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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 71/77/49  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( اول  جلسه  )    ماعون  سوره مبارهک           

 

 بفرستد. صلواتاهلل مستجاب شود یک شاءهر کسی یک نیت خالصانه بکند و برای اینکه ان

اند که ما را به حقیقت وصل کنند. برای اینکه به طنابی آویزان کردهاند و های قرآن آمدهدانید سورههمانطور که می

 بفرستید. صلواتیاین حقیقت وصل شویم 

 ی ماعون قدری کار کنیم.ی مبارکهقرار است روی سوره

*** 

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 (4( فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ )3طَعامِ الْمِسْکِینِ )  ( وَ ال یَحُضُّ عَلى2یَدُعُّ الْیَتِیمَ )( فَذلِکَ الَّذِی 1أَ رَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ )

 (7( وَ یَمْنَعُونَ الْماعُونَ )6( الَّذِینَ هُمْ یُراؤُنَ )5الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَالتِهِمْ ساهُونَ )

ند این است که ممکن است سوره مکی و یا ی ماعون طبق نقلی که حضرت عالمه از این سوره داری مبارکهسوره

گویند مکی است و از طرفی کنند و به همین دلیل میمدنی باشد زیرا در مبنای روایی، سوره را مکی ذکر می

ی دینی است والّا که های مدنی ارتباط دارد زیرا تکذیب در دین و صالت مربوط به جامعهمضامین سوره با سوره

 وان نبودند. در نتیجه مضامین نشان از این است که ظاهرا در مدینه نازل شده است.ابوجهل و... که نماز خ

های مکی و مدنی در چیست؟ همان است که راجع به جاهلیت اولی و ثانی مطرح کردیم، جاهلیت تفاوت سوره

ز جاهلیت اولی و هایی باشد که هم نشان اتواند مولفهاولی در مکی و جاهلیت ثانی در مدنی است و تکذیب دین می

 هم جاهلیت ثانی داشته باشد.
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-کنیم که مطالب حضرت عالمه را به طور مختصر و خالصه مطرح کنیم تا دوستانی که تدریس میابتدا سعی می

کنند بفهمند که تفسیر المیزان چقدر مطلب در این سوره دارد با اینکه دو صفحه بیشتر نیست ولی قابل ارائه است و 

 تواند مطلب داشته باشد.ی سوره از المیزان چقدر میرا با نگاه حضرت عالمه خواند. بیان خیلی ساده توان سورهمی

 

 (1أَ رَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ)

تواند باشد و خطاب هم به رسول اکرم )صلی اهلل( است ی رویت؛ دیدن با چشم است، به معنای معرفت هم میکلمه 

های به پیامبر)صلی اهلل( ابعادی دارد یکی شنونده است و نه ازین جهت که پیامبر است. خطاب بدین جهت که فردی

های دنیا خواهد بود. ولی خطاب خطاب پیامبری است و یکی خطاب شنوندگی. در نتیجه خطاب به عموم شنونده

 ی کوثر خطاب پیامبری است.ی مبارکهسوره

امبر)صلی اهلل( باشد و نه خطاب پیامبری، این خطاب عام است و مربوط های قرآن خطاب شنوندگی پیاگر در سوره

 ی اول بود.های قوی عالمه است و این نکتهها از استنتاجهای دنیاست. اینی شنوندهبه همه

 قسم دارد. 4های پیامبری هم حداقل اگر خطابی بار رسالتی داشته باشد خطاب پیامبری است، که خطاب

ین یوم الجزا است، دین در قرآن در واقع به معانی مختلفی ذکر شده است که ممکن است کسی جا ددین در این

 بگوید براساس التحقیق یک معنا دارد و مصادیق مختلفی دارد.

دانند و تکذیب فخر رازی مراد از دین را کیش و ملت گرفته است ولی حضرت عالمه در این سوره دین را معاد می

 ذیب معاد گرفته شده است.دین را معادل با تک

 گیرد جای بحث دارد.بندد و به مطلق دین میچرا یک مرتبه یک مفسّری این دین را روی بحث جزا می
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  (2فَذلِکَ الَّذِی یَدُعُّ الْیَتِیمَ)

گونه است ی دعّ به معنای رد کردن. حرف فا، معنای شرط است. معانی ضمنی کالم است. تقدیر کالم اینکلمه

کنم به اریت الذی یکذب بالجزا؟ آیا شناختید یا دیدید مکذب جزا را ؟ جواب بله یا خیر است. من او را معرفی می

« فایی»گیرند که صفاتش: فعرفته بصفاته. و اگر او را نشناختی فذلک فالن.... . یعنی یک معنای شرط را در تقدیر می

 است که داللت دارد به یک شرط مقدّر.

 مان فای تقدیر شده به شرط است.فای فذلک ه

 کند و... تا آخر سوره.بایستی او را از یک سری صفات بشناسی. که اگر نشناسی، بدان که او یتیم را رد می

خواهد بگوید این کند. میاولین نشانه برای شناخت، دعّ یتیم است. اینکه در آن شرط است انذار را زیادتر می

یابی کند. در واقع نیاز به شناخت ت که بخواهد تکذیب در دین را مصداقموضوع برای کسی قابل رویت اس

 فهمد.تکذیب دین در فرد باید ایجاد شود تا به او نشانه را نشان بدهند و ااِل اگر نتواند نیاز پیدا کند نشانه را نمی

 

 (3طَعامِ الْمِسْکِینِ)  وَ ال یَحُضُّ عَلى

ه قرینه است که و الیحض علی اطعام طعام مسکین. البته یک سری حضّ تحریک و تشویق است و نوعی حذف ب

 نقل قول از سایر مفسرین هست که جا ندارد بگوییم.

 

 (4فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَالتِهِمْ ساهُونَ)

مدنی(. البته شاید در  فضایمکی( و یا بعضی از نمازها فوت شود ) فضایغافلین از نماز چه اینکه به کلی فوت شود )

مدنی هم کسی به کلی نماز نخواند که منظور حکومت است. که غافلین از نماز یا به کلی نماز نمی خوانند و  فضای

 ی اند و یا نسبت به ارکان و واجباتش سهل انگارند که همهخوانند یا از وقت فضیلتش غافلیا برخی اوقات نماز نمی
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توان بررسی کرد. باتوجه به های مختلفی را میخودش یک استقرای عقلی دارد و جنبه شود کهها را شامل میاین

 ی زیادی دارند.کنند، با هم فاصلهها مراتب پیدا میاینکه این

هر چیزی که سیر موضوعات را خارج از مصادیق بکشاند جای بحث دارد مثال اینکه بگوییم مصلّین را از صلو 

ی بعد آمده است که صالت کنندگان به طعام مسکین. و اینکه در آیههندگان عدم تشویقدبگیریم به معنای ادامه

 دهندگان.پس از مصلّین به معنای نماز خواندن است و نه ادامه

 شود.در ترجمه بخوانید فویل للمصلینی که... . و نخوانید فویل للمصلّین و توقف. آن وقت ویل بر ما می

ی مهمی است. که اختالف نظرهای زیادی در آن است و ما با الم تامّ نیست و این نکتهنکته: آیه آمدن دلیل بر ک

 کالم کار داریم و نه با آیه.

 اند.های زیادی در این قسمت مطرح است، که مهمروایت

ولی در این جلسه چون حضرت عالمه صحبت  .دادیمخودمان جواب می ،گفتیمما جلسات پیش چون خودمان می

توانیم یک چیزهایی برای توضیح بگوییم مثال در فطرت توانیم به جای ایشان شرح دهیم و البته میما نمیکنند می

 انسان نماز و صالت وجود دارد و همه ذاتا نمازگذارند که قید خورده است.

درست کنید کنیم و نماز هست، اول نماز را کنیم و صالت را حمل بر عبادت نمیها ما از ظاهر عدول نمیدر سوره

 گذارند.کنند برای خود راه در رو میها را کلی میها وقتی جزئیو بعد سر سایر عبادات بروید زیرا انسان

هیچ اشکالی ندارد که حضرت عالمه به قسمت مدنی بیشتر اشاره کنند علتش هم این است که در شرایط مکی نوعا 

-وجود بیاید نه اینکه نباشد بلکه بعید است مگر در سوره کسی یا مسلمان است و یا نیست و بعید است که نفاق به

 ی احزاب که در شرایط مکی نفاق وارد شده است.ی مبارکههایی چون سوره

ی جا سورهآورند. که در آنهای مکی و مدنی میی اسراء حضرت عالمه ترتیبی از سورهی مبارکهدر آخر سوره

 دانند.ماعون را مکی می

گوید اهتمام به امر نماز گوید در نمازشان خشیت ندارند بلکه میلت یعنی اهتمام نداشتن است، نمیسهو به معنای غف

 ندارند.



5 
 

 

گر روز جزا، به چنین نمازگزارانى تطبیق شده است.  در این آیه شریفه، تکذیبگوید حضرت عالمه در ادامه می

رساند چنین  جه تکذیب روز جزا است و مىفهماند جمله مزبور نتی که بر سر جمله آمده مى "فاء "چون حرف

نمازگزارانى خالى از نفاق نیستند، چون تکذیب روز جزا تنها به این نیست که به کلى آن را منکر شود، کسى هم که 

دهد باکى از روز جزا  خواند که عمال نشان مى خواند، اما طورى مى کند و نماز مسلمانان را مى تظاهر به ایمان مى

 نیز روز جزا را تکذیب کرده است.ندارد، او 

ی مستقیم است. یعنی تکذیب روز جزا عاملی است برای به طور طبیعی بین تکذیب روز جزاء و سهو در نماز رابطه

ای دیگر است از تکذیب جزاء و الزم نیست کل جزاء را تکذیب کند ولی سهو در سهو در نماز و سهو در نماز نشانه

 تکذیب جزاء است. نماز به میزانی نشان از 

 ای سهو در نماز است و این صحیح است.ی تکذیب دین در مرتبهمَثَل تکذیب دین، سهو در نماز است یعنی نماینده

تواند باشد. از جهتی سهو در نماز ای از تکذیب است و از حیث نتیجه بودن، خودش عامل هم میسهو در نماز نشانه

 شود. نتیجه است و از طرفی عامل هم می

تا ویل دارد. یعنی ویل هم مراتب دارد و به تبع سهو  11تا سهو دارد  11ها به تبع سهوهاست یعنی کسی که ویل

 است.

دهند(،  دهند، )و یا در انظار بهتر و غلیظتر انجام مى کسانى که عبادت را در انظار مردم انجام مى "الَّذِینَ هُمْ یُراؤُنَ "

زنند، تا شکار بدامشان بیفتد، )در بین مسلمانان خود را  ستند که با زبان شکار حرف مىاینگونه افراد شکارچیانى ه

دهند، و معلوم است اگر در بین اهل ملتى دیگر قرار بگیرند چهره آن مردم را به خود  تر از آنان جلوه مى مسلمان

 گیرند(. مى

از به معنای درنظر گرفتن مردم است یعنی نمازی که زنند. ریای در نمکنند و دیگران را گول مییعنی اینکه تزویر می

خواند تا سمتی خواهد سِمَتی بگیرد نماز میکند، بنده خدا میحالت سیاسی دارد و در چشم است. فرد را بزرگ می

-خواند به واسطهی الهی. نماز میهای اجتماعی است، همرنگ بودن با جماعت و نه با انگیزهبگیرد. به خاطر موقعیت

 آید.نفعی که از جانب مردم می ی

 آید یعنی دیده شدن توسط دیگران.ریا از رویت می
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توانند در های کامال عمومی هستند که میکنیم، نفع و ضرر واژهکنیم و در نفع ضرب میریا را با دیده شدن معنا می

 ی واژه ها ضرب شوند. ما باید نفع خلوص را اینقدر باال ببریم که نفع دیده شدن در نگاه دیگران کم شود. کلیه

کند که البته بهتر است که منفعت را در کند و با منفعت ارتباط پیدا میتکذیب، یک طیف است و وسعت پیدا می

 تر شود.تا مضامین جالبدین بدانیم در واقع در اینجا منفعت هست ولی باید جایابی شود 

کند و بعد شما کارهایی به او آید در چشمان مردم شجاع بروز میمثل این است که یک نفر که شجاع نیست می

 دهد.اش را نشان میجا خود حقیقیدهید که نیاز به فرد شجاع دارد که در آنمی

 شود کسی هم ساهون باشد و هم یرائون و هم یمنعون الماعون باشد.می

 اند و... .ها، یمنعون الماعونالذین هم عن صالتهم ساهون همان

 ( صفتِ صفت هستند.2باشند ( بدل می1توان بین این عبارات رابطه برقرار کرد: به دو صورت می

ی اول ی دوم است حتما رتبهها هر کسی رتبهها سه مرتبه پشت سر هم بگیریم و در این*یک مرتبه این است که این

 م دارد یعنی یرائون حتما ساهون هم هست.را ه

 آورد.مورد کاری به هم ندارند و فقط نمونه می 3*یک حالت این است که این 

اند. ولی این جا واو ندارد ولی در یرائون و حالت به هم پیوسته 3کرد که می "به عالوه"آورد اگر اینجا واو می

 اند.هد، پس به هم پیوستهدیمنعون الماعون با واو آمده است که نشان می

اگر بدل بگیریم این است که ساهون کارش به جایی رسید که شد یرائون و یمنعون الماعون. مثال صراط الذین 

 کند. انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم... در واقع یک حالت دیگری از آن را بیان می

شود. بدل در این سوره به معنای تشدید و تشدید میشود و تر میی ماعون همان است ولی تفصیلیتشدید در سوره

 یا تفصیل است.

آیا بیان این سوره به این است که هر کسی در نمازش ساهون بود آیا یرائون و یمنعون الماعون هم هست؟ نه. اگر 

 شود.بدل باشد جواب نه است. اگر صفت بعد از صفت باشد نه می
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نی الذین هم عن صالتهم ساهون + الذین هم یرائون. بدل تفصیل بیشتری به شود یعصفت بعد از صفت با هم معنا می

-گذاریم. بدل معنی مساوی نمیداریم و جایش چیز دیگری مینسبت صفت بعد از صفت دارد، در بدل این را برمی

 نشیند.نشیند، با او نمیدهد ولی جایش می

 توانست بیاید. این نبود آن هم نمیدهد و جزء توابع است یعنی اگر بدل کالم را تغییر نمی

دانیم و نه بدل وغیره. قل اعوذ برب الناس ملک الناس و...، اگر شاید این سوال برایتان پیش بیاید که ما نه صفت می

خواهد مبهم ای میشود. این یک حالت ابهام است یعنی به گونهصفت بخوانید با اینکه بدل بخوانید متفاوت می

خواهیم بفهمانیم که مشکل دارد و این خواهیم بفهمد و هم میکسی یک مشکلی دارد که هم نمی حرف بزند، مثال

آید ولی ممکن است ساهون در نماز ای ابهام دارد. یعنی شما در الذین هم یرائون از آن آدم بدتان میکالم به گونه

-گونه مییمنعون ماعون هست ولی ما این توانید یک معنا را بگیرید که قطعا سهو در نماز یرائون وباشید پس می

برچسب. سعی کنیم کمتر برچسب بخوریم و اگر بخوانیم که سهو و یرائون و منع  3برچسب بزنیم و نه  1خوانیم که 

 شود.تر میایم و وضعمان خرابماعون هر سه با هم است خیلی به خودمان برچسب زده

و اذ نادی ربک موسی ان ائت القوم الظالمین، "شده است مثال  شناسیبدل خیلی جاها جزء از کل است ولی آسیب

هایی که در ی قوم ظالمین نیست و جزئی از آن است. یعنی خطابهکه در این نوع بدل قوم فرعون همه "قوم فرعون

 های متفاوتی است.قرآن است در اینکه تلویحی باشد یا واضح حکم

 ها نیست.کدام ایندر تفسیر المیزان هیچ

گویید در این رابطه حضرت عالمه این که اگر کسی از شما بپرسد که این صفت است یا بدل شما در جواب می

 صحبتی نکرده است و خودتان را گیر نیندازید.

گونه است در معرض این خطر خواهد توان در این سوره انجام داد یعنی اینکه کسی که اینشناسی سهو را میآسیب

 بود.

-سوره و روایات در صالت است یعنی یرائون فی الصاله. در این سوره اشتباه است که بروید کار واژه یرائون در این

دانند یعنی شما در مدرسه زنگ نماز بگذارید و همه نماز ای کنید و غیر ظاهر سوره کار کنید، ریا در نماز را همه می

 سال اول و قبل بلوغ اشکالی ندارد ولی بعد از آن ریا 7 بخوانند برای نمره که این با تشویق متفاوت است البته ریا در
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کند هیچ، اشکال دارد واین تشویق نیست. تشویق به نماز ریایی خوب نیست و خداوند به این نماز ترغیب که نمی 

 بلکه بازدارنده هم هست.

وید و چرا می خواهید شاگر از ظاهر سوره عدول کنید از درک مفاهیم اصلی که تکذیب روز جزاء است، غافل می

 این مصادیق ظاهری را انتزاعی کنید؟ نوعِ سوره مصداقی است.

به معناى هر عملى و هر چیزى است که به شخصى محتاج داده شود، و حاجتى  "ماعون"کلمه  "وَ یَمْنَعُونَ الْماعُونَ"

از حوائج زندگى او را بر آورد، مانند قرض و هدیه و عاریه و امثال آن. تفسیرهاى متفرق دیگرى هم که براى این 

 گردد. اند به همین معنایى که ما کردیم بر مى کلمه کرده

خواهد از این طرف خیابان به آن طرف برود. مثال کبریتی که کسی به به نابینایی که می شود؛ کمکمثال عمل می

 توانید به او بدهید.آن نیاز دارد و شما می

کند، هایی که زندگی را درست میاندازد مثال کتری و ظرف و... . در واقع آنماعون هر آنچه که زندگی را راه می

 کامال مشخص است.

کارند. وجه ماعون  ها لنگ اینکسی یک پدر و مادر مسنّی دارد و این رسیدگی معونه است یعنی آنمثال اینکه 

توانند به خودشان رسیدگی کنند در ها هستند که فامیلی دارند که نمیبحث تعادل و لنگیدن است. خیلی از خانواده

ا به نسبت افراد ماعون دانسته و رد شود و این برآوردهای ضروری رها از معونه محسوب میحالی کمک به آن

 ها منع ماعون است.کردن آن

خواندم ولی خیلی دقیق بود و هیچ شدم و خود متن را میی تفسیر المیزان مشکوک میها به ترجمهمن خیلی وقت

 ی خوبی است. م مچش را بگیرم. در واقع خیلی ترجمهکجایی نتوانسته

زان را استخراج کنیم مجبور شدیم که خود متن را با ترجمه چک کنیم که البته های المیخواستیم متناول که ما می

هایی دارد ولی خیلی نیست. که به آن دقت کنید زیرا یک سری گیر خواهند داد که ترجمه خوب یک سری گپ

 رساند.نبوده و مطلب را کامل نمی

 نداز است. به مقدارش نیست.معونه به معنای چیز کوچک یا بزرگ نیست بلکه به معنای کار راه ا
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گونه نیست ی ناس اینها ریخته شده است ولی مثال سورهتکذیب دین انتزاعی است و باالی باال است و سایر واژه

تر است و ها به مصداق نزدیکای همین طور است، سوره توحید کامال باال است. یعنی برخی سورهولی فلق به گونه

دین را باید اول مفهومی بررسی کنید و بعد به دنبال مصادیقش باشید. ریا را از مصادیق ترند. تکذیب برخی انتزاعی

شوید، فهمید ولی برای تکذیب دین، از مفهوم به مصداق خواهید رسید. معونه را از مصداق به مفهوم متوجه میمی

 مثال ممکن است یک لیوان باشد.

 معونه، معیشت است. انتزاعی کردنش سخت است.

 های دیگر در این سوره باید مصداقی برخورد کنید.ه: شما به خالف خیلی سورهنکت

  



11 
 

 

 دوم:ساعت 

 کلمات سوره مبارکه ماعون از التحقیق:

 کند.تر میدهد و مطالب را برایمان ملموسی ما عمق میبررسی کلمات از التحقیق به مطالعه

ای که ممکن باشد. با خیال، حس، چشم، قلب، شهود. در واقع هر جا که رویت به نگاه کردن به هر وسیله رأی:-

ای که مراتب رأی و حکم ختم بشود. در واقع این نگاه کردن، به نظر و رأی برسد. این کلمه مراتب دارد. هر کلمه

بیند. بیند. مثال هفت سال اول فقط با چشم میشود. هر سنّی یک جوری میداشته باشد، اقتضای سنّ در آن مهم می

ای آورد. در کتاب تفکر مشاهدهرسد. علم کاربردی بوجود میی یک حقیقت به قضاوت میدر رویت انسان درباره

 تواند این مطلب را پیگیری کنید.می

 ست. مقابل صدق و مخالف واقعیت و حق است. واقعیت یعنی عینیت دارد. حق، امر ثابت ا کذب:-

اعتراف و اقرار نسبت به چیزی که واقع  تصدیق:چیزی که مطابق واقع و حق است را مطابق واقع و حق ندیدن. 

است. تطابق چیزی که مطابق با واقع و حق است. در واقع، تصدیق و تکذیب نوعی تطبیق است. عملیات ادراکی و 

گوییم صدق اهلل، این آیه را تصدیق اش میدر ادامه خوانیم مثال قل هو اهلل احد.شناختی است. وقتی آیه قرآن می

کنیم از نظر ادراکی. ممکن است که جلوتر برویم و براساس این آیه قول و فعلمان را هم همراستا کنیم. بحث می

تصدیق و تکذیب در کتاب فرآیندشناسی ایمان و کتاب معناشناسی، فرآیندشناسی و نظام سازی صدق و کذب 

ی انحرافات انسان، کذب است که در روایات هم این موضوع آمده ی ثقل همهه است. نقطهبصورت مفصل آمد

هر  دهد تا عمل اشتباهی را مرتکب شود.حق را در ذهنش وارونه جلوه می اماهر انسانی اعتقاد به حق دارد است. 

 ت نزدیک باشد، رفتارها و باورهااتفاقی در باورها، رفتارها و عواطف، منبعث از علم است. این علم هر قدر به حقیق

 

شوند. برای طراحی هر نظامی ابتدا باید صدق و کذبش طراحی شود. تکذیب و و عواطف به حقیقت نزدیک می 

ی علوم انسانی هستند باید این مبناها را درست کنند و بعد ادامه دهند. تطبیق، تصدیق، دستگاه دارند. کسانی که رشته

 تواند بشناسد. بدون تطبیق، علم بشری امکان پذیر نیست. اگر کسی نتواند تطبیق دهد نمی اساس شناخت انسان است.
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ی مشخص یا مقررات معین. از لوازم این موضوع، اطاعت و عبودیت است. خضوع و انقیاد در قبال برنامه دین:-

 عدم اطاعت و عبودیت( مقررات و برنامه را شناخته ولی به آن پایبند نیست: 1شود : تکذیب دین این می

 شناسد: جهل( اساسا بعضی یا کل مقررات و برنامه حق را نمی2

ی هستی برنامه و مقرراتی دارند که طبق کند. در تکوین هستی دین وجود دارد. همهی وسیع پیدا میاین کلمه دامنه

درتعریف آقای مصطفوی  روند. دین یعنی عبودیت نسبت به برنامه. دین از جنس شناخت و فهم است.آن پیش می

های زیادی دارد که البته باید اثبات بشود و اگر اثبات شود دهد نه به برنامه. این نکتهاز دین، اصالت را به موجود می

 حرف زیبایی است. 

ای دارد. اگر این منطبق با حق باشد، تصدیق و اگر منطبق با حق نباشد تکذیب هر انسانی خضوع در برابر برنامه

 است. حقایق را به جای این که در آخرت بفهمیم در دنیا بفهمیم.  

به میزان عدم تبعیت انسان از حق، دچار تکذیب حق شده است. این بدیهی است. اگر کسی خیلی ناراحت شد باید 

 ب نباشد. تبعیت از احکام بکند تا مکذ

ی شریعت مثل سبیل جمع ای دارد. واژهی صراط در قرآن همیشه مفرد آمده است و روح یکپارچهدین مثل کلمه

شود. پس شود. بدلیل یکپارچگی کلمه دین، گاهی به عبودیت، گاهی به برنامه و گاهی به جزا معرفی میبسته می

ی این سه ساختار دین نسان و جامعه. نظام هماهنگ کنندهدین حداقل با سه ساختار هماهنگ است. ساختار هستی، ا

 است. این تطبیق یعنی صدق. صدق به دین خیلی نزدیک است. شریعت هماهنگ با ساختار انسان و جامعه است. 

بنا به تعریف آقای مصطفوی دین دو محور دارد. عبودیت و برنامه. عالمه طباطبایی جزا را هم به این دو اضافه کرده 

گویند. همه چیز در این نزول دین می گیرند و به این قوس صعود ود. قوس صعود و نزول برای عالم در نظر میان

تر است. دین، امتدادی پیوسته برای بودن تا شدن است برای هر موجودی. این گیرد. نظر عالمه دقیقچرخه قرار می

 ها باشد، از جاییدانیم. اگر زندگی امتداد لحظهها نمیلحظهتواند باطل یا حق باشد. ما زندگی را امتداد امتداد می

کند. اگر این سیر پیوسته منطبق با حق باشد به استقرار یابد و در جایی استقرار پیدا میشود، استمرار میشروع می

ت هر کس رسد. به همین علرسد )فی مقعد صدق( و اگر منطبق با حق نباشد به استقرار نامطلوب مینیکویی می

 ای که در حال حاضر دارم، جزای ماقبلم است. به اشتباهی کرد محصول ماقبلش است و باید توبه کند. هر بدبختی
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گویند. موجودات غیر انسان فقط توان تصدیق این سیر را این پیوستگی که درکل کائنات وجود دارد، دین می

ا تصدیق یا تکذیب کند. البته انسان همیشه در تصدیق حق تواند این موضوع ردارند. انسان دارای اختیار است و می

نمایند. انسان ی موجودات پیوسته حرکت خود را منطبق بر حق میشود. همهاست. ولی دچار تسویل و تزیین و... می

 تواند انطباق با حق را دستکاری کند. نظام ادراکی در انسان طوری طراحیتواند دستکاری کند ولی میحق را نمی

-کند قبول میتواند غیر حق را به اشتباه، حق بشناسد. در این مورد هم غیر حق را، چون حق فرض میشده که می

کند. کارکرد سوره اعراف و آیات عالم ذر همین موضوع است. هر کسی بخواهد در مورد چیستی صدق و تصدیق 

 بررسی کند سوره اعراف بخواند. 

دین بهترین کلمه است. باالترین جزا عبودیت و خضوع است. ما نظام پاداش را برنامه یعنی جزا. کلمه جزا برای 

 کنیم. در حالیکه قراردادی نیست. پاداش خوبی، خوبی است. واصل به خدا، عبد است. قراردادی فرض می

طباطبایی پیش ها را فقط با نظر عالمه این کلمات چون انتزاعی بودند بیشتر توضیح دادیم تا ملموس شود. ادامه واژه

 رویم.  می

شد. از این به کردیم و تبدیل به کتاب میهای شنبه را منسجم ارائه میی بعد محور بحث، نماز است. ما بحثاز هفته

بندی کنیم و هر کس خواهیم فصلخواهیم که وارد بحث شوند. میبعد نقش بنده کمرنگ شده و از دوستان می

شاء اهلل خدا ی کلی ما این است.  انها دخیل شود. یداهلل مع الجماعه. نقشهمتناسب با وسع خودش در این کتاب

 ایم. شود. اگر هم نشد ما همتش را کردهبیت )علیهم السالم( یاری می رسانند و میکند و اهلکمک می

من موضوعات  عملیاتی کردن نماز در زندگی خود و جامعه. باال بردن استحکام درونی خود و جامعه بوسیله نماز .

ی .  تا هفته"قد علم صالته و تسبیحه "ی موجودات است نویسم. نماز نه تنها برای انسان که برای همهبنیادی را می

بعد تکلیفمان این باشد که همگی یک مطالعه اجمالی داشته باشیم روی سوره، از نیم ساعت تا دو، سه ساعت و 

ن نماز را عملیاتی کرد ارائه دهیم. اگر توانستید تیترها را اصلی و فرعی شاتوان بواسطهفهرستی از موضوعاتی که می

 دهیم برای خروج از سهو و غفلت از نماز. کنید. ما حرکت جمعی انجام می
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کردم. خواستم تیتر بنویسم به این صورت کار میجا نوشته شده است. اگر من میکتاب از سوره ناس تا این 6

شناسی در این شناسی و جریانی تمام صفات کمالی محقق شده در انسان را به شکل شاکلهینهی دین، نماز. آیشاکله

خواهم بخشنده شوم چطور نماز واجب الهی. تمام مباحث روانشناسی را در نماز برده و مصداقی کنید. اگر من می

 ی زندگی من.د همهخواهم مشکلم حل شود چطور نماز بخوانم. نماز بصورت تفصیلی بشوبخوانم. اگر می

ای دارند با عنوان انطباق ساختار وجودی انسان با ساختار وجودی نماز. اختالالت صفحه 31آقای چیت چیان متنی 

کند. ما چند صد روایت فقط برای تعقیبات نماز داریم که همه مغفول های مختلف نماز درمان میانسان را با قسمت

ندازه نماز روایت ندارد. از مقدمات نماز که طهارت است تا تعقیبات، هزاران اند. هیچ موضوعی به او دست نخورده

ها های بیرون جای تقدیر دارند ولی به این معنا نیست که کتابروایت دارد. نماز، مدرسه اهل بیت بوده است. کتاب

توانند مطالب مربوط به ی این جمع نیروی پژوهشی بشوند، تا آخر عمرشان نمیاند. اگر همهی مطالب را گفتههمه

نماز را کامل کنند. بزرگترین شگرد نماز این است که عبودیت را شکل داده است. عبودیتی که مفهومی است 

ی نماز است. بعضی اوقات مجرد. نماز دین را شکل داده است، قالب داده و قابل رویت کرده است. این معجزه

. خدا برای نزول قرآن، "لیله القدر"شود به ظرف نزول قرآن و شبیه می شوداعجاز نماز از قرآن بیشتر است. نماز می

شود. اگر ما بین اقامه نماز و تدبر در قرآن، ظرف درست کرده است. این مطلب از روایات و سوره مزمل فهمیده می

د. چون نماز بدون کنیم که تدبر در قرآن در آن باشی نمازی را انتخاب میای انتخاب کنیم، اقامهبخواهیم گزینه

 روح معنایی ندارد. روح نماز به نزول قرآن در آن است. 

های شما را برای عملیاتی کردن نماز از سوره ماعون بررسی ی آینده ما عنواننویسی است. هفتهاولین مرحله عنوان

 کنیم. می

 

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
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