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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 5/21/49اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (تمف ه   مومنون   ) جلسه    مبارهک   سوره          

 

 شود.های پایانی سوره مومنون پرداخته میدر این جلسه به مباحثه قسمت

پردازد که بسیار طور که در جلسات قبل گفته شد این سوره مبارکه به بررسی صفات مومنان در دو قسمت میهمان

است که  11تا  75شود و سری دوم، آیات سوره برشمرده می 9تا  1در آیات باشند. بخشی از صفات نظیر به نظیر می

باشند.در واقع سرعت و سبقت در تری میاوصاف نسبت به گروه اول، درونی شویم اینبا اندک توجه متوجه می

ر خیرات، ترسان بودن قلب، شرک نداشتن، ایمان داشتن ومشفق بودن از خشیت رب، از جمله صفات درونی ذک

 باشند.می 11-75شده در آیات 

ای که جای تامل دارد این است که چه دلیلی دارد خداوند صفات مومنین را از مناظر مختلف شرح دهد؟ آیا نکته

 توان با صفات متعدد توصیف کرد؟مراتب ایمان متفاوت است؟ آیا یک مومن را می

ری داشته یا از مدخل یکی از این صفات ورود پیدا اگرچه ممکن است هر انسان مومنی در یکی از مناطق قوت بیشت

توان هیچ یک از این صفات را استثنا نمود.ممکن نماید،لذا هر مومنی باید تمام این صفات را داشته باشد پس نمی

ها با هم متفاوت های مختلف داشته باشند، یعنی از نظر ظرفیت و استعداد، همه انسانهای مختلف ظرفیتاست نفس

اما نهایتا هر مومنی باید همه این صفات را بروز دهد.نکته بعد این است که خداوند برای انسان و صفات او  هستند

داند که مجموعه این مراتب، شئون مختلفی قائل است و مثال بعضی صفات را ادراکی یا رفتاری یا توجهی و...می

 دهد.انسان را تشکیل می

 (75رَبهِّم مُّشْفِقُونَ) إِنَّ الَّذِینَ هُم مِّنْ خَشْیَةِ

صفت خشیت به معنای مراقب، یک صفت توجهی است پس تا توجه انسان اصالح نشود خشیت در او اتفاق نمی 

 افتد.
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 (75وَ الَّذِینَ هُم بِایَاتِ رَبهِّمْ یُؤْمِنُونَ)

 ایمان به آیات هم ادراک دارد و هم رفتار و هم عاطفه.

 

 (79یُشْرِکُونَ) وَ الَّذِینَ هُم بِرَبهِّمْ لَا

عدم شرک در همه ی وضعیت های انسان بروز می یابد اما مهمترین آن در توجه به مقصد است.یعنی انسان وقتی 

برای دریافت، به منابع و مقاصد متعدد توجه  کند مشرک می شود.آن سوی شرک،شکر است یعنی زمانی که انسان 

 یکپارچه  و موحد شود.

 

 (16رَبهِّمْ رَاجِعُونَ)  ا ءَاتَواْ وَّ قُلُوبهُمْ وَجِلَةٌ أَنهَّمْ إِلىَوَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ مَ

 ایتاء ما اتوا یک صفت رفتاری است.و قلوبهم وجله یک صفت توجهی می باشد.

 

 (11أُوْلَئکَ یُسَارِعُونَ فىِ الخْیرْاتِ وَ هُمْ لهَا سَابِقُونَ)

 سرعت در خیر توجهی و رفتاری می باشد.

سوره ای مومنون مراجعه  11-75ستیم مجموعه ای از صفات توجهی و مدیریتی را بیان کنیم به آیات پس اگر خوا

 می کنیم.

 

 (2الَّذِینَ هُمْ فىِ صَلَاتهِمْ خَاشِعُونَ)

 خشوع در نماز یک صفت رفتاریست.

 



3 
 

 (3وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)

ها هم دسته بندی و مراتب دارند.گاهی یک فعل و عملی ملکه و نهادینه می اعراض از لغو هم رفتاریست.)البته رفتار

 شوند.(

 

 (4وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکَوةِ فَعِلُونَ)

 پرداخت زکات صفتی رفتاریست.

 

 (7وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)

 (1مْ غَیرْ مَلُومِینَ)إِلَّا عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانهُمْ فَإِنهَّ

 (5وَرَاءَ ذَالِکَ فَأُوْلَئکَ هُمُ الْعَادُونَ)  فَمَنِ ابْتَغَى

 حفظ فروج هم عملیست رفتاری

 

 (5وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ)

 رعایت عهد هم فعل و رفتار است.

 

 (9صَلَوَاتهِمْ یحُافِظُونَ)  وَ الَّذِینَ هُمْ عَلىَ

 محافظت از نمازهم در خود مکانیسم رفتاری دارد.یعنی مراقبت از اینکه نمازش فوت نشود.

 ای از صفات رفتاری را داریم.منظومه 9-1پس در آیات 
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توان در جزئیات، دو نفر را با هم از اوقات نمیباید دو اصل تکلیف و داشتن وسع را بپذیریم. خیلی  12در آیه 

شان مقایسه نمود اما در اصول و کلیات امکان مقایسه وجود دارد. به طور مثال خشیت در دو شخص به نسبت ظرفیت

-کس نمیشود که هیچمان اثبات میها و بروزات را بپذیریم برایبروزات متفاوتی دارد. پس اگر اصل تنوع ظرفیت

توانیم بگوییم ایمان همسایه من یا خواهرم یا ... از من د را با دیگری مقایسه نماید. یعنی به هیچ وجه نمیتواند خو

شان بیشتر باشد. پس ها نسبت به وسعدانیم و حتی ممکن است ایمان آنکس را نمیکمتر است. چرا که ما وسع هیچ

گران به ما هیچ ربطی نداشته و اصال و ابدا حق قضاوت توان این مهم را از آیه برداشت نمود که سطح ایمان دیمی

 نداریم.

شود این است که هر امری که بر انسان تکلیف شده حتما در وسع چنین مفهوم دیگری که از این آیه استنباط میهم

 است.او بوده

شان مربوط است، در عها از این پاداش به وسها بستگی دارد و حظ و بهره آنها در آخرت به سعی آنپاداش انسان

رسد و علمی نسبت واقع کسی که وسع کمتری داشته اما به همان نسبت سعی در راستای ایمان نموده به رضایت می

توانیم است. مثال ما نمیبه سطوح باالتر ندارد که بخواهد ناراضی باشد و بگوید چرا به من بیش از این داده نشده

 شود را درک کنیم.میزان رضایتی که به رسول داده می

 باشد یا به عبارتی گنجایش هر فرد است.وسع در واقع قسمت توانمندی فرد می

(حَتىَّ إِذَا أَخَذْنَا مُترْفِیهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ 13بَلْ قُلُوبهُمْ فىِ غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَ لهَمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِکَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ)

 (11تَنکِصُونَ)   عَلَیْکُمْ فَکُنتُمْ عَلىَ أَعْقَابِکمُ  (قَدْ کاَنَتْ ءَایَاتىِ تُتْلى17َ(لَا تجَرُواْ الْیَوْمَ إِنَّکمُ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ)14ونَ)یجَرُ

(أَمْ لَمْ یَعْرِفُواْ رَسُولهَمْ فَهُمْ 15یَأْتِ ءَابَاءَهُمُ الْأَوَّلِینَ) (أَ فَلَمْ یَدَّبَّرُواْ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَم15ْمُسْتَکْبرِینَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ)

(وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ 56کَارِهُونَ)   وَ أَکْثرَهُمْ لِلْحَقّ   (أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّةُ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَق19ّلَهُ مُنکِرُونَ)

(أَمْ تَسْلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّکَ خَیرْ وَ 51وَ الْأَرْضُ وَ مَن فِیهِنَّ بَلْ أَتَیْنَاهُم بِذِکْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِکْرِهِم مُّعْرِضُونَ) السَّمَاوَاتُ

( 54یُؤْمِنُونَ بِاالَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاکِبُونَ)(وَ إِنَّ الَّذِینَ لَا 53صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ)  (وَ إِنَّکَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى52َهُوَ خَیرْ الرَّازِقِینَ)

(وَ لَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَکاَنُواْ لِرَبهِّمْ وَ مَا 57وَ لَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ کَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّواْ فىِ طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ)

السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ    (وَ هُوَ الَّذِى أَنشَأَ لَکم55ُإِذَا فَتَحْنَا عَلَیهْم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِیدٍ إِذَا هُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ) (حَتى51َّیَتَضَرَّعُونَ)

هُوَ الَّذِى یحُىِ وَ یُمِیتُ وَ لَهُ اخْتِلَافُ  (و59َفىِ الْأَرْضِ وَ إِلَیْهِ تحُشرَونَ)   (وَ هُوَ الَّذِى ذَرَأَکم55ُالْأَفْدَةَ قَلِیلًا مَّا تَشْکُرُونَ)

(لَقَدْ 52(قَالُواْ أَ ءِذَا مِتْنَا وَ کُنَّا تُرَابًا وَ عِظَامًا أَ ءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ)51(بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ)56الَّیْلِ وَ النَّهَارِ أَ فَلَا تَعْقِلُونَ)

 (53ءَابَاؤُنَا هَاذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَطِیرُ الْأَوَّلِینَ) وُعِدْنَا نحَنُ وَ
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های مختلف خودشان جایگذاری کنیم پس از مدتی ها را در حوزهاگر نتوانیم هنگام قرائت یا شنیدن آیات قرآن آن

کند. پس باید بدانیم که هر ن میها را بیادانیم که چرا خدا این واژهشود و نمیمان خارج میزنجیره آیات از دست

 شناسی است یا توحید یا.... . ای است مثال توجه، رفتار، ادراک یا...آیا در صدد آسیبواژه و آیه مربوط به چه منطقه

توانیم به غرض و کاربرد ها توجه نکنیم نمیکند یا فردی یا....اگر به این حوزهآیا شانیت اجتماعی را بررسی می

 شویم. آیات نزدیک

نیستیم  "قد افلح المومنون"پردازد که بسیار حائز اهمیت است زیرا ما که شناسی مومنون میدر این قسمت به آسیب

 ها را شناخته و برطرف کنیم.و هنوز راه بسیار داریم پس باید آسیب

ح را به مومنین نسبت آنچه در این سوره مهم است این است که انسان در وضعیت فالح و عدم فالح قرار دارد که فال

دهند و عدم فالح را به مشرکین و ظالمین. )مومنون در قرآن در مقابل مشرک، ظالم، مکذب، فاسق و ال یومنون می

 اند.(مستقیما بیان شده

 باشد البته نه در آنِ واحد.تنها صفت بدی که با مومن قابل جمع است مشرک می

-های مختلف توجهات، ادراک، عواطف، فعل و رفتار بررسی شدههصفات مومنون بیان شده و مراتب آن در حوز

تواند برای فرد محل آسیب واقع شود یا در مواقعی موجب ورود به یکی از ابواب ها میاست. هر کدام از این حوزه

 جهنم شود.)جهنم و بهشت ابواب مختلفی دارند.(

و رفتار. پس اولین قدم این است که بدانیم در گاهی در ناحیه توجه ضعف داریم، گاهی عاطفه، گاهی هم فعل 

های مختلف گونه است که هر فرد در حوزهکدام حوزه بیشترین ضعف را داریم به این علت که سیستم انسان این

 کند.های اصالح فرق میهایش متفاوت است. سپس با توجه به حوزه آسیب، شیوهضعف و قوت

-مام مراتب یک صفت اصالح شود. شیوه دیگر پاک کردن نقطه ضعفیک شیوه این است که به صورت همزمان ت

شناسی رسیدیم توجه کنیم که از کدام هاست و... . پس هر وقت به آیات آسیبهاست و دیگری تاکید بر نقطه قوت

 است.مکانیسم استفاده شده
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 (13لِکَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ)بَلْ قُلُوبهُمْ فىِ غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَ لهَمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَا

های نهادینه و تثبیت شده در باشد. فعل در واقع گرایش و میلغمره به معنی سرگردانی است و در حوزه توجه می

فرد است. مثال اگر فرد گاهی در نماز خاشع باشد، یک رفتار است و اگر همیشه خشوع داشته باشد، فعل است. یکی 

گویند بخشنده، که صفت است و زیر مثال اگر بخشندگی در فردی تثبیت شود به او می از شئونات فعل، صفت است.

رویم، مراتب قبلی را در واقع هر چقدر در سیر مراتب پیش میادراک هم علم است و مقدمات آن.مجموعه فعل. 

، گاهی بعضی افراد نقش هم در خود دارد مثال رفتار، توجه و عاطفه را در خود دارد. اگر از منظر جامعه نگاه کنیم

 ادراک را دارند همانند علما.

کنند مثل متخصصین و بعضی هم رفتارند ای نقش فعل را ایفا میای نقش عاطفه را دارند مثل اولیا و مربیان.عدهعده

توان به شوند. برای مصداق توجه هم میها سطح بندی میمثل کار راه اندازها؛ پس در سطح جامعه هم، انسان

تواند در جامعه در مراتب مختلف ایفای نقش رگان یک قوم مثل رهبر یک جامعه اشاره کرد. البته یک فرد میبز

 کند.

 

 (13بَلْ قُلُوبهُمْ فىِ غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَ لهَمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِکَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ)

کند )بل قلوبهم فی غمره من هذا.هذا معرفی می 12به آیه خداوند عامل اصلی عدم فالح را دراین آیه عدم توجه 

 منظور 

یکی از غرر آیات این سوره است.  (12وَ هُمْ لَا یُظْلَمُونَ)   وَ لَا نُکلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ لَدَیْنَا کِتَابٌ یَنطِقُ بِالحْقّپس آیه 

کند و سیستم ثبت در عالم توجه نکنند به فالح طق میشان و داشتن کتابی که نها به تکلیف و وسعاگر انسان

 نخواهند رسید.
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 (17(لَا تجَرُواْ الْیَوْمَ إِنَّکمُ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ)14حَتىَّ إِذَا أَخَذْنَا مُترْفِیهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ یجَرُونَ)

کرده و آرمان سازی می کنند)از ما بهتران(.کسی که تمام ظرفیتهای دنیا را برای مترف:کسانی که انسانها به آنها نگاه 

خود فراهم کرده است.)در قرآن یعنی کسی که غیر از پرداختن به دنیا حواسش به هیچ چیز نیست اما لزوما با اسراف 

چرا که تمام سعی خود را همراهی ندارد.اما اعتقاد قران بر اینست که چنین فردی حتما به طغیان کشیده می شود 

صرف دنیا کرده و دیگر فرصت و توانی برای آخرت ندارد.مثل ما که تمام توانمان را صرف لیسانس،فوق لیسانس و 

صفحه و این همه واژه و تفسیر در توان ما نیست.(حال  166دکترا کرده ایم و بعد که به قرآن می رسیم می کوییم 

 ان ها غنی تر شوند فقیرتر و قصی القلب تر می شوند!!!دنیا این چنین است که هرچقدر انس

 

(أَ فَلَمْ یَدَّبَّرُواْ الْقَوْلَ أَمْ 15(مُسْتَکْبرِینَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ)11تَنکِصُونَ)   عَلَیْکُمْ فَکُنتُمْ عَلىَ أَعْقَابِکمُ  قَدْ کاَنَتْ ءَایَاتىِ تُتْلىَ

 (15هُمُ الْأَوَّلِینَ)جَاءَهُم مَّا لَمْ یَأْتِ ءَابَاءَ

 درمان غمره و گیجی را تدبر معرفی می کند. 15اینها همه آیات توجهی عملی هستند.و در آیه ی 

 

 (19أَمْ لَمْ یَعْرِفُواْ رَسُولهَمْ فَهُمْ لَهُ مُنکِرُونَ)

 باشد.فرماید : قبل از تدبر باید به رسول باور داشتهدادن است. در این آیه میاش یک پله ارتقا وظیفه "ام"

 

 (56کَارِهُونَ)   وَ أَکْثرَهُمْ لِلْحَقّ   أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّةُ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقّ 

که فرد با شنیدن حق  اگر به رسول باور نداری حداقل نسبت جنون به او نده. این نسبت جنون دادن به این دلیل است

 کند.و مقایسه آن با درون خود احساس کراهت می

 (51فَهُمْ عَن ذِکْرِهِم مُّعْرِضُونَ)وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَن فِیهِنَّ بَلْ أَتَیْنَاهُم بِذِکْرِهِمْ 

 کند.معرفی می آیه  فوق را هوای نفس 3مجموعه 
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 (52أَمْ تَسْلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّکَ خَیرْ وَ هُوَ خَیرْ الرَّازِقِینَ)

 که آنها دچار بخل شدند. "ها چیزی خواستی؟ تو مگر از آن "شود. از این آیه به بعد به حوزه فعل وارد می

 

 (53صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ)  وَ إِنَّکَ لَتَدْعُوهُمْ إِلىَ

 ها سخت و ناخوشایند آمد.به صراط مستقیم برای آندعوت 

 

 (54نِ الصِّرَاطِ لَنَاکِبُونَ)وَ إِنَّ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاالَخِرَةِ عَ

 (57وَ لَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ کَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّواْ فىِ طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ)

 است که اضطراب و سرگردانی خیلی شدید است. "یعمهون"مرحله بعد از غمره 

 

 (51وَ لَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَکاَنُواْ لِرَبهِّمْ وَ مَا یَتَضَرَّعُونَ)

 کنند.آیند!!! و عذاب نازل مییعنی گویی خدا و رسول از پس انسان بر نمی

 

السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْدَةَ قَلِیلًا مَّا    (وَ هُوَ الَّذِى أَنشَأَ لَکم55ُدِیدٍ إِذَا هُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ)حَتىَّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَیهِْم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَ

افُ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ أَ (وَ هُوَ الَّذِى یحُىِ وَ یُمِیتُ وَ لَهُ اخْتِل59َفىِ الْأَرْضِ وَ إِلَیْهِ تحُشرَونَ)   (وَ هُوَ الَّذِى ذَرَأَکم55ُتَشْکُرُونَ)

 (56فَلَا تَعْقِلُونَ)

خلق سمع و ابصار و افئده. انسان هیچ راهی برای فالح ندارد مگر اینکه تمام اصالحاتش را به حوزه تفکر و تعقل 

دانم یها را نگه دارد. مثال من موارد نماید. پس باید باورهایش را مرور نماید. باورهای غلط را دور ریخته و درست

ها خدا و آخرت وجود دارد و من باید این موضوع را باال دست همه باورهایم قرار دهم. در سیستم تعقل، گزاره

دهد بر مبنای کدام گزاره صحیح شناس بوده و جایگاه خاص خود را دارند. انسان باید بداند هر فعلی که انجام می
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سوره مومنون را مبنای زندگیش قرار دهد. این  56ا مثل آیه های تعقلی قرآن راست. انسان باید سعی کند گزاره

 ها برسیم.ها کوتاه بوده و در سطح اختالف لیل و نهار و موت و حیات است.یعنی به درک تفاوتگزاره

 

(لَقَدْ وُعِدْنَا نحَْنُ وَ ءَابَاؤُنَا هَاذَا مِن 52ءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ)(قَالُواْ أَ ءِذَا مِتْنَا وَ کُنَّا تُرَابًا وَ عِظَامًا أَ 51بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ) 

 (57(سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلَا تَذَکَّرُونَ)54(قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَ مَن فِیهَا إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ)53قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَطِیرُ الْأَوَّلِینَ)

 ها در عدم باور آخرت است.یمانیریشه همه بی ا

 

 (51قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ) 

هم آمده توجه به مالکیت خدا بر آسمان و زمین موجب تقویت ذکر و تقوا در  علیهم السالمطور که در ادعیه ائمه همان

 شود.انسان می

 

(سَیَقُولُونَ 55ءٍ وَ هُوَ یجُیرُ وَ لَا یجُارُ عَلَیْهِ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ)  شىَ   (قُلْ مَن بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُل55ّفَلَا تَتَّقُونَ)سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ 

 (59تُسْحَرُونَ)  لِلَّهِ قُلْ فَأَنىَ

ر جلسات بعد بررسی باشد که دیکی از مباحثی که در این سوره به صراحت ذکر شده و جای بحث دارد سحر می

 شود.می

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان                                                                
صلوات )عج(  


