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شناخت خوب و مفید از ، درس هفتم
  های آنهاتواندیگران و 

 

 تصویر یا ترسیمی از نیازمندی خود به دیگران 
تی مواجه می که در یک جزیره تنها هستی. با چه مشکال کن  کارهایی شوی؟ چه محدودیتمجسم  ی و چه  هایی دار

که تحمل چنین شرایطی تقریبًا غیرممکن است؛ امارا نمی یاد است   توانی انجام بدهی؟ البته این مشکالت آنقدر ز
کن:شما تعدادی از این مشکالت و محدودیت  ها را فهرست 

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

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

 ها در واقع نیازهای شما به دیگران است.همه این محدودیت

کن در شرایطی زندگی می کس به شما نیاز ندارد؛ حاال مجسم  که هیچ  کسی کنند ولی ما محبت میشهمه به کنی 
کنی، همه حاضرند دانستهنمینیازی به محبت شما ندارد و  های خود را به شما یاد بدهند خواهد شما به او محبت 

کسی نیاز ندارد   .و ...  از شما چیزی یاد بگیرداما 

  رایط چه احساسی خواهی داشت؟در این ش

که به دیگران داری عکس بگیر، مجموعه جالبی خواهد بود!!  یک پیشنهاد: از نیازهایی 

 

 گفتگو پیرامون نیاز به نیازمندان  
کس توان گر از آنها استفاده نشود یا درست استفاده نشود باعث میهر  که ا که او فردی بیهایی دارد  و  فایده باشدشود 

گر از آن توانهایش از بین برودکم توانکم ها افزایش ها درست استفاده شود، هم او فرد مفیدی خواهد بود و هم توان. اما ا
که به توان او نیاز داشته باشند.می که دارد به افرادی نیاز دارد    یابد. به همین دلیل انسان برای هر توانی 
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کن و ب گفتگو  کن.مثالموضوع رای این در این باره با دوستانت   هایی پیدا 
 

 گفتگو پیرامون نیاز به توانمندان
که همه توان کس در دنیا وجود ندارد  های مختلف بین افراد مختلف در دنیا تقسیم شده ها را داشته باشد. توانهیچ 

با همه توانمندی خود ن دیگران نیازمند هستند. مثاًل یک پزشک ها در مواردی به توااست. به همین خاطر همه انسان
کس همه نیازهای خود  مند است.شود، به توانایی مکانیک و تعمیرکار نیازوقتی ماشینش خراب می پس الزم است هر 

کند. کدام یک متخصص توانمند شناسایی  کند و برای هر   را شناسایی 
که برای رفع آنها الزم  ید  که چه نیازهایی دار کن  گفتگو  کبا دوستانت در این باره  و  ؟نیداست به افراد توانمند مراجعه 

 شناسید؟برای رفع نیازهای خود می اینکه چه افراد توانمندی را
 

 کار ارزش
گاهی  کار در مزرعه بودند فرد نا آ گرمای شدید وعرق ریزان مشغول  که در  ین اروایتی از زندگی امام باقر علیه السالم 

کرد . و عمل راحریص  دنیاطلبی امام تلقی 
گراز  کرد ا  !کرد؟ خواهید چه بمیرید حال این در وشما رسد فرا شما مرگ حاال همین امام سوال 

گر»امام فرمودند :   و گناه حال در که بترسم این از       باید .رفته ام دنیا از خدا حال عبادت در رسد، فرا مرگم حال این در ا
 .رسد فرا مرگم معصیت

 
 کوشش چیست ؟ و کار ثمرات   

 دیگران     از شدن بی نیاز    الف: 
 سخاوتمندی  . انفاق، برای ب:       توانایی

 خیر کارهای در ج:       مشارکت
 اجتماعی مشکالت ساختن د:        برطرف

کند .      و خیابانی مزاحمت های مانند اجتماعی تخلفات و ه:        اشتغال از  جرائم گری جلوگیری می   تکّدی   
 
که از . گرکسی   انشگناه تنها نه کند، مصرف نیز خوب کارهای در را اموال آن ٔ  همه راه حرام مالی را به دست می آورد ا

ک  .شد خواهد افزوده گناهانش گناهی به بلکه نمی شود؛ پا
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 تأثیراتی دارد ؟ چه انسان، زندگی به حرام اموال
 الف:  دعاها مستجاب نمی شود .

 ب:  مال حرام بی برکت است .
 مال حرام در جاهای نادرست مصرف می شود .ج: 

 
 آیا امکان دارد شغل حالل درآمد حرام در بر داشته باشد ؟  

کسی کیفیت ٔ  وسیله که بله    می دهد . قرار کیفیت با و خوب وسیله بندی بسته در را بی 
 نپردازد. وظایفش به کاری ساعت که در کارمندی

کوتاهی توجهی بی خاطر به است ممکن شغلی هر در انسان  .شود حرام مال گرفتار وظایفش، انجام در و 
فیَن                  َویل    1فروشان، کم بر واى ِللُمَطّفِ

 
 

  بررسی نیاز به توانمندان و نیازمندان در سوره مبارکه بلد
کرده و به آن ارزش دادهسوره مبارکه بلد، با قسم به مّکه و انسان که آن را بنا  آفرینش انسان در »اند، قانون مهم های بزرگی 

که خداوند برای های اشتباه نسبت به این قانون، تواناز اصالح دیدگاه سپس بعدنماید. را بازگو می« سختی هایی را 
 کند.ر انسان قرار داده معرفی میبهره بردن از این قانون در اختیا

حِي  ْْحِن الر َّ  به نام خداوند هستی بخش مهربان ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

ِد ) لَّ ا اْلبَّ ْقِسُم َِبذَّ
ُ
  به این شهر  قسم (1ل أ

ِد ) لَّ ا اْلبَّ  َِبذَّ
ْنتَّ ِحل ٌ

َّ
که  (2وَّ أ کن آن هستیدر حالی   ؛تو سا

دَّ ) لَّ که آورد، ؛و قسم به پدر (3وَّ واِلٍد وَّ ما وَّ  و فرزندی 

ْنسانَّ ف   ا اْْلِ ْقنَّ لَّ ْد خَّ قَّ ٍد ) لَّ بَّ  آفریدیم. سختیما انسان را در  (4كَّ

ٌد ) حَّ
َّ
ْيِه أ لَّ ْقِدرَّ عَّ ْن يَّ ْن لَّ

َّ
ُب أ ْحسَّ  يَّ

َّ
کس هرگز که کند گمان میآیا  (5أ  بر او قدرت ندارد؟هیچ 

دًا ) ْكُت مالً ُلبَّ ْهلَّ
َّ
ُقوُل أ  کردم. تلفرا فراوانی ید: مال گومی (6يَّ

ٌد ) حَّ
َّ
ُه أ رَّ ْ يَّ ْن َلَّ

َّ
ُب أ ْحسَّ  يَّ

َّ
 کسی او را ندیده؟کند گمان مییا آ (7أ

                                                           

  پایه هشتم «های آسمانپیام» دوازدهم. خالصه درس 1
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ْينِ ) ْينَّ ُه عَّ ْل لَّ عَّ ْ ج ْ نَّ  َلَّ
َّ
 ؟قرار ندادیمآیا براى او دو چشم  (8أ

ْينِ ) تَّ فَّ  و یك زبان و دو لب؟ (9وَّ ِلسانًا وَّ شَّ

ْيِن ) ْجدَّ ْيناُه الن َّ دَّ  ]خیر و شر[ راهنمایی نکردیم؟ راهو او را به دو  (10وَّ هَّ

ةَّ ) بَّ قَّ مَّ اْلعَّ حَّ الَّ اْقتَّ گذشتن از ولی  (11فَّ  نکرد.گردنه خود را وادار به 

ُة ) بَّ قَّ ا اْلعَّ ْدراكَّ مَّ
َّ
گردنه چیست؟! (12وَّ ما أ که  کرد  گاه   و چه چیز تو را آ

ٍة ) بَّ قَّ ك ُ رَّ کردن برده (13فَّ  ،اىآزاد 

ْو ِإْطعاٌم ف  
َّ
ْوٍم ذي  أ ٍة )يَّ بَّ ْسغَّ  روز قحطی،غذا دادنی در یا  (14مَّ

ٍة ) بَّ ْقرَّ تيمًا ذا مَّ  به یتیمی خویشاوند، (15يَّ

ٍة ) بَّ ْترَّ ْو ِمْسكينًا ذا مَّ
َّ
 نشین.یا مستمندى خاك (16أ

ْبِر وَّ  ْوا ِبالص َّ واصَّ ُنوا وَّ تَّ ذينَّ آمَّ
و ُث َّ كانَّ ِمنَّ ال َّ ْواتَّ َّ  اصَّ ْرْحَّ  (17ِة )ِباْْلَّ

که ایمان آوردند و یکدیگر را به صبر سپس  کسانی باشد  از 
کرده و به  کردند.مهرورزی توصیه   سفارش 

ِة ) نَّ ْيمَّ ْصحاُب اْْلَّ
َّ
ولِئكَّ أ

ُ
 آنها اهل سعادتند. (18أ

ِة ) مَّ
َّ
ْشأ ْصحاُب اْْلَّ

َّ
ُروا ِبآياِتنا ُهْم أ فَّ كَّ ذينَّ 

 (19وَّ ال َّ
که و  کافر شدند کسانی  اهل شومی و همان به آیات ما 
 قاوتند.ش

ٌة ) دَّ ْم ناٌر ُمْؤصَّ ِْيِ
لَّ  .بر آنان آتشی سرپوشیده احاطه دارد (20عَّ

 
کوه می« عقبه»یعنی به زور و به سختی وارد جایی شدن و « اقتحام» که به قّله  رسد. راه سرباالیی دشواری است 

شود و خود را به قّله و صعب العبور سخت گردنه وارد  های مختلف را به انسان داده تا او هر طور شدهخداوند توان
کوهبرساند.  که پیروزی و موفقیتش در رسیدن به قّله است، همه تواناییدر واقع انسان مانند  ها و امکانات نوردی است 

 و وسایل الزم را هم برای رفتن و رسیدن به قّله دارد، فقط باید تنبلی نکند و راه بیفتد.
که انس گردنه سخت چیست  کردن نیاِز نیازمندان است. در آیات اما این  گردنه، برطرف  کند؟ این   13ان باید آن را طی 

کردن آنهاسوره بلد، نمونه 16تا  قَّ »ها، نمونه. یکی از این استرح شده مط های مهمی از این نیازها و برطرف  ك ُ رَّ ٍة فَّ  «بَّ
گردن، یعنی است؛ یعنی  کردن  کردن یا رها  کردن باز  گردنش آزاد  که  گیر کسی  که  کسی  گیر است، نجات دادن  جایی 

کردن برده، کردن زندانییا  افتاده. مثل آزاد  گرفتاری یا ... ،آزاد  کسی از  ن آوردن   . یا بیرو
ٍة  ِإْطعاٌم ف  » ،دیگرنمونه  بَّ ْسغَّ ْوٍم ذي مَّ کسی غذا دادن در روز قحطی؛ یعنی است« يَّ گرسنگان وقتی  کردن  ، یعنی سیر 

که انگارمی 16و  15از آیات  چیزی برای خوردن ندارد. گروه برای غذا دادن و رفع نیازهای اولیه فهمیم  دارند. اولویت  دو 
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کس را برای رفع نیازهایشان سرپرست افراد بیگروه اول،  که هیچ  کسانی در اقوام و خویشاوندان انسان  خانواده و 
که از شدت نیازمندی، خانه و سرپناهی  گروه دوم، افرادی  ک میندارند. و  ی خا خوابند و به نشینند و میندارند و رو

 گذرانند. سختی زندگی را می
گردنه ،رفع نیازهای این افراد کنیم و به قّله موفقیت برسیممسیر  یم آن را طی  که دار که الزم است با امکاناتی  و  ای است 

یم.« اصحاب میمنه»بشویم   و اهل سعادت و خوشبختی. پس ما هم برای رسیدن به خوشبختی، به نیازمندان نیاز دار
کنیم؟ همانحاال  گردنه را طی  که میبیا ببینیم چطور باید این  گردنه را باید با اداطور  که در اختیار نی این  مکاناتی 

کنیم. امکاناتمان چیست؟ دو چشم، یعنی ابزار دیدن؛ زبان و دو لب، یعنی ابزار حرف زدن؛ و توان  یم طی  دار
کردن نیاِز نیازمندان است، چطور باید با دیدن و حرف زدن و  گردنه، برطرف  تشخیص خوب و بد. اما مسیر این 

کنیم؟! تشخیص درست و غ  لط، نیاز آنها را برطرف 
کنیم و  که خوب ببینیم و نیازمندان واقعی را پیدا  با  ، بعدچیستشان یاصلنیازهای ببینیم شاید یک روش این باشد 

کمی آرامش خوب و تأثیرگذار آنها  کنندو انگیزه حرف بزنیم تا  چه اقدامی برای تشخیص بدهیم الزم است . پیدا 
کار را انجام دهند. الزم است آنها را با قکه درست است، آن وقت به آنها انگیزه بدهیم آنها  نیاز برطرف شدن انون آن 

کنیم تا بدانند سختی« آفرینش انسان در سختی»  های زندگی برای همه است.آشنا 
گرسنه بود و نیاز اصلی گر یک نفر  کنیم؟ باید به او غذا اما ا که بخورد و سیر شود، آن وقت چکار  اش غذا بود، غذایی 

که بدهیم. اما توان های ما برای رفع نیاز دیگران، دیدن و حرف زدن و تشخیص خوب و بد است، بین امکاناتی 
که با آن غذا بخریم کنیم؟ ... باید از امکان خداوند در سوره فرموده، پول نیست  گرسنگان بدهیم. حاال چکار  اتی و به 

کنیم.  یم خوب استفاده  کنیم میکه دار گر خودمان پول داشته باشیم، وقتی از توان تشخیصمان استفاده  که ا بینیم 
کنی که نگاه  گر پول نداشته باشیم، خوب  کردن پولمان، همین رفع نیاز دیگران است. ا بینیم م میبهترین راه برای خرج 

که پول دارند و میبعضی کنیم. ها هستند  گرسنگان را به آن توانمندان معرفی  گرسنگان غذا بخرند. باید آن  توانند برای 
کمک نداشته باشند، اما خداوند به ما زبان و دو لب داده برای  کافی برای  که پول دارند، انگیزه  کسانی  ممکن است 

کردهم و آنهارا متقاعد میکنیهمین روزها، با آنها صحبت می که ما شناسایی  کسانی را  که نیاز مالی  ایم برطرف کنیم 
یم.کنند  . پس ما برای رسیدن به قّله خوشبختی به توانمندان هم نیاز دار

و»این سوره فرموده  18و  17خداوند در آیات  ْبِر وَّ تَّ ْوا ِبالص َّ واصَّ ُنوا وَّ تَّ ذينَّ آمَّ
كانَّ ِمنَّ ال َّ ْوا ِباْْلَّ ُث َّ  ِة اصَّ َّ ْصحاُب *  ْرْحَّ

َّ
ولِئكَّ أ

ُ
 أ

ِة  نَّ ْيمَّ که یکدیگر را به «. اْْلَّ و  «صبر»یعنی برای اصحاب میمنه شدن و رسیدن به سعادت، باید جزء مؤمنانی باشیم 
کمک و مهربانی « مرحمت»نکشیدن از ادامه مسیر و به معنای دست « صبر» کنند.سفارش می« مرحمت» به معنای 

کردن و انگیزه دادن به نیازمندان برای ادامه زندگی و سفارش به مرحمت به دیگران است.  کمک  سفارش به صبر مانند 
کمک به نیازمندان. کردن با توانمندان و انگیزه دادن به آنها برای   مانند صحبت 
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کمک میه قّله میهم خودشان ب ،اصحاب میمنه که به رسند، هم به دیگران برای رسیدن به قّله  کنند. آنها هستند 
 دهند.شهرها ارزش می

 

 و نیاز دیگران تمرینی در استفاده بهتر از توان
کن تا  مرحله اول: کنفرد جستجو   .کنشناسایی دقیق نیاز او را ی، آن وقت نیازمندی را پیدا 

کند.توانمندی را پیدا دوم: مرحله که بتواند نیاز او را برطرف   کن 
کن سوم: مرحله کنیبا استفاده از توانایی فرد توانمند سعی   .، نیاز فرد نیازمند را برطرف 

 
 


