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نگاه دقیق و عمیق به ، درس چهارم
  حاالت و صفات 

 

 سؤال در زمینه انواع حاالت و صفات  
که انسان می  تواند داشته باشد چیست؟ رضایتبهترین حالی 

شود انسان همیشه همین حال را داشته باشد؟ باید رضایت از سعی داشته باشد نه نتیجه تا رضایتش چطور می
 همیشگی باشد و تبدیل به صفت شود

 

  گفتگو پیرامون تأثیر صفات در رفتارها
که هر رفتار انسان جنبهدر  گذشته دانستیم   های مختلفی دارددرس 

که یکی از مهمآموز یاد میدر این بخش دانش که رفتارها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند  ترین این عوامل، گیرد 
گرفتند(، صفات صفات انسان هستند. که رفتارها باید مدیریت شوند )این موضوع را در درس قبل یاد  هم باید  از آنجا 

)در این بخش به اصالح صفات اشاره مختصری  گیری و هم در مرحله اصالحمدیریت شوند، هم در مرحله شکل
 . شود(شود و در بخش بعد به برکت سوره مبارکه غاشیه بیشتر به آن پرداخته میمی

 

  حاالت و صفات در سوره مبارکه غاشیه
 های آنها اشاره شده است:ها و صفتکجاها به حال انسانوره مبارکه غاشیه را با دقت بخوان و ببین س

حِي  ْْحِن الر َّ  بخش مهربانبه نام خداوند هستی ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

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

ٌة ) ِئٍذ خاِشعَّ ْومَّ  خوار و ذلیل،هایی در آن روز چهره (2ُوُجوٌه يَّ
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ٌة ) ٌة ناِصبَّ کرده و خستگی به تن مانده، (3عاِملَّ  کار 

ْصىل ًة ) تَّ  شوند.میآتشی سوزان  وارد (4نارًا حاِميَّ

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

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

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  ،از سعی خود خشنود (9ِلسَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ْت ) ْيفَّ ُنِصبَّ كَّ باِل  کوه (19وَّ ِإَلَّ اْْلِ که چگونه در جاو به   اند؟خود نصب شده یها 

ْت ) ْيفَّ ُسِطحَّ كَّ ْرِض  گسترده شده (20وَّ ِإَلَّ اْْلَّ که چگونه   ؟و به زمین 

ٌر ) ِ ك  ْنتَّ ُمذَّ
َّ
ا أ ْر ِإَن َّ ِ ك  ذَّ  هستی؛تذّکردهنده  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 شودکسی را مگر  (23ِإل َّ مَّ کند و   .که پشت 

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

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

ْم ) ُ ْينا ِحساَبَّ لَّ  .ماستقطعًا بر عهده حسابشان سپس  (26ُث َّ ِإن َّ عَّ
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چهره درباره اند. معرفی شده و یک صفت حالت چهرهیک با  ،جهنمی و بهشتیگروه هر یک از دو در بخش اول سوره، 
گفته شده: جهنمی ٌة »ها  ِئٍذ خاِشعَّ ْومَّ ر ، حالشان بد است، دهایی در آن روز  خوار و ذلیل هستند؛ چهره«ُوُجوٌه يَّ

ٌة »صفت اینها  توان حالت ناامیدی و تسلیم و افتادگی را دید. هایشان میچهره ٌة ناِصبَّ  ۀکنندعملیعنی است.  «عاِملَّ
کرده اما حالش خوب نش کاری  که  کسی  کار برایش مانده است. اما درباره چهره بهشتیخسته،  ها ده و فقط خستگی 

ٌة »گفته شده:  ِئٍذ ناِعمَّ ْومَّ بیان  خوشحالند، حالشان خوب است. برایهایی در آن روز شادمان هستند، ؛ چهره«ُوُجوٌه يَّ
کلمه  ،این شادی و شادمانی کلمه « ناعمه»از  که با  یشه است. میهم «نعمت»استفاده شده است  نعمت  مدانیر

که برای انسان مفید است و وقتی از آن استفاده می رساند و حال انسان را خوب فایده میبه انسان کند، چیزی است 
ها. صفت عنی شادمانی نعمت است، شادمانی حاصل استفاده درست از نعمتبه مهم « ناعمه»کلمه کند. می

ٌة » هابهشتی ْعِِيا راِضيَّ که داشته، راضی و خشنود است. سا« ِلسَّ که به خاطر سعی و تالشی  کسی   ت. یعنی 

که صفات بر رفتارها تأثیر می: همانخوب است بدانیاین نکته را هم  گذارند، رفتارها هم صفات را تغییر طور 
کردهصفت انساندهند. در نتیجه می که در دنیا  کارها و رفتارهایی است  و در واقع  دانها در جهان آخرت، نتیجه 

کس در آخرت می . یعنیاندشان را از دنیا با خود آوردهها صفات آخرتیانسان است، در « ناصبه ۀعامل»شود فهمید هر 
که در آخرت از سعی خود راضی استدنیا هم همین کسی   در دنیا هم راضی بوده.  طور بوده و 

گر جهنمی کارهایی می را در دنیا ببینیهای سوره غاشیه پس ا کنند، اما حالشان خوب نیست و اینطوری هستند: 
کاری میچون قوانین حقیقی دنیا را نمیخوشحال نیستند.  رسد. برای کنند به نتیجه مطلوبشان نمیدانند، هر 

کردن آنها را خسته میهمین،  کاری نمیو  کندکار  تی به دست های موقّ کنند. ممکن است موفقیتتا مجبور نشوند 
کمجبورند با چیزهای لغو و بهیاورند، ولی معمواًل حالشان بد است و ب کنند تا موّقتًا  می دردنخور خودشان را سرگرم 

 ولی باز هم فایده ندارد و همچنان از درون ناراحتند.حالشان بهتر شود. 

گر اما بهشتی پرتالش هستند شود. شان دیده میاینطوری هستند: خوشبختی در چهرهدنیا ببینی در های این سوره را ا
کننشوند. آنها قوانین حقیقی دنیا را میو هیچ وقت از سعی و تالش خود خسته نمی گر تالش  که ا د دانند و باور دارند 

یافت می کارشان بیحتمًا نتیجه آن را در گر به ظاهر و موّقتًا  ها و همه خوشینتیجه بماند. آنها کنند حتی ا
به همین خاطر همیشه  ،کننددانند و از همه آنها در جهت رشد خودشان استفاده میهای زندگی را نعمت میناخوشی

های آن و برند و هم از سختیهای زندگی لذت میکنند. هم از راحتیخوشحال هستند و در خوشبختی زندگی می
که آنها ها وقتی به ظاهر زندگی آنها نگاه مییبرای دیگران قابل احترام هستند. ممکن است بعض کنند، متوجه نشوند 

کجا آورده  اند.این همه احساس خوشبختی و احترام را از 
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 تتمرینی در مشاهده حاالت و صفا
که شما را با چه صفتی می شناسند؟  از اعضای خانواده خود بپرسید 

که شما را با چه صفتی می   شناسند؟از دوستان خود بپرسید 
 به نظر شما حدس آنها درست است؟

ید؟  شما بیشتر خوشحال به نظر می آیید یا ناراحت؟ آیا حاالت خود را زیر نظر دار
 در طی یک هفته چقدر تغییر حالت می دهید؟ در طی یک روز چقدر؟

که از حاالت سال های سابق شما در شما تثبیت شده و به ص فت تبدیل شده کدام یک از صفات خود را می شناسید 
کنید؟ کجا باید شروع  گر بخواهید یک صفت را در خودتان تغییر دهید از  کنید ا  است؟ فکر می 

 
 


