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که با موضوعات سوره مبارکه ملک آشنا شده کنون  گرفته و آیات را مرتبط با هر ا اید، موضوعات اصلی سوره را در نظر 
کنار هم قرار دهید. ]می کنید. ضمنا دسته اصلی اهل بهشت و اهل جهنم تقسیمتوانید آیات را به دو موضوع را در  بندی 

کردن آیات سوره، این تقسیمتوانید این دستهمی بندی را انجام بندی را در برگه دیگری انجام داده و یا آنکه از طریق رنگ 
 بدهید.[

که در ذیل هر دسته قرار  کنید، این بار آیاتی را  کنون یکبار دیگر آیات سوره را قرائت  کنید. ]میمیا توانید گیرند با هم قرائت 
کرده و هر فردی قرائت یک دسته از آیات را انجام بدهد.[  قرائت سوره را میان دوستان خود تقسیم 

حِي  ْْحِن الر َّ  بخشنده مهربان.به نام خداوند  ِبْسِم اهَّلِل الر َّ
ىل ْلُك وَّ ُهوَّ عَّ ِدِه اْْلُ ذي ِبيَّ

كَّ ال َّ بارَّ ْ  تَّ ِ شَّ
 ٍء ُكل 

ديٌر )  (1قَّ
که م    .ست و او بر هر چیزى توانا استلك به دست اوپر برکت است خدایی 

ُكْم  ي ُ
َّ
ُكْم أ ْبُلوَّ ياةَّ ِليَّ ْوتَّ وَّ اْْلَّ قَّ اْْلَّ لَّ ذي خَّ

ال َّ
ُفوُر ) يُز اْلغَّ ز اًل وَّ ُهوَّ اْلعَّ مَّ ُن عَّ ْحسَّ

َّ
 (2أ

که موت  کدام)انتقال( کسی  که  یک از نظر عمل  و حیات را آفریده تا شما را بیازماید 
 .او عزیزى آمرزنده است و رفتار، بهترین هستید، در حالیکه

رى اواٍت ِطباقًا ما تَّ ْبعَّ َسَّ قَّ سَّ لَّ ذي خَّ
 يف ال َّ

ْل  رَّ هَّ صَّ اْرِجِع اْلبَّ فاُوٍت فَّ ْْحِن ِمْن تَّ ْلِق الر َّ خَّ
رى  (3ِمْن ُفُطوٍر ) تَّ

که هفت  تو در خلق رحمان هیچ  ،آفریدمنطبق و همانند هم آسمان را آن خدایی 
)اینکه خلقی با خلقی دیگر در تعارض باشد و یا آنکه هیچ بینی تفاوتی نمی

کن آیا هیچ فطور و اختاللی درارتباطی با هم نداشته باشند.(  نظام  به دقت نظر 
 خورد؟عالم به چشمت می

ُر  صَّ ْيكَّ اْلبَّ ِلْب ِإلَّ ْنقَّ ْْيِ يَّ تَّ ر َّ كَّ رَّ  صَّ ُث َّ اْرِجِع اْلبَّ
سيٌر )خاِس   (4ئًا وَّ ُهوَّ حَّ

گر دوباره هم نظر بیندازى پلك چشمت از خستگی م افتد و اختاللی ینه، مسلما ا
 .نخواهی یافت

صابيحَّ وَّ  ْنيا ِِبَّ ماءَّ الد ُ ا الس َّ ن َّ ي َّ ْد زَّ قَّ وَّ لَّ
ْم  ُ ْدنا َلَّ ْعتَّ

َّ
ياطِْي وَّ أ ْلناها ُرُجومًا ِللش َّ عَّ جَّ

عيِر ) ذابَّ الس َّ  (5عَّ

ینت دادیم و آنها را وسیله رجم با چراغما آسمان دنیا را  کردن( هایی ز )دور 
کردهها ها قرار دادیم و براى آنشیطان  .ایمعذابی دردناك تهیه 

َّ وَّ ِبْئسَّ  ن َّ هَّ ذاُب جَّ ْم عَّ ِ ّب ِ ُروا ِبرَّ فَّ كَّ ذينَّ 
وَّ ِلل َّ

صيُر )  (6اْْلَّ
کافر شدند عذاب جهنم برای و  که به پروردگار خود  بازگشت و چه بد است کسانی 

 .روند()که به سوی آن می گاهی است
ُفوُر ) هيقًا وَّ ِهيَّ تَّ ا شَّ ُعوا َلَّ ِ ْلُقوا فهيا َسَّ

ُ
که در آتش افکنده می (7ِإذا أ که با همان نفس شوند از آتش صداى نفسی میزمانی  شنوند 

که فوران می ،کشدایشان را چون هوا به داخل خود می  .کنددر حالی 
ُز مِ  ي َّ َّ كاُد َتَّ ْوٌج تَّ ْلِقَّ فهيا فَّ

ُ
ما أ

ُكل َّ ْيِظ  نَّ اْلغَّ
ذيٌر ) ِتُكْم نَّ

ْ
أ ْ يَّ  َلَّ

َّ
ُُتا أ نَّ زَّ ْم خَّ ُ َلَّ

َّ
أ  (8سَّ

که داخل آن می .خواهد متالشی شودگویی از شدت غضب می شود هر فوجی 
 رسان برایتان نیامد؟برى بیممگر پیام :پرسندخازنان آتش می

ىل ذيٌر  قاُلوا بَّ نا نَّ ْد جاءَّ ْبنا وَّ ُقْلنا ما قَّ ذ َّ كَّ فَّ
 ْ لَّ اهَّلُل ِمْن شَّ ز َّ ْنُُتْ ِإل َّ يفنَّ

َّ
بيٍر  ٍء ِإْن أ كَّ الٍل  ضَّ

(9) 

گفتیم خدا هیچ پیامی نازل نکرده  :گویندمی کردیم و  و )چرا آمد ولی ما تکذیب 
ید  .هستید یبزرگگمراهی جز اینکه در  (شما با سایرین هیچ فرقی ندار

ا  ُكن َّ ْو  ا يفوَّ قاُلوا لَّ ُكن َّ ْعِقُل ما  ْو نَّ
َّ
ُع أ ْسمَّ  نَّ

عيِر ) ْصحاِب الس َّ
َّ
 (10أ

گوش داده بودیم و تعقل می :گویندو نیز می گر  اهل این آتش پر کردیم از )وا حسرتا( ا
 .نبودیمحرارت و پر التهاب 



 

 

ْصحا
َّ
ُسْحقًا ِِل ْم فَّ ْنِِبِ ُفوا ِبذَّ رَّ اْعتَّ عيِر فَّ ِب الس َّ

(11) 
گناه خود اعت پس شوند از جریان طبیعی خود خارج میکنند، پس راف میدر آخر به 

که اهل آتش پر حرارت و پر التهاب )و از رحمت و حیات محروم می شوند( آنان 
 هستند.

ٌة  ْغِفرَّ ْم مَّ ُ ْيِب َلَّ ْم ِباْلغَّ ُ ّب َّ ْونَّ رَّ شَّ ْ ذينَّ َيَّ
ِإن َّ ال َّ

بيٌر ) كَّ ْجٌر 
َّ
 (12وَّ أ

که از پروردگار خود با اینکه او کسانی   ،و نگرانی دارندخشیت اند را ندیده محققا 
کبیر دارند  .آمرزش و اجرى 

لٌي ِبذاِت  ُه عَّ ُروا ِبِه ِإن َّ ِو اْجهَّ
َّ
ُكْم أ ْولَّ وا قَّ ِسر ُ

َّ
وَّ أ

ُدوِر )  (13الص ُ
ید، او داناى به اسرار نهفته  و شما سخن خود را چه فاش بگویید و چه پنهان بدار

 .ها استدر سینه
ْن خَّ  ُم مَّ ْعلَّ  ل يَّ

َّ
بيُر )أ طيُف اْْلَّ

قَّ وَّ ُهوَّ الل َّ که او  (14لَّ گاه نیست؟ در حالی  که موجودات را آفریده از حال آنها آ کسی  عالم است آیا 
 .آنها باخبر است چنانکه بسیار به آنها نزدیک است و از اسرار دقیق و جزئی

اْمُشوا  ُلوًل فَّ ْرضَّ ذَّ ُكُم اِْلَّ لَّ لَّ عَّ ذي جَّ
ُهوَّ ال َّ

ِكِِبا  يف نا ُشوُر مَّ ْيِه الن ُ ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه وَّ ِإلَّ وَّ 
(15) 

کرده که زمین را براى شما رام  کسی  گرده و شانه او پس  ،او است آن  ی  آمد و بر رو
که زنده شدن  ید و بدانید  کنید و از رزق آن بخور  .بار دیگر شما به سوى او استشد 

ِسفَّ  ْ ْن َيَّ
َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
 أ

َّ
ِبُكُم أ

وُر ) ُ ِإذا ِهيَّ َتَّ ْرضَّ فَّ  (16اِْلَّ
که فرشتگان آسمان، زمین را در زیر  چگونه خاطرتان جمع و ایمن از این است 

گهواره درمیزمیدر حالیکه پایتان بشکافند   !آید؟ن چون 
ْيُكْم  لَّ ْن ُيْرِسلَّ عَّ

َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
ْم أ

َّ
أ

ْيفَّ نَّ  كَّ ُمونَّ  ْعلَّ تَّ سَّ  (17ذيِر )حاِصبًا فَّ
که در آسمان  .ها را بر سرتان ببارندند سنگ پارههست و آیا ایمن هستید از اینکه آنان 

که  گر اینطور است پس به زودى خواهید فهمید   نذیر و هشدار خدا چگونه است.ا
كانَّ  ْيفَّ  كَّ ْبِلِهْم فَّ ذينَّ ِمْن قَّ

بَّ ال َّ ذ َّ كَّ ْد  قَّ وَّ لَّ
كيِر )  (18نَّ

که قبل از شما بودند پیامبران را تکذیب  (ستاین غفلت تنها از شما نی) کسانی هم 
گرفتار شدنددانند کردند و نمی  .که به چه عقوبتی 

اٍت وَّ  ُهْم صاف َّ ْوقَّ ْيِر فَّ ْوا ِإَلَّ الط َّ رَّ ْ يَّ  وَّ َلَّ
َّ
أ

 ِ
ُه ِبُكل  ْْحُن ِإن َّ ِسُكُهن َّ ِإل َّ الر َّ ْقِبْضنَّ ما ُُيْ يَّ

 ْ صيٌر )شَّ  (19ٍء بَّ

گان مگر پرواز  که چگونه پر و بال خود را باز و بسته پردنا بر باالى سر خود را ندیدند 
کسی آنها را در می آرى او به هر چیزى بینا  دارد.نگه نمیآسمان کنند و جز رحمان 

 .است
ْنُصُرُكْم ِمْن  ُكْم يَّ ذي ُهوَّ ُجْنٌد لَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

ْْحِن ِإِن اْلكاِفُرونَّ ِإل َّ يف  (20ُغُروٍر ) ُدوِن الر َّ
که او را به جاى رحمان کسی  کسی است آن  ید تا یاور و لشکر خود می ،چه  پندار

کند؟ نه  جز در غرور و فریب نیستد.کافران  !شما را یارى 
ْل  ُه بَّ كَّ ِرْزقَّ ْمسَّ

َّ
ْرُزُقُكْم ِإْن أ ذي يَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

وا يف ٍ وَّ ُنُفوٍر ) لَّ ُ  (21ُعُتو 
که خدا می گر اهَّلل ،یددانکسی را  کفار  !دهد؟ نه به شما رزق ندهد او میا بلکه این 

کرده و از آن نفرت دارند، پس حتی  نیز با روشن شدن حق همچنان از حق دوری 
 .ورزندلجاجت میآن نسبت به 

يش ْ ْن ُيَّ َّ  َفَّ
َّ
ىل أ ا عَّ ْهدى ُمِكب ً

َّ
ْجِهِه أ ْن  وَّ م َّ

َّ
أ

يش ْ ىل ُيَّ ا عَّ ي ً ِو قٍي  سَّ  (22)ِصراٍط ُمْستَّ
ى زمین می که با صورت رو کسی  که خزد هدایت یافتهپس آیا  کس  تر است و یا آن 

گام برمی  !دارد؟استوار و راست قامت در صراط مستقیم 
ْمعَّ وَّ  ُكُم الس َّ لَّ لَّ عَّ ُكْم وَّ جَّ

َّ
أ ْنشَّ

َّ
ذي أ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ْشُكُرونَّ ) لياًل ما تَّ ةَّ قَّ ْفِئدَّ ْبصارَّ وَّ اِْلَّ  (23اِْلَّ

گوش و چشمبگو او همان  که شما را هستی داد و برایتان  قرار  هاو دل هاکسی است 
 .ولی شکر شما اندك است ،داد

ْيِه  ْرِض وَّ ِإلَّ ُكْم يِف اِْلَّ
َّ
أ رَّ ذي ذَّ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ُرونَّ ) شَّ  (24ُُتْ

کر کیان را در زمین خلق  که شما خا کسی است  د و به سوى او محشور بگو او همان 
 .شویدمی



 

 

ُقوُلونَّ  ىت وَّ يَّ ُكْنُُتْ صاِدقْيَّ  مَّ ْعُد ِإْن  ا اْلوَّ هذَّ
(25) 

که میاین وعده :گویندشان( مییه خاطر همان عتو و نفور و ناسپاسو )ب دهید اى 
گر راست میمی چه وقت انجام  گویید؟شود ا

ذيٌر ُمبٌْي  ا نَّ نَّ
َّ
ا أ ا اْلِعْلُم ِعْندَّ اهَّلِل وَّ ِإن َّ َّ ُقْل ِإّن َّ

(26) 
 .وشنگرمرسانی رو تنها نزد خداست و اما من فقط بیمبگو علم آن تنها 

ُروا وَّ  فَّ كَّ ذينَّ 
ْت ُوُجوُه ال َّ ًة سيئَّ ْوُه ُزْلفَّ

َّ
أ ا رَّ م َّ لَّ فَّ

ُعونَّ ) د َّ ُكْنُُتْ ِبِه تَّ ذي 
ا ال َّ  (27قيلَّ هذَّ

که آن وعده را  کفار نمایان از همین  نزدیك ببینند اثر نومیدى و خسران در چهره 
گفتهمی  اش را به شما دادند.این است آنچه قبال وعده :شودمی شود و به ایشان 

ْو 
َّ
ِعيَّ أ ْن مَّ ِِنَّ اهَّلُل وَّ مَّ كَّ ْهلَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
ُقْل أ

لٍي 
َّ
ذاٍب أ ينَّ ِمْن عَّ ْن ُُييُر اْلكاِفر َّ نا َفَّ ِْحَّ رَّ

(28) 

گر )فرضا( خدا، من و پیروان م کند و یا بر ما رحم ن بگو به من خبر دهید ا را هالك 
کفار داردد )چه کن کسی  ؛(دخالتی در سرنوشت شما  از عذاب دردناك کافران را چه 

 ؟!دهدپناه می
ْلنا  ك َّ وَّ ْيِه تَّ لَّ ا ِبِه وَّ عَّ ن َّ ْْحُن آمَّ ُقْل ُهوَّ الر َّ

ْن ُهوَّ يف ُمونَّ مَّ ْعلَّ تَّ سَّ الٍل ُمبٍْي ) فَّ  (29ضَّ
ى ایمان آوردیم و بر او توکل  که ما به و کس همان رحمان است  کردیم پس به بگو آن 

کسی در ضاللت زودى خواهید دانس گمراهی ت چه   .آشکار استو 
ْن  َّ ْورًا َفَّ حَّ ماُؤُكْم غَّ ْصبَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
ُقْل أ

عٍْي ) تيُكْم ِِباٍء مَّ
ْ
أ  (30يَّ

که شما به وسیله آن زنده گر آبی  کسی است  ،اید در طبقات زمین فرو برودبگو ا چه 
گوارا برایتان بیاورد؟ که  !آبی 

ینت آسمان به شمار می که عالوه بر آنکه ز کرده است  روند، در آیه پنجم سوره مبارکه ملک خداوند به ستارگانی اشاره 
کردن شیاطین نیز می کامال متضاد را بیان نموده است، موجب دور  کارکرد  شوند. بدین ترتیب خداوند برای ستاره دو 

ینت از یک کردن از سوی دیگر.جلب و ز  سو و دور 
کرده و  کافران و همچنین عواقب آن اشاره شده است. سوره را تا انتها مطالعه  در ادامه آیات سوره به باورها و رفتارهای 

کنید.ویژگی  های ذکر شده را استخراج 
کافران کافران باروهای  کافران رفتارهای   عاقبت 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  



 

 

که خوب بودن به معنای بد نبودن، و بد بودن به معنای خوب نبودن است. بنابراین به جدول ویژگی های بدیهی است 
کرده و با توجه به ویژگیکافران ذکر شده برای  کنید. خشیت را های اهل ، ویژگیآنهاهای ذکر شده برای مراجعه  شناسایی 

کردن آنچه برای   را شناسایی نمود.[خشیت های اهل توان ویژگیگفته شده است میکافران ]طبیعتا با معکوس 
 عاقبت اهل خشیت رفتارهای اهل خشیت باورهای اهل خشیت

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

کارها به معنای انجام ندادن  کارها را انجام بدهیم، بنابراین انجام دادن بهترین  که در زندگی خود بهترین  وقتی قرار باشد 
که شما در راستای انجام  کنید  کرده و برسی  کارهای بد است. بر این اساس فهرست مختصری از رذائل اخالقی تهیه 

کار خوبی انجام می  دهید.ندادن آن زذیله اخالقی، چه 
که در جهت نفی آن رذیله انجام می فهرستی از رذائل اخالقی  دهم.کاری 

یدن به دیگران   حسادت ورز
 

  عدم رعایت ادبگویی و درشت
 

  عدم رعایت تواضع و فروتنی
 

کارها   کندی در انجام دادن 
 

کنترل خشم   عصبانی شدن و عدم 
 

  پرخوری



 

 

 

یاد حرف زدن   ز
 

  
 

  
 

  
 

کن:   پرواز پرندگاندوباره نگاه 
کن،  یکبار دیگر به آسمان نگاه 

که در آسمان پرواز می کرد.کنند، نظر شما را به انبوه پرندگانی   خودش جلب خواهد 
 ای با دیگری متفاوت است،پرواز هر پرنده

 کند، کند و دیگری تا عمق آسمان انگار نفوذ مییکی نزدیک به زمین پرواز می
 کند،زند و دیگری با یکبار بال زدن، مسیر طوالنی از پروازش را طی مییکی بال هایش را تند تند به هم می

 دهد،دیگری دائما تغییر مسیر میکند و یکی مستقیم پرواز می
 های مختلفی دارند، ولی همگی آنها در یک چیز با هم مشترک هستند،پروازها شکل

 همه آنها پرواز هستند،
کندن،  از زمین 

 رها شدن،
کردن در وسعت بی  انتهای آسمان،حرکت 

که می کردهر پروازی به هر شکلی  که زمین را رها   ه باشد،خواهد باشد، وقتی پرواز است 
کردن نیاز دارد،  انسان هم برای پرواز به این رها 

که او را در زمین فروبرده و دنیای می  کند.فاصله باید بگیرد با هر آنچه 
 قدرت پرواز )جایگاه اختیار و نحوه شکوفایی آن(کتاب درسی: 

 اختیار حقیقتی وجدانی و مشهود
کار و  - که همواره در برابر چندین   گزیند. گیرد و از آنها یکی را برمیچندین راه مختلف قرار میفقط انسان است 
کار است، یک  - که به معنای توانایی بر انجام و ترک یک  گزینش ناشی از اختیار است. اختیار  توانایی انتخاب و 

کس آن را در خود میحقیقت وجد گرفتن برای انجایابد و میانی است و هر  که شبانه روز در حال تصمیم  م بیند 
کار یا ترک آن است.  یک 

 کنیم، از جمله:ن آن را همواره در خود مشاهده میهاى فراواار، نشانهبا وجود روشن بودن اختی -



 

 

 تفکر و تصمیم .1
 احساس رضایت یا پشیمانی .2
 پذیریمسئولیت .3

 فواید توجه ما به اختیار
کرده و به آن معتقد است، احساس هوی - که اختیار خود را باور  کند، و از خودباورى باالیی برخوردار ت میانسانی 

کارهاى خود احساس مسئولی رد و در صدد جبران پذیهاى اشتباه خود را میمکند، تصمیت میاست؛ در قبال 
 .آیدبرمی

 پندارهای ویرانگر
ان گیرد و فرصت را براى زورگویتحرک، سازندگی و نشاط را از فرد و جامعه می ؛روس فلجیمانند و« گرىجبرى» -

 کند.فراهم می
که فکر میپندار ویرانگر دیگر مربوط به  - قرار دادن به معناى آزادى مطلق، محور  ؛کنند اختیارکسانی است 

گرفتن قانونهاى خود بدون توجه به عواقب و نتاىج آن، و حتی نادیخواست کم بر جهان مندىده  هاى حا
 است. ،خلقت

 سازی شکوفایی اختیارزمینه
کم بر جهان خلقت است:ساز چنین نهزمی -  پروازى و دورى از پندارهاى نادرست، درک صحیح نظام حا

بخشد ایمان به خداوند حکیم و نظام حکیمانه او این اطمینان را به انسان می: اعتقاد به خداوند حکیم .1
کار او راه ندارد. که اشتباه در   که جهان دارای حافظ و نگاهبانی است 

که با شناخت و استفاده ن امکان را به ما مییمند، اک جهان قانوندر یزندگی  قانونمند بودن جهان: .2 دهد 
کنیم، استعدادهای خود را به فعلیت برسانیم و پله های کمال را  از قوانین جهان نیازهای خود را برطرف 

 است.« قضا و قدر الهی»مندی و نظم و سامان، ن قانونماییم. نام دیگر اییبپ
 نسانقضا و قدر و اختیار ا

گرفتن است و « تقدیر» -  باشد.به معنای اندازه می« قَدر»و « درق»به معنای اندازه 
 حتمیت رساندن و پایان دادن است. قضا به معنای به انجام رساندن، حکم دادن، به -
که خداوند متعال حدود، اندازه، ویژگی، موقعیت مکانی و زمانی آنها را تعیین  - موجودات جهان از آن جهت 

که با حکم و فرمان و اراده الهی ایجاد می ، مقّدر به تقدیر الهی هستندکندمی شوند، مربوط به و از آن جهت 
کار نهشود و هیچ زمیچ نظمی برقرار نمییرش قضا و قدر الهی هقضای الهی هستند. بدون پذی اى براى 

 اختیارى پدید نمی آید.
 رابطه اراده انسان با اراده خداوند

 «که در پدید آمدن یک چیز دخالت دارند، عبارتند از هاییانواع علت -
o که در آن چند عامل و با همکاری هم در پدید آمدن یک چیز دخالت می  کنند.علل عرضی: 



 

 

o که در آن یک عامل در عامل دیگر اثر می کند تا اثر گذارد و آن عامل دوم در سومی تأثیر میعلل طولی: 
  بدهد.اولین عامل را به معلول انتقال 

  موجودى  انسان که  است  کرده  اراده خداوند  اوست.  خواست و   الهی  ارادٔه   علت   به  انسان  در  اراده  و اریاخت وجود  -
 انجام فعل آن نکند، اراده فعلی  انجام به انسان که زمانی تا ارى،یاخت فعل در  باشد.  اراد  داراى  و  مختار
 است. خداوند ارادٔه  به وابسته همگی می زند، سر ما از  که عملی و ما ارادٔه  ما، وجود حال، نیع در اما رد.ینمی گ

 ندارد.  منافات آن با و خداست ارادٔه  طول در انسان ارادٔه  عنیی
 اختیار انسان، یک تقدیر الهی

کارهایش را با اختیار انجام بدهد، پس انسان هرگز  - که انسان  تواند از آن فرار نمیخداوند اینگونه خواسته است 
 کند.

 محدوده اختیار انسان
گونهیان قدرت  اختیداوند رابطٔه مخ - که نه تنها اار انسان و نظام جهان را سامان داده، به  ن نظام سّد راه او یاى 

ى به سوىنهینشود، بلکه زم گردد.قله ساز عروج و صعود و کمال   های 
کم بر هستی حق انتخا - یم.ما در چارچوب قوانین حا  ب دار
کار اختمندىرات و قانونیتقد -  دهنده و محدودکنندٔه آن است.ارى انسان و هم جهتیها هم الزمٔه 

--------------------- 
که او می کند. اختیار داشتن انسان به معنای آن است  تواند خوبی و بدی را از یکدیگر تشخیص داده و میان آنها انتخاب 

گفته و دیگری را برگزیند، بدیهی است انجام دادن یکی از این دو به معنای انجام ندادن  تواند به هر یک از ایناو می دو نه 
 دیگری است.

که بدی کرده است  گذاشته و آزادانه به خوبیبنابراین انسان به لطف اختیار این توان را پیدا  کنار  ی بیاورد. ها را  ها رو
کردن انسان است، توانی کند. او به که او را از دنیا فاصله داده و به آسمان و ملکوت نزدیک می اختیار همان توان پرواز 

که از بدیاندازه  شود.انتهای آن برخوردار میها نزدیک شده و از وسعت بیگیرد، به خوبیها فاصله میای 
 هابدیمبارزه با تمرین عملی: 

گذاشتن بدی است، البته  کنار  کاری خوبی به معنای  کار انجام دادن هر  کار بد، بهترین  به صرف انجام ندادن یک 
که عالوه بر انجام ندادن بدی، زمینه انجام دادن بدیانجام نمی کار در صورتی است  ها محدودتر و شود، بلکه بهترین 

کار، امکان و وسعت بیشتری برای انجام خوبیمشکل بر  ها فراهم شود.تر شده و بدین ترتیب بواسطه انجام دادن بهترین 
کار است.این اساس مبارزه با بدی  ها یکی از شروط اصلی انجام دادن بهترین 

کارها با بررسی نقش آنها در دفع بدیتمرین اول:   ارزیابی 
کنید. بایست با انجام دادن بدیوقتی قرار باشد شما بهترین عمل را انجام بدهید، بنابراین دائما می ها در جامعه مبارزه 

که بتواند بیش از همه با بدی در این راستا بهترین کرده و برای انجام شدن آن محدودیت کار، عملی است  ها مبارزه 
کند.  ایجاد 
کرده و میزان تأثیر آن را در دفع بدیفهرستی از  کنید.کارهای خوب خود تهیه  یابی   ها ارز



 

 

که می کارهایی   خواهم فهرستی از 
 به عنوان بهترین عمل انجام بدهم.

کردن و محدود میزان تأثیر آ کار بر تضعیف، مشکل  ن 
کارهای بد و صفات رذیله  ساختن انجام 

 +(10تا  -10)از 

خود برتر بینی
 

ش
عدم کنترل چشم و گو

 

ت
حساد

 

ت
تنبلی و کسال

ش 
تحقیر و سرزن

 

عجله
 

ت
سستی در انجام واجبا

 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 هاخاص برای مبارزه با بدی تمرین دوم: طراحی اقدامات
که در  هر عملی در بروز دادن خوبی و به تبع آن دفع نمودن بدی قدرت و توانی دارد. در این میان برخی از اعمال هستند 

ها قدرت بسیار باالیی دارند، شناسایی این قبیل رفتارها و قرار دادن آنها در برنامه رفتارهای روزانه، نقش مبارزه با بدی
ها داشته و زمینه بسیار خوبی برای انجام دادن بهترین اعمال فراهم ی در محصور نمودن عرصه انجام بدیبسزای

 نماید.می
کتاباین قبیل رفتارها را می های روایی مانند نهج توان در روایات اهل بیت علیهم السالم شناسایی نمود. یکی از 

کرده کوتاه ذکر شده در روایات )حکمت البالغه، تحت العقول یا غررالحکم را انتخاب  ها( تعدادی از و از خالل جمالت 
کنید.  این رفتارهای شاخص را شناسایی 

کردن آن رفتار را به فعالیت کرده و بدون از دست دادن وقت، عملی نمایید.تان برنامههای جاری زندگیاضافه   ریزی 
 برخی از این رفتارها عبارتند از:

سن خلق در همه  -  شرایط و در برابر همه افرادرعایت ح 
 تقویت محّبت نسبت به اهل بیت علیهم السالم -

 ها در جامعه عملیات جمعی: محدودسازی انجام بدی



 

 

گروه دوستان خود جهت محدودسازی انجام بدی کار عهد شوید و برنامهها و مبارزه با آنها همبا  ای عملی را در دستور 
 قرار دهید. برای این منظور:

که در جامعه )محیط مدرسه، محّله یا روستا(فهرستی  - شایع شده است، تهیه  از رذائل اخالقی اجتماعی را 
 کنید.

که نقش  یک یا دو مورد - کنید.محوری داشته و سبب ایجاد دیگر رذائل میاز این رذائل را   شود، شناسایی 
کرده و های یا عملعمل  - های عملی نمودن آن را بررسی ابعاد و راهخیری را به عنوان مبارزه با آن رذیله شناسایی 

 کنید.
ید تا با انجام دادن آن عمل - ید.خیر به صورت دسته هایقرار بگذار  جمعی، به مبارزه با آن رذیله بپرداز
کرده و با بهرهفرصتبرای موعظه جامعه جهت ترک نمودن آن رذیله اخالقی،  - گیری از های مناسبی را ایجاد 

کردن جامعه از آن بدی ارائه دهید. ]میخالقیت و هنرمندی، م توانید حتوای مناسب و تأثیرگذاری را جهت دور 
کردن و مانند آن استفاده  از انواع ابزارهای تبلیغی چون بروشور، پوستر، عکس، اینفوگرافی، تئاتر، صحبت 

 کنید.[
کرده و آن را در جامعه  - یج دهید. ]الزم نیست این نهضت مبارزه با آن بدی را به یک پویش اجتماعی تبدیل  ترو

گیری از پوستر، توانید با بهرهپویش مجازی بوده و با استفاده از ابزارهای رسانه مجازی انجام شود، بلکه می
کنید.[  اعالمیه، تابلوی اعالنات و حضور فیزیکی در صحنه، این پویش را ساماندهی و پشتیبانی 

کاهش انجام دادن رذیله تعیین های قبلی سه ماه پس از آغاز همانند عملیات - عملیات، میزان تأثیرگذاری آن بر 
کنید. یابی  کرده و علل موفقیت یا شکست عملیات را به دقت ارز یابی   شده را به دقت ارز

یابی  - کنید.اقدامات بعدی عملیات را برنامهذکر شده، با استفاده از ارز   ریزی و اجرا 
 

  


