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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 23/10/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( هفتم ) جلسه     زلزال  سوره مبارکه           
 

ختم  یصلوات ،مجاهدین الهی هستند کنند و جزءبرای سالمتی همه کسانی که به اسالم و مسلمین خدمت می

 فرمایید. ب

آن را  «مثقال ذره»بودن عمل و  «شرّ»و  «خیر» مبحث قصد داریمو  شدرا در سوره مبارکه زلزال آغاز  «عمل»بحث 

 . بررسی کنیم

. باشدو سواالتی را به همراه داشته  باشدمطالب مطرح شده در این چند جلسه ممکن است ابهاماتی را ایجاد کرده 

 منوط به فهم بحث امروز است.  ،جواب این مجموعه از سواالت

طلبد و خیر بودن هر عملی منوط به تشخیص زمان آن عمل زمان نسبت دارد. هر زمانی عمل خاصی را می عمل با

شود. هر عملی هم از خیر بودن ساقط آن عمل از خیر بودن ساقط می است و اگر عنصر زمان در عمل لحاظ نشود،

 شود. یر به عمل بار میبه دلیل فقدان خ پوشد. در واقع شرّرا به خود می شود در واقع لباس شرّ

اوقات بر اساس ادعیه حضرت  . اقتضائاتعنوان محور اصلی بحث زمان مطرح شدبه  اوقات پنجگانه

-جنس عمل و نوع عمل را مشخص می ،( استخراج شد. اقتضائاتی که هر کدام از اوقات دارندعلیهاالسالم)صدیقه

 وقت.  ءتناسب نوع عمل با اقتضا ،شودمیکند. خیر بودن 

که عمل با زمان نسبتی دارد شروع کردیم و دیدیم که عمل خیر در واقع لباس وقت مقتضی خودش را به از این 

 و عمل شرّ  گوییم برای عمل خیر استدهیم و در واقع آنچه میپوشد. بحث را به صورت ایجابی انجام میخوبی می

 شود.از فقدان عمل خیر ایجاد می
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بعد شروع به تمرین کردن  و شنیدنه آموزشی. در بحث پژوهشی ابتدا باید فرضیات را  و استها پژوهشی این بحث

 مثل کالس فیزیک.  ؛دکر

 

اما به طور خالصه به تحقق بروزات عینی توسط انسان  ،عمل در کتاب عمل تعریف شده است زمان داریم و عمل.

گاه تحقق چیزی در  گوییم. زمان در واقع اصالتی ندارد و «عمل»گویند. بروز خارج از نفس توسط انسان را  «عمل»

تواند امتداد یابد. در واقع زمان خود بر اساس شود و میگویند که از لحظه شروع می «زمان»خارج یا نفس االمر را 

 شود. مخلوقی است مثل سایه. تحقق چیزی متولد می
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حتما در عالمی است که دارای بعد حرکت . «زمان»شود می ،یندگو ...« تا از ...»محاسبه اول و آخر چیزی که به آن 

کند. هر آنچه امتداد شروع است. همین تعریف زمان را به عمل خیلی نزدیک می پایانو  سیراست و دارای شروع و 

 شود. تا پایان دارد شامل زمان می

ه وقتی عمل است شود. کانَّعمل مرتبط میشود. زمان خیلی با اگر چیزی اول و آخر نداشته باشد مشمول زمان نمی

کند و حتما در دنیا دارای شود و به حالتی ختم پیدا میآن شیء است که امتداد دارد. هر عملی از حالتی متولد می

کند. به این دلیل که بین این دو است. معادل دانستن تعریف زمان و عمل خیلی اهمیت پیدا می ...« تا... از »امتداد 

شود. عمل همان زمان است به اعتبار تحققش از انسان در خارج به نحوی که قابلیت جزا و پاداش طی ایجاد میارتبا

 یابد. می

 شود.کند و از خسر خارج میهایی که در آن ایمان و عمل صالح محقق شود قابلیت پاداش پیدا میزمان
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ای که بدون عمل و عمل بدون زمان معنا ندارد. بچه ای که انسان هست حتما همراه با عمل است. زماندر هر لحظه

یابد. وقتی به متولد نشده زمان برایش معنا ندارد و عملی هم ندارد اما به صرف تولد زمان و عمل برایش معنا می

به یک  شود عمل.کنیم میشود زمان و زمانی که به قابلیت جزایی آن نگاه میکنیم مینگاه مییی ...«از ... تا »امتداد 

 کنیم. انسان از عمل خارج نیست. چیز دو جور نگاه می

شود بینیم و در واقع زمان میعمل و زمان مفهوما در دو معنا و مصداقا یکی است. امتداد انسان را به شکل زمان می

شود. یابد و قابل محاسبه مییعنی محاسبه حرکت انسان. زمان همان عملی است که در خارج تحقق می ؛«حسبان»

 شوند.گر میمحاسبه «قمر»و  «شمس»

از برخی و کند با قبل از تفکرش یکی نیست. بعضی از اعمال بروزاتشان قابل مشاهده است انسان وقتی تفکر می

در حال انجام عملی است و حتی بر این  ،کنداعمال بروزشان مشخص نیست. هر انسانی که در بعد زمان حرکت می

هر انسانی به اعتبار حرکتش زمان دارد و عمل هر بروزی که از انسان شود. اساس به اعمال درونی هم اطالق عمل می

وقتی موجودی . «صالحعمل غیر»گوید انسان است. در جایی به انسان می «فعل»کننده ظاهر« عمل»شود. صادر می

 غیره. توان به او گفت عمل یک ساعت ویک ساعت که گذشت می. «عمل طیب»توان گفت می شود به اومتولد می
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شود هم هایی که فرد دارد و شدنی نمیاو دائما در حال تغییر است. نیت اماها خیلی به چشم نیاید ممکن است تفاوت

 کند. بیشتر میهای بعدی در شدن ،دهد. نیتی که محقق نشود قدرت فرد رافرد را تغییر می

 های زمانهای عمل از ویژگیاستخراج ویژگی

 ، ماه، سال، دوره و در نهایت اجل. )این مفاهیم از بدیهیات است(ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته :مفاهیم زمان

 العینشود. طرفهشود تمام میهمان زمان که شروع می ثانیه:

 امتداد دارد.  :دقیقه

 هاامتداد دقیقه ساعت:

 امتداد ساعات  روز:

 امتداد روزها :هفته

 ها  امتداد هفته ماه:

 ها امتداد ماه سال:

 ها امتداد سال دوره:
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انتقال حس بریم اما مِثلی یا عینی بسازیم. با یکی از این سه تا بحث را بیشتر می ،مفهومی از زمان را به صورت مَثَلی

 ها باید عمل صالح داشته باشید تا به قرب برسید. تمام سال به اندازه .، خیل زیاد استعینیدر حالت 

که کامال کنیم در حالیشویم که منفک از مخلوق بودن زمان است و زمان را انتزاعی میبرای زمان جعلی قائل می

سال است یعنی چی؟ یعنی چند دوره  50اما باید عینی باشد. سن من  درک از زمان ما نوعا انتزاعی است،عینی است. 

 رشد؟ چند سال؟ چند هفته؟ چند دقیقه؟

 152صفحه  / دعای کامل

ةٍ مِمَّنْ صَلَّى عَلَیْهِ وَ ونٍ وَ حَرَکَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ ُمحَمَّدٍ بِعَدَدِ کُلِّ شَْعرَةٍ وَ لَفَْظةٍ َو لَحْظَةٍ وَ نَفَسٍ وَ صِفَةٍ وَ ُسكُ»

یقَاتِهِمْ وَ صِفَاتِهِمْ وَ أَیَّامِهِمْ وَ شُهُوِرهِمْ مِمَّنْ لَمْ یُصَلِّ عََلیْهِ وَ بِعَدَدِ سَاعَاتِهِمْ وَ دَقَائِقِهِمْ وَ سُكُونِهِمْ وَ حََرکَاتِهِمْ وَ حَقَائِقِهِمْ وَ مِ

ضْعَافِ ْم وَ بِعَدَدِ زِنَةِ ذَرِّ مَا عَمِلُوا أَوْ یَْعمَلُونَ أَوْ کَانَ مِنْهُمْ أَوْ یَكُونُ ِإلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ َکأَوَ سِنِیهِمْ وَ أَشْعَارِهِمْ وَ أَبْشَارِهِ

  «ذَلِكَ أَْضعَافاً مُضَاَعفَةً إِلَى یَوْمِ اْلقِیَامَةِ یَا أَْرحَمَ الرَّاحِمِینَ

 شود. تمام می ،شودهمان موقعی که شروع می ذره:

 «یَسْئَلُونَکَ عَنِ السَّاعَة» آید؛. امتداد زمان است. روزی که قیامت میای از زمانپاره ساعت:

شود یعنی عینی میای از زمان که دقیق شود. دقت یافتن در زمان و قابل محاسبه شدن آن. دقیقه نیست، پاره دقایق:

م داد با نتیجه مطلوب. دقت یافتن در زمان. زمانی که بشود کاری را با ای از زمان که عملی را بتوان در آن انجابازه

هاست. عنصر دقت ها است و دقیقه بیشتر به کنشنتیجه مطلوب انجام داد. ساعت بیشتر در مورد انفعاالت و واکنش

 کند. را در زمان وارد می

مطلق نداریم. این دو نسبی هستند. کننده سرعت زمان است. سکون زمان است و تعیین سرعت :سكون و حرکت

 سکون ندارد.  ،کند. زمانسرعت و شتاب زمان را تعریف می

شود. ما فقط رویکرد خود را از گونه معنا میدر عرف روایی این بلکهگونه معنا نشده است ها در لسان عرب اینواژه

 شود.ایگزین زمان میدهیم. طبق این سیستم به راحتی عمل جحالت انتزاعی به عینی تغییر می

 شود.به کره ماه برود حقائقش و قوانینش متفاوت می یک شیءمثال اگر  قوانین جاری در خود زمان؛ :حقائقهم
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 بح و ظهرمثل ص ست؛های زمانی ادارای ایستگاه ،ماندهای نتیجه مثل اوقات میهای نتیجه است. وقتوقت میقات:

 غیره.

. صبح کندمی و صفات با هم در ارتباط هستند. در درون خودش خاصیتی پیداهای زمانی. میقات ویژگی صفات:

در غروب  الطلوعین نخوابید.مثال بین هایی ویژه دارد؛کند و در درون خودش خاصیتهایی پیدا میبودن ویژگی

 گیرد. آفتاب نخوابید. این زمانی است که صفتی به خود می

 شود. شب و روز می یابد.امتداد نهفته و آشکار می ایام:

ست. اروع دوره اه. شبه نسبت یک دوره دوازده م آن شدنبندیتایی قرار دادن ایام. محدودهدر محدوده دوازده شهر:

سری وزها یکربندی هشود. بهار، تابستان، پاییز، زمستان. محدودها از تقسیم همه روزها به چهار ایجاد میفصل

 . دهدها را تغییر میسیمای فعالیت تابستانی و کارهای زمستانی،ارهای کند. کصفات ایجاد می

-محدوده ،نسبت اجل بهشود. بندی میها محدودهشود. در محدوده اجل و عمر به نسبت تعداد ماهسال پیدا می سن:

 شود. بندی می

 کمترین حد روئیدنی  اشعار:

 کمترین حد شکفتنی  ابشار:

 کمترین حد بروز  ذره ما عملوا:

 این سه تای آخر زمانی نیستند.  ،ها همه واژه زمانی بودندکه اینبا این
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 امتداد ساعات یوم:

 امتداد روزها  میقات:

 ها امتداد هفته :شهر

 ها امتداد ماه سن:

اتفاق خاصی هستید. تواند باشد. هر جایی که شما در انتظار های مختلفی میها. میقات جایگاهامتداد سال میقات:

ها را م. شأنیت وقتیدهقرار می ، ظهر و عصر است در همه موارد باالصبح، عشاء، میقات را که پنج وقت مغرب

 دهیم. ها قرار میمهمین بر وقت

شود. مفهوم اوقات یا مغرب تا عصر از امتداد یک عمل تا جا هم وارد میدر اینمغرب، عشاء، صبح، ظهر و عصر 

ترسید، این فقط شروع باره میاگر عمل لحظه باشد مثل وقتی که به یکآید. نتیجه مشخص بوجود می رسیدن به

امتداد و پایان و اگر کمی امتدادش بیشتر باشد، شروع  ،اگر کمی امتداد داشته باشد شروع دارد و دارد و پایان دارد

 شود.اگر کمی امتداد بیشتر شود وسط هم متمایز می طورو همین پایان ودارد، امتداد شروع دارد، قبل از پایان دارد 

 شود. از امتداد اعمال پنج تا زمان ایجاد می
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 ،کند شروع داردعد را داشته باشد. هر عملی که امتداد پیدا میتواند پنج بُمی ،شودهر چیزی که از لحظه خارج می

برای گیرد. شود. از نظر بعد زمانی صبح وسط قرار میط، صبح میقبل دارد و حالت وسط دارد و این وس ،پایان دارد

 هر عملی باید دید که در کدام یک از این پنج منطقه هستیم و این اولین مهارت در کاربردی کردن بحث است. 

 شروع غذا خوردن کجاست؟ شروع غذا لزوما همزمان با خوردنش نیست. 

-امتداد و پایان. هر کاری که به نتیجه نمی . هر کاری شروع دارد،گوییمشود جایی که بسم اهلل غذا را میصبح می

 به خاطر گسسته شدن زنجیره عمل در جایی قبل از پایان است.  ،رسد

  رسد. به کمال خود می «از ... تا...»هر عملی در صورت اتمام 

  دیده شود.  هاامتداد تا اتمام آن ،آغازشئونات اعمال الزم است برای 

 شأن هر عمل را به صورت مجزا محاسبه کند. اخل اعمال باید بتواندر تد 
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 ساعت دوم

ای قرار دارد، اعمالی دارد، مدت زمانی دارد و در اگر هر کسی خودش و وضعیت خودش را در نظر بگیرد، در نقطه

 تا شب است.حال انجام کاری 

اید. هر کسی هر جایی هست، در ای برایش در نظر گرفتهدهید و چه نتیجهشما دقیقا باید ببینید چه کاری انجام می

خود، کارهایی معین کرده که نتایجش برایش مشخص است و این در حالی است که او در یک فضای   طول روز

ماه است و قبل از این ماه، ماهی دیگر است و دی 23ماه است، روز شنبه دیگری هم قرار دارد، مثال هفته چهارم دی

 ت.ماه مانده است و این نسبت به سال متفاوت اس 2نسبت به آخر سال کمتر از 

 به طور مثال شما باید بگویید که این بیستمین جلسه امسال من است.

دهم بعد گیرد. مثال من یک ربع به یازده، کاری را انجام میهای متفاوتی میها شأنیتهمان یک کار به نسبت ماه

ام که باز هم شأنیتی آمده دهم، یا نه من این شنبه را استثنائاای من این کار را انجام میبینم که به نسبت هر شنبهمی

 یابد.ها میبرای شنبه

دهد که فرق دارد با ساله انجام می 30ساله است، به هر حال اعمالی فرد  30به نسبت دوره رشد هم که مثال اگر فرد 

یگر. العمل متفاوتی دارند با افرادی با سنی دشنوند عکسفردی دیگر. مثال این کالس را وقتی افرادی با سن باال می

 شود.پس بحث دوره رشد نیز مهم می

دوره رشد با سن متفاوت است، ممکن است فردی در بلوغ عاطفی باشد با سنی کم و ممکن است فردی در دوره 

 بلوغ عقلی باشد با سنی باال.

را  های مختلفی احاطه شده است و این فرقی ندارد، هیچ زمانیشود، در زمانوقتی یک عمل در طول روز انجام می

های دیگری وجود دارد که بر آن سیطره و احاطه دارد و به همین دلیل های باالتر زمانکه در الیهبینید مگر ایننمی

شود. مثال اگر کسی که در دوره پنجم است و این مباحث را بشنود، چه بسا ممکن است به وزن اعمال متفاوت می

کند. پس تو در تو طفی است، این مباحث را به همگرایی تبدیل میسازی برسد اما یک نفر که در مرحله بلوغ عانظام

 شود. این موارد خیلی مهم می بودن



12 
 

آن هم از جنس اعمال است، احاطه مختلفی )ازمنه( که هر عملی، یا زمانی از شئونات »شود: گونه میدر واقع این

 «شده است.

 اول دوره رشد، سال، ماه، هفته و روز شماست.  اند، پسدر اصل باید گفت که اول آن شئونات زمانی بوده

اش نسبت به کار دیگری ها برایم جالب نیست، پس این فرد از قبل ذائقهمثال ممکن است فردی بگوید که این کالس

 گرایش پیدا کرده است.

شبیه  در واقع هر انسانی دوره رشد خود را طی کند، یک عمل کلی است که بر ریز اعمال خودش احاطه دارد.

ساله است،  50پرسند، سنّ است. اگر ه در اختالفات میکه کسی بگوید سنش چقدر است. اولین چیزی کاین

سال گذشت،  50بیند. اگر از شود کاری کرد و فقط سعی کنید بسازید. پس اول سنّ را میگوید که دیگر نمیمی

 زمان تغییر تمام شده است.

چرخد. مثال گیریم، مثال خرید و فروش و کارهای دنیا روی ماه میظر میخیلی از کارها را نسبت به ماه در ن

 شود.ها مبناهای انتخاب میدهد: نه یک ماه دیگر. اینخرید؟ پاسخ میپرسند: خانه میمی

 ها نیز برای کارهای دیگری است.شنبه برای فالن کار است، جمعهروزهای هفته هم چنین است. پنج

زنند؛ یعنی کار کنند و عمل را حدّ میشوند، همه اقتضاء تولید میروز، غیر لحظه و غیر ساعت مییی که غیر هاآن

 های فوقانی حدّ زدن است. پس ما دو بخش داریم، یکی تولید اقتضاء و یکی اقدام و عمل.الیه

 کند. ای که هست این است که یک دستگاه تولید مینکته
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کسی بخواهد اقتضاء عمل را پیدا کند، باید شود. که اگر ها پیدا مینسبت به اینو ظهر و عصر مغرب، عشاء، صبح 

 ها را بچیند تا بتواند آن عمل را انجام دهد.این

 خواهد انجام دهد، باید در اقتضاء دوره رشدش باشد.اگر کسی کاری را می

 اقتضاءشناسی مراحل رشد و مراتب بلوغ

کارها را انجام دهم. مثال من اگر دوره پنجم باشم، تفریح و پارک رفتن و بستنی دهد که خیلی این به من اجازه نمی

 خوردن معنا ندارد، البته اگر دوره چهارم و سوم هم باشم، معنا ندارد.

در روایات داریم که اگر دیدید امام جماعت خالف عرف عمل کرد )مثال در خیابان تخمه خورد( نباید پشت سرش 

دانند و این حرام نکرده است اما این مهم است. در جایی امام جماعت پشت موتور بنشیند را بد مینماز بخوانید. کار 

 شود.طبق اقتضاء مهم می

گوییم طوری نیست که سال است اما دوره دوم است، پس می 40دوره رشد بر سن تفوّق دارد. مثال سن  دوره رشد:

 تلویزیون نگاه کنی!
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را نگاه کند، مثال من دوره فالن هستم ولی آقای بهجت در دوره خاص خودشان هر کسی باید دوره رشد خود 

دیدند، خاص دوره رشدی خودشان بود و این با دوره رشدی شما زدند یا تلویزیون نمیبودند و مثال اگر حرف نمی

 دهد.های رشد، برای تربیت نفوس کارهایی انجام میمتفاوت است. او هم براساس الهام و دوره

 داخل اعمال و ازمنه به چه صورتی است؟ ت

های متفاوت است، این عمل چگونه باید باشد؟ این دهید که در شئونات مختلف و زمانشما عملی را انجام می

توانید بر این اساس اسطرالب بیاندازید؛ مثال اقتضائات سن، دوره رشد، ماه و کاربردی و بسیار مهارتی است، شما می

 زند.کند و به عمل حدّ میها را یکی میآید اینعد میغیره این است. ب

این آدم خودش یک عمل است. این ماه خودش یک عمل است، این هفته خودش یک عمل است. یعنی اگر 

شود. انسان می« عمل»زدند! اگر در حال رفتن برای جزا باشد، صدا می« آقا عمل»یا « عمل خانم»توانستند شما را می

کتاب است. یعنی در صحیفه اعمال ما که در پیشگاه خداوند است، نوشته شده است که این فرد خودش عین یک 

گویند فالنی مرحله پنجم است پس چنین اقتضائاتی دارد و چنین است و این براساس دوره رشد است. مثال می

م و ششم است. غیر این فرد نباید فرمانده باید حتما از دوره پنجم به باال باشد. فرماندهی کردن یک عمل از دوره پنج

 عمل فرماندهی را انجام دهد.

 :این تشخیص با خود فرد است و در نظام تعلیم و تزکیه آمده است. اقتضاشناسی دوره رشد یا بلوغ 

 :ّممکن است شما با دوره رشد نزدیک به هم بگیرید ولی خیلی از کارها با سنّ است، مثال  اقتضاشناسی سن

گونه گوییم اینها به سنّ ما نخورد، این که ما میخورد. ممکن است این حرفنّ ما نمیخیلی کارها به س

شود سنّش پایین باشد اما اگر بخواهد جنبه تولید علم و ارائه ایم، میگوییم چون پژوهش کردهاست، می

گوید. د چنین میداشته باشد، باید سنّش باالتر باشد. برای جامعه مهم است که این چند سال دارد که دار

 کند؟ هایی میمثال ممکن است بگویند که آیا فالنی ازدواج کرده است که دارد چنین صحبت

 ساله داشتیم. 25ساله یا  5نظام امامت هم چنین شد، مثال امام 

 30تا  20شود. خیلی از اعمال شما وابسته به سن است، شاید براساس سن، نوع تغذیه و ورزش و غیره متفاوت می

درصد کارهای شما براساس سنّ باشد و کاری با دوره رشد ندارد. اگر اقتضائات سنی در نظر گرفته نشود ممکن 
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ها شوخی نیست. ممکن است افراد میرد. اینشود و میسال کل سیستم فرد از عمل منصرف می 20است یک مرتبه 

 وب نیست.کنند ویا تغذیه مناسب ندارند که این خبه دالیل مختلف ورزش نمی

 :رسند.دخترها زودتر به بلوغ می اقتضاشناسی جنس 

 :های مختلف است. هر کسی باید بداند که در این سال مجموعه ریزیبرای برنامه اقتضاشناسی سال

 کارهایی که در نظر گرفته چه بوده است و االن کجای آن برنامه است.

 اش اندازش برای ساالنه است و عملیاتیست که چشمریزی ااین هم اقتضاشناسی برنامه ها:اقتضاشناسی هفته

 زنند یعنی اعمال حدّزننده.برای هفتگی است. پس این موارد حدّ می

تواند به راحتی به چشم ظاهرا این بحث انتزاعی است اما واقعا عینی است. اگر کسی توجه کند از این به بعد را می

است. این خودشناسی مهم است و مناط این اقتضاشناسی است. هاست، واضح که هر عملی محصول اینببیند. این

 از این اقتضائات را استخراج کنیم که عملیاتی شود. باید با شاخص هر کدام

وآله( از جایی رد شدند و پرسیدند که آیا شما ایمان دارید؟ گفتند بله. علیهاهللروایت است که پیامبر)صلی

ها هم گفتند: ما نسبت به قضای الهی تسلیم هستیم، ند که نشانه ایمانتان را بگویید: آنوآله( فرمودعلیهاهللپیامبر)صلی

وآله( علیهاهللها راضی هستیم. حضرت)صلیکنیم و نسبت به امر و نهیهمه کارهایمان را هم به خود خدا واگذار می

 فرمودند شما به حق ایمان دارید. شما از حکما و در رده انبیاء هستید. 

ایم که اگر دارید عالمت بزنید. شکسته نفسی آمده است. برای این روایات جا گذاشته« عمل»ین روایات در کتاب ا

 ام که دیگر انکار و تعارف ندارد.که من تسلیم هر امری از جانب خدا بودهها و غیره را نیاورید. این

های عصر دارد. ممکن است من در دوره بحث این است که در هر کدام از این موارد مغرب، عشا، صبح، ظهر و

ریزی عصر باشم. هر کدام در مقام خودشان یک نقطه فعال رشد مغرب باشم، در سنّ صبح یا ظهر باشم، در برنامه

 شوند.شدنی دارند که به نسبت خودشان سنجیده می

آید، نه طیبات یک میسالگی  30آید روی اقتضائات ساله هستم، صبح یا ظهر است. طیّبات وقتی می 30مثال 

بینید که گیرید بروید استخر، بهتر میکودک! وسط سال بودن با اول سال بودن متفاوت است. مثال تصمیم می

 ها لحاظ کنید.تابستان بروید پس باید سنّ خودتان را در برنامه
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ن به او غذای پختنی داد، تواماهه دارد، سن و دوره رشدش معلوم است. براساس ماه و سنش نمی 6مثال فرد یک بچه 

آید. پس باید خورد و به پایین میتوان یک غذای پختنی ساده داد. یعنی از باال حد میبار میهر چند شب یک

ها البته به صورت خواهد، مثال باید صبح داد تا دل درد نگیرد. اینکه حریره هم بدهد، توجه میحریره داد، این

بینیم و کنیم، این موارد را پیچیده میریزی میمان برنامهی برای مطالعاتمان و کمالگیرد اما وقتخودکار انجام می

 کنیم.دیگر لحاظ نمی

 گذارم. دوره اول با دوره چهارم متفاوت است. را وسط می« نماز»مثال من 

 قبله را بشناسد و با نماز آشنا باشد؛ دوره اول:

 یک نماز کامل را بخواند؛ دوره دوم:

 نماز را طبق آدابش بجا بیاورد؛ م:دوره سو

 باشد؛« تنهی عن الفحشا و المنکر»نماز باید  دوره چهارم:

 اقامه نماز کند. دوره پنجم:

 مبحث سنّ 

تواند ایستاده شود، نمیشود. مثال طبیعت سنّ او آن است که زود خسته میبه نسبت سنّ، نماز خواندن متفاوت می

خواند، کسی دیگر که صورت نماز اکتفا شود. کسی سنّش باالست، مدام نماز می بخواند یا غیره. کافی است که به

 بچه دارد نمازهایش جنگی و سریع است. پس باید متناسب با سنّ از خودش انتظار نماز خواندن را داشته باشد.

چون این محاسبه را به همین دلیل است که اگر برویم سراغ برخی علماء و دستورالعمل بگیریم، دیگر کارایی ندارد. 

ای را شب بخواند یا روز، بنا به اقتضاء فرد است، ممکن است کسی هر که چه سورهخود فرد باید انجام دهد، این

 هفته دعای کمیل بخواند و دیگری سالی یک بار باید بخواند.

ای شده است از حیث تولید اقتضاء و امر است و از باب استحباب است، معلوم در واقع اگر در روایات هم توصیه

« اعمال»دارید که باید تبدیل به « امور»سری ریزی کنید، یکخواهید برنامهاست که واجب نیست! پس شما وقتی می

ریزی ساالنه باشد، سب با رشد و یک برنامهاست؟ آن عملی که متنا« یسر»گوییم چه عملی شود، حاال می
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دار باشد تا آن عمل معنا پذیرد. پس شما های روزهای هفته و سال در آن لحاظ شده باشد. فرد شنبهویژگی

کند. کند. این عادت نیست، بلکه زمانی، عنایت میدهد، و کار را راحت میهایتان خودش به کارتان کمک میشنبه

 دهد که او برایش یسر شده است.عمرش یک کار را انجام میهای مثال کسی شنبه

السالم( شب دهد. مثال امیرالمومنین)علیهها نصرت میاند، به آنها و سال و ماه، عناصر یسربخشی به عملپس زمان

 شود.اش دعای کمیل است. یعنی زمان معادل عمل میجمعه

گویند که چرا شما جذاب هستید، پس شوند، به شما میمیریزی کردید، دیگران به شما جذب شما وقتی برنامه

هایی که تر را ببیند تا به او تمایل پیدا کنند. آدمگویید. باید هر کسی خوبراهکارهای خوب شدن را به او می

 شویم.السالم( بیت)علیهمگویند که ما دوست داریم شبیه شما شویم، همه ما باید شبیه اهلاند، اطرافیانشان میمؤمن

گویند که اگر ایمان این االن مومنین نوعا جذاب نیستند، بس که برخوردهایشان زننده و ناهنجار است! غالبا افراد می

 وآله( نیست!علیهاهللگونه بودن از سیره پیامبر)صلیخواهیم مؤمن باشیم.. و البته ایناست اصال نمی

کند با این دیدگاه ، تدبیر شده است. یعنی اگر نماز را واجب میهایش با لحاظ همه این اقتضائاتشریعت، امر و نهی

 سری باید و نبایدها، براساس این اقتضائات است. است که نماز متناسب با سن و بلوغ است. یک

گیرد و اصل را از عقالنیت شما ریزی را میآید در همه اعمال دخالت کند.  وقت کمی از برنامهشریعت خیلی نمی

  گیرد.می

 پس به چند نكته رسیدیم:

 که انسان دارای مراتب است.این (1

 ای دارای بروزی است.هر مرتبه (2

 مراتب وجودی انسان از باال به پایین حدّزننده هستند. (3

 مرتبه زمانی هستند. 5همه مراتب وجودی، متناسب با خودشان دارای  (4

 متناسب ضروری است. برای داشتن اعمالی صالح )بدون فساد( شناخت مراتب وجودی و اقدام (5

شوم. بنابراین باید به نکته بعدی توجه گویید را متوجه نمیممکن است کسی بگوید که من این مراتبی که شما می

 داشته باشید.
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 برای فهم مراتب الزم است، مراتب هستی را شناخت.  (6

 دارد.مراتب را در دو بعد باید شناخت؛ مراتبی که خود فرد دارد و مراتبی که هستی 

 شود دقت کنید، به خوبی متوجه شوید:در دعایی که خوانده می

ءٌ مِنْ أَمْرِی وَ قَدْ وَ لَیْسَ یَخْفَى عَلَیْکَ شَیْ)اللَّهُمَّ قَدْ تَرَى مَکَانِی وَ تَسْمَعُ کَلَامِی وَ تَطَّلِعُ عَلَى أَمْرِی وَ تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی

یقَةٍ ی وَ طَلَبْتُ إِلَیْکَ فِی حَاجَتِی وَ تَضَرَّعْتُ إِلَیْکَ فِی مَسْأَلَتِی وَ سَأَلْتُکَ لِفَقْرٍ وَ حَاجَةٍ وَ ذِلَّةٍ وَ ضِسَعَیْتُ إِلَیْکَ فِی طَلِبَتِ

 1وَ بُؤْسٍ وَ مَسْکَنَةٍ(

 م. به معنای جایگاه و شأن وجودی است، یعنی من در چه زمانی؟ چه دوره رشدی و ... هست« مکان»

 آید.ین میگونه به ترتیب پاینفس جامع این سیستم است. همین«. نفس»و یک « امر»ارم و یک د« کالم»یک 

 کند. یعنی القایی که نسبت به خدا دارد. وقتی که خودش را متکلم ببیند و کاری را اراده« کالم»

« سؤال»ی قتقائل است اما و« امر»، یک «کالم»، یک «مکان»، یک «نفس»کنید برای خودش یک وقتی نگاه می

ات وارد مواجهماین «. مسکنهل»یا « لبوس»یا « لضیقه»، «لذله»، «لحاجه»، «لفقر»آید یعنی پایین آمده است. سؤال یا می

وقانی ها مراتب فای است. یعنی هر کسی متناسب سعه وجودی خودش مکان، نفس، کالم و امری دارد. اینلحظه

شود. این تعدد ییره مرسد، موارد سوال، فقر، حاجت و غعمل و اقدام می کنند اما وقتی بهاست که اقتضاء تولید می

ها، دارینه واسطه یاز ببه ازای آن است که مواجهات در لحظه انسان به واسطه نیاز است و نیاز گوناگون است مثال ن

 ها و غیره.ها، تنگیخواری

 به معنای بدبیاری. :بُؤْس

 گیر شدن.زمین مسكنت:

 نداشتن به همراه احساس شکست. ذلت:

 احساس تنگنایی ضیق:

                                                           
 86، ص: 83بیروت(، ج -بحار األنوار )ط  1
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 های مختلف نیاز و سؤال است.ها همه حالتاین

 نیاز مبدأ حرکت و عمل است و هر عمل یا کاری به خاطر یکی از این موارد است.

 باید بین کالم و نفس و امر هم تمایز قائل شویم.

 ظرفیت نفس:

 بهره و حظّ وجودی کالم:

 جودیمرتبه و مكان:

 ای که در او فعال شده است.طلب و اراده امر:

، گاهی ا.( در این دعنی ..خوانم؛ )قد تری مکامن دعا را باید با مراتب بخوانم. از این به بعد وقتی دعای عصر را می

 کنند و گاهی خدا را.خودشان را ذامراتب می

ما را با  داند. ادعیهمیروز متفاوت در هر مرتبه را نبیند و بترین مشکل انسان آن است که خودش را ذامراتب نمیمهم

 کنند.این مراتب آشنا می

 مطالعه کردیم.« مراتب»ما این بار ادعیه را با توجه به 

 خدا این چنین است:

وَ  خَلْقِهِ  عَلَى الْقَوِیِّ فِی بَطْشِهِ الرَّفِیعِ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمُطَّلِعِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَکَبِّرِ فِی سُلْطَانِهِ الْعَزِیزِ فِی مَکَانِهِ الْمُتَجَبِّرِ فِی مُلْکِهِ 

 2الْبَالِغِ لِمَا أَرَادَ مِنْ عِلْمِه

 متکبر در سلطنتش)سلطان(

 عزیز است در جایگاهش)مکان(

 کند)ملک(ها را جبران میمالک و پادشاهی است که نقص
                                                           

 103، ص: 83بیروت(، ج -بحار األنوار )ط  . 2
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 خواهند که از جبران استفاده کنند.ای نمیاست چون عده« تجبّر»بعد از « بطش»

 هاست.تک انسانمدبّر امر تک رفیع فوق عرش:

 مطلع بر خلق است.

 بالغ امرش است.

 رسید.« بالغ امر»شروع شد و به یک « سلطان»مراتب از یک 

 دارد.« بالغ امر»و « تدبیر»، «بطش»، «مُلک»، «مکان»، «سلطان»خدا 

 نتیجه گیری:

چه که تواند اعمال زمانه خود را براساس آنهای رشد استاندارد نکند، نمیمراتب وجود خود را از نظر دورهتا انسان 

ریزی خدا رضایت دارد انجام دهد چون خدا هیمنه دارد. پس اگر از کسی پرسیدند که اولویت اول شما در برنامه

وقت است ند مراتب مغفول شده را جبران کند. آنچیست؟ باید بگوید اصالح مراتب رشد و انجام کارهایی که بتوان

گوید که این انسان حتی اگر قیامت را دیده باشد، جهنم را هم ببیند غیر برد و میآدمی را در سوره انعام به قیامت می

ری گوید بله، اما کار دیگگویند شما مگر جهنم نرفتید؟ میتواند انجام دهد! میداده، نمیاین کاری که انجام می

دهد کار دیگری انجام توانم انجام دهم. چون روی این فرد یک سلطان، مکان و جریانی است که اجازه نمینمی

ها خواهند از عمل شروع کنند اما عملی که بتواند دوره رشد را اصالح کند. در خیلی از سورهوقت افراد میدهد. آن

 مثل سوره مبارکه نور. بندی شده است و روی هم است،شان ردهداریم که ظلمات

 که فرد بخواهد کاری انجام دهد که مراتب رشدش اصالح شودراجع به این

 سؤال اول این است که آیا انسانی که مورد خطاب است، قصد اصالح دارد یا ندارد؟

الوه شود برایش برنامه گذاشت. قاعده اصلی فهم مراتب فیض الهی از یک سو به عاگر بگوید قصد اصالح دارد می

سازی فهم مراتب وجودی خود از نظر زمان و عمل از سوی دیگر است. این برای همه است. قاعده اصلی برای صالح

فهمد و ها را میاعمال است. همین مقدار که انسان مراتب وجودی را متمایز و متفاوت ببیند به تدریج نقش این

 لین درمان در حوزه انسان است. گوییم رویت اوشود و خیلی هم مهم است. ما میاصالح می
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یکی از کارهای ادعیه هم این است. یعنی من هر فرازی که به شما نشان دادم بالفاصله باید آن را در ذهنتان 

 شوند.بندی میاست که این به تدریج مرتبه« فعل»و مربوط به « عمل»بندی کنید. مثال این مربوط به مرتبه

 جایش نیست چه کنیم؟حاال اگر دیدیم که مراتب ما سر

ریزی هفتگی ندارد به خاطر آن است که راهش این است؛ اولویت در اصالح مرتبه باالتر است. مثال اگر کسی برنامه

 اش را درست کند.برنامه سال ندارد. پس باید برنامه ساالنه

یعنی اگر ما شناسایی کنیم مشکل ها در اولویت اول. پس باید چنین کند: شناسایی اعمال مرتبه باالتر و قرار دادن آن

گوید که السالم( میطور نیست. معصوم)علیهدهیم که نه اینشود؟مثال دوره اول دوره بازی است! پاسخ میحل می

ساله است و در  30دوره سیادت، دوره آزادی است. یعنی باید به تمام وجود عواطف دریافت کند. پس کسی که 

نباید بازی کند بلکه باید عواطف به خرج دهد. داد و ستد عواطف داشته باشد. دوره اول به مشکل خورده است، 

شود بگوید که من خانه است و کار کند، باید جایی کار کند که عواطف فعال شود. نمیمثال باید برود جایی که یتیم

ای که در دوره اول ساله 40کمبود دارم و به من عاطفه بدهید! باید فاکتور سن را لحاظ کنید. باید بگویید که آدم 

 است، باید عواطف را در خودش تقویت کند. 

ریزند، چه که برنامه میخواهند طبق آنها میگوییم آیا واقعا می خواهد اصالح شود یا نه مهم است. خیلیکه میاین

 گیرد.اصالح شوند. تا زمانی که تعلیم و تربیت طبق خواسته انسان باشد، انجام نمی

اند. علمی بحث کردن این دعا و آوردن دیقه طاهره)علیهاالسالم( کیمیای خود را در این دعا اظهار کردهحضرت ص

 آن در صحنه زندگی مهم است. 

بینید، حال سنّ برد. مثال حافظ را در سن پنجم میصرف این نظاماتی که در نظامات عرفانی است، مردم را باال نمی

 بینی کنم.تبهقدر نیست، پس من باید مرمن آن

 (مِ وَ رَبَّ الْحِلِّ وَ الْإِحْرَام)اللَّهُمَّ رَبَّ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الرُّکْنِ وَ الْمَقَا

 بیت الحرام

 شهر الحرام
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 مشعر الحرام: فقط ایام حج است و عمره ندارد.

 الرکن و المقام

ام است که باید ترویه برویم و .. . دقیقا عملیاتی  8شود. مثال امروز روز حِلّ و االحرام: روی کارها کامال جزئی می

 است.

آید. اگر بیت کند و پایین میکند. از یک ثبوتی شروع میخوانید باید با مرتبه بخوانید و سیر پیدا میوقتی این را می

 دهد.اگر شهر حرام نباشد که مشعر معنا نمیآید. نباشد که شهر حرام نمی

گیری نخواهند ها وقتی در جایگاه خود نباشند به نتیجهکنند و برنامهها را بدون جایگاه میعدم دیدن مراتب، برنامه

 رسید.

 هر کسی شئونات مختلفی دارد، مثال می گوییم پدر تو، آدم هست، پدر هست و ...  و اگر کسی پدرش را آدم نبیند

شود. این به دلیل ندیدن مراتب پدر است. هر مقدار بیشتر مراتب دیده شود، و فقط پدر ببیند، مطالباتش زیاد می

کند. پس دیدن فرض تولید میکنند. دیدن یا ندیدن مراتب، پیشهای ما در مواجهه با مسائل را اصالح میفرضپیش

شود، یعنی عملی ین نباشد فرد محکوم به القائات محیط میریزی و عمل در لحظه است. اگر امراتب اصل در برنامه

 کند و یک روز یک کار دیگر.خواهند. یک روز این کار را میدهد چون مردم میانجام می

انسان باید بداند. مثال زمان است، ثانیه است در دقیقه، دقیقه است در ساعت، ساعت در روز و غیره. یعنی باید 

 د.خودش را در مراتب ببین

کنند. همه ها را شروع میشوند. خانه تکانیها عوض میرود اخالقیات آدمدر حال حاضر به سمت عید که پیش می

رسد ماشین و خانه هم گذارد، مثال فرش و مبل باید اسفندماه عوض شود. سن که به آخر میها روی عمل اثر میاین

 کند!جلوگیری می بلند از مرگکند که ماشین شاسیشود. فکر میعوض می

های جمعه بیدارند و تا ظهر کند. اغلب شبتوجه کنید که هریک از این موارد، اعمال خاص خودش را تولید می

 ها به خاطر ندیدن مراتب است.جمعه خواب! این

 کنید، حداقل بدانید که مراتب هست.گذارد. اگر عمل نمیالاقل بدانید که همه این مراتب روی شما تاثیر می
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شوند. باید علمِ به مراتب پیدا کنید وگرنه دیر السالم( خرج این تکوین نمیبیت)علیهمعالم تکوین دارد و خدا و اهل

 ای، ولیّ یک شأن امر و نهی دارد.شود. در هر مرتبهمی

 

 

 
ت

عجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  


