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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 71/5/49   اخوت    استاد  مفهومی ختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (چهارم      )جلسه     مسد  سوره مبارهک           

 

 صلواتبرای این که حقایق الهی بر جان و روح ما نازل شود و در زندگی ما اثر بگذارد و ما را عاقبت بخیر کند، 

شنویم ما را به رسوول اهللص(  و الوب بیوتصب  بوه ویوام اموا  ج  ور        گوییم و میکه ان شااهلل مطالبی که میبرای این 

 صلواتصادقصب  که شهادتشان این ل ته است نزدیک کند، 

 برداشت کلی در حوزه صفات با اتکاء به سوره مبارکه مسد با استفاده از کل قرآن:

کنود و ایون    ت و لر انسانی یک حدی دارد که آن ص ت را محدود موی برای انسان موضوعی مطرح است به نا  ص

گذارد و عمب انسوان را مبتنوی بور شواکله     کند. خداوند اسم این حد را شاکله می حد برای انسان محدودم ت ریف می

-کند، ی نی یک سهولتی کوه فورد را بوه سومت اعموال سووق موی       داند و این موضوب را به عنوان سبیب م رفی میمی

 / سورم اسراء .48دلدص

شود. این باعث لا برای این شاکله مطرح میشاکله ص ات لمانند شاکله ص ت است، با این ت اوت که برآیند ص ت

 لای غالب و مغلوب شناسایی کرد.توان افراد را براساس ص تلای غالب و مغلوب تولید شود و میشود ص ت می

توان به وسیله آن افراد را شناسایی و م رفی  کنند که مینواب شکب پیدا میلا به واسطه ص ات غالب و مغلوب اانسان

 ...ول، مصدر وشود مانند ص ت مشبه، اسم م  کرد. به لمین دلیب در ادبیات، قالب ادبی برای ت ین ص ت مطرح می

ماننود سوورم حمود کوه      کند.کارلای رسیدن به آن ص ت را بیان میشود، در واقع راملر گام که ص تی با ف ب لمرام 

اقرارصعبودیت منحصر به فردواست انت  + دعاصلدایت و میب به صورا  مسوتقیم  + برا)تصضو لت وغ وب  مطورح      

 کند.می
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 در قالب ادبی سه حالت وجود دارد:

 گیری و بروز ص ات در دل حوادثشکب ----بیان ص ات در سپری شدن زمان  .1

گیری بوروز صو ات   شکب -----اشخا( بدون در نظر گرفتن زمان بیان ص ات  به صورت م رفی افراد و  .2

 از حیث جزا و پاداش

  ------بیان ص ات در مقایسه با دیگران  .3

ص ت در انسان حالت بُردار دارد. حرکت و جهت آن تحت تاثیر ص ات دیگر، و لمچنین حرکوت و   برآیند ص ت:

 شود.جهت آن ص ت متاثر واقع می

توانند یک جدول برای خود طراحی کنند، مجموب ص ات خود را بنویسند و شودت  را از   میب د از این بحث افراد 

یک تا دم نمرم بدلند، سپس مثبت و من ی بوودن صو ات را بنویسوند و اگور نتوانسوتند مثبوت و من وی آن را بنویسوند         

صو اتی لسوتید کوه     احساس رضایت یا نارضایتی خود را از آن ص ت بنویسند. این جدول ی نی شوما مجموعوه ایون   

نوشتید و شما با این مجموعه ص ات با خود برخورد می کنید، بنابراین شما دوتا لستید، یک خودتان و یک مجموب 

ص ات. ب د از این کار یک برآیندی از ص ات خود بگیرید و ببینید کدا  یک از این ص ات غلبوه دارد،و غلبوه را از   

-کنید و دیگران شما را چگونوه م رفوی موی   ا م رفی کنید چگونه م رفی میخوالید خود راینجا ب همید که وقتی می

 شود ص ت غالب خود را پیدا کنید.کنند. از این دو برآیند بگیرید و این باعث می

 احساس رضایت یا نارضاتی مثبت و من ی 11تا  1شدت از  مجموعه ص ات

    

 

 "ساختار وجودی انسان از منظور عقوب  "فصول آخر کتاب اگر کسی نتوانست ص ات خود را بشناسد و احصاء کند، 

 مجموعه ص ات را احصاء کردم است و به صورت ت صیلی بر اساس جنود عقب و جهب بیان کردم است.

 مشاورم احتیاج به مبنای ت صیلی ص ت شناسی دارد. 
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ارنود، بوه یوک قودرتی کوه      شوند. از موقع تولد یوک سویر رشودی را در پوی د    لا در انسان در روزی متولد میص ت

لا سرعت پیودا  توانند تکثیر کنندم ص ات دیگر باشند.  و اینگونه سیر ص تکنند و میرسیدند، قدرت تناکح پیدا می

 لای مختلفصکه برداری لستند  و نالم راستایی ص ات، مقدار ح ور و ظهور آن در فرد است.کند، علت ص تمی

به برآیند شناسی ص ات در قرآن بکند. بورای موا میوزان صوحت صو ت، قورآن       حد برآیند شناسی ص ات ما باید میب 

است. رام آن این است که برآیند شناسی ص ات در روایات را با خود لمالنگ کنیم و از این دریچه سریع به قورآن  

 رسیم. می

 نی جهت رشود  شوند این است که برداری لستند، یاولین خصوصیت شاکله ص ات در انسان که از ص ت تولید می

 میرند.شوند و در جایی می دارند، ازیک جایی متولد می

شود. زیرا شود ی نی اگر رویارویی را از انسان بگیرید ص ت تولید نمیرسد که ص ت در مواجهه تولید میبه نظر می

 لوای من وی اسوت.   و یوک اسوتمرار و تثبیوت دارد. اصوب ریشوه صو ات من وی در مواجهوه         "نسوبت بوه  "ص ت حتموا  

 شود.ای که م یوب و من ی باشد تولید کنندم ص ات من ی می لرمواجهه

کند. مواجهه مثبت و من ی دارد و شی کند و الزاما لر مواجهه مثبت تولید ص ت مثبت نمیمواجهه خود وجه پیدا می

صو ت را تولیود    لم مثبت و من ی دارد. تنوب در مواجهه باعت تنوب در در ص ت می شود. ی نی انواب مواجهه، انواب

 کند.می

--شاکله ص ات  مواجهه در ساختار وجودی انسانصقوای درونی/است دادلای فرد  / صتوان لا به نسبت لم   -

ص ت غالوب صتوجوه و مودیریت  : تووجهی، ایموانی، ت کوری : اولووالمر، اولوالبصوار، الواللبواب و           ---

 لوالنهیوا

کنند. نوعا در قرآن ای جا پیدا میجودی و ص ات غالب در لر سورملای بد و خوب در قرآن براساس ساختار وآد 

 شود، لم در جهت من ی و لم مثبت.ص ات با شکوفایی کامب مطرح می

در تولد فرزند ساختار وجودی به صورت بسیط: قوای فکر، عاط ی و توجهی، رفتاری که قابب محاسبه است. ص ات 

 روف است، ی نی حالت بدالت دارد، بدیهی است.فطری ص اتی لستند که حسن و قبح آنها م 
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ای اسوت و بودون   یکی از رویکردلای شاکله ص ات در قرآن، در مواجهوه بوا دیگوران اسوت. تولود صو ت مواجهوه       

 توان نظا  سازی ص ات را به اولواللباب سپرد.کند. بر این اساس میمواجهه ص ت م نی پیدا نمی

 ."توجهی"شود: مالیت ص ات میقوم + توجه + مواجهه = ص ت. 

-اش به سمت شاکله قرآنی سوق پیدا میاگر کسی نماز و دعا را در زندگی جدی بگیرد در کوتالترین زمان شاکله

 کند.

شاکله ص ات در مواجهه روابط صارتبا  با دیگران : رابطه با بالتر، رابطه با لوم سوطح و لوم ارز، رابطوه بوا       -

 پایین تر.

 تر  تواضع و ادب است. باید خشیت باشد. رابطه با لم سطح و پا)ین رابطه با بالتر

گیورد و ایون تکلیوف بوردار     گیرد ی نی به اثر ن س و مواجهه ن س ت لق میجزا و پاداش در قرآن به ص ات ت لق می

درسوت   شود. خدا به مواجهوه  است. ت اوت بین انسان لا کرامتی است که با مواجهه درست برای آنها بهشت ساز می

 دلد. برای تک تک ص ات باید بسترلا و مواجهه لای مثبت داشته باشیم. این دست خود ماست.پاداش می

نظا  ت لیم و تزکیه براساس سورم عبس است و لمه سورم عبس مواجهه است. ص ات ما نوعا قوایی است اما ص ات 

تر است، زیورا قووا   نظر بگیری به تقوا نزدیکای است. ]در ت ریف و بررسی ص ات[ اگر مواجهه را در  قرآن مواجهه

 اندازد.انسان را به مقایسه می

کند. لمه چیز مواجهه است. وقتی مواجهه فورد بوا عوال م    داستان مواجهه سهم زندگی انسان را به طور کلی عوض می

یون ادب و تواضوع تولیود    دلد و علم به حکم دارد و به این اعتبار ولی اهلل است، ااین گونه باشد که حکم خدا را می

 کند.می

در حوزم شاکله ص ات آن چیزی که برآیند ص ات را ت یین می کند مواجهه است. در بحث شاکله ص ات، مواجهه 

 اصب است.

 آیندم  –حال  –شاکله ص ات مواجهه با زمان صگذشته  -

 دارد.گیرد و لمه موارد ساختاری وجودی به نسبت زمان وجود ص ات در بستر زمان شکب می
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شود. ترس درایون دسوتگام اسوت. فورد بوه دلیوب       گذشته: ص اتی که به خواطر و به تاثیرات محیطی گذشته وابسته می

تواند شکب بگیرد. ت صب جاللیت به این دلیب است کوه فورد بوا زموان      گذشته گرایی ص ت دیگری در درون  نمی

لم باشد حتما گرفتوار شواکله صو ات در گذشوته     جلو نیامدم است و درگذشته ماندم است. کسی که دو روزش مثب 

 شود که امکان رشد از فرد گرفته شود. شود و شاکله مدفون در گذشته میگردد و این باعث میمی

 لمه ت صبات، اغ ل، برخوردلای ناشایست به دلیب در گذشته بودن است.

آد  با نشا  و ف الی است. اینها مثوب  حال: حیّ در لحظه بودن محمب برای روی  ص ات مت دد است و چنین انسانی 

آورنود، لور روز یوک     شود . یومنون لسوتند مرتوب ایموان موی     رسول لستند مرتب یوحی الیه دارندصبه آنها وحی می

شوند. از بندند ی نی لر روز مثب یک ط ب متولد میگویند، لر روز با اما  زمان عهد می شهادتین برای لر نمازی می

 کنند.ادم میگذشته و آیندم است 

 روند، در رویا لستند. بسیار آرمانگرا و تخیلی لستند.پردازی میآیندم: کسانی که به سمت خیال

 شمار است.فهمد و غنیمتبحث قوا ناظر به است داد شناسی است. کسی که در حال باشد جایگام لر ات اقی را می

 م ک تشخیص در گذشته یا آیندم بودن: 

 باشد دو روزش بالم مساوی -

 عجله -تاخیر در خیرات داشتن -

 کسالت و تنبلی -

 لاعقب ماندن از برنامه -

 میب به دست آوردن علم لین ع -

در قرآن حزن برای گذشته و خوف برای آیندم است. برکت کار در حال اینست که لمیشه در حوال و مانودگار   

خداونود   ان جموع موا را ربوانی بکنود.    ان شاءاهلل خداوند به برکت الب بیتصب  ، پیامبر مکر ص(  و بزرگو  است.

 لای ن سانی را عطا کند. توفیق عمب صالح و اص ح قوای ن سانی و اص ح مواجهه

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  


