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 بودن راست قامتتالش برای نگاه دوم،  
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شنوی از انبیا و اینكه این ویژگى باید در حرفو شود در این بخش از سوره مباركه معارج به ویژگى طبیعى انسان اشاره مى
گریزی از انحراف و در طبیع، هدایت شود.طبیعت انسان با نماز  هدایت مىاولیا گر نماز نباشد    ت ماندن نیست. شود و ا

ُلوعًا ) ْنسانَّ ُخِلقَّ هَّ  (19[ خلق شده است.)تابص ]و ىبیار حریبه راسىت انسان بس  (19ِإن َّ اْْلِ

ُزوعًا ) ر ُ جَّ ُه الش َّ س َّ  (20تاب است.)ىب به او رسد ىبیچون آس  (20ِإذا مَّ

ُه اْلَّ  س َّ ُنوعًا )یوَّ ِإذا مَّ  (21است.)رى به او رسد خبل ورز یو چون خ  (21ُر مَّ

ل ِ  صَّ  (22ر از منازگزاران.)یغ  (22 )یَّ ِإال َّ اْْلُ

ذ
ىلیال َّ ونَّ ) نَّ ُهْم عَّ ْم داِِئُ الِِتِ  (23دارند.)یمهان كساىن كه بر منازشان پا  (23صَّ

ذ
ْعُلوٌم ) نَّ یفیوَّ ال َّ ق ٌ مَّ ْم حَّ ْمواِِلِ

َّ
 (24 است،)یو مهانان كه در اموالشان حىق مع  (24أ

اِئِل وَّ  ْحُروِم ) ِللس َّ  (25براى سائل و حمروم.)  (25اْْلَّ

ذ
ُقونَّ بِ ینَّ یوَّ ال َّ ِ د  ِ یصَّ  (26و كساىن كه روز جزا را باور دارند.)  (26ِن )یْوِم الد 

ذ
ْم ُمْشفِ یوَّ ال َّ ِ ّب ِ ذاِب رَّ نَّ ُقونَّ ُهْم ِمْن عَّ

(27) 
كند.)یو آنان كه از عذاب پروردگارشان ب   (27منا

ْم غَّ  ِ ّب ِ ذابَّ رَّ ُموٍن )یِإن َّ عَّ
ْ
أ  (28ست.)یىن نمیچرا كه از عذاب پروردگارشان ا  (28ُر مَّ

ذ
كنند.)  (29نَّ ُهْم ِلُفُروِجِهْم حاِفُظونَّ )یوَّ ال َّ  (29و كساىن كه شرمگاه خود را حفظ 

ىل   ِإال َّ عَّ
َّ
ْت أ كَّ لَّ ْو ما مَّ

َّ
ْزواِجِهْم أ

َّ
ُ ْم اُّنُ میأ ِإّن َّ ْم  فَّ

ُلومیغَّ   (30 )یَّ ُر مَّ
كنیود مگر بر مهسران خ  [ مورد نكوهش ن صورتیزانشان كه ]در ایا 
 (30ستند.)ین

غى ِن اْبتَّ َّ ولِئكَّ ُهُم ا َفَّ
ُ
أ راءَّ ذِلكَّ فَّ  ُدونَّ لعاوَّ

(31) 
 (31د، آّنا مهان جتاوزكارانند.)ین جویپس هر كه فراتر از ا 

ذ
ْهِدِهْم یوَّ ال َّ ْم وَّ عَّ ماناِِتِ

َّ
 ُعونَّ را نَّ ُهْم ِْل

(32) 
كنند.)یو پها و كساىن كه امانت   (32مان خود را مراعات 

ذ
ونَّ )یوَّ ال َّ ْم قاِِئُ هاداِِتِ  (33اند.)ستادهیهاى خود او آنان كه بر شهادت  (33نَّ ُهْم ِبشَّ
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ذ
ىلیوَّ ال َّ ْم  نَّ ُهْم عَّ الِِتِ  (34و كساىن كه بر منازشان مواظبت دارند.)  (34اِفُظونَّ )حیصَّ

ولِئكَّ یف
ُ
ُمونَّ ) أ اٍت ُمْكرَّ ن َّ گرامى داشته مى ]از ّبشتىیهاآّنا هستند كه در باغ  (35جَّ  (35شوند.)[ 

 

كودكى  كنید. او به اندازه 4-3در احوال  كه موفقیت را مىساله دقت  كه دور شودمىفهمد از آن خوشحال ای   و به چیزهایى 
كه ه ىتمایل دارد. عالوه بر این، خصلتاست از دسترس او  گاه به آنچه دارد قایدارد  شتر در ینع نشده بلكه ازدیاد بچ 

هم به « هلوع»ل به لذت و نعمت است. یتما« هلع»گویند. « هلع»خواهد. به این خصلت انسان، ىخود را م یهاداشته
كه این صفت در او به شدت وجود دارد.   كسى است   معنای 

كه انست، وقتى بد مىیكه در طبع هر انسانى هست به خودى خود بد ناین صفت  كار نگیرد و در شود  سان آن را درست به 
كه پ كند، چه حق باشد و چه غیهر جا  كنترل شود، یش آمد مصرف  گر این ویژگى در سنین باال با فعال شدن عقل  ر حق. ا

ی تنظیم  ی و از شر بر محور شر اخرو كودكید در ایشدتمایل و آن  شودمىتعریف انسان از خیر بر محور نفع اخرو به  مبدل ىام 
كار خی. در این حالت چنشودمىر حقیقى یخبه  تمایل كسى از  گناه نمىیشود و پر نمىیر سین  كه رامون  گردد و از حدودى 

كرده تجاوز نمىیش معیخداى تعالى برا  كند. ن 

ه بل یش توجه به او و میش از پیگردانده و بخداوند  یخود را به سو ىر متعالیتواند باعث شود فرد توجه و سىم« هلع»پس 
گرفتن به سو ىكینزد كامل شده و به ىاو محور زندگ یو اوج  كه وقتى در پیله، رشدش  كرم ابریشم  گیرد. همچون  اش قرار 

كامل برسد پوسته ن مىبلوغ  یده و به شكلى دیگر از آن بیرو كرم بودن و خزیدن و جویدنش تماماش را در  آید. دیگر دوران 
كردن خو مى  . كندشده و به پرواز 

كند، ارتباط با خود را عامل این هدایت قخداو كمال، اوج و تعالى سوق پیدا  رار ند برای اینكه این میل طبیعى در فرد به 
كرده است. بدین ترتیب « نماز»داده است و این ارتباط را با عبادتى به نام  رتباطى ا اینچنینكه دارای انسانى )صالة( برقرار 

گرای، ماست ناو رو به  ىشگیهم ىشیل و   كند.ها پیدا مىو همه خوبى خدانسبت به  فزو

گفتگو با خدا دعوت مىبه بیانى دیگر،  كه نماز در پنج نوبت فرد را به  یج تمایالت او را به سماز آنجایى  ت كند به تدر
كماالت جلب مىخوبى كماالت در فرد تقویت شود ارتباط او باكند. هر قدر میل به خوبىها و داشتن انواع  خدا نیز  ها و 

گونهبیشتر مى كه از خدا دور شده و یاد او در دلش نباشد. خداوند از اینشود. به  كه فرد دیگر تمایل نخواهد داشت  افراد  ای 
 .   كرده استبا وصف مصلین یاد 
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كه آن « مصلین»در حقیقت تنها  ك« هلعى»هستند  كنترل و به بهترین مسیر هدایتش  رده كه در طبعشان بوده را به خوبى 
 اند.

كه خداوند از  كه خداوند انسان را به آن فرا مى« مصّلین»ُبا توجه به توصیفاتى   جنبه كه صرفاً نیست  ینمازخواند دارد نماز 
كند و فرد را در جهت مصلحت های عموم مردم قرار ندهد، نماز مطلوب خداوند نیپ ىشخص ست. بنابراین در این یدا 

كه موفق به این امر ش« هلوع»راه نجات از صفت سوره مباركه، به نماز به عنوان  ده انسان اشاره شده است. ویژگى افرادی 
 :كندمعرفى مىشامل موارد زیر را اند 

 .بر نماز مداومت و محافظت دارند 
 گیرند  از دارایى ها و اموالشان حقى برای محرومان در نظر مى 
 به تحقق وعده های خداوند ایمان دارند 
 ال نگراننداز عذاب خدای متع 
 كنترل دارند  نسبت به شهواتشان مراقبت و 
 به عهد و امانت هایشان پایبندند 
 پای حرف حق ایستاده و بر آن شهادت مى دهند 
 در بهشت و از جمله بزرگواران به شمار مى روند 
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 نقطه آغاز اصالح پرده اول، 
 «خود را خوب و به صورت واقعی بشناس!»
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 نقشه راه 

کرد تا راست قامت شد...چه چیز را باید   اصالح 

كامل كه در صورتى اتفاق مى ،ایستادن در پیشگاه خدا آن هم با افتخار و با اطاعتى  دنیا  از حرص و طمع بهفرد خود را افتد 
كند.و منافع آن   حفظ 

گر چنین نكند با هر محرومیتى به بى یافت خیری خود را حریص نشان مىتابى رو مىا د و بخل را پیشه دهآورد و با هر در
   كند.خود مى

ُلوعًا ) ْنسانَّ ُخِلقَّ هَّ  (19[ خلق شده است.)تابص ]و ىبیار حریبه راسىت انسان بس  (19ِإن َّ اْْلِ

ُزوعًا ) ر ُ جَّ ُه الش َّ س َّ  (20تاب است.)ىب به او رسد ىبیچون آس  (20ِإذا مَّ

ُه اْلَّ  س َّ ُنوعًا )یوَّ ِإذا مَّ  (21رسد خبل ورز است.) رى به اویو چون خ  (21ُر مَّ

كه  گر انسان هلوع خلق شده است بنا نیست  كند بلكه باید از این ویژگى رها شود و با فعال ا این صفت را در خود حفظ 
كند.  كردن عقل خود به صورت شایسته با حوادث برخورد 

كه وقتى با بدیكسى مى كند  شود منطقى و  با خرد باشد. برو مىها روها و خوبىتواند با حوادث به صورت شایسته برخورد 
كم جنبه. نه بى  تاب و نه 

یارویى با حوادث به طور حتم دچار مشكالت فراوان مىبى كم جنبه با رو كه در این تواند از نعمتگردد و نمىتاب و  هایى 
كند.  یک غوره سردی و یا  گویند چنین افرادی بادر اصطالح مىدو موقعیت به او عطا شده است به نحو مطلوب استفاده 

گرمى كشمش  ی رفاقت شان مىیک  یاد است و حتى رو شود. زندگى با چنین افرادی بسیار سخت است زیرا نوسات آنان ز
گاهى به شدت سرد هستند. به این افراد مسئولیت هم نمىآنها هم نمى گرم و  گاهى بسیار  كرد. زیرا  شود سپرد شود حساب 

شود اهل كنند و وقتى شرایط برای مسئولیت بد مىشرایط به خوبى استفاده نمى زیرا وقتى همه چیز خوب است از
گالیه  اند.شكایت و ناله و 

كم یا های مشخص این افراد است. و البته مىها تعادل نداشتن از ویژگىها و راحتىدر سختى تواند این تعادل نداشتن 
گردد.  یاد  كم یا ز یج  یاد باشد و یا به تدر    ز

كس الزم است در هر  كم به تعادل صورت هر  كم  كند تا  بدان این ویژگى تا چه میزان در او هست و هر روز از آن مراقبت 
 كامل برسد.
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 بانیدیده

 برای تشخیص صفت هلوع در خود...

اقفى برای اینكه بتوانیم از صفت هلوع بودن در خودمان مطلع بشویم الزم است این صفت را به خوبى بشناسیم. یكى از مو
كودكان است.كه این صفت را مى  شود شناخت مشاهده رفتارهای 

كافى است اسبابتابى مىرسند و بىها خیلى زود به نهایت و انتهای ظرفیتشان مىبچه یكنند. فقط  آنها را از  باز
گریه، نفسشان بند بیاید و صورتشان سیاه بشود. این شدت از ناراحتى و  دستشان بگیری، ممكن است از شدت ضجه و 

كه یک عزیزی را از دست داده باشد. بچه به   هااحساس از دست دادن برای یک انسان بالغ، شاید وقتى به وجود بیاید 
 شوند. همین نسبت زود هم راضى و خوشحال مى

دار  رسد و به اصطالح با جنبه و خوددر مقابل، یک انسان متعادل و راست قامت، خیلى زود به انتهای ظرفیتش نمى
كه بچه است این خصوصیت آید و به عنوان طبیعت او ها جزء نقاط ضعفش به حساب نمىاست. انسان تا وقتى 

كند، مورد سرزنش قرار مىشناخته مى گر بچگى  كه بزرگ و بالغ شد، ا  گیرد و مستقیم یا غیر مستقیم توسطشود اما همین 
كه باشد، مىدیگران توبیخ مى كند و از منش متعادل خود فاصله توشود. انسان بزرگ هم  اند عالم بچگى را انتخاب 

گاهى در مورد برخى سالخوردگان مىبگیرید. شنیده كه  كم تحمل تراست؟اید   گویند از بچه هم 
كردن همواره با ماست و واقعیتى انكار ناشدنى است. فقط شاید یک تفاوت داشته باشد و آن امكان  پس امكان بچگى 

گر مثل بچههاست. چه خوب مىتابىاز بى مدیریت و استفاده ها ها اما با اراده خودمان نسبت به دور شدن از خوبىشود ا
كنیم و نسبت به رسیدن به خوبى بال های درست زندگى را دنها سر از پا نشناسیم و با شوق و رغبت برنامهبى تابى و شیون 

ككنیم. اینطوری پله پله باال مى یم و مثل دانشمندی  ی طوفان و باد را به تسخیر مىرو ی و ه نیرو رق بگیرد و از آن انرژ
 ها برای پیشرفت استفاده نماییم.تابىسازد، از ظرفیت بىمى
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 شناسایی
 ...وضعیت نامتعادل و متعادل 

كه وسط باشد، آدم یند؛ اما گوها و اینكه چقدر به آن پایبندند مى، و از آرمانرا دارند خیلى چیزهاادعای ها پای حرف 
كه به میان بیاید، عده كم مى آورند و به اصطالح جا مىحساب عمل   زنند. ای 

  تواند به او چیزی بدهد.های نمىشود، به بهانهكند بخشنده است ولى وقتى به نیازمندی روبرو مىكسى فكر مى -
 ود. شآید زود عصبانى مىكند خوش اخالقى است ولى وقتى موقعیتى پیش مىكسى فكر  مى -
كار را انجام بدهد معلوم مىكسى فكر مى - كه باید آن  كاری را بلد است ولى در موقعى  شود، خیلى هم وارد كند 

 نبوده است.
- ..................................................................... 
- ..................................................................... 
- ..................................................................... 

 
كه از خود دارد و آنچه در واقع از ف كسى فاصله افتادن بین علم و عمل اوست. فاصله تلقیاتى  رد اولین عدم تعادل در هر 

 یابد.بروز مى
كرداین اشكال به دلیل ویژگى هلع در فرد ایجاد مى  شتری بهن با آرزو داشتن ارتباط دارد و افراد با سهولت بیشود زیرا ادعا 

 افتد و صبر و پایداری بیشتری نیاز دارد.   رسند ولى اهل عمل بودن دیرتر اتفاق مىمى نآ
، تا سر های مختلف قرار دهندآزمونرا در قبل از امتحان حقیقى، خودشان  الزم است برای اینكه افراد اهل عمل باشند

 .دود نشوندبزنگاه مر
گفتگوی دوستان همچنین مى راجع به توانیم نشینیم مىمىكنار هم كه در فرصتى لذا  رد.های خود پى ببه ویژگىتوان از 

 حدسها توان خود را كارآن نسبت به  سپس نسبت به قدرت اجرا. محرف بزنی مكنیبه آنها احساس تعلق مىكه كارهایى 
كارآو خود را در موقعیت  زنیدب   .قرار دهید ن 

كه احتماال در عمل  كنید و برای تقویت خود برنامهكم مىدر اثر شناسایى خود فهرستى از ادعاهایى  ید را مشخص  ای آور
 بریزید.

 تمرین و برنامه برای تقویت عمل عمل متناسب ادعاها یا آرزوها
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 عملیات
  .برای پایداری و صبر و متعادل بودن..

ن برنامهالزم است برنامه ،امور مطلوبدر برای پایداری   ریزی امكان پایداری و تعادل نیست. ریزی داشته باشیم. بدو
 ریزی نظم است و الزمه نظم تنبیه نسبت به خطاها.الزمه عمل طبق برنامه

كه  یج به تعادل مىكسى  كند به تدر یه مىرسد.برابتواند مطابق مصالح تعریف شده معقول عمل  توانید ی تقویت این رو
كنید:عملیات    های زیر را اجرا 

 عملیات اول: 
كردن پای آرمان های قشنگ خود هستند، سؤاالتى را طرا حى با تحقیق در مورد اینكه مردم تا چه اندازه ای حاضر به هزینه 

ك كارهایى حاكرده و از آدم ها بپرسید و ضمنًا فیلمبرداری هم بكنید. در سؤاالت خود متمایز  كسى برای چه  كه هر  ضر نید 
كند.   است وقت، مال، جان و حتى عزیزان خود را فدا 

كنید و یا با تبلیغات مناسب آرمان كمى توانید فیلم های بدست آمده را تدوین   نید.هایى را مطرح 
 عملیات دوم:

كوه نوردی كه  اردویى ترتیب دهید برای  یت شهدااین اردو  گ با محور گیری از یاد و خاطره شهدا ردد و در آن با بهرهبرگزار 
گردد. گیرد. به ویژه نسبت به صبر و پایداری آنها خاطراتى بیان   روش زندگى انها مورد بحث و بررسى قرار 

 : تواند موارد زیر نیز باشدمى اثرات اردواز 

 نزدیک شدن دوستى ها در طى مسیرهای سخت  -

كردن به یكدیگر ، -  كمک 

 خشیت و تواضع نسبت به عظمت قدرت خدا ایجاد روحیه -

 عملیات سوم:

  ها و انعكاس آن در نشریه با سؤاالت زیر:مصاحبه با بچه

كند؟  سوال اول: چه چیزهایى بیشتر ما را جذب مى 
 در رابطه با این سؤال الزم است بدانیم:
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كه در آنها وجود دارد ب  یهوده است و فقط تحت تأثیر جوزدگى استپاسخ این سوال را یافتیم باید بفهمیم آیا جذابیتى 
 ؟...یا

كه مى تواند و دوست دارد به دست  كه جذاب است دوست داشته باشد. نباید هر چیزی را  انسان نمى تواند هر چیزی را 
 .آورد. اینها خلقیات بچگانه است

كه نباید دوست داشت  كنید.را ارائه دهید یا در راستای سؤال اول طرح  فهرستى از چیزهایى 
................ 
................ 
................ 

كه باید دوست داشتافهرستى از مو كنید ردی   :را ارائه دهید یا در راستای سؤال اول طرح 
................ 
................ 
................ 

 سوال دوم: چه اتفاقاتى بیشتر ما را به هم مى ریزد؟
 الزم است بدانیم: در راستای این سؤال

كه رفتار فرد در هر شرایطى متعادل باشد. نه مثل بر كند. نشانه رفتار عاقالنه این است  كس باید عاقالنه رفتار  خى هر 
كارهای نامعقول و ناشایست از آنها سر مى زند كه چه در برد و چه در باخت تیم محبوبشان   .طرفداران فوتبال 

كس باید تكال یف، حدود و حقوق خود را بشناسد. اینها نیز باید از سوی خدا معرفى شده باشند تا برای این منظور هر 
 .جامع و مانع باشند

 توان در ادامه سؤال دوم در رابطه با مطالب زیر وظایفى طرح شود:مى
  :تكالیف من در مقابل والدینم

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

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

................ 
 :ل معلمانمتكالیف من در مقاب

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

................ 
 :هایمحدود دوستى

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

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

................ 
 :حدود تفریحاتم
................ 
................ 
................ 
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 ما در عملیاتهمراه شهید 

 شهید علی قزلباش

 های نفسانی: ای یاری ما در دستیابی به اعتدال و مراقبت از خواهشای از شهید برخاطره

كمیما بود و خوش َمشَرب. فقط یسها خوشىجی. مثل همه بسداشت یزیجثه ر كرد. نه ىم ىه شوخیشتر از بقیب ىك 
كه اصاًل ایه تمسخر دینكه مایا دا را شادكند. آن كرد دل مؤمنان خىم ىجبهه معنا نداشت. سع یها تون حرفیگران شود، 

  .هم در جبهه و جنگ

كین یب افتاد. لباس هایدر اردوگاه تخر ىبیكه او آمد، اتفاقات عج یاز روز كه خا كنار ساك ىروها  شان قرار یهابود و در 
ها هر دوسه تا دسته، بچه یطناب وسط اردوگاه خشك شده بود. ظرف غذا یشد و صبح روىداشت، شبانه شسته م

ن از چادر میكه شب ب ىنیشد. هر پوتىود به خود شسته مشب خ یهایمهن كس خورده و بّراق جلوىرو  یماند، صبح وا
كوچكتر و شوخ كه از همه   نیگفت: بابا اىد و میخندىم د،یدىن اتفاقات جالب را میا ىتر بود، وقتچادر قرار داشت... او 

كه شبها زورو بازیك  !!شوره؟ىم ا راها و ظرف غذآره و لباس بچهىدر م یه 

گاه كنه و امشب لباس یآقا»گفت : ىم ىو  كس بزنهنیمنم بشوره و پوت یهازورو، لطف  ات، یبعد از عمل« هام رو هم وا
گراز بچه ىكید شد، یشه« قزلباش ىعل» ىوقت گفت: بچهیها با  ... زدمىگردان  یزوروحرف از ادتونه چقدر قزلباش یها ه 

كس زورو خودش بود و به من قسم كه به   9 .نگم ىداده بود 
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 نتایج ثبت 
  ...دستیابی به اعتدال

كنش ن تعادل مىبرای ثبت نتایج دوری از وا كنیم:های منفعالنه و بدو  توانیم مشابه اقدامات زیر عمل 
  كه كنید به نحوی  ی بنر داشته باشد را تهیه  كه قابلیت چاپ رو  آرمانىبرای ثبت مناسب، طرحى از یک پوستر زیبا و بزرگ 

ی از راه شهدا را در خود داشته باشد.  مثل دنباله رو
گرفته شود،  كسى پای آن بایستد و عكسى از او   و هر 
ی ایجاد نماید   .این عكس به مثابه یک امضا پای آن آرمان، مى تواند پویشى را در فضای مجاز
 كنید،یكى از  معلم ید را انتخاب  كه خیلى دوستش دار  هایى 

 به بگیرید، از او بپرسید و با او مصاح 
 اندیشد؟خواند؟ نسبت به نماز چگونه مىنمازهایش را چگونه مى

 كند؟ زمانش را چگونه استفاده مى
كمک مى  كند؟ كند؟ پولش را چگونه خرج مىچقدر به دیگران 

كه بتوان میل و رغبت او را و همچنین برنامه ها و رفتارهایش را به عنوان نمونه یک  ن معرفىانسان مومن به دیگرا و سواالتى 
 كرد؟

ید. ک بگذار  حتما فیلم را با دوستان تان در مدارس دیگر باشترا
 شعار اجرای برنامه

كنید. كه در جان افراد بنشیند برایشان در مواقف مختلف طرح   شعار زیر را به شكلى 
ِذ یا اْبَن آَدَم اَل َتْحِمْل َهّمَ ی

َ
ِتَك َعَلى یَلْم  یْوِمَك اّل

ْ
ِذ ْو یأ

َ
ُه ِإْن  یِمَك اّل َتاَك َفِإّنَ

َ
ِت اهّلُل فِ یُك ِمْن ُعُمِرَك یَقْد أ

ْ
 .10ِه ِبِرْزِقَك یأ

گر روز نرسیفزا، زیامده را بر امروزت میاى فرزند آدم اندوه روز ن  ساند.رده، از عمر تو باشد خدا روزى تو را خواهد یرا ا
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