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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

کا  رثمبارهک   سوره            4/10/95    اخوت ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (چهارم  جلسه )    ت

 

 ی ختم بفرمایید.تکمان صلوات برای استجابت دعا و نزول خیرات و برکات و تغییر و تحول در وجود تک

 ختم کنید. صلواتیهم خودتان  سالمتیبرای 

بندی  جمع قصد داریمها دقت فرمایید چون امروز  ما راجع به بحث سوره تکاثر مسیری را طی کردیم. روی گزاره

 کنیم. 

تفاوت  اماهای قبلی دارد  هایی با شیوه بریم. اگر چه که شباهتبای را بکار  توانیم شیوه شناسی تکاثر میدر معنا

توانیم  توانیم معنا کنیم. می گیرد و متناسب با آن ساختار می محسوسی هم دارد. این که کلمه در ساختاری قرار می

تار است. عالوه براین که یک کلمه کلمه را از نظر ساختاری بحث کنیم. پس شیوه ما شیوه استخراج کلمه در ساخ

 کنیم.  کنیم، نظامی که بر کلمه حاکم است را هم استخراج می را معنا می

ه ای که معرفی شده ب مولفه 5های حیات دنیاست و بین  سوره حدید بررسی کردیم. تکاثر از مولفه 20تکاثر را با آیه 

 گیری دارد ضمن این که معنایی هم دارد.  فرآیند شکل عنوان مولفه انتهایی از آن یاد شده است. حیات دنیا یک

که موجب رویش و دستیابی به ثمرات  در آن وجود دارد و مفهوم اجل ی است با حقیقتطاختال دنیا:معنای حیات 

 شود.  تا زمان معینی می

شود. در این  تا این که زمان معینی خشک میرسد.  کند و به ثمراتی می شدن با نبات ارض و رویش پیدا می مخلوط

توان از مواهب آن استفاده کرد برای رسیدن به حیات پایدار. حیات دنیا مقدمه و راه و مسیر دستیابی به  مدت می

 تغییر مشهود است.  تغیّر و حیات پایدار است. حیاتی که در آن
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  تفاوت تغییر و تغیّر در چیست؟

توان حیات دنیا را بر اساس تاثیر و تاثّر معنا  است. در تغییر نگاهمان به فرآیند است. می در تغیّر نگاهمان به موجود

 گذارد.  کرد تا زمانی مشخص و معین که در اثر آن آثاری از خود برجا می

 پذیرد. آثار هم که نتایج است. چه مثبت و چه منفی.  تاثیر فرآیند اثر است. تاثر موجودی است که اثر می

آمده است. خلق،  ب از آسمان و اختالط آب با نبات و رویش و ثمردهی و افول. خالصه این در سوره اعلینزول آ

 . این هم فرآیند دارد.(، هدایت، اخراج مرعی، غثاء اهوی)تقدیرتسویه و قدّر

 . گیری : معنای حیات دنیا، فرآیند شکلحیات دنیا عبارت است ازشاکله 

 یت حیات دنیا است. سبّح و ذکّر در سوره اعلی امر است به پیامبر. تسبیح و ذکر در سوره اعلی غا

 آید. در بهشت و جهنم لهو ولعب وجود ندارد.  ها لهو و لعب بوجود می از تعارض این

. مثل همز و لمز. وقتی شاکله را بیان کند هم معنا را در بر دارد آورد را می، شاکله خدا در بعضی جاها به جای کلمه

 و هم فرآیند را. 

 ای حیات دنیا کار بعدی ماست.  مولفه 5کشف مختصات هر چیزی که در در حیات دنیا هست تکاثر است. 

دارد. جریانی از  «. تااز ..»فرآیند حیات دنیا یا شاکله حیات دنیا را از آیات بدست آوردیم. شاکله کلّی است. یعنی 

 )دارای اجل( و برپایی حیات دائمی. موقعیت کمال بصورت موقت یا موجل اراده خدا در بوجود آوردن

؟ مراتبی از استعداد و نهفتگی تا شکوفایی. شکوفایی طبیعی و وردن موقعیت کمال به چه صورت استبوجود آ

 فطری.

 کمال: دارایی، علم، تقوا و ... 

کرد. آمدن انسان به زمین ربطی به خوردن  خلقت قرار نبود که انسان در بهشت بماند و باید هبوط میاز ابتدای 

 ما فعال با هبوط انسان کاری نداریم. شجره ممنوعه نداشت. 
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کار داریم. منظورمان چیست؟ منظورمان مراتبی  «بوجود آوردن موقعیت کمال بصورت موقت یا موجل» ما با قسمت

از استعداد و نهفتگی تا شکوفایی است. چه استعدادهای جسمی و چه استعدادهای فطری و روحی. هر چه که 

 متعلقات انسان باشد. ممکن است بعضی از ابعاد انسان برای خود بشر امروزی هم مشخص نباشد. 

بوجود آوردن موقعیت کمال بصورت  ؛سمت میانی که عبارت است ازای حیات دنیا که در ق مولفه 5مختصات 

خودش موجود خداوند است. از  ،شود. اصال زمان هر موجودی در عالم خلق یک روزی برچیده می موقت یا موجل.

 شود.  ها مشخص می شود و به این صورت نسبت ی پیدا میبند طریق تعریف کلمات رتبه

 لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر. لفه؛مو 5و  حیات دنیا یک شکل دارد

با شاکله  ای مساوی است با شاکله حیات دنیا. معنای اختصاصی برای هر مولفه مساوی است مولفه 5معنای فرآیندی 

لهو و ... است. و خدا  ،حیات دنیا. از یک طرف حیات دنیا شبیه خلق فسوی و قدر فهدی است. و از یک طرف لعب

مولفه خودشان بوجود آورنده موقعیت کمال  5این  کننده است.  دهد. این اتفاق، گیج هر دو را معادل هم قرار می

 برای انسان هستند. 

های حیات دنیا را بررسی  . االن مولفهیمم و شاکله استخراج کردیاز تکاثر به حیات دنیا رسید ،ابتدای کار در پس

 دهم.  بعد تعریف فرآیندی ارائه می ها تکاثر است و یکی از آن کنم که می

د. علت این پیچیدگی هم این است که نشو واضح می مطالب برویم پیشکه  اراالن موضوع پیچیده است. یک مقد

 ها را متوجه شوید. حد وسط شما میخواه می

. این حیات لعب، لهو، شود حاصل می بیانجامد و آن خشک و  ای می حیات دنیا عبارت است از رویشی که به ثمره

حیات دنیا لهو است. حیات دنیا زینت است. حیات دنیا تفاخر  زینت، تفاخر و تکاثر است. حیات دنیا لعب است.

 مولفه است.  5است. حیات دنیا تکاثر است. حیات دنیا معادل همه 

ها  . در همه این مولفهدارد وجود «قصد قابل اعتنانداشتن م» مواردشود که در همه این  مولفه معلوم می 5از معنی این 

 های زندگی انسان در نظر گرفته شده است.  مورد بعنوان آسیب 5همه این ثباتی وجود دارد.  ناپایداری و بی
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توانند  می مواردکه این  شویم متوجه میای بحث کنیم  د؟ وقتی شاکلهها در حیات دنیا وجود دار چرا این آسیب

شود. پس هم باید  شود ولی در تعریف حل نمی در شاکله این قضیه حل میموقعیت رسیدن به کمال ایجاد کنند. 

 شاکله داشته باشیم و هم تعریف را.

ها هم مشخص است. ما یک حیات دنیا داریم که  دنیا ناپایدار است و قابل اعتنا نیست. دوری از هر کدام این مولفه

  آن نیست. ناپایدار، محل آسیب، محل دوری از خدا، قرب درموقت و است و 

 است. گذرگاه است.  «کردنگذر»و  «نماندن»؟ این دنیا موقعیت استچرا خدا این دنیا را خلق کرده 

خدا بوسیله حیات دنیا توانست باطل مولفه را دارد.  5های ناپایداری است. هر چیز ناپایداری این  ها ویژگی این  مولفه

نشان دهد. هر ناپایداری لهو است. هر ناپایداری لعب است. هر ناپایداری زینت است. هر ناپایداری تفاخر است.  را

کند.  خورد و کرامتمان گل می را بفهمیم حالمان از هر چه دنیاست بهم می مطلب اگر این هر ناپایداری تکاثر است. 

 ما ارزان نیستیم که خودمان را به ناپایدار بفروشیم. 

خیز، تفاخرخیز، تکاثرخیز است و در آن هر ناپایداری  خیز، زینت حیات دنیا حیاتی است ناپایدار که لهوخیز، لعب

به تمام شدن چیز خوبی نیست. ناپایدا بودن خوب نیست. پس دل ویژگی را داشته باشد.  5ی یا هر می تواند یک

اذیت  هستی که رود و تو زیبایی و سالمتی در دنیا ناپایدار است پس خوب نیست. چون از بین می. یدناپایدار نبند

. شود اگر توانستی به بینایی پایدار برسی خوب است. واال این بینایی در دنیا وزر و وبال تو میشوی. پس دل نبند.  می

این سالمتی را از  دتوان می خدا اگر بخواهد تواند مقصد قرار گیرد. نمی وچون دنیا ناپایدار است پس ناپایدار است 

وقت نیست  داد که هیچ را« من»من بگیرد. خدا به من  ها را از خواهد  این خدا نمی ولی من بگیرد که العب است

 «من»ناپایدار و  «من» شود حساب کرد. هم هیچ وقت نمی «نم»همیشه هست. در عین حال روی این  «من»شود.  نمی

هیچ چیز نیست. این حقیقت در حیات دنیا جلوه پیدا کرده است. انسان در  ببینی، را هر طرف از حیات دنیا پایدار.

چون فکر و اندیشه دارد. بقیه موجودات  ،فهمد که این دنیا جلوه است و حقیقت نیست دایره فکر و اندیشه می

 یف ندارند. ما باید بگوییم یک حقیقت داریم. لعب ندارند. پس تکل دستگاه ادراک لهو و

 . در صورتی که این معنای یقین نیست.اند رسیم. یقین را علم جازم معنا کرده جلسه بعد به واژه یقین می
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ر دنیا جاری است. قابل اتکا است. یعنی آنچه از حقیقت که جاری در حیات است. جریان ثابتی از حق که د :یقین

 محکم است و اتقان دارد. 

 انسان در معرض یقین و شک است. توجه به جلوات و نادیده گرفتن حق، شک است. 

 . ادراک ناپایدار و اتکاء به آن :شک

 . ادراک پایدار و اتکاء به آن :یقین

 کنند.  کنند و اظهار می علم به حق پیدا مییعلمون الحق و یظهرونه؛ 

هر چه که شود.  میهای شما از مصادیق لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر  مه داراییطبق این نگاه که پیش بروید ه

 هایی که دارید ناپایدار است.  همه این دارایی پس حیات دنیا ناپایدار استخصوصیت را دارد.  5دارید این 

گویند آخرت  صد میمقشود. در این موقعیت باید سریع به مقصد برسی. به این  های شما کم می هر لحظه از دارایی

ها اصال  کنیم. بعضی گذرد مطالب را فراموش می هر چه که سن می. های آنجا ثابت است که پایدار است. دارایی

د از بین واگر دارایی ها به ثابت تبدیل نش ایم. رود چه کتابی خوانده د که چند فرزند دارند. یادمان میرو یادشان می

روایات ثواب اعمال برای عوام نیست. برای اعمال توسط ائمه برای همین است. ثواب قرار دادن برای رود.  می

داری تبدیل به لهو ولعب شود. ظاهر کار پوشش  که دینبدترین اتفاق در زندگی انسان وقتی است خواص است. 

 رساند.  دین دارد ولی از این دین به ثابت واقع نمی

ا یک ویژگی از ناپایداری پیدا ه کنیم. هر یک از مولفه بررسی میای حیات دنیا را ساعت بعد  مولفه 5مختصات 

 شود.  کند. انواع ناپایداری مشخص می می

ای جز  به ثمرهکه فرد را از مقصد پایدار خارج و پس از گذر عمر یا گذشت اجل  است انواع ناپایداریمولفه  5این 

 رسد.  بیهودگی نمی

  .تکاثر نبودنتفاخر نبودن و  زینت نبودن، ن،لهو نبود ،لعب نبودن :آخرت گرایی یعنی

  این بحث تا قبل از بلوغ شرعی معنا ندارد. فرد باید به بلوغ برسد که حجت درونی او بتواند او را به حق برساند.
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 دومساعت 
 

این  !ای در حال عرضه شدن باشدت اما ممکن است در قالب و بیان پیچیدهد که اصل بحث ساده اسیداشته باشتوجه 

 برای کسانی می گویم که متوجه کار نشدند، متوجه این کار پیچیده بشوند. را

 «تکاثر»در معنای 

 ؛به حیات دنیا رسیدیم (1

 ؛در مرحله بعد به تعریفی از حیات دنیا دست یافتیم (2

ها شاکله  به تعریف حیات دنیا قناعت نکردیم و فرآیند حیات دنیا را از قرآن استخراج کردیم و از این (3

 ؛ا را به دست آوردیمحیات دنی

 هر مولفه حیات دنیا را با تعریف حیات دنیا انطباق دادیم. (4

هر مولفه را یک بار  هر مولفه را با تعریف حیات انطباق دهیم. حال باید و ایم های حیات دنیا را از فرآیند گرفته مولفه

 و یک بار معنای اختصاصی. کنیممعنای فرآیندی 

 کنیم! شاکله حیات دنیا جایابی میمولفه حیات دنیا را در  5 (5

مولفه ما کاری به شاکله  5برای این در حال حاضر  خواهیم انجام دهیم. این مرحله اصل آن کاری است که می

 .داریممولفه  5انطباق معنای حیات دنیا و  در حال حاضر نیاز بهنداریم. پس 

  سوال: برای تعریف چه چیزهایی نیازمند شاکله هستیم؟

 و فرآیند «اعلی»شاکله حیات دنیا را از  شوند. ای می شاکلهحالت که حالت ساختاری و فرآیندی دارند  هایی آن -

 شاکله باید یک چیزی باشد که بزرگتر از تعریف و فرآیند باشد. استخراج کردیم. «حدید»و  «یونس»را از  آن

 است. «ای مولفه»ساختار 

 هستند.« تا ... از» بصورت های فرآیند مولفه
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تک اعضا  ای که بتوانیم به تک کند به گونه خصوصیت این کار این است که موقعیت دنیا را به خوبی به ما معرفی می

 .دنیا در این فرد تجلی یافته استهایی که در دنیا هست بگوییم که فعال این جلوه از  و موقعیت

 رعد آمده است. برایثل حق و باطل در سوره دهد، که م شود، معنای باطل را می گونه مطرح می حیات دنیا وقتی این

 رعد باید بررسی شود.شاکله حیات دنیا سوره 

یعنی شما هر  شود؛ اجرا میکنیم روش به این شکل  ای را به صورت ساختاری بررسی وقتی بخواهیم معنای کلمه

 دارد. شاکلهو یک  ساختارو یک  فرآیندپیدا کردید یک را  چیزی مثل تکاثر

 

 خیرتواند ساختاری بحث شود یا  تشخیص اینکه یک کلمه میچگونگی 

مثال همز  تواند ساختاری باشد. ای آمده و در جای دیگر با معنای بزرگتری آمده است می کلمه اگر در جایی به گونه

ادبیاتی تواند در شاکله سیئات دیده شود، در نتیجه هر گناهی در ذات خودش  و لمز جزء سیئات است، همز و لمز می

ای  و یک مرتبه همز و لمز به گونه هاست کند که آن ادبیات توهین و تحقیر ارزش در مقابل ولیّ الهی درست می

 ای دارد. شود که وابستگی تامّ به هر سیئه می

 یعنی کلماتی ذیل خودشان دارند.ای دارند،  برخی مفاهیم، مفهوم شاکله

 واژه نظراتشان را گفتند: 3دوستان راجع به  -

 ( فعل + فقدان غایت = اشتغال بدون مبنای حقتکرار )انتظام :لعب

 توجه به نیاز + فنا = قصد + باطل عدماراده +  :لهو

 در لهو قصد باطل داریم در حالی که در لعب قصدی نداریم.

 کسی که فاقد آن است.به  تحقیر = زینت + برتری نمایی در نتیجه :فخر
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و  «مقایسه»شود، فخر  و در مقایسه ظاهر می استوار است «نماییبرتر»و « اریشمرترب»روی بر نمایاندن زینتی که 

فضل  «کشیدن رخ»و به  «نمایی برتری»درونش  در که ،دارد. فخر نمایاندنی را درون خودش «به نسبت دیگران»حالت 

 ای از ادعا کردن هم درونش دارد. . جنبهشود محسوب می

است یعنی کاری کردم که منجر به این شود که به صورت مثبت علمدار چیزی  «افتخار»مثبت آمدن فخر در حالت 

های ابلیس شمرده شده  شده باشد، این در روایات است ولی در قرآن فخر به صورت مثبت نیامده است و از ویژگی

 کند. فخرفروشی مین اعتبار را ندارند هایی که ای هایش اعتبار ویژه قائل است و نسبت به آن است و برای دارایی

بیند.  تر می تر از خودش است را پایین بیند که کسی که پایین مختال فخور کسی است که نه تنها خود را باالتر می

یعنی دوطرفه است. ممکن است کسی خود را باال بکشد ولی تحقیری برای دیگران در نظر نداشته باشد ولی اگر هر 

 شود. دو طرف را در نظر بگیرد فخور می

فخر مثبت  خودش ببیند و حالتی از برتری در او به وجود آید که حق نیست. در یعنی فرد مال یا دارایی فخر

 شود. استقالل نفس نیست. ولی در تفاخر استقالل نفس دیده می درونشافتخار(، )با

در معنای نیز یق التحقدار است.  و کش دار ادامه مرتب مسیرش تمامی ندارد،افتد،  فخر می وادیوقتی آدمی در 

 تواند درونش داشته باشد. در فخر، تظاهر به داشتن چیزی هم می کند. تفاخر، امتداد فخر را بیان می

 قصد دارایی = نمایاندن دارایی به قصد نمایاندن دارایی نمایاندن بی

قصد است. یعنی  اگر درون خودش چیزی نداشته باشد، پس بی گوییم خودش، خودش است. میما هر چیزی که 

بنابرین  کند نه با خودش. قصددارکند با یک چیز ثابت باید  )قصددار(با قصدهمراه اگر کسی خواست دارایی را 

 قصدی است. حیات دنیا لهو و لعب است، لعب یعنی بی قصدی و لهو اراده بی

 گرایی است.  جلوه است و فخر نمایاندن و تکاثر، کثرت :زینت

کند که جمع کند. یعنی طلب کثرت بدون قصد  جمع می .گرایی به داشتن برای داشتن، کثرتبه معنای میل  :تکاثر

 خاص و ثابت. که نمایشش در تفاخر است.
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 لعب انجام دادن کاری است که قصد مشخص و حقی نداشته باشد.

در لعب کاری را  کند.لهو یعنی کاری که امکان قصد موجه برایش نیست را اراده کند. یعنی کار بی قصدی را اراده 

بینیم که  ای را می صدی در آن نیست. در لهو یک ارادهبینیم که ق دهد که غایت مشخصی ندارد، کار را می انجام می

شود ولی خاصیتی  در واقع وقتی محصول تولید می تواند قصد معقولی داشته باشد. کاری را انتخاب کرده که نمی

 است. ندارد که ناظر به مشاهدات ماست لعب

 که لهو است حتما درونش لذتی وجود دارد.اری ها آمده است که ک کند. در کتاب در لهو یک منفعتی را اراده می

ریزی کنی را جدا کن،  توانی برنامه ساعت یک شبانه روزت را بنویس، کارهایی که می 24گوییم که  مثال می

خواهم غذا بخورم،  یر، یعنی هدفمند باشد. مثال من میخواهی انجام دهی را برایشان قصد در نظر بگ هایی که می آن

 هدف چه باشد؟ سیر شدن و نیرو داشتن برای کار.

لعب در  گذارد. را تحت تاثیر می ریزی برنامهلهو عنصر  .ای که مدّ نظر است اراده قصد ثابت کردن است اراده

 است که شما چه کارهایی کردید؟ آیا فایده حقی داشت؟ اگر نداشت پس همه لعب بوده است. ارزیابیقسمت 

رفته  عمر از سال 1بیند که  کند و می وقتی نگاه به عقب می .لهو بحث است و اراده درمطرح لعب بحث محصول در 

د یک سال جدید را شروع کند، خواه سال عمرش پوچ بود یعنی لعب بوده است. حاال می 1، اگر ستباال نرفته ا ولی

گیری  آید. و لعب روی واحدهای نتیجه گیری می لهو روی واحدهای تصمیم او باید کارهای مفید را اراده کند.

 ها دو چیز نیستند. بلکه یک چیزند. در واقع این آید. می

یلعبون: یعنی بوده است. ) «العب»شته است. پس او کسی هست که کارهایش برایش سود حقیقی و آخرتی ندا

تواند برای  گیری برای کارهایش نمی کند( این فرد در هنگام تصمیم سود تولید می ای که جنس بی کارخانه

واند قصد کند که شود که او نت نام دارد. یا یک چیزی منجر می «الهیه»کارهایش مقاصد حقیقی را در نظر بگیرد؛ که 

شود یا در اثر غفلت یا نسیان حقیقت  اش پرت می یا در اثر مواجه با چیزی توجه الهاکم التکاثر(.باب افعال است )

 گفته می شود.« الهی»است که به او 

در انسان لهو روی  اما ،. زیرا لعب در انسان تولید است و مثل کارخانهانسان الهیه داریم اماالعب برای انسان نداریم 

 آید. قصد می
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 است.  یکند. دقیقا ساختار تفکر همین شکل را از لهو و لعب خارج میفقط تفکر است که انسان 

وقتی انسانی نه کارش مفید حقیقی است و نه تصمیمش بر مبنای حقیقت باشد ولی باز این کار را انجام دهد دچار 

 «گویید فهمم شما چه می من نمی»شود،  کند که موجه جلوه می شود. زینت، عامل تکرار است. کاری می می زینت

 . «توانم قصد داشته باشم من نمی»

بودن نش او را به مفیدبود هفاید نامفید بودن و بیحدّ وسط بین لهو و لعب و مدام تکرار شدن این چرخه، زینت است. 

داند که  سیگار نمیاهل مثال سیگار ضرر دارد، مگر  شود. توجیه است که زینت دیده میبه عبارتی گرداند،  برنمی

که اینقدر مجبور نبودی بکشی،  گوییم که اگر آرامش بود رسم، می گوید که من به آرامش می دارد؟ میضرر 

 گوید که من اعتیاد دارم! می

کرده و  گر باشد. مثال قبال غیبت می اش کنم، تسهیل ای خواهم چرخ دنده خواهم به زینت حالت جلوه بدهم، می نمی

کند. وجه زینت طبق  آید و بالفاصله سرش را به چیز دیگری گرم می یخواهد که عذاب وجدانش را کم کند م می

گیرد.  و امکان اصالح را از انسان می مسیر استکردن برای ادامه  گری و موجه آیات اول سوره فاطر حالت تسهیل

اختار شود. زیرا س شود که بهتر نمی یاین است که بداخالق همیشه بداخالق است. هر کسی هر سیئه دارد بدتر م

 شود. حیات ساختار به پوچی رسیدن است. در واقع زینت شارژکننده لهو و لعب می

ای  کند که لهو و لعب به تفاخر و تکاثر برسد. به وسیله زینت، شبه قصدها به قصدهای مقایسه زینت وساطت می

گرایی و استمرار  کثرت شود و فرد را به صورت غیر حقیقی به نمایاندن خود به دیگران به صورت موجه، تبدیل می

 زینت القایی است، محل القای شیطان زینت است. کند. آوردن امور و جمع آن ترغیب می به دست

ها را حیات دنیا بدانیم، مثال بگوییم حیات دنیا عبارت است از ماهیتی که سود حقیقی و  این سخت است که همه این

سازی  ( قابلیت تصمیمم چنین این ماهیت )حیات دنیادش لعب است، هآخرتی در آن قابل تصور نیست، پس خو

 آورد یا در اثر غفلت یا در اثر نسیان. برای مقصد حقیقی برای کسی را به وجود نمی

 شود. لعب و لهو می وارد ماهیت دنیا مطرح استوقتی بحث 
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 اشبه قصدها در این دنی

دادن خودشان و جمع مال  و به عنوان موجه جلوه زده به صورت خودنماییهای دنیا مماهیت این حیات به نمایاندن آد

 دهد، حتی زرتم المقابر. و اوالد به صورت پیوسته سوق می

 چگونه تفاخر به تکاثر وصل می شود؟ 

چون مقایسه شدن مطرح است، پس تکاثر الزم است که تفاخر در حال تزاید باشد. مثال در عقد و عروسی و  -

ها  کدام از این واژه هیچ« مد»با هم دارد. برخی مفاهیم مثل رایی تفاخر و تکاثر را مدگ شود. جهیزیه ما تزاید دیده می

 را کم ندارد.

گوییم خاصیت حیات  فزایندگی است. و اگر می  رسد این است که خاصیت حیات دنیا علت اینکه تفاخر به تکاثر می

 .مدنیا ربط دهی ها را به ماهیت حیات دنیا لهو و لعب و تفاخر و تکاثر است، باید این

. شود دیده می غیرهاند. جایی که لهو و لعب و  ما االن فی حیات دنیا هستیم، مثل اینکه ما را به یک جهنمی انداخته

 اند که یک مقصد واقعی را در نظر بگیر که دنیایی نشوی. حاال به ما گفته

 ه جلوه دادن و تفاخر است.زینت دو بعد دارد، بعد درونی که توجیه لهو و لعب است و بعد بیرونی ک

و  کند این اصلش است(، این یک چرخه است، زینت چرخه بودن را حفظ میماهیت حیات دنیا لعب، لهو است )

بررسی تواند  تبدیل به تفاخر و تکاثر می شود. یعنی اگر کسی بخواهد ماهیت حیات دنیا را بشناسد این سیر را می

 .کند

، دچار لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر قصد کند حیات دنیا را است، اگر انسانحیات دنیا افتاده انسان در این 

و اگر انسان خدا را، رسول را و حکم الهی را قصد کند حیات دنیا برایش وسیله است. برایش زینت و تفاخر  شود می

انسان قدرتی عطا کرده است که انسان می تواند در حیات دنیا باشد ولی در حیات دنیا نباشد. یعنی خداوند به  نیست.

با اینکه در حیات دنیاست در حیات دنیا نباشد. مثل اینکه فکر کنید اینجا آب است، و شما یک کشتی دارید که با 

 شود. شوید. پس اگر کسی قصد آخرت کند، حیات دنیا برایش امن می کشتی در آب غرق نمی
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ها همه  اینهایشان ) هایشان یا در فعل هایشان یا در میل هایشان یا در طلب ها در قصدهایشان یا در اراده بنابرین انسان

خود انسان اگر دنیایی شد، لهو و لعب است. یعنی خود انسان قابل لمس است شوند.  یکی است( دنیایی یا آخرتی می

خود انسان خودش شود. اگر  شود خودش لهو و لعب می و لهو و لعب است. یک انسان که هم جنس با حیات دنیا می

 سوزد. در آب است ولی خیس نشده است. نبود یعنی در آتش است ولی نمی تفاخر تکاثر وزینت،  ،لعب ،لهو

باالترین اولویت برای هر انسانی در زندگی اصالح  فتد اصالح قصد است.اترین اتفاقی که برای انسان باید بی مهم

 قصد و فعل، اراده، طلب و انگیزه است.

کارش اصالح نفس است. یعنی  «نذیر» نام دارد. «نذیر»گر قصد و فعل است  در قرآن اصالح آن کسی که

اش به آخرت نباشد به صورت  کند. اگر کسی توجه کند. توجه فرد را به آخرت جلب می پرتی را جمع می حواس

 رود. لهو، لعب، زینت، تکاثر و تفاخر میعادی به 

شناسی در  های روان است. یعنی درمان همه بیماریسوره حدید(  20)آیه های روان شناختی تابع این آیه  همه بیماری

بیماری  ای به گونهو هر کدام  کند گرفتار میفرد را این آیه است. همین مقدار که قصد کسی به سمت دنیا برود 

عنی بیماری لهو یک مدل است، بیماری زینت های روانی است. ی ها همه خاستگاه تمام بیماری کنند. این ایجاد می

عامله ناصبه( در نظر بگیرید که افسردگی به خاطر لعب باشد ). مثال اگر کسی افسرده باشد و غیرهیک مدل و 

 ام نداشته ام. گوید که من هیچ کار مفیدی در زندگی می

هایش را با  خاصیت است، نداشته شدت بیماری است. یعنی اگر کسی در عین حال که در واقع کارهایش بی «تکاثر»

شدت افسردگی و  . در نتیجهرد و از طرفی همه ازدواج کردندبیند که هیچ ندا دیگران مقایسه کند، از طرفی می

ود تکاثر است. حرکت خالف جهت نوعی شکنجه است، از یک طرف دست و پایش را به لعب لعبش که زیادتر ش

 .... .بندد. خب این وسط  میبندد و از یک طرف خودش را به تکاثر  می

اضطراب محصول  مورد است. 20آورند. مثال دلیل افسردگی من این  هایشان دلیل می انسان ها برای ماندن در بیماری

 کند. ارتباطشان شدت ایجاد می ند.ک می تولید عناوین بیماری ،ها خود اینلهو است به نسبت لعب. 

 تر است نسبت به درمان! استداللش در حال خودش قوی است، سخت کسی که است. زینتاستدالل کردن کار 



13 
 

چیزی یاد بگیرد ولی به مشکل خورده است، اگر به قصد قربت آمده است که نتیجه اش را گرفته  تااگر کسی رفت 

 است. اگر به قصد قربت نبوده خب به قصدی بوده است. رسیدن به قصد نسیه نیست، نقد است.

هی  )اسم . روی کارهایت اسم نگذارمتر شوم باید به قرب رسیده باش اخالق رفتم که خوش اگر من یک کالس قرآن

محبتت به خدا زیاد شد؟ اگر نشد پس قرب نبوده است.  آیا . برای خدا، نقد است. نسیه نیست. یعنیمتفاوت و متنوع(

دا، ولی برای یک اتفاق برای خدا گویی برای خ زند، می نزدیکی به خدا یعنی محبتت بیشتر شده باشد. دنیا گول می

 نیست. خدا نقد است. حیاتش دنیا باشد یا آخرت، فرق ندارد تعلقی به دنیا ندارد.

قصد ما این است که چهره ناخوشایند زینتی که در قوه مخیله ما از دین و دینداری شکل گرفته است، از زندگی باید 

صدقه دادم، اگر به فکر جبران بودم یعنی برای خدا نبوده  شکسته شود. باید واضح شود. اگر من برای رضای خدا

اهمیت است که  بی انقدر دنیا برایش نآ ها اگر گفته انفاق کنید، و اسراف نکنید، برخی است، برای جبران بوده است.

توان  نمیخدا لبخند هم  برای غیر برای همین امر کرد که انفاق کنید و اسراف نکنید.  دادند. شان را می همه زندگی

 توان کاری کرد، آخر او چیزی ندارد که برای او بتوان کاری کرد. زد. برای غیر ثابت نمی

طور که شاید و باید است به  و اولیای الهی را پیر کرد این بود که نتوانستند حقیقت دنیا را آن ءتنها چیزی که انبیا

شود. کار انذار  دانم چطور می را پیر کرد. نمی آله( و علیهو )صل اهللمردم بگویند. برای همین سوره هود و واقعه پیامبر

 است. کار عبرت است. باید دیدن و شنیدن فعال شود.

علم در دنیا در هر  دهند. شوند و خاصیت حیات دنیا را برای مردم تغییر می حاکم بر دنیا می ،دانیم که مومنین می

 .هم هستندآخرتی در هر حالتی تاییدکننده  مدل و کند دیگر را نقض می یکحالتی 

شود.  ای می دوری از لغو اگر کاربردی شود امر ساده کنیم. کاربردی میهای عبث و لغو را در جلسه بعد  واژه

 به ما داده است. ها را نیز آن نجات از طور که دنیا را پر از امواج و فتن کرده است کشتی خداوند همان

 بر محمد و آل محمد به خوبی عبور کنیم به برکت صلواتکه از دنیا  یمشاءاهلل توفیق داشته باش ان

 

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(

س  


