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تواند کارهای یمترین کارها آمده است، او نه تنها های قبلی اشاره شد، انسان برای انجام دادن خوبهمانطور که درس

ترین صورت انجام تواند کارهای خوب را به خوبخوب انجام دهد )و این همان معنای اختیار داشتن اوست( بلکه می

 دهد.

اید آنها را به انستهتان را نام ببرید، که در طی یک ماه گذشته تا به امروز، توتوانید چند مورد از کارهای خوبمیشما 

 تری انجام دهید؟صورت خوب

ند در اختیار ای از امکانات را بیان می کند که خداوچنانکه در درس قبلی هم اشاره شد، سوره مبارکه شمس مجموعه

ین شکوفایی در گرو ات تا انسان بواسطه آن بتواند به فالح و شکوفایی برسد. طبیعتا رسیدن به اوج انسان قرار داده اس

 آن است که انسان بهترین استفاده را از موقعیت خود برده و بهترین کارها را انجام دهد.

 تر شدن آن کار باید در هر دو بُعد باشد:هر کاری حداقل دو بُعد دارد، بنابراین خوب

 یک

ممکن  هر یک از ما دهیم و از انجام دادن آن کار نیّتی داریم.مان را برای هدفی مشخص انجام میهر کدام از ما کارهای

 است به فرد دیگری کمک کند ولی ...

 کند برای آنکه دیگران این کمک کردن او را ببینند و از او تعریف کنند.یکی کمک می -

کمک  ودش به کمک احتیاج دارد از طرف مقابل بتواند درخواستکند تا در روز دیگری که خیکی کمک می -

 کند.



 

ه خواهد تا آنجا ککند فقط برای اینکه کمک کردن از صفات خوب الهی است و او هم مییکی کمک می -

 تواند خدایی بشود، بنابراین هیچ انتظار و توقعی از ظرف مقابل نداردمی

کسانی انجام داده و یکار این سه نفر تصمیم بگیرد، با اینکه همه آنها کار طبیعتا اگر قرار باشد شما در مورد زیبایی 

تر دن کاری خوباند، ولی نظر شما متفاوت خواهد بود. هر چه هدف و نیّت انسان نیز در انجام داکمک به دیگری کرده

 شود، آن کار زیباتر خواهد شد.و زیباتر می

توانیم از نجا که میآهایمان را در زندگی بهتر کرده و تا ها الزم است که نیّتترینها به خوببنابراین برای تبدیل خوبی

 روی اخالص کارهایمان را انجام بدهیم.

 دو

اینکه تالش کنیم  ممکن است که هر کدام از ما نیّت یکسانی داشته باشیم و برای آن کار خوبی را انجام بدهیم، مانند

 تر هستند، زودتر سالم کنیم ولی ...کوچکتا به دیگران، حتی کسانی که از ما 

بی روح  کند ولی از آنجا که ممکن است آن روز حال خوبی نداشته باشد، سالمش خیلی سرد ویکی سالم می -

 است.

ه رود که حتی ممکن است طرف مقابل متوجکند و میکند ولی چنان تند و سریع سالم مییکی سالم می -

 سالم کردن او نشود.

 کند.باز و گشاده سالم مییکی با روی  -

مراه کند، هکند تا سالمی متفاوت داشته و هر بار سالمش را با کلماتی مهربانانه یکی هم هر بار سعی می -

 دهد.آنطور که دیگران هر روز منتظر سالم کردن او هستند، چون حس بسیار خوبی به آنها می

کنید، بلکه برخی از ما سالم کردن آنها را یکجور ارزیابی نمیطبیعتا حتی اگر نیّت افراد فوق هم شبیه هم باشد، باز ش

 ها زیباتر و نیکوتر هستند.این سالم

د تالش کنیم تا ترین کار، باید به نحوه انجام آن کار هم دقّت کنیم. بایبنابراین برای تبدیل کارهای خوب به خوب

 مان را هر بار زیباتر و نیکوتر انجام بدهیم. کارهای خوب

 ها در سوره مبارکه شمسترینراه رسیدن به خوب

تی و در عالم هس« تسویه»در درس گذشته آیات ابتدایی سوره مبارکه شمس را مطالعه کرده و در خصوص نقشه 

 زندگی انسان با هم صحبت کردیم.

 یک بار دیگر سوره مبارکه شمس را با ترجمه آن به دقت مطالعه کن.

 به نام خداوند مهرگستر مهربان الرَّحيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ 

 اشبه خورشید و نورافشانی قسم (1وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها )

 دماش آکه از پی هنگامیو به ماه  (2وَ الْقَمَرِ إِذا تَالها )

 دااش دکه جلوه هنگامیو به روز  (3وَ النَّهارِ إِذا جَالَّها )



 

 پوشاندشکه می هنگامیو به شب  (4وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها )

 ه آن را برافراشتچو به آسمان و آن (5وَ السَّماءِ وَ ما بَناها )

 ه آن را گستردچو به زمین و آن (6وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها )

 ه آن را سامان دادچو به نفس و آن (7وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها )

 ،بدی و تقوایش را به او الهام کرد آنگاه و (8)فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها 

 را تزکیه کردرا( نفس ) آن رارستگار شد هرکه  (9قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها )

 .و بازنده و ناامید شد هرکه آن را به بدی پوشاند (10وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها )

 تکذیب کردندقوم ثمود از روى سرکشى  (11كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها )

 ه شد،ختانگیترینشان بربدبخت هنگامی که (12إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها )

 پس رسول خدا به آنها گفت: فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ 

 .خدا را با آب خوردنش ]آزاد[ گذارید ةناق (13ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْياها )

 ،]ناقه[ را کشتندتکذیبش کردند و  فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها 

 پس پروردگارشان به سبب گناهشان بر سرشان عذاب آورد نْبِهِمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَ

 )سامان داد(؛ و ]آن قوم را[ با خاک یکسان کرد (14فَسَوَّاها )

 .ترسدنمیو از عاقبت آن  (15وَ ال يَخافُ عُقْباها )

ت بسیار خورد و در ادامه آن به بیان یک حقیقسوره مبارکه نخست هشت قسم می چنانکه گفته شد خداوند در این

 پردازد.مهم می

 (9قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها )

 را تزکیه کردرا( نفس ) آن رارستگار شد هرکه 

 (10وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها )

 .و بازنده و ناامید شد هرکه آن را به بدی پوشاند

دهد، که همان یک ای که شکوفا شده، درختی تناور شده و نه تنها میوه میشکوفایی است، مانند دانهبه معنای « فالح»

ارد، که اگر دهای بسیار عظیمی در وجود خود نهفته تواند جنگلی را در اطراف خود ایجاد کند. انسان تواندرخت می

مع کرده و موجب های بسیار دیگری را هم جخود انسانتواند در اطراف دهد، که میشکوفا شود، نه تنها میوه و ثمره می

 شکوفایی تمامی آنها بشود.

توانست ای که میثمر ماندن و به نتیجه نرسیدن، اینکه دانهاست، و این یعنی همان بی« خیبت»، «فالح»در مقابل 

جلوه از او پدیدار نشود، انسان جنگلی بزرگ را ایجاد کند، در همان مراحل ابتدایی رشد خود بماند و آن همه زیبایی و 

هم ممکن است دچار این محرومیت بشود، وقتی خود را مشغول کارهای بیهوده کند، مسیر رشدش را به درستی طی 



 

توانست تمام عالم از ثمرات وجود او بهره رود، انسانی که مینظیرش همه از دست مینکرده و تمام آن استعدادهای بی

 ماند.ثمر مینتیجه و بیای افتاده و بییدی را بسازد، تنها در گوشهبرده و یا حتی دنیای جد

ندگی بشر مثال زنظیر و یا از دست رفتن و نابود شدن را در جریان هایی از این شکوفایی بیتوانید نمونهآیا شما می

 بزنید؟

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

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

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

 سالگی ... 15نوجوانی را تصور کنید در همین حدود سنی خودتان، 

خاصی  اش بدون هیچ برنامهنظیری در وجودش دارد، زندگیداند که چه توان بینوجوانی که هنوز هم نمی -

شود این بزرگ هم که می است.کرده های کودکانه شود و همچنان تمام وقت خود را مشغول بازیسپری می

ه زندگی خود ر عاقبت و نیتجزند. او هیچ نقشی دمحیط است که برای او تصمیم گرفته و آینده او را رقم می

 رسد.اش نمینداشته و طبیعتا به دستآورد مهم و قابل توجهی نیز در زندگی

ردم همچنان مشود در حالیکه وارد شهر می .نوجوانی مانند ابراهیم علیه السالم که در همین سن و سال است -

ده و برای شبپذیرد، پس وارد میدان  تواند این وضعیت رااند. او نمیشان به غیر از خدا دلبستهدر زندگش

م آن را در دهد، تا آنجا که خداوند هتمام عالم را تکان میکه  یکند، کارهدایت مردم شهر کاری بزرگ می

 .کندمیقرآن ذکر آیات 

دهایى )براى خود( معبو هایى را به عنوانو )به یاد آر( هنگامى که ابراهیم به پدر خود آزر )که پدر خوانده او بود( گفت: آیا بت

 .بینممى یرا در گمراهى آشکارشما و قوم شما  ،کنى؟! حقّا که مناتخاذ مى

ها و زمین را ر آسمانآموختیم( به ابراهیم مالکیت و ربوبیت تامّه )خود( بهمان گونه )که به ابراهیم گمراهى پدر و قومش را مى

 .ود( و براى آنکه از باورکنندگان باشددادیم )براى آنکه دانا و توانا در استدالل شنشان مى

ست، پس چون این همان پروردگار من ا :اى دید، )براى احتجاج با مشرکان( گفتپس چون شب بر او پرده تاریکى کشید ستاره

 کند.(تواند چیزی باشد که غروب میآن ستاره غروب کرد، فرمود: من غروب کنندگان را دوست ندارم. )خدا که نمی

ه اگر پروردگارم ماه را در حال طلوع و شکافنده افق دید گفت: این پروردگار من است. و چون غروب کرد، گفت: حقّا کپس چون 

 .را هدایت نکند حتما از گروه گمراهان خواهم بودن م

ب نمود، غرو و چون خورشید را در حال برآمدن و درخشان )آفاق( دید گفت: این پروردگار من است، این بزرگتر است! و چون

 .دهید بیزارمگفت: اى قوم من، قطعا من از آنچه شریک )خداوند( قرار مى

گرایم. خالص و حقها و زمین را پدید آورده متوجه نمودم در حالى که با ابه یقین من روى )دل( خود را به سوى کسى که آسمان

 .آوران نیستمو من از شرک

را ن کنید در حالى که او متیز برخاستند، گفت: آیا با من درباره خدا مجادله مىو قوم او با وى )درباره توحید( به جدال و س

؛ دانش خداوند هراسم، جز آنکه پروردگارم )درباره من( چیزى بخواهدسازید نمىهدایت نموده؟ و من از آنچه شما شریک او مى

 !شوید؟همه چیز را فرا گرفته است، آیا متذکر نمى

ى بر شما نازل نکرده اید بترسم در حالى که شما از اینکه چیزى را که خدا درباره او دلیلشریک خدا کردهچگونه من از آنچه شما 

 دانید؟!مى هراسید؟ پس کدام یک از دو گروه )موحّدان یا مشرکان( سزاوارتر به ایمنى است، اگراید نمىشریک خدا نموده

 .یافتگانندیختند آنهایند که برایشان ایمنى است، و آنها هدایتکسانى که ایمان آوردند و ایمانشان را به ستمى نیام



 

بریم، )و تى باال مىآن )ادلّه توحیدى( حجت و برهان ما بود که به ابراهیم در برابر قومش عطا کردیم. هر کس را بخواهیم درجا

 کوین و تشریع، و داناست.تباال بردیم( حقّا که پروردگار تو داراى اتقان صنع در  دوستی نزدیک خودابراهیم را به نبوّت و امامت و 

 83تا  74سوره مبارکه انعام، آیات 

دهد یمداستان فوق یک نمونه است از شاهکارهای یک نوجوان در همین سن و سال خود شماست، الگویی که نشان 

 شود. متحول کند و پرچمدار جریانی توحیدی در عالم تواند با همان سنّ کم، عالمی راچگونه یک نوجوان می

یی است که شود انسان به این حد از شکوفایی برسد؟ در مقابل چه کارهابه نظر شما چه کارهایی است که موجب می

ی ذاتی او ثمر شدن زندگی انسان و از دست دادن استعدادهاانسان را از این عاقبت نیک محروم ساخته و موجب بی

 ؟شودمی

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

 داند.می« دسّی»و « زکّی»سوره مبارکه شمس پاسخ را در دو واژه 

دبختی و کند، دچار آن بدسّی( می«)تدسیس»کند به شکوفایی رسیده و آنکه نفس خود را زکّی( می«)تزکیه»آنکه 

 محرومیت خواهد شد.

اش پاک های اضافهها و حتی از شاخ و برگبه معنای پاک کردن و تمیز کردن است، وقتی درخت را انواع آفت« تزکیه»

نعی است که مانع کنند تا بتواند بهتر رشد کند. تزکیه کردن به معنای پاک کردن نفس از مواتزکیه میکنند، آن را می

 شوند.رشد و شکوفایی آن می

مرور بواسطه  است، وقتی انسان مراقبت نکرده و نفس را پاک و تمیز نکند، به« تزکیه»هم به خالف معنای « تدسیس»

نع برای همیشه از ان حرکت و تعالی خود را از دست داده و در زیر انبوه این مواها و موانع، نفس توانباشته شدن آفت

رفتن  نفس را زیر بار موانع و مشکالت رها کرده و بدین ترتیب موجب از دست« تدسیس»رود. در واقع دست می

 شود.انگیز او میهای شگفتاستعدادها و توان

کند. کارهای اشاره می« تدسیس»ای از ن قوم ثمود به عنوان نمونهسوره مبارکه شمس در دسته دوم آیات، به داستا

ن کارها مصادیق این قوم را که در سوره به آن اشاره شده است فهرست کنید و در مورد هر یک با هم گفتگو کنید. )ای

 م.(هستند، الزم است که آنها را شناخته و تالش کنیم که در زندگی خود از این کارها دور شوی« تدسیس»

 تکذیب کردن .1

ینکه انسان ها گوشزد نموده است. اهای الهی است که خداوند توسط رسوالن خود به انسانقبول نداشتن وعده

 اش بر اساس آن زندگی نکند.حقایقی چون آخرت را قبول نکرده و در زندگی

 سرکشی کردن )طغیان ورزیدن( .2

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

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

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

 ترین فرد )أشقی(برانگیختن بدبخت .3

تواند کاری را انجام دهد و تمامی افراد آن جامعه ترین فرد )أشقی( آن جامعه میای، بدبختوقتی در جامعه

در آن جامعه است. بدین ترتیب تمام افراد « ستدسی»کنند، همین مسئله زمینه در مقابل کار او سکوت می

ای اقدام به کاری زشت و دهند. مانند ماجرای کربال که عدهیک جامعه امکان شکوفایی خود را از دست می



 

ها ترین انسانکنند و این فرصت را برای بدبختکنند و بقیه افراد جامعه در مقابل کار آنها سکوت میپلید می

های دهند. )برای شناخت ویژگیین ترتیب تمامی آن جامعه امکان شکوفایی را از دست میکنند. بدفراهم می

 تواند به سوره مبارکه لیل در درس سوم کتاب مراجعه کنید.(ترین انسان میبدبخت

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

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

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

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

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

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

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

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

های مونهاست. بنابراین با توجه به کارهای فوق که به عنوان ن« تزکیه»در مقابل « تدسیس»چنانکه گفته شد، 

 ح دهید.شود فهرست کرده و در مورد آن توضیمی« تزکیه»اند، کارهایی را که موجب نوشته شده« تدسیس»

 تکذیب نکردن )قبول داشتن و پذیرفتن( .1
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 سرکشی نکردن و طغیان نورزیدن .2

در  گی انسانانسان باید در زندگی سرکشی نکرده و از حدود الهی نگذرد. رعایت حدودی که خداوند برای زند

  است.« تزکیه»یکی از مهمترین محورهای رعایت  (آنچه خداوند آن را حالل و حرام دانسته است.نظر گرفته )

 ها )أشقی(ترین انسانمقابله و مبارزه با کارهای بدبخت .3
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 درسینگاهی به کتاب 

 امام صادق)ع( درباره هدایت و رهبری مردم)هدایتگران واقعی مردم( در عصر غیبت فرمودند: -

 نیباز هم از ا یلاند، و صیو اموال حرام حر ایدن یکنند و در جمع آور یعالمانشان آشکارا گناه م نندیب یکه م یمردم

از عالمان  یوریپ لیهستند که خداوند در قرآن آنان را به دل  یانیهودی یکنند، مانند برخ یم یرویگونه عالمان پ

 نفس یواهخود محافظت و برخالف  نیکه از د زکار،یپره هانیقکند. بر مردم واجب است از ف یبدکارشان سرزنش م

 کنند و مطیع دستور خداوند هستند، پیروی کنند.خود رفتار می

د رهبران شو یم موجب میالسالم خواند هیدر سخن امام صادق علعالمان، که های چهارگانه هر یک از ویژگی -

 کنند. یاندازد دور یو آخرت مردم را به خطر م ایکه سعادت دن ییجامعه از انجام کارها

مان امامان معصوم روند و همان گونه که مردم در ز یالسالم به شمار م هیامام زمان عل نیو جانش بینا هان،یفق -

 هانیفق یعنی السالم هیامام زمان عل نانیاز جانش دیبا زین بتیموظف بودند از آنان اطاعت کنند، در عصر غ

 کنند. یرویپ

 اسالم  ه،یفق یشود. ول یگفته م هیفق تیوال ط،یجامع الشرا هیمردم جامعه توسط فق تیو هدا یبه رهبر -

ن و امکانات و مدبر که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه تمام توا ریاست دانا، شجاع، مد شناسی

الم با به خطر گذارد دشمنان اس یکند و نم یم هدر جامعه استفاد یاحکام اله یو اجرا نیاز د یپاسدار یبرا

 خدا شوند. یدستورها یمانع اجرا یانداختن کشور اسالم

 

نمی توان  کشوری اسالمی قرار می گیرد نتواند احکام الهی را از غیر آن تشخیص دهد، دیگر اگر کسی که در رأس

به تنهایی  انتظار اجرای احکام را داشت. پس الزم است فقیه در رأس حکومت اسالمی باشد. اما شناخت احکام نیز

 د می کنند.ضامن اجرای آن نیست. بسیاری از مواقع دشمنان در مسیر اجرای احکام مانع ایجا

اخته و با شجاعت اگر کسی که در رأس کشوری اسالمی قرار گیرد نتواند موانع موجود در مسیر اجرای احکام الهی را شن

. پس الزم است ولی و توان مدیریتی خود این موانع را از سر راه بردارد، دیگر نمی توان انتظار اجرای احکام را داشت

 در رأس حکومت اسالمی باشد.فقیه که شجاع، مدیر و مدبر است، 

ه احتمال زیاد از اگر خاکی که گیاه در آن رشد می کند و آبی که دریافت می کند،  توسط باغبان مراقبت نشود، گیاه ب

ا برداشتن موانع برشد باز می ماند. انسان ها نیز این گونه هستند. بنابراین حکومت اسالمی و ولی فقیه در یک کشور 

 د انسان ها شرایط رستگاری افراد جامعه را تسهیل می کنند. موجود در مسیر رش

م و به نمایش عالوه بر این تشکیل حکومت اسالمی با رهبری ولی فقیه خود تالشی در جهت ظهور امام عصر علیه السال

نمایش  حسن و در آمدن نیکی ها می باشد. در جامعه اسالمی است که به خاطر بودن شرایط می توان به تبدیل خیر به

 خوبی ها به بهترین شکل اندیشید.

 

 تمرین عملی

ارها و بارها ترین کار با جدیت پیگیری گرده و آن را بالزم است که ما در زندگی خود، تبدیل کار خوب را به خوب

 مان تبدیل شود.تمرین کنیم، تا این توان در ما تثبیت شده و به جریان همیشگی زندگی



 

 تمرین اول

عدادی از تاید. به آن فهرست مراجعه کرده و فهرستی از کارهای خوب کوچک و بزرگ خود تهیه کردهدر دروس قبلی 

 کارها را انتخاب کنید.

 .تر شدن آن کار ارائه دهیدکارهای خوب انتخاب شده را در جدول زیر وارد کرده و پیشنهادی برای خوب

 کارتر انجام دادن آن پیشنهاد خوب دهم.کا خوب که انجام می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرین دوم

موانعی که  به معنای کنار گذاشتن موانع رشد و تعالی نفس است،« تزکیه»چنانکه در سوره مبارکه شمس بیان شد، 

 کند.تر را از انسان سلب میامکان انجام دادن کارهای خوب و یا تبدیل آنها به کارهای خوب

تر کردن ع خوباید، این بار موانعی را که ممکن است ماناول یادداشت کرده با توجه به کارهایی که در جدول تمرین

ان هم بتوانند این کارها بشود فهرست کنید. )خوب است که این تمرین را به صورت گفتگوی جمعی انجام دهید تا دیگر

 کنید.(تری نسبت به موانع پیدا میبه موانع این کار اشاره کنند، بدین ترتیب دید جامع

تری انجام خواهم آن را به صورت خوبکاری که می

 بدهم.

ترین صورت گذارند این کار به خوبموانعی که نمی

 انجام شود.

  

  

  

  

  

 تمرین سوم

نع فوق در نظر ای جهت رفع مواترین کار، برنامهبا توجه به ضرورت تزکیه برای رسیدن به شکوفایی و انجام خوب

 نید.کسالگی خود یادداشت کرده و آن را به صورت مستمر پیگیری  15در دفترچه  بگیرد. این برنامه را

 تمرین چهارم



 

هاست. کارهایی را که ترین کار، اصالح نیّتچنانکه گفته شد یکی از مهمترین وجوه برای تبدیل کار خوب به خوب

یّت را در آن کارها باال نید تا اخالص در نخواهید آنها را به صورت بهترین کار انجام دهید در نظر آورده، و تالش کمی

تواند بر اخالص شما یببرید. طبیعتا مواردی چون مخفی انجام دادن کارهای خوب و یا عدم توقع و انتظار از دیگران م

 در انجام آن کار بیافزاید.

 بر اساس این موارد نحوه انجام کارهای خود را ارتقاء دهید.

 

  


