رندیبگ نیاشم شیبرا دیهم بده

گفت:  دیاز اشک مرحمت را بوس سیخم شد، صورت خ یاخامنه یآقا کن پسرم، »و  ما را دعا 
 ... و« نکن. سالم مرا به پدر و مادر و دوستانت در جبهه برساندرس و مدرسه را هم فراموش 

 یکه با حکم دیمرحمت را خوشحال و خندان د ل،یاز سه روز بعد، فرمانده سپاه اردب کمتر
که  یباز هم مرحمت را سر بدواند ول توانستیآمد. حکم الزم االجرا بود. م ششیپ مطمئن بود 
گفت اسمش را نوشتند و مرحمت باال زاده آوردیحکم م ینیبار از خود امام خم نیو ا رودیم  .

 1عاشورا. 31لشکر  انیجیبس ستیلرفت در 

 

توانند درست یا غلط باشند. یعنی عّلت و هدف درستی رفتارها میاین داستان واقعی، نمایشی است از یک رفتار. 
توانند ها و دالیل، خوِد رفتارها میبودن عّلتداشته باشند یا عّلت و هدفشان درست نباشد. عالوه بر درست یا غلط 

که انتها ندارد. یعنی هر رفتار زیبایی را می شتیو ز یباییباشند. ز شتیا ز یباز ام شود زیباتر هم انجهم طوری است 
کنداد. به نمونه  :هو درباره درست و غلط بودن و نیز زیبا و زشت بودن رفتارها در هر نمونه نظر بد های زیر توجه 

 :1نمونه 

که مادرم صداشتم تلویزیون نگاه می کردن غذا متوجه شده بود کردم  کرد. در حال درست  دایم 
کافی ندارد. می کوچه پیاز بخرم. آن هم درست اآلن که پیاز به اندازه  خواست من بروم و از سر 

گفتم:  کارتون به جای حساسش رسیده بود. با صدای بلند  اومدم یه چیزی َاه ...! باز من »که 
گیر می گفت: رماد«. دین ... ببینم ... . همیشه به من  گه می»م از داخل آشپزخانه  تونستم ا

گه برم غذام خراب میشه، پاشو برو زود برگرد.خودم می به من چه؟! من دارم »گفتم: « رفتم، ا
کمی غر زد، دستش را شست، لباس پوشید و رفت پی...«. بینم تلویزیون می از خرید. مادرم 

کردی»گفت: وقتی برگشت خیلی از دست من ناراحت بود، هی می یاد  کار منو ز  «.یک ساعت 

کدام غلط است؟   ..........................................................................................................................کدام رفتارها درست و 

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

 ............................................................................................................... میزان زیبایی و زشتی در هر رفتار چقدر است؟

                                                            

 www.mashreghnews.ir، به نقل از سایت مشرق 83گزینی، صفحه های حسناصول و مهارت .1
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............................................................................................................................................................................................ 

 :2نمونه 

کردن غذا متوجه شده بود داشتم تلویزیون نگاه می کرد. در حال درست  که مادرم صدایم  کردم 
کافی ندارد. باید می کوچه پیاز میکه پیاز به اندازه  کارتونیرفتم و از سر  تم داش که خریدم. اما 

کن اینو ببینم »گفتم:  بلنددیدم به جای حساسش رسیده بود. می مامان جون! یه دقه صبر 
گفت: «. رمبعدش می گفتم: ...«. عزیزم! اآلن الزم دارم، دیر میشه »مادرم از داخل آشپزخانه 

گفت: «. بینمنمیشه خودت بری؟ آخه من دارم تلویزیون می» گه می»مادر  تونستم خودم ا
کنم خراب میشه. پاشو قربونت برممی ای نبود. ظاهرًا چاره«. ... برو زود برگرد رفتم، غذامو ول 

گرفت کش. وقتی داشتم از جایم بلند میلجم  گفتم: شدم، بلند و  ر سو رفتم از ...!« َااااااه »دار 
که قبل از من خرید فروشی بیرون میکوچه پیاز خریدم. وقتی داشتم از میوه آمدم، یک پیرزن 

گفکرده بود و نمی کیسه منو مننه قربونت بر»ت: توانست درست راه برود،  که ...« ، این  من هم 
گفتم:  و با عجله به طرف خانه « برو بابا!»اصاًل حوصله نداشتم، محل نگذاشتم. زیر لب 

 برگشتم.

 ....................................................................................................................................................رفتارهای درست و غلط: 

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

 ...........................................................................................................................................میزان زیبایی و زشتی هر رفتار: 

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

 :3نمونه 

کردن غذا متوجه شده بود داشتم تلویزیون نگاه می کرد. در حال درست  که مادرم صدایم  کردم 
کافی  کوچه پیاز میباید میندارد. که پیاز به اندازه  ای نبود. با خریدم. چارهرفتم و از سر 

گفت:  که قیافه من را دید، با حالت شرمندگی  ببخشید »دلخوری از جایم بلند شدم. مادرم 
گه می کشهمان« رفتم.تونستم خودم میعزیزم! ا گفتم: طور با دلخوری و  «. اشکال نداره»دار 

که داشتم نگاه میسریع  کارتونی  که زود برگردم و  کردم را از دست ندهم. جلوی رفتم 
که به سختی راه میمیوه توانست رفت، خریدش تمام شده بود اما نمیفروشی یک خانم مسن 

که به من بگوید:  مادر جون! خیر ببینی، »کیسه خریدش را راحت بردارد. حدس زدم اآلن است 
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کیسه که ده دقیقه دیگر هم به خانه نمی...«. برای من بیار  تا در خونه رو این  رسیدم آن وقت بود 
کارتون مورد عالقه کیسه پیازها را برداشتم و از پشت سرش بدو بدو به تمام میام و  شد. من هم 

 خانه برگشتم.

 ....................................................................................................................................................رفتارهای درست و غلط: 

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

 ...........................................................................................................................................میزان زیبایی و زشتی هر رفتار: 

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

 :4نمونه 

کرد. در حال داشتم تلویزیون نگاه می که مادرم صدایم  کردن غذا متوجه شده بود کردم  درست 
کافی ندارد. باید می کوچه پیاز میکه پیاز به اندازه  ، غذاش ای نبودخریدم. چارهرفتم و از سر 

گفت: « چشم»گفتم: . شدخراب می که «. ببخشید عزیزم!»و زود بلند شدم. مادرم  در حالی 
گفتم: داشتم از در بیرون می کهبا عجله رفو « کنمخواهش می»رفتم  کارتونی  که زود برگردم و   تم 

که به سختی راه کردم را از دست ندهم. جلوی میوهداشتم نگاه می فروشی یک خانم مسن 
کیسه خریدش را راحت بردارد. حدس نمیانگار رفت، خریدش تمام شده بود اما می توانست 

که  کیسهزدم اآلن است  که خودش بتواند  کمک اش را ببرکمک بخواهد. با این امید  د و از من 
گفت: گهان  که نا کیسه» نخواهد از جلویش رد شدم  تا در خونه  رو مادر جون! خیر ببینی، این 

که خریدش را برایش ببردباز هم چاره...«. برای من بیار  کسی نبود  . ای نبود. محله خلوت بود و 
کردم متوجه دلخوری که خانهسعی  کرد   اش نزدیک بود.ام نشود. خدا رحم 

 ....................................................................................................................................................های درست و غلط: رفتار

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

 ...........................................................................................................................................میزان زیبایی و زشتی هر رفتار: 

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

 :5نمونه 
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کردن غذا متوجه شده بود میداشتم تلویزیون نگاه  کرد. در حال درست  که مادرم صدایم  کردم 
کافی ندارد. باید می کوچه پیاز میکه پیاز به اندازه  جانم؟ عشق »گفتم: خریدم. رفتم و از سر 

سر راه به غذایش خراب نشود. که زود برگردم و سریع بلند شدم . «من! شما جون بخواه
از  شدم، صدای مادر رایدم. وقتی داشتم به سرعت آماده میآشپزخانه رفتم و مادرم را بوس

که میآشپزخانه  خدا نگهت داره مادر! فاطمه »گفت: می و رفتام میقربان و صدقهشنیدم 
که به سختی راه جلوی میوه «.پشت و پناهت باشه علیهااهللسالمزهرا  فروشی یک خانم مسن 

کیسه خریدش را راحت بردارد. رفت، خریدش تمام شده بود اما نمیمی مادرم منتظر توانست 
کمک الزم داشت.  کند. محله خلوت که تنها زندگی میحدس زدم بود، اما این بنده خدا هم 

که  کردم  که خریدش را برایش ببرد. دعا  کسی نبود  ا اش نزدیک باشد و بتوانم پیازها رخانهبود و 
گفتم:  کیسه»به موقع به مادرم برسانم. جلو رفتم و  لی خی« تون رو بیارم براتون؟سالم حاج خانم! 

کرد. شکر خدا خانه اش هم نزدیک بود و پنج دقیقه بیشتر طول خوشحال شد و برایم دعا 
دم و برگشتم. در راه هم برایم درد اش رساننکشید تا همراه خودش، خریدش را به جلوی خانه

کرد. من ه گوش دادم. دل  مادرم  وقتی به خانه رسیدم و ماجرا را برایم با لبخند به درد دلش 
کردم کرد.تعریف    ، او هم خوشحال شد و باز هم برایم دعا 

 ....................................................................................................................................................رفتارهای درست و غلط: 

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

 ...........................................................................................................................................میزان زیبایی و زشتی هر رفتار: 

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

کردن آشما هم یک رفتار را در نظر بگیر و آن را به صورت نمایش دربیاور. می ن با توانی برای انتخاب رفتار یا نمایشی 
کنی. حتی گروهمی دوستانت هم مشورت  کالس در  کنید. آن شود در  های مختلف رفتارهایی را برای نمایش انتخاب 

گروه کالس، یک یا چند  کنند تا همکالسی ،وقت متناسب با وقت  ها درباره رفتار نمایش داده شده نمایش خود را اجرا 
 نظر بدهند.
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 های مختلف آن رفتار   گفتگو پیرامون جنبه
کاری می کس هر  که مییازی در خود احساس میکند، نهر  که به طرف غذا خکند  کسی  کند. مثاًل  واهد آن را برطرف 

گرسنه است و به غذا و سیر شدن نیاز دارد. البته او میور میحمله ا بتواند رفتار زیباتری داشته باشد و شود، حتمًا 
گونی دارد. بعضی  گونا کاذب پیدا میوقتمتانت سر سفره بنشیند و غذا بخورد. انسان نیازهای  کند. ها هم نیازهای 

که ندارد، خیال مییعنی نیازهای حقیقی را درست شناسایی نمی با کند دارد. مثاًل انسان نیاز دارد زیکند و نیازی را 
کدام زیبایی. اما اشتباه تشخیص میهای خود را بروز بدهدباشد و زیبایی که  کجا بروز بدهد. به همین دهد  ها را 

گدهد. اًل به جای رفتارهای زیبا، زیورآالت خود را بروز میدلیل مث که ا ر آنها نیازهای حقیقی انسان آن نیازهایی هستند 
کند، رشد می  رسد. کند و به نتیجه خوبی میرا برطرف 

کالسدرباره رفتارهایت گروهیبا هم که در  کن ی  گفتگو  گفتگو به جنبهنمایش داده شد  کن در این  های . سعی 
کردهمخت که در نمایش مشاهده  کنی. برخی از لف رفتاری  شوند، برخی ها مربوط به قبل از رفتار میاین جنبهای توجه 

کمک دوستانت پاسخ سؤال کن با  گفتگو سعی  های زیر را مربوط به بعد از رفتار و برخی هم مربوط به خوِد رفتار. در این 
کنی:  پیدا 
o  چه نیازی باعث این رفتار شده است؟.............................................................................................................. 
o  آیا این نیاز یک نیاز حقیقی است؟.................................................................................................................... 
o  گرفته است؟این  .............................................................................................. رفتار بر اساس چه باوری شکل 
o آیا این باور بر اساس قوانین حقیقی است؟ ........................................................................................................ 
o  رفتار به زیبایی انجام شد؟ چرا؟ این آیا............................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ . 
o شد این رفتار را انجام داد؟ چگونه؟ در صورت مثبت بودن جواب سؤال باال، آیا زیباتر هم می........................ 

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

o شد این رفتار انجام شود؟ چگونه؟ تر هم میدر صورت منفی بودن جواب آن سؤال، آیا زشت......................... 
........................................................................................................................................................................... . 

........................................................................................................................................................................... . 
o  این نتیجه خوب بود یا بد؟نتیجه این رفتار چه بود؟ ........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ . 
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 همه چیز در دست تو
کارها شدن ما در  یجهنم ای یدر بهشت میمستق ریچه خوب و چه بد، تأث م،یدهیانجام م ایدن نیکه ما در ا ییتمام 

کارها میتوانیجهان دارد. ما م که نیا ای میبساز یشگیهم یزندگ یرا برا بایبهشت ز م،یدهیکه انجام م ییبا تک تک 
 . میکن فراهمدر جهنم  یخود آتش یکارها برا یبا برخ میتوان یم
که در آن هر چه را دوست داشته باشند در اخت یجا یکاران در بهشتکوین گذارند. در بهشت از یم ارشانیدارند 
 .ستین یخبر یترس، اندوه و خستگ ،یماریب
 یبر رو ریحر یهاساند. آنها با لبانیهمنش کوکارانیامامان و ن امبران،یرفته و با پ گریکدی داریدر بهشت به د کوکارانین

کنار هم نشسته و با مهربان ییبایز یهاتخت  شانیبرا را هانعمت نیا ینیریکنند. آنچه شیگفتگو م گریکدیبا  یدر 
که ه نیکند ایم شتریب گرفته نخواهد شد. انیپایب یهانعمت گاهچیاست  خداوند درباره وسعت  خداوند از آنها 

فراهم است و البته  شانیدر آنجا هرچه بخواهندبرا / 1د  یَمز نایَو َلَد  هایف وَن ءشایَ َلُهم ما » : دیفرمایبهشت م یهانعمت
 «آنهاست. یهااز خواسته شتریآنچه نزد ماست ب

ها به بهشت فرستاده بهشت به دست خود انسان یها: نعمتگفت توانیم انند؟یک نانیبهشت آفر دید دیبا حال
. کنندیم رهیخود در بهشت ذخ یزندگ یها را برانعمت نیا دهند،یانجام م ایکه در دن ی. آنها با اعمال صالحشودیم

گاهپاداششان را د ه نهااز آ یقدردان یبرا ند،یبیخداوند مهربان هم تالش آنها را م  نیکند و چنیصدها برابر م یها و 
 . بخشدیرا در بهشت به آنان م یارزشمند یایهدا

داشتند در  انیب شانی. ادیآیدست مه ب زیاند ناز مشاهدات خود در معراج فرموده امبریکه پ یتیمطلب در روا نیا
گاهیم یاز طال و نقره قصر ییهاکه با خشت دمیرا د یبهشت  فرشتگان کار م زین یساختند و  . دندیکشیدست از 

کن میتوانینم گریشود دیما تمام م یختمانمصالح سا یشدم و آنها پاسخ دادند وقت ایامر را جو نیت اعلّ  و  میکار 
کهلل و الاله االاهلل و اسبحان اهلل و الحمد دیگویم ایدر دن یمنؤکه م یتا مصالح بفرستند. هنگام میمانیمنتظر م ، برهلل ا

 نیگفتن ا گاهو هر میسازیاز طال و نقره شده و ما با آنها قصر م ییهابه خشت لیجهان تبد نیکلمات او در ا نیا
کند، مصالح ما ن  شود.یتمام م زیکلمات را قطع 

کارها یها. عذابشودیم ایگونه مهنیهم زیسوزان ن جهنم که دوزخ یزشت یجهنم همان  اند. انجام داده انیاست 
ک درم یبه صورت عذاب هایزشت نیاز ا کیهر کس گردد؛یو به نزد صاحبش بازم دیآیدردنا با  شهیهم ایکه در دن یمثاًل 

که خودش آنها را  یاگزنده یهادر جهنم همواره در محاصره مارها و عقر ب دهد،یرا آزار م گرانیزبانش د ه بقرار دارد 
 وجود آورده است.
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کس در  ندیگویخود م ییایو به دوستان دن روند یبه استقبال او م نیبا ناسزا و نفر انیجهنم ،یجهنم به محض ورود 
کرد دیشما بود گمراه  که شما را مجبور یپاسخ م زیو آنها ن دیعذاب ما را به دوش بکش زیحال ن دیکه مارا  کرده ندهند ما 

 .میبود
گمراه نمودن خود مئکه او را مس انیبه جهنم طانیش پاسخ که  نیا زیدانند نیول   یهاخداوند به شما وعده»است 

کرد یهاو شما وعده ؛دروغ یهاراست داد و من وعده کن دیمرا باور   .«نه من را دیپس خودتان را سرزنش 
که ایآرزو م انیجهنم ک بود یکاش مشت و اصالً  میشدیاز افراد دوست نم یبا برخ کاش یکنند   نیم و امروز چنیخا

 1.مینداشت یحال
 

که باعث آن رفتار می ،جنبهاولین های مختلفی دارد. هر رفتار جنبه ها نیازهای شود. الزم است انساننیازی است 
حقیقی خود را درست تشخیص بدهند تا رفتارهای درست متناسب با نیازشان داشته باشند. جنبه دوم، باوری است 

یشهشود. باورهای درست که آن رفتار بر اساس آن انجام می ی رفتارهای درست خواهند بود. جنبه سوم، چگونگ ر
ر است نتیجه رفتا ،جنبه چهارماما توان به زیبایی یا به شکلی غیر زیبا انجام داد. انجام آن رفتار است. رفتارها را می

که به علّ که می ت نیازهای حقیقی و بر اساس باورهای درست انجام شوند، زیبا تواند خوب یا بد باشد. رفتارهایی 
که جهت آنها مثبت استرسند. به این رفهستند و به نتیجه خوب می این رفتارها گوییم. رفتارهای شایسته می ،تارها 

 آفرین هستند.بهشت
 

  بررسی انواع رفتار در سوره مبارکه غاشیه
گروه متفاوت از انسان کند. در هر ها را به ما معرفی میسوره مبارکه غاشیه از ابتدا تا انتها، در چند موقعیت، دو 

ر ی از رفتار آنها را ببینیم. در بخش اول سوره، در موقعیت قیامت و آخرت، جنبه نتیجه رفتااتوانیم جنبهموقعیت می
گروه قابل مشاهده است.  این دو 

حِي  ْْحِن الر َّ  بخش مهربانبه نام خداوند هستی ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

ِة ) ديُث اْلغاِشيَّ تاكَّ حَّ
َّ
ْل أ ک »آیا خبر  (1هَّ گیرحادثه هولنا  ؟رسیده استبه تو « فرا

ٌة ) ِئٍذ خاِشعَّ ْومَّ  خوار و ذلیل،هایی در آن روز چهره (2ُوُجوٌه يَّ

ٌة ) ٌة ناِصبَّ کرده و خستگی به تن مانده، (3عاِملَّ  کار 
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ْصىل ًة ) تَّ  شوند.میآتشی سوزان  وارد (4نارًا حاِميَّ

ٍة ) ُتْسىق ْْيٍ آِنيَّ  شوند.مینوشانده  جوشاناى از چشمه (5ِمْن عَّ

ْيسَّ  يٍع )لَّ ر عاٌم ِإل َّ ِمْن ضَّ ْم طَّ ُ  ،تلخ یاز خارمگر طعامی ندارند  (6 َلَّ

گرسنگی چاق میکه نه  (7ِمْن ُجوٍع ) ل ُيْسِمُن وَّ ل ُيْغين  برد.را از بین میکند و نه 

ٌة ) ِئٍذ ناِعمَّ ْومَّ  ،انمشادهایی در آن روز چهره (8ُوُجوٌه يَّ

ٌة ) ْعِِيا راِضيَّ  ،خشنوداز سعی خود  (9ِلسَّ

ٍة ) يف ٍة عاِليَّ ن َّ  واالمقام هستند. یدر بهشت (10جَّ

ًة ) ُع فِيا لِغيَّ ْسمَّ  .شنوندمیاى در آن نبیهودههیچ سخن  (11ل تَّ

ٌة ) يَّ ْْيٌ جاِر  جاری هست. چشمۀ ،در آن (12فِيا عَّ

ٌة ) ْرُفوعَّ  بلندمرتبه هست؛هایی تخت ،در آن (13فِيا ُسُرٌر مَّ

ْكواٌب 
َّ
ٌة )وَّ أ ْوُضوعَّ  قرار داده شده؛هایی و جام (14مَّ

ٌة ) ْصُفوفَّ ُق مَّ اِر  ؛چیده شدهکنار هم هایی و پشتی (15وَّ َنَّ

ٌة ) ْبُثوثَّ راِب ُ مَّ که پهن شدهفاخر  یهاو فرش (16وَّ زَّ  اند.ی 

گروه  گروه غرق در رنج و عذاب و  گروه در وضعیتی یک  که نتیجه دیگر، سرشار از نعمت و شادمانی. هر دو  هستند 
گروه را  ٌة »اعمال و رفتارهای خودشان است. خداوند یک  ٌة ناِصبَّ کردهکند، یعنی عمل بیمعرفی می« عاِملَّ اند و نتیجه 

که به آن دچار هستند، نشان دهنده  کارهایشان، تنها خستگی برایشان مانده است. همچنین عذاب جهنمی  از همه 
که قباًل انجام گروه دیگر خداوند میداده زشتی رفتارهایی است  ٌة »فرماید: اند. درباره  ْعِِيا راِضيَّ  وز سعی ا، یعنی «ِلسَّ

گرفته کارهایشان  که در آن قرار تالش خود راضی و خوشحال هستند، زیرا نتیجه خوبی از  اند. بهشت باعظمتی 
کرده است نیز، نشانهای بیاند و نعمتگرفته که آنها را احاطه  یی رفتارهای آنها و نتیجه این دهنده زیبانظیری 

 رفتارهاست.
کنیم.در بخش دوم سوره، در موقعیت روبرو شدن با طبیعت، می گروه مشاهده   توانیم جنبه نیاز را در رفتارهای دو 

ْت ) ْيفَّ ُخِلقَّ كَّ ِبِل  ْنُظُرونَّ ِإَلَّ اْْلِ ال يَّ  فَّ
َّ
که چطور آفریده شده؟کننمینظر شتر مگر به  (17أ  ند 

ْت )وَّ ِإَلَّ  ْيفَّ ُرِفعَّ كَّ ماِء  که چگونه برافراشته شده؟ (18الس َّ  و به آسمان 

ْت ) ْيفَّ ُنِصبَّ كَّ باِل  کوه (19وَّ ِإَلَّ اْْلِ که چگونه در جاو به   اند؟خود نصب شده یها 
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ْت ) ْيفَّ ُسِطحَّ كَّ ْرِض 
َّ
گسترده شده (20وَّ ِإَلَّ اْْل که چگونه   ؟و به زمین 

 فَّ »ها و چگونگی آفرینش آنها داشته باشند. اما از سؤال دقیق و عمیقی به پدیدهدر این موقعیت، همه باید نگاه 
َّ
ال أ

ْنُظُرونَّ  گروه، نیاز حقیقی مشاهده پدیده...« يَّ که یک  کنار کنند و با بیها را در خود احساس نمیمعلوم است  توجهی از 
ك ِ »فرماید: گذرند. خداوند به پیامبر عزیز خود میها میپدیده ذَّ رٌ فَّ ِ ك  ْنتَّ ُمذَّ

َّ
ا أ  گوار از طرفیامبر بزرو به این ترتیب پ« ْر ِإَن َّ

یت می کند. در بخش سوم سوره، در موقعیت جامعهخداوند مأمور که با یادآوری، این نیاز را در وجود آنان فعال  و  یابد 
کنیم.توانیم جنبه زشتی و زیبایی رفتارهبرخورد متقابل پیامبر مهربان و مردم با یکدیگر، می  ا را مشاهده 

ٌر ) ِ ك  ْنتَّ ُمذَّ
َّ
ا أ ْر ِإَن َّ ِ ك  ذَّ  تذّکردهنده هستی؛ فقطتو ـــ ده تذّکر بپس  (21فَّ

ْيِطٍر ) صَّ ْم ِِبُ ِْيِ
لَّ ْستَّ عَّ کنی( ـــمسّلط بر آنها نیستی )نمی (22لَّ  توانی آنها را مجبور 

رَّ ) فَّ كَّ  وَّ 
َل َّ وَّ ْن تَّ کافر کسی را مگر  (23ِإل َّ مَّ کند و   .شودکه پشت 

رَّ ) ْكبَّ ذابَّ اْْلَّ ُبُه اهَّلُل اْلعَّ ِ ذ  ُيعَّ  .کندپس خدا او را به عذاب بزرگتر، عذاب می (24فَّ

که با مهربانی و بدون زور و اجبار، برای نجات مردم تالش می ی ی حقیقکنند و توجه آنها را به نیازهارفتار زیبای پیامبر 
که از خودشان جلب می شان گردانند، به ایشان و تذکرات دلسوزانهاین پیامبر مهربان رو برمیکند؛ و رفتار زشت افرادی 

 پردازند.کنند و با ایشان به دشمنی میادبی میاعتنایی یا حتی بیبی
گذشته مفّصل درباره آن صحبت در بخش چهارم سوره هم می که در درس  کنیم  توانیم جنبه باور را در رفتارها مشاهده 

 کردیم.

ْم )ِإن َّ  ُ ْينا ِإياَبَّ  ؛به سوى ماستقطعًا بازگشتشان  (25ِإلَّ

ْم ) ُ ْينا ِحساَبَّ لَّ  .ماستقطعًا بر عهده حسابشان سپس  (26ُث َّ ِإن َّ عَّ

 

  تمرینی در دقت در مشاهده رفتارها   
که از صبح تا شب انجام داده ییرفتارهایا چند مورد از  به مدت یک هفته، هر شب قبل از خواب یک انتخاب ای را 

کن آن رفتارها را از جنبهکن و  کار را میسعی  کنی. این  کردن های مختلف مشاهده  انجام جدول زیر توانی با تکمیل 
 بدهی.

 نتیجه چگونگی انجام باور نیاز رفتار
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