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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 25/06/96اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ( پنجم     جلسه )    عادیات  سوره مبارهک           

 

 .صلواتي عنايت بفرماييد ،مباهله عيدجهت قبولي طاعات و عبادات و مبارکي اعياد به خصوص 

در باقي مانده اين  ،داده شدههاي الهي که در حج قرار  دهد که از مواهب و هدايتبشاءاهلل خدا توفيق  که ان براي اين

 صلواتي عنايت بفرماييد. ،ماه استفاده کنيم

*** 

پيرامون ه طور عميق تنها مطرح کرديم و باز منظرهاي مختلف پژوهشي بحث سوره مبارکه عاديات را به حال تا 

 «والعاديات ضبحا»خودش  مانندعاديات  که سوره رسيد پژوهش کردند. بنظر ميچيان  چيت آقاي ،«انسان»مبحث 

شاءاهلل دو مبحث را از سوره  انيشان باقي نمانده است! پژوهشگران کالس را به نفس نفس انداخته و رمقي برا ،است

را کار کنيم از  اياهيم سورهخو ه ميکه شروع کنيم الزم به ذکر است که وقتي ک کنيم. منتها قبل از اين پيگيري مي

 مامتدر اين قسمت ما از  اما ،قرآناي و قرآن به  اي، تفکر، سوره کنيم مثال کلمه هاي مختلفي استفاده مي روش

کنيم زيرا اغلب شما  و کار مي ه منظري وارد سوره شدهکنيم. البته براي شما مهم است که ما از چ ها استفاده مي روش

ظاهر شده است و اگر کتاب را  پژوهشي تفکر در کجا برد آن را ياد بگيريد مثال ثمرهايد و بايد کار واندهکتب را خ

 شود اما مي دهيد، انجام ميگويند که چون شما اين کار را  ها مي د. برخيش ها از شما سلب مي دانستيد کدام توان نمي

ها هم قابل تحصيل  روشاين پژوهش ها را انجام دهد. اين در حالي است که هر کسي بايد بتواند دقيقا  !توانيم ما نمي

 و هم قابل دفاع است.
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 مرور سوره

همان اسبان دونده براي جهاد که از شدت سرعت به نفس نفس افتادند. خورد به  سوره چنين است؛ سوگند مي

و  کنند ه هنگام صبح حمله ميشود و آن رزمندگاني ک آتش برخاسته مي ،ها شان با سنگ اسباني که در اثر تالقي سمّ

ز دشمنان قرار و به وسيله آن حمله و اين فرآيند در جمعي ا شود گرد و غباري برانگيخته مي ،ها در اثر حمله اين

 کند. جواب قسم آن ادامه پيدا مي« ءفا»است و بعد با  «واو قسم»گيرند که به معناي فاتح بودن است. اولش با  مي

تواند ببيند و  ه آن گواه است و شهود دارد که مياست که انسان نسبت به پروردگارش کنود است و خودش نسبت ب

هاي خير را اشتباه  است که مصداق« حب خير شديد»ين کنود بودن علت ا تواند بر عليه خودش گواهي بدهد. مي

 دهد. تشخيص مي

د رجوع کند و علمش را شد. مرتب باي نميکنود  ،کرد ه اگر انسان به اين نکات توجه ميگويد ک به بعد مي 10آيه 

گيري  شود و قابل اندازه جدا ميداند که آنچه در صدور است يعني پيوسته بايد بداند. بايد ب تجديد کند )افال يعلم...(

کند.  شود و وضعيت افراد را مشخص مي دادن مي قابل جزا ،افراد است «فعل»چه که در  شود. آن و قابل جزادهي مي

ن جهت شبيه دهد و نه به عمل. در واقع اين سوره از اي انند سوره انفطار به فعل نسبت ميجزا را هم ،10در اين آيه 

 .شود سوره انفطار مي

استشهاد انتهايي آيه که هم بر انسان کنود تفوق دارد و هم دليلي بر جزا و عقاب  «(11) لَّخَبِيرُ يَوْمَئذٍ بهِمْ رَبهُّم إِنَّ»

و خداوند از جزئيات به صورت  ها خبر دارد شوند و خدا از آن گاه با هم جمع نمي هيچ «کنود»و  «عاديات»دارد. 

 تفصيلي اطالع دارد.

، همين نکات بس اگر در خانه کس است همين ترجمه براي تذکر کافي است که ابتدايي سوره است و اين ترجمه

 است!

 عمل انعکاس صدر است. نکته:

گفتند قوم آريايي.  کند مثل قديم که مي تقسيم مي« کنودي»و  «عادياتي»ها را به دو دسته  خيلي ساده، سوره انسان

 خصوصيت آورده است. 5و براي قوم عادياتي هم  خصوصيت کلي است 3خصوصيات قوم کنودي 
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هايي که  اين پژوهشدر مورد مان اين است که  به هر حال ما وظيفه داشته باشيم.اي  هيم کمي بحث واژهخوا حال مي

بدانند که اين سوره  تاحداقل طرح موضوع کنيم  ،ممکن است به وسيله اين کار در بين پژوهشگران رواج پيدا کند

 ؛هاي اين مباحث را دارد. اگر بخواهيم روي کلمات سوره دست بگذاريم پتانسيل

 ا از اول معنا کنيم و جلو بياييم.ها ر يکي يکي واژه ،هاي قبلي گونه است که مثل سوره اينيک مدل   (1

 بندي کنيم و نظام واژگان استخراج کنيم. سطح ،نويسيم ها را مي گونه که واژه همان (2

 سطوح مختلفي از کلمات داريد: شما در واژگان اين سوره،

 «مغيرات»، «موريات»، «عاديات»کلمات اسم فاعل داريم، مثل   (1

 حالت اسم فاعلي است. اماآثرات ندارد و با اينکه اسم فاعل نيست  «وسطن»و  «اثرن»

 سرعت :عادیات 

 :ايجاد آتش، خارج شدن آتش از سايش دو سنگ چخماغ. باب افعال است و حالت متعدي پيدا  موریات

 کند. مي

 :حمله و شبيخون اغاره 

 :برانگيختن اثاره 

 :در وسط قرار گرفتن وسطن 

 کند.  جا نظام پيدا مي ها هم حالت مصدري دارد. اين اين جمع:، نقع، قدح، صبح، ضبح

 وجود دارد. روح معناي مشابهي در اين واژگان قرار دارد. ها حرکت يا فرآيندي در همه اين

 :نفس نفس زدن ضبح 

 :زمان صبح صبح 

 :گرد و غبار قدح 

 :فرد نبودن )بيش از يک نفر بودن( جمع 

 تر شود. تواند دقيق باز اين واژگان مي
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ي اين کند و واژگان در حوزه انسان است. بيشتر حالت صفت و وصف دارد. جالب را مطرح مي «انسان» (2

 است. الخیر لحبو  شدید، شهید، کنودها اين است که ارتباطي با يکديگر دارند،  وصف

 کنود به رب -

 شهيد به ذالک -

 شديد به حب الخير -

 ها حالت وصف دارد. اين

 :ناسپاس، شبيه کفور معنا کردند. کنود 

 :گواه شهید 

 :و حالت تزايد.در فارسي هم هست که معناي شدت دارد  شدید 

 حصّلو  بعثرکند:  فعليت را مطرح ميهاي  حالت (3

 شود. يتش اين است که با فاعلش معنا ميمعنا کرد. حالت فعل دارد و فعل خاص حصّلو  بعثررا بايد با  صدرو  قبر

 :برانگيختن بعثر 

 :نهفته شدن قبر 

 ّبه نتيجه رساندن ل:حص 

 :خارج کردن صدر 

 اند. اي در ارتباط با هم واژهدرونشان ارتباطي وجود دارد. اين نظام بين صدر و قبر، 

 خبیر ،شهیدهاي مشبه که براي خداست:  صفت (4

 .داري و ايجاد تفصيل داني و تفصيل ثبوت صفت خبرويت، يعني اينکه تفصيل خبیر:

احاطه دارد. عالوه بر اين  ،و نسبت به آن اموري که تفصيل دارد شود به واسطه اين صفت است که تفصيل ايجاد مي

 داني است. براساس اين تفصيل ءشود يعني پاداش و جزا هم به آن اضافه مي «جزاء»
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التحقيق هم مراجعه  کتاب درونشان ارتباطاتي هم وجود دارد زيرا ما به ،داشته باشيد ننيم نگاهي به واژگااگر 

ح کلمات تعيين جا به دقت واژه کاري نداريم و فقط سطو ما در اين به ترجمه نگاه کرديم. خاصي نکرديم و تنها

 شود.  مي

 بندي آن. واژه در بستر سوره و طبقه اسم این سبک کار:

شود که روح  کنيم و اين منجر مي هاي کالم را لحاظ مي کنيم، حدّ و فصل نميبندي يک سوره را حذف  ما طبقه

 کنيم. فکري ميها،  معناي حاکم بر واژگان را کشف کنيم. حتي براي جمع واژه

ها بايد  بينيم که اين نام اين سبک باشد. اگر دقت کنيم ميتواند  مي« هاي متشابه عبه سبک جمبررسي واژگان »

و خبر و تفصيل، يعني يکي از مصاديق تفصيل در سوره  (ل ما في الصدورحصّ)ارتباطي با هم داشته باشند، 

خواهيم  ميمثل اين است که بگوييم  .«حصّل» تا «بعثر»و  «شديد»تا  «کنود»، «وسطن»گردد به واژگان عاديات تا  برمي

مجاهدان/ تفصيل فاعليت فصيل حال مجاهدان/ تفصيل حال غيرشود: ت مي ،را در سوره عاديات بررسي کنيم «خبير»

/ (غبار بودن، نفس زدن و غيره و در گرد حالت هاي صبح،ل در حالتي قرار گرفتن مجاهدان )يافتن مجاهدان/ تفصي

 مجاهد و غير مجاهد(ها )  فاعليت همه انسان

بعثر ما في )خورد که من همه اتفاقات قبل را  و اين به اين درد مي هاي قبل است دسته چهارم نتيجه و برآيند دسته

بشود که يا  (ل ما في الصدورحصّ)براي آن است که  (في القبور بعثر ما)بدانم.  (ل ما في الصدورالقبور و حصّ

 است. «عادياتي»و يا  «کنودي»

 شود: عاديات و کنودي دو گونه مي« صدر»يت وضع

 بررسي کنيم.تر  دقيقپژوهش الزم است که به کتب لغت مراجعه کرده و  واژگان را  در اين قسمت

 با مراجعه به کتب لغت، به تفصيل و تبيين خواهيد رسيد.

 در التحقيق چنين آمده است: «ضبح»مثال در معناي واژگان 
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 :«ضبح»

 أو انسان في التحرّج ذلک کان سواء فعّاليّة، جريان في تحرّج و الباطن في تضيّق هو: المادّة في الواحد األصل أنّ

 .«باطنه في تحرّك بحسب کلّ جماد، في أو نبات في أو حيوان

گوييم نفس نفس زدن، کار ترجمه مصداق است و کار معني کلمه اين است  وقتي مي اماما فقط ظاهر را کار کرديم 

 کند.  را بيان ميکه مفهوم 

 هست. نيزو طبق نظر ايشان در حيوان و جماد  آمده: تنگي در باطندر معناي واژه 

 منها کلّ ففي(: الجمع من نوع هو و) الضبط و( الجمع) الضبر و( القبض) الضبث کلمات: المعنى هذا على يدلّ و

 .التوسّع قبال في التضيّق معنى

 است. «جمع»اين معنا با قيد 

مثال در حرم . شود که شما يک حالت داشته باشيد که بتواند تنگ شود، اين واژه معنا مي هر جايي

اين تضيّق است يعني در اثر ورود به  گوييد فشار نده! اين عاديات ضبحا است. رويد؛ مي السالم( مي )عليهمبيت اهل

 شود. جايي فشار بيشتر مي

 شود. عجيب مي ،بگذاريم نفس نفس را« ضبح»حاال اگر ما واقعا بخواهيم جاي 

 : «قدح»

 گويد: اينجا مي اماگويند ضربه زدن به صورتي که آتش خارج شود  جا مي همه

 قدح و التعييب، و النسب في القدح: مصاديقه من و. نقيصة يوجب ء شي في تأثير هو: المادّة في الواحد األصل أنّ

 .النار قدح و. الشجر في و األسنان في الدود

خورد  ود. حتي سمّ اسب هم که به سنگ ميش اش کاسته مي چخماغ وقتي آتش مي شود، از ثمره وجوديدو سنگ 

 شود و بايد تعويض شود. در قدح سايش و فرسايش داريم. دچار نقص مي
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تر  نوراني اماشود  مومن هر روز از عمرش دارد کم ميافتد.  شدن اتفاق مي موريات قدحا، يعني اين ايراء در اثر کاسته

و من »شود،  و روز به روزش کم ميشدن همراه است   خواهد شد. موريات اين مومن قدحا است. حتما با کاسته

 .«نعمره ننکّسه في الخلق...

 :«صبح»

 .باطنيّ أو ظاهريّ تنوّر حصول و معنويّة، أو مادّيّة ظلمة في انکشاف هو: المادّة في الواحد األصل أنّ

 آيد، مادي يا معنوي. پديد ميوضوح و کشفي که در ظلمت 

 :«نقع»

 أو دواء من محلّ في الماء انتقاع: مصاديقه من و. محلّ في استقرارها و أجزاء تجمّع هو: المادّة في الواحد األصل أنّ

 دقّ ما تجمّع و. الحيّة ناب في تجمّعه و سمّ استقرار و. استقراره و بئر أو حوض في ماء تجمّع و. نبيذ أو زبيب أو تمر

 غبارا. يسمّى و محلّ في التراب من

 جا. حوض انتقاع الماء است، جمع کردن آب در يک

 به معناي ريزگرد است. «ما دقّ من التراب»غبار است. که نشان دهنده تجمع اجزاء خاك است.  «نقع»مصداق 

 کند. معناي کلمه به توسعه بيشتري هدايت مي

 :«جمع»

 کما مختلفة المفهوم هذا مصاديق و باالجتماع، عنه يعبّر و آخر، الى ء شي انضمام هو: المادّة هذه في الواحد األصل أنّ

 .رأيت

 شود. ضميمه کردن دو چيزه به هم جمع مي

 شوند. اي بسيار جالب مي ساير کلمات هم در سيستم واژه

 شود. چنين مي ،وارد سوره شويم در ابتدا با همين تحليلاگر بخواهيم 
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 های اسم فاعل کلمه

 + ملحقات

 صفت مشبه فعل صفت و وصف مصدر

 

 عاديات: سرعت

موريات: خارج 

 کردن آتش

مغيرات: حمله و 

 شبيخون

 اثرن: برانگيختن

وسطن: در وسط قرار 

 گرفتن

ضبح: نفس نفس 

 زدن

 قدح: ضربه زدن

 صبح: زمان طلوع

 نقع: گرد و غبار

 جمع: فرد نبودن

 کنود لرب: ناسپاس

 شهيد لذاك: گواه

الخير: شديد لحب 

 با شدت

بعثر: بعث و 

 برانگيختن

 قبر: نهفته شدن

حصل: به نتيجه 

 رساندن

صدر: از درون 

 خارج کردن

ثبوت صفت 

خبرويت: تفصيل 

داني و تفصيل داري 

 و ايجاد تفصيل

 

تفصيل فاعليت يافتن 

 مجاهدان

تفصيل حال 

 مجاهدان

فاعليت و حال غير 

 مجاهدان

فاعليت همه ي انسان 

 ها، مجاهد و غير

 مجاهد

جزاء + پاداش 

 براساس تفصيل

 

 تر از رسيدن به آن است.  استفاده از جدول باال بسيار مهم

نويسي کنيم. ما  ها گزاره گيري کنيم. بايد براساس ارتباط بين واژه بندي و نتيجه بايد شروع به جمع در اين قسمت

 غيرهشود از مفردات، قاموس و  ميقيق باشد، کنيد الزاما از التح هايي که کار مي م که واژهياصراري ندارخيلي 

، برخي کارها راحت ي با نظام آن سوره ترجمه شده استا ال مهم نيست چون در سوره هر واژهاستفاده کنيد. اين اص

کارها واگرا است. مثال  امارسيد  هاي زيادي مي به گزاره )ره(است و برخي سخت. در کارهاي عالمه مصطفوي

شود. يعني  در نهايت هم سوره مصداقي مي اماشود  اي ديگر مي شود و واژه ديگر به گونه سالک الي اهلل مي «عاديات»

باز هم از مفهوم به  امابه اين هم وارد است. مفهوم را فقط باالتر برده است  ،شود همان ايرادي که به ترجمه وارد مي

ها چايي  گاهي به همه دمنوش اماگوييد چايي  يي ميست. مثال گاهي فقط به چااعنوان مصداق استفاده کرده 

 گوييد. پس اين فرقي نکرده است. مي
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 گزاره های جدول:

  هاست، يکي سعادتمند و  در دو طيف از انسان «فعل»کلمات سوره مبارکه عاديات نشان دهنده وضعيت

است.  «فعل»اي دارد؟ اين در نظام  اين چه استفادهحاال  :يکي غير سعادتمند. حاال ممکن است کسي بگويد

عمل از نفس خارج  اماتفاوت فعل و عمل در چه بود؟ فعل صفت نفس است و چسبيده به نفس است 

در صحنه مبارزه است و  زمانيموريات و ... صفت فعل است و نه صفت عمل.  شود. عاديات و مي

زور، پول، خدا و هايشان نداريم ) ي به نيتهاست و کار روند، اين عمل آدم گوييد همه دارند به جبهه مي مي

شدگان برخي شهيدند. مثل همان بنده خدايي که شهيد راه  ....( ممکن است کشته شوند که از بين کشته

 حمار شد، ظاهرا جنگ تمام شد و رفت يک االغ را به غنيمت ببرد که تير خورد و شهيد شد. 

است،  (حصل ما في الصدور)فعل است. در قيامت  ،انگيزه عملعمل جنگ کردن، با نيت ممکن است مطابق نباشد. 

 توانند بلند شوند. يعني مجاهدها مي

تواند  فعل است که مي که اين گوييد فعل است يعني گوييم فعل است! وقتي مي مي اماعاديات نهايت عمل است 

 عاديات درست کند. 

 بررسي کرديم. «صدر»گرفتيم و بعد با  «خبير»را در اين سوره از  «فعل»

 کند.  ت فعل و حالتشان با هم مقايسه ميسعادتمند را در وضعيغير کلمات سوره افراد سعادتمند )مثبت( و

کند: بر وزن فعول و فعيل. يعني فعل و حالت را به صفت تبديل  اين را به صورت صفت يا وصف بيان مي

کند. خصوصيتش اين است که فاعل، زمان  کند. در حالي که افراد سعادتمند را به شکل فاعل مطرح مي مي

داريم يعني امروز  وقتي زمان را از فعل برمي بار نيست. فقط يک ،دارد. زمان را که بگيريم فاعليت اماندارد 

صفتش حالت فعال  اماکاره است. اسم فاعلي شبيه صفت است  اينطرف فردا چنين است و  و فردا و پس

صفت مشبه يعني به فعاليت و تثبيت او بيش از صفتش توجه شده است.  دارد. اگر جايي اسم فاعل بود و نه

اش چطور است بلکه خروجي  در صفت مشبه مهم نيست انگيزه امادر اسم فاعل انگيزه و قصد مهم است 

 شود. ديده مي
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وقتي اسم  کنيد يا تر در متن خودتان وقتي صفت مشبه استفاده مي ها را از کتاب بالغت گفتيم. به طور ملموس اين

 شود.  متفاوت مي ،بريد فاعل به کار مي

 گردد.  برمي «رغبت دروني»و  «انگيزه»و  «نيت»شدن به  ريزي سرّ عاديات بعدا در نظام برنامه نکته:

ستون خيمه تدبر را ندارد! نسبت  ،، ادبيات نداند«تدبر»بسيار مهم است، اگر کسي در حوزه  بحث ادبيات عرب

 است و مستقل است. «تاسيسي»نسبت نماز است به دين. بايد ادبياتش هم ادبيات قرآني باشد يعني  ،ادبيات به تدبر

بايد ادبيات کودك را بداند، ادبيات کودك ادبيات فطري است و  ،مثال اگر کسي خواست تربيت کودك بداند 

 ادبيات فطري از قرآن قابل استخراج است.

 شود. منشاء سرعت انسان از  در راه خدا و اثر بخشي صادر مي از صدر انسان، کندي و ناسپاسي و سرعت

  صدر اوست.

در آيات احکام است و نوعا آياتي که حالت پيچاندن دارد  «خبير»تر از عمل، فعل است. تقريبا همه آيات  مهم نکته:

 و فرد احساس مي کند که مي تواند با دستکاري به کسي ظلم کند.

  عمل کرده است و بنابراين آيه عاديات شده است. بنابراين  «يعلم اذا بعثر»آيه انسان سعادتمند )مجاهد( به

 فىِ مَا بُعْثرَ إِذَا يَعْلَمُ أَفَلَا»آيات داراي فاعليت مثبت در او جاري شده و توانسته اثاره کند. به طور حتم به آيه 

عمل کرده که توانسته عاديات شود و محصول او به اثاره و به وسط بودن جمعي دست يابد. اين  «(9)الْقُبُورِ

حتما در درون بايد باشد( و در بيرون )وسطن به توجه به اين آيه انقالبي )اثاره( در درون ) يعني محصول

 و بيروني. جمعا( است. اين نکته خيلي مهم است. محصول توجه به اين آيه دو انقالب شد، دروني

 دين ناتوانم و حوصله ندارم، چراي آنريزي بسيار مهم است. اگر کسي گفت که من در راه  اين آيه در حوزه برنامه

ه آن توجه ندارد. در نتيجه را خدا گفته که تو به علمي که درونت هست باور نداري، علم درون انسان است ولي ب

تواند زندگي فردي و اجتماعي انسان را  کليدي است که نقش محوري آن مي «(9)الْقُبُورِ فىِ مَا بُعْثرَ إِذَا يَعْلَمُ فَلَا أَ» آيه

 دگرگون کند.

رود و بعثر براي خدا به کار  اثاره براي انسان به کار مي يک است و به معناي برانگيختن است.اثاره و بعثر به هم نزد

 رود. يم
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 شويم. وارد مي ريزي هکم داريم در اين سوره به حوزه برنام کم

 :«بعثر»

 شود. به آن اضافه مي« راء»اش بعث است ولي  کلمه عجيبي است که ريشه

 کالبعثرة معنى، و لفظا منظورين يکونا أن و کلمتين، من اللغات هذه أمثال وضعه حين الواضع يأخذ أن ببعيد ليس أنّه

 و الدعر من دعسر و دعکر و دعثر و. آخر لفظ و البحث من البحثرة و. الثرى أو البثر أو کالعثر آخر کلمة و البعث من

 .هکذا و. آخر

 دهد. اگر بعث باشد، برانگيختن معنا مي اند. ها زايش پيدا کرده اند و از آن يک سري کلمات بين دو کلمه عربي بوده

ه قرار مواجهدر شدت در برانگيختن که در آن نوعي اختيار و عمل به وظيفه قرار داده شده است. يعني با شدت 

 گيرد.ببه نحوي که برانگيختگي صورت دادن 

 (حصل ما في الصدور)گونه باشد  است که اگر اين (بعثر ما في القبور)داشتن  ،هاي افراد دليل موفقيت در برنامه

 هايش را به عمل تبديل کند. يعني توان اين را داشته باشد که با سرعت انگيزه ،شود مي

شود براي اين است که ما از عمل به  قرآن خيلي راحت است و علت اينکه براي ما سخت ميبرخي چيزها در آيات 

کند مثال  است که در فرازهايي از دعا به بعث در قيامت اشاره مي «صحيفه فاطميه»هايي از  آن دور هستيم. قسمت

تواند  سان چنان قدرتي دارد که مييعني ان «انگيزي مرا چنين و چنان نما روز قيامت که مرا برمي ياخدا»گويد که  مي

روند و  بار به سمت خدا مي کنند در اين حين يک هايي که زايمان مي قيامت خود را شهود کند. مثال خانم

که انسان  . هميننشين است و غيره انسان بايد شهود کند که کجاي قيامت است و با کدام رسوالن هم گردند. برمي

 شود. مي «دعاي کميل»ها  اين ،«آه آه من قله الزاد و بعد السفر»برود پيش خدا و برگردد، و پشيمان باشد 

کند که االن بعث است و  رسد. انسان شهيد هم هست. انسان فکر مي در اثر فعال کردن همين شهود انسان به دعا مي

 .«دعاي ابوحمزه»شود  ميو  است مي بينيد که کنود بود چون لحب الخير لشديد

گويد که من گناه نکردم بلکه  يگويد که من آدم خوبي هستم، نم نميو کند  اين انساني که خودش را احضار مي

گيرد و اين سرعت به خاطر همان کم ديدن در برابر خداست. احساس  خودش را کم مي گويد که تو ستّار بودي، مي
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. حوالي مباهله است( مسکين و اسير که روزيمثل چنين ) ،سان، يتيم آمدانآورد، مثل سوره  دِين داشتن سرعت مي

 تواند ديگر کنود باشد. نمي

پس هيچ چيزي  .کند ها را باطل مي هاي خيالي است چون که مرگ است و همه صحنه ههاي دنيا براي ما صحن صحنه

باز هم  ،شد، اگر فتح هم داشته باشد آينده محتوم هر انساني وقتي مرگباقي و ساري نيست.  ،غير خدا و امر خدا

عمر ديگري غني است. يک بنده خدايي فقير است،  آيد هيچ فتحي فتح واقعي نيست. ميرد. مرگ وقتي مي مي

 ها فقيرند يا غني؟ سال مردند، حاال اين 80 از کردند و بعد

ياد »سحر  ترين باطل کننده سحر و کيد و جنّ است به مرگ فکر کند، قوي اش کند که در خانه هر کسي فکر مي

 است. «مرگ

*** 
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 دومبخش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

دهيم سوره و آيه را در  باشد. در کاري که انجام ميهاي سوره و کلمه ميدهيم تلفيقي از روشکاري که انجام مي

 دهيم.ها ارتباط ميگيريم و بين واژهنظر مي

ها اي فعال باشد که خدا راضي باشد بايد به برخي از علماينکه در زندگي به گونه طور به نتيجه رسيديم که براي اين

که رفتارهاي  ها براي انسان مهم باشد. در اين سوره علم به بعث مهم شد يعني اينرجوع کند. يعني برخي از علم

-که تربيت را از عمل شروع ميهاي تربيتي دو مدل نظام داريم، يک مدل اينشود. در نظامانسان از علم او ناشي مي

را اصالح کني تا « علم»گويد ابتدا بايد کنند. در اين سوره ميکنند و مدل دوم اينکه تربيت را از علم شروع مي

ريزي در شود که اگر مجموعه عاديات را به منزله برنامهکند. اين مياصالح شود. نوع علم را نيز مشخص مي« عمل»

 ،شود که اگر اين علم درست شودنظر بگيريم يا هر چه از اين دست اسامي، مشخص مي زندگي يا سبک زندگي در

شود و عکس اين ريزي و سبک زندگي ميشود. نقص در رجوع به علم منجر به نقص در برنامههم اصالح مي آن

ندگي انسان يعني اگر کسي عاديات نيست حتما بخاطر نقص داشتن در اين علم است. در ز .گزاره هم درست است

 گيرد و يک محتواي دروني دارد که مربوط به علم اوست.ها قرار ميقالبي دارد که حاالت او در اين قالب

که  استرجوع به علم درست شود. اگر به محتوا توجه نشود مثل اين  بايدريزي  براي اصالح الگوي زندگي و برنامه 

ريزي نيست. نفس نفس زدن قالب است و قابل برنامه فتم.زدن بياکنم تا به نفس نفس ريزي ميفرد بگويد من برنامه

-برنامه بايدفکر است و در مورد آن فکر تريزي کرد، گريه محصول يک شود براي گريه کردن در نماز برنامهنمي

يزي از رريزي کرد. برنامهتوان برنامهب نميلهاست. براي قاها روي قالبريزيريزي کرد. نوعا در زندگي برنامه

 نيست.  ،ساعت چند تا چند فالن کار را انجام دادن

اي را هدر دهد و شتاب اي برانگيخته شود که نتواند لحظهفکري در فرد جاري شود و انگيزه بايدبراي عاديات شدن 

 خود به خود اين اتفاق بيافتد. ،هاي الهي و بر اساس اين فکرکند به سمت حرکت

نه کيفي. به عنوان مثال و ي باشد ريزي بايد کمّيا نه؟ برنامه هاذا بعثر...( بيشتر شد آيا توجه شما به )افاليعلم

ها را خواهيم يکي پس از ديگري کتابن داريم و بر اساس نظام ترمي ميهايي که براي خواندن قرآ ريزي امهبرن
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ها خوانده شود، فرد بدون قالب کتابکه واقعا اگر قرار باشد  بخوانيم و چهار سال اين فرايند طول بکشد. در حالي

بايد قرآن  .از خودمان شروع کنيم کنيم!کند. چقدر عمر تلف ميها يکي پس از ديگري مي شروع به خواندن کتاب

 شروع کنيم! و بسم اهلل م پسياد بگيري

باشد در دوره هاي علوم انساني اگر کسي دانشجوي ليسانس رشته که ميم و  متوجه شدياي انجام دادمحاسبهما 

ها کار حضرت شکستن اين قالب بر فريب است!نظامات تواند سه تا چهار ليسانس را بگيرد! بناي  يش ماتحصيل

 السالم( است.  ابراهيم)عليه

بحث جا  ريزي يا سبک زندگي. در اينريزي است. برنامهيکي از داليل عدم موفقيت ما در زندگي همين نوع برنامه

کند فرقي نميمحتوا نياز داريم. قالب و محتواي نزديک به قالب و  ريزي دهيم. در هر برنامهي ادامه ميريز را با برنامه

« علم»خواهد. ميخواهد يا نفرد مجاهد باشد يا غيرمجاهد، خدا براي هر دو خبير است. اين مجاهد است که اسب مي

 ريزي است. جزء اصلي برنامهها سه  شوند. اينها ساخته مي ها از اين«رفتار»و « فعل»و 

ماند. ساز اسبش در گل ميهاي سرنوشتاش از محتوا به قالب حرکت نکند در معرکه ريزياگر کسي در نظام برنامه

مسير قالب به محتوا را طي کند )دوره اول و دوم و بخشي از دوره سوم(. فرد در دوره  بايدانسان در سنين کودکي 

صورت   در غير اين ،مسير را تغيير دهد بايدي به بلوغ عاطفي و در دوره مسئوليتي خودش بلوغ اجتماعي از بلوغ عقل

 خورد. شکست مي
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هايتان قرار دهيد. ريزيکنم کتاب صحيفه فاطميه را در دست بگيريد و تعقيبات نماز را محتواي برنامهتوصيه مي

کس در عالم نتوانسته چنين  محتواي ظهرانه و عصرانه و غيره دارد. هيچ ر از اين محتوا پيدا نخواهيد کرد!تتفصيلي

تقاد به خدا به اين شکل اع ،. اعتقاد به قيامت به اين شکل در ظهربدهدن بردار نيست، تعيّ نکند که محتوايي را که تعيّ

 است. تفضيل در محتوا براي ما ناممکن. ... در ظهر و

تفصيل در اعتقادات را دعا چه کنيم؟ قيامت و تحصيل صدر داشته باشيم، ه خواهيم توجه بميشود گفته مي

دانيم بندي کرده است. ممکن است اين کار براي ما در ابتدا سخت باشد، ما نوعا ذکر اعتقادات نداريم. نمي شعبه

به اين شيوه دا را ياد خ ،گويد در زمان صبح ياد خدا را تنزيهي کناين دعاها به ما مي يادخدا کردن يعني چه، اما

و السالم(  امتداد او تا حضرت آدم)عليه بار از زاويه  يک که گونه ببين وآله( را اين عليه اهلل ن و پيامبرت)صلتکبيري ک

 وآله( را در ذرات عالم ببين.  عليه اهلل بار پيامبر)صل ل و يکبار امتدادش تا جبرئي  يک
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-برنامه اين است که در نظام محتوايي اعتقادات تفصيلي مي فاطميه تنظيم کنيد.بار با صحيفه  هايتان را اينريزيبرنامه

، مهم نيست. کشدکه چه مدت طول مي شود. اينريزي مي . خداي صبح و ظهر و عصر و ... و قيامت من برنامهشود

ت که محتوا و ريزي زندگي من اين اس. برنامه، مهم استت اين قيامتاخداي تو اين خدا بشود و قيامتاينکه 

 ( شود. عليهااهللسالمشبيه به اعتقادات حضرت فاطمه) بايدمن  معتقدات زندگي

شد، ديديم متن روايي که  کتابي در مورد تربيت هفت سال اول نوشته ميزماني که  اين نکته کشف بزرگي است.

( در عمر هجده سالم اهلل عليهاصديقه)تا اينکه متوجه شديم که حضرت ، ها اتکا کرد نداريمبه آندر اين دوره بتوان 

يا بارداري ايشان بوده است و اين و و صحيفه ايشان يا در دوره شيردهي  !اندشان چهار فرزند را تربيت کرده ساله

مادران اين را به عنوان متن و منشور بايد در اختيار ما قرار گرفته است.  حاال اين ادعيهمهم شد.  برايمان خيلي

 دهند. برار شان قزندگي

ديگر کندي معنا ندارد و اصال خيلي کارها را  بشود،( عليها اهلل سالماگر قيامت و خداي تو شبيه حضرت فاطمه)

 نسبت پيدا کرده است.  يشود چون از باال با حقيقتدهي. چهره زندگي متفاوت ميبتواني انجام  نمي

  فاطمي است. نبايد انتظار داشت که اگر امام زمان)عجريزي شيعي و اساس برنامه ،ريزي در تفصيل اعتقاداتبرنامه

از اعتقادات با امام شبيه شوند و  بايد هاآدم ا بگويند فالن کار را بکن يا نکن.فرجه( را ديديم به م في  تعالي  اهلل

آن  ،القا نباشداگر در جايي  .نظام القايي استاالن فهمد که چه کاري را بايد انجام دهد. کم انسان مي گونه کم اين

 ي القايي او را به سويي سوق دهد.که هميشه منتظر است نظام شود و اين خيلي بد است چراصحنه جهاد کمرنگ مي

 يابد. شود و نه تواني ظهور ميجا نه استعدادي شکوفا مي اين

الهي تو چگونه  وليّکه خداي تو چگونه است؟ قيامت و رسول و  برنامه ريزي براي تفصيل در اعتقادات يعني اين

اي، ساعتي، روزانه ريزي داشتن يعني نگاه لحظه را تفصيل دهيد. برنامه «نبوت»و  «معاد»، «توحید»است؟ سه اصل 

بيني؟ قيامت را  مي، چگونه روز جمعهدر بيني؟ شب عرفه چگونه ميدر خدا را و هفتگي و ماهانه و مناسبتي داشتن. 

 بيني؟  چگونه مي

گويد  مي ،است. ذکر که فعال شد« ذکر» ريزي ريزي روي اين موضوع قرار بگيرد و نتيجه اين برنامه مهنظام برنابايد 

 بيني خواهي شد. در اين صورت فردي غيرقابل پيش چه بکني و چه رفتاري داشته باشي.که 
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ست. اگر حضرت ال نيباشد. انفعالي است و فعّاي ميهاي ما بر اساس نظام ذکر نيست و نوعا مواجههبرنامه

ريزي ناممکن براي نوع بشر چنين برنامه ،شدنمي يو اين اگر تبديل به سند و متن درس ند( نبودعليهااهلل سالم فاطمه)

 در محتواست.  السالم( است که در قالب نيست، بلکه همبيت)علي . اين متن، متن دکتراي مکتب اهلبود

اين  ازينکه يکي از دعاهاي مغرب و صبح يا ظهر را بلد باشد. بعدبراي اين کار فرد بايد ابتدا شب و روزدار شود و 

هاي دار و ....شود. بعد برود سراغ ماهدار و يکشنبهشنبه بايد بعدشود و درست مي« اوقات يوميه»مطلب شکل گرفت، 

وقت بر اين  ها آنقمري و بعد هم برود سراغ لحظات و ساعات. اين کار مثل ديپلم و ليسانس گرفتن است. برنامه

نقش  نظامدر اين «. تفويض»و « رضا»، «تسليم»، «توکل»گويند. مي« تفويض»است که خدا چه تدبير کند و اين را 

برادري احساس نياز به ، نهفردا در اين دنيا هستم يا  ندانم که آياو  کند. اگر قيامت داشته باشممعنا پيدا مي« برادري»

 کارهايم را پيش ببرد.  ،من که در صورت نبودن را خواهم داشت

و مشهد مقدس اين دعاها را بخوانيد و بدانيد در هر کدام چه مطالبي است. چون عاليات عتبات  در روزي شاءهللان

 تواند مطالب را حاضر کند. شهود نياز به زمان ندارد. به سرعت ميو است « شهود»سيستم انسان 

هاي زندگي انسان بصيرت و نوري پيدا کند. در مواجهه با کنشمي که خدا چگونه است براي من اهميت پيدا اين

اين اعتقادات يه اعتقادات انسان باشد. هرچقدر از ناح بايدکند، اين نور را بايد از جايي بدست آورد و اين  مي

اين موضوع اش را در ريزيبرنامه ،ريزي کندبيشتر است. اگر کسي خواست برنامه رد آنافق و بُ ،تر باشدتفصيلي

 شود. مطالب با ذکر معلوم مي باقي دهد.بقرار 

 ،چه زماني انجام شودکه چه کاري  عنصر کليدي است. اين« زمان»ريزي، است. در تدبير و برنامه« ذکر»زمان مقهور 

متغير ريزي شود، کارها وقتي از طرف قالب برنامه دار!خنده هاي ما عجيب است وريزيشود. برنامهبسيار مهم مي

 بيني دو ساعت کار را داشته است. جهت طوالني کرد چون پيشممکن است کاري را بي .است

گويند کار را چه زماني بايد شروع کرد و در ريزي بر اساس محتوا اين است که به فرد مينشانه داشتن سيستم برنامه

بيني کرده زمان پيش« قاب»در  اماکند زمان مي بينيفرد پيش« قالب»ريزي بر اساس شود. در برنامهچه زماني تمام مي

 افتد. شود يا عقب ميگيرد، يا جلوتر ميقرار نمي
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عاديات عادياتي شدن غير ممکن بود. در مورد سوره  ،شود. اگر اين کار نبودعادياتي شدن با اين کار خيلي ساده مي

صبح و اثرن به نقعا )جنگ نمايان( فوسطن به  عاديه کردن موريات، اقارعه درچند تا کار انجام شده است؛ يکي 

 تمام است. ، ديگرها بشکنديکي از اين زنجيرهاگر اند. اين حکم قطعي دارد و جمعا هم انجام داده

در  ي ندارد!با اراده انسان کارچندان ظاهرا خداوند  امادهد اي دارد که همه کارهايش را با آن انجام ميانسان اراده

دهند. اراده در تواند انجام دهد را به ضعف اراده نسبت مياز کارهايي که فرد نمي بسياريشناسي هاي روان بحث

آيد و اين خيلي جالب و عجيب مثل صراط مي«. يريد االعاجله»و « يريد االخره»شود، ن با دو حالت مطرح ميقرآ

معادل با تقويت  ،صر سمع و بصر و فؤادفعال شدن عن خيلي توجه شده است.« قلب»و « بصر»و « سمع»است. به عنصر 

-کارهايش درست مي ،اراده است. اگر انسان گوشش خوب بشنود و چشمش خوب ببيند و قلبش خوب کار کند

فرد وصل به  ،پردازد. اين سه اگر درست شودها ميگذارد بلکه به وروديشود. خدا بر روي خروجي دست نمي

چه بکند و چه نکند. هر انساني بر اساس آيات اول سوره که گويند او ميشود و چون متصل شده است به الهام مي

ريزي به سراغ اش توجه کند. اگر در برنامههاي قلبيريزي به سمع و بصر و دريافت انسان، کافي است در برنامه

 شود. شود و کارها کامل نميرغبت و انگيزه و عمل خاصي دقت کند، آنطوري که بناست نمي

شود و اين يکي از تواند بگويد چه استعدادي دارد. صفات در انسان در مراحل سن شکوفا مينمي کسي هيچ

 خواهد.مشکالت انسان است. اين اتصال مي

خواهم بطور مفصل صحبت کنم. سوره عاديات بحث فرد را بحثي مفصل آماده شده است و در مورد جمع مي

شود و اگر سامان نيافت با افراد سامان تبديل به جمع مي ،اشن يافته مشابهتر از آن با افراد سامادهد و مهمسامان مي

 .يابد و اگر انحراف و اغوا پيدا کرد با اراده مشابه انحراف يافتهسامان مي ،اشنيافته مشابه

ها شباهت در انسان ،خداوند يک هويت فردي براي انسان در نظر گرفته است و يک هويت جمعي. در هويت جمعي

ها شود. صف در فعلد و صف ايجاد مينشومتصل مي به يکديگرکنند. از اعتقاد فعل و اعتقادات و قالب پيدا مي

که ما خيلي نياز داريم ببينيم  .گيردفاطميون از جايي شکل مي شود.شود. اعتقادات است که صف ايجاد ميايجاد مي

شويم و مشکل اين صورت از همان ابتدا جدا مي در غير اين ،اندديده السالم( خدا را چگونه مي اميرالمومنين)عليه

 بد است.  بسيارسازي با غير است و اين جداسازي اين است که اين جداسازي معادل همسان
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کنيم ما مفاتيح را باز مي امااند دادهالسالم( براي دعا اين بوده است که به هر کسي دعايي را مي بيت)عليهم اهل روش

نظام واحد دارد و  ،اين کتاب دايره المعارف است. کتاب صحيفه فاطميه ها را بخوانيم!م همه آنخواهيو مي

 خواندنش اولويت دارد بر دعاهاي مفاتيح. 

( شويم و اين بنا به ظرفيت سالم اهلل عليهادر اعتقادات شبيه به حضرت)حتما در ما اتفاق بيافتد اين است که  بايدآنچه 

بتوانيم آن را ترميم کنيم. دعاهاي مادر را پايه  بايددارد. نياز ما به اعتقادات، سطحي دارد و  هرکسي زمان متفاوتي

بايد مراجعه کرد و براي روزهاي السالم(  اش به امام سجاد)عليهوقت براي هر لحظه تر است. آن فطري چونبگذاريم 

 .السالم( شد امامي)عليهمتوان دوازده تازه مي سپسالسالم(.  به اميرالمومنين)عليه اشماه

سالم اهلل ابتدا از مادر) بايد السالم( را در زندگي لمس کنم. وجوه افتراق و تمايز تک تک امامان)عليهم بايد 

وآله( و  عليه اهلل )صلخدا روم و سپس رسولبالسالم(  بعد به سراغ اميرالمومنين)عليه و متولد شومعليها(

آيم و کم کم از آن طرف به سراغ صحيفه سجاديه مي بعد. شان وحدت دارندحسنين)عليهماالسالم( که در دعاهاي

 شوم.السالم( مي دوازده امامي)عليهم
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