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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 41/4/41  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (هفتم  جلسه )    ماعون  سوره مبارهک           

  

 برای سالمتی خودتون صلوات بفرستید.

ی شئونات انسانی را رعایت اهلل که بتوانیم همهشاءانبر شما مبارک باشد.  )سالم اهلل( شاءاهلل که میالد حضرت زهراان

 سال جدید و عید نوروزتان هم به برکت صلوات مبارک باشد. کنیم صلوات بفرسید.

ماعون بود مبارکه سوره  گذشته جلساتدهیم. بحث ادامه میجلسه را دهیم و بعد های قبلی میبحثیک گزارش از 

 . ه بودندماعون افراد مختلف کارهایی را انجام دادمبارکه و به بهانه سوره 

ایم. تمرکز داشتهروی آن یت و فعال شدن رویت، دین و تصدیق و تکذیبش، نماز و سهو در نماز سه محوری که ور

است. پایه و  شود پیگیری کرد. پایه و اساس هر معرفتی رویتای که میذکر و والیت، سه مقوله ،بحث معرفت

-والیت و ذکر مهم می ،پایه زندگی نماز است. وقتی بحث را روی شناخت ببریم، معرفت و اساس والیت دین است

 شود. مهم می تکذیب و تصدیق دین و نماز، کنیم رویت اششود و وقتی عملیاتی

 معرفت و ذکر و والیت هستند.  :سوره مباحث شناختی

 رویت و فعال شدن رویت، دین و تصدیق و تکذیبش هستند.  :مباحث عملیاتی سوره

ی عملیاتی در درجه اول خود فرد و در درجه دوم ی عملیاتی به ما دهد. با نقشهتواند نقشهماعون میمبارکه سوره 

 توانند حرکت کنند. دیگران می

تفکر و رفتارهای اجتماعی  ،شود. سوره این دو موضوع را به اخالقهر مقدار رویت فعال شود، معرفت فعال می

 و  اش درست شودارتباط داده است. اگر کسی بخواهد رویت و دین و نمازش را فعال کند باید رفتارهای اجتماعی
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دهد. شروع ماعون به ما میمبارکه شود. این الگویی است که سوره با تقویت رفتارهای اجتماعی، دین تقویت می

دهد رفتار بیرونی در عمق وجود انسان ای است که نشان میی فوق العادهمسیر از رفتارهای اجتماعی است. این ایده

 موثر است. 

ی، ذکر و ساختار ی صحبت کنیم، بحث معرفت و معرفت افزایی، والیت و والیت مداراگر بخواهیم به صورت جزئ

 ذکر مطالب بسیاری دارند. 

 چگونه از دین و تصدیق به اخالق و تفکر اجتماعی رسیدیم؟ سوال:

ی سلوک بهینه افراد با هم. ارتباط نحوه تفکر اجتماعی یعنی نحوه تعامالت افراد با هم. اخالق اجتماعی یعنی پاسخ:

 ... مرتبط شد. گونه سهو در نماز با دع یتیم وتفکر اجتماعی با دین از آیات سوره برداشت شد. این

هر قدر شناخت نسبت به عمل یا مقدمات عمل بیشتر باشد، عمق و تاثیر آن عمل بیشتر است. این موضوع منجر به 

 کنند. پیگیری میاین موضوع را این شد که بحث عملیاتی کردن نماز در جامعه مهم شود. که خانم افشار دارند 

 رسیم؟ رسیم یا از شناخت به عمل میبه شناخت میاز عمل  سوال:

رسد و گاهی شناخت کند به شناخت میانسان بین شناخت و عمل در رفت و برگشت است. گاهی عمل می پاسخ:

کند. بهترین حالت این که با هم صورت بگیرد. نوعا در اصالح فردی و اجتماعی باید از کند و بعد عمل میپیدا می

ی کسب معرفت از عمل بازماند. مثل نباید به بهانهعمل شروع کرد و در مرحله بعد بوسیله معرفت عمق بخشید. 

جه شوی. اگر بخواهی با شناخت تیزاندازی است. اول باید تیر را پرتاب کنی تا در مراحل بعد نکات تیراندازی را متو

شوی. شناخت در فضای انتزاعی است. به نتیجه برسی هیچ وقت تیرانداز ماهری نمی ،به باید و نبایدهای تیراندازی

فهمیدن همین است. کسی که عادت دارد همه چیز را  . شرِّترتریم تا عملیزندگی ما همین طور است. ما فکری

گو بشوید تا بفهمید چرا باید راست گفت. باید عمل از شناخت اجمالی افتد. راستبفهمد و بعد عمل کند، عقب می

از ایشان تبعیت کنیم تا به تفصیل  داریم از رسول که اجمالی شروع بشود و بعد به تفصیل برسد. با همین شناخت

ن تبدیل به عادت برسیم. عملیاتی کار کردن و زندگی کردن خیلی خوب است ولی نباید منفک از شناخت شود چو

شود خواند ولی راحت میطورند. سر ساعت نماز میشود. جوامع عربی امروزه همه همینگرایی میو سطحی

 شیزید برایکند. کند و اعتراضی نمیحکومت پادشاهی را بعنوان حکومت مطلقه الهی قبول می استثمارش کرد.
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توجه ، که از معجزات دین است که برای ذکر ، عمل گذاشته است.شود ولی خدا. خدا برای ساحت علممی 

 ست. ، عملیات تعریف کرده اشودمحسوب می

ساختار نماز ارتباط بین شناخت و  (.نماز و ساختار نماز؛ )بخش بعدی کار خانم خوش اخالق و آقای چیت چیان بود

 کند. انطباق ساختار نماز با ساختار انسان. عمل را برقرار می

ی رکعات شود. فلسفهاین که ذکر چگونه تبدیل میشاکله یعنی ؛ شاکله و فرمبخش بعد ارتباط نماز و ذکر از نظر 

االحرامی و ... داریم. هر قدر ها متفاوتند. ما ذکر نیتی، قیامی، تکبیرهشود. چرا نمازبندی نماز مهم مینماز و صورت

این است که مثل نماز  اهلل()سالم رسیم. شکل حضرت زهرایشتری میبیشتر شناخت در این مورد پیدا کنیم به رویت ب

سوره قدر دارد. البته ایشان نمازهای متعدد دارند. پس شئونات متعدد 011سوره توحید و  011دو رکعتی است که 

 ز است. تبدیل به نظام معرفتی کرد. این غیر ساختار نماتوان دارند. شکل نماز را می

 بود. عملیاتی کردن نماز یک بخش هم که 

، ذکرباید بررسی شود ذکر چیست، جریان ذکر چیست و بستر ذکر چیست. به جای واژه  بحث صاله در موجودات:

. شکل یافتن جریان امر در موجودات را بررسی «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون»گذاریم. میامر  یواژه

بدهی و تمام آن مجموعه را بازخوانی این است که در یک مجموعه ذکر را قرار  ی صحت این نظرکنیم. نشانهمی

 کنی و درست دربیاید.

ذکر از جانب خداست. ذکر تعلقی به مخلوق ندارد. این که من خدا را یاد کردم، کار من نیست. کار خداست.  

عدم اعراض است  ودر اعراض  ،اختیارزبان ذکر خداست. بیند که دچار عجب شود. ذاکر ذاکر ذکر را از خود نمی

 نه در خود ذکر. 

شناسی، ساختارشناسی و عملیاتی کردن نماز است. وارد بحث ذکر ساختار ذکر و نماز یکی نیست. بحث ما شاکله

 شناسی، ساختارشناسی و عملیاتی کردن ذکر بحثی جداست. ایم. شاکلهنشده

موضوع به  4. نماز از بین این (وع نماز، زکات، روزه، حج و والیتموض 5. )نمایی از بنای دین کار آقای رجبعلی:

 عنوان پایه و عمود دین معرفی شده است.
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 فصل دارد. 3کتاب نماز  

 برپایی خیمه شامل عناوین طهارت، قبله، نیت، قیام، قنوت، تشهد و سالم  :فصل اول 

 شا، میت، آیات، باران و نوافلفصل دوم:  بنای بیت شامل عناوین نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، ع

 فصل سوم: امارت مسجد شامل عناوین نماز جماعت، جمعه و عید

 شاکله نماز.  این کتاب بیانی متفاوت است از همان

کار شاکله شناسی و ساختارشناسی نماز شناختی است و عملیاتی کردن نماز ناظر به خود جامعه است. در عملیاتی 

دهد . دستورالعمل میتقویت روابط اجتماعیو  تربیت توجه ،مقابله با سهود به نام های دارمحور وجود  3کردن نماز 

 شوند. در عملیات جزئیات مهم میتا این سه موضوع اتفاق بیفتد. 

 شویم. تر میی عملیات موفقتر شود در حوزههر قدر مباحث شناختی عمیق

فرصت شد بحث والیت. علم در ساحت انسان به انواع کنیم و اگر این جلسه درباره معرفت و ذکر صحبت می

شود. مثال ذکر خودش علم است. علم ذکری مسبوق به سابقه نیست. مثل نور است العلم نو یغضفه مختلفی جاری می

 شود.های ذکری، الهی، معنوی این طورند. سابقه ندارد و انسان ناگهان روشن میاهلل فی قلب ما یشاء. علم

هایی هم اتفاق افتاده که مسبوق به سابقه نبوده هایی ذکری اتفاق افتاده گاهی ظلمتبرای ما همانطور که علم سوال:

 افتد؟ها چگونه اتفاق میین ظلمتکردیم که چنین کاری بکنیم. او هیچ وقت فکرش را هم نمی

افتد. یعنی علم موجود است ولی این سوء است نه شرّ. سوء جلوه و انعکاس است که براساس علمی اتفاق می پاسخ:

واژه در قرآن هست  41 - 31است.  «سوّلت نفسی»آب است ولی آب نیست.  بروزش سوء است. سراب هم انعکاس

شود. منتها ما راجع ها را شامل میاین یکه علم است. قرائت، فکر، فهم و ... است. علم مطلق در ساحت انسان همه

شود. بحث ما مطلق علم نیست. بحث ما علمی است که خواهیم صحبت کنیم که با رویت فعال میبه علم خاص می

شود. هر جا علم وابسته به مشاهده شد، معرفت شود. معرفت، علمی است که با رویت فعال میبا رویت فعال می

 است. 
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افتد. مواجهه، لقاء اتفاق می و رویارویی مواجههبا هم دارد که مشاهده  مشاهده طور است که حتمافرآیند معرفت این

ی خیال به بعد است. این که افتد. علم از الیهمراتب دارند. هیچ علمی با حس اتفاق نمیاست. این مواجهه و مشاهده 

علم پیچیده است و بخاطر همین درمورد علم  .کنیم علم نیست، اثر یا سیگنال استما با حسّ سرما را احساس می

-ی یک بخشی از علم به نام معرفت صحبت می. ما هم اینجا دربارههستهایی درباره معرفت کتابی نداریم. کتاب

ی سوره مدثر. چون او در حد «فرّت من قسوره»شود ی بهیمیت باشد و رسول را ببیند میاگر کسی در دایرهکنیم. 

ی کند همهشود. فکر میخوابد چگونه رسول خدا میخورد و میری که مثل ما میشَگوید بَمی حیوانات است.

 ی بهیمیت است نه انسانیت. خوابند. درحالیکه او در دایرهخورند و میها مثل او فقط میانسان

است و یا غیر مکنون. ر وجود انسان یا مکنون . این معلومات دانطباق است با معلومات مسبوق، مشاهده و مواجههبعد 

-سوره می کنیم. وقتیگویم. معرفت را تعریف میبعد از انطباق هم نوبت تصدیق و تکذیب است. من سوره نمی

دهد و تکذیب کند یعنی در وجود فرد چیزی بوده که قیامت را با آن انطباق میدین را تکذیب میفرد گوید که 

 «یوسف نتَأ»گویند می برادران ،یوسفکند. در سوره مبارکه میدر وجود او قیامت هست ولی تکذیبش  کند.می

 کنند. این معرفت است. شناختند که حاال این تصویر را با آن منطبق میها یک یوسفی مییعنی این

اگر کسی به معلومات و مکنونات وجودش اعتماد نکند معرفت دارای ارکان است و عمود این ارکان، تصدیق است. 

 افتد. معرفت در او راه نمی یاین چرخه

د. این کار نمعروف و منکر جابه جا شو که شودمیاین که من کسی را بشناسم عرف و معروف است نه معرفت. 

 شود جهل، اغوا، سحر و ... . شیطان است. معرفت اشتباه می

ای که راساس این چرخهشود شهادت یا تشهد. من کاری به نماز ندارم و بای که به تصدیق بیانجامد میمشاهده

دهد به وحدانیت دهد یعنی خدا شهادت میتوضیح دادم به شهادت رسیدم. خدا شهادت به الوهیت خودش می

کند. شهید همان صدیق است. بیند و تصدیق میتواند حق را در مراتب مختلف میخودش. شهید کسی است که می

کند. أشهد ان ال اله اهلل: یعنی من این را که ی انسان فراهم میدهد یعنی این که امکان معرفت را براخدا شهادت می

گوییم داریم در نظام وقتی بحث أشهد و نشهد را می کنم.کنم و تصدیق میخدایی جز اهلل نیست به درونم منطبق می

 ایم و آن را منطبق پدیده مواجه شده و حق را در آن به عینه دیدهو  گوییم. یعنی حتما با رخدادمعرفتی علم سخن می
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بیند که اگر دو خدا باشد ایم. این شهود است. هر کسی در درون خودش رجوع کند میبا الوهیت تصدیق کرده

 افتد. این در وجود ما مکنون است. فساد اتفاق می

ت هایی اشتباهی است که در کودکی و نوجوانی با مکنونادارد بخاطر گزارهاگر انسان االن در انطباق مشکل 

های اشتباه اغالل هستند. وقتی به کسی اش در هم آمیخته و باید این عرفیات اشتباه جدا شوند. این گزارهوجودی

 گوید مگر غیر این هم امکان دارد. اصال تصوری به جز عرف ندارد. گوییم که این زندگی اشتباه است، میمی

های جام دهد این است که باید برگردد و گزارهسوزد اولین کاری که باید اناگر کسی دلش به حال خودش می

های اشتباهش را دهند بررسی کند و با قرآن ورسول منطبق کند. گزارهاش را میهای زندگیشاهدش را که حکم

 های منطبق با قرآن و رسول را تصدیق کند. ی گزارهدور بیندازد و همه

زنیم. باید این ها داریم زندگیمان را رقم میبراساس این گزارهگزاره حاکم است که  01یا  01در زندگی ما مثال 

شود شرک شوند محل نفوذ شیطان. این آدم میها میگرنه همین گزاره و های مسبوق را تصحیح کنیمگزاره

جا طهارت الزم است. های وهمی او شریک است. این. یعنی شیطان در او شریک است. شیطان در گزارهالشیطان

را که انطباق دهد تصدیق و تکذیبش اشتباه است. فطرت ما  چه لومات مسبوق کسی طهارت نداشته باشد هراگر مع

 دچار غبار شده است. باید تکانده شود تا به حالت اول برگردد. 

خدا همانطور که نجاست را قرار داد آب را هم برای طهارت قرار داد. کافی است آب را برداری و استفاده کنی. 

شود که همه به طهارت برسند اتفاق بزرگی است. فکر کنید اش نداشته باشید. همین که میه سختی و راحتیکار ب

کند، خانه و حقوق و مزایای عالی دارد و صدها امکانات. یک وقت دانشگاهی را به شما معرفی کنند که بورسیه می

توانید وارد شوید ولی گویند که میک وقت میتوانید وارد شوید. یگویند چنین چیزی هست و شما نمیبه شما می

زنید که ساعت مطالعه چانه نمی 511ساعت مطالعه کنید. در این حالت شما سر این  511شرطش این است که 

توانند بعد از تکلیف که همه می استکمترش کنید. چون همین اذن ورود خودش اتفاق بزرگی است. این حقیقت 

های مسبوقتان را گزارهاش با خدا چانه نزنید. تا فرصت هست زنا. حاال شما سر چگونگیولد  به طهارت برسند حتی

تواند بر او سیطره داشته باشد. همه چیز کس نمیرسد که هیچطاهر کنید. خدا را شکر کنید که انسان به جایی می

 ان را آزاد آفرید. این مطلب را . خدا را شکر که خدا انس دست خودتان است بدون دخالت پدر و مادر و جامعه و...
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شهید مطهری در کتاب گفتارهای معنوی دارند. انسان آزاد است یعنی در بخش پذیرش معلومات مسبوقش چه 

 مکنون و چه غیر مکنون تواند آزادانه انتخاب کند. 

و رسول است. به خدا  ،خدا و رسول معرفتِ و معرفت هر چیزی ارزشش به آن چیز است. ارزشِ معرفت مرتبه دارد

چه قدر باید  ی دیگر تا ببینید آن معرفت چه قدر ارزش دارد وشئ را در یک کفه بگذارید و معرفتش را در کفه

شود به این که انسان در رسیدن به این تصدیق این که معارف دارای سطح هستند منجر میبرایش وقت صرف کرد. 

 بندی کند. معارف اولویت

گیرد ساعت روز ما برآیند می 04کند. یعنی از ت که کارهای روزمره ما را استنساخ میفکر کنید که یک ملکی هس

کار تو یعنی خدا عادل نیست. این  گوید این زندگی تو یعنی این که علم دانشگاهی به قرآن اولویت دارد. اینو می

هایش را یعنیی زندگی ما را اسکن کند و طور همهکار تو یعنی قیامتی نیست. این مقدار خواب تو یعنی ... و همین

فهمیم که های مالئکه را ببینیم میی مزخرفی داشته است. اگر ما نسخهفهمد که چه زندگطور انسان میبگوید. این

 ایم. چطور زندگی کرده

 ها را خودمان بفهمیم؟ توانیم این یعنیچطور می سوال:

؟ چون دوستش دارم، چون مجبورم، روم. چرا میرومام میی عمهخانه پاسخ: مثال باید بنویسیم که من به میهمانی

-دهم. من راجع به ذکر که صحبت کنم متوجه می چون کار دیگری ندارم و ... . باید بدانم چرا این کار را انجام می

 سیستم زندگی یا متصل به ذکر است یا منقطع از ذکر است. بیاورید. های زندگیتان را درشوید که چطور یعنی

-کند غره میدر نتیجه نه کسی که خوب رفتار می نویسند.ها را مینویسند بلکه این یعنیمالئکه ظاهر عمل را نمی

کند  یک نفر بلد نیست خوبی شود. مهم فعل انسان است. مثالامید می های کمتری دارد ناکه توانایی شود و نه کسی

مالئکه از  اهری را. نوع نگارشکند نه اثر ظا ثبت میآید. خدا باطن عمل رکند بقیه خوششان نمیو هرکاری می

طعام من » نویسندهای رنگین رفته است میاعمال ما مثل آیات بهشت و جهنم است. مثال کسی به میهمانی با سفره

 «.طعام من عسل»نویسند . مالئکه میکنددل مومنی را شاد می در مجلسی ولی یک نفر «.زقوم

ی انسان تغییر شود صفات جهنم و بهشت. وقتی مرتبهمی ؛شودرویت مالئک می برگردان زندگی انسان به سبک

  کنند.اش تغییر میکند مالئکهمی
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 دومساعت 

 تا سوال پرسیده بودند: 0

 گذاری کنیم؟را ارزش هر چیزیی ارزش آن چیز است، چگونه ارزش معرفت هر چیز به اندازه :اول سوال

تر باشد ارزش آن هم ارزش هر چیزی به ارتباط و انتساب آن با خداست و هر قدر قرب آن به خدا نزدیک پاسخ:

-بینید با انسان مومن، کدام ارزشش بیشتر است؟ انسان مومن. در روایات حدّمعمولی که شما میبیشتر است، انسان 

 هایی برای نسبت اشیاء با خدا هم بیان شده است.گذاری

 مقداری راجع به مشاهده و مواجه هم صحبت کنید؟ :دوم سوال

  و تصدیق و تکذیبش.او، انطباق با معلوماتش های ها و مواجهمشاهده .است یک انسان پاسخ:

-کنید و بعد مشاهده میتصدیق میای را گاهی گفته کنیم.شود که راجع به آن بعدا صحبت میشهادت دو تکه می

 بیند.گوید و میگوید و گاهی میبیند و میاست، گاهی می شهادت دو طرفه کنید.

چون هر علمی به ) انسان حک و تثبیت شودهرگاه معلومات در وجود : باشد یوقتی که سیر زندگی انسان اینطور

-معلومات بخشی از وجودش می ،کندنامش قرائت است. چرخه وقتی شروع به حرکت می (کنداینجا راه پیدا نمی

 شود.ی وجودی میشود. در واقع جزء شاکله

قرائت به هر علمی گفته  ی مشاهده و تصدیق به وجود آمده و تثبیت شده است.علمی که در انسان به واسطه قرائت:

 شود و باید این زنجیره کامل شده باشد.نمی

کند، معلومات تعقل انسان است و اگر ی چرخه به خوبی کار میمعلومات کار کند بقیهدر واقع اگر این قسمت 

کند، این قسمت محل طهارت و نبض طهارت انسان است و جایگاه طهارت بشود چرخه درست کار می صحیح

 نطباق با معلومات است.انسان ا

داند که غیبت بد گیرد، یعنی میی دیگری روی آن را میدانیم ولی یک گزارهی صحیح را میدر واقع ما گزاره

دانم درست است ولی گوید که می؛ یا میمگوید که باید او بفهمد و من مجوز غیبت کردن را داراست ولی می

 توانم.دانم که چرا نمیو نمی دست خودم نبود



9 
 

 

 شود.نقص در معرفت منجر به نقص در عمل می

-درگیری داریم، و ما نمی افرادی این مشکل با یک سری گفت که ما مشکل فالن را داریم و به واسطهکسی می

شود و درگیری شود ولی حل نمیتوانیم مشکل را رفع کنیم، اگر این مشکل حل شود طبیعتا درگیری هم حل می

-توانید انجام دهید؟ میجواب این است که شما که این مشکل را دارید برای حلش چه کارهایی میشود، تمام نمی

تای دیگر آن از دستم خارج  999توانم تغییر دهم ولی تا را می 0گوید که هزار مانع در این مشکل است و من نهایتا 

، باز هم بیشترین میزان تغییر )دو هزارم( کمترین گوییم که همین مقدار هم تالش کن و تغییر بده.است. به او می

 میزان تغییر در نسبت خودش است.

بت به خانه یک ده هزارم خانه فهمید که این کمترین مقدار مفتاح است، کلید نسوقتی که این کار را کردید می

 ی تغییرات مثل همین است.و همه شودو این تغییر کوچک مفتاح می است

 ترین تغییر است.وم حتی یغیّروا ما به انفسهم یعنی خدا منتظر کوچکانّ اهلل ال یغیر ما بق

 فهمیدم که تغییر کوچک حتما تغییرات بزرگتری را خواهد داشت. ءالبته من به استقرا

ولی با رحمت الهی اگر آن تغییر حسنه  اگر تغییر باشد؛ تغییر است، حداقل به همان اندازه تغییر است. یو هر تغییر

 .«فله عشر امثالها... من جاء بالحسنه» برابر تغییر است 01باشد، 

 دهد.شما سهم خودت را انجام بده، خدا سهم خودش را انجام می

 ،دهد تواند تغییرپارامتر را می 0انسان و  وجود داردمیلیون پارامتر در زندگی  0در نوع زندگی انسان اگر بگوییم 

 باید شروع کند.

 تغییر چیست؟

-یر غذایم این است. میگوید سِخوری؟ میگوید غذا چه میکند، میرود پیش پزشک که دلم درد مییک نفر می

 گوید لبنیات را حذف کن. در این مثال حذف لبنیات تغییر است.

 فرایند خاص خودش را دارد که در کتاب فرآیندشناسی حُسن آمده است. ،تبدیل شدن یک کار به حسنه
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ای ولی برای رسیدن به حسنه خیر با حسنه متفاوت است، اینکه لبنیات را حذف کنی خیر است و از شرّ در امان مانده

 ی آن نیازمند طیّ فرآیند است.حسنه 01و 

نتقال است. چرا؟ به خاطر بحث مواجه و مشاهده. چون ترین موضوعات در معرفت: تغییر وضعیت و ایکی از مهم

 تعداد مشاهداتش باید زیاد شود. 

های مختلف و قشرهای مختلف را ببیند. خیلی مثال فردی که مشکل اقتصادی دارد باید مشاهدات را بیشتر کند، شغل

 یترین آدم است چون بقیهکند بدبختها انسان فکر میهای دیگر را باید ببینید. خیلی وقتمواقع سبک زندگی

 بدبخت را ندیده است.  فرادا

میلیون وام بالعوض بدهد، شنیدن این  51معلول باشد که دولت  3ی کسی مثال در ذهنتان تصور کنید که در خانه

رفتیم که بودیم باید یک هفته می مثال بچه . اخبار جالب است، مثال فالن تعداد در کشور مشکل فالن دارند...

های خانه دیگر . برایمان جالب بود که محدودیت رفتیم خانه سالمندان و ...های فقیرنشین شهر، یک هفته میقسمت

 محدودیت نبود.

خواهیم ارتباط دهیم، که ما این بحث را با نماز می های مختلف است.مشاهده و مواجهتغییر وضعیت و انتقال موجب 

.. . نماز تغییر است. در نماز با رکوع و سجده مواجه ن رکوع و سجده و قیام و.د از آاول در حالت تکبیر هستیم و بع

 کنیم.پیدا می

 بحث انطباق

انطباق حتما باید با یک حقیقتی صورت بگیرد که ما راجع به این حقیقت حرف داریم که در این انطباق، اصلش 

 نشیند.ی توجهی میروی یک مدل مشاهده

کنید و شوید و تغییر نمیبینید و در آن فیکس میی مشکالت میرا در حوزهمشکالت وقتی است که خود 

توان کامال ریز برای تغییر وضعیت ها را میاین دهید.مشاهدات و مواجهاتتان را برای حل مشکل گسترش نمی

 شود.ی چرخه خراب میاگر انطباق با غیر حقیقت باشد، بقیه راهبرهایی بیان کرد.

های مختلف داریم که باید با احسن منطبق باشد. حقیقت یکی بیشتر نیست ولی گاهی حقایق جلوهدر حقیقت ما 

 خواست جبهه برود و رضایت پدر و مادر برای جبهه وجود دارد که باید احسن آن انتخاب شود مثال کسی که می
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اق چنین است و یکی یک حکم بود و حکم ولیّ یک حقیّ بود که باالدست رضایت پدر و مادر بود. در انطب

شود و البته از کسی که تمرد و اعراض . وقتی حقّ باالتری باشد دیگر پایین دست آن حقّ نمیاستباالدست دیگری 

 کند وضعش بهتر است.می

ظرفیت خود کسی که در صدد تعلیم است باید مراتب افراد را در نظر بگیرد زیرا اگر کسی حقایقی را باالتر از  نکته:

 شود.ند موجب اختاللش میدریافت ک

 شود.زا میاگر سرعت تحوالت زیاد شود و انطباق با حقایق انجام نگیرد بسیار مشکل

هایی آورد حتی آنکند که در تطبیق با حقایق کم میکار رسانه این است که سرعت تحوالت و تغییرات را زیاد می

مراتب حقیقت را محرز کنند و بسیاری از علما و دانشمندان توانند اند نمیکه به درجات باالیی از علم هم رسیده

 شوند.دچار مشکل می

تواند سرعت تغییرات را مدیریت کند خوب است ولی عموما به جای اینکه ترمز را بکشند خودشان اگر کسی می

 گذارند.هم پایشان را روی گاز می

های مختلف متنوع و زیاد ین باید به شدت در حالتموضوع کتابخوانی، موضوع علم به حقایق، موضوع توجه به قوان

 شود. تا انطباق با حقایق و فهم آن در جامعه بیشتر شود.

 شود.اگر سرعت تغییرات بیشتر از تبیین حقایق در جامعه باشد این مشکل آفرین می

 : از هر چیزی که تعجب کردی از برعکسش تعجب کن.ن اخیرا یک شعاری برای خودم دارمم

-دیندار ماندهاند ولی بیایم فکر کنم که چه شده که من کنم که چرا مردم انقالب و دین را رها کردهمن فکر میمثال 

 آورتر است.ام و این تعجب

ی حرکت جامعه است و انطباق با حقایق گوییم که تغییر و انتقال الزمه؟ میگویید با وضعیت جامعه چه کنیمشما می

ی یک کتاب ها باید متناسب با سنّ افراد باشد، برای مطالعهباید بپذیرید که مواجه و مشاهدهشما  شود.بسیار مهم می

 باید ببینی که متناسب با سنّتان هست یا نه؟!

 



12 
 

 

ها به ها و اخبار و حرفبع انسان وابسته است و برخی کالسطما کفّ نفس نداریم؛ نپذیرفتیم که مواجه و مشاهده به 

مثل این است که شما وارد یک بیمارستان  شدت و به صورت مفرط دچار خودآزاری هستیم.خورد. به درد من نمی

 روی؟شود، خب چرا میسوانح و سوختگی شوید و حالتان بد می

علت اینکه خیلی از احکام در اینجا آمده است منع مشاهده و مواجه با چیزی است که برایش ضرر دارد. البته گاهی 

 که مشکل ندارد.شوی که بروی مجبور می

دانیم انطباق ندارد، و باید قسمت بینیم با آن چه که میخیلی از مشکالت ما به خاطر این است که آنچه که می

 های ما سنگینی کند.دانسته

 چند حالت داریم:

 شود که صالح نیست.(مشاهده قبل از علم باشد: عملی می0

 داریم که به عمل صالح برسیم.( مشاهده همزمان با علم باشد: نیاز به سرعت 0

 شود.( علم باالتر از مشاهده باشد: برخورد کردن با محیط و تغییرات راحت می3

-یعنی نباید غافلگیر شد. مثل مادران شهید که قبل از شهادت فرزندشان علم به حقیقت را در خود را پرورش می

 آورد. فرد، کم میی علم اگر قبل ابتالئات قوی نباشد، موقع ابتالذخیره ند.داد

قل  00گویند اگر روزانه رود که ایشان میمی )علیه السالم( آید و پیش امام صادقمثال برای کسی مشکلی پیش می

مانید، پس من خواندم و اگر اتفاقی برایم افتاد دیگر آفت نیست. یا مثال حرز داشته هو اهلل بخوانید از آفت در امان می

 مانید پس من اگر اتفاقی برایم افتاد دیگر سحر نیست و چیز دیگری است.زخم در امان میباشید که از سحر و چشم 

 رسد.افتد از قرائت و قیام به سالم میبا حقیت درست اتفاق می انطباق ،وقتی که در این سیر

گویید که من دعا کند دعایش مستجاب است، شما می )علیه السالم( ی امام حسینگفتند که هر کسی که زیر قبه

 ندیدم؛ خب باالخره روزی خواهید دید.
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شود: آن نیازی که خالص است، ممکن است که صورت مساله سرجایش باشد ولی بدانید که به دعا مستجاب می

 و این قسمت نیاز به یقین دارد.  ی که فوت شده بود به شما داده شدی خیراتازای آن همه

مثال حقیقت این است که و من یتّق اهلل  تصدیق واقعی است و صوری نیست.گوییم تصدیق حقایق، این وقتی می

 یجعل له مخرجا..... باید نگران تقوایتان باشید و نه اینکه گیر خروج از مشکل. باید مراقب خودت باشی.

این یعنی  گاهی انسان باید بنشیند و برای خودش بنویسد که من تصدیق کردم که و من یتق اهلل یجعل له مخرجا... و

مثال کودک  کنم.کنم و اگر خودم در این مساله باشم تقوا پیشه میدهم یعنی تصدیق میمن شهادت می شهادت.

از شما تقوای  دهدکه اگر ابروی پدر به فالن شکل و حالت در آید خبری از پفک نخواهد بود.داند و شهادت میمی

 اند.خواستهمعصوم را نخواستند بلکه تقوای در حدّ خودتان را 

 که علم و تصدیق و مشاهده با هم هماهنگ باشد. است سالم وقتی

 ( مواجه و مشاهده و تغییر0

 ( تصدیق حقایق0

 ( تکرار3

 تکرار( 3

کند، اسمش تکرار روید. تکرار اگر نباشد مشاهدات و حقایق جریان پیدا نمیمثال شما مرتب در یک راه پله راه می

خوانید که تکرار یک رکعت رکعت می 4خوانید جریان است. مثال وقتی نماز میاست ولی مثل شب و روز در 

 است.

یک برداشت «. این تخته سفید نیست» کنید.و برداشت می  خوانیدبار این را میشما یک «.این تخته سفید است»

 کنید.دیگر می

کند حتی در جا صدق میاین در همه شود وعلم حاصل می ،تمرکز و مرور بر این است که برایتاندر اثر تکرار، 

و از  ت یعنی اینموارد منفی. مثال این انسان با من بد است، یعنی با من خوب نیست، یعنی انسانی که با من خوب نیس

 کند.کند زیرا زیاد او را از جهت منفی مرور میشاخ و دم درست میدوستش یک غول بی
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 گویند.باید باشد نشخوار فکری یا وسواس فکری میشناسی این تکرار را در جایی که ندر روان

مثال انسان، انسان است. با دو لحن  توان به علم رسید.حتی در تکرار با تغییر لحن هم می این تکرار منشاء علم است.

 ای بگوید که انسان بدبخت است.بار به گونهبار انسان عظمت دارد و یکخوانده شود یعنی یک

 است. یعنی کارکرد این، این است.ها حمل اولیه این

 این است! ،لک خودش خیلی معنا دارد: ای تو! اینذ نگاهش کن!!! ،این است که ای تو ،لک یعنی اینذ

زنند و ی اشیاء از طریق حمل هُوَ هُوَ با ما حرف میهمه ای در عالم جمله است، به اعتبار حمل اولیه.هر کلمه

گویند. اما علم باالخص حمل هوَ، هوَ را حمل شایع می مثال من گیاهم و چنین هستم.گویند. کارکردشان را به ما می

 شناسد.رود. خودش میرود به سمت حمل هوَ، هوَ میوقتی که به سمت بداهت می

ولی این فهمند ماند زیرا همه بدیهیات را میانسان اگر خواست به صورت بدیهی حرف بزند کسی دور و برش نمی

 کنید که یک زمانی بدیهی حرف بزنید، دنیای بسیار جالبی است.را تمرین 

علم های قطعی یقینی به  هر علمی که در انسان وجود دارد میزان ارزشش، به میزان اتصالش به بدیهیات است.

 صورت حمل اولیه هستند.

و  حمل اولیه است.کتاب دکتر شریعتی که فاطمه فاطمه است، اینگونه است که فاطمه هیچکس دیگر نیست و این 

ی زیادی است. او با فاطمه، فاطمه است شروع کرد ولی بعد به فاطمه، های اولیهفاطمه، فاطمه است او در پس حمل

 فاطمه است دیگری رسید که با هم خیلی فرق دارند.

هم  ست که این دو باگوید خدا خداخدا خداست، آخر عمرش هم می :گویدگوید که انسان میمثال عالمی می

شود اگر این تکرار بدون غایت و دلیل شد می تکرار سبب تفصیلی شدن علم و معرفت است. بسیار متفاوت است.

تر است. یعنی ها اعمی اینسهو یعنی نوعی تکرار بدون غایت..... سهو از همه شود سهو.... و میلغو و عبث و لهو و

.. و ت اول بود، یا رکعت دوم بود یا.فهمد که رکعخواند و نمیساهون یعنی اینکه کسی نماز می بدون توجه بودن.

 شود ولی غایت ندارد.اش تکرار میذکر رکوع و سجده شود.نمازش تمام می
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 تمرین:

 هر حمل اولیه را به حمل شایع و به حمل اولیه برسانید.

هایمان باید یاد هم است؟ ما به بچهسال دوم سنّ عبودیت و اتفاقا تفکر است. چگونه این دو صفت ظاهرا متضاد با  7

خودش است و باید  ،را رعایت کند. هر چیزی ی دارد که باید احکام آنچیزی است و احکام ،دهیم که هر چیزی

احکامش را رعایت کنی. مثال گِل،گِل  کهچه چیز است  ،احکامش را رعایت کند و تو فقط باید بدانی که چه چیز

 ها حمل اولیه است.ست و گِل غذا نیست، گِل است. اینی انسان نیاست و متناسب با معده و روده

آییم روی کارکرد. وقتی این هم دست است، دست، دست است، باید اینگونه غذا بخوری، بعد از حمل اولیه می

عبد شدن این نیست که گوشش را  فهمد که چه کند.کسی دستش گِلی شد و خواست غذا بخورد خودش می

 باید بُرد این فهم را زیاد کرد. حاال ند.ریبگ

 فهمد.فهمد که تنبلی یعنی چه؟ بعدش نظم را میآموزش دفعی نیست، تدریجی است. بعدش می

ای است و باید ببیند و تبعاتش را حس کند و بعد بایدش را در ای و مشاهدهی تربیتی و مواجهنظم یک مولفه

است و گِل ممکن است گوید گِل، گِل آید به شما میشد میخودش ایجاد کند، و بعد از اینکه کودکتان پزشک 

 ... .زا باشد وخوردنش سرطان

گویید، از تغییر االن وقتی از معرفت سخن می در نتیجه این دو حمل کامال متفاوت است با اینکه ظاهر یکسان دارد.

 گوید.حقیقت در انسان سخن میوقتی از ذکر سخن گفته شود از نزول  وضعیت انسان برای دریافت حقایق است.

 تصویری را از پایین به باال نگاه کنید معرفت است و تصویری که از باال به پایین دیده شود ذکر است.

شود بیند که میرا از پایین به باال می السالم()علیهم آید و گاهی ائمهدر زیارت جامعه کبیره گاهی از باال به پایین می

 معدن علم و .... .

کنید به معرفت آن موضوع موضوعی را از ابعاد مختلف بررسی کار معرفت این است که تا زمانی که شما نتوانید 

 شوید. نائل نمی
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-از خدا را برای انسان باز می . . که ابعاد مختلفیک، القدوس، العزیز..کند: الملمثال هو اهلل، که مرتب فضا تغییر می

نشات گرفته است، منتها  «ال اله الّا انا»یا  «ال اله الّا انت»یا  «ال اله الّا هو»کسری از ی علوم بدون هیچ کم و ههم کند.

 های مختلف گرفته شده است.در جاهای مختلف بخش

اخالص ی تصدیق برسد ولی تکرارش سهو باشد، مثال وقتی در کشتی است خدا را با ممکن است که کسی به مرحله

شما  کند. علت تکرار همین است که قرار گرفتن در فرآیند است.رسید اعراض میخواند ولی وقتی به خشکی می

 توانید با یک بار تصدیق به تثبیت برسید.نمی

 ی علوم از اسماء الهی ریزش یافته است.و کلیه سخن یک انسان موحّد استشهادت به توحید اولین و آخرین 

که از ایشان  می کرد گریه )علیه السالم( گفت و اماماست که موذن اذان می )علیه السالم( روایتی از امیرالمومنین

گوید، اهلل اکبر دوم چه و سوم و دانید و ایشان شروع کردند به اینکه اهلل اکبر اول چه میمی چیز را پرسیدند که چه

ال اله الّا » داشتند ولی در نهایتبا اینکه چنین تفصیلی  در توحید صدوق باب اذان و اقامه است. چهارم چگونه است؟!

 گوید.می «هو

خواند و در کارش به در یک روز هزار رکعت نماز می )علیه السالم( گوید که حضرت علی بن الحسینراوی می

)درخت نخل هم کاشتنش سخت  درخت خرما کاشت 511 کرد، و حضرتسی میأت )علیه السالم(حضرت علی 

 زا نیست( و پای هر نخلی دو رکعت نماز خواند.دانه .شود زااست زیرا باید بگذارند بچه

این  خواهد.خواهد، عرصه میخواهد، چاه میاست. نخل زمین می )علیه السالم( امیرالمومنین این گزارش یک شبِ 

 اش زیاد است که باید هزار رکعت بخواند و تغییر و انتقال کند.انسان اینقدر ورودی و خروجی

ی یک انسان به وسیله شد. این نیاز است.کافی بود که فالنی اگر شب جمعه نبود علم ما تمام میروایت در اصول 

 تواند چنین کند.تکرار غایتمند است که می

 ... . ایم که مائه مرّهما خوب یاد گرفته

رکعت اول یکی اگر رکعت هزارم با  ها با هم متفاوت است.گوید، اینبار می 4گوید سبحان اهلل و اگر کسی می

 کاشته، یک نماز خوانده است، یعنی اگر گویند دائم در نمازند یعنی یک نخل که میباشد که سهو است. اگر می
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 )علیه السالم( جا قدمگاه امیرالمومنیننخل کاشته است بدانید که آن )علیه السالم( بگویند که اینجا امیرالمومنین

 شود عمومی گفت.ها را نمیاین ها مشخص خواهد شد.ی ایناست. روزی همه

( یده است؟ )شنونده باید عاقل باشدرسهایش میخوانده پس چطور به بچهگوید این که هزار رکعت میروای می

گویند که باید تعجب کنی که چرا اصال بچه داشته است؟ راوی گفت که چرا این آقا کم بچه دارد؟ بعد به او می

 خودشان است.کم بچه داشتن هم در بستر 

 نظیر بود.انقالب هر یک از ائمه در زمان خودشان بی

خوانده است، هر کسی که میل دستیابی به رسیده است برای دستیابی به حقایق نماز میامام ما هر جایی که می نکته:

 د.حقایق را دارد نماز بخواند، اگر نافله را نرسید بخواند به خاطرش احساس کمبود کند و استغفار کن

آموزی است که مشخص ی قطعی ما علمما یک سری وظایف قطعی حتمی داریم مثل همسری و پدری و ... . وظیفه

رکعت نماز  0111رکعت نماز را به جای  07زیاد مهم نیست. پس بیاید است. یک سری وظایف دیگری داریم که 

 بخشد.بخواند و حسّ نیاز در انسان تقویت شود همان اثر را می

الن صحبتمان انجام یک عمل نیست بلکه فعال شدن یک فعل در انسان است یعنی کار خیری به نیابت از نماز ما ا

 خواندن انجام دهیم.

ش تغییر باشد و بفهمد که صلوات اولش با آخرش باید متفاوت باشد این خوب است های عقلیاگر کسی در گزاره

نداشته باشد و به قصد تکرار صرف باشد این دیگر اثری ندارد. به ذهن و اثر دارد ولی اگر این تعریف را در ذهنش 

 گردد.فرد بر می

تکرارهای لغو خودشان مانعی برای  شود.نگری بیفتد موجب فوت شدن وظایف میی سطحیتکرار اگر در حوزه

 شود.حقایق می

کراری به او شود که برود حس تمقدر میافتد زمانی که زیاد سفر عتبات که رفته بودیم، یکی از اتفاقاتی که می

یک سری حاجت  )علیه السالم( شود. مثال من از امام حسینصورتی هم که زیاد بماند تکرار میدهد و در دست می

 شود.شان پرداختم که دفعات بعد هم این حاالت میخواستم یا به ذکر مصائبمی
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 شود.رف خارج می، از تکرار صِشدن شود غایتمنداین تکرار میباید در هر آمد و رفتی داد و ستدی اتفاق بیفتد، 

 بخش نیست.و رضایت آور استرف ماللتکرار صِ

افتد، شما باید یک حرفی برای گفتن تکرار غایتمند احساس رضایت بخشی دارد، در آن داد و ستدی اتفاق می

 داشته باشید و یک نیازی داشته باشید که رفع نیاز کنند.

ام که کلّ قرآن را در محضر شما بفهمم و آمدهبرود و بگوید که من  )علیه السالم(کنید که کسی نزد امام شما فکر 

 و واقعا نیاز داشته باشد تا رفع نیاز شود. هلل یعنی چه و تا آخر قرآن برود شروع کند: بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمد

شما به ذکر مثل رجوع شما به امام است. ببینید شما یک کند و شخصیت دارد، و رجوع ذکر مثل معصوم عمل می

اگر رجوع و کند. از آن پایگاه رفع نیاز دریافت می به میزان نیاز پایگاه رجوع دارید که ممکن است معصوم باشد،

 تواند باشد.یا به نماز می )علیه السالم( رجوع به ذکر یا به امام شود.نیاز نباشد اشکال ایجاد می

کنید با رفت و برگشت که درش نوبت، نوبت است. باید همیشه داد و ستد باشد. شما نظام معرفتی ایجاد میشما یک 

اجابت دعا در  شود و حقایق را باید ذره ذره و تکه تکه دریافت کرد.تا زیارت متفاوت می 3ت رفتید با تا زیار 4

 مریضی دفعی شفا یابد ولی به طور کلی نه.ها نوعا تدریجی است و دفعی نیست. ممکن است که امامزاده

هر قدر بیشتر دارای من درستی بسپاریم. نیازها خریدنی هستند، أها را به مهایمان پاسداری کنیم. آناز نیاز نکته:

 ازتان باشید.نیاز نگران رفع نیازتان نباشید، نگران مراقبت  .قدری بیشتر..

 روایت:

  .0باب مام صادق: للصاله اربعه آالفاز ا* 

 هزار در داشته است. 4های قدیم در داشت. یعنی هزار جهت دارد. سرزمین 4هزار باب دارد.  4برای نماز 

 .0؛ فمن شاء استقلّ و من شاء استکثر الصالة خیر موضوع* 

                                                           
0
 070، ص: 3 اإلسالمیة(، ج -الکافی )ط .  

0
 33السالم، مقدمه، ص: مناجات الهیات حضرت أمیر علیه السالم و ما نزل من القرآن فی علی علیه  
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خواهد به کمش رضایت دهد هرکسی می نماز بهترین موضوعی است که خدا وضع کرده است و کمش زیاد است.

 رکعتش را انجام دهد. 0111خواهد و اگر می

 

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  


