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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 23/5/95اخوت    ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      عصر   ) جلسه اول ( مبارهک  سوره           

 

اهلل تعالی فرجه( وصل شود  برای این که هر کس در هر حال و روزگاری هست به روزگار حضرت ولی عصر)عج

 صلوات بفرستید.

 ها را نشان خواهیم داد.  تحقیق در حال انجام دارند که تکمیل شده آن 4دوستان در مورد سوره همزه 

 4 سوره، شناسند و مضامین آن مورد توجه همه هست. با بسم اهلل می هایی است که همه سوره مبارکه عصر از سوره

 آیه دارد. 

های  های غرر کل قرآن است. عصر، خسر، ایمان، عمل صالح و صبر و حق جزء واژه های سوره عصر جزء واژه واژه

 غرر قرآن هستند.

وره در مکه نازل شده است بعضی هم ها، تفسیر نمونه را نگاهی بیندازیم. س بد نیست که در ابتدای مطالعه سوره

ای برای سعادت  گویند مدنی است ولی احتمال مکی بودن آن بیشتر است. جامعیت سوره مورد توجه است. برنامه می

 انسان است. 

اش  انگیزد در حالی که صورتش نورانی است، چهره کسی که سوره عصر را بخواند خداوند در قیامت او را برمی

رسد. یعنی به رضایتی دست  العین می شن است تا زمانی که وارد بهشت شود. در واقع به قرهخندان و چشمش رو

 بیند .  یابد که در چشمش پیداست و همه چیز را خوب می می

 گویند که این سوره تمامی مقاصد قرآن را در بر گرفته است.  حضرت عالمه هم می

 دارد بعد آیه دو که مضمونى نظر از و شده، یاد سوگند عصر به کلمه این در "الْعَصْرِ وَ"اقوال مختلف درباره عصر: 

 افق بر اسالم طلوع عصر که باشد،( اهلل علیه صلی) خدا رسول ظهور عصر عصر، از منظور که است آن تر مناسب

 فراگیر را انسان عالم خسران که است  این بعد آیه دو مضمون چون است، باطل بر حق غلبه و ظهور و بشرى، مجتمع
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 کسانى از عبارتند اقلیت این و کنند، صبر آن برابر در و نموده، پیروى حق از که گیرد نمى فرا را کسانى تنها و است

 .کنند صالح عمل و آورده ایمان جزا روز و خدا به که

 که ربوبى تدبیر بر دارد داللت وقت این چون است، روز آخر یعنى عصر، وقت عصر، از مراد: اند گفته بعضى ولى

 .کند مى سلب خورشید یعنى روز سلطان از را سلطنت و قدرت و آورد، مى را شب و برد مى را روز

 .دارد بیشترى فضیلت یومیه نمازهاى همه از که است وسطى نماز که است، عصر نماز مراد: اند گفته دیگر  بعضى

 چون مبنا شب و روز است نماز عصر وسط نماز ها قرار گرفته است. 

 .شود مى گفته عصران آنها به اصطالحا که است، روز و شب مراد: اند گفته دیگر  بعضى

 .دارد داللت ربوبى قدرت بر که دارد، وجود عجائبى آن در که است، دهر عصر از منظور: اند گفته دیگر بعضى

اند. و در بعضی از روایات آمده که منظور از عصر ظهور حضرت و بعضی دیگر وجوهی دیگر ذکر کرده

 یکی از القاب حضرت حجت ولی عصر است. مهدی)عجل اهلل تعالی فی فرجه( است. 

 "خسارة" "خسار"و "خسران"و "خسر"کلمه و است، انسان جنس "انسان "کلمه از مراد "خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ"

 .است سرمایه در نقص معناى به همه

 :شود مى گفته و شود، مى استعمال انسان مورد در هم کلمه این: گوید مى راغب

 کرد خسران فالنى تجارت: گویند مى و رود مى بکار انسان عمل مورد در هم و کرد، خسران فالنى

 بفهماند است خواسته و بوده، آن بزرگداشت منظور به آمده الم و الف بدون "خسر"کلمه بحث مورد آیه در اگر و

 خسران از مخصوص نوعى در آدمى بفهماند و باشد، تنویع منظور به دارد هم احتمال است، عظیم خسرانى در انسان

 :فرموده اش باره در تعالى خداى که ذات در خسران بلکه آبرویى، و مالى خسران غیر دارد، قرار

 یَوْمَ أَهْلِیهِمْ )دور و اطرافشان خلوت شده و کم می شوند( وَ أَنْفُسَهُمْ )توان هایشان کم می شود( خَسِرُوا الَّذِینَ"

 . "الْمُبِینُ الْخُسْرانُ هُوَ ذلِكَ أَال الْقِیامَةِ

خواهد تنوع خسر را نشان  خواهد بگوید که خسرش زیاد است یا می پس علت نکره آمدن خسر دو چیز است. یا می

 دهد. 

 ن بسیار پر مغز است. های حضرت عالمه در عین کوتاه بود عبارت

 [ انسان جنس زیانمندى از العمل صالح مؤمنان بودن مستثنى مورد در شرحى]
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 استثنا و است، خسران به محکوم که است انسان جنس از استثناى استثنا این "الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا"

 .خسرانند از ایمن افرادى چنین باشند صالح اعمال و ایمان به متصف که هستند افرادى شدگان

 خاتمه مردن با زندگیش است، زنده همیشه موجودى انسان که کند مى بیان خدا کتاب که است جهت بدان این و

 أَنْ  عَلى"شریفه آیه تفسیر در معنا این بیان که است، دیگر اى خانه به اى خانه از انتقال حقیقت در او مردن و یابد، نمى

 همیشگى زندگى این از قسمتى که کند مى بیان خدا کتاب نیز و گذشت، "تَعْلَمُونَ ال ما فِی نُنْشِئَکُمْ وَ أَمْثالَکُمْ نُبَدِّلَ

 یعنى دیگر قسمت سرنوشت حیات آن در که ساز سرنوشت و امتحانى، است حیاتى باشد دنیا حیات همان که انسان

 و سعادت شوند، مى بدبخت یا و رسند، مى سعادت به حیات آن در که آنها گردد، مى مشخص آخرت حیات

 نیز و ،"مَتاعٌ إِلَّا الْآخِرَةِ فِی الدُّنْیا الْحَیاةُ مَا وَ":فرموده تعالى خداى که چنان هم اند، کرده تهیه دنیا در را شقاوتشان

 ."فِتْنَةً الْخَیْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوکُمْ وَ الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ کُلُّ":فرموده

 و اعتقادات یعنى آن آثار و زندگى این مظاهر وسیله به زندگى آن براى زندگى این مقدمیت که کند مى بیان نیز و

 است، آن در شقاوت مالك فسق و کفر و اخروى سعادت مالك صالح عمل و حق اعتقاد است، اعمال

 کَفَرَ مَنْ ":فرماید مى نیز و " الْأَوْفى الْجَزاءَ یُجْزاهُ ثُمَّ  یُرى سَوْفَ سَعْیَهُ أَنَّ وَ  سَعى ما إِلَّا لِلْإِنْسانِ لَیْسَ أَنْ وَ":فرماید مى

 در و ،"فَعَلَیْها أَساءَ مَنْ وَ فَلِنَفْسِهِ صالِحاً عَمِلَ مَنْ ":فرماید مى باز و "یَمْهَدُونَ فَلِأَنْفُسِهِمْ صالِحاً عَمِلَ مَنْ وَ کُفْرُهُ فَعَلَیْهِ

 .خوانده اجر و جزا را بدش چه و خوش چه را آخرت سرنوشت زیاد بسیار آیاتى

 که است زندگى با است، او زندگى آدمى سرمایه که کند مى بیان گذشت نظرتان از که بیانات این همه با نیز و

 تجارتش کند پیروى را حق عمل و عقیده در اگر کند، کسب را آخرت زندگى در خود عیش وسیله تواند مى

 از و کند، پیروى را باطل اگر و است، ایمن شر از اش آینده در و است، داشته برکت کسبش در و بوده، سودبخش

 به سرمایه خود بر زاید چیزى عمر سرمایه از تنها نه) کرده ضرر تجارتش نماید، اعراض صالح عمل و خدا به ایمان

 خیر از آخرتش در و( است کرده خود بدبختى وسیله را سرمایه و خورده، سرمایه خود از بلکه نیاورده، دست

 از مراد و "الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ ":فرماید مى بحث مورد سوره در لذا شده، محروم

 پیروى و اطاعت او رسوالن به ایمان از مراد و او، رسوالن همه به ایمان خدا به ایمان از مراد و خدا، به ایمان ایمان،

 به که کسانى اینکه به کرده تصریح دیگر جاى در قرآن که چنان هم است جزا روز به ایمان نیز و است، ایشان

 نیستند. خدا به مؤمن ندارند، بعضى به و دارند، ایمان خدا رسوالن از بعضى

 اند.  ایمنی از خسارت و شرور دو معنایی است که حضرت عالمه برداشت کرده
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شود؟ از  جاری کننده امنیت و موضوع ایمان متفاوت است. روز قیامت موضوع ایمان است. امنیت از کجا حاصل می

 خداوند. 

 ایمان به چیزی، باء سببیت است. 

ای از باورها نسبت به خدا و کتاب  شوید. ایمان مجموعه میخانه سبب آرامش است. از سوسك و گربه و ... در امان 

گوییم انسان مؤمن یعنی کسی که  و غیره است. مؤمن یعنی یك انسان معتقد. اگر بصورت موضوعی نگاه کنیم می

مضطرب نیست. بهم ریخته نیست. اینطور داستان عوض شده است. ممکن است کسی به خدا اعتقاد داشته باشد ولی 

 ه باشد و آرامش نداشته باشد. بهم ریخت

ها اشتباها خودشان را مؤمن پنداشتند و مستحق  شود. بعضی اگر باء در ایمان  را باء سببیت بگیریم اوضاع عوض می

پاداش و چون خود را مستحق پاداش پنداشتند در خسر زندگی کردند. کم کم که زندگی کردند کم آوردند و این 

 یعنی خسر. 

 از همان اول باید می فهمیدند که ایمان یعنی اطمینان پیدا کردن. امنیت پیدا کردن از گناه. 

کند. ولی اگر فکر کند که بهشتی است دچار خسر  آدم وقتی بفهمد جهنمی هست یك فکری برای خودش می

 شود. تفاوت در باء سببیت در همین معنا است.  می

کند. قلمرو بحث ایمان از اول تا آخر قرآن است. بهمین  و احکامی پیدا میایمان دو حالت مستقر و مستودع دارد 

 ای دیگر متفاوت است.  ای با سوره دهد. ایمان جاری شده از هر سوره ای را پوشش می ای، زاویه دلیل هر سوره

خیابان به خانه پناه  دهد. شما از شرور کند و پناهگاهی را نشان می ای دارد و آسیبی را مطرح می ای استعاذه هر سوره

 گویند.  گویند. در حصن قرار گرفتن را ایمان می کنید به این ایمان می برید و امنیت پیدا می می

 آید.  کند یقین است. ایمان یك حقیقت است که در اثر یك فرآیند بوجود می ها اتکا می حقایقی که فرد به آن

 

 نیز گنهکار مؤمنان که شود مى استفاده آن از و دارد داللت صالح اعمال همه به عمل بر "الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ"جمله]

 [خسرانند در

 .باشد متصف صالح اعمال همه به که است این "الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ"جمله ظاهر و

 ورزند مى فسق دیگر بعضى به نسبت و دهند، مى انجام را صالحات از بعضى که فاسقان شامل استثنائیه جمله این پس

 بعضى از خسران شامل یعنى باشد معنا تمام به خسران از اعم خسران از منظور که است آن این، الزمه و شود، نمى

 و حق معاند کفار نظیر خاسرند جهات جمیع از که آنهایى یکى خاسرند، طایفه دو این بر بنا و بشود، هم جهات
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 آتش در مخلد و شوند مى فسق مرتکب که مؤمنینى مانند خاسرند، جهات بعضى در که آنهایى دوم عذاب، در مخلد

 .شوند مى آن نظیر و شفاعت مشمول و پذیرد مى پایان عذابشان بعد بینند، مى عذاب صباحى چند نیستند

است در این حوزه مثل توده « رسول»که همان « ولی»تواصی خیلی جالب است. در نظام والیی جایگاه مهمی دارد. 

 مردم است. این راهبردی است، که همه به نظام والیی راه یابند. 

 های سوره عصر در وصیت است. البته اگر درست تعریف بشود.  همه واژه

و . است این به آن و آن به این کردن سفارش معناى به "تواصى"کلمه "بِالصَّبْرِ وْاتَواصَ وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ"

 راه در و نموده پیروى حق از اینکه به کنند سفارش کنند، سفارش حق به را یکدیگر: که است این "حق به"تواصى"

 و نیست، حق بر تواصى و حق، عملى از و اعتقادى پیروى جز به چیزى حق دین پس کنند، مداومت و استقامت حق

 شامل منکر از نهى و معروف به امر چون منکر، از نهى و معروف به امر عنوان از تر وسیع است عنوانى حق بر تواصى

 و شود مى معروف به امر شامل هم حق، بر تواصى ولى شود، نمى صالح عمل بر تشویق و ترغیب مطلق و اعتقادیات

 .مذکور عناوین شامل هم

 ذکر به اختصاص "الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ"کلى عنوان از بعد که صبر به تواصى و حق به تواصى اهمیت و خصوصیت]

 [یافتند

 قبال اینکه با و است، صالح اعمال از یکى خود حق، به تواصى: که است این آن و رسد، مى نظر به سؤالى اینجا در

 ببرد؟ نام را حق به تواصى خصوص که شد باعث اى نکته چه بود، کرده ذکر را "الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ"کلى عنوان

 به نسبت گوینده که رود مى بکار مواردى در که است، عام از بعد خاص ذکر قبیل از این: که است این جوابش

 عنایت حق به تواصى به صالح اعمال همه میان از تعالى خداى اینکه بر شاهد و باشد، داشته بیشترى عنایت خاص

 در را تواصى همین که است این نموده ذکر صالح اعمال عموم از بعد را آن خصوص منظور بدین و داشته، بیشتر

 تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ" :فرمود ،"الصبر و بالحق تواصوا و":بفرماید توانست مى اینکه با و کرد، تکرار صبر مورد

 ."بِالصَّبْرِ

 بوده این براى صالح عمل و ایمان به اتصافشان ذکر از بعد صبر، به و حق به تواصى ذکر شد، گفته آنچه همه بر بنا و

 خاص اهتمامى مؤمنین پس شدن، خدا تسلیم براى هاشان سینه گشتن پذیرا و مؤمنین، دلهاى حیات به کند اشاره که

 و شود، پیروى حق جا همه خواهند مى و دارند، مردم همه بر آن شدن گسترده و حق سلطنت ظهور به تام اعتنایى و

 رَبِّهِ مِنْ نُورٍ  عَلى فَهُوَ لِلْإِسْالمِ صَدْرَهُ اللَّهُ شَرَحَ فَمَنْ أَ":فرموده آنان باره در تعالى خداى و گردد، دائمى آن پیروى

 ."مُبِینٍ ضَاللٍ فِی أُولئِكَ اللَّهِ ذِکْرِ مِنْ قُلُوبُهُمْ لِلْقاسِیَةِ فَوَیْلٌ
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 آن اطالق این نتیجه و است، محبوب مواردى چه در صبر که نکرده بیان و آورده، مطلق را صبر بحث مورد آیه در

 و قضا به که است مصائبى با برخورد در صبر و معصیت از صبر و خدا اطاعت بر صبر از اعم صبر از مراد که است

 .رسد مى آدمى به خدا قدر

 

 ([عصر سوره آیات ذیل در روایت چند]) روايتى بحث

 الَّذِینَ إِلَّا"آیه تفسیر در که نقل کرده( السالم علیه) صادق امام از کثیر بن الرحمن عبد از خود سند به قمى تفسیر در

 کرده. استثناء را خود خلق از صفوت )اهل بیت( اهل تعالى خداى جمله این در: فرمود "...آمَنُوا

 نسلهاى و ذریات توصیه بر را حق به تواصى و( السالم علیه) على والیت به ایمان بر را ایمان روایت، ذیل در و: مؤلف

 است. نموده تطبیق على والیت به خود

 "خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ الْعَصْرِ وَ"آیه تفسیر در که کرده روایت عباس ابن از مردویه ابن که است المنثور الدر در و

 منظور: گفته "الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا"آیه تفسیر در و. است هشام بن جهل ابو انسان، این از منظور: گفته

 است. سلمان و على

اولین محوری در سوره هست  مربوط به کلمه عصر است. زندگی انسان سیری دارد تا به تحول نهایی برسد و قیامت 

 را درك کند. 

سازی است.  این که برای تاریخ  ظر گرفته است. این تمدنشکوفایی انسان است آنطور که خدا در ننهایت عصر، 

افتد و گاهی در نوع  بشر ابتدا و انتها در نظر گرفته شود از واژه عصر است. سیر تحول گاهی در یك دوره اتفاق می

 افتد .  انسان اتفاق می

کند. نظامات در  شود و نوع انسان تغییری نمی عصاره بودن انسان تام است. در گذر زمان چیزی به انسان اضافه نمی

 توانند شکوفایی آن را سریعتر یا دیرتر کنند.   فطرت راه ندارند ولی می

هستند. در یك بستری های متفاوتی  ها وجود دارد؛ اختار، اجتبی، اصطفی و ... گزینش انواع گزینش و عصاره انسان

گذاری در وجود انسان متعالی  شود. انواع شاخص ها در نظر گرفته می شوند و از بینشان یك نفر برگزیده می انسان

 است. 

آیند یك امام برای همه دنیا کافی است. این بخاطر تحول در بستر است.  تعالی فرجه( می اهلل وقتی امام زمان)عج

ها براساس  کند. انسان دهد. ایمان انسان را به انسان کامل متصل می به انسان می سوره عصر یك مجموعه موضوعی

 شود.  تاریخ تفکیك شده و منظر قرآن در کفر و ایمان بررسی می
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شود. یعنی هرکسی حق و اخالق را خودش تعریف  اگر مکتبی قائل به تحول نوع انسان بشود قائل به هرمنوتیك می

یابد. همه علوم دانشگاهی امروزه هم از همین دست  گرایی رواج می رود. نسبی یر سوال میکند. معیارهای ثابت ز می

 است. 

نوع انسان وابسته به بستر نیست. انسان به فضای ثابتی وصل است. سیر تحول رشد در انسان وجود دارد. عصر یکی از 

کند. منطقه تغییر  ، علقه، مضغه و.... رشد میهای مهم تغییر شب و روز و انتقال شب و روز است. انسان از نطفه مولفه

 انسان از شبی به شب دیگر عصر است. 

کند و  عصر محل ارزیابی و اجر انسان است. عصر زمانی است که به کارگران اجر می دهند. هر توانی سیر پیدا می

 عصری دارد. همانطور که شب و روز قابل احصاء است. 

اهلل تعالی فرجه( هم بیایند مثل امیرالمؤمنین  نهایی نوع انسان است. امام زمان)عج السالم( تحول امیرالمؤمنین)علیه

 کند.  کنند. والیت امیرالمؤمنین عصر را دارای اجر و پاداش می زندگی می

 روز و شب در چرخه تبدیل شدنشان کلمات متفاوتی در قرآن دارند. یولج، یمحو و ... 

 دهد.  دهد. تجلی بیشتر می این بحث عصر به فلسفه حرکت می در فلسفه کنونی حرکت و جلوه نیست.

 دهند.  سوره اعلی، تکویر، طارق این بحث را پوشش می

 های قرآن از لیل تا لیل هستند.  در کتاب تدبر در کلمه ادعا کردیم که کل واژه

ها چیده شده  در قرآن رزق واژه ثبوتی و طعام واژه ظهوری است. در کتاب حکمت هم از ثبوت تا عصاره کل فصل

السالم( ظهر انبیا است. این موضوع وسیع و  اهلل علیه( عصر انبیا و حضرت عیسی)علیه است. حضرت محمد)صلی

 جالب است. 

کند. این سوره انشراح است.  بعدی را هم فراهم میعصر یك موقعیت است برای دریافت اجر که زمینه پرداخت 

است. « فاذا فرغت فانصب»شاید نزدیکترین سوره به کلمه عصر سوره انشراح است. نزدیکترین امر به عصر 

است. در عصر معیت عسر و یسر پیداست. « ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا»نزدیکترین گزاره به سوره عصر 

 دهد.  نازل شده است و پیامبر را دلداری میسوره عصر در سختی 

 

 *** 
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 ساعت دوم

 هلل.اشاء شود ان هایی که دارد رفع می عصر یعنی زمان تحمل سختی

م بسیار کار سریعی بود که با همه ی سوره ها می توان آن را انجام یرسید و گفت انکاری که با سوره انشراح به ذهنم

ای  شوند معنای بسیار گسترده هایی که نماد می کند، و واژه شود حالت نماد پیدا می ای منفرد می داد. وقتی واژه

 یابند مثل عصر که تمام کارهای خوب را می توان ذیل آن دید.  می

های قرار داشته باشد؛ این سوره در قله  در چه جایگاهی نسبت به سایر سوره این مهم است که یك سوره خودش هم

رسد و  ها که روزشان به شب می علتش این است که خیلی دارد. این آخری به معنای سوره بیشتر نزدیك است.قرار 

 عصر است، یعنی در خسر است. اند. پس هر کسی که بی دست خالی

 است.« االنسان»محور مطالعاتی بعدی سوره، واژه 

 «االنسان»

 چند سوره داریم که از انسان صحبت شده است: 30های جزء   در سوره

  .که شان تربیتی او و ضرورت تربیت یافتنش بسیار مهم است 

 اش مدّ نظر است.  و قابلیت تعلیم و تزکیه برداری 

 شود مثال ضعیف  فی گفته میکند و این استعداد اغلب به صورت من اش را بیان می در واقع نظام استعدادی

 ها همه نشان از ظرف و ظرفیتی است. است و عجول و... . و این

تواند به همه حقایق برسد به خاطر این است که در خسر است. یعنی انسان ظرف کلیه کماالت را دارد،  البته اینکه می

 ها برسد. تواند به همه آن پس می

کند. خسر به مفهومی غیر ضرر اشاره دارد. اینکه  ر حیوانات متمایز میدر خسر بودن انسان است که او را از سای

 گردند ضرر است نه خسر. شوند و شکار می حیوانات از ذکر غافل می

 لیتر خالی دارد و این مهم و ارزشمند است. 1000لیتر است یعنی  1000گوییم یك بطری استعدادش  اگر می

توان کاری دیگر کرد از انسان و خسر. اینکه  آن بررسی شده است. میقسمت اول این است که انسان توسط خود قر

های قرآن را در بیاوریم که  ها قلمداد کرد. یعنی همه انسان این دو کلمه را به عنوان امام )سازمانده( سایر ظرفیت
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استعدادی کند خسر است. خسر بر همه صفات  ها را سازماندهی می ضعیف و جهول و غیره. آن که همه این واژه

کند. و روح حاکم بر همه این هاست. اگر انسان در عجله بماند، خاسر است. اگر انسان در هلوع  انسان غلبه پیدا می

 بماند، خاسر است و غیره. 

را می بینید، از یك طرف شما یك منظومه دارید که مثل جعبه « خسروا»خوانید و واژه  سوره بقره را می وقتی شما

اسرائیلی که خاسر شده است به خاطر  بینید که بنی توانید جایگاه و حیثیت خسر را ببینید، یعنی می می .ابزار است

 تواند به شدت قدرت تحلیل را باال ببرد.  شان به چه بود؟ یا ظلمشان چه بود؟ این منظومه میجهل

شود که مثال  شود. گفته می چیده می کند. که مثال ظلم، جهل و ضعف و ... در آن این منظومه یك چرخه پیدا می

کند. و حرص هم  آورد مثال عجله یعنی بدون آنکه تفکر کند عمل می باشد فالن آسیب را به بار می 2و  1شماره 

ها و نه تك  آیند ولی روی فرایند بین آن ها روی ساختار وجودی می درونش عجله دارد. در نتیجه هر کدام از این

 تك.

 ه خسر رسیديم؟چگونه به منظوم -

های انسان را از قرآن استخراج کردیم و صفات متناسب با آن را بررسی کردیم متوجه شدیم که در  بعد از اینکه واژه

توانند شکوفا نشده باشند و از آن جهت انسان را به خسر برسانند. در واقع وقتی  مفهوم کلی همه استعدادها می

گوییم جهل یعنی چون در فقدان  کی است پس در خسر است، وقتی میگوییم ظلم، یعنی اینکه چون در تاری می

 تعقل است یعنی در خسر است. 

اگر خسر را دیدید به دنبال صفات بگردید و مثال جهل و عجله و .... را پیدا کنید ولی از آن طرف حرکت  نکته مهم:

گوید دارد آسیب عمومی قابل  را مینکنید که اگر ظلم یا جهل را دیدید بیاید و بگویید خسر است. وقتی خسر 

بیند به شدت روی عوامل علّی پافشاری  کند و مثال وقتی واژه خسر را می ای مطرح می بررسی به عوامل علّی و نشانه

 قرآن صادق است. « االنسان»های  کند که این عوامل در همه واژه می

ب اختالل شده است. به خاطر همین در حوزه های زندگی انسان است که موج کلمه خسر در قرآن نشانی از آسیب

 ترین واژه است. کلیدی« خسر»شناسی اختالل واژه  روان

 خسر دو حالت دارد: 
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است دارای خسر پنهانی است، در ظاهرش پیروزی است ولی با یك « یحسبون انهم یحسنون صنعا»همانی هم که 

 ریزد و تعادل ندارد.  تلنگر بسیار کوچك به هم می

ای پایدار نیست.آنچه در سوره کهف مطرح است، مثل همان باغدار است که باغش  هیچ پیروزی خاسرانه در دنیا

 شود. رود کار بدتر می حسن صنع است ولی وقتی باغ از بین می

 « خسر»

شود را در همه جهات بررسی کنید. منظور این است که در آیاتی  های عمومی که به انسان وارد می توانید آسیب می

 ای به مقتضای جریان اشاره شده است. ه کلمه خسر آمد است هم به عوامل علّی و هم نشانهک

 از کجا بفهمیم که عصر داریم یا نداریم؟ یا در خسر هستیم یا نه؟

 توان دید. فاکتوری که در پایان سوره است را می 4باید ببینیم در قسمت دوم سوره چه جایگاهی داریم، 

 است:ضرر و خسر متفاوت 

تواند مقابلی نداشته باشد  ضرر مثل نفع است و جنبه وجودی دارد. ولی خسر جنبه عدمی دارد. خسر در قرآن هم می

 های منفی فراگیر است.  توانیم بگوییم که بسیار نسبت به واژه و هم می

کند و گاهی در  هاست که فرد را از دریافت حقایق )مادامی که هست( محروم می یك مفهوم جاری در تمام آسیب

 یابد. معنای هالکت می

گاه واژه مقابل صدق، کذب نیست، زیرا ممکن است در مقابل صدق، غفلت هم باشد و  در قرآن چنین است که هیچ

 عموما واژه های مثبت بار مفهومی بسیار بیشتری به نسبت واژه های منفی دارد.

های منفی شده است. اینکه چرا خداوند  تر از سایر واژههای خسر تنها واژه قرآن است که یك سر و گردن باال واژه

طور که ورود شیطان به انسان از ناحیه خسر  به واژه خسر چنین عنایتی کرده است؛ دالیلش چنین است یعنی همان

 پذیر است. است، مسدود کردن راه شیطان هم از طریق همین خسر امکان

پتانسیل است پس همه مردم هم در عصر هستند و این دو هم زمان همه مردم در خسر هستند و از این جنبه که خسر 

 کند که انسان از خسر خارج گردد. فاکتور آخر سوره به عواملی اشاره می 4است و 

 اند: همراه« االنسان» هايی که با  صفت
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 اند: ظلوم و جهول ( استعدادی1

 ندارند ناراحت.اند و وقتی  ای هستند. مثال وقتی نعمتی دارند خوشحال ( مواجه2

 ای هستند. مثل هلوع، که سمت استفاده مهم است. ( پایه3

 شوند. دسته وقتی به سبیل ناکامی درآیند، خسر می 3این 

ها نسبت به خسر شده است. خیلی جالب است که از این موقعیتی که خسر  در واقع بیشترین تبیین در گریز از آسیب

تواند بگوید که من فالن  کس نمی مان پیش برویم. هیچ ای و شخصیتی کلهتوانیم به اشکاالت شا کند می ایجاد می

ایراد را داشتم و قرآن خواندم و قرآن به من جواب نداد. باید برود جاهایی که خسر است را با دقت بخواند و جواب 

 بگیرد.

 .توانیم انجام دهیم؛ معرفت انسان به ضدّ شناسی کار دیگری هم می در حوزه خسر غیر آسیب

های لجباز؛ و  شناسی بدهد ویژه انسان تواند یك مدل انسان یعنی تمام واژگان خسر را بخواند و برعکس کند. می

ها باید جهت داده شوند مثل کسانی که صفت لجبازی دارند و در  بگوید که مثال لجبازی او را در جهت بدی

 شوند و یا برعکس.  میهای غیرمذهبی هستند و مذهبی  خانواده

آیه از خسران از قرآن استخراج کرد و لیست کرد. پس اینکه انسانی خاسر  300توان یك فهرستی از  ر نتیجه مید

 تواند در آن صفت، جهتش را عوض کند. است می

خوانند خوب است  شناسی می اگر کسی کلمه خسر را در قرآن کار کند بسیار جالب است. باالخص کسانی که روان

این واژه به طور کلی داشته باشند. از آن طرف، نفع بزرگتر خسر است. و نفع پایه ایمان که یك دیدی نسبت به 

 شود. می

بیند، مثل کشاورزی که کاشت و  خسر وقتی است که فردی کاری را انجام داده ولی در هنگام برداشت نتیجه نمی

کشاورز محصول کاشته، درو هم مدلی از خسر است، مثال همین « حبط»داشت داشته است ولی آفت زده شده است. 

کند هم باید هزینه کامیون را بدهد و  کرده، سوار کامیون کرده و ماشین هم راه افتاده ولی وقتی کامیون سقوط می

 هم باید ضرر خود را متحمل شود.



12 
 

که است؛ وقتی برای عملی به غایت تالش کرده، ولی نتوانسته به آن برسد مثل کسانی « خیبه»نوعی از خسر هم 

شوند. یعنی رفته و دستش به هدف خورده ولی به  روند ولی قبول نمی آورند و مصاحبه هم می های خوب می رتبه

اش خوب شده، و کسی  اش خوب نشده، کسی که خوانده و رتبه هدف نرسیده است. زیرا کسی که خوانده و رتبه

 اند. ه نشدهوارد دانشگا 3اند زیرا هر  مثل هم 3که اصال آزمون نداده است هر 

 و نوعا چنین است؛  خسر داریم 60در قرآن 

اید،  اید ولی تا کنون با کلمه خسر نخوانده آن را خوانده 24سوره بقره است. شما مکررا از آیه  26آیه  (1

ای )صفات مواجهه ای( و چه  بناشده است که بپرسید که این آقا یا خانم که فاسق است چه عوامل نشانه

 پایه ای و صفات استعدادی( داشت است؟ عوامل علّی )صفات 

چه شده است که خاسر شده است؟ یك سری لوازم داشتند؛ نقض عهد، قطع امر خدا و ... است. خدا یك سری 

گویند که خدا به این بزرگی چه مثالی است که به پشه زده است. یعنی این انسان  ها می مثال برایشان زده است، و آن

تو تعجب کردی، پس تو برای مثال پشه نداشته است و این یعنی اگر من مثالی چنین زدم و اش جایی  در نظام باوری

  ای است که تو نقض عهد خواهی کرد و بعد هم قطع امر خواهی داشت. فاسقی و این نشانه

کندی در فهم و عجله در تصمیم داشته است. طمع در فهم اقلّ نداشته  ،شنود انسان فاسق وقتی که مثال پشه را می

گویید که بعدش چه؟  گویند که تقوا داشته باشید و شما می روید به زیارت یك عالِم و ایشان می است. مثال شما می

و یك چیزی  تر از او هستیم کنیم که ما عالم گردی؟ ما فکر می خب بعدش ندارد دیگر، چرا دنبال چیز دیگری می

بینیم که یك نفر  اینجا با یك مثال می دانی چرا پیش عالم رفتی؟! گوید، خب اگر خودت می هست که او به ما نمی

کند مقابل امر خدا پس چه  ای می شود. اگر او با مثالی از جنس پشه چنین مقابله در مقابل همین مثال فاسق نامیده می

 عکس العملی خواهد داشت!

بی شدند و اولیا اگر ولیّ شدند و هر کسی هر چه شد به خاطر این است که جلوی خسرش را گرفته است. انبیاء اگر ن

اید و  هایتان را گرفته مثل اینکه به شما بگویند که یك کلمه در قرآن است و اگر آن را یاد گرفتید جلوی همه بدی

اعتنا نباشید،  ولو در حدّ یك پشه بود به او بیاست. یعنی روزی بیاید که اگر کسی حرف حقّی به شما زد « خسر»آن 

حرف حق را ولو از یك بچه بشنوید و... واکنش مثبت نشان دهید. پس اگر کسی فقط همین یك آیه را بشنود و 

 سبك و سنگین کند حرف حق را شنید است و نسبت به آن انعکاس داشته باشد از خسر نجات یافته است.
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سری صفت هم پیدا کردیم و نسبت خسر به این صفات را  3ی قرآن را در آوردیم و ها« االنسان»طبق یك پژوهشی 

شود که هر جایی که آن صفت عمل کند و پتانسیل باشد و به فعلیت نرسیده  گونه می یادداشت کردیم. خسر این

نی مثال خسر شود، یع مورد خسر گفته می 15شود، مثال خسر در عجله و در کل  باشد. بنابرین یك جدول درست می

 جا به خاطر هلوع است یا عجله یا ... ؟ این

شود که ما بخواهیم خوب شویم و از راه خوبی هم  آید، نمی مثال اگر کسی گفت که من از هر چه بد است بدم می

 خواهد با داروی تلخ درمان شود. خوب شویم و نه از راه خسر و غیره.. انگار نمی

ها برسد ولی به هر حال در همین مسیر هم به نفی بدی  از ایمان به تمام خوبیشود که کسی  نه امکان ندارد، می

ها به  ها یا از نفی بدی توان دو مسیر داشته باشیم، حرکت از خوبی به نفی بدی رسد و باید خسرها را ببیند. پس می می

 م.ها برسی دهیم اول داروی تلخ را بخوریم و بعد به راحتی ها. ما ترجیح می سمت خوبی

« ضرّ»گوییم یك نفر وسواس دارد یعنی این نتیجه است. مصیبت  اختالل نتیجه است. اختالل محصول شرّ است. می

 است و خسر نیست.

تواند راه برود و این آسیب  آسیب با اختالل متفاوت است. ممکن است که اثبات کنید یك نفر بیماری دارد و نمی

گردد. اختالل قابل حل است، خسر هم قابل حل است.  نبه ارادی فرد برمیاست، نه اختالل؛ اختالل خسر است و به ج

 اند که انسان را از خسر نجات دهند. آیات آمده

دهند، یعنی در واقع طبیعتشان به خسر  برخی از رفتارها خواسته یا ناخواسته فرد را به سمت خسران سوق می (2

یا تو شاهدی که من از هیچ حیثیتی از الذین کفروا است مثال اطاعت از الذین کفروا. اینکه بگوییم که خدا

 یابم. گونه از خسر رهایی می اطاعت نخواهم کرد و این

ها در سبك زندگی  گوید، علت همان نشانه است. یعنی دیدی اگر کسی در درس، در مدل هر جایی که مسیر را می

 و...  از الذین کفروا تبعیت کرد در خسر است.

خواهد دچار خسر شود، علل خسر ارادی است. در اختالالت هم چنین است که  کسی نمیخسارت مثل اجر است، 

 خواهد افسرده شود ولی نتیجه اعمالش افسردگی است.  هیچ کسی نمی

 گونه از خاسران نخواهد بود. اینکه کسی ادعا کند که من از الذین کفروا اطاعت نخواهم کرد و این
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 ت:نساء که راجع به شیطان اس 119آیه  (3

دهم که گوش  ها دستور می کنم و به آن ها را آرزومند می دهم، آن ها دستور می کنم، به آن و قطعا آنان را گمراه می»

دهند و  حیوانات را بشکافند )یعنی خرافه پرستی(، آفرینش پاك خدایی را تغییر دهند )یا سیستم خودشان را تغییر می

شوند؛ مثال من کشف  ون، و از تغییر خودشان منجر به تغییر بیرون میدر درون ساختار فکری خودشان یا تغییر بیر

کردم که هورمونی به دام می دهم و آن ها را چاق می کنم و قبل از این قطعا تغییر در ساختار علمی خود من ایجاد 

 «شده است.( که شیطان را ولیّ خود می گیرند پس در خسران مبین هستند.

ییر در خلق از شیطان بوده است مثال در ربا متوجه دست شیطان شود و تبعیت کند در پس هر کسی که بفهمد که تغ

 خسران است. در اتّخاذ بسیار مهم است که به باب افتعال و ارادی بودن آن را توجه شود. 

شود و همه  قطعا اگر کسی شیطان را به عنوان ولیّ اتخاذ کند بعدا کارهایی خواهد کرد که خودش باورش نمی

 غییرات در خلق خواهد بود. محور خسران شیطان دار بودن سبك زندگی افراد شد.ت

گویند که این آیه در این سوره جایگاهش درست نبوده است. ولی محور  برخی می آيه واليت در سوره مائده:

هرها از والیت محور طیّب گزینی است، تغذیه، پوشش، نکاح و سکونت طیّب بسیار مهم است. انحراف در افراد ش

کنند و روی نحوه  شود. نظام والیی برای طهارت جامعه اول غذا خوردن را درست می تغذیه و لباس شروع می

ای به دکتر و پزشك نیازمند است این خوب  کنند. اینکه جامعه کنند و ازدواج ها را تصحیح می پوشش کار می

الیت در بین احکام تغذیه آمده است. سگ شکاری در نیست یعنی قطعا در خلق تغییر ایجاد شده است. بنابرین آیه و

رود، عدم رعایت سالمتی  جایش بسیار مهم است. در این آیات اگر شما نگاه کنید، خسران در عدم رعایت غذا می

 است. 

 سوره مبارکه مائده: 5آیه  (4

در امان خواهد  خسران این سوره روی حلّیت طعام است و اگر کسی طعامش حالل باشد حتما از خسر این سوره

ماند. اگر سبك ازدواج براساس دوست دختر و دوست پسری پیش برود دیگر بعدا قابل جلوگیری نیست؛ یعنی 

 مقدمات اولیه اختیاری است ولی اختالل بعدی به صورت اجباری به فرد تحمیل خواهد شد.

 تواند خسران را کار پژوهشی کند. هر کسی دوست دارد می
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جمع هر کسی یکی از موارد را کار کند و برای همه ارائه دهد. ولی وقتی کاری قرار است خوب است که در بین 

ای هم  انجام دهید تا انتهای آن مسیر را بروید، و مثال نکات کاربردی و مهارتی از خسران استخراج کنید، و به گونه

 اینکه تغذیه را درست کنیم که دچار ننویسید که بقیه بگویند کار سختی است، راحت بنویسید که بقیه نترسند، مثال

 شود پذیرفت. خسران نشویم کار آسان و عقلی است و راحت می

کند. در جهت سوره مبارکه مائده  اگر کسی در جمع ما روی غذای طیّب کار کند یعنی دارد روی ضدّ خسر کار می

بلکه ضروری است. به هرحال دنیا محدود  ها الزم است، نه کند. این کند و ابتدائیات نظام والیی را کار می کار می

 توانیم همه این کارها را انجام دهیم. است و ما نمی

شود که کسی موسس کار ازدواج شود به صورت  مبنای این سبك زندگی والیی سوره مبارکه مائده است. می

که گفتیم همگی برای  کامال صحیح. متاسفانه ازدواج به دست والیت شیطان افتاده است. به هرحال این چیزهایی

 اظهار برائتمان از شیطان بود.

توانیم بدون اینکه  ایم، که نمی رسد و ما اینقدر با جامعه عجین شده هر کسی از خودش شروع کند به جایی نمی

تر این است که هر کسی هر کاری که از دستش  جامعه را تغییر دهیم، خانواده خودمان را طیّب کنیم. کار ساده

آورد و کسی هزینه مغازه را دارد و  در جهت غذای طیّب به کار گیرد، کسی وسیله یك مغازه را می آید برمی

شود و محور سوره مائده این است که تعاون در برّ و تقوا داشته باشید. و  گونه یك تعاونی در جامعه تشکیل می این

یت را پیش گرفت، باید بمانیم و اصالح کنیم. نشینی کرد و رهبان سازی جامعه باشد. نباید عقب این تعاون در طیّب

طیّب حدّ و حدود دارد و در آیات و روایات آمده است. مثال اینکه بگوییم که کشاورز مؤمن باشد، کسی که آرد 

پزد مؤمن باشد ولی یك مرتبه بینیم که سیکل و چرخه، مؤمن نیست و خودمان  کند مؤمن باشد و کسی که می می

مان بزنیم. این  ها کارهای نشدنی است. قرار نیست که از کلّ زندگی برداشت و... . این برویم برای کاشت و

 ها پایه ندارد. اینکه کسی نمازشب نخواندنش را به شاطر ربط دهد اشتباه است. چرا کار را سخت کنیم؟  صحبت

نجاست نداشته باشند، آنگاه این کنیم که خبیث نباشند.  رسیدن به طیّبات در غذا و ازدواج سهل است. بله مراقبت می

گونه را رها کنید. اینکه بگویید بچه ما نان و آب طاهر نداشته  طیّب است. به واضحات عمل کنید. القائات خبیث

 است و چنین و چنان.

کنند در  پردازند و آن را از حیطه ارادی ما خارج می کسانی که به همه چیز به شدت جزئی و پنهانی به طیّبات می

اش  گویند که یك حکومت دینی که نظام آموزشی پردازند، یعنی می ایت به انکار والیت و نظام جمهوری مینه
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توانیم انتقاد کنیم البته  چنین است و غیره. پس ما کنار برویم و اصال آمریکا بیاید و کشور را بگیرد.!!! بله ما هم می

 دستی جامعه را به دست استکبار بدهیم. زمانی که در جایگاه نظر دادن باشیم. قرار نیست که دو

های عجیب و غریب در جامعه است مخصوصا در بحث طیّبات که بیشتر روی حوزه آیات و روایات  خیلی حرف

 بروید. که مسیری بسیار متعادل است.

وانید بگویید ت السالم( نیست. نمی السالم( نیست، سیره شهدا هم سیره اهل بیت)علیهم سیره علما سیره اهل بیت)علیهم

شان پنهانی  که من مثل فالن عالم عمل خواهم کرد. نه قابل توصیه و قابل الگوبرداری نیست و خیلی از وقایع زندگی

بوده است. ممکن است که مثال فالن توصیه استاد عالمی به شاگرد عالمش شاید الزاما علّت نباشد. علما سیستم 

 خاص خودشان را داشتند. 

ا سیره خاص است و سیره خاص قابل تقلید نیست، در سوره انعام آمده است که فبهداهم اقتده، سیره شهدا و علم

سازی  ای جز مشارکت عمومی نیست! باید جریان یعنی به هدایت انبیا باید اقتدا کنید. در حوزه طیّبات هیچ چاره

 باشد.

نفر کفویت دارند و گاهی  10، گاهی بین خواهند کفویتشان احراز شود االن در حوزه ازدواج وقتی دختر و پسر می

تر  نفر باشد میدان کفویت دقیق 100000تا. کفویت امروزه محدود است. وقتی کفویت روی  1000تا و گاهی  100

 گزینی است. است و دامنه شمول انتخاب بیشتر است. در غیر این صورت جامعه محکوم به خبیث

نکه یك پسری بتواند بعد از چندین سال کسی را پیدا کند که کفویت شود، و ای جامعه بعد از مدتی دچار خسر می

 نسبی با او دارند نشان از خبیث بودن جامعه است.

 «ايمان» 

تعریف متفاوت. قصدمان هم فقط رونمایی است و  3کار متفاوت و  3کار مفصل انجام داده شد. و  3در بحث ایمان 

 یم داشت.بعد از آن هم بحث تواصی، حق و صبر را خواه

وقتی واژه ایمان را بررسی شد، دیدیم که ایمان قابل تعریف کردن نیست، در نتیجه تعریف به مقابل انجام شد. نتیجه 

 آن که؛ ایمان تکذیب نیست، مقابل اعراض و کفر است. ایمان فسق نیست، استهزاء و شرك نیست. 

 کلمه مقابل ایمان پیدا کردم. 6تقریبا 
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 ایمان تصدیقی 

  عملیایمان 

 ایمان ذکری 

 ای ایمان بازتابی یا نتیجه 

 ایمان تطهیر از شرك 

 

 های تعريف ايمان: مؤلفه

نزول حقیقت در قلب )ذکر( +  به واسطه ی پذیرش )تصدیق( + در اثر اعتماد به آن حقیقت و موضوعات مرتبط با » 

ای بین ادارك و عمل است.  واسطه دهد. و درنتیجه ایمان آن حقیقت است )بازتابی ( سایر بروزات فرد را شکل می

آید و علم  کند. در واقع شفیع انسان که می ایمان نقش وساطتی بین علم و عمل دارد. یعنی اگر باشد علم را عملی می

جنس ایمان نزول حق است. یعنی خود حق نیست. بلکه نزول حق است. « کند ایمان است. او را به عمل تبدیل می

ست. که تصدیق و اعتماد نسبت به او وجود دارد. یعنی به سبب اعتماد و به سبب تصدیق جاری ا« ذکر»جنس ایمان 

شود. سببی وجود دارد که سببش تصدیق است. الزمه  شود و انسان مطمئن می یك حقیقتی در انسان جاری می

 ای ایمان تصدیق است. مقدمه
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 30/5/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         عصر   ) جلسه  دوم ( مبارهک  سوره           

 

 است. « ایمان»های قرآن  ترین واژه ترین و کلیدی کنیم. یکی از مهم امروز ساختار و فرآیند تحقق ایمان را بررسی می

 

 چگونگی تحقق ايمان در فرد و جامعه

ساختارایمان دو حالت دارد؛ در فرد و در جامعه. اگر کسی برای ایمان، ساختار قائل شود خیلی از مباحث کلیدی را 

 فهمد.  می

 مبحث ایمان مباحثی مثل آخرت گرایی و اقامه توحید و عدل را در بردارد. 

 ای به اندازه ایمان در قرآن و روایات، انواع ندارد.  بحث انواع ایمان: هیچ کلمه

رساند و  اند که مثال ده درجه دارد. این تنوع مراتب ایمان را می انواع ایمان را حتی در روایات بصورت کمّی آورده

 کند.  طور رشد می آید و همین شود. مثال ایمان فطری داریم که با تولد بوجود می های تحقق ایمان، مهم میبستر

های قرآن بعضی اوقات معنای ایمان، یا  آید. در سوره نظام ایمان در فرد و جامعه از مجموعه این مباحث بدست می

ای همه موارد باال را داشت نظام ایمان را در بر  ت. اگر سورهساختار و یا فرآیند ایمان و یا نظام ایمان قابل پیگیری اس

شناسی داشت، فرآیند تحقق در فرد را داراست و وقتی بیشتر  ای بیشتر مباحث مرتبط با آسیب دارد. اگر سوره

ان کند. سوره مبارکه بقره بیشتر درجات را بی تعامالت اجتماعی را توضیح دهد فرآیند تحقق در جامعه را بیان می

 کند.  طور  انواع ایمان را نیز بیان می دهد و همین که بسترهای تحقق ایمان را نشان می کند بخاطر این می

های قرآن هر  آید. دسته سوره ایمان بحث باشکوهی دارد و هر کس وارد این بحث شود به این راحتی بیرون نمی

 ید است. اند. موضوع ایمان، شاه کل کدام نوعی از ایمان را مطرح کرده

های پژوهشی  ها. بنای این کالس بحث گیریم برای دیگر سوره کنیم و از آن مدلی می مباحث را وارد سوره عصر می

 است. 

دهد.  ها را از منظر ایمان نشان می گیرد. ایمان انبیا، تنوع انسان ایمان انبیا و تمایزش با بقیه ذیل انواع ایمان قرار می

های همراه با شرك یا نفاق و ... جزء انواع ایمان هستند. ایمان مکی و ایمان مدنی  یمانایمان مستقر و مستودع و ا
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توان این موضوع را بصورت جداگانه  آید. البته می داستان جدایی دارد. ایمان فطری و تشریعی ذیل انواع ایمان می

 کار کرد. شرك و نفاق و غیره نیز، هم مکی دارند و هم مدنی. 

 

 نظام ايمان:  نکته در مورد

 گرفته شده و به باب افعال رفته است و حالت متعدی دارد. « أمن». در معنای ایمان: ایمان از ریشه 1

 أمن به معنی خالی بودن از اضطراب و داشتن سکونت و آرامش است. خالی بودن از آسیب و شر است.

 یك واژه فردی و ایمان یك واژه اجتماعی است. مفهوم متعدی ایمان: بروز امنیت از فرد به دیگران ایمان است. امن 

بینید و به خاطر این  تمایز میان ایمان و تقوا این است که تقوا واژه کامال فردی است. انسان خود را در محضر خدا می

افتند. در ساختار وجودی  آید . تفکر و ذکر هم فردی هستند و در درون اتفاق می شهود مراقبتی در او بوجود می

کند. در واقع بروز ایمان در تمام زنجیره ساختار  یت ایجاد انسان تفکر و تعقلی، امن است که برای دیگران امن

 وجودی اثرگذار است. تفکر و تعقلی که آسیب زا نیستند بلکه امن هستند. 

شود. ایمان فاصله بین علم و عمل است. ایمان انبیا  ارتباط ایجاد می« ساختار وجودی جامعه»با « ایمان»بوسیله واژه 

آمده است. پس « ب»تن خودش معنا شود. ایمان متعدی است با این حال گاهی اوقات با ایمان تام است و باید در م

ایمان در قرآن باید جوری معنا شود که در قرآن آمده است. اگر متعدی محذوف است من باید طبق همان معنا کنم. 

 رساند.  ا میآید سببیت ر می« ب»ایمان فرآیند جریان ذکر در ساختار انسان است. وقتی ایمان همراه 

 شود و حلقه اتصال با ساختار جامعه است.  های ساختار وجودی ضرب می .ایمان در تك تك حلقه2

 . خود ایمان فرآیند است. پس در درون معنای ایمان فرآیند تحقق هست. 3

کاره  د. ایمان همهکلماتی که فرآیند هستند باید در تعریفشان کلمه دیگری به عنوان پایه قرار داده شود. استقالل ندار

است ولی زیر مجموعه کلمه دیگری است. زیرمجموعه کلمه ذکر است. اصل ایمان ذکر است. وقتی ذکر در تفکر 

 های ساختار وجودی ایمان است.  رساند همان ایمان است. جریان ذکر در مولفه و عقل و علم و ... را به امنیت می
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ریان حق در هستی و زندگی انسان است. توجه نفس و ایمان در یك ذکر به معنی وصل به منبع حقیقی است. ذکر ج

اش جریان پیدا کردن و نازل شدن است.  گیرند. نزدیکترین کلمه به ذکر و ایمان آب است. جنس اولیه سطح قرار می

 ذکر جریان حق است. 

طری وجود دارد و باید بر این ای که در قرآن وجود دارد معنایش با کنایه در زبان عربی فرق دارد. ادبیات ف کنایه

اساس قرآن معنا شود. اگر قرآن درست معنا نشود و به نفع زبان عربی مصادره شود ادبیات قرآن براساس ادبیات اهل 

 آید.  شود. از چنین قرآنی جهاد و انقالب در نمی تسنن معنا می

سوره عصر سوره والیی است ولی این را  آید. ها والیت فقیه و حکومت اسالمی در می در قرآن شیعی از تمام سوره

شدنی  رسیم. )الحق مع علی و علی مع الحق(. فرآیند ایمان بدون والیت محقق فهمند. در سوره عصر به حق می نمی

 نیست. نزدیکترین کلمه به والیت وصیت است. 

ر قرآن هم مثبت دارد و هم دسته کلمه داریم؛ مثبت، منفی و کلماتی که هر دو حالت را دارند. ایمان د 3در قرآن 

 منفی. کلماتی که در قرآن مثبت و منفی دارند فرآیندی هستند. مثال هدایت مثبت و منفی آمده است. 

تمایز واژه ایمان و ذکر چیست؟ ذکر واژه اِحکامی و ایمان واژه ی تفصیلی است. ذکر مرتبه ندارد ولی ایمان مرتبه 

 ر افزایش ذکر است. ایمان وابسته به بستر است. دارد. پس راهکار افزایش ایمان، راهکا

کند. هر کس دائم الذکر شود،  همه اتفاقات عالم مربوط به ذکر است. ایمان در اثر ذکر بوجود آمده و رشد پیدا می

 ها در سوره کهف آمده است.  دائم االیمان است. همه این بحث

های  و مشتق استفاده شده است. نزدیك به واژه امن واژه. در قرآن در خصوص واژه امن و ایمان از کلمات نزدیك 4

 هستند.« تحیت»و « سالم»و « حفظ»

 حالت از امنیت را شمرده اند.  17السالم( در دعای خصله صحیفه علویه  امیرالمومنین)علیه

کنیم. در  شود که ایمان را در سنین مختلف شناسایی کند. این منجر می بندی نزدیك می ایمان را به قاعده درجه

 شوند. مؤمن، مؤمنین، آمنوا و لم تومنوا و غیره. حوزه ایمان مشتقاتش مهم می

 توان ساختار ایمان را در انسان مطالعه کرد.  دهد. که می های مختلف ایمان را نشان می مشتقات ایمان ترکیب
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اورهای درونی و محکم کردن شود. ایمان، استحکام ب ها عارض می ها وبیماری در صورت نبود ایمان انواع طغیان

آورد. قرآن برای افزایش  آید استحکام در باورها را بوجود می هایی که از ایمان بوجود می افراد در درون. تحلیل

دانند. ایمان در قرآن یعنی خسرزدایی و  ها قرآن را کتاب ایمان افزا نمی ایمان بین افراد راهکار دارد. بعضی

 د از درون. تبدیل انسان از تفاله بودن به عصاره بودن. عصرآفرینی. محکم کردن افرا

 گیریم.  ها را در سوره کهف پی می در ساعت بعدی این نکته

 ایمان ارتباط عمیقی با باور دارد. ایمان بروز امنیت است در مجموعه ساختار وجودی انسان. 

*** 

 

 ساعت دوم

السالم(  ه عصر شوند، معلم اصلی سوره حضرت امیرالمومنین)علیهشاءاهلل همه اولیا و انبیا مهمان سور دعا کنیم که ان

 شاءاهلل به ما درس سوره عصر دهند صلواتی بفرستید. هستند که ان

السالم( برای همگی ما بوجود آید و اینکه در کنار مرقد  برای اینکه حس بودن با امیرالمومنین)علیه

، یعنی در حالت مباحثه و زیارت در کنار ایشان باشیم. و اینکه السالم( در حال مباحثه سوره عصر باشیم حضرت)علیه

باب علم را از ناحیه سوره عصر به ما عنایت کنند و علمی به ما بدهند که تا برزخ و بعثت ما بماند، صلواتی عنایت 

 بفرمایید.

ترین سوره به  ر نزدیكاند برخی تناسب بیشتری با سوره عصر دارند. سوره عص هایی که در قرآن آمده در بین سوره

گوییم به صورتی احکامی در سوره  نظام ایمان است و مجموعه مواردی که از معنا و فرایند و ساختاری از ایمان می

 های بزرگتر کار کنیم. عصر آمده است و برای اینکه به مفاهیم بیشتری از سوره عصر برسیم بهتر است با سوره

اند ولی زاویه دیدشان با زاویه دید امروز ما متفاوت است و ما  با هم آمدهدر کتاب تدبر کلمه سوره عصر و کهف 

ای که خسر و عصر و ایمان و تواصی به  قصد داریم روی ایمان کار کنیم. ما قرار است سوره کهف بخوانیم به گونه

 ت آوریم.ها استخراج کنیم تا بتوانیم ساختار و فرایند ایمان را به دس حق و تواصی به صبر را از آن

 یع روی سوره داشته باشیم خوب است.اگر بتوانیم یك مرور خیلی سر
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 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)عِوَجَا لَّهُ یجَْعَل لَمْ وَ الْکِتَابَ عَبْدِهِ  عَلىَ أَنزَلَ الَّذِى لِلَّهِ الحَْمْدُ

نزول کتاب بر بنده، عوج نبودن آن و اتفاقی که  شود و جزء حامدات قرآن است. علت حمد سوره با حمد شروع می

 زند است. در نوع بشر رقم می

 (2)حَسَنًا أَجْرًا لَهُمْ أَنَّ الصَّالِحَاتِ یَعْمَلُونَ الَّذِینَ الْمُؤْمِنِینَ یُبَشِّرَ وَ لَّدُنْهُ مِّن شَدِیدًا بَأْسًا لِّیُنذِرَ قَیِّمًا

دهد و برایش اجر حسن  کند که کسی است که عمل صالح انجام می یجا بحث مؤمنین آمده است و تعریف م این

 است.

 (3)أَبَدًا فِیهِ مَّکِثِینَ

 (4)وَلَدًا اللَّهُ اتخََّذَ قَالُواْ الَّذِینَ یُنذِرَ وَ

 کند. گیرند. و به نوعی با سوره توحید ارتباط پیدا می قرار می 4و  3در مقابل ایمان موارد نام برده شده در آیات 

عمل صالح باید جریان توحیدی در انسان پدید آورد که برای آن خدا، اتخاد ولد نکرده است. به نوعی در این آیه 

گوید که کسی که در خسر است به نوعی قائل به اتخاذ ولد برای خداست و کسی که مؤمن است برای خدا  می

 اتخاذ ولد ندارد.

 ن، برای خدا اتخاد ولد داریم.این مهم است که ما به اندازه ایمان نداشتنما *

 (7)عَمَلًا أَحْسَنُ أَیهُُّمْ لِنَبْلُوَهُمْ لهََّا زِینَةً الْأَرْضِ عَلىَ مَا جَعَلْنَا إِنَّا

شود. احسن عمل را با جزای  ای بسیار مهم می شود. در این سوره ارتباط واژه احسن عمل به اجر حسن مربوط می

وجود دارد. از طرفی احسن عمل که اجر حسن دارد با عمل صالح مرتبط  کند و این در کل سوره حسن یکی می

 است. 

کند. یعنی رسیدن به احسن عمل این است که از بالهای  *این آیه فرایند عمل صالح را در احسن عمل معرفی می

ت. المؤمن ات استفاده کنی و بهترین عمل را انجام دهی. پس مکانیزم رسیدن به عمل صالح، احسن عمل اس زندگی



23 
 

کسی است که پیوسته عمل صالح دارد. در تعریف عمل صالح می گویند که عملی است که مستحق دادن جزای 

 احسن باشد. 

 *فرایند عمل صالح، استفاده از امکانات و ابتالئات دنیایی برای رسیدن به احسن عمل است.

 (7)عَمَلًا أَحْسَنُ أَیهُُّمْ لُوَهُمْلِنَبْ لهََّا زِینَةً الْأَرْضِ عَلىَ مَا جَعَلْنَا ( إِنَّا1

 گزاره این آیه: رسیدن به احسن عمل غایت ابتالئات دنیا است.

 (2)حَسَنًا أَجْرًا لَهُمْ أَنَّ الصَّالِحَاتِ یَعْمَلُونَ الَّذِینَ الْمُؤْمِنِینَ یُبَشِّرَ وَ لَّدُنْهُ مِّن شَدِیدًا بَأْسًا لِّیُنذِرَ ( قَیِّمًا2

: مؤمن کسی است که به صورت مستمر دارای عمل صالح است، چنین فردی شایسته جزا و پاداش حسن 2آیه گزاره 

 باشد.  می

 ( نتیجه: غایت زندگی انسان مؤمن شدن است.3

 حد وسط: پاداش حسن مربوط به احسن عمل است.

عنی باالترین عمل را حسن و احسن تفاوتی ندارند، به خاطر این است که می گویند عمل احسن. عمل احسن ی

انتخاب کنید، حسن از نظر معنایی از احسن باالتر است، مثل مصدر و حاصل مصدر است. حسن، اَحسنی است که 

تواند چیزی حَسَن باشد، ولی اَحسن نباشد. اگر کسی این گزاره را قبول نکرد اشکالی ندارد،  دیگر اَحسن ندارد. نمی

 ها، بدیهی است و ما به حساب بدیهی بودن جلو می رویم. از این حدّ وسطشود. برخی  جلوتر که برویم درست می

 شود که: معلوم می 7و  2و  1از آیه ی 

 (1)عِوَجَا لَّهُ یجَْعَل لَمْ وَ الْکِتَابَ عَبْدِهِ  عَلىَ أَنزَلَ الَّذِى لِلَّهِ الحَْمْدُ

 (2)حَسَنًا أَجْرًا لَهُمْ أَنَّ الصَّالِحَاتِ یَعْمَلُونَ الَّذِینَ الْمُؤْمِنِینَ یُبَشِّرَ وَ لَّدُنْهُ مِّن شَدِیدًا بَأْسًا لِّیُنذِرَ قَیِّمًا

 (7)عَمَلًا أَحْسَنُ أَیهُُّمْ لِنَبْلُوَهُمْ لهََّا زِینَةً الْأَرْضِ عَلىَ مَا جَعَلْنَا إِنَّا

و انذار شده است تا پاداش انسان به واسطه کتاب و عبدی که کتاب بر او نازل شده است، الیق بشارت  (1

 حَسَن دریافت کند.

 شود. پاداش در ازای ایمان و عمل صالح به انسان داده می (2
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 انسان در پس ابتالئات روزمره خود توفیق عمل و احسن عمل را یافته است. (3

 اند.  جا عمل صالح با احسن عمل با هم مرتبط این (4

تواند حُسن داشته   شند. یعنی هم اجر و هم عمل میتواند در حسن با هم اشتراك داشته با عمل و اجر می (5

 شود و دیگر مشکل کلی ندارد.( جزئیه می« می تواند»باشد. )گزاره به واسطه 

تواند  را تنها در ازای ایمان و عمل صالح قرار داده است، بنابرین نمی« اجر حسن»جایی که خداوند  از آن (6

 تواند احسن عمل در راستای تحقق اجر حسن نباشد. نمیعمل غیر صالح استحقاق اجر حسن داشته باشد و 

 بنابرین احسن عمل، عملی است برخوردار از ایمان و دارای صالحیت اجر حسن. (7

 رویم. تواند عمل صالح اجر حسن نداشته باشد. یعنی از برهان خلف پیش می اول باید بگوییم که نمی

تری دارد. در واقع فرایند رسیدن به  صالح دایره وسیعشود. ایمان و عمل  احسن عمل زیرمجموعه عمل صالح می

گوییم صالحیت در اجر حسن. عمل صالح مثل این است که  عمل صالح، احسن عمل است. ما عمل صالح را می

پول داشته باشد برود خانه بخرد. احسن عمل یعنی اینقدر باید پولش را جمع کند که برود خانه بخرد.احسن عمل 

 آید نه اینکه با عمل صالح بیاید. آید احسن عمل می آید. یعنی ابتالئات )جزء است( وقتی می می« لنبلو»برای 

کند: )الذین یعملون الصالحات(. یعنی چون مؤمن شد و ثابت شد  مؤمن را با این آیات با عمل صالحش تعریف می

لحات( یعنی دارد یك وضعیت گوید )الذین آمنوا و عملوا الصا آید. در سوره عصر هم می برایش عمل صالح می

 دهد. ثابت شده را نشان می

هر عمل صالحی، درونش احسن عمل دارد. ولی عمل صالح مثل ایمان است وقتی فرایند زندگی فرد اصالح شد، به 

 شود. دهد از صالحیت برخوردار می نحوی که هر عملی که انجام می

 *عمل صالح ثبوت احسن عمل است.

 *عمل صالح = ایمان 

 اش کم است بهتر است که احسن عمل را انجام دهد. گر کسی االن ایمان یا عمل صالحی ندارد یا درجه*ا

*درجات پایین عمل صالح انجام احسن عمل است. حضرت عالمه در سوره عصر ذیل )الذین آمنوا...(، آمنوا را اهل 

 السالم( دانستند. بیت)علیهم
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پاداش در « تنها»معنادار است. مثال انّ لهم اجرا حسنا باید گفته شود که کال عرف قرآن به این است که تاکیداتش 

 ازایِ ... .

 داستان اصحاب کهف

 (13)هُدًى زِدْنَاهُمْ وَ بِرَبِّهِمْ ءَامَنُواْ فِتْیَةٌ إِنهَُّمْ    بِالْحَقّ نَبَأَهُم عَلَیْكَ نَقُصُّ نحَّْنُ

شود بدانند که باید با لحن تواصی گفته  . یعنی هر چه که گفته مینباء به حق، مثل تواصی به حق در سوره عصر است

 شود. )دوستانی که می خواهند تواصی را کار کنند دقت کنند.(

آورد. ولی در این سوره قصد و هدف ایمان و عمل  اگر این داستان قرار بود به غرض دیگری باشد تعبیر دیگری می

 صالح و تواصی به حق و صبر است.

 کند. بیه جمله معترضه است و پرانتز باز و بسته ایجاد میش 13آیه 

 (14)شَطَطًا إِذًا قُلْنَا لَّقَدْ  إِلَاهًا دُونِهِ مِن نَّدْعُوَاْ لَن الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ رَبُّ رَبُّنَا فَقَالُواْ قَامُواْ إِذْ قُلُوبِهِمْ  عَلىَ رَبَطْنَا وَ

 گرفتند. ولد نگرفتن برای خدا به قیام است.  شبیه آیه اول است که ولد می

بینیم  ها احسن عمل است. ولی در کل وقتی اصحاب کهف را می الْأَرْضِ این وَ السَّمَاوَاتِ رَبُّ رَبُّنَا فَقَالُواْ قَامُواْ إِذْ

 شوند. عمل صالح می

 کلمه کلیدی تواصی است. )دقت داشته باشید.(« ربط»قُلُوبِهِمْ؛ کلمه   عَلىَ رَبَطْنَا وَ

 است.« شطط و عوج»شَطَطًا: شطط به معنای آشفتگی است و کلی انحرافات انسان از  إِذًا

 هایی وجود دارد که خیلی مطالب دارد. گیری ها یك سری نتیجه در سوره کهف بین داستان

 (27)مُلْتَحَدًا دُونِهِ مِن تجَِدَ لَن وَ لِکلَِمَتِهِ مُبَدِّلَ لَا  رَبِّكَ کِتَابِ مِن إِلَیْكَ أُوحِىَ مَا اتْلُ وَ

 وَ  الدُّنْیَا الْحَیَوةِ زِینَةَ تُرِیدُ عَنهُْمْ عَیْنَاكَ تَعْدُ لَا وَ  وَجْهَهُ یُرِیدُونَ    الْعَشىِ وَ بِالْغَدَوةِ رَبَّهُم یَدْعُونَ الَّذِینَ مَعَ نَفْسَكَ اصْبرِْ وَ

 (28)فُرُطًا أَمْرُهُ کاَنَ وَ هَوَئهُ اتَّبَعَ وَ ذِکْرِنَا عَن قَلْبَهُ أَغْفَلْنَا مَنْ تُطِعْ لَا

 

 



26 
 

 نکاتی از دستورات این آیات به پیامبر:

 إِلَیْكَ: خودش تواصی است. أُوحِىَ مَا اتْلُ وَ (1

خواهد  فقالوا اصحاب کهف است؛ کسی که میالْعَشىِ: این همان اذ قاموا  وَ بِالْغَدَوةِ رَبَّهُم یَدْعُونَ الَّذِینَ مَعَ (2

مثل اصحاب کهف احسن عمل کند غداه و عشی خدا را بخواند، دنبال زینت دنبا نباشد و قلبش غفلت 

 نداشته باشد و به دنبال هوا نرود.

گذارد: الف( خدا را در صبح و مغرب بخواند. ب( به دنبال زینت حیات دنبا نبودن. ج( عدم  چند شرط می (3

 از کسی که غفلت از ذکر اهلل دارد. د( تبعیت نکردن از هوای نفس او. اطاعت

 تواصی به صبر دارد ولی هر تواصی به صبری تواصی به حق درونش دارد. (4

 در صبر استمرار مهم است. در حق، درستی و حقیقت مهم است. (5

که درستش این در درجات ایمان گاهی ایمان به نسبت فرد است و گاهی ایمان به نسبت دیگری است.  (6

 است که ایمان به نسبت خود فرد باشد. یعنی اینکه این فرد پر ایمان شد و چنین است.

ای آمنوا آمد ولی عمل صالح نداشت باید بدانید که قطعا در این  ای است ادراکی و اگر در آیه کلمه ایمان کلمه

پس در جایی که عمل صالح بعد از ایمان  ایمان، عمل وجود دارد. این در روایات است که ایمان، عمل صالح است.

 آمده است باید تعجب کنیم که چرا در صورت وجود ایمان باز هم عمل صالح را آورده است.

شود ولی به  ها درجات انبیا ایمانشان متفاوت می آوریم، در نسبت آن ما در مقایسه مراحل رشدی وقتی نبی را می

 نسبت خودشان ایمانشان یکی است.

 یَسْتَغِیثُواْ إِن وَ  سُرَادِقُهَا بهِِمْ أَحَاطَ نَارًا لِلظَّالِمِینَ أَعْتَدْنَا إِنَّا  فَلْیَکْفُرْ شَاءَ مَن وَ فَلْیُؤْمِن شَاءَ فَمَن    رَّبِّکمُ مِن الْحَقُّ قُلِ وَ

 (29)مُرْتَفَقًا سَاءَتْ وَ الشَّرَابُ بِئْسَ  الْوُجُوهَ یَشْوِى کاَلْمُهْلِ بِمَاءٍ یُغَاثُواْ

 جا پذیرش حق شد. و کفر هم عدم پذیرش حق است. قل الحق من ربکم. فمن شاء فلیومن....؛ ایمان این (1

قل الحق من ربّکم، یعنی ایمان و کفر هر دو در نظام امر خداست. به همین خاطر است که ایمان و کفر از  (2

 امر رب تفریع شده است.

 نَارًا؛ هر کفری منشاء نزولش ظلم است. پس فرایند صدور کفر، ظلم است. لِلظَّالِمِینَ أَعْتَدْنَا إِنَّا (3
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 (30)عَمَالً أَحْسَنَ مَنْ أَجْرَ نُضِیعُ لَا إِنَّا الصَّالِحَاتِ عَمِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ إِنَّ

 نویسی خود قرآن را کار کنید به شدت جالب است. اگر فقط گزاره

 چند نکته:

 .7و  2دهد که این آیه حدّ وسط است. حدّ وسطی برای آیه  آیه نشان میپیوستگی این  (1

 ها را دعوت کریمان به ایمان و امنیت کرد. توان همه انسان ایمان سطوح دارد. و بر همین اساس می (2

شوند.  های کاربردی می های دست چندم عمدتا گزاره های سطح یك است. گزاره های ما االن گزاره گزاره (3

 های مهارتی برسیم. توانیم به گزاره می  7و  2و  30ات براساس آی

 وَ سُندُسٍ مِّن خُضْرًا ثِیَابًا یَلْبَسُونَ وَ ذَهَبٍ مِن أَسَاوِرَ مِنْ فِیهَا یحَُلَّوْنَ الْأَنهَْارُ تحَْتهِِمُ مِن تجَْرِى عَدْنٍ جَنَّاتُ لهَُمْ أُوْلَئكَ

 (31)مُرْتَفَقًا حَسُنَتْ وَ الثَّوَابُ نِعْمَ  الْأَرَائكِ عَلىَ فِیهَا مُّتَّکِِینَ إِسْتَبرَْقٍ

 مُرْتَفَقًا به این حسنت دقت داشته باشید. حَسُنَتْ وَ الثَّوَابُ نِعْمَ

 (32)زَرْعًا بَیْنهَُمَا نَاجَعَلْ وَ بِنَخْلٍ حَفَفْنَاهُمَا وَ أَعْنَابٍ مِنْ   جَنَّتَینْ لِأَحَدِهِمَا جَعَلْنَا   رَّجُلَینْ مَّثَلًا لهَُم اضْرِبْ وَ

 (33)نهََرًا خِلَالَهُمَا فَجَّرْنَا وَ شَیًْا مِّنْهُ تَظْلِم لَمْ وَ أُکلَُهَا ءَاتَتْ   الجَْنَّتَینْ کلِْتَا

 (34)نَفَرًا أَعَزُّ وَ مَالًا مِنكَ أَکْثرَُ أَنَا یحَُاوِرُهُ هُوَ وَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ ثَمَرٌ لَهُ کاَنَ وَ

لِّنَفْسِهِ که از کلمه ظلم استفاده کرده  ظَالِمٌ هُوَ )و (35)أَبَدًا هَاذِهِ تَبِیدَ أَن أَظُنُّ مَا قَالَ لِّنَفْسِهِ ظَالِمٌ هُوَ وَ جَنَّتَهُ دَخَلَ وَ

 (است.

گرایی ندارد، پس  توحید دارد ولی آخرت) (36)مُنقَلَبًا مِّنْهَا خَیرًْا لَأَجِدَنَّ   رَبىّ  إِلىَ رُّدِدتُّ لَئنِ وَ قَائمَةً السَّاعَةَ أَظُنُّ مَا وَ

 (توحیدش قبول نیست.

 

 (37)رَجُلًا سَوَّئكَ    ثمُ نُّطْفَةٍ مِن    ثمُ تُرَابٍ مِن خَلَقَكَ بِالَّذِى کَفَرْتَ أَ یحَُاوِرُهُ هُوَ وَ صَاحِبُهُ لَهُ قَالَ

 (38)أَحَدًا   بِرَبىّ أُشرِْكُ لَا وَ   رَبىّ اللَّهُ هُوَ لَّاکِنَّا

 جا مطرح است. مفهوم کفر این
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 (39)وَلَدًا وَ مَالًا مِنكَ أَقَلَّ أَنَا تَرَنِ إِن بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا اللَّهُ شَاءَ مَا قُلْتَ جَنَّتَكَ دَخَلْتَ إِذْ لَا لَوْ وَ

 تصویرسازی:

 توانید امکانات بگذارید، مدرك، تحصیالت و ... .  دو باغ داریم، می

ها معادل کفر و ظلم و در تقابل احسن عمل است.  برداری در مواجهه با  امکانات و نعمت فقدان ماشاءاهلل در بهره

 توان دریافت.  ها را کامال از ظاهر آیه می این

 (40)زَلَقًا صَعِیدًا فَتُصْبِحَ السَّمَاءِ مِّنَ حُسْبَانًا عَلَیهَْا یُرْسِلَ وَ جَنَّتِكَ نمِّ خَیرًْا   یُؤْتِینَ أَن   رَبىّ  فَعَسىَ

گونه است؛ حال دنیا این است که هر چه که تو دارا هستی، از جنس نعمت است و آن محکوم به فنا و  تشابه آن این

 ماند. نه هیچ نعمتی نمیماند وگر نابودی است. ثمره نعمت اگر احسن عمل بود فقط همان می

ها  ایمان و عمل صالح یعنی مواجه با امکانات به نحوی که بتوانی آن را به بقا و اجر حسن تبدیل کنی واال نعمت

 خودشان به تنهایی صعیدا زلقا است.

  (44)عُقْبًا خَیرٌْ وَ ثَوَابًا خَیرٌْ هُوَ    الحَْقّ لِلَّهِ الْوَلَایَةُ هُنَالِكَ

 ماند. ماند و تنها ایمان و عمل صالح می قرآن است. یعنی هیچ چیزی نمی از آیات غرر

 عمل صالح در این داستان: 

مثالی در این داستان زده شد که به ظاهر عمل صالح ندارد، ولی همین گفتن ماشاءاهلل، خودش بروز ایمان است و 

بگویید ماشاءاهلل که هم برکت کند و هم  شود. در روایات هم هست که اگر به نعمتی رسیدید عمل صالح نامیده می

 اینکه خدایی نکرده نگویید به به و بعد بشکند! توصیه این است که اگر نعمتی رسیدید ماشاءاهلل یادتان نرود.

 ءَاذَانهِِمْ فىِ وَ یَفْقَهُوهُ أَن أَکِنَّةً قُلُوبِهِمْ  عَلىَ جَعَلْنَا إِنَّا  یَدَاهُ قَدَّمَتْ مَا   نَسىِ وَ عَنهَْا فَأَعْرَضَ رَبِّهِ بَِایَاتِ ذُکِّرَ مِمَّن أَظْلَمُ مَنْ وَ

 (57)أَبَدًا إِذًا یهَْتَدُواْ فَلَن  الْهُدَى إِلىَ تَدْعُهُمْ إِن وَ  وَقْرًا

 رود که؛ حقیقت ایمان چیست؟! کم کم فضای سوره به این سمت می

 شود. السالم( مطرح می داستان حضرت موسی)علیه
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 داستان ذوالقرنین:

 أَن إِمَّا وَ تُعَذِّبَ أَن إِمَّا   الْقَرْنَینْ یَاذَا قُلْنَا  قَوْمًا عِندَهَا وَجَدَ وَ حَمِئَةٍ عَیْنٍ فىِ تَغْرُبُ وَجَدَهَا الشَّمْسِ مَغْرِبَ بَلَغَ إِذَا حَتىَّ

 (86)حُسْنًا فِیهِمْ تَتَّخِذَ

 (87)نُّکْرًا عَذَابًا فَیُعَذِّبُهُ رَبِّهِ  إِلىَ یُرَدُّ ثُمَّ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ ظَلَمَ مَن أَمَّا قَالَ

 (88)یُسرًْا أَمْرِنَا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ وَ   الحُْسْنىَ جَزَاءً فَلَهُ صَالِحًا عَمِلَ وَ ءَامَنَ مَنْ أَمَّا وَ

 کند. حاکمیت خودش اجرا می دهد در زدنش شبیه خداست و همان کاری که خدا انجام می انسانی که حرف

 آخر سوره: بحث پیرامون خداوند

 (99)جَمْعًا فجََمَعْنَاهُمْ الصُّورِ فىِ نُفِخَ وَ  بَعْضٍ فىِ یَمُوجُ یَوْمَئذٍ بَعْضَهُمْ تَرَکْنَا وَ

 (100)عَرْضًا لِّلْکَافِرِینَ یَوْمَئذٍ جَهَنَّمَ عَرَضْنَا وَ

 کافر کسی است که مؤمن نیست.

 

 کافر:تعريف 

 (101)سمَْعًا یَسْتَطِیعُونَ لَا کاَنُواْ وَ ذِکْرِى عَن غِطَاءٍ فىِ أَعْیُنهُُمْ کاَنَتْ الَّذِینَ

اول سوره بحث المؤمنون و احسن عمل و ارتباطش با ظلم و کفر بود. االن که آیات روی انتهاست کفر را با ذکر 

 دهد. ارتباط می

 (102)نُزُلًا لِلْکَافِرِینَ جَهَنَّمَ أَعْتَدْنَا إِنَّا  أَوْلِیَاءَ دُونىِ مِن عِبَادِى یَتَّخِذُواْ أَن کَفَرُواْ الَّذِینَ فَحَسِبَ أَ

 ولد گرفتن در آیات ابتدایی مشابه این مورد است.

 (103)أَعْمَاالً بِالْأَخْسَرِینَ نُنَبِّئُکُم هَلْ قُلْ

 (104)صُنْعًا یحُْسِنُونَ أَنهَُّمْ یحَْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْیَا الحَْیَوةِ فىِ سَعْیهُُمْ ضَلَّ الَّذِینَ

 یحَْسَبُونَ مقابل همان ماشاءاهلل گفتن است. هُمْ شود. وَ دار می شود. مثل باغ شان گم می اگر احسن عمل نباشد، سعی
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 (105)وَزْنًا الْقِیَامَةِ یَوْمَ لهَُمْ نُقِیمُ فَلَا لُهُمْأَعْمَا فحََبِطَتْ لِقَائهِ وَ رَبِّهِمْ بَِایَاتِ کَفَرُواْ الَّذِینَ أُوْلَئكَ

گوید هنالك الوالیه هلل الحق. والیت  شود. زیرا می عمل دارد ولی وزن ندارد. وزن عمل به اندازه حق سنجیده می

 نیست.کند و ساختاری که غیر والیت خدا چیزی حاکم  ای غیر اراده خدا قد علم نمی یعنی اینکه هیچ اراده

گیری ایمان در این حالت اجتماعی  شود پذیرش کتاب و عبدی که به انسان داده شده است. شکل همه ایمان می

است. عبد و کتاب از بیرون است و ربط اتفاق افتاده است و اگر کسی ربط برایش حاصل نشود ایمان برایش حاصل 

 شود. نمی

 (107)نُزُالً الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لهَُمْ کاَنَتْ لِحَاتِالصَّا عَمِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ إِنَّ

 (108)حِوَلًا عَنهَْا یَبْغُونَ لَا فِیهَا خَالِدِینَ

 (109)مَدَدًا بِمِثْلِهِ جِئْنَا لَوْ وَ   رَبىّ کلَِمَاتُ تَنفَدَ أَن قَبْلَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ   رَبىّ لِّکلَِمَاتِ مِدَادًا الْبَحْرُ کاَنَ لَّوْ قُل

 

 و اما آیه آخر:

 یُشْرِكْ لَا وَ صَالِحًا عَمَلًا فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقَاءَ یَرْجُواْ کاَنَ فَمَن  وَاحِدٌ إِلَاهٌ إِلَاهُکُمْ أَنَّمَا    إِلىَ یُوحَى   مِّثْلُکمُ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا قُلْ

 (110)أَحَدَا رَبِّهِ بِعِبَادَةِ

 مطابق است. 9-1ا آیات اول دقت کنید، این آیه با آیات اگر این آیه را ب (1

 یعنی همان انذار از اتخاذ ولد برای خدا.   وَاحِدٌ إِلَاهٌ إِلَاهُکُمْ أَنَّمَا (2

 رَبِّهِ همان اجر حسن است. یعنی لقاء ربّ عبارت است از اجر حسن. لِقَاءَ یَرْجُواْ کاَنَ فَمَن (3

 ، فمن شاء فلیکفر. کاَنَ ، معادل فمن شاء فلیومن فَمَن (4

 الْکِتَابَ عَبْدِهِ  عَلىَ إِلىَ: أَنزَلَ یُوحَى   مِّثْلُکمُ بَشَرٌ أَنَا (5

 صَالِحًا معادل همان عمل صالح است. عَمَلًا فَلْیَعْمَلْ (6

 أَحَدَا معادل ایمان است. رَبِّهِ بِعِبَادَةِ یُشْرِكْ لَا وَ (7

 شر نامرتب است.و اول عمل صالح و بعد ایمان آمد است، این لف و ن (8
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دهید یا یؤمن است یا یشرك. یعنی هر عملی یا  أَحَدَا؛ شما هر کاری که انجام می رَبِّهِ بِعِبَادَةِ یُشْرِكْ لَا وَ (9

 بروز شرك است و یا بروز ایمان است. 

أَحَدَا ؛ عمل صالح و عدم شرك، سبب  رَبِّهِ بِعِبَادَةِ یُشْرِكْ لَا وَ صَالِحًا عَمَلًا فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقَاءَ یَرْجُواْ کاَنَ فَمَن (10

 رسیدن به اجر حسن و لقاء رب است.

توانیم پیامبر را به  رتبگی دارد؛ آیا ما می مِّثْلُکمُ: حالت تواصی دارد. در تواصی یك هم بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا قُلْ (11

لی خیر چون وحی به ایشان توانیم چون بشری مثل ماست. و توحید دعوت کنیم؟ هم بله و هم خیر، بله می

 رسیده است.

کردن توحید است. یعنی وقتی من راجع به  دادن و عرضه صحبت کردن و نصح کردن والی به عنوان درس پس

شود با امام و  وگو می کنم یعنی خدا این قابلیت را دارد. تواصی به حق خاصیتش این است که می خدا گفت

 ولیّ تواصی کرد.

اهلل علیه و  طور که پیامبر)صلی های قرآن همگی آیات تواصی هستند. چون همان« قل»هد که د و این شأن نشان می

 اهلل علیه و آله( امر به تواصی است.  توانیم بگوییم. قل برای پیامبر)صلی گوید )قل اعوذ برب الناس(، ما هم می آله( می

به ولیّ فقیه صحبت کرد، در حال تواصی این درست شبیه والیت فقیه در کشور است، یعنی اگر ولی فقیه راجع 

 است و در مقابل ما هم باید بگوییم.

 اند. *احکام تواصی مواردی است که حتی در انجام آن امر، ولیّ و بقیه بالسویه شناخته شده

 آیند. ها در حیطه تواصی می« قل»*در نتیجه همه 

شوند. وقتی  ه فرایند عملیات عمومی تبدیل میاند و نه متشابهات. و ب های قرآن عموما در جایگاه محکمات قل

 یعنی من باید عین وحی را انتقال دهم.« قل»گفت 

 بندی کردن است. تواصی بیشتر برای جاری کردن والیت و چارچوب

اش اجر حسن است. تجلی  شود و نتیجه ها برای رسول عمل صالح محسوب می اظهار توحید در تك تك انسان

 شود. لوات رسول بیشتر میشود و ص رسول بیشتر می

 (56)تَسْلِیمًا سَلِّمُواْ وَ عَلَیْهِ صَلُّواْ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَأَیهَُّا     النَّبىِ عَلىَ یُصَلُّونَ مَلَئکَتَهُ وَ اللَّهَ إِنَّ



32 
 

دعای خوانید، به واسطه  اید. وقتی شما دعای جوشن می گویید صلوا و سلّموا داشته وقتی از توحید سخن می

 شود. جوشن شما صلّوا علیه می

اهلل  گوییم که توحید را رسول)صلی اهلل علیه و آله( صحبت کرد، نمی توان با رسول)صلی پس راجع به توحید می

گوییم ایمان معرفت در قلب است، اقرار به زبان و عمل صالح است. اعتراف به  علیه و آله( نداشته است بلکه می

 السالم( خودش ایمان است. ن اهل بیت)علیهمالوهیت اله و شاهد گرفت

برای جلسه بعد بنا داریم روی نظام توحید و ایمان صحبت کنیم، روی نظام کار کردن مثل کار روی سوره 

 کهف خواهد بود یعنی:

 از منظری ایمان بررسی شد.  (1

 از منظری فرایند بررسی شد.   (2

اش با کفر و ظلم و توحید و... که اگر  نیامده است.( رابطهها در  از منظری ساختار بررسی شد) البته هنوز این (3

شود  اش با شرك. که اگر شرك قطع نشود ایمان شکوفا نمی ها را رسم کنیم معنادار است. مثال رابطه این

 گوییم. کند. به این نظام می که ایمان جریان ذکری است که تنها به وسیله عدم شرك جریان پیدا می مثل این

 ای در دو باغ دار و... . ای در اصحاب کهف، مرتبه بندی دارد، مرتبه هنظام مرتب

توانیم  خواهیم قدری بیشتر وارد نظام ایمان شویم و بعد از آن به ساختار و فرایند برسیم خیلی کارها می می

از جنبه ذکر گرایانه باشد، یعنی همان ایمان را  بکنیم. اگر ساختار و نظام ایمان پیوسته و توحیدمدار و آخرت

ها  گرایانه است )این کند یعنی اگر ایمان به خدا را مطرح کنید، در هر حالتی آخرت خاص بعد از عام مطرح می

 هنوز اثبات نشده است.( 

 صلواتی ختم بفرمایید. ،برای این که ان شاءاهلل خدا به همه توفیق دهد
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 صلوات ل بیت مصون و محفوظ باشیمی ما در پناه عصمت اه برای این که همه

 صلواتمند شویم  ام خوبی داشته باشیم و از دحواالرض بهرهبرای این که ای

 

کنند. موضوعات  کنند و موضوع یابی می ها برای پژوهش استفاده می بعضی از دوستان تدبر مکی از کالس شنبه

 کنیم.  همگرا با موضوع ایمان و ساختار ایمان را در این جلسه بررسی می

ها ذکر شده است. هیچ موضوعی به اندازه این موضوع گستردگی ندارد و به همین  بحث ایمان در بسیاری از سوره

توان از منظر ایمان بررسی کرد یا  خاطر کار کردن در این موضوع سخت است. بعضی از موضوعات را می

 ها بررسی کرد.  توان ایمان را از منظر آن موضوعاتی که می

 

 بحث استحکام درونی و متزلزل نبودن.  موضوع اول:

ریزند. بحث  یعنی در اثر حوادث تغییر نکردن. مثل اتفاقی که در غزه افتاده است و مردم با این همه بال فرو نمی

توان از منظر صبر بررسی کرد. مثل سوره هود، سوره  کند. در این جا ایمان را می استقامت و صبر اینجا معنی پیدا می

ها دریایی از مطلب است. نظریه استحکام درونی  سوره هایی که بحث صبر دارند. هر کدام از این سوره عنکبوت یا

 توانند براساس الگویی استقامت کنند و به اهدافشان برسند.  ها می یعنی این که انسان

 

 ایم. ها و شرور که با بحث استعاذه طرح کرده ایمنی از آسیب بحث موضوع دوم:

ی استعاذه و سالم کار کرد. سوره یونس و یوسف و سوره هایی  توان با کلمه ایمنی از شرور را می  ی یهایمان از ناح

 ایمنی بخش است.  کند و  دهند. ایمان، مومن را قوی می که محافظت از شیطان را دارند این موضوع را پوشش می
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 اتصال به وجه ثابت هستی. موضوع سوم:

شود. اتصال به وجه ثابت ذکر  شود که با واژه ذکر مرتبط می ه وجه ثابت هستی اخذ میامنیتی که بواسطه اتصال ب 

 است. اسم اهلل و ذکر اهلل است. عقل و قلب محل اتصال است. این موضوع کامال مهارتی است. 

اد ها، در ذکر جاری شدن ذکر و صفاتی که ایج شوند، در حوزه قلب دریافت و شیوه در حوزه عقل صفات بحث می

شود. اگر کسی بخواهد ایمان داشته باشد چاره ای ندارد  شود. در وجه و ذکر ویژگی خاصی از ذکر بحث می می

 مگر اینکه با ذکر به وجه ثابت وصل شود. عقلش کار کند و قلبش دریافت کند. 

ره در واقع تقویت ایمان هر سو "بسم اهلل الرحمن الرحیم"ارتقا  ایمان با قلب، توجه به وجه و عقل امکان پذیر است. 

کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اهلل فهو "شویم.  ی با آن کار به وجه ثابت عالم وصل می است. با بسم اهلل ابتدای هر کار

شود. ادبیات ما گاهی ضد ایمان است. از کودکی باید  ماند. ثمراتش تثبیت می با بسم اهلل کار انسان باقی می "ابتر.

 ه چگونه کاری را باقی و اثر گذار کنیم. آموزش داده شود ک

سوره اعلی، ص، رعد برای موضوع ایمان و ذکر عالی هستند.  در هر سوره ایمان از منظری مورد توجه قرار گرفته 

 است. 

سوره های الر اتصال بسیار عجیبی به ایمان دارند. کال حروف مقطعه در این سیستم بطور ویژه حضور دارند. نظام 

 ها استخراج کرد.  توان از این دسته سوره ان را میسازی ایم

 

 امنیت یافتن . حضور خدا و بحث تقوا .  موضوع چهارم:

کند. گره خوردن ایمان و تقوا در سوره  تقوا حالتی از حضوریافتن در محضر قادری که در انسان مراقبت ایجاد می

شود. ایمان و تقوا دوقلوهای همسانی هستند که  بقره است. کارکرد ایمان این که در انسان قوت قلب حاصل می

 دهد. شکلشان یکی است ولی کارکردشان متفاوت است.  دانیم کدامشان دیگری را تحت شعاع قرار می نمی
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 بستری برای بهره مندی از امکانات و نعمت ها. :موضوع پنجم

ی حضرت  اش سوره کند و سوره ها استفاده کرد. با شکر ارتباط پیدا می توان از نعمت امنیت که باشد می 

کنید  ( است. بستر در این جا مهم است و ایجاد امنیت کرده است. در کشوری سرمایه گذاری میلیه السالمابراهیم)ع

 که امنیت داشته باشد. این شکر است. ایمان همان شکر است. 

 اند. تقوا و ایمان در صفات مومنین عمومی ترند.  در بعضی روایات صفات متقین و مومنین یکی شده

 

 ی از سر اطمینان و اتکا به خداوند.  مواجهه موضوع ششم:

کنند. از  ی اخبات در درجه اول و احسان در درجه دوم اینجا معنا پیدا می ها. واژه ها و بروز مواجهه یعنی برخورد

شود. از سر رأفت و  م بودن، اخبات و از حیث شیوایی و زیبایی و نیکویی و جالبی، احسان تولید میحیث محک

 کند.  رحمت هم برّ ایجاد می

 مواجهه از حیث استحکام و اِحکام : مخبت ) سوره حشر و سوره هود(،

 مواجهه از حیث احسان )سوره نمل(،

 مواجهه از حیث برّ )سوره بقره(،

اتکا به خداوند وجهی دیگر هم دارد که در سور حامدات است. مواجهه بنده با حوادث با استحکام مواجهه از حیث 

 زیبایی دارد که حمد است. ) سوره کهف(.

بحث عمل صالح یا احسن عمل که با هم مرتبطند. عمل صالح یا احسن عمل بروزی از سر اطمینان و اتکا به خداوند. 

ر است. عمل صالح صالحیت دارد برای اطمینان به خدا و اجری که خدا بر آن بنابراین از حسن و سالم برخوردا

 کند.  مترتب می

 

 انطباق باورها و افعال با حق.  موضوع هفتم:

کونوا مع "گیرد و منطبق با حق است و قابل اتکا است.  ایمان عبارت است از باور یا فعلیتی که در انسان شکل می

 نید ایمانتان را با ایمان کسانی که منطبق با حق هستند همراستا کنید. یعنی این که سعی ک "الصادقین
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فرمودند که آیه والیت در قرآن همین آیه  آقای صدیقین می "یا ایها الذین آمنوا اتقواهلل و کونوا مع الصادقین "

 است. 

طبیعی برای فرزندانشان  یکی از راه های انتقال ایمان از طریق اشخاص است. اگر پدر و مادری مومن باشند بطور

گیرد. اضطراب در دوران بزرگسالی بخاطر این است که  قابل اتکا هستند. ایمان در فرزند در هفت سال اول شکل می

شخص نتوانسته کسی را پیدا کند که صادق باشد و منطبق با حق و فرد بتواند به او تکیه کند. فرد، صادق ندیده 

 است. 

 رسد بازگو کنید.  مان به ذهن بنده رسید اگر موضوعی دیگر به ذهنتان میاین هفت موضوع پیرامون ای

 موضوعاتی که حاضران در کالس پیشنهاد دادند:  

 بررسی انواع افعال سیره اهل بیت و نقش آن در ایمان فردی و اجتماعی 

 سیر ایمان در مراحل رشد 

رسد جزء ارکان ایمان است که باید در  هنمان میها که به ذ ساختار ایمان در قرآن اجتماعی است. بعضی از مولفه

 ساختار بررسی شود. 

 نظام ایمان تشکیل شده از : ساختار، تنوع، رویکردها و منظرهای ایمان  

برای استخراج معنای ایمان بنده زیاد فکر کردم تا بهترین و نزدیکترین راه را پیدا کنم. این به ذهنم رسید که ابتدا 

را در قرآن احصا کنم. هفت کلمه در قرآن مقابل ایمان قرار دارند. کفر، شرك، تکذیب،  کلمات مقابل ایمان

 رجس، اعراض از ذکر، ظلم، استغنا و...)ناواضحی صدای صوت(

 ای از ایمان را دارند. پس از روش تعریف به تقابل استفاده کردیم.  هر کدام جنبه

 شود.  ی بین فرد با ولی ایجاد می . فاصله گویند بروز ناشی از عدم تعادل را رجس می

بحث ایمان گستردگی و سختی های خاصی دارد. پژوهشی را در این جلسه با هم انجام دهیم تا همه درگیر شوند و 

گیری  ها طوری باشد که شما فرآیند شکل فرآیند درآوردن یك ساختار را همه تجربه کنند. الزم است بعضی بحث

 را ببینید . 

 خواهیم طراحی کنیم. برای طراحی ساختار دو مدل داریم: از قرآن را میساختار ایمان 
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 کنیم مثل ساختار وجودی ذکر یا انسان.  یا از ساختارهای از پیش طراحی شده استفاده می 

 سازیم.  یا از نو ساختار جدیدی را می 

 کنیم.  ما مدل دوم را انتخاب می

باید مولفه های رکنی موضوع را بصورت استقرایی یا عقلی استخراج کنیم. استقرا را از ابتدا برای طراحی ساختار 

 آید. این روش مربوط به هر ساختاری است.  دهیم. تحلیل عقلی هم از تحلیل واژه بدست می قرآن انجام می

 کنیم.  مولفه های رکنی استخراج شده را دسته بندی و گروه بندی می مرحله دومدر 

ای باید مشخص شود. در ساختار فرآیند و سیر تطور بررسی  ها از نظر علمی و نشانه تقدیم و تأخر مولفه وممرحله س

 شود.  می

کنیم. بُعد اجتماعی، فردی و هستی و ... وجود دارد. در نقاط مختلف بررسی  ابعاد دارش می مرحله چهارمدر 

دهد  کنیم که نتیجه می کنیم و بررسی می به قرآن عرضه می شود. به ساختار اولیه که دست پیدا کردیم، ساختار را می

 یا نه. 

های عقلی بدست آوریم. ساختار در واقع حد وسط  از ضرب ساختار به آیات قرآن باید گزاره مرحله پنجمدر 

 شود.  می

 ها .  بین گزارهشوند. یعنی پل ارتباطی  ها به هم وصل می ها بقیه گزاره ی آن هایی که بوسیله حد وسط: یعنی گزار

ایم که هر کس ایمان داشته باشد  گراست اثبات کرده اگر در پژوهش به این نتیجه رسیدیم که هر ایمانی آخرت

 آخرت هم دارد. 

 های عقلی موید از آیات باید وجود داشته باشد.  برای گزاره

 ایم.  باشیم که درست عمل کرده توانیم مطمئن شویم و اگر تایید شد دیگر می به روایات وارد می مرحله ششمدر 

برد. اگر ساختار ایمان را دربیاوریم قدرتمان در هفت موضوعی  ها را در آن موضوع باال می ساختار قدرت فهم سوره

شود. تفاوت ساختار داشتن و نداشتن در سرعت رسیدن به مطالب موثر است. مثل این که  که مطرح کردیم بیشتر می

 دهد.  شویم. ساختار، دستگاه فکری به انسان می شدیم و حاال سوار هواپیما می میقبال با ماشین جابه جا 
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 اختار، تنوع، رويکردها و منظرها: سشودمینظام ايمان به چهار دسته تقسیم 

گویند  کند. برخی می کند و قدرت تحلیل را چند برابر می کال نگاه ساختاری به موضوعات قرآن ذهن را چابك می

خوانیم ولی اگر بدانند که ساختار اینقدر برایشان مفید خواهد بود  اختار نخواهید و ما همینطور قرآن میکه از ما س

 دلیلی بر مخالفت نخواهند داشت.

 ی بقره را بخوانیم: ی مبارکه می خواهیم سوره

 یك ساختار کوچکی راا هر جایی که بتوانیم نویسیم. ت کنیم و می های مرتبط با ایمان را از آیات برداشت می مولفه

 رسم کنیم.

 کنید علتی دارد؟ ی خاصی را انتخاب می اینکه سوره

  بله. دو روش داریم:

 کنم. ای که بیشترین مشتقات ایمان را دارد انتخاب می زنیم و سوره افزار( می ( سرچ)جستجو در نرم1

ی کار کنیم بهتر است از ابتدای قرآن کنیم. چون قرار است که استقرای ( از همان اول قرآن، شروع به خواندن می2

 یافتم. ی بقره می گشتم داللت به سوره رفتم و می کنیم و اگر هم می

ای  ای نوشتن برای شما راحت تر است و مولفه ای کار کنیم. گزاره توانیم هم گزاره ای بنویسیم و می توانیم مولفه می

 م.نوشتن برای من. چون بعد از گزاره باید مولفه کار کنی

 )سوره بقره(

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ 

 (1)الم

 (2)لِّلْمُتَّقِینَ هُدًى  فِیهِ  رَیْبَ لَا الْکِتَبُ ذَالِكَ

 (3)یُنفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ ممَِّا وَ الصَّلَوةَ یُقِیمُونَ وَ بِالْغَیْبِ یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ
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ای شکل بکشیم: یك کتاب داریم باال. که این کتاب غایتی دارد که  می توانیم بنویسیم ولی بهتر است که نقطه

 هدایت است. و این متّقین صفاتی دارند. 

 ها مهم است. متّقین صفت است و یومنون فعل است. یعنی یومنون حدوث دارد ولی متقین ثبوت دارد. پس جای این

 ی صاله و انفاق غیب، اقامه فعل مومنین: ایمان به

 (4)یُوقِنُونَ هُمْ بِاالَْخِرَةِ وَ قَبْلِكَ مِن أُنزِلَ مَا وَ إِلَیْكَ أُنزِلَ بمَِا یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ وَ

 است. و مهم است. 3ی  عطف به آیه

تواند لحاظ شود. و  می ی فعل مومنین: ایمان به نزول قرآن و نزول قبل از پیامبر ) در مرحله بندی و بعد دادن ادامه

 شود.(  محور تولید می

 شود، نزول زمان تو وزمان قبل تو. این مهم است که نزول به دو قسمت تقسیم می

کند. هر جایی که برویم در ایمان، پیامبر  را به دو بخش تقسیم می "ما انزل "پیامبر شخص شخیصی است که 

 پیداست.

 ی فعل مومنین: یقین به آخرت. ادامه

 ها را داشته باشند! ی این ویژگی یت قرآن فقط برای کسانی است که همههدا

 ی صاله و انفاق، ایمان به نزول قرآن و نزول قبل از پیامبر، یقین به آخرت. فعل مومنین: ایمان به غیب، اقامه

 (5)الْمُفْلِحُونَ هُمُ أُوْلَئكَ وَ  رَّبِّهِمْ مِّن هُدًى  عَلىَ أُوْلَئكَ

 ست. و غایت فالح است.غایت هدایت ا

گوید که المتّقین = مومنون = مفلحون= علی هدی من  در این آیه همه به هدایت اول برمی گردد و در واقع می

ربّهم= ذالك الکتاب. مساوی به معنای مساوی نیست بلکه به معنای هم راستایی است. یعنی هم سویی این هاست. 

 ند.ها در یك مسیرند و تقابلی ندار یعنی این

هدایت  5ی  طبق این آیات هیچ کسی خارج از کتاب و رسول به هدایت نخواهد رسید. و ربط آیات اول با آیه

 است.
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نویسیم، هدایت اول، هدایت در نظر گرفته شده و ابتدایی  ها را یك طور می دو هدایت به کار برد، هر چند ما آن

 ردی است.است. و هدایت دوم، هدایتِ نتیجه است. هدایت دوم کارک

 (6)یُؤْمِنُونَ لَا تُنذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَنذَرْتَهُمْ ءَ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ کَفَرُواْ الَّذِینَ إِنَّ

گیرد، منتها  ی الیومنون، انذار صورت می . در منطقه"ال یومنون "کند به نام  این جا یك سیستم مقابلی پیدا می

 شود. گیرد و انذار تبدیل به هدایت می مومنون انذار صورت می ی انذارش بالسویه است. در حالی که در منطقه

 شوند: همه انذار می

 رسند. مومنون: به هدایت می (1

 کافران: انذار برایشان بالسویه است. (2

کند. حتما یك پیامبر و یك  انذار امر بیرونی است. یعنی انذار ساختار وجودی فرد را با ساختار بیرونی مرتبط می

 انذار دارد. خطابه، قیام و 

گوییم این بسیار واضح است. و انذار برای ایمان  ممکن است کسی بگوید که انذار را چگونه درنظر بگیریم؟ می

 ضروری است.

بین ایمان و عدم ایمان، وسط نداریم. یعنی مطلق است. ولی در ایمان، و یومنون ، برآیند و مدرّج بودن در نظر 

 است. "یومنون "ی  گیرم و این به خاطر واژه می

 کَفَرُواْ.... الَّذِینَ إِنَّ

 کفر علت است برای عدم پذیرش انذار و عدم ایمان.

وقتی فعل اول ماضی است و علت است، و فعل دوم که نتیجه است مضارع است و معلوم یعنی انذار پیوسته اتفاق 

 چنان هست تا کفر هست.افتاده ولی ما به ازای آن به دلیل کفر، ایمان تحقق نیافته است و این هم 

داللت آیه این است که پیامبر  (6)یُؤْمِنُونَ لَا تُنذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَنذَرْتَهُمْ ءَ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ کَفَرُواْ الَّذِینَ این جا گفته است إِنَّ

 دهد: انذار می

 کند. پس نشان از ایمان است. انذارش اثر می (1

 است.کند که نشان کفر  انذار اثر نمی (2
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دهد که شکی نیست، در اینکه مخاطب رسول مردم هستند هم شکی نیست، پس در  پس در اینکه رسول انذار می

 این مردم دو دسته داریم که مومن و کافر است.

 نشانه است.  "سواء علیهم "

مان فطری دارند هر ها ای آورند، آن کند. برخی ایمان می اند. دعوت به خدا می شود که غافل پیامبر به جایی وارد می

 شود. چند ایمان به غیب ندارند ولی کافر هم نیستند. یومن یعنی کسی که ایمان درش صرف می

 آورد که بخواهد بگوید که انذار ثابت است. خدا هست و قیامت هم هست. را به لفظ ماضی می "انذار"

راغ آن در حالی که ربطی به کارش در پژوهش بزرگترین خطای انسان این است که به یك واژه که رسید برود س

 ندارد. 

 پژوهشگر خوب کسی است که بتواند از خیلی از حقایق چشم پوشی کند و تنها هدفش را ببیند.

 (7)عَظِیمٌ عَذَابٌ لَهُمْ وَ  غِشَاوَةٌ أَبْصَرِهِمْ عَلىَ وَ  سَمْعِهِمْ  عَلىَ وَ قُلُوبِهِمْ  عَلىَ اللَّهُ خَتَمَ

 شود. اشتن ابصار مطرح میختم سمع و غشاوت د

 ها علت کفر است. یعنی درونی تر است کفر است. یا بیانی از کفر است. می خواهیم بگوییم که این

ها داریم: چشم خیال و وهم و شهود و...( و گوشش ) یك  یعنی چون دریافت قلبی ندارد، چشم هایش ) ما بصر

 ته است.های عقلی است( بس گوش بیشتر نداریم که شنیدن گزاره

 ابصار در تفکر است و ما انواع تفکر داریم. ولی سمع برای تعقل است. و ما یك سمع بیشتر نداریم.

 باشد. 6ی  تواند بیان دیگری از آیه حالت مستانفه است و می 7ی  آیه

 اند و چرا کفروا را علت گرفتید؟ ها ثبوتی آیا همیشه علت

سواء علیهم، خبر اول است و انذار و عدم  (6)یُؤْمِنُونَ لَا تُنذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَنذَرْتَهُمْ ءَ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ کَفَرُواْ الَّذِینَ اینکه إِنَّ

 گوییم که علت ایمان نیاوردنشان این است که الذین کفروا. انذار خبر دوم است. می
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موضوع است. و معنای آیه  در قواعد عربی اسمش چنین است: موضوعات قرآن نوعا متضّمن علت اسناد خبر به آن

 ءَ عَلَیْهِمْ غِشَاوَةٌ ، سَوَاءٌ أَبْصَرِهِمْ عَلىَ وَ  سَمْعِهِمْ  عَلىَ وَ قُلُوبِهِمْ  عَلىَ اللَّهُ چنین است که ان الذین کفروا، به علت خَتَمَ

 تُنذِرْهُمْ هستند. لَمْ أَمْ أَنذَرْتَهُمْ

آید. درست است؟ بله چیزی که فرمودید خوب است. این که  یری میسوال: ختم اهلل به نظرم بعد از عدم انذار پذ

ی  پذیرد حتما علتی دارد و علتش را در سوره گوییم انذار نمی کنیم این است که وقتی می ای بحث می داریم چرخه

 خوانیم. و هر کدام که نظرتان برود به عنوان علت اشکالی ندارد.  یس می

 ی یس آمده است که: در سوره

 (11)کَرِیمٍ أَجْرٍ وَ بِمَغْفِرَةٍ فَبَشِّرْهُ  بِالْغَیْبِ الرَّحْمَانَ   خَشىِ وَ الذِّکْرَ اتَّبَعَ مَنِ تُنذِرُ مَاإِنَّ

یعنی بحث قلب و پذیرش قلبی را علت گرفته است. یعنی اول عدم پذیرش انذار، عدم خشیت قلبی است ولی بعد از 

 شود. افزوده میاینکه انذار را نپذیرفت بر ختم قلبش 

اند  ای بداخالق هستند. آن هایی که خوش اخالق ای خوش اخالق و عده آید، عده مثال منذری به سمت مردمی می

های خوش  ها منفعت شوند. ولی اگر بداخالق اند که طبیعتا از بدی خارج می شوند و آن هایی که بداخالق بهتر می

کنند و خروجی این گروه بستگی به تعریف  اند شروع به مقابله می قائلاخالقی را ندانند، یا برای بداخالقی منفعت 

ای که کامال خوش اخالق  شود. جامعه ی انذار ایجاد می ها از خوش اخالقی دارد. پس به نوعی شکاف به واسطه آن

ش اخالق شود. یعنی بداخالقه حاضر نشد که خو و کامال بداخالق دارند. دو طیف بسیار فاصله دار هم تشکیل می

 شود یعنی ختم قلب و سمع و غشاوت بصر داشت. یعنی علت ثانویه همان علت اولیه است.

 اش است. های اولیه ی عدم رشدش علت های ثانویه های انسان این است که علت تمام بدبختی

فرمایند که  ها برود، این که امام حسین می ی احتجاج، کسی که منذر است باید روی خشیت داشتن انسان در حوزه

 اگر دین ندارید الاقل جوانمرد باشید. 

ی نصر است. کاری کند که مردم فوج فوج بیایند. یعنی در احتجاج  ی مبارکه کار اول انذار جذب حداکثری سوره

ی دین نباشد متفاوت  کند ولو در حوزه ها را تحریك و فعال می موضوعاتی که خشیت انسان انذار سطح دارد. یعنی

 کند. است و طیف پیدا می
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گیرند: اگر مربیان، مطلق این سنّ را به  های بلوغ نوعا در این وضعیت ختم قلب و سمع یك هویی قرار می سنّ

خواهند دانست. خشیت و پذیرش اولین قدم برای جذب پذیرش نبینند در یك زمان افراد زیادی از حیّز دین خارج 

 حداکثری است.

یکی از مسائلی که در قرآن خیلی اهمیت دارد، و به نظرم خیلی مهم است، اگر شما از همان ابتدای سوره که 

ین و یابند. متق خوانید، اگر ذالك الکتاب نباشد، یعنی نه کاف خطاب باشد و نه کتاب، متقین و کفروا معنا نمی می

گوییم. لذا اگر زمانی  می "ناس "ی بدون کتاب و رسول را ما  یابد. جامعه کفروا در بستر پیامبر و کتاب معنا می

گفتند که مخّ و حقیقت قرآن والیت است یا اینکه امیرالمومنین شاخص قرآن شد یعنی اینکه اگر امیر را از مومنین 

قبل از رسول و امام کفر و ایمان دو گروه نبودند. اگر بخواهیم طبقه بندی ماند. تا  برداریم دیگر نه کفر و نه ایمان می

را برداریم این  "کاف خطاب "ی ایمان این  شوند. و اگر شما در حوزه اند و همه عجول و کفور می کنیم همه االنسان

 گیرد. ایمان شکل نمی

 نویسیم. داریم. مولفه مولفه میکشیم. و مدلی از پیش در ذهنمان ن بینیم می ما اآلن هر آنچه که می

 (8)بِمُؤْمِنِینَ هُم مَا وَ االَْخِرِ بِالْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ ءَامَنَّا یَقُولُ مَن النَّاسِ مِنَ وَ

 (9)یَشْعُرُونَ مَا وَ أَنفُسَهُمْ إِلَّا یخَْدَعُونَ مَا وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ وَ اللَّهَ یخَُدِعُونَ

 (10)یَکْذِبُونَ کاَنُواْ بِمَا  أَلِیمُ عَذَابٌ لَهُمْ وَ  مَرَضًا اللَّهُ فَزَادَهُمُ ضٌمَّرَ قُلُوبِهِم فىِ

اینکه بگوییم کذب هم از نشانه هاست آیا درست است؟ خب درست است ولی قرار نیست که شلوغ کاری کنید. 

های ایمان را با خدعه بنویسیم.  مولفهآییم  های الزم را بیاورید. مثال نمی برای ساختار کشیدن الزم است که مولفه

شود، کفر با  شود، با سفاهت و شیطان جمع می گوییم که کفر با خدعه و کذب و... جمع می درست است که می

ها جمع  توان گفت که کفر با یك لیستی از این مولفه شود. می استهزاء و ذهب اهلل بنورهم و ال یبصر و... جمع می

 گفتن ندارند. شود. ولی اینجا جای می

شود که ایمان یعنی  شود این ایده در من تقویت می گویم که کفر با خدعه و.... جمع می پس وقتی که من این جا می

 ها ) استهزا و خدعه و کذب و....(. و این کامال بدیهی است. ی این در امنیت بودن از همه

.. و بی امانی شود، امان از. ان این امان نیست. یعنی میدر واقع در فنداسیون اصلی ایمان یك امان است که در غیر ایم

 از...
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گویم ایمان یعنی  کند که وقتی که می آدم پیش شیطان باشد که امنیت ندارد و لذا این ساختار در من تقویت می

شود. یعنی خدا یك کفر در نظرگرفته است و یك  ی آن بر انسان عارض می امنیت از کفر و هر آن چه به واسطه

 نبود کفر. و وقتی که کفر نیست فرد راحت است، و وقتی که کفر باشد سنگین است.

ها کار نداریم به خاطر این است که من  ها را گفتند و من گفتم با این ببنید اگر زمانی که دوستان برخی مولفه

ای  و نه اینکه الیهکردم  کردم. کفر و ایمان را بررسی می کردم. یعنی صفر و یکی نگاه می ساختاری بررسی می

 شود.  بررسی کنم. زیرا این خدعه و کفر قطعا الیه بندی می

 شود. های اصلی و صفر و یکی بررسی می پس در ساختار تنها مولفه

 (21)تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ قَبْلِکُمْ مِن الَّذِینَ وَ خَلَقَکُمْ الَّذِى رَبَّکُمُ اعْبُدُواْ النَّاسُ یَأَیهَُّا

 قوا، عبودیت است.راهبرد ت

 (23)صَادِقِینَ کُنتُمْ إِن اللَّهِ دُونِ مِّن شُهَدَاءَکُم ادْعُواْ وَ مِّثْلِهِ مِّن بِسُورَةٍ فَأْتُواْ عَبْدِنَا  عَلىَ نَزَّلْنَا مِّمَّا رَیْبٍ فىِ کُنتُمْ إِن وَ

 ریب مقابل عبودیت است. 

دانیم ریب چیست ولی اولین منطق انذار  شود. ما نمی است. و این واژه به شدت کلیدی می "ریب  "راهبرد کفر 

 ریب زدایی است. 

 خواهد. که ریب دقیقا این عدم اتکا. ایمان یك سطح اتکای فطری می

یعنی این عدم ریب  گوید ال ریب فیه، کند ریب است. زیرا این جا وقتی می بدترین چیزی که انسان را سست می

 برای متقی شدن ضروری است. پس ریب زدایی در ردیف هدایت است و اهمیت دارد.

شود، و چون در مقام احتجاج است زیاد اهمیت ندارد. البته ممکن است بعدا  صادق بودن اآلن برای ما مهم نمی

 صدق هم در ساختار ایمان به دردمان بیاید.

 اآلن فهمیدیم که این اتفاق در کشیدن ساختار ممکن است زیاد اتفاق بیفتد.را اول سوره نفهمیدیم و  "ریب"

است و منشا  "ریب برانگیز"ترین آسیب هر ایمانی است. گاهی یك انسانی خودش  ریب در قرآن بیچاره کننده

د ریب زداست. که در واقع راهکارهای ایمان را اخبات ایجا "مخبت"ریب است. اخبات مقابل این ریب است. 

 کند. می
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ها را  اش آدم ریزنند. و اخبات یعنی کسی که مشی کنند و تربیت را به هم می ها ریب افزایی می ها سیستم برخی وقت

 ی اجتماعی و رزم حضور دارد. کند. مخبت به معنای عابدی است که در صحنه محکم می

 (24)لِلْکَافِرِینَ أُعِدَّتْ  الحِْجَارَةُ وَ النَّاسُ وَقُودُهَا الَّتىِ النَّارَ فَاتَّقُواْ تَفْعَلُواْ لَن وَ تَفْعَلُواْ لَّمْ فَإِن

 کنیم. کند که ما راجع به کفر هم چنان صحبت می تاکید می

 هَاذَا قَالُواْ  رِّزْقًا ثَمَرَةٍ مِن مِنهَْا رُزِقُواْ کُلَّمَا  الْأَنْهَرُ تحَْتِهَا مِن تجَْرِى جَنَّاتٍ لهَُمْ أَنَّ الصَّالِحَاتِ عَمِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ بَشِّرِ وَ

 (25)خَلِدُونَ فِیهَا هُمْ وَ  مُّطَهَّرَةٌ أَزْوَاجٌ فِیهَا لَهُمْ وَ  مُتَشَابِهًا بِهِ أُتُواْ وَ  قَبْلُ مِن رُزِقْنَا الَّذِى

 کَفَرُواْ الَّذِینَ أَمَّا وَ  رَّبِّهِمْ مِن الْحَقُّ أَنَّهُ فَیَعْلَمُونَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ فَأَمَّا  فَوْقَهَا فَمَا بَعُوضَةً مَّا مَثَلًا یَضْرِبَ أَن یَسْتَحْىِ لَا اللَّهَ إِنَّ

 (26)فَاسِقِینَالْ إِلَّا بِهِ یُضِلُّ مَا وَ  کَثِیرًا بِهِ یَهْدِى وَ کَثِیرًا بِهِ یُضِلُّ  مَثَلًا بِهَاذَا اللَّهُ أَرَادَ ذَا مَا فَیَقُولُونَ

 ضاللت و عدم گمراهی هم این جا پدیدار شد.

 اش پیدا شد.  فسق هم این جا سر و کله

 الْفَاسِقِینَ. در نتیجه کفر = فسق إِلَّا بِهِ یُضِلُّ مَا کَفَرُواْ... وَ الَّذِینَ أَمَّا

 هُمُ أُوْلَئكَ  الْأَرْضِ فىِ یُفْسِدُونَ وَ یُوصَلَ أَن بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مَا یَقْطَعُونَ وَ مِیثَاقِهِ بَعْدِ مِن اللَّهِ عَهْدَ یَنقُضُونَ الَّذِینَ

 (27)الْخَاسِرُونَ

 ها را با فعل آورده است که توجه به آن مهم است(: ی این معرفی فسق)همه

 نقض عهد 

 قطع امر 

 فساد در زمین 

 .خاسر بودن 

ی  وده است. مومن فاسق داریم یعنی مومنی که در جامعهاگر مومنی نقض عهد کرد یعنی فاسق بوده و یعنی کافر ب

 مومنین شناخته شده نیست و کافر و پوشیده است.

 کند. بنابرین عوامل علّی کفر، عوامل علّی ایمان را هم مشخص خواهد کرد. عوامل علّی کفر را در این آیه بیان می
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 گوید که: و اگر هم کسی شك کرد بالفاصله می ی اول. های درجه های مطابقی قرآن است با گزاره ها داللت این

 (28)تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ ثُمَّ یحُْیِیکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ  فَأَحْیَکُمْ أَمْوَاتًا کُنتُمْ وَ بِاللَّهِ تَکْفُرُونَ کَیْفَ

 گرداند. ی فسق را به کفر بر می یعنی بالفاصله واژه

 ی ناس( ادامه خواهد داشت.  ی مبارکه کنیم و استقرایی است تا آخر قرآن ) سوره این مسیری که ما داریم کار می

 راه داریم: استقرایی و عقلی 2ما گفتیم که 

رویم. ما تا همین جا به نکات  رویم که بتوانیم عقل را از مسیر استقرای قرآنی پیش می ولی ما اول با استقرا جلو می

اند و داستان آدم که به صورت معترضه و در  کنیم. آیات بعدی مالئکه مهمی رسیدیم. حاال جمع بندی می خیلی

 اند. پرانتز آمده

 (38)یحَْزَنُونَ هُمْ لَا وَ عَلَیهِْمْ خَوْفٌ فَلَا هُدَاىَ تَبِعَ فَمَن هُدًى   مِّنىّ یَأْتِیَنَّکُم فَإِمَّا  جَمِیعًا مِنهَْا اهْبِطُواْ قُلْنَا

 ی بسیار خوب و مرتبطی با ایمان است. خوف و حزن مولفه

 (39)خَالِدُونَ فِیهَا هُمْ  النَّارِ أَصحَْابُ أُوْلَئكَ بَِایَاتِنَا کَذَّبُواْ وَ کَفَرُواْ الَّذِینَ وَ

 اگر شك دارید خواهید دید که مقابل عدم خوف و عدم حزن کفروا را آورده است.

 گوید هدایت برای متقین است. اول سوره است که میفمن تبع هدای مثل همان 

 ی بقره جالب است. خیلی سوره

 (40)فَارْهَبُونِ إِیَّاىَ وَ بِعَهْدِکُمْ أُوفِ بِعَهْدِى أَوْفُواْ وَ   عَلَیْکمُ أَنْعَمْتُ الَّتىِ   نِعْمَتىِ اذْکُرُواْ إِسْرَءِیلَ یَابَنىِ

 (41)فَاتَّقُونِ إِیَّاىَ وَ قَلِیلًا ثَمَنًا بَِایَاتىِ تَشْترَُواْ لَا وَ  بِهِ  کاَفِرِ أَوَّلَ تَکُونُواْ لَا وَ مَعَکُمْ لِّمَا مُصَدِّقًا أَنزَلْتُ بِمَا ءَامِنُواْ وَ

 کند. های قبلی را تکرار می ی این آیات دارد مولفه همه

 ایمان متعدّی  است و به معنای بروز امنیت است.

کند که امن است، تدبیر  گردد. یعنی مثال فکر می شود و ظاهر می بروز امنیت یعنی در امن بودنی که آشکار می

گوییم بروز امنیت یعنی هم برای  کند امن است، امنیت بخشی هم دارد ولی وقتی می کند امن است، عمل می می
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ت که فکرش نه به خودش و نه به دیگری خودش امن است و هم برای دیگران امنیت آور است. پس مومن کسی اس

 زند. آسیب نمی

خواهد. حتما باید سببش به حضرت حق متصل باشد. و حتما باید به یك منبع امنیت  می "سبب"بروز امنیت یك 

 گویند. بخش متصل باشد. که به این رحمان رحیم می

 ی رحمان رحیم اسمی برای امنیت بخشی خداست. کلمه

 شود. می "هدایت  "دارد و یك نتایجی دارد که  "غایتی "این سبب یك 

 ظهور دارد. مثل فالح و..... که بسیار گسترده است.  "هدایت"

 است. "کتاب"ها با محوریت  ی این و همه

 ای داشته باشند. شود و قطعا باید نتیجه تا سبب نباشد ایمان فعال نمی

 توانیم این را بگوییم؟  میبروز امنیت مربوط به کدام بخش از وجود انسان است؟ آیا 

کند ولی این  می "قلب"ی وجود انسان امن باشد. در برخی آیات البته امنیت را خاص  خیر، پس الزم است که همه

 جا کامل اشاره نکرده بود.

 یابد. های ساختار وجودی انسان بالاستثنا تجلی می ی مولفه بنابرین بروز امنیت در همه

نی ایمان سفاهت ندارد، سفاهت همان عدم علم است. پس این جا سخن از علم و تفکر مثال سفاهت داشتن کفر، یع

 در ساختار انسان است.

 ی ساختار انسان باالخص قلب و سمع و ابصار مدّ نظر است. و تا اینجا بروز امنیت در همه

منیت بخشش ظهور های ا شود و مولفه ی اتصال به سبب امنیت بخش جاری می پس یك بروز امنیت که به واسطه

های ساختار وجودی انسان است؛ یعنی تفکری که مومن است یعنی  یابد و این ظهور هدایت مربوط به مولفه می

 کند. تعقلی که مومن است یعنی ظهور تعقل دارد و الی آخر. تفکری است که تفکر می

آوریم ولی بعد از استقرار  نمی ما به میزانی در ساختار کشیدن محتاط هستیم و هیچ محوری برای ساختار وجودی

 کنیم. آییم روی آن بیشتر کار می متوجه خواهیم شد که قلب محور است، پس می
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 شود: کنید حداقل دو چیز مشخص می ی ساختار انسان را نگاه می ببینید وقتی که شما امنیت را و بروزش در همه

 حتما باید برای انسان ساختار و مولفه قائل باشید. (1

 د یك بستر نا امن برای انسان تصور کنید.حتما بای (2

گویید بروز امنیت، یعنی قطعا عدم امنیتی باید وجود داشته باشد. اینکه داستان حضرت آدم و  به خاطراینکه شما می

است. در واقع ایمان در  "نا امن  "آید این وسط دقیقا یعنی دنیا و بال و فتنه در این دنیاست. یعنی دنیا  شیطان می

 ارش با دنیا عجین شده است. یعنی نشان دادن امنیت در نا امنی.ساخت

 اش در بستری امن است. در ذات دنیا که نا امنی است، آخرت است. یعنی نا امنی

 مومن اگر امن است یعنی در بستر امن است، یعنی در آخرت است. یعنی مومن در دنیا نیست.

 (38)یحَْزَنُونَ هُمْ لَا وَ عَلَیهِْمْ خَوْفٌ فَلَا هُدَاىَ تَبِعَ فَمَن هُدًى   مِّنىّ یَأْتِیَنَّکُم فَإِمَّا  جَمِیعًا مِنهَْا اهْبِطُواْ قُلْنَا

 گوید در دنیا است. کانّ فرد در قیامت است. در حالی که می

 ایمان مثل کشتی است. 

 یعنی حسین مصباح الهدی و سفینه النجاه.

 : سبب اتصال1ی  مولفه

 : نتیجه و ظهور در ساختار وجودی2ی  مولفه

 : بروز امنیت) ایمان( در بستر نا امن. خودش هم نتیجه است.3ی  مولفه

 یابد. ای است نسبی که به نسبت نا امنی معنا می امنیت واژه

 ها قرار است ابعاد پیدا کنند. این مولفه

  شوند؟ ابعاد چگونه درست می

ها برای ظهورشان درجه بندی  یابند. و این مولفه ها بعد می کدام از این مولفهشود. هر  ابعاد در انواع بستر ایجاد می

 شود. شوند. یعنی ایمان تدریجی می می

 آید. آید، همه جا مراوده با شیطان به وجود نمی یعنی همه جا خدعه به وجود نمی
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دهند و آن بستر  نی به کسی مسئولیتی میها همه بستر بودند. یع دادم برای این بود که این ها اهمیت نمی اینکه من به آن

 آورد. برای کفر او خدعه به بار می

 دهد که سیر رشد هم یکی از این هاست. ها بُعد می تنوع بستر به مولفه

 موضوعی که گفتم را بگویم. 7آن 

و  اتصال با ذکر است، انطباق با حق، حضور خدا در صحنه تقواست، استحکام درونی همان امنیت و عدم خوف

 حزن است

 و...

شود. یعنی اینکه مثل ایمان  رود و کشتی نوح مهم می ی حاقّه می بسیار چیز جالبی است که ساختار روی سوره ها این

 شود مهم است. مثل کشتی می

خوانیم، که این موجب  ی سوره را می بین استقرا و عقل ما در تردد بودیم. ما با همین ساختار فعلی که داریم بقیه

 و تصحیح خواهد شد. تکمیل

ما بدون پیش فرض وارد قرآن شدیم، اگر با پیش فرض برویم وضعیت متفاوت است. اگر ما بخواهیم از مدل اول 

توانیم از ساختار  های قبلی بخواهیم برویم بسیار با پیش فرض خواهد بود. مثال بستر نا امن را می برویم یعنی از ساختار

شود که بروز  شود بعد ایمان در ساختار اجتماعی موجب می فقط قسمت دنیایش میوجودی هستی پیدا کنیم. و این 

 آید که ساختاری فردی است. یابد و درون ساختار هستی و جامعه ساختار انسان می ایمان و انذار معنا می

 کنیم بهتر است که ساختار ساده و کوچك باشد. وقتی ساختار کار می

توانید هر جایی از قرآن که ایمان یافتید خواهید دید تمام مولفه هایش منطبق با  میای است که شما  ساختار به گونه

 همین ساختار خواهد بود. خاصیت ساختار همین است.

چرخیم تا زمانی که سجیل هایی بیابیم و ابرهه هایی را به اذن خدا نابود  ی خدا می ما مثل ابابیل هستیم، دور خانه

 کنیم. 

 شود. بابیلی است. خسته هم نمیکار ساختاری، کار ا

 بینند. کانّهم حمر مستنفره. فرّت من قسوره. شما را می هاآن ولی ،مالئکه را ممکن  است کسی عینیتشان را نبیند
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 "با من بازی کنید "رونمايی از کتاب  

 

ها خورد. ایناست که به درد مردم می هایی ه جدید کتابدورور جدید کتاب های مدرسه شده ایم. ما وارد د

 ود.شهایی است که عملیاتی میکتاب

پس می  ار افزایش ارتباط فرزند و والدین،گویند بازی به اعتبمیکنند بازی طراحی میبرای کودکان کسانی که مثال 

پس بازی یك والد با فرزندش یعنی افزایش ارتباط والد و  خالقیت والدین و نه خالقیت فرزند! شود افزایش 

 .کندمیگرم مان را یك ساعت سرای پیدا کردیم که کودكکودك. نگویید که بازی

است. یعنی پدر و مادر باید بیشترین ارتباط را با هفت سال اول و هفت سال هفتم  و این منطق برمبنای کتاب رشد

 هلل بابشرد این جرگه ی کار شوند که الحمدد که واخواهخیلی از دوستان دلشان می باشند. فرزند در این سنّ داشته

 باز است.  مندانبرای عالقه

 آرشیوی باشد.،نیاز سنجی بسیار مهم است.کتاب های مهارتی باید به هدف بزند. قرار نیست

 ..دنشومیگم کتاب های دیگر  در حجمهافتد کتاب های خوب وقتی انبوه انتشارات اتفاق می

 انتشارات کودك و ... . ،مثال انتشارات جوان باید انتشارات تخصصی داشته باشیم.در نتیجه ما 

 سال است. 7تا  3بازی دارد و برای سنین  120تا  100این کتاب  

 شامل بازی های حسّی، گفتاری، حرکتی و گرایشی.

 

 بازی ها در دو بخش کلی هستند:  شناختی و ترمیمی 

 این ها قرار است که در غایت بازی بیاید.و همه ی 

 .ذکر شده استو یك سری اهداف جزئی که در هر بازی سری اهداف کلی دارد  یكکتاب 

ترین ابزارها ها نیاز به اسباب بازی خاصی ندارد. از ساده ترین ابزار و طبیعیکتاب تنوع دارد.. و در بازی 

ها به سمت نکه در کتاب سعی شده تا کودك توسط بازیها استفاده شده است. و نکته مهم آبرای بازی

 هفت سال دوم سوق یافته شود.
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 13/6/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   عصر   ) جلسه  چهارم ( مبارهک  سوره           

 

توانیم پیش برویم، ولی معنا در ابتدا باید از  ی کهف و بقره براساس واژه پیش رفتیم، براساس مفهوم هم می در سوره

هاست. مثال وقتی  ی مولفه ی بعد به صورت مفهوم ارائه شود، مفهوم به معنای مجموعه قرآن گرفته شود و در مرتبه

 ی ایمان. های ایمان است و نه صرفا واژه گوید، این در مولفه امنی را میکه نا 

تر است، در فاتحه  تر و محکم شود که براساس اشتراك واژه پیش برویم که مطمئن ی کتاب حتما سعی می در فاتحه

شود  فاتحه بسته میکنیم. پس کتاب با  ها و اجزای معنای آن را باز می رسیم که در فصول، مولفه ما به یك مفهوم می

 ای مشکل داشت با مراجع به فصل مربوطه برایش باز شود. شود که اگر کسی در مولفه و با فصول باز می

های ایجابی برویم  های مقابلش رفتیم، ولی اگر بخواهیم از واژه ی پیش گفتیم که از واژه در مورد معنای ایمان جلسه

تر به معنا  های مقابل بهتر است، زیرا که سریع همین خاطر این جا واژه تا واژه را باید بررسی کنیم. به 400حدود 

گوییم که هر کسی از هر طریقی توانست کار کند، نتیجه یکسان  های مختلف را می توان رسید. بنابراین ما روش می

 شود. شان متفاوت می شود ولی در تفصیل می

ی پیش گفتیم. وقتی  ان رفتیم، شبیه همان چیزی است که جلسههای مقابل ایم در کتاب معناشناسی ایمان که از واژه

، گاهی این را حس کردید و گاهی همینطوری "چقدر هوا خوب است "گویید ای را می که شما یك جمله

تر  ها برایش محسوس گویید. تفاوتش در حسّش است بنابراین وقتی کسی بیشتر در قرآن کار کند، تفاوت واژه می

 خواهد بود.

 شود خشیت را افزایش دهیم؟  ه میچگون 

 توجه به حقوق دیگران همبستگی باالیی با خشیت دارد. (1

 تفاوت نباشد و  به شگفتی بیفتد. فرد بی (2

 راهکار خواهد شد و موضوع خوبی است. 15اگر بخواهیم بشماریم 
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بود، که مثال ایمان در مقابل سوال قبلی این بود که ما برای معنا شناسی ایمان دو راه داشتیم، یکی تعریف به مقابل 

کند(، کفر، فسق، استهزاء است و در آخر کتاب به  پذیرد ولی بعد اعراض می تکذیب، اعراض )اعراض یعنی می

 معنای ایمان رسیدیم.

 های این معنا به شرح زیر است: مولفه

 ل کفر(شود.)مقاب ایمان، نزول حقیقتی در قلب است. که تصدیقی نسبت به آن در فرد ایجاد می

ها و نبایدها بهره  ی این ساماندهی از باید دهد و به واسطه اش را سامان می ایمان، پذیرش والیت ولی است که زندگی

 برد.)مقابل تکذیب( می

 ایمان، به معنای اعتماد به حقیقت است.)مقابل اعراض(

شود.)مقابل فسق، مربوط به  معنا می ایمان، بازتابی آگاهانه در مقابل شدائد و گناهان است، که با ثبات عقاید هم

 بروزات است.(

 ایمان، وساطت از ادراك تا عمل است.)مقابل استهزاء(

بینیم  هایی که این جا آمده با اینکه ایجابی است، ولی همه از مفاهیم سلبی به دست آمده است. با دقت بیشتر می مولفه

 ارد.که این تعریف با تعریفی که قبال به آن رسیدیم شباهت د

 ی اول: بستری ناامن. مولفه 

 شویم. ای دیگر متوجه می گوییم به گونه گیرد، ولی وقتی ایجابی می بنابراین ایمان در بستری نا امن شکل می 

 ءٍ  شىَ کُلَّ وَسِعْتَ رَبَّنَا ءَامَنُواْ لِلَّذِینَ یَسْتَغْفِرُونَ وَ بِهِ یُؤْمِنُونَ وَ رَبهِِّمْ بحَِمْدِ یُسَبِّحُونَ حَوْلَهُ مَنْ وَ الْعَرْشَ یحَْمِلُونَ الَّذِینَ

  (/غافر 7)الجَْحِیمِ عَذَابَ قِهِمْ وَ سَبِیلَكَ اتَّبَعُواْ وَ تَابُواْ لِلَّذِینَ فَاغْفِرْ عِلْمًا وَ رَّحْمَةً

موجود اگر در بستر نا امن قرار گیرد ایمان برایش محقق نمی شود. پس دنیا باید وجود داشته باشد. مومن یعنی 

یعنی ایمان به رسوالن، و این استعاره ایست. در مالئکه هم  "ایمان داشتن به او"، و یومنون به یعنی "ایمنی بخش"

ای دارد، یومنون  کند و حالت استعاره ان مالئکه را بیان میایمان وجود دارد ولی به اعتبار ایمان انسان، جنس ایم

 بودن مالئکه نشان از عبودیتشان است. 
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 ی دوم: عامل امنیت بخش.  مولفه 

است و حالت بستریت دارد، ولی آخرت اسم  "فُعلی  "آخرت عامل ایمنی بخش است، بستر نیست. دنیا بر وزن 

 ج به یك عامل امنیت بخش به اسم آخرت داریم.فاعل است و حالت عاملیت دارد. ما احتیا

 ی سوم: یك قلب ذاکر است. مولفه 

آید. در واقع امنیت باید در یك جایی مستقر شود، و شکلش هم شکل ذکر است، محلش  ها می در واقع در دریافت 

 قلب است.

 ی چهارم: بروز و انعکاس ایمان. مولفه 

ی قلبش یك بستر ایمانی درونش  تواند خودش به واسطه لی انسان میاگر دقت کنید که دنیا بستری نا امن است، و

 ."الخوف علیهم و ال هم یحزنون "شود همان  ایجاد کند و مدلش می

 ها و اتفاقاتی در انسان به موازات هر مولفه اتفاق بیفتد: ی ایمان الزم است که پذیرش به نسبت این مولفه

 امتحانات است.  ی اول پذیرش انواع ابتالئات و در مولفه 

 ها برای اینکه نجات یابد. این پذیرش وجود  ی امن در این ابتالئات و تکیه به آن ی دوم پذیرش نقطه مولفه

 شود. دارد ولی برخی مواقع فعال می

 ی سوم باید رفع موانع از قلب داشته باشد تا گیرایی داشته باشد. و اگر قلب موانع داشته باشد ذکر  در مولفه

ی شعراء که بحث قلب سلیم را  ی مبارکه د گرفت و آخرت را نخواهد پذیرفت. که در سورهرا نخواه

گوید که هر انسانی اگر موانع قلبش زدوده شود قطعا  کند، و می کند، موانع قلب سلیم را بیان می مطرح می

ر است شود. اگر کسی بگوید آخرت بست به ذکر متصل خواهد شد. وگرنه قلبش محل وساوس شیطانی می

 تعریف دقیقی نیست ولی عامل است.

ی ما این است که براساس ادراك انسانی خودمان به دنبال  های اولیه کنیم، از اصل وقتی ما تعریفی را مولفه بندی می

 کنیم. جزئی کردن آن هستیم، و مولفه بندی می
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ای  آوریم. باید که با آن به گونه ذهنمان میای در  وقتی که آن مفهوم انتزاعی را تحلیل کردیم، هر مولفه را به گونه

گوییم بستر نا امن، بعد معنای کل  برخورد کرد که معنای ایمان در همان یك مولفه وجود داشته باشد. مثال ما می

 گوییم ایمنی در بستری نا امن. ایمان را می

 

 ی اول: دنیا بستر نا امن مولفه

افتد و دنیا را به  د که این کار را نکن که چنین اتفاقاتی برایت میگوی ی طه در مورد حضرت آدم)ع( می در سوره

داند. آخرت و جهنم با ثبات است و این خودش به  گیرد. دنیا را سخت می گیرد، نیاز به لباس و .... می شقاوت می

اه رویش پیدا نسبت ایمن است ولی دنیا فضای بی ثبات است. تغیّر در دنیا است. نا امن مطلق تغیر است. یعنی گی

. یك بخش "شوی تر می هر چه عمرت بیشتر شود شکسته "گوید که  ی یس می شود، در سوره کند و خشك می می

 ی ملك به خوبی نشانگر آن است. ی مبارکه ای در قرآن ترسیم نا امنی دنیا است. سوره عمده

منی است. یعنی جشن تولدتان را تسلیت عرض نا ا "اجل "ها ار استخراج کرد. مثال  توان از قرآن انواع نا امنی و می

 بیند، و ... بستر نا امن اجل است. بیند، خودش را می کنیم. وقتی یك بچه را می می

ی بقره نقص اموال و انفس  انواع و اقسام نا امنی وجود دارد، بحث مسکن، خوراك، انواع فقر و ..... که در سوره

کند. حیات اجتماعی از موضوعات مهمی است که بحث  نا امن می است. حیات اجتماعی انسان خودش انسان را

 شود و بابا و مامان و ... دارد که هر کدام ممکن است برایشان مشکلی پیش بیاید. عدالت مطرح می

ها هم  ی جوانب نا امن است و حتی یك جانب هم امنیت ندارد. مثال دلبستگی شما هر طرف دنیا را که ببینید از همه

ه خبر؟ مریضی و بی گوییم چ ها وابسته به بستر نا امن است. مثال می ی شکایت ند امنیت کامل داشته باشد. همهتوا نمی

 ... .پولی و ظلم و 

را بیاوریم به سمت مسائل  "واالمر یومئذ هلل "ی انفطار است و اگر به جای آن عناوین عنوانی که مربوط به سوره

ها را مستقیما به امر الهی  هایی از حیات، که آن الئکه عبارت است از مولفهبنیادی و فلسفی خواهد رفت. پذیرش م

 شود. کند و نظام اسماء درشان اثر ندارد و نظام اسما در ساحتشان معنا نمی وصل می

امنی است. در دنیا کسی انتظار خوشی نباید داشته باشد. از دنیا نباید کسی امنیت طلب کند و امنیت  دنیا در ذاتش نا

دهد و ناپایداری است که منجر به نا امنی  ی ظواهرش نا پایداری را نشان می گوید و در همه ندارد. دروغ هم نمی
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شود. مثال شما یك نفر را دوست دارید، اوال قرار نیست که همیشه او را دوست داشته باشید. معلوم نیست که او  می

 باشید یا او همیشه باشد.همیشه شما را دوست بدارد، معلوم نیست که شما همیشه 

مگر اینکه این دوست داشتن آخرتی بشود و روی وجه ثابت برود و این نکته قابل اتکا و زوال ناپذیر است. به خدا 

ی مردم نسیه است. در دنیا  شود و منافعش هم نقد است. همه چیز آخرت نقد است و دنیا به خالف عقیده وصل می

توانید روی آن حساب  نشان از نسیه بودن است. سالمتی دارید ولی ندارید و نمی شما پول دارید ولی ندارید و این

 ام. توانید بگویید که من تا ظهر همین قدر سالم کنید. نمی

توانید ایمانی داشته باشید که زایل نشود، ولی نمی توانید ایمانی پیدا کنید که سنتان باال نرود و عوامل مرگ  شما می

است. ولی به  "دار"ها مردنی هستند. این دنیا بستر است. آخرت هم به نسبت دنیا  ی آدم همهدر شما دخیل نشود. 

ای  نسبت دنیا وجهی به بستر دارد ولی اگر بستر ببینیدش باید از دنیا بروید که مومن شوید، باید آخرت را به گونه

 بگیرید که در همین دنیا هم بتوانید مومن باشید.

شود که برای دنیا امنیت قائل است.  ای به ایمان خدشه وارد می ول را بپذیریم، و از ناحیهمهم است که ما قسمت ا

متری است.  30ام کوچك است و  گویند من خانه های عدیده دارند چنین است که می هایی که مشکل بسیاری از آن

های فرد نسبت به دنیا  ذهنیت خوب است آدم مشکل داشته باشد ولی همین که بداند که بسیاری همین را هم ندارند.

شود  کند. می دهد و شرایط را برای خودش سخت می و اینکه دنیا را محل آسایش بداند القائات منفی به خودش می

رویم در حیاط )پارك محله مان( و هوا  کنیم و هر وقت هم خواستیم می مان را می گفت که خب ما زندگی

 خوریم. می

ها به خدا امر  ای که انسان شود. به گونه د باید چنین باشد، امتحانات برایشان سخت میگویند که اال و الب وقتی می

کنند که خدایا از این طریق ما را آزمایش کن. اگر آدم آگاهانه دعا کند اشکالی ندارد ولی گاهی این منطق  می

مان بیازمای که خوب است.  ت کمشود. مثال اگر بگوید که خدایا ما کم ظرفیت هستیم و ما را با ظرفی فکری آدم می

 دنیا محل ابتالئات و امتحانات برای قرب به خداست.

خدا ما را در دنیا قرار داده است که اسماء و صفات و فیوضاتش را بر ما وارد کند و ما به قرب برسیم. وضعیت تغیّر 

نبود این همه ارتقا برایش معنا  تر شود و اگر این امتحانات برایش اش فعال دنیا این است که انسان صفات درونی

های جوشن  شود. اغلب آیتم شد و در این امتحانات است که اسماء در او جاری می یافت و علم در او جاری نمی نمی

 کبیر مربوط به امتحانات و ابتالئات است که به صورت مضاف الیه آمده است مثال یا کاشف الضرّ و ... .
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تواند جلوی مرگ  تواند دوام عمر بیشتر از این داشته باشد. کسی هم نمی نسان نمیخاصیت دنیا ناپایداری است و ا

خودش و عزیزانش را بگیرد و این دو برای داغون کردن انسان کافی  است. کسی که در ثروت کامل است، امنیت 

انسان در یك  تواند جلوی مرگ خودش و عزیزانش را بگیرد. دنیا محل پایداری نیست، زندگی هم دارد ولی نمی

موطن دیگری است. دنیا موقتی است، مشکالت دنیا هم موقتی است. ازدواج کند، موقتی است، ازدواج نکند، موقتی 

 است، بچه دار شود، موقتی است، مرگ موقتی است، مرگ برای خود آدم موقتی است.

انسان کارهایی را بکند که باورش این آنهاست(،  ترین مشکل اعمال )بهترین«أحمزها األعمال أفضل»روایت داریم: 

 باشد که دنیا محل ابتال و امتحانات است. دنیا طلب و آسایش طلب نباشد.

های خشن حذف شده است ولی  های نهج البالغه از اول تا آخر توصیف ناامنی دنیاست. با اینکه خطبه یکی از منطق

فرمایند که فکر نکنید که  شود. مثال حضرت امیر)ع( می میها نا امنی دنیا و اجل دار بودن هستی دیده  ی آن در همه

 روید یکپارچه است، گسل دارد و .... .  زمینی که روی آن راه می

ی اختالالت روان شناسی  پذیرش این موضوع منجر به ثابت شدن انسان است و نپذیرفتن این موضوع منجر به همه

عدم امنیت است. کسی که دچار توهم یا بدبینی یا وسواس یا اش  ی اختالالت روان شناسی یك پایه شود. همه می

 افسردگی است همه به همین خاطر است.

ی امن به هم  ریزد و این حاشیه کند، دنیا به هم می ی امن ایجاد می نگاه اگر به دنیا واقعی نباشد برای خودش حاشیه

ایش داشته و بعد از آن به نا امنی دچار شده است. بیند قبل از فرزنددار شدن آس کند می ریزد. وقتی که بررسی می می

کند  داند یا به خداوند امر می اگر کسی نتواند در خانه پدر و مادر و همسر و فامیلش را تحمل کند، یا دنیا را امن می

 که چگونه او را بیازماید.

های کامل  خُلقا و خَلقا به انسان هایی که کرب و بال نشان داد که انسان ولو اینکه انسان کامل باشد، و حتی انسان

توانید به چیزی در  ای داشته باشید که در آن امن شوید، شما نمی اند. تعریفتان از دنیا را به گونه اند در آن جا بوده شبیه

ر دنیا یقین کنید و باید به امر ثابت یقین کنید. دنیا محل گذر است، برایتان فرق نکند که کی از دنیا خواهید رفت. ه

 ی اتکا متصل خواهد شد.  تر به نقطه تر و سریع چه که انسان زودتر دنیا و ناامنی آن را تعریف کند، راحت
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راجع به چیزهای ثابت فکر کنید، خدا هست، من هم هستم و من هیچ گاه از دنیا محو نخواهم شد. این فوق العاده 

کرده است. انسان باید این را با شوق بفهمد.  است که خدا موجودی را خلق کرده و آن را به بقای خودش متصل

 انسان به نحوی خلق شده است که همیشه باقی است.

توان علما را احضار کرد، حضرت عالمه  شود، می هر کسی که از دنیا رفته است، طبق قوانین آخرتی احضار می

نا دارند، با اموات ارتباط ی خصوصی با ابن سی حسن زاده آملی علمش را از اموات به دست آورده است. جلسه

 دارند.

نگرانی نداشته باشید از اینکه نباشید. ممکن است که در دنیا نباشید که آن مهم نیست، آدم کی بمیرد مهم نیست، 

ولی چطوری مردن مهم است. شهادت انتخاب مرگ است. و بزرگترین عمل صالح است. یعنی کسی ناامنی دنیا و 

 اجل را درك کرده است.

ی که دارم این است که دوستان نهج البالغه را با حالت تورق با محوریت این موضوع تورق کنند. مشکالت خواهش

ها در زندگی و ناسازگاری هایشان باالخص در اقوام این مورد است. حساس بودن و کم صبری،  اغلب آدم

 ها حاصل این است. ی این زودرنجی و همه

ریزیم. از این ناحیه اگر کسی  نمان قوی نمی شود و با یك باد به هم میخالصه اینکه پوست کلفت نیستیم. ایما

 ی ایمان سازی است. و تقریبا همه به این مورد نیاز دارند. بتواند خودش را کنترل کند محل اصلی اولیه

ف دید ی یونس)ع( و اعرا راهکار: دنیا را مثل خدا ببینید که علمش از قرآن و روایات قابل استخراج است. سوره

ی اعراف علم و دستگاه برای اصالح دارد. اگر کسی این نقطه ضعف را  کنند. سوره انسان را به خوبی اصالح می

 کند. داشته باشد تنها گوش دادن به سوره هم حالش را خوب خواهد کرد زیرا لحن و ریتمش به درمان کمك می

ها بعضا خود را به حاالت اضطرار مردگی  . انساناینکه انسان براساس حاالتی که به او عارض شده تصمیم نگیرد

مان احکام را در منگنه قرار ندهیم. ولی باز هم بهتر از  ی حال کنند. خوب است که ما به واسطه زنند و استفتاء می می

گوییم که برو خارج و گرنه همین دو رکعت  گویند که آیا ما بریم خارج؟ می تمرّد کردن و اعراض است. برخی می

گوییم که باش و خودت اینجا را بساز، ولی اگر بگوید که  تر بود می خواند. اگر ایمانش قوی از را هم دیگر نمینم

 گوییم خب پس برو خارج! اینجا نمی شود کاری کرد می
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شود ولی امام حسین)ع( از  خورد، مثل کربال می اش به هم می شود در دستگاه دیگری زندگی کسی که مومن می

ها وقتی خودشان  شود، و در آن رضایت و آرامش و اطمینان است. ولی آدم و معنویتش چیزی کم نمی بهجت، نشاط

گذارد و این خوب  ریزند. آدم خودش را جای انسان مصیبت زده می گذارند به هم می را جای امام حسین)ع( می

 ی او را به خودش منتقل کند. است ولی قرار نیست که غم و غصه

ال خوف علیهم و ال "ی دیگر، امنیت و ذکر و  مولفه 3مولفه بستر نا امن است و  1ی ایمان نوشتیم، که مولفه برا 4ما 

ی اول داللت دهید نادرست است. مشکل ما این است که ما قرآن  است. اگر بیایید مردم را به تنها مولفه "هم یحزنون

آورند. مثال  ها را می کنند تمام مولفه ذکر می ای ایمان را خوانیم. حضرت امیر)ع( وقتی در خطبه را مقطوع می

فرمایند: وابنوا للخراب، یعنی بساز ولی یك جور بساز که بدانی که این ثبات ندارد. یك جوری که مردم بنای  می

کند با اینکه بگویم خانه نساز. نه، منظور این نیست که خانه نداشته باش. بلکه  سازند، نساز. این فرق می ثابت را می

 منظور این است که زیاد برایتان محل دغدغه نباشد.

 ی پذیرش را بفهمد اولین خاصیتش سالمتی کامل از اختالالت روان شناسی است. انسان اگر این مولفه

 

 ی اتکا و امنیت بخش ی دوم: آخرت، نقطه مولفه

 اش این است که عزیز است و عزت دارد. ی قرآنی مومن مهیمن است، کلمه

ایمان عبارت است از امنیت یافتن و بروز آن، در دنیا )به عنوان بستر ابتال و امتحان یا بستر تغیّر و حوادث( به 

شود. در واقع  ی اتکا به وجه ثابت )حق( که منجر به بروزات از روی اطمینان و اعتماد به آن وجه ثابت می واسطه

های ایمان  ها مولفه کنیم، تك تك آن وقتی آن را مولفه بندی میگوییم و  اش را ایمان می ایمان یکپارچه است و همه

ریزد، زیرا بحث این است که ایمان  ی اول دست بگذاریم اوضاعمان به هم می است. لذا اگر بیاییم فقط روی مولفه

 حبل اهلل متین است، ایمان عروه الوثقی، اعتصموا بحبل اهلل جمیعا است. 

ها یعنی محل پناه از حیث ایمان. یعنی محل قرار.  ی این ی آیات و همه هدایت به وسیله حبل اهلل متین، عروه الوثقی،

 اند. اند یا در تشریع و احکام های امنیت بخش دو حالت دارند یا در تکوین محل

های امنیت بخش داریم. که فرد را از حالت تزلزل، تردد، ریب، استیصال و بسیاری چیزهای  پس یك طیفی از محل

 کند. بنابرین اگر انسان تنها به بستر ناامنش توجه کند جالب نیست. کند، فرد را محکم و قوی می ر خارج میدیگ
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 ی انواع ایمان فردی و اجتماعی سکینه است. سکینه از نتایج ایمان است. سکینه یك آرامش ثابت است و نتیجه

*** 

 

 ساعت دوم

ان شاءاهلل شب عرفه و شب عید قربان و شب عید غدیر هر جایی که هستید بتوانید دعاهای خوبی داشته باشید و به 

 شناخت واقعی دست پیدا کنید. 

کند از دو  ی اول وقتی صحبت می ی انعام را بگذارم. در قرآن وقتی راجع به مولفه قصد داشتم که بخشی از سوره

کند به  های دنیا، یك موقعی اشاره می کند به دنیا و ویژگی ی در آیات اشاره میکند. یك موقع منظر صحبت می

اش شبیه دنیاست، و هماهنگی این  ساختار ناامن انسان که شبیه به دنیاست. ساختار درونی انسان یا ساختار اجتماعی

 دو، بحث بسیار جالبی است.

کرده است و برخی مواقع به ساختار درونی انسان؟ از خود  توان فهمید که برخی مواقع خدا به دنیا اشاره از کجا می

 بستر آیات.

شود و کلمه  ی حدید، که هر دو مطرح می کند، مثل سوره ها در برخی آیات به این هماهنگی اشاره می برخی وقت

 هایش هم بین این دو در حرکت است:

 نَبَاتُهُ الْکُفَّارَ أَعجَْبَ غَیْثٍ کَمَثَلِ  الْأَوْلَادِ وَ الْأَمْوَالِ فىِ تَکاَثُرٌ وَ بَیْنَکُمْ  تَفَاخُرُ وَ زِینَةٌ وَ لهَْوٌ وَ لَعِبٌ الدُّنْیَا الحَْیَوةُ أَنَّمَا اعْلَمُواْ

 مَتَاعُ إِلَّا الدُّنْیَا الحَْیَوةُ مَا وَ  رِضْوَانٌ وَ اللَّهِ مِّنَ مَغْفِرَةٌ وَ شَدِیدٌ عَذَابٌ االَْخِرَةِ فىِ وَ  حُطَامًا یَکُونُ    ثمُ مُصْفَرًّا فَترََئهُ یهَِیجُ    ثمُ

 (20)الْغُرُورِ

 های خاص انسان است. گوید ولی لهو و لعب از ویژگی با اینکه دنیا را می

 آید: حالت می 3پس 

 ی یونس. گوید: مثل سوره گاهی از نا امنی دنیا می (1

 می انعا کند: مثل سوره گاهی از نا امنی خود انسان صحبت می (2

 ی حدید. و گاهی بین ناامنی دنیا و انسان در گردش است: مثل سوره (3
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گوید ولی آن چنان در قسمت اول صحبت  ی انعام، انسان دنیا شده است. و با اینکه اسمی از انسان نمی در سوره

که کند که انسان کامل دنیا شده است و در قسمت دوم سوره همین انسان، کانّ که آخرت شده است. کسانی  می

ی انعام را بخواند  چشم برزخی دارند توانستند تجسم دنیا در افراد را ببینند و این کار سختی است و اگر کسی سوره

 ها را متوجه شود. ها را ببیند و ساختاربندی ی ملکوتی انسان تواند چهره می

 ی انعام ی مبارکه سوره

 ی اول از غرر آیات است. آیه 3

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)یَعْدِلُونَ بِرَبهِِّمْ کَفَرُواْ الَّذِینَ ثُمَّ  النُّورَ وَ الظُّلُمَاتِ جَعَلَ وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِى لِلَّهِ الحَْمْدُ

کند.  یگر تکیه میکند، و به کس د عِدل قرار دادن برای خدا این است که، به جای خدا کسی دیگر را جایگزین می

دهند و اسباب را به جای خدا بگیرد.  دهد، بعد تصور کند که اسباب رزق می گویند خدا رزق می تصور کنید که می

شنود. بسیار عملیاتی  گوید که خدا نیست ولی به جای حرف خدا حرف دیگری را می عِدل شرك عملی است. نمی

 های شرك را هم بپوشاند. اند تمام الیهتو است. ممکن است که فقط حرف خدا را نشود. می

 (2)تَمْترَُونَ أَنتُمْ ثُمَّ  عِندَهُ مُّسَمًّى أَجَلٌ وَ  أَجَلًا قَضىَ ثُمَّ طِینٍ مِّن خَلَقَکُم الَّذِى هُوَ

 ای از استعداد. شود.( انسان یعنی ملقمه طین یعنی خاك و آب و هوا )اگر طین مقید بیاید آتش هم اضافه می

کند مثال  شود، یك نوعی رفت و برگشت است تا اینکه کار را انجام دهد، تردید می وقتی مطرح میتمترون 

 زند. آید و به خربزه ناخنك می رود و می گوییم که خربزه برایت بد است و اینقدر او می سرماخورده است و می

 کنیم... االن داریم انسان را از منظر دنیا وصف می

  (3)تَکْسِبُونَ مَا یَعْلَمُ وَ جَهْرَکُمْ وَ سِرَّکُمْ یَعْلَمُ  الْأَرْضِ فىِ وَ السَّمَاوَاتِ فىِ اللَّهُ هُوَ وَ

 (4)مُعْرِضِینَ عَنهَْا کاَنُواْ إِلَّا رَبهِِّمْ ءَایَاتِ مِّنْ ءَایَةٍ مِّنْ تَأْتِیهِم مَا وَ

 (5)یَسْتهَْزِءُونَ بِهِ کاَنُواْ مَا أَنبَؤُاْ یَأْتِیهِمْ فَسَوْفَ  جَاءَهُمْ لَمَّا   بِالْحَقّ کَذَّبُواْ فَقَدْ

 

 رویم. ها کاری ندارم. جلوتر می این آیات بسیار مهم است ولی من اآلن زیاد با آن
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 الَّذِینَ  فِیهِ رَیْبَ لَا الْقِیَامَةِ یَوْمِ  إِلىَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ  الرَّحْمَةَ نَفْسِهِ  عَلىَ کَتَبَ  لِّلَّهِ قُل  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فىِ مَّا لِّمَن قل

 (12)یُؤْمِنُونَ لَا فَهُ.مْ أَنفُسَهُمْ خَسِرُواْ

... 

 (21)الظَّالِمُونَ یُفْلِحُ لَا إِنَّهُ  بَِایَاتِهِ کَذَّبَ أَوْ کَذِبًا اللَّهِ عَلىَ  افْترََى مِمَّنِ أَظْلَمُ مَنْ وَ

 (22)تَزْعُمُونَ کُنتُمْ الَّذِینَ شُرَکاَؤُکُمُ أَیْنَ أَشْرَکُواْ لِلَّذِینَ نَقُولُ ثُمَّ جَمِیعًا نحَْشُرُهُمْ یَوْمَ وَ

 (23)مُشْرِکِینَ کُنَّا مَا رَبِّنَا اللَّهِ وَ قَالُواْ أَن إِلَّا فِتْنَتهُُمْ تَکُن لَمْ ثُمَّ

 واهلل ربّنا، ما کنّا مشرکین!

 (24)یَفْترَُونَ کاَنُواْ مَّا عَنهُْم ضَلَّ وَ  أَنفُسِهِمْ عَلىَ کَذَبُواْ کَیْفَ انظُرْ

 شود. گرفتند گم می بستند و عدل می گویند، و آن چه که به آن افترا می چگونه به خودشان هم دروغ می

 حَتىَّ  بهَِا یُؤْمِنُواْ لَّا ءَایَةٍ کُلَّ یَرَوْاْ إِن وَ  وَقْرًا ءَاذَانهِِمْ فىِ وَ یَفْقَهُوهُ أَن أَکِنَّةً قُلُوبهِِمْ  عَلىَ جَعَلْنَا وَ  إِلَیْكَ یَسْتَمِعُ مَّن مِنهُْم وَ

 (25)الْأَوَّلِینَ أَسَطِیرُ إِلَّا هَاذَا إِنْ کَفَرُواْ الَّذِینَ یَقُولُ یجَُادِلُونَكَ جَاءُوكَ إِذَا

 ها ایمان بیاورند. آیات برای این آمده که انسان

 یجَُادِلُونَكَ: همان رفت و برگشت و جدال است که در تمترون گفتیم. جَاءُوكَ إِذَا حَتىَّ

 (26)یَشْعُرُونَ مَا وَ أَنفُسَهُمْ إِلَّا یُهْلِکُونَ إِن وَ  عَنْهُ یَنَْوْنَ وَ عَنْهُ یَنْهَوْنَ هُمْ وَ

ت که اگر کسی در رفتند. حالت دنیا این اس کردند از پیام انبیاء، همان طوری که خودشان هم سمتش نمی نهی می

 مشکلی بیفتد دوست دارد که همه در آن مشکل بیفتند.

 (27)المُْؤْمِنِینَ مِنَ نَکُونَ وَ رَبِّنَا بَِایَاتِ نُکَذِّبَ لَا وَ نُرَدُّ یَالَیْتَنَا فَقَالُواْ النَّارِ عَلىَ وُقِفُواْ إِذْ تَرَى لَوْ وَ

 که اصالت با نفع دنیاست، این حالت شرك است. حال دنیا تغیّر است. اصلبرای این انسان این است

 (28)لَکَاذِبُونَ إِنهَُّمْ وَ عَنْهُ نهُُواْ لِمَا لَعَادُواْ رُدُّواْ لَوْ وَ  قَبْلُ مِن یخُْفُونَ کاَنُواْ مَّا لهَُم بَدَا بَلْ

 (29)بِمَبْعُوثِینَ نحَْنُ مَا وَ الدُّنْیَا حَیَاتُنَا إِلَّا هِىَ إِنْ قَالُواْ وَ

 (30)تَکْفُرُونَ کُنتُمْ بِمَا الْعَذَابَ فَذُوقُواْ قَالَ  رَبِّنَا وَ  بَلىَ قَالُواْ    بِالْحَقّ هَاذَا لَیْسَ أَ قَالَ  رَبهِِّمْ  عَلىَ وُقِفُواْ إِذْ تَرَى لَوْ وَ

 شوند. ها موقف موقف تفتیش می این
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 أَوْزَارَهُمْ یحَْمِلُونَ هُمْ وَ فِیهَا فَرَّطْنَا مَا  عَلىَ یَاحَسرَْتَنَا قَالُواْ بَغْتَةً السَّاعَةُ جَاءَتهُْمُ إِذَا حَتىَّ  اللَّهِ بِلِقَاءِ کَذَّبُواْ الَّذِینَ خَسرَِ قَدْ

 (31)یَزِرُونَ مَا سَاءَ أَلَا  ظُهُورِهِمْ  عَلىَ

 (32)تَعْقِلُونَ فَلَا أَ  یَتَّقُونَ لِّلَّذِینَ خَیرٌْ االَْخِرَةُ لَلدَّارُ وَ  لَهْوٌ وَ لَعِبٌ إِلَّا الدُّنْیَا الْحَیَوةُ مَا وَ

 اش را بخوانید. ای است و خودتان ادامه این آیات تکان دهنده

دنیا حیات است، حیات داشتن یعنی جریان داشتن، ولی دنیا است یعنی تغیر دارد. اول سوره گفت که جعل الظلمات 

توان خدا  توان برای خدا عِدل گرفت، می نور جعل شده است. دنیا جایی است که میو النور، یعنی در آن ظلمات و 

گردد که در دنیا  های درونی انسانی برمی اش به ویژگی را امترا کرد. تك تك این آیات جای بحث دارد و همه

 رمان کنید.ها را استخراج و د توانید ریشه تمام اختالالت ایمانی انسان فرورفته است و براین اساس می

داند که  داند که به کجا وصل است، نمی اینقدر ساختارشان با حق فاصله دارد، اینقدر مشرك و گیج است که نمی

 پرستیده است. نهایت گیجی یك آدم است. که را می

 (22)تَزْعُمُونَ کُنتُمْ الَّذِینَ شُرَکاَؤُکُمُ أَیْنَ أَشْرَکُواْ لِلَّذِینَ نَقُولُ ثُمَّ جَمِیعًا نحَْشُرُهُمْ یَوْمَ وَ

 (23)مُشْرِکِینَ کُنَّا مَا رَبِّنَا اللَّهِ وَ قَالُواْ أَن إِلَّا فِتْنَتهُُمْ تَکُن لَمْ ثُمَّ

 گوید.  ی مشرکین را آورده است و ساختار وجودی شان را می یعنی همه

 حَتىَّ  بهَِا یُؤْمِنُواْ لَّا ءَایَةٍ کُلَّ یَرَوْاْ إِن وَ  وَقْرًا ءَاذَانهِِمْ فىِ وَ یَفْقَهُوهُ أَن أَکِنَّةً قُلُوبهِِمْ  عَلىَ جَعَلْنَا وَ  إِلَیْكَ یَسْتَمِعُ مَّن مِنهُْم وَ

 (25)الْأَوَّلِینَ أَسَطِیرُ إِلَّا هَاذَا إِنْ کَفَرُواْ الَّذِینَ یَقُولُ یجَُادِلُونَكَ جَاءُوكَ إِذَا

گویند که این حکم برای گذشته است. و این  الن رسول نداریم، االن میگویند که این اساطیر اولین است، ا می

 خاصیت دنیا طلبی است.

 (26)یَشْعُرُونَ مَا وَ أَنفُسَهُمْ إِلَّا یُهْلِکُونَ إِن وَ  عَنْهُ یَنَْوْنَ وَ عَنْهُ یَنْهَوْنَ هُمْ وَ

رود و کسی  پس آخرت طلبی که به بهشت میروند!  خاصیت دنیا و دنیا طلبی این است که همه با هم درون چاه می

 نفر را بگیرید و ببرید. 10روید دست  برد از این دنیا طلب کمتر است؟!!! پس به بهشت می را با خودش نمی

و  125ی  تا آخر سوره است و بیشتر آن تا آیه 1شود. که نمود آن در آیات  ی انعام، آخرت خود آدم می در سوره

ی آخر وصف خلیفه بودن انسان است، که یا جانشین خدا در روی زمین است و یا جانشین  ی آخر است. در آیه آیه
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آورد وسط ولی  ی انعام خودِ متغیر را می ی یونس هست. در سوره ی انعام و در سوره دنیا روی زمین. تغیّر در سوره

 گویند. ی یونس بسترهای مختلف این تغیّر را می در سوره

دهد. من خاطرم جمع باشد که این طرف را فهمیده باشید،  انسان خوب آخرتی را نشان می به آن طرف 70ی  از آیه

 رویم به بهشت. این طرف داغ است. می

 کند. ها را وارد یك مجمع کرده و بیان می ی دنیایی ی انعام با زندانی کار دارد، همه در سوره

ها آمدند که سنگینی سوره به پیامبر)ص(  شدند، آنبی جهت نبود که وقتی سوره نازل شد این مقدار مالئکه نازل 

ای است که اطمینان است که کامل نازل شده است، و  ای نزند. تنها سوره )یك جا دیدن تمام مشرکین عالم( صدمه

بینید که دستشان  هایی را می توانید، همه پیوسته است. یك جا انسان هر کاری بکنید که قطعات آن را جدا کنید نمی

 یی بند نیست.به جا

 سوال استاد:

 لَیَحْزُنُكَ إِنَّهُ نَعْلَمُ قَدْ کند، آید یکی یکی توصیف می های من درست است، خدا در این آیات می فرض کنید حرف

  عَلىَ فَصَبرَُواْ قَبْلِكَ مِّن رُسُلٌ ذِّبَتْکُ لَقَدْ وَ (33)یجَْحَدُونَ اللَّهِ بَِایَاتِ الظَّلِمِینَ لَاکِنَّ وَ یُکَذِّبُونَكَ لَا فَإِنهَُّمْ  یَقُولُونَ الَّذِى

 عَلَیْكَ کَبرَُ کاَنَ إِن وَ(34)الْمُرْسَلِینَ نَّبَإِىْ مِن جَاءَكَ لَقَدْ وَ  اللَّهِ لِکلَِمَاتِ مُبَدِّلَ لَا وَ  نَصرُْنَا أَتَئهُمْ حَتىَّ أُوذُواْ وَ کُذِّبُواْ مَا

 فَلَا   الْهُدَى عَلىَ لَجَمَعَهُمْ اللَّهُ شَاءَ لَوْ وَ  بَِایَةٍ فَتَأْتِیهَُم السَّمَاءِ فىِ سُلَّمًا أَوْ الْأَرْضِ فىِ نَفَقًا تَبْتَغِىَ أَن اسْتَطَعْتَ فَإِنِ إِعْرَاضُهُمْ

کند تا اینکه  هایی از مشرکین بیان می کند، دوباره ویژگی هایی به پیامبر)ص( می توصیه (35)الْجَاهِلِینَ مِنَ تَکُونَنَّ

آورد و  . یعنی بعد از اینکه مشرکین را می(45)الْعَلَمِینَ   رَبّ لِلَّهِ الحَْمْدُ وَ  ظَلَمُواْ الَّذِینَ الْقَوْمِ دَابِرُ فَقُطِعَ برسد به این آیه:

 این الحمدهلل گفتن خدا یعنی چه؟دهد  پیامبر را دل داری می

 (42)یَتَضرََّعُونَ لَعَلَّهُمْ الضرََّّاءِ وَ بِالْبَأْسَاءِ فَأَخَذْنَاهُم قَبْلِكَ مِّن أُمَمٍ إِلىَ أَرْسَلْنَا لَقَدْ وَ

 ها متوجه باشند. ارسال رسول برای اینکه آن

 (43)یَعْمَلُونَ کَانُواْ مَا الشَّیْطَنُ لَهُمُ زَیَّنَ وَ قُلُوبهُُمْ قَسَتْ لَاکِن وَ تَضرََّعُواْ بَأْسُنَا جَاءَهُم إِذْ لَا فَلَوْ

 (44)مُّبْلِسُونَ هُم فَإِذَا بَغْتَةً أَخَذْنَاهُم أُوتُواْ بِمَا فَرِحُواْ إِذَا حَتىَّ ءٍ  شىَ   کُلّ أَبْوَابَ عَلَیْهِمْ فَتَحْنَا بِهِ ذُکِّرُواْ مَا نَسُواْ فَلَمَّا
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ها نا امید  وقتی باسا برداشته شد، اندرزهای رسوالن یادشان رفت. و باب همه چیز را برایشان باز کردیم. و اینخالصه 

 شدند.

 این یعنی چه؟ (45)الْعَلَمِینَ   رَبّ لِلَّهِ الحَْمْدُ وَ  ظَلَمُواْ الَّذِینَ الْقَوْمِ دَابِرُ فَقُطِعَ

نشیند. در  باید برداشته شود و سر سوره بنشیند، یعنی روی غرض می ی بعد واو الحمدهلل، استینافی است. پس جمله

 خواهد بگوید که نظام شرك و کفر ابتر و منقطع است. واقع می

بیند، یعنی شرك را با دوربین خدا ببینید که جعل ظلمات و نور است، این یك  اگر شما دارید سیستم شرك را می

 بینید که این نظام چقدر احسن است و دنیا محل پیشرفت است. می ی جالبی است که مثل خود دنیاست. و حادثه

شود؟ پس خدا و خوبی و معنویت و  مثل اینکه یك نفری بعد این داستان به هم ریخت، گفت پس عالم چه می

ای  شوند. و در یك برهه ها هم مثل دنیا تمام می شود، این شود؟ مثل دنیاست. چطوری دنیا تمام می اخالق چه می

 تواند مشرك باشد. شودکه هیچ کس نمی می

خوانیم همین االن باید بگوییم که من مشرك نیستم، و اینگونه سریع به موحد تبدیل  وقتی که این سوره را می

 شود. و اگر کسی بتواند در همین دنیا آن طرف را احضار کند اصالح خواهد شد. می

بینیم که هیچ  رویم می ایمان به هم است ولی وقتی باالتر میه های ما در این دنیا با هم است و بدی نکته: زندگی

تواند به کسی ظلم کند، نا امنی ظاهری دارد. نشان به آن نشان که  شود، کسی نمی چیزی با هیچ چیزی قاطی نمی

 روید دیگر نا امنی نیست. وقتی به آخرت می

واند دیگر مشرك باشد و چون مشرك در ت مشرك بودن برای دنیای موقت است. بعد از این دنیا مشرك هم نمی

 این دنیا از اسباب نفع نبرده است دیگر نفعی ندارد. باید با گوش و چشم و قلب سالم وارد آخرت شد.

 االَْیَاتِ نُصرَِّفُ کَیْفَ انظُرْ  بِهِ یکُمیَأْتِ اللَّهِ غَیرُْ إِلَاهٌ مَّنْ قُلُوبِکُم  عَلىَ خَتَمَ وَ أَبْصَارَکُمْ وَ سمَْعَکُمْ اللَّهُ أَخَذَ إِنْ رَءَیْتُمْ أَ قُلْ

 (46)یَصْدِفُونَ هُمْ ثُمَّ

 (47)الظَّلِمُونَ الْقَوْمُ إِلَّا یُهْلَكُ هَلْ جَهْرَةً أَوْ بَغْتَةً اللَّهِ عَذَابُ أَتَئکُمْ إِنْ رَءَیْتَکُمْ أَ قُلْ

 بحث از آدمی است که خودش نا امن است. و مشکل خودش است.

 (48)یحَْزَنُونَ هُمْ لَا وَ عَلَیهِْمْ خَوْفٌ فَلَا أَصْلَحَ وَ ءَامَنَ فَمَنْ  مُنذِرِینَ وَ مُبَشرِِّینَ إِلَّا الْمُرْسَلِینَ نُرْسِلُ مَا وَ
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 (49)یَفْسُقُونَ کاَنُواْ بِمَا الْعَذَابُ یَمَسهُُّمُ بَِایَتِنَا کَذَّبُواْ الَّذِینَ وَ

 فکری در امنی باشد که خودت ال خوف و ال یحزنون باشی، خودِ آدم باید امن شود.نظام فکری تو باید یك نظام 

 یَسْتَوِى هَلْ قُلْ     إِلىَ یُوحَى مَا إِلَّا أَتَّبِعُ إِنْ  مَلَكٌ   إِنىّ لَکُمْ أَقُولُ لَا وَ الْغَیْبَ أَعْلَمُ لَا وَ اللَّهِ خَزَائنُ عِندِى   لَکمُ أَقُولُ لَّا قُل

 (50)تَتَفَکَّرُونَ فَلَا أَ  الْبَصِیرُ وَ  الْأَعْمَى

 نه خزانه دار بودن و نه غیب دانستن امنیت آور نیست. تنها تبعیت از وحی امنیت آور است.

 (51)یَتَّقُونَ لَّعَلَّهُمْ عٌشَفِی لَا وَ    وَلىِ دُونِهِ مِّن لَهُم لَیْسَ  رَبِّهِمْ  إِلىَ یحُْشَرُواْ أَن یخََافُونَ الَّذِینَ بِهِ أَنذِرْ وَ

 عَلَیْهِم حِسَابِكَ مِنْ مَا وَ ءٍ  شىَ مِّن حِسَابِهِم مِنْ عَلَیْكَ مَا  وَجْهَهُ یُرِیدُونَ    الْعَشىِ وَ بِالْغَدَوةِ رَبَّهُم یَدْعُونَ الَّذِینَ تَطْرُدِ لَا وَ

 (52)الظَّلِمِینَ مِنَ فَتَکُونَ فَتَطْرُدَهُمْ ءٍ  شىَ مِّن

 چیزى نه. مکن طرد هستند، او خشنودى خواستار و خوانند مى را خویش پروردگار شبانگاه و بامداد هر که را کسانى

 ستمکاران زمره در کنى، طرد را آنها اگر. ایشان عهده بر تو حساب از چیزى نه و است تو عهده بر آنها حساب از

 (52. )درآیى

العشیّ باشد و بعد به امنیت برسد و بتواند امنیت بخش باشد. خواندن خدا را به  یعنی باید اول یرجون ربهم بالغداه و

 ها یاد ندهید او از شرك خارج نخواهد شد. افراد یاد دهید. و اگر خواندن خدا را به انسان

 ثُمَّ بجَِهَلَةٍ ا سُوءَ مِنکُمْ عَمِلَ مَنْ أَنَّهُ  الرَّحْمَةَ نَفْسِهِ  لىَعَ رَبُّکُمْ کَتَبَ  عَلَیْکُمْ سَلَامٌ فَقُلْ بَِایَاتِنَا یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ جَاءَكَ إِذَا وَ

 (54)رَّحِیمٌ غَفُورٌ فَأَنَّهُ أَصْلَحَ وَ بَعْدِهِ مِن تَابَ

 بخشد.  کند به جهالت که خدا این را می این انسان موحد شده است ولی بدی می

 (56)الْمُهْتَدِینَ مِنَ أَنَا مَا وَ إِذًا ضَلَلْتُ قَدْ  أَهْوَاءَکُمْ أَتَّبِعُ لَّا قُل  اللَّهِ دُونِ مِن تَدْعُونَ الَّذِینَ أَعْبُدَ أَنْ نهُِیتُ   إِنىّ قُلْ

 تا کنم نمى متابعت شما هوسهاى از: بگو. کنم پرستش خوانید مى اللَّه جز که را خدایانى آن که اند کرده منع مرا: بگو

 (56. )نباشم یافتگان هدایت از و شوم گمراه مبادا

 (56)الْمُهْتَدِینَ مِنَ أَنَا مَا وَ إِذًا ضَلَلْتُ قَدْ  أَهْوَاءَکُمْ أَتَّبِعُ لَّا قُل  اللَّهِ دُونِ مِن تَدْعُونَ الَّذِینَ أَعْبُدَ أَنْ نهُِیتُ   إِنىّ قُلْ

 (57)الْفَاصِلِینَ خَیرُْ هُوَ وَ  الْحَقَّ یَقُصُّ  لِلَّهِ إِلَّا الْحُکْمُ إِنِ  بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ مَا عِندِى مَا  بِهِ کَذَّبْتُم وَ   رَّبىّ مِّن بَیِّنَةٍ  عَلىَ   إِنىّ قُلْ
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 (58)بِالظَّلِمِینَ أَعْلَمُ اللَّهُ وَ  بَیْنَکُمْ وَ بَیْنىِ الْأَمْرُ   لَقُضىِ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ مَا عِندِى أَنَّ لَّوْ قُل

 به انسانی است که نماد دنیاست! ها خطاب این قل

..... 

 (82)مُّهْتَدُونَ هُم وَ الْأَمْنُ لهَُمُ أُوْلَئكَ بِظُلْمٍ إِیمَانَهُم یَلْبِسُواْ لَمْ وَ ءَامَنُوا الَّذِینَ

 زند. ی حرف را این جا می همه

شان را به ظلم پوشاندند  ایمان فطریشود. کسانی که ایمان نیاوردند و  این آیه را اگر معکوس کنی درست می

ی خوبی است.  برایشان امنی نیست و مهتدون هم نیستند. اگر کسی بگوید که یك آیه بیاورید برای ایمان این آیه

خواند و امن دوم امنی است که از جانب  امن دوم با ایمان اول متفاوت است. امن اولی این است که فرد خدا را می

 رسد. خدا می

 نا امندنیا= 

 انسان غیر مومن= نا امن

ها در زندگی روزمره هم قابل دیدن است. شیطان بسیار شبیه  پس خصوصیات دنیا همان انسان نا امن است. این

 شود نا امن. شود دنیا. یعنی آدم می شود به او اعتماد کرد. آدم می دنیاست. نمی

گوید  دنیا را خلق کرده و دنیا هم مخلوق است. می خدا هر چیزی را که خلق کرده از بین نرفته است. خب خدا که

گوییم دنیا همان جهنم است. انسان جهنمی مظهر دنیا است. بنابرین وقتی دارد  که دنیا هست؟ چگونه دنیا هست؟ می

 است. "جهنم "گوید. وجه باقی دنیا نامش  گوید کانّ دارد انسان را می جهنم را می

 ها از جنس اسباب است. ب ظهور و جلوه دارند. علت و معلولوجه فانی دنیا جایی است که اسبا

گوید که من شرك  گویند بگو خدای تو کیست؟ می به خاطر همین این آدمی که مشرك است وقتی که می

 گوید. مثل اینکه دنیا را با خود آورده است. ورزم و دروغ می نمی

اده است، مثل اینکه ابراهیم آخرتی است که در بینید که آخرت است و در دنیا افت یك مرتبه یك نفری را می

 دنیاست.
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 (83)عَلِیمٌ حَکِیمٌ رَبَّكَ إِنَّ  نَّشَاءُ مَّن دَرَجَاتٍ نَرْفَعُ  قَوْمِهِ  عَلىَ إِبْرَاهِیمَ ءَاتَیْنَاهَا حُجَّتُنَا تِلْكَ وَ

 وَ  مُوسىَ وَ یُوسُفَ وَ أَیُّوبَ وَ سُلَیْمَنَ وَ دَاوُدَ ذُرِّیَّتِهِ مِن وَ  قَبْلُ مِن هَدَیْنَا نُوحًا وَ  هَدَیْنَا کُالًّ  یَعْقُوبَ وَ إِسْحَاقَ لَهُ وَهَبْنَا وَ

 (84)الْمُحْسِنِینَ نجَْزِى کَذَالِكَ وَ  هَرُونَ

 (85)الصَّالِحِینَ مِّنَ    کلُ  إِلْیَاسَ وَ  عِیسىَ وَ  یحَْیىَ وَ زَکَرِیَّا وَ

 (86)الْعَلَمِینَ عَلىَ فَضَّلْنَا کُالًّ وَ  لُوطًا وَ یُونُسَ وَ الْیَسَعَ وَ إِسْمَاعِیلَ وَ

 (87)مُّسْتَقِیمٍ صرَِاطٍ  إِلىَ هَدَیْنَاهُمْ وَ اجْتَبَیْنَاهُمْ وَ  إِخْوَانهِِمْ وَ ذُرِّیَّاتهِِمْ وَ ءَابَائهِمْ مِنْ وَ

 (88)یَعْمَلُونَ کاَنُواْ مَّا عَنْهُم لَحَبِطَ أَشرَْکُواْ لَوْ وَ  عِبَادِهِ مِنْ یَشَاءُ مَن بِهِ یهَْدِى اللَّهِ هُدَى ذَالِكَ

 (89)بِکَافِرِینَ بهَِا لَّیْسُواْ قَوْمًا بهَِا وَکلَّْنَا فَقَدْ هَؤُلَاءِ بهَِا یَکْفُرْ فَإِن  النُّبُوَّةَ وَ   الحُْکمْ وَ الْکِتَابَ ءَاتَیْنَاهُمُ الَّذِینَ أُوْلَئكَ

ای است و کانّ دارد از آخرت خبر  و حکم و نبوت داده شدند. نبوت یعنی چه؟ مقامی که باالی یك قله کتاب

 دهد. می

 (90)لِلْعَلَمِینَ  ذِکْرَى إِلَّا هُوَ إِنْ  أَجْرًا عَلَیْهِ أَسَْلُکُمْ لَّا قُل  اقْتَدِهْ فَبِهُدَئهُمُ  اللَّهُ هَدَى الَّذِینَ أُوْلَئكَ

 وید که تمثّلش در یك آدم است.گ بهشتی را می

 ی یونس ی مبارکه سوره

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)الحَْکِیمِ الْکِتَابِ ءَایَاتُ تِلْكَ  الر

 اند هر چند ظاهرا شباهتی ندارند. ی یونس و انعام از نظر محتوایی بسیار شبیه هم سوره

..... 

 (7)غَافِلُونَ ءَایَاتِنَا عَنْ هُمْ الَّذِینَ وَ بهَِا اطْمَأَنُّواْ وَ الدُّنْیَا بِالحَْیَوةِ رَضُواْ وَ لِقَاءَنَا یَرْجُونَ لَا الَّذِینَ إِنَّ

 (8)یَکْسِبُونَ کَانُواْ بِمَا النَّارُ مَأْوَئهُمُ أُوْلَئكَ

 ا امید به لقاء است.عدم امید به لقاء ما یعنی چه؟ نه فقط قیامت بلکه به لقاء ما. عمل کردن به حکم خد
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..... 

 (11)یَعْمَهُونَ طُغْیَانهِِمْ فىِ لِقَاءَنَا یَرْجُونَ لَا الَّذِینَ فَنَذَرُ  أَجَلُهُمْ إِلَیهِْمْ   لَقُضىِ بِالْخَیرِْ اسْتِعْجَالَهُم الشَّرَّ لِلنَّاسِ اللَّهُ یُعَجِّلُ لَوْ وَ

 گوید. خصوصیات بستر را میانسان در یك بستری قرار گرفته شد است. دارد 

 

 زُیِّنَ کَذَالِكَ  مَّسَّهُ ضُرٍّ  إِلىَ یَدْعُنَا لَّمْ کَأَن مَرَّ ضُرَّهُ عَنْهُ کَشَفْنَا فَلَمَّا قَائمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ لِجَنبِهِ دَعَانَا الضُّرُّ الْانسَانَ مَسَّ إِذَا وَ

 (12)یَعْمَلُونَ کاَنُواْ مَا لِلْمُسْرِفِینَ

..... 

 مَا یَکْتُبُونَ رُسُلَنَا إِنَّ  مَکْرًا أَسْرَعُ اللَّهُ قُلِ  ءَایَاتِنَا فىِ مَّکْرٌ لَهُم إِذَا مَسَّتهُْمْ ضَرَّاءَ بَعْدِ مِّن رَحْمَةً النَّاسَ أَذَقْنَا إِذَا وَ

 (21)تَمْکُرُونَ

ها و  صحبت کردن ولی در این سوره این آدمها  ها را وارد محشر کرد و شروع کرد با آن در آن سوره بالفاصله آدم

 دهد. مواجهاتشان در دنیا را نشان می

 کنند. ها برسد مکر می یعنی اگر رحمتی بعد از سختی به آن

 وَ عَاصِفٌ رِیحٌ جَاءَتهَْا بهَِا فَرِحُواْ وَ طَیِّبَةٍ بِرِیحٍ بهِِم جَرَیْنَ وَ الْفُلْكِ فىِ کُنتُمْ إِذَا حَتىَّ  الْبَحْرِ وَ الْبرَِّ فىِ   یُسَیرُِّکمُ الَّذِى هُوَ

 مِنَ لَنَکُونَنَّ هَاذِهِ مِنْ أَنجَیْتَنَا   لَئنِ الدِّینَ لَهُ مخُْلِصِینَ اللَّهَ دَعَوُاْ  بِهِمْ أُحِیطَ أَنهَُّمْ ظَنُّواْ وَ مَکاَنٍ    کلُ مِن الْمَوْجُ جَاءَهُمُ

 (22)الشَّاکِرِینَ

و فکر کرد   بِهِمْ أُحِیطَ أَنهَُّمْ ظَنُّواْ د. اینکه اول در کشتی سرخوش و امن هستند. و مادامی که وَشو ی مثل می وارد الیه

گوید که  الشَّاکِرِینَ، و می مِنَ لَنَکُونَنَّ هَاذِهِ مِنْ أَنجَیْتَنَا   لَئنِ الدِّینَ لَهُ مخُْلِصِینَ اللَّهَ که هیچ راه بازگشتی ندارد، دَعَوُاْ

کنیم. یعنی خدا را باز هم با نعمت دید و خدا را با نعمتی که  اگر ما را نجات دهی ما نعمت هایت را شکر میخدایا 

 بیند و نمی گویند که لنکونن من العابدین مثال. داشت می

 إِلَیْنَا ثُمَّ  الدُّنْیَا الْحَیَوةِ مَّتَاعَ  أَنفُسِکُم عَلىَ بَغْیُکُمْ إِنَّمَا النَّاسُ یَأَیهَُّا    الْحَقّ بِغَیرِْ الْأَرْضِ فىِ یَبْغُونَ هُمْ إِذَا أَنجَئهُمْ فَلَمَّا

 (23)تَعْمَلُونَ کُنتُمْ بِمَا فَنُنَبِّئُکُم مَرْجِعُکُمْ

 ی انعام است. مثل همان سرایت شرك در سوره
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 الْأَرْضُ أَخَذَتِ إِذَا حَتىَّ الْأَنْعَامُ وَ النَّاسُ   یَأْکلُ مِمَّا الْأَرْضِ نَبَاتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ السَّمَاءِ مِنَ أَنزَلْنَاهُ کَمَاءٍ الدُّنْیَا الْحَیَوةِ مَثَلُ إِنَّمَا

 کَذَالِكَ  بِالْأَمْسِ تَغْنَ لَّمْ کَأَن حَصِیدًا فَجَعَلْنَاهَا نهََارًا أَوْ لَیْالً أَمْرُنَا أَتَئهَا عَلَیهَْا قَدِرُونَ أَنهَُّمْ أَهْلُهَا ظَنَّ وَ ازَّیَّنَتْ وَ زُخْرُفَهَا

 (24)یَتَفَکَّرُونَ لِقَوْمٍ االَْیَاتِ نُفَصِّلُ

کند مثل این است، از جایی  گوید مثل حیات دنیا یعنی این، یعنی هر نعمتی که در دنیا استقرار پیدا می وقتی که می

 شود. یه شود خشك میخواهد به آن تک شود و همان جا که می آید و به آن اطمینانی جلب می می

 (25)مُّسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ  إِلىَ یَشَاءُ مَن یهَْدِى وَ السَّلَمِ دَارِ  إِلىَ یَدْعُواْ اللَّهُ وَ

 دار سالم دنیا نیست! لحن خواندنتان مهم است.

 (26)خَالِدُونَ فِیهَا هُمْ  الجَْنَّةِ أَصحَْابُ أُوْلَئكَ  ةٌذِلَّ لَا وَ قَترٌَ وُجُوهَهُمْ یَرْهَقُ لَا وَ  زِیَادَةٌ وَ  الْحُسْنىَ أَحْسَنُواْ لِّلَّذِینَ

 مِّنَ قِطَعًا وُجُوهُهُمْ أُغْشِیَتْ کَأَنَّمَا  عَاصِمٍ مِنْ اللَّهِ مِّنَ لهَُم مَّا  ذِلَّةٌ تَرْهَقُهُمْ وَ بِمِثْلِهَا  سَیِّئَةِ جَزَاءُ السَّیَِّاتِ کَسَبُواْ الَّذِینَ وَ

 (27)خَالِدُونَ فِیهَا هُمْ  النَّارِ أَصحَْابُ أُوْلَئكَ  مُظْلِمًا الَّیْلِ

تواند بخواند و  این آیاتی است که اگر کسی بلد باشد بخواند، اگر حتی جزء کسانی هم باشد که سیئه داشته باشد می

ن نباید عاصم از خدا شود. سیئه انسا وارد بهشت شود. اگر بلد باشید آیات را به سیستم دعایی بخوانید بهشتی می

 باشد.

شود با ندا دادن خدا و رسول  مُظْلِمًا یعنی اینکه این باز هم عارضی است و می الَّیْلِ مِّنَ قِطَعًا وُجُوهُهُمْ أُغْشِیَتْ کَأَنَّمَا

 ی انعام دارید ولی این یك طور دیگری گفتید. صورتش را از ظلمت پاك کنی. عین این آیات را در سوره

تواند وصف مشرکین را به دنیا و  قرار شد کسی کاری راجع به دنیا و آدم دنیا در این دو سوره کار کند میاگر 

 بیند که بستر را بفهمد. گوید و انعام آدم را می ها دارد بستر آدم را می وصف دنیا را به مشرکین بدهد. این

 د.ده ی اول( تعلیم می این دو سوره ایمان را از وجه بستر )مولفه

در مورد آخرت بحث مفصلی داریم که آقای جمالی یك کاری کردند که تمام مضاف الیه و صفت و 

توانم بگویم ولی به زبان خودم بحث آخرت را  ها نمی ی آخرت را در آوردند. من به قشنگی این های واژه موصوف

 های مختلف آمده است. گویم که در قرآن به شکل چنین می
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است. که بستر بودنش مهم است. یعنی آخرت بستری است مهیمن بر دنیا.  "داریت "آخرت گاهی با بحث  (1

شود؛ دنیاست  این طور نیست که دنیا تمام شود و آخرت شروع شود. یعنی اگر این دنیاست، دنیا تمام می

تواند  رود و آخرت از اول بوده و بعد هم مانده است. دار آخرت دارای وصف ثابت حق است و می که می

های مختلف  شود. کانّ وقتی وجه ثابت حق در الیه عدد و متنوع باشد. بنابرین مراتبی از آن یافت میمت

 گیرد. آید مراتب می می

تواند آخرت صفت  ی حق در مراتب. که می پس در این مورد دار آخرت و حیات آخرت مدّ نظر است، یعنی جلوه

 ن آن گردد و آن را بیان کند.تواند جانشی ای است که می آن جلوه باشد و به گونه

تواند متنوع باشد ولی در همه شان حق جلوه دارد. آخرت جای  پس دار خودش صفت است که موصوف می

ی به قبل. آخَر یعنی  موصوف نشسته است. و خودش نسبی است و تقابلی با اول دارد. اخر یعنی بَعد بودن، چسبیده

 بعد دارد. چیزی که اول دارد و اسم افعل است. ولی آخِر اسم فاعل است.تواند منقطع باشد. که اول و  دیگر که می

ی استمرار آن است. آخِر یعنی آن چیزی  گوید آخِر تالزم دارد. منقطع نبودن قبل درونش دارد. بیان نحوه وقتی می

ین استمرار ت. اگذارد که قبل بدون بعد باشد ) حالت فاعلیت مهم است.( سبب تداوم و تالزم اس است که نمی

 پُشتیت )آخِر( !آخَر( و گاهی گاهی بعدیت است )

منظورمان باطن نیست، منظورمان وراء است. یعنی قوام این دنیا به آخرت است. دنیا حالت متغیّر دارد. در واقع هیچ 

 تغیّری بدون وصل به ثابت وجود ندارد.

ی ثابت دنیاست. حیات آخرت، بستری  جلوه گویند. آخرت شود دنیا باشد، به آن آخِرت می ثابتی که منجر می

 مهیمن بر دنیاست. حیات آخرت یعنی علم و قدرتی ثابت و نافع برای حیات بخشی مومنین است.

 امور آخرتی: (2

ها هم باز پشتیت است. اصال  شود، که این های الهی می حیات آخرت، یعنی ثابتاتی که منجر به اجرای امر و سنت

 هایی است که فانی اند ولی امور باقی امور اخروی هستند. رود. امور دنیوی آن اخروی میی قوانین جزء امور  همه

امور اخروی قیدی است که در دنیا جریان یافته است. اگر بخواهیم اسمی روی آن بگذاریم یك غیب است. به هر 

رساند: یا در  نیا را به ثبات میگوییم. غیب در دنیا جریان دارد و د چه که در دنیا بود شهادت و به ورای آن غیب می

 ی جزا یا در صورت اجرای قوانین. صورت عرصه
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ی دنیایی  شود.) قیامت و اجرای قوانین( غیب هر چیزی که قابل مشاهده پس آخرت مفهوم وسیعی از دو عرصه می

 نیست، غیب یعنی عدم ملموس با حواس دنیایی.

قبت امور چنین است. عاقبت االمور مصداقی از این دو عرصه ی اجرای قوانین، ظهوراتش این است که عا در عرصه

ی قیامت است. در واقع نقد  است ولی در همین دنیا هم ظهور دارد. هر وجه ثابتی که در دنیا جاری است به واسطه

 ترین چیز در دنیا آخرت است.

شود  ت بخش بود و آخرت میکنم ایمان عامل دومش عامل امنی ی فاعلیت دارد. وقتی مولفه بندی می آخرت جنبه

 شود. همان جزء امنیت بخش. یعنی اگر توجه به آخرت یا عاملیت آخرت در فرد جاری نشود ایمان در او جاری نمی

خواهیم بگوییم که  یومنون باآلخره یعنی چه؟ بای سببیت است. یعنی ایمان به سبب آخرت امکان پذیر است. ما نمی

 خورد. باب افعال یعنی بروز امنیت. ب افعال نمیایمان به موضوع آخرت، با وضع با

 ما سر اینکه بعد باء را موضوع بگیریم، اصراری نداریم و از این طرف هم اشکالی ندارد که سببیت بگیریم:

اگر موضوع بگیریم خصوصیتش چنین است که اگر آخرت موضوع باشد، مثل این است که بگوییم  (1

 شود. گرفتن وارد علم و ادارك میمعرفت و تصدیق به آخرت است. موضوعی 

ی بیرونی دارد ثانیا به  اگر باء سببیت باشد. یعنی اوال ایمانش عملی است و فقط یك ادراك نیست و جلوه (2

عامل ایمان که جاری شدن آخرت است. یعنی اتصال به یك عامل امنیت بخش منجر به امنیت او شده 

 است.

و  تان پریابد. اما گاهی این باء سببیت شود. حتما آخرت تصدیقی می ی غیر سبب باشد ایمان معرفتی است و جنبه

 شود که امنیت آور باشد. پیمان می

 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ النمل سورة

 (1)مُّبِینٍ کِتَابٍ وَ الْقُرْءَانِ ءَایَاتُ تِلْكَ  طس

 (2)لِلْمُؤْمِنِینَ  بُشْرَى وَ هُدًى

 (3)یُوقِنُونَ هُمْ بِاالَْخِرَةِ هُم وَ الزَّکَوةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ
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 (4)یَعْمَهُونَ فَهُمْ أَعْمَالَهُمْ لهَُمْ زَیَّنَّا بِاالَْخِرَةِ یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ إِنَّ

ی ایمان به  که ایمان به واسطه وصف ایمان به آخرت اظهار مولفه به وجه تاکید است. یعنی ما از قبل پذیرفتیم

شود. پس آخرت ایمان ساز است، زیرا که بالفاصله الیومنون را گفته است. این  آخرت یا توجه به آخرت پدیدار می

 صفت بوده و استمرار معکوس پیدا کرده است. از این فهمیدیم که این باء سببیت است و مولفه است.

ی ایمان است یعنی یقین ورزی  است. یقین ورزی عامل تقویت کننده آن چه که وصف مومن است، یقین به آخرت

 باالتر از ایمان است.

 ی دوم ما آخرت شد که توضیح دادیم. پس مولفه

پوشاند که دنیا و آخرت با هم متضاد اند، نه  ی بعد خواهم گفت که کامل این قسمت را می یك سری روایات جلسه

ی آخرت را بیاوری مثل  توانی کلمه آوری دیگر نمی د. یعنی زمانی که دنیا را میان اند و نه متناقض با هم قابل جمع

کند که موصوفش گاهی حیات، امور، یوم، دار و ...  ی آخرت صفت بودنش او را پیچیده می متغیر و ثابت. کلمه

 است.
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 27/6/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   عصر   ) جلسه       پنجم ( مبارهک  سوره           

 

ای از این دنیا برویم  ای در دنیا زندگی کنیم و به وجه شایسته که خدا توفیق دهد تا بتوانیم به وجه شایسته برای این

  صلوات

که موانع مختلف زندگی را به وجه احسن طی کنیم و خودمان به امنیت برسیم و دیگران را نیز به امنیت  رای اینب

 صلواتبرسانیم 

سازی  ها و نظام عصر مطالبی را مطرح کردیم. تعریف ایمان و مولفه های است که پیرامون سوره مبارک چند جلسه 

 کنیم.  دهیم و بعد وصیت را مطرح می مطرح شد. امروز جمع بندی بحث ایمان را انجام می

عید  ،اهلل علیه و آله( مشخص شد. عید غدیر وصیت با بحث غدیر مرتبط است. در عید غدیر وصی رسول)صلی

 وصایت است. 

 خواهیم تعریف وصیت را از آیات قرآن بدست آوریم.  خطبه غدیر داریم. در حوزه روشی هم مینگاهی به 

 شان بررسی شود.  های ابتدایی سازی ایمان نقشه بندی بحث ایمان از دو کتاب فرآیندشناسی و نظام  برای جمع

نیت ندارد. غرب امنیت ندارد. ای که ایمان ندارد ام کند. جامعه ایمان با امنیت فردی و اجتماعی بروز پیدا می

کند. اگر کسی هم از غرب طرفداری کند سرش را مثل  های غربی معلوم نیست که چه عواقبی را ایجاد می فرآورده

 برف کرده است.  زیرکبك 

 توان امنیت ایجاد کرد. ایمان مقدمه، الزمه و نتیجه شود. با قوانین و مقررات نمی امنیت با اتصال به حق ایجاد می

 دارد. 

اعتباری دنیا واقف شود. در این صورت حقیقت که از جنس  . از نوع معرفت است. به نیاز و بی تصدیق است مقدمه:

تواند توکل  و اعتماد کند و آرامش داشته  شود و با ریزش این حقیقت بیشتر می ذکر است بیشتر در او ایجاد می

 باشد. 

و باید معرفتش را فعال کند. در مرحله بعد باید توکلش را فعال کند. یعنی اگر انسان چنین نشد یعنی مقدمه را ندارد 

 نسبت به دنیا و آخرت شناخت پیدا کند و در این دنیا بستر محکمی را انتخاب کند. 
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 سازی معرفت  فعال مرحله اول:

 سازی بستر توکل فعال مرحله دوم:

 نزول روح ایمان که همان ذکر است. سوم: مرحله

 صفات ایمان  چهارم: مرحله

 نتایج ایمان  پنجم: مرحله

مرحله اول تا سوم، تفکر تا علم است. مرحله چهارم و پنجم فعل تا عمل است. دقیقا روی نقشه ساختار وجودی قرار 

 گیرد.  می

 ایم.  سازی همین جریان را از منظر ایمان در جامعه بررسی کرده کتاب نظام

 تیترها: 

 ان سازی ايم محورهای نظام -

 خروج از ظلمات به نور -

برای خارج شدن از ظلمات به سمت نور باید توکل کرد و روح توکل، شکر است. این که بدانی هر نعمتی را 

سازی باید به نزول ایمان، بروز ایمان و نتیجه ایمان دعوت کرد. در  چگونه استفاده کنی توکل است. پس برای نظام

 ه که بسیار جالب است. هایی زد سوره غافر مومن آل فرعون هنگام آشکارسازی ایمانش حرف

روشنگری نسبت به دنیا و آخرت، نسبت به بینات، ایجاد نگرانی و تهدید به عذاب، دعوت به  دعوت به معرفت:

عذاب. روشنگری نسبت به نتیجه ی ایمان و بحث صبر. دعوت به نزول ایمان با دعوت به تبعیت از ولی حق صورت 

 می گیرد. 

 دعوت به بروز ايمان  -

 تیجه ايماندعوت به ن -

نگری با سیر در زمین اتفاق  دعوت به ایمان در فضای مکی با فضای مدنی متفاوت است. که با دعوت به عاقبت 

شود که تقویت ایمان  افتد. دعوت به اظهار ایمان در جامعه باعث می افتد. نزول ایمان با بحث نماز و ذکر اتفاق می می
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ده همراه با ایمان که مثال با دعوت به رزمنده بودن و شجاع بودن و های ثبت ش صورت بگیرد. دعوت به خلق صحنه

 کنند . این ایمان مدنی است.  گیرد. احکام ایمان را تقویت می ماندن در معرکه صورت می

 تقويت قول سديد -

 سازی ایمان در فضای مدنی است.  باالبردن تبعیت و اطاعت که مربوط به نظام

 زیگیری صريح و استکبارستی موضع -

رنگ خون  ءها دعوت به ایمان توسط انبیا شود. در بعضی سوره تر می تر و پیچیده ها سخت در جامعه مدنی امتحان

یعنی پنج سال قبل از شهادت  ه است.شود. سوره احزاب حدودا سال چهارم هجری نازل شد تر می گیرد و سخت می

 کند.  تر می را غلیظهای مختلفی ایمان  اهلل علیه و آله(. از جنبه )صلی پیامبر

 سازی است.  در قرآن مربوط به معرفت "یاایهاالذین آمنوا"های  خطاب

 هایی که برای مومنین آمده برای صفات است.  خطاب

 برای دعوت به آثار و نتایج بروز ایمان است.  "یا الذین آمنوا" "ان الذین آمنوا"های  خطاب

 هستند.  "الذین آمنوا"باالترین سطح ایمان 

 

 شود.  شأن فعال می 4در دعوت به ایمان 

 :هشدار دادن یا هشیاری دادن. شأن انذاری 

 :کند تا افراد تبعیت کنند.  حقیقت و حکمی را نازل می شأن انذاری تبشیری 

 :کنند.  ای به حکم عمل می عده شأن بشارتی 

 شأن شاهد بودن و شهادت دادن 

 السالم( سنجد. شاهد، شاخص ایمان است. مثل امیرالمومنین)علیه میشاهد یعنی کسی که ایمان جمع را با او 

 کند.  السالم( ارکان ایمان را جهاد، یقین، صبر و عدل معرفی می امیرالمومنین)علیه
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ها هم چهار دسته دارند. برای بررسی بیشتر به کتاب مراجعه کنید. ایمان بروز امنیت است. کتاب  هر کدام از این

شان را سنجید. توان ایمان دهد. از ادبیات یك جمع میدارد در ادبیات. اقرار به لسان را توضیح می سازی بخشی نظام

 تواند ایمانش را افزایش دهد.  دادنی است و جامعه در این صورت می ایمان آموزش

مهم نیست.  ادبیاتی که مهر و محبت دارد مهم است. اینقدر که قشنگ حرف زدن مهم است، استفاده از الفاظ قشنگ

توانم  سازی در جامعه مهم است. از لحن خودم می تر باشد به ایمان نزدیکتر است. ادبیات ادبیات هر شهری مهربان

ایمانی است.  بفهمم که ایمانم چه تغییری کرده است. ادبیاتی که طعنه و تیکه انداختن را مرسوم کرده رواج بی

 ادبیات جزیی از فرهنگ است. 

بخشی دیگر است و این که عمل به ارکان  ،که ایمان را اقرار کنی اری بخشی از ایمان است. ایند این که معرفت

 داشته باشی بخشی دیگر. همه این سه بخش مهم است. 

خرم.  کنیم. هنگام خرید هم کاالی داخلی می دهد که کاالی غربی مصرف نکنید. ما با زبان قبول می ولیّ حکم می

خری باید با زبان اقرار کنی. این اصال نفاق نیست. اقرار به ایمان است و در جامعه اثر  نمی حتی اگر کاالی داخلی هم

کنند. اگر  شان را هم ترك میتوانند نقطه ضعفشان را درست کنند. اقرار و عمل ها نمی گذارد. آدم مثبت می

های زیادی  مفصل است و حرف توانی عملی را انجام دهی نباید کل ایمانت را زیر سوال ببری. بحث ایمان نمی

 شود مطرح شود.  هست که فرصت نمی

بحاراالنوار روایات متعدد در حوزه ایمان آورده است. روایت ایمان سه بخش دارد. قبول با قلب، اقرار به  66جلد 

 زبان و عمل به ارکان.

أَ فَیَزْنِی  .  ءٍ مِنْ هَذَا لَا یَدُومُ عَلَیْهِ فَقِیلَ لَهُ بِشَیْ  ا الْفُجُورَ وَ لَکِنْ رُبَّمَا أَلَمَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا تَکُونُ سَجِیَّتُهُ الْکَذِبَ وَ لَا الْبُخْلَ وَ لَ

 (30/ باب  63/  66 بیروت( / ج -بحار األنوار )ط ) قَالَ نَعَمْ هُوَ مُفَتَّنٌ تَوَّابٌ وَ لَکِنْ لَا یُولَدُ لَهُ مِنْ تِلْكَ النُّطْفَةِ.

 مومن دروغ، بخل و گناه نیست ولی چه بسا که ....در سجیه 

فَقَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْکَبَائِرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ   الْإِیمَانِ  مِنَ  قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْکَبَائِرُ تُخْرِجُ

 (30/ باب  63/  66 بیروت( / ج -بحار األنوار )ط ) ؤْمِنٌ.لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُ
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 ،گیرد با این روایت های زیادی شده است. هر وقت که کار اشتباه مسلمانی مورد سوال قرار می از این روایت استفاده

مان. کنیم. اگر کسی بخواهد ذات سبك زندگی را کار کند باید برود سراغ ای بحث ایمان را از گناه او جدا می

توضیح دادیم که اگر ایمان سه جز دارد و انسان یك یا دو جزئش را داراست باید همان را حفظ کند و در درجه 

 شود. دوم ارتقا دهد. چون ایمان به راحتی از قلب خارج می

آید.  شود. بوسیله حق، عمل صالح بوجود می بحث بعدی، بحث وصیت است. بوسیله حق ، ایمان و امنیت ایجاد می

حق، ثابت واقع است. تغیّر ندارد. انسان در بستر تغییر قرار دارد که همان خسر است. بوسیله یك ثابت غیر متغیر به 

 کند که ایمان دارد.  یك بستر امن نقل مکان می

بروز ایمان یعنی این که تغییر و تغیّر نداشته باشد. تواصی به حق همگرایی با حق و گسترش حق است. تواصی به 

ها کلیت بحث است. بحث وصیت  هم دوام و پایداری ایمان است. انتهای مسیر صبر، ظفر و فوز است. اینصبر 

شود. با سوره  ها از تحلیل عقلی واژه است و با قرآن تایید می شود. تواصی از باب تفاعل است. مولفه جا مهم می این

 آیه ریشه وصی تکرار شده است.  21کهف و انعام. حدودا در 

 سوره بقره 132ه * آی

 لَکُمُ الدِّینَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنتُم مُّسْلِمُون.   اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى  بهِا إِبْرَاهِمُ بَنِیهِ وَ یَعْقُوبُ یَابَنىِ  وَ وَصىَ 

 السالم( است که در قرآن چاپ شده. نامه حضرت ابراهیم)علیه وصیت

 سوره بقره 180* آیه 

 عْرُوفِ حَقًّا عَلىَ الْمُتَّقِین. کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَیرًْا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَ

 وصیت موجب امنیت بخشی است. جا همین وصیت معمولی مورد نظر است.  این

 سوره نسا  12* آیه 

ن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا صْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِوَ لَکُمْ نِ

کُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم مِّن بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّکُمْ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَ
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وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن کَانُواْ أَکْثَرَ مِن ذَالِكَ     أَوْ دَیْنٍ وَ إِن کاَنَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکلُ

 بهِا أَوْ دَیْنٍ غَیرْ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیم  مْ شُرَکَاءُ فىِ الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصىَفَهُ

های خدا شروع  کند. از سوره انعام وصیت وصیت با ارث همراه شده است. از سوره نسا به بعد وصیت ها تغییر می

 شود.  می

 سوره انعام 153و  152، 151* آیات 

سوره انعام بسیار مهم هستند. کنار هم قرار گرفتنشان مهم است. در سوره انعام قرار گرفتنشان  153و  152، 151آیات 

کند. وصیت برای  ها را بیان می ای پیوسته است. مثل سوره نور است. غایت وصیت مهم است. سوره انعام سوره

 جه نفس و فعل انسان است. رسیدن به ادراکات، علم و تو

 لعلکم تعقلون، تذکرون و تتقون.

 شبیه این آیات در سوره اسرا هم هست. ولی واژه وصیت را نیاورده است.

 شود.  های وصیت علتش ذکر می در مولفه

یْنِ إِحْسَنًا وَ لَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَکُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نحّْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشرْکُواْ بِهِ شَیْا وَ بِالْوَالِدَ

  هِ لَعَلَّکمُوَصَّئکُم بِ  ذَالِکمُ  هُ إِلَّا بِالْحَقّإِیَّاهُمْ وَ لَا تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّمَ اللَّ

 (151تَعْقِلُونَ)

یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُواْ الْکَیْلَ وَ الْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُکلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ إِذَا   وَ لَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ حَتىَ

 (152تَذَکَّرُونَ)  وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِکُمْ وَصَّئکُم بِهِ لَعَلَّکمُ  ذَا قُرْبىَ قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَ لَوْ کَانَ

 (153قُون)صَّئکُم بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّوَ أَنَّ هَاذَا صرِاطِى مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَن سَبِیلِهِ ذَالِکُمْ وَ

شود که سبل غیر حق  گردد. تشتت در صورتی ایجاد می گرفتاری انسان از عجله است. انّ هذا به تمام ماقبل بر می

 پیروی شود. 

 سوره مریم 31* آیه 
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 گوید.  کند. حرف آخر عمر را ابتدای تولدش می حضرت عیسی در گهواره وصیت خدا را بیان می

 سوره عنکبوت  8* آیه  

مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکمُ بِمَا کُنتُمْ   یْنَا الْانسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَ إِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بىِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلىَوَ وَصَّ

 تَعْمَلُون.

 سوره عنکبوت تست ایمان است. سوره صبر است. 

 سوره لقمان سوره شکر است. 14* آیه 

 الْمَصِیر  أَنِ اشْکُرْ لىِ وَ لِوَالِدَیْكَ إِلىَ  وَهْنٍ وَ فِصَالُهُ فىِ عَامَینْ  وَصَّیْنَا الْانسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلىَ وَ

 

*** 

 

 ساعت دوم

 سوره مبارکه یس (50)یَرْجِعُونَ أَهْلِهِمْ إِلىَ لَا وَ تَوْصِیَةً یَسْتَطِیعُونَ * فَلَا

آید در حالی  ای می ( صیحه (49)یخَِصِّمُونَ هُمْ وَ تَأْخُذُهُمْ وَاحِدَةً صَیْحَةً إِلَّا یَنظُرُونَ در واقع این موقعی است که )مَا

 شان برگردند.  ای کنند یا به سمت خانواده توانند توصیه که مشغول جدال هستند و نمی

 ها را به خاطر داشته باشید که بعد سر هم کنیم. آید. این چه قبل هالکت می آنشود. یعنی  توصیه، پیام آخر می

 الدِّینَ أَقِیمُواْ أَنْ  عِیسىَ وَ  مُوسىَ وَ إِبْرَاهِیمَ بِهِ وَصَّیْنَا مَا وَ إِلَیْكَ أَوْحَیْنَا الَّذِى وَ نُوحًا بِهِ  وَصىَ مَا الدِّینِ مِّنَ لَکُم * شَرَعَ

سوره مبارکه ) (13)یُنِیبُ مَن إِلَیْهِ یهَْدِى وَ یَشَاءُ مَن إِلَیْهِ یجَْتَبىِ اللَّهُ  إِلَیْهِ تَدْعُوهُمْ مَا الْمُشْرِکِینَ عَلىَ کَبرَُ  فِیهِ تَتَفَرَّقُواْ لَا وَ

 (شوری



80 
 

عبارت مفسره است. یعنی کل وصیت این است. یعنی شریعت همان وصیتی است که منظور ماست. شریعت « ان»

وحی شد. یعنی همه شریعت اسالم  -السالم اجمعین علیهم-چه که به نوح و تو و ابراهیم و موسی و عیسی  است از آن

 وصیت وحی خدا به نوح و پیامبر است. وصیت را خاص کرده است.

 است که شبیه سوره  انعام است.« إِلَیْهِ تَدْعُوهُمْ مَا الْمُشْرِکِینَ عَلىَ کَبرَُ  فِیهِ تَتَفَرَّقُواْ لَا وَ الدِّینَ أَقِیمُواْ أَنْ»این وصیت، 

 وَ أَشُدَّهُ بَلَغَ إِذَا حَتىَّ  شهَْرًا ثَلَاثُونَ فِصَالُهُ وَ حَمْلُهُ وَ  کُرْهًا وَضَعَتْهُ وَ کُرْهًا أُمُّهُ حَمَلَتْهُ  إِحْسَانًا بِوَالِدَیْهِ الْانسَانَ وَصَّیْنَا * وَ

 أَصْلِحْ وَ تَرْضَئهُ صَالِحًا أَعْمَلَ أَنْ وَ وَالِدَىَّ  عَلىَ وَ    عَلىَ أَنْعَمْتَ الَّتىِ نِعْمَتَكَ أَشْکُرَ أَنْ أَوْزِعْنىِ   رَبّ قَالَ سَنَةً أَرْبَعِینَ بَلَغَ

 (سوره مبارکه احقاف) (15)الْمُسْلِمِینَ مِنَ   إِنىّ وَ إِلَیْكَ تُبْتُ   إِنىّ  ذُرِّیَّتىِ فىِ لىِ

 یشترین وصیت تا به اینجا به والدین است. ب

 این خیلی آیه عجیبی است. فرصت بحث را االن نداریم.

 سَاحِرٌ قَالُواْ إِلَّا رَّسُولٍ مِّن قَبْلِهِم مِن الَّذِینَ أَتىَ مَا کَذَالِكَ(51)مُّبِینٌ نَذِیرٌ مِّنْهُ لَکمُ   إِنىّ  ءَاخَرَ إِلَاهًا اللَّهِ مَعَ تجَْعَلُواْ لَا * وَ

 (سوره مبارکه ذاریات) (53)طَاغُونَ قَوْمٌ هُمْ بَلْ  بِهِ تَوَاصَوْاْ أَ(52)مجَْنُونٌ أَوْ

خوانید آیا وصیت است؟ نه  اینکه همه شما نسبت به هر رسول تکذیب و مقابله دارید و او را ساحر و مجنون می

عاملش طغیان است. طغیان گاهی شبیه  وصیت نیست. درست است که همه شبیه هم است ولی وصیت نیست. بلکه

وجه  کند. وصیت از جنس ثابت بودنش است. ولی طغیان با اینکه به ظاهر ثابت است ولی به هیچ وصیت عمل می

 محصول وصیت نیست.

 ثُمَّ(16)مَترَْبَةٍ ذَا مِسْکِینًا أَوْ(15)مَقْرَبَةٍ ذَا یَتِیمًا(14)مَسْغَبَةٍ ذِى یَوْمٍ فىِ إِطْعَامٌ أَوْ(13)رَقَبَةٍ فَكُّ(12)الْعَقَبَةُ مَا أَدْرَئكَ مَا * وَ

 (سوره مبارکه بلد) (17)بِالْمَرْحَمَةِ تَوَاصَوْاْ وَ بِالصَّبرِْ تَوَاصَوْاْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ مِنَ کاَنَ

به یتیم پدید  یکی از شئونات انسان کامل تواصی به حق و تواصی به مرحمه است. و تواصی بعد از اطعام و توجه

است. عبور از عقبه کردن مقدمه تواصی است. تواصی برای بعد « اهل عمل بودن»آید. فرایند به تواصی رسیدن  می

 دوره چهارم رشد است.
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توان  بار وصیتی که در قرآن آمده است به چه معناست. البته می 21اگر بخواهیم یك معنی در بیاوریم باید ببینیم 

خواهیم معنای  متناسب با غرض سوره معنا کرد. ولی ما کاری به معنای دقیقتر نداریم و می وصیت را در هر سوره

 کلی را بیابیم:

 وصیت در کل قرآن امری مطلوب است. در موارد ذکر شده (1

 اریم.شونده و یك محتوای وصیت د کننده، یك وصیت یك وصیت (2

 توان فهمید(. می جریان و ثبات در وصیت موضوعیت دارد )از سوره مبارکه ذاریات (3

ها( وجود  ای از امر و نهی در آن وجود دارد و الزام آور است. در آن احکامی )مجموعه« امر»حالتی از  (4

گوید که خدا به من امر کرده است که اقامه نماز کنم و ... .  دارد. حتی اگر در مورد خدا هم باشد می

ری و حکمی پیدا کند، شود که حتی قوانین هم حالت دستو بنابرین جنبه سفارش کردن در آن منجر می

 برد.  یعنی کار وصیت این است که قوانین را هم به سمت حکم می

شود، چون وصیت است  فرمایند که من کنت مواله فهذا مواله، که قانون است ولی این دستور می در خطبه غدیر می

انشائی باید اجرا شود زیرا که  شود. این قانون به صورت السالم( موالیش می کند. یعنی علی)علیه جنبه انشاء پیدا می

 این وصیت است.

 است. های آن جالب بودن خطبه غدیر به ظرافت

 بِبَعْضٍ  أَوْلىَ بَعْضُهُمْ الْأَرْحَامِ أُوْلُواْ وَ  أُمَّهَاتهُُمْ أَزْوَاجُهُ وَ  أَنفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِینَ  أَوْلىَ    در سوره احزاب آمده است: النَّبىِ

 (6)مَسْطُورًا الْکِتَابِ فىِ ذَالِكَ کَانَ  مَّعْرُوفًا أَوْلِیَائکُم إِلىَ تَفْعَلُواْ أَن إِلَّا الْمُهَاجِرِینَ وَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ اللَّهِ تَابِکِ فىِ

 شوید؟ یك قانون است که نبی بر نفس شما اولویت دارد. یعنی اگر او به شما امر شما از این چه چیزی را متوجه می

 کرد، امر او بر امر شما اولویت دارد. اولویت از کجا معلوم می شود؟

 یك بچه و یك بابا، بابا از این بچه اولی است. انشاء بر خبر مقدم است.

دانسته  وصیت کارش این است، اعتبار امر و نهی نسبت به هست و نیست است. یعنی طرف یك سری چیزهایی را می

آورد روی باید و نباید  برد. هست و نیست را یك پله می ی باید و نباید و دستور میها را رو است که در وصیت، آن

 دهد. ها فضیلت می و قوانین را به واسطه امر و نهی
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کننده که مقام قابل اعتنا و الزم االتّباع است اشاره دارد. حتما در وصیت، مقام  وصیت به مقام وصیت (5

 کننده الزم االتباع است. وصیت

گوید وجه خدا باقی است. در واقع نشاندار کردن وجه خداست. البته باید توجه کرد  ش این است که میوصیت کار

 کننده همیشه فانی نیست. که وصیت

 کننده است و باقی است. کننده فانی نیست زیرا که خدا وصیت الزاما وصیت (6

رد. بلکه وصیت معادل حیات و نباید وصیت را معادل فنا و هالکت گرفت. پس خاصیت وصیت ربطی به مرگ ندا

رود زیرا منجر به احیای  جریان است حتی وقتی که در مورد افرادی از انسان ها که در شرف مرگ هستند به کار می

 شود. ها می اوامر آن

گوید وصیت کردیم که شرك نورزد و به والدینش  کند حتما حکمتی دارد اینکه می خدا وقتی سخنی یا وصیتی می

ای از  رساند. این که وصیت کردیم در رابطه با عبودیت و احسان به والدین یعنی جریان و ثبات دارد، مجموعهیاری 

کننده مقام قابل  اوامر و نواهی است، حتی اگر قوانین هم در آن باشد حالت دستوری و حکمی دارد، مقام وصیت

شود:  یت خدا به انسان برای والدینش چنین میمورد وص 6اعتناست و در آن ثبات وجود دارد، در رابطه با همین 

کننده  ای از اوامر و نواهی است، قوانینی در آن است، سوما یك جریان ثابت دارد، الزم است مقام وصیت مجموعه

شود. یعنی مجموعه برنامه که تاکیدش بر امر و نهی است. یعنی وقتی خدا  می« دین»ها شبیه  حفظ شود و همه این

 ست به امری یعنی اینکه نسل به نسل و بدون انقطاع باید این امر انجام شود.اراده کرده ا

کننده،  خدا امر نکرده که به پدر و مادر نیکی کنم بلکه به من وصیت کرد. وصیت جنبه خالفت دارد، یعنی وصیت

منصوب  شونده را به جای خود کننده، وصیت گمارد. گویی وصیت شونده را به جای خودش با امری می وصیت

 کند.  می

 وجود دارد.« نصب»درون وصیت،  (7

 کنید، بدین معناست که شما خلیفه خدا در انجام این امر هستید. یعنی وقتی احسان به والدین می

شود قرآن، بعد  شود و می کند. قرآن نازل می کند بلکه تدریجی نازل می خدا، قرآن را یك هویی نازل نمی

اهلل  فرماید، انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی، و این کل وصیت پیامبر)صلی یاهلل علیه و آله( م پیامبر)صلی

 علیه و آله( می شود.
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 شود همه شریعت را و حتی تمام وحی را وصیت کرد. می (8

 با توجه به این مطالب وصیت به چه معناست؟

اگر وصیت بشود چه وجهی پیدا  انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی این عبارت یك قانون است. حال

 کند. می

 خروجی وصیت چنین است؛ الزم است وصیت شونده نسبت به قانون:

 کننده را رعایت کند. شان وصیت (1

 کننده آن را عملیاتی نماید. متناسب به منویات و رضایت وصیت (2

 آن را در معرض عمل و تمسّك قرار دهد. (3

گویند تمسّك به جویید. قوه  یند که به وصیت عمل کنید بلکه میگو کلمه تمسّك بسیار برای وصیت مهم است. نمی

گیرد و به تدریج و با توجه  خورد غذا در معده قرار می امساك و ماسکه معده چنین است، وقتی که انسان غذا را می

 شود. به فعل و انفعاالت معده و بدن جذب و هضم می

الکرسی  گوییم، در آیه جام عمل. ما تمسّك را چنگ زدن میامساك یعنی در نظر داشتن عنصر زمان و شرایط در ان

یابد.  خوانیم فقد استمسك بالعروه الثقی. انرژی از معده و غذای درون آن به نسبت زمان و شرایط جریان می که می

 در امساك به هنگام بودن و جاری بودن است. و بالوالدین احسانا چنین است، خدا که مخلوق نیست، ولی اگر خدا

آید. االن شما باید بگویید  کرد. و این از قاعده وصیّت بر می مخلوق بود و پدر داشت حتما به پدرش احسان می

 وصیت به چه معنایی است:

 وصیّ:

 تذکر دادن متفاوت از وصیت است، در وصیت عالوه بر تذکر، اجرا نیز مد نظر است.

اش هست. جریان ثابت و مستمر وصیت تا زمانی  مر و نهیهای وصیت نیست، البته در ا بحث اختیار در مجموعه واژه

یابد.  شونده رسد، تا زمانی که پول تمام شود ادامه می یابد. یعنی وقتی که پولی به وصیت که امر، واقع شود ادامه می

نش به زمان دار باشد، ثابت و مستمر بود بر است. اگر امری باشد که زمان بر باشد حتما جریانش هم زمان اگر امر زمان

شونده بیان  کننده آن را برای وصیت شود. پس جریان ثابت و مستمر از اوامر و نواحی که وصیت و اجل محدود می

 کرده است.
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سازد و  تعریف آقای رجبعلی: کالمی است موکد، که امر متکلم را به واسطه التزام و تمسّكِ مخاطب جاری می

 گیرد.  م قرار میمخاطب به واسطه آن در جایگاه خلیفه متکل

  :دسته آیه راجع به وصیت داشتیم 5الی  4نشانه بهتر بودن یك تعریف این است؛ ما  حدودا 

 کنند. شان میها برای ارث هایی که انسان توصیه (1

 «سفارش»کنند به اسم  ها به هم می هایی که انسان توصیه (2

 کند. هایی که خدا به انسان می سفارش (3

 کنند. در مسیر حق به یکدیگر میها  هایی که انسان سفارش (4

دسته به خوبی خود را نشان دهد. بهترین تعریف آن است که یکنواخت جواب  4بهترین تعریف این است که در هر 

 کشید. ولی تعریف باید باالنس باشد. دهد. عموما در این تعاریفتان یك دستی می

دمان بیاوریم بلکه وقتی آن تعریف را با قرآن تعریف ای باشکوه است ما حق نداریم تعریفی را از خو وقتی یك واژه

 شود. کنیم با شکوه می

خانم شریعتمداری: انتصاب امری به فردی مورد توصیه به واسطه امری انشائی از جانب متکلم تا امر مطلوبی مورد 

 جریان و بقا قرار بگیرد و نیز دیگران موصی را ملتزم بر امر بشناسند.

 شخصی برای جاری و محقق ساختن امری.خانم ادیب: انتصاب 

این تعریف مشکلی که دارد این است که ممکن است با یك سری واژه مشتبه شود. ممکن است یك سری اشتراك 

برد و یعنی، این واژه در جریان زندگی  هایی که خدا برای انسان به کار می با یك سری واژه داشته باشد. هست واژه

 .تواند جاری باشد انسان می

کند تا امنیت در جامعه ایجاد  خواهد ایمنی بخشی کند، یا خودش به بقیه وصیت می خداوند به وسیله وصیت می

بخشی موجود  کنند و این برای امنیتشان است. در وصیت به طور طبیعی امنیت ها به یکدیگر وصیت می شود. یا انسان

کند نیاز به امنیت دارد و هم خود امر  صیت میاست. ایجاد امنیت به واسطه اجرای امری است. هم کسی که و

 بخش برای جامعه است. وصیت امنیت
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ترین بحثش ایجاد اطمینان از اجرای آن وصیت است.  کند اولین و مهم به خاطر همین کسی که امری را وصیت می

مند که به واسطه شود. ایجاد امنیت ساختار منظورم به این است که امنیتِ ساختارمند به واسطه وصیت ایجاد می

است. در وصیت حتما اتصال هست و « بما هُو هو»ترین تعریف به کلمه  اجرای امری ساختارمند است. نزدیك

 های اصلی را بیرون بکشیم. کنیم باید مولفه والیت و التزام. اولین کاری که می

ت کسی که زنده است قرار خواهد از دنیا برود پش والیت یعنی قرار گرفتن کسی پشت کسی. حاال اگر کسی می

 هاست. گیرد یا خدا پشت انسان می

اتصال یعنی وصل شدن به جریان. ممکن است به پول یا ارث متصل شود. پس حتما یك جریان الزم است. که 

 تواند باشد.  گاهی اوامر و نواهی و قانون می

 کننده به خودش یا دیگران.  د وصیتالتزام هم بحثش ضمانت تحقق برای خود و دیگران است. التزام از ناحیه خو

 مولفه پیدا کرد که این سه در ذات وصیت است. 3پس 

آورید و  در آوردم. بعد از اینکه همه را در می« یاء»و « صاد»و « واو»شود، از  کنیم و تمام می ما وقتی که کار می

کنیم. یاء نوعی خطاب است و  ه میآییم از حروف کالم استفاد بندی کنید می خواهید جمع نویسید و می گزاره می

 آور است. یابد. قبول کردن والیتی که موجب اتصال به اوست و التزام التزام در مخاطب معنا می

 

 تعريف استاد اخوت از وصی )معنا شناسی(:

قرار گرفتن کسی پشت کسی )ولی( در راستای کسی، به عنوان اتصال او به امری )جریان موقت یا دائم باشد(، 

اش با اتصال است، شما به خوبی در تمام کلماتی که  راه با مسئولیت برای خود یا دیگران. صاد بیشترین بار معناییهم

 توانید اتصال را ببینید. صاد دارد می

 ساز هستند؟ بله ها ذاتا فرایندی و برخی نظام توان گفت برخی واژه آیا می

 م تعریف کارکردی وصیت را خواهیم داشت.اگر به تعریف باال امنیت بخشی وصیت را اضافه کنی

توانیم بگوییم وصیت. ولی  آیا امر و نهی داریم که وصیت نباشد؟ بله. اقاموا الصاله... . ما گفتیم که کل قرآن را می

 توان گفت که وصیت هستند.  امر به معنای ایجاد التزام به مخاطب نسبت به چیزی است. تك نمی امرها را تك
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گویید که هر امری در درونش وصیتی دارد که اشکالی ندارد. ولی در وصیت انتقال والیت بسیار ممکن است که ب

 السالم( دارد و همان را ولیّ فقیه دارد به دلیل وصیّ. مهم است. یعنی همان اختیاری که رسول دارد امیرالمومنین)علیه

کند. در واقع  کند ما را وصیّ نمی علیه و آله( به ما وصیت می اهلل  والیت منتقل شده یعنی چه؟ یعنی اگر پیامبر)صلی

 گویید که من این اموال را به وارث منتقل کردم.  کنید می شما وقتی وصیّ انتخاب می

شود بدین  به کس دیگر گفته میها عام هستند. انتقال والیت و امر از کسی  ها خاص و برخی وصیت برخی وصیت

اید یعنی حجت بر شما در این امر تمام است. یعنی گویی من پیوسته این دو  معنا که شما از جانب من توصیه شده

دانم و شما نباید منتظر پیام دیگری از من باشید )این ها  دار اجرای آن می مساله را از شما طلب دارم و شما را عهده

 های عام خودش آمر است و خودش مامور. در واقع کانَّ انسان در وصیت های عام است(. وصیت

کند. عمل نکردن به وصیت عام یعنی کتمان والیت خود. آیا کسی  در والیت عام امر و نهی به خود فرد واگذار می

ها را  ان به آنتواند بگوید که من والدین نخواستم و احس تواند بگوید که اسالم به من نرسیده است؟ آیا کسی می می

توانید دنبال  گویم پاشو، شما نمی جا محل انتخاب و اختیار نیست بلکه محل التزام است. من به شما می دانم؟ این نمی

شود. یك سری نمازهای پدر بر پسر بزرگ واجب است، دیگر اختیار نباید  استدالل باشید. اختیار در اینجا گفته نمی

 مطرح باشد.

 

 وصیت در خطبه غدير

در خطبه غدیر به نظرم )این از کتاب تدبر در ساحت جامعه است و اینفوگرافی آن در کتابچه طارق آقای رجبعلی 

ش در اآمده است.( ما هم وصیت عام و هم وصیت خاص داریم. وصیت عام در اقامه غدیر است و وصیت خاص

اند  تسنّن تقریبا همه شان خطبه را آورده السالم( است. خطبه خیلی مهمی است. اهل وصیّ بودن امیرالمومنین)علیه

اند باید بپرسیم که من کنت مواله فهذا علی  اند. هر چند همین مقداری که ذکر کرده ولی کامل خطبه را نیاورده

گوید الستُ اولی بالمومنین من انفسهم؟ و چگونه است که ولی را  اهلل علیه السالم( نمی موال، چیست؟ آیا رسول)صلی

 کنند. ا میدوست معن
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هایی از  کنیم. خوب است که به بهانه غدیر بخش ما کل خطبه را بررسی نمی کنیم بلکه تنها بخشی از آن را مرور می

این خطبه مرور شود. ابتدای خطبه راجع به حمد و ثنای الهی آمده است. خوب است که خود را ملزم به مطالعه آن 

 کنید.

 

 فراز بعدی:

 شود. شود. خالفت بیان می امامت مطرح میفرمایند.  وصایت را می

 خالفت کارش جانشینی است.  -

کنند، )االمام کالکعبه( نیاز به نیاز  امامت قرار گرفتن در محل مراجعه است و دیگران به او مراجعه می -

 درونی دارد. 

 وصایت به معنای جریان یافتن یا سیر انتقال نبوت به سمت مردم و در زنجیره مشخص است. -

 تر است. م والیت از هم اعمّمفهو -

 مفهوم ساختارهای خاصی دارند. 4این 

 اعتنایی شده است. شود یعنی امری یقینی وجود داشته که به آن بی هر موقعی که در روایات شكّ مطرح می

 برخی از فرازهای غدیر خم حتی مورد توجه شیعه هم قرار نگرفته است. من جمله قسمت زیر:

وَ لَا یُوَضِّحُ وَ افْهَمُوا آیَاتِهِ وَ مُحْکَمَاتِهِ وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهُ فَوَ اللَّهِ لَهُوَ مُبَیِّنٌ لَکُمْ نُوراً وَاحِداً   تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ  مَعَاشِرَ النَّاسِ

عَضُدِهِ وَ مُعْلِمُکُمْ أَنَّ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ وَ هُوَ لَکُمْ تَفْسِیرَهُ إِلَّا الَّذِی أَنَا آخِذٌ بِیَدِهِ وَ مُصْعِدُهُ إِلَیَّ وَ شَائِلٌ بِ

  عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَخِی وَ وَصِیِّی وَ مُوَاالتُهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْزَلَهَا عَلَی

قدرت این که روایت را بفهمیم که  ما قدرت اینکه قرآن بخوانیم و بفهمیم که روایت چه گفته است را نداریم و

کنند، که  السالم( است ذکر می قرآن را بفهمیم هم نداریم. حضرت یك سری آیاتی که در رابطه با امیرالمومنین)علیه

 السالم( در آن است. ای نازل نشده مگر آن که علی)علیه هیچ آیه

 . تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونوَ ال   تُقاتِهِ  حَقَ  اتَّقُوا اللَّهَ  مَعَاشِرَ النَّاسِ

 السالم( باید قرآن باشد. خورد که امیرالمومنینش)علیه خواند حسرت می آدم وقتی خطبه غدیر می
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 طور آیات قرآن در خطبه ذکر شده است. همین

شیم. اگر در قرآن خوب تدبر السالم( را داریم قرآن را هم داشته با ان شاءاهلل همینطور که ما شیعیان امیرالمومنین)علیه

تواند غیر شیعه باشد.  شود خیلی بعید است که مذهب خود را تسنّن قرار دهد. کسی که تدبر قرآن داشته باشد، نمی

ای که ما هستیم به اغوا و انحراف  گونه شیعه باشیم. شیعه خواهد که این ای که ما هستیم. ما هم دلمان نمی البته نه شیعه

السالم( را  السالم( نزدیك شویم. باید تصویرمان از اهل بیت)علیهم توانیم به اهل بیت)علیهم ت و نمیبسیار نزدیك اس

 با قرآن خواندمان اصالح کنیم.
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 3/7/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       عصر   ) جلسه   ششم ( مبارهک  سوره           

 

 صلواتکه ارتباطمان بیش از پیش با وحی برقرار شود و موانع برطرف شود  برای این

 صلواتمبودهایمان را جبران کند که سوره عصر واسطه ما شود و ک برای این

رسد  تان میدر جلسه پیش آیات وصیت بررسی شد. بنا شد این جلسه هم پیرامون آن بحث شود و مطالبی که به ذهن

 مطرح کنید.

 خواهیم تواصی به حق و تواصی به صبر داشته باشیم.  بنا به سفارش سوره عصر می

 بحث امروز هم بنیادی و هم کاربردی است. 

طرحی که برای این کار به ذهنم رسیده است طرح یك کتاب است بنام وصیت یا فرهنگ وصیت در جامعه. 

 « وصیت در گفتمان اجتماعی»

کنند که در کتاب نحوه وصیت  فرهنگ وصیت را باید طرح یا احیا کنیم و یا ارتقا دهیم. افراد در درجه اول فکر می

به حق و صبر ربطی به مرگ و وصیت ندارد. امر به معروف یکی از  افراد مورد نظر است. در صورتی که تواصی

 شئونات وصیت است. 

بندی شود و  فاتحه کتاب هم بررسی آیات است. الزم است برای هر آیه یك گزاره نوشته شود و بعد جمع

عد قرار بندی در مرحله ب های وصیت استخراج شود. انواع تعریف بیان شود و روایات آورده شود. فصل ویژگی

 بندی است.  گیرد. تعریف فرآیندی بهترین حالت فصل می

پیشنهاد بنده روی اشتقاق کلمات وصیت است که هر کدام یك فصل شوند. وصیت محتوایی است که انتقال پیدا 

 کند. وصّی که توصیه و وصیت است. وصّی از باب تفعیل و ناظر به محتوای وصیت است.  می

 کند.  شونده را بیان می  کننده و وصیت وصیت ایصاء باب افعال و شرایط

 محتوا  فصل اول:

  انواع  فصل دوم:
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 سازی در جامعه( تواصی)جریان فصل سوم:

رسد. هفته قبل در  بندی سریع به نتیجه می های عالم مطرح شود. این نوع فصل ترین وصیت الزم است بعضی از مهم

سوره انعام سه ویژگی وصیت گفته شد. ضرورت طرح بحث وصیت بستگی به تعریفی است که ما از این کلمه 

 همیتش را بفهمیم. توانیم ا داریم. تا زمانی که تعریف درستی در ذهن ما شکل نگرفته نمی

های الهی به ما منتقل گشته است. علمِ وصیت، علمِ شبکه  وار از انسان وصیت علم دارد. حقایقی که بصورت زنجیره

جا  های مویرگی که همه شود. شبکه ها از این طریق منتقل می است. علم شبکه علم عجیبی است که منافع انسان

 رت دارد بخاطر وصیتی که بین افراد است. جریان دارند. مکتب شیعه در بحث شبکه قد

شبکه یعنی ساختاربندی جامعه به نحوی که حقیقت در همه مراتب جریان پیدا کند. حرف حق با سرعت و دقت در 

 کند.  های اجتماعی نفوذ پیدا می تك تك شعبه

ر همه مراتب سیطره این همان طارق و نجم ثاقب است. طارق روی زمین و نجم ثاقب در آسمان است. این نجم د

 شود نوشت.  جلد کتاب می 3دارد. روایات وصیت بسیار زیادند و حدود 

 

 های  وصیت در قرآن:  ويژگی

افتد. امر و نهی در ذات وصیت وجود دارد و الزمه تعریف است. وجود کالم در  وصیت در جریان حق اتفاق می

وصیت هم الزمه است. ولی ممکن است در ابتدا به ذهن متبادر نشود. در بعضی موارد کتابت و شهود هم وجود 

جریان و تداوم نیز در ذات وصیت  دارد. بحث تاکید، در ذات وصیت است. سفارش از جهت تاکیدش وجود دارد.

 آور و تعهدآور است.  وجود دارد. امر التزام

شونده است. وصیت با  کننده است. کرامت هم برای وصیت کننده باید شأن داشته باشد. عظمت برای وصیت وصیت

 شونده کرامت دارد. وصیّ جایگاه خاصی دارد.  امر و نهی تفاوت دارد. وصیت

توان وصیت کرد و در وصیت شفافیت خاصی وجود دارد. وصیت مراتب والیت دارد و  میفقط یك سوم مال را 

التزام به این مراتب مهم است. تشخیص مراتب والیت به معنای فهم وصیت است. انتقال جریان حق از مراتب باالتر 

 افتد.  تر اتفاق می به مراتب پایین
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آیه سوره مبارکه انعام  3شرك نورزیدن و همچنین  در قرآن وصیت خدا به انسان در خصوص والدین است و

 )تعقل، ذکر و تقوا(  که جلسه قبل مطرح شد. 

 ها قبل از مرگ. ای از آیات هم مرتبط بود به وصیت انسان دسته

 های بزرگ مثل انبیا بود که وصایای خدا را مطرح کردند.  ای هم وصایای انسان دسته

 کنند.  ارشات که افراد به همدیگر میها بود. انواع سف ای هم تواصی دسته

 

 توصیه به جريان يک امر

هایی که برای وصیت گفتیم وجود دارد. از خواص وصیت، گسترش ایمان و امنیت  در همه این حاالت ویژگی

 شونده هست.  کننده و وصیت ای بین وصیت کند. حتما رابطه و علقه است. هر کسی وصیت نمی

ها در دیگر  کنند. غیر وصایای خدا به انسان هایشان اظهار محبت و نیاز می ه در وصیتبینید که ائم در روایات می

 ها حتما نیاز وجود دارد.  وصیت

در آیات قرآن مؤمن و مصلی کامال مثبت است. ویل للمصلین هم داریم. در اینجا باید به بعدش توجه کنیم که بحث 

ت و عقوبت دو گناه را دارد. چون جایگاه نماز را خراب کرده ریا است. ریا و خراب کردن نماز هر دو اشتباه اس

 است. 

کند جایگاه وصیت را خراب  خورد. اگر کسی باطلی را وصیت می کننده هم اگر اشتباه کند دو چوب می وصیت

شود. در تواصی سفارش به نهی از منکر است. تواصی همان امر به  کند. بوسیله وصیت اخالق حسنه منتقل می می

شود. در سفارش نرمی و رفق و عظمتی هست که در امر و  روف و نهی از منکر است ولی بصورت ویژه مطرح میمع

ای تواصی  ای امر و نهی دارد. ولی هر امر و نهی کند. هر تواصی نهی نیست. وصیت، امر و نهی را شیرین و نرم می

 نیست. 

ای گسترده. همه ما اگر  شود با دامنه و رأفت انجام می ای باشد، امر و نهی با سهولت اگر فرهنگ تواصی در جامعه

ها  دهیم. طغیان امری درونی و وصیت امری بیرونی است. انسان اخالق بدی داریم به عاملی دیگر ربطش می

کند. اگر کسی وصیتی  اند. این را خداوند در روز قیامت قبول نمی گویند که به وصیت انسان دیگری بد شده می

 ن طرف مقابل کرد از گردن او ساقط است. خارج از توا
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 « بیان امر و نهی همراه با وعظ و نرمی است.»عالمه در المیزان در تعریف وصیت فرمودند: 

جا ناقل امر خدا و منقول امر خدا وجود دارد. در نقل  تواصی یعنی امر خدا را به یکدیگر سفارش کردن. در این

دهد و دست و زبانش  شود. مسلمان خود را در جایگاه خلیفه اهلل قرار می وصیت باید تمام لوازم امر خدا منتقل

تواند رهبر  شود دست و زبان خدا. بوسیله تواصی هر مسلمانی از جانب خدا هم آمِر است و هم مأمور. هم می می

 شود و هم پیرو. 

امام است. تواصی یعنی متصل شدن کند. آمر و ناهی اصلی  دهد و هم خودش پیروی می امام هم امر خدا را انتقال می

کند. وصیت اظهار نیاز به  به امام و رسول و حق. این خیلی مهم است. تواصی استعداد رهبری و پیروی را شکوفا می

 والیت خدا است و بروز والیت خداست. ساعت بعد روایات وصیت را بیان می کنیم. 

*** 

 ساعت دوم

ان بنویسد یا چنین چیزی. خواهد کتابی با این عنو دانیم چه کسی است می نمیگفتیم که بنده خدایی در این جمع که 

 ها.  ابتدای کلمه« ال»گوییم تدبر یعنی چیستی، چرایی و چگونگی؟ ساحت، یك کلمه عمومی است مثل وقتی می

آن و کند، مجموعه نظرات قر هر کسی خواست کتابی راجع به وصیت بنویسد، که خودش هم اسمش را انتخاب می

روایات را راجع به وصیت و فرهنگ آن در جامعه برای تحقق تواصی به حق و تواصی به صبر کند، و آن را به امیر 

 السالم( که وصیّ نبی هستند. السالم( تقدیم کند یعنی تقدیم به امیرالمومنین)علیه وصیت)علیه

 ( و فصولی دارد:شود های وصیت گفته می کتاب یك مقدمه، یك فاتحه )معناشناسی و ویژگی

 نامد؛  فصل اول را محتوای وصیت می (1

 فصل دوم انواع وصیت؛ (2

 گذارد. فصل سوم را تواصی می (3

 کنیم. ما به صورت پخش )نه به صورت منظم( روایات وصیت را بررسی می
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 توان از روایات استخراج کرد. اگر به صورت ویژگی وصیت، محتوای وصیت و انواع جریان وصیت را در جامعه می

شد ولی بهتر آن است که به جای ما، شما کار  کردیم به طور کامل و منظم کتاب نوشته می منظم این کار را می

 پژوهشی انجام دهید.

 در خیلی از کتب برای وصیت، بابی وجود دارد، مثال باب الوصیّه یا کتاب الوصایا. 

امعه بررسی کردند و برخی کتب مباحث ها کتب اخالقی است که وصیت را از جنبه اخالقی در ج یك سری کتاب

ترین و  اند و منظورشان از وصیت این بوده که قبل از دنیا رفتن باید چه کنند. دم دست فقهی این موضوع را آورده

 بهترین نمونه وصیت هم وصیت نزدیك به مرگ است. 

تواند یك صفحه یا چندین صفحه  می هایمان را بنویسیم. این وصیت شاءاهلل همه ما از این جمع بیرون رفتیم وصیت ان

ها را در بر داشته باشد، یك وصیت برای اقوام و نسل و ذریه بنویسید، یك  باشد. ممکن است انواعی از وصیت

 وصیت برای دوستان و... .

شود.  شود که چه چیزهایی برایش مهم بوده و خودش به عمل واداشته می کند، متوجه می وقتی که انسان وصیت می

کار انجام شود، خب شما که مال، دستتان است،  ت، خودش تلنگر است که مگر حتما باید انسان بمیرد که اینوصی

موردش  3تواند  مورد وصیت خود فرد می 5شود که از  پس تا زنده هستید یك سوم مالتان را وصیت کنید. دیده می

 را انجام دهد.

 انجام دهد را به دیگری نسپرد. تواند خودش وصیت تلنگری است که انسان کاری که می

تواند خودش کاری را  شود، و توصیه احکامی زمانی است که فرد نمی گاهی وصیت به صورت احکامی بررسی می

 تواند انفاق کند که بسم اهلل... . انجام دهد و اگر می

بْنِ حَازِمٍ الْکَلْبِیِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ 

ولَ مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قِیلَ یَا رَسُ  نَقْصاً فِی  مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَانَ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَیْبِ وَ   اللَّهِ وَ کَیْفَ یُوصِی الْمَیِّتُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ قَالَ

لدُّنْیَا أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیكَ لَكَ وَ أَنَّ الشَّهادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْكَ فِی دَارِ ا

وَ  بَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِیزَانَ حَقٌّمُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْحِسَا

ا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ أَنَّ الدِّینَ کَمَا وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ کَمَا شَرَعْتَ وَ أَنَّ الْقَوْلَ کَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ کَمَ
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حَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ یَا عُدَّتِی عِنْدَ کُرْبَتِی وَ یَا صَاحِبِی الْمُبِینُ جَزَى اللَّهُ مُحَمَّداً ص خَیْرَ الْجَزَاءِ وَ حَیَّا اللَّهُ مُ

رْفَةَ عَیْنٍ كَ إِنْ تَکِلْنِی إِلَى نَفْسِی طَعِنْدَ شِدَّتِی وَ یَا وَلِیَّ نِعْمَتِی إِلَهِی وَ إِلَهَ آبَائِی لَا تَکِلْنِی إِلَى نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً فَإِنَّ

شُوراً ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ وَ أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعُدْ مِنَ الْخَیْرِ فَآنِسْ فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی وَ اجْعَلْ لِی عَهْداً یَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْ

ال یَمْلِکُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ   ا مَرْیَمَ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَتَصْدِیقُ هَذِهِ الْوَصِیَّةِ فِی الْقُرْآنِ فِی السُّورَةِ الَّتِی یَذْکُرُ فِیهَ

مِنِینَ ع وَ الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِیَّةَ وَ یُعَلِّمَهَا وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْ-الرَّحْمنِ عَهْداً فَهَذَا عَهْدُ الْمَیِّتِ

 عَلَّمَنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَّمَنِیهَا جَبْرَئِیلُ ع.

هر کسی که به خوبی و نیکویی وصیتش را قبل مرگ نکند )این برای همه است(، ممکن است وصیت نکند یا 

که موت این شکلی که مهلت داشته  وصیت کند و حسن نباشد و این برای آن است که موت ناگهانی نداشته باشد.

 هایش را بزند نعمتی است. باشد که حرف

 اش این مقدار از خطبه را بیاورد: بهتر است که هر کسی اول وصیت نامه

إِلَیْكَ فِی دَارِ الدُّنْیَا أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ  اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْهَدُ

 النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ

تَ وَ أَنَّ رَ وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّینَ کَمَا وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ کَمَا شَرَعْتَ وَ أَنَّ الْقَوْلَ کَمَا حَدَّثْأَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَ

وَ حَیَّا اللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ  الْقُرْآنَ کَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ جَزَى اللَّهُ مُحَمَّداً ص خَیْرَ الْجَزَاءِ

ا تَکِلْنِی إِلَى نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً اللَّهُمَّ یَا عُدَّتِی عِنْدَ کُرْبَتِی وَ یَا صَاحِبِی عِنْدَ شِدَّتِی وَ یَا وَلِیَّ نِعْمَتِی إِلَهِی وَ إِلَهَ آبَائِی لَ

 لِی عَهْداً یَوْمَ نِی إِلَى نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعُدْ مِنَ الْخَیْرِ فَآنِسْ فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی وَ اجْعَلْفَإِنَّكَ إِنْ تَکِلْ

  الَّتِی یَذْکُرُ فِیهَا مَرْیَمَ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَأَلْقَاكَ مَنْشُوراً ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ وَ تَصْدِیقُ هَذِهِ الْوَصِیَّةِ فِی الْقُرْآنِ فِی السُّورَةِ 

وَ الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَحْفَظَ هَذِهِ -ال یَمْلِکُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً فَهَذَا عَهْدُ الْمَیِّتِ

 1قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَّمَنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَّمَنِیهَا جَبْرَئِیلُ ع. الْوَصِیَّةَ وَ یُعَلِّمَهَا وَ

بعد این مورد وصیت را « ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ»کند.  این قسمت آخر وصیت جنبه اقراری دارد و بعد جنبه دعایی پیدا می

 داند که التزام به امری است. سا عهدی مینویسد و وصیت را اسا می
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خدا عهد ببندید، عهد وَ الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِیَّةَ وَ یُعَلِّمَهَا: به مردم یاد دهید که بقیه هم با 

ما کارهایی را انجام بدهد. وَ الْوَصِیَّةُ حَقٌّ  ایم و خدایا شما هم نسبت به بستن با خدا یعنی اینکه ما به امر تو ملتزم شده

 عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ یعنی بر هر مسلمانی الزم است که چنین کند.

  

 باب احکام شهادت:

ای به آن وصیت بند باشند، شاهدها باید عادل باشند و  نامه زمانی مطرح می شود که عده شهادت در پایان وصیت

اگر شهادت نباشد آن وصیت از حیّز انتفاع خارج است. شهادت زمانی مطرح است احکام خاص خودش را دارد و 

ای که یتیم نیز از آن خانه سهم دارد و... . روایات راجع به  ای عمومی ربط دارد مثال وصیت از خانه که به مساله

 شهادت بسیار گسترده است.

  تَهبَابُ الرَّجُلِ یُوصِی إِلَى آخَرَ وَ لَا یَقْبَلُ وَصِیَّ 

  

 باب عدم قبولی وصیت: 

 کند و برادرش غایب بوده است. مثال به برادرش وصیت می

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  2أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ

شَاهِداً فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَهَا طَلَبَ   انَقَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى أَخِیهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ وَصِیَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ کَ ع

3غَیْرَهُ.
 

خاصی نسبت به آن داشتند و در چهل کتاب مصباح الشریعه با اینکه برخی از روایاتش سند ندارد ولی امام ارادت 

اند. و اگر قرار باشد در موضوعی عمیق کار کنیم حتما اول مصباح الشریعه را نگاه  حدیث روایاتی از آن آورده

 کنیم. می

                                                           
 ] عبد اللّه بن محمّد[. مکان ابن عبد الجبار. ( فی بعض النسخ1)  2
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ا تَعْصِیَهُ وَ تَعْبُدَهُ قَاعِداً وَ قَائِماً وَ لَا تَغْتَرَّ الْوَصَایَا وَ أَلْزَمُهَا أَنْ لَا تَنْسَى رَبَّكَ وَ أَنْ تَذْکُرَهُ دَائِماً وَ لَ  أَفْضَلُ  قَالَ الصَّادِقُ ع

قَعَ فِی مَیْدَانِ الْهَلَاكِ وَ إِنْ مَسَّكَ بِنِعْمَتِهِ وَ اشْکُرْهُ أَبَداً وَ لَا تَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ أَسْتَارِ رَحْمَتِهِ وَ عَظَمَتِهِ وَ جَلَالِهِ فَتَضِلَّ وَ تَ

ورِثَةٌ رِضَاهُ وَ قُرْبَهُ وَ لَوْ بَعْدَ رَّاءُ وَ أَحْرَقَتْكَ نِیرَانُ الْمِحَنِ وَ اعْلَمْ أَنَّ بَلَایَاهُ مَحْشُوَّةٌ بِکَرَامَاتِهِ الْأَبَدِیَّةِ وَ مِحَنَهُ مُالْبَلَاءُ وَ الضَّ

ص لَا تَغْضَبْ قَطُّ فَإِنَّ فِیهِ  اسْتَوْصَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَحِینٍ فَیَا لَهَا مِنْ أَنْعُمٍ لِمَنْ عَلِمَ وَ وُفِّقَ لِذَلِكَ رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا 

دْنِی فَقَالَ ص صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ مُنَازَعَةَ رَبِّكَ فَقَالَ زِدْنِی فَقَالَ ص إِیَّاكَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ فَإِنَّ فِیهِ الشِّرْكَ الْخَفِیَّ فَقَالَ زِ

 فِیهَا زِیَادَةَ صْلَةَ وَ الْقُرْبَى فَقَالَ زِدْنِی فَقَالَ ص اسْتَحْیِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اسْتِحْیَاءَكَ مِنْ صَالِحِی جِیرَانِكَ فَإِنَّفَإِنَّ فِیهِ الْوُ

نَ فِی خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هِیَ التَّقْوَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ الْیَقِینِ وَ قَدْ أَجْمَعَ اللَّهُ تَعَالَى مَا یَتَوَاصَى بِهِ الْمُتَوَاصُونَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِی

وَ فِیهِ جِمَاعُ کُلِّ عِبَادَةٍ صَالِحَةٍ وَ بِهِ وَصَلَ مَنْ   وَ لَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ إِیَّاکُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ -وَ جَلَّ

إِنَّ   هُ عَزَّ وَ جَلَرَجَاتِ الْعُلَى وَ الرُّتَبِ الْقُصْوَى وَ بِهِ عَاشَ مَنْ عَاشَ بِالْحَیَاةِ الطَّیِّبَةِ وَ الْأُنْسِ الدَّائِمِ قَالَ اللَّوَصَلَ إِلَى الدَّ

 4الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ. فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِر

ها قید ابدا و  ترین وصایا به اجرا این است که رب را و ذکر او را ابدا فراموش نکنی. در تمام این برترین وصایا و الزم

شود. ارض واصیه به معنای این است که گیاهان پشت به پشت هم  شود و قید پیوستگی دیده می دائما دیده می

 تگی است.اند. ابدا، دائما، قاعدا و قائما قیود پیوس چسبیده و انبوه قرار گرفته

وَأحرَقَتكَ نیرانُ  وَال تَخرُج مِن تَحتِ أستارِ عَظَمَتِهِ وَجَاللِهِ فَتَضِلَّ، وَتَقَعَ فی مَیدانِ الهَالكِ، وَإن مَسَّكَ البَالءُ وَالضُّرُّ،

 المِحَنِ.

 از عظمت خدا خارج نشو، که اگر خارج شوی در میدان هالکت و... وارد خواهی شد.

مر است و بعد از آن نهی است. در وصیت امر به علم است. هر چند امر و نهی است ولی امر و قسمتی از اول وصیت ا

 ها باشد. های عقلی برای انسان تواند بیان گزاره های عقلی است. پس وصیت می نهی به علم و گزاره

السالم( فرموده  صادق)علیه السالم( است ولی از بیان امام خوبی کتاب مصابح الشریعه با اینکه روایات امام صادق)علیه

 شود. رسول خدا دیده می

 ص لَا تَغْضَبْ قَطّ. فَإِنَّ فِیهِ مُنَازَعَةَ رَبِّك. لِذَلِكَ رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْصَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ
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 قطّ یعنی ابدا، یعنی ابدا غضب ناك نشو و غضب به معنای منازعه با پروردگار است.

السالم( به معنای غضبان آمده است( به معنای خروج  یات )هر چند در قرآن برای حضرت موسی)علیهغضب در روا

ها به  از حدّ و از دست داده اراده و اختیار است. و رفتارها ناخودآگاه است. و خیلی از رفتارهای ناخوشایند و قتل

 شود. ود دارد غضب نامیده نمیخاطر غضب است. پس شدّتی که بر مدار خداوند است و در آن اختیار وج

شود.  غضب به معنای سکریت عقل است. وقتی که اراده فرد باشد و براساس امر خدا هم پیش برود غضب نامیده می

 روی غضب خود کار کنید.

 رَبِّكَ فَقَالَ زِدْنِی فَقَالَ ص إِیَّاكَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ فَإِنَّ فِیهِ الشِّرْكَ الْخَفِیَّ.

 توان از این روایات یافت. کند. ادبیات وصیت را می آید ادبیات وصیت پیدا می می« واژه ایّاك»روایاتی که با  همه

 «از هر چیزی که به تو گفتند انجام نده و تو را نهی کردند انجام نده، چراکه آن شرك خفیّ  است.»

 فِیهِ الْوُصْلَةَ وَ الْقُرْبَىفَقَالَ زِدْنِی فَقَالَ ص صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ فَإِنَّ 

 «نماز بخوان نماز کسی که نماز آخرش است و آن وصل و قرب می آورد.»

عَالَى یَقِینِ وَ قَدْ أَجْمَعَ اللَّهُ تَفَقَالَ زِدْنِی فَقَالَ ص اسْتَحْیِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اسْتِحْیَاءَكَ مِنْ صَالِحِی جِیرَانِكَ فَإِنَّ فِیهَا زِیَادَةَ الْ

وَ لَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ  -عَزَّ وَ جَلَّ مَا یَتَوَاصَى بِهِ الْمُتَوَاصُونَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ فِی خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هِیَ التَّقْوَى قَالَ اللَّهُ

یهِ جِمَاعُ کُلِّ عِبَادَةٍ صَالِحَةٍ وَ بِهِ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَ وَ فِ  أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ إِیَّاکُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ

نَهَرٍ. فِی  إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ  الرُّتَبِ الْقُصْوَى وَ بِهِ عَاشَ مَنْ عَاشَ بِالْحَیَاةِ الطَّیِّبَةِ وَ الْأُنْسِ الدَّائِمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

 مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِر

 «از خدا حیا داشته باش.»

 اند. های ما در واقع انبیاء الهی و مالئکه دانند. همسایه دانند و این حیا را از همسایگان می واژه حیا را معادل تقوا می

 «های عالم را به یك خصلت واحد رساندند و آن تقوا است. همه وصیت»

 ؛ متن وصیت است. وَ لَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ إِیَّاکُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ
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شود. کافی است که کسی نسبت به خدا حیا پیدا کند.  کسی که حیا نسبت به خدا داشته باشد یقینش به خدا بیشتر می

 آور است. حیا یقین

 لِّ عِبَادَةٍ صَالِحَةٍ وَ بِهِ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَىوَ فِیهِ جِمَاعُ کُ

 است که تغییراتی در آخرش داده شده است.« وصل»وصیّت همان 

 

 نکته مهم در اين روايت:

شود. معنایی که افاده  برتر از متفاوت می اینکه إِیَّاكَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ فَإِنَّ فِیهِ الشِّرْكَ الْخَفِیَّ در بستر ما و افراد اول

 شوی انجام نده. اش می شود و برای عام است آن است که آن چیزی که مجبور به عذر خواهی می

های  شود که عذرخواهی از خدا مطرح است و عذرخواهی از خدا در بستر انسان های خوب چنین می ولی برای انسان

هایی کرده که باید به آن توجه کنید که به  که خدا امر و نهی شود. منظورش این است خوب شرك خفی می

 عذرخواهی نیفتی.

اسْتَحْیِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اسْتِحْیَاءَكَ مِنْ صَالِحِی جِیرَانِكَ یعنی به همان نحو که از همسایگان صالحت حیا  دوم:نکته 

ه خدا هست. در این معنا مفعول مطلق گرفتند )کمن کند ک  کنی از خدا هم حیا کن و این گونه خرد یقین پیدا می می

 تر است از اینکه مفعول له بگیریم. ك....(  که صحیح

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّیْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الطُّوسِیُّ )رَحِمَهُ اللَّهُ(، قَالَ: أَخْبَرَنَا 

بَعَ عَشْرَةَ وَ ثَلَاثِ مِائَةٍ وَ فِیهَا مَاتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ یَحْیَى بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَبَرْتَائِیُّ الْکَاتِبُ سَنَةَ أَرْ

عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، قَالَ: حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمُّ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ، 

قَدِمْتُ الرَّبَذَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِی ذَرٍّ  یٍّ الْهُنَائِیِّ، قَالَ: حَدَّثَنِی أَبُو حَرْبِ بْنُ أَبِی الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِیُّ، عَنْ أَبِیهِ أَبِی الْأَسْوَدِ، قَالَ:ذُبَ

ی صَدْرِ نَهَارِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( فِی جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ فَحَدَّثَنِی أَبُو ذَرٍّ، قَالَ: دَخَلْتُ ذَاتَ یَوْمٍ فِ

الِسٌ، )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( وَ عَلِیٌّ )عَلَیْهِ السَّلَامُ( إِلَى جَانِبِهِ جَ  اللَّهِ  إِلَّا رَسُولَ  النَّاسِ  مَسْجِدِهِ، فَلَمْ أَرَ فِی الْمَسْجِدِ أَحَداً مِنَ

اللَّهُ بِهَا. فَقَالَ: نَعَمْ وَ أَکْرِمْ بِكَ یَا فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَةَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ:یَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی أَوْصِنِی بِوَصِیَّةٍ یَنْفَعُنِی 
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ةٍ إِذَا حَفِظْتَهَا فَإِنَّهَا جَامِعَةٌ لِطُرُقِ الْخَیْرِ وَ سُبُلِهِ، فَإِنَّكَ إِنْ حَفِظْتَهَا کَانَ أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ، وَ إِنِّی مُوصِیكَ بِوَصِیَّ

 لَكَ بِهَا کِفْلَانِ.

أَنَّ أَوَّلَ عِبَادَتِهِ الْمَعْرِفَةُ بِهِ بِأَنَّهُ الْأَوَّلُ قَبْلَ یَا أَبَا ذَرٍّ، اعْبُدِ اللَّهَ کَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ )عَزَّ وَ جَلَّ( یَرَاكَ، وَ اعْلَمْ 

هِمَا وَ مَا بَیْنَهُمَا مِنْ ءَ قَبْلَهُ، وَ الْفَرْدُ فَلَا ثَانِیَ مَعَهُ، وَ الْبَاقِی لَا إِلَى غَایَةٍ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِی ءٍ فَلَا شَیْ کُلِّ شَیْ

ءٍ قَدِیرٌ، ثُمَّ الْإِیمَانُ بِی وَ الْإِقْرَارُ بِأَنَّ اللَّهَ )عَزَّ وَ جَلَّ( أَرْسَلَنِی إِلَى  کُلِّ شَیْ  ءٍ، وَ هُوَ اللَّهُ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ، وَ هُوَ عَلى شَیْ

اً مُنِیراً، ثُمَّ حُبُّ أَهْلِ بَیْتِیَ الَّذِینَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ بَشِیراً وَ نَذِیراً، وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراج  کَافَّةِ النَّاسِ

 5طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً.......

السالم(  اهلل علیه و آله( و حضرت علی)علیه کند که وارد مسجد شدم که رسول خدا)صلی جناب ابوذر روایت می

 مرا وصیتی کنید. ایشان فرمودند.بودند، فرصت را مغتنم شمردم و گفتم که 

 وجود دارد. -هر دو-ها، توصیه به علم و عمل  نوعا در همه وصیت

هِ بِأَنَّهُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنَّ أَوَّلَ عِبَادَتِهِ الْمَعْرِفَةُ بِیَا أَبَا ذَرٍّ، اعْبُدِ اللَّهَ کَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ )عَزَّ وَ جَلَّ( یَرَاكَ، وَ اعْلَمْ 

هِمَا وَ مَا بَیْنَهُمَا مِنْ ءَ قَبْلَهُ، وَ الْفَرْدُ فَلَا ثَانِیَ مَعَهُ، وَ الْبَاقِی لَا إِلَى غَایَةٍ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِی ءٍ فَلَا شَیْ کُلِّ شَیْ

 ءٍ قَدِیرٌ کُلِّ شَیْ  رُ، وَ هُوَ عَلىءٍ، وَ هُوَ اللَّهُ اللَّطِیفُ الْخَبِی شَیْ

چه که تا کنون متوجه شدیم این است که یکی از محتواهای اصلی  ها هستیم و آن ما در حال بررسی محتوای وصیت

 وصیت توجه به توحید است.

 

 محتوای وصیت:

 امر به توحید: شناخت یا عمل (1

 بَشِیراً وَ نَذِیراً، وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً.  اللَّهَ )عَزَّ وَ جَلَّ( أَرْسَلَنِی إِلَى کَافَّةِ النَّاسِثُمَّ الْإِیمَانُ بِی وَ الْإِقْرَارُ بِأَنَّ 

 امر به نبوت: ایمان و عمل (2

                                                           
 526األمالی )للطوسی(، النص، ص:  . 5
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 تَطْهِیراً.ثُمَّ حُبُّ أَهْلِ بَیْتِیَ الَّذِینَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ 

 السالم(: ایمان و عمل امر به والیت اهل بیت)علیهم (3

ها  شود و شنیدن و گسترش دادن و عمل کردن وصیت کند وصیت می ها را در جامعه نقل می اباذر وقتی این صحبت

 شود. تواصی نامیده می

 تواصی یعنی انتقال روایت به دیگران.

 م و در دستور خواندن ما نبوده است.ای برای ما جالب است که این روایات را ندیده

 السالم( در زندگی ما نبوده است. جالب است که ما فهرستی از وصایای اهل بیت)علیهم

 ای است که در زندگی ما بسیار مفید است. شود مطالب روزمره جا مطرح می خیلی از مطالبی که این

 تواصی کردن یعنی حرف امام و ولیّ را نقل بازار کنید. 

تر و باالتر ندارد. تصور  جا یك نفر پایین اصی، امر و نهی امام از کسی به کس دیگر انتقال پیدا می کند. ایندر تو

اهلل علیه و آله( نداری که  ای از رسول)صلی ای و نکته گوید که خاطره آید و می کنید کسی از شهری به شهر اباذر می

رساند. با اینکه عالم از او  فرد آن مطالب را به عالم شهر خود میکند و آن  من برای مردم شهرم ببرم؟ اباذر بیان می

 شوند. باالتر است ولی هم سطح می

 کند. دارد و این انتقال حق را هر کسی در هر سطحی که هست، بیان می تواصی باال و پایینی را بر می

ا در جلسه قرآن بودیم و چنین مطالبی گویید که م روید و می شما پیش پدرتان )که از نظر مقام باالتر از شماست( می

 ای ندارید. را فهمیدیم. البته شما حقّ انتقال را دارید ولی نسبت به انجام عمل او وظیفه

کند. اگر انسانی حق را  رسد و او منتقل می وصیّت یعنی رسانایی افراد جامعه نسبت به حق. یعنی حرف حق به او می

 خودش نبیند بلکه آن را به دیگران هم منتقل کند.شنید، حق را بر خودش و در خانواده 

 السالم( به مومنین چه بوده است؟ ترین سفارشات اهل بیت)علیهم نامه یعنی اینکه مهم خواندن وصیت



101 
 

السالم( را در یك جلد یا دو جلد کتاب بیاورد خیلی کار مهمی انجام داده  اگر یك نفر وصایای اهل بیت)علیهم

ها بسیار  ها و امر و نهی شود ولی ایّاك های وصی آمده است این تعداد کتاب می یی که با واژهها است. البته فقط آن

 هستند.

... ها روی ساختارها و سری وصیت رود، یك نامه روی اموال می سری وصیت ها باید دید که؛ یك نامه در انواع وصیت

 مثال:

 ت. وصیت نامه امام به امام و وصیت رسول به امام ساختاری اس 

  .وصیت امام به مردم سبك زندگی است 

 )وصیت مردم به مردم چند حالت دارد: یا مال است یا علم است. )انتقال علم و تجربه و مال 

 توانید انواع آن را استخراج کنید. اگر روایات را احصا کنید به خوبی می

ندیدم که وصیتی را گفته باشند که به اند عمومی است. من  هایی که انجام شده است و انتقال یافته نوعا وصیت

 دیگران نگویید.

 بنایمان باید بر روی روایات باشد نه عرف روایات.

توانید  اگر کسی خواست روی وصایا کار کند، فقط روی کلمه وصیت کار کند. اینقدر مطلب دارد که شما نمی

 ها را جمع کنید. همه آن

ست؛ هر انسانی یك سری استعدادهایی برای شکوفا شدن دارد. های دور وصیت است این ا یك مطلبی که در افق

اگر عِلمش   توان گفت؛ که برای این شکوفا شدن احتیاج به علم و عمل داریم. این مطلب را راجع به جامعه هم می

.  اش هم هالکت است شود که نتیجه با جهل و ظلم آغشته شود و عَملش هم با ظلم، آنگاه آن بغی و فساد نامیده می

ها  اگر علمش با عقل و خرد و هم چنین تقوا همراه شود، عملش هم صالح و سپس به هدایت خواهد رسید. )این

 های قرآنی است که راجع به واضحات و مجموعه کل قرآن است.( گزاره

یعنی این کند  اش به خیر و شرّ کم شود مبادرت می کند. هر قدر فاصله انسان نسبت به خیرات و شرور فاصله پیدا می

 علم کارش کم کردن فاصله است و جهل کارش زیاد کردن فاصله است.
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فاصله یکی از کلمات کلیدی است که انسان با آن برخورد دارد. مثالی برای فاصله این است که هر کسی ببیند که 

من اعتقاد دارم گوید چون  کنی؟ می گوییم چرا دزدی نمی کنم. می گوید من دزدی نمی کند یا نه؟ می آیا دزدی می

شود که ما دزدی نکنیم. برای اینکه یك نفر دزد نشود  به مالکیت حقیقی عالم که خداست و این اعتقاد سبب می

ها را  کافی است شما این فاصله را حذف کنید. به همین راحتی علم فاصله فرد تا انجام عملش است. پس علم فاصله

 کننده است. کند و عمل محقق کم می

کند. شما هر کاری که  کند. که فاصله را نسبت به نبایدها کم می اصله را نسبت به کارها کم و زیاد میجهل هم ف

کنید. اگر آن کار شرّ باشد یعنی جهل فاصله شما را با آن کار  کنید، چون به آن نزدیك هستید آن کار را می می

 دهد. ن انجام مینزدیك کرده و از خیر مقابلش دور کرده است. و علم کاری برعکس ای

گوید که  کند اول می اگر این حرفی که ما زدیم را قبول دارید، براساس سوره نور، کسی که اعمال خالف عفت می

 افتد. رود تا به زنا می گوید لمس اشکالی ندارد و پیش می دیدن اشکالی ندارد، بعد می

هایتان را حفظ کنید. فاصله بسیار مهم است.  نگاهگوید که  ریزد. برای همین می یك خاکریز که بریزد مثل دومینو می

 کند. ها را تنظیم می احکام فاصله

 ها. دار کردن بدی ها و فاصله ها و تحقق خوبی های خوبی کارکرد وصیّت، یا تواصی در جامعه کم کردن فاصله

گوییم. یعنی اینکه طرف به  میمکانیزم یا فرایند اجرایی وصیت در جامعه این جریان است و ما به این رسانایی حق 

 دهد. ورزد و کار بد برایش اینقدر بد است که انجام نمی انجام کار خوب مبادرت می

 رود. تواصی، تنظیم فواصل تعیین شده توسط حق است و این طوری جامعه به سمت عصمت می

الیت الهی، تنظیم فواصل حق واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرّقوا... یعنی ابراز و نتیجه تواصی اين است:

 براساس اوامر و نواهی.

کنید که بیشترین فاصله را در میدان هالکت و کمترین فاصله را در اجرای حق ایجاد  شما آن چیزی را وصیت می

 ای هستند که به طور طبیعی فاصله بردارند. مثال تقوا و توحید و... .  کند. برخی از امور به گونه می

کار موازی  4شاءاهلل اگر کسی بنا شد راجع به وصیت کار کند بگوید تا بعدا نبینیم که  شد. ان بحث تواصی تمام

 انجام شده است.
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هایمان را به صورت عملیاتی کار کنیم باید بیان کنیم که دوستانمان  مان این است که صحبت به خاطر اینکه ما وظیفه

رهایی تواصی است. اگر کار خیر نزدیك به وقوع باشد تواصی گوسفند قربانی کردند. این چنین کا 28در این ایام 

 است.
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 10/7/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       عصر   ) جلسه   هفتم ( مبارهک  سوره           

 

جایی پیش رفت، برای اینکه امروز سوره مبارکه تکاثر را شروع  در جلسه پیش بحث سوره مبارکه عصر تا یك

 ها را بازبینی کنیم. اند و بهتر است که طرح هایی انجام داده کنیم، گویا دوستان یك سری پژوهش

 قبل از ارائه دوستان بگویم:چند نکته 

شود گذاشت( در قرآن ما به طور طبیعی از نیازها و  های مطالعه و تدبر )هر اسمی می های پژوهش یا روش در روش

کنیم. قبل از اینکه  ای از مفاهیم و تعاریف می کنیم؛ نیازها و سواالتمان را تبدیل به مجموعه سواالتمان شروع می

باید مقصودمان از سوال و نیاز مشخص شود. تعریف یعنی حدّ زدن و متمایز کردن. با کلمه استخراج شود حتما 

 تفهیم و تفصیل.

ای از مفاهیم و  شویم یا با آیات یا با کلمات مواجهیم، آیات و کلمات به مجموعه از طرفی وقتی وارد قرآن می

گیرد نه به  ها صورت می ین مفاهیم و تعریفی ا شوند و توسعه مطالب در قرآن و روایات به وسیله تعاریف تبدیل می

 وسیله کلمات.

دهند و ما  کنیم، کلمات در قرآن مجموعه از مفاهیم را به ما نشان می وقتی که نیاز و سوالمان را تبدیل به کلمات می

مان دست کنیم، نه کلمات را. اگر این مسیر را نرویم به خیلی از مقاصد در بررسی روایی این مفاهیم را بررسی می

 یابیم. نمی

افتد و اگر  لذا هر قدر که مفاهیم دقتشان باال باشد توسعه مفهوم در قرآن و روایات سریعتر و با دقت بیشتر اتفاق می

 دقتشان کمتر باشد توسعه روایی هم کمتر و کندتر خواهد بود.

 هم آورده شده است. « کلمهکتاب تدبر در »سوره مبارکه عصر مثال خیلی خوبی است برای این موضوعی که، در 

کنید، به وسیله آیات و کلماتش، یك سری نیازها و سواالتی در شما ایجاد  وقتی سوره مبارکه عصر را مطالعه می

 شود. می

شود، به  شویم و مسیر برعکس می شویم بلکه از سوره وارد می ای از نیاز و سوال وارد نمی ما نوعا در چنین مطالعه

 رویم. کنیم و به دنبال پاسخ می یابیم و بعد سوال و نیازمان را بیان می یمفاهیم سوره دست م
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 بسم اهلل الرحیم الرحیم

 والعصر

شوید و نه به وسیله کلمه عصر،  عصر یك مفهوم و یك تعریف دارد، شما به وسیله مفهوم و تعریف وارد قرآن می

باره را بررسی کنید  را، یا نیازها و سواالتتان در این زیرا تعداد واژه عصر بسیار کم است. شما اگر بخواهید این عصر

 باید با سراغ تعریف و مفهومش بروید زیرا عصر در قرآن تکراری ندارد.

 

 ان االنسان لفی خسر

انسان هم یك مفهوم و یك تعریف دارد. به همان ترتیبی است که در باال گفته شد. وقتی انسان را در قرآن بررسی 

گردید را به شما ندهد و خسر بودنش را برای شما  مفهومی که شما در سوره عصر دنبالش می کنید، اگر این می

گوید که انسان هلوع و  اثبات نکند پس باید مفهومی از انسان بگیرید و با آن وارد قرآن شوید. در قرآن مثال می

آن را معنا کرد و بعد وارد قرآن شد. کفور و... است که الزاما با خسر ارتباطی ندارد پس باید ابتدا خسر و انسان 

نگاهی به  یعنی مفهوم انسان را با نیم«. انسان بما هو انسان»را باید معنا کنید و نه « انسانی که در این سوره آمده است»

 شود انسان در کل قرآن. خواهید از کل قرآن بگویید که می کل سوره باید بیان کنید، اگر می

 

 خسر

بینید ولی وقتی با مفهوم و  ای این واژه را می صفحه 20دارد، اگر کلمه خسر را وارد کنید مثال هر مفهوم و تعریف 

 4توانیم  بینید که در هر نصف صفحه مفهوم خسر را خواهید دید. یعنی با بررسی مفهوم می تعریف وارد شوید می

 برابر واژه خسر دیدمان را گسترش دهیم.

 

 ان الذين آمنوا..

ها چون  جا واژه بندی شوند یعنی این ها طبقه دهیم باید واژه هایش فراوان است. پس وقتی تعریفی ارائه می ژهایمان، وا

بندی شدن و استفاده کردن نیستند. بنابرین وقتی که مفهوم و تعریف ایمان را بیاورید ممکن است  اند قابل دسته فراوان

داشته باشد، مثال مولفه ذکر که در ایمان است. مفاهیم همان مفاهیمی که حتی واژه ایمان نیستند هم درون خودش 
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گیرد. از طرفی مثال مفهوم ایمان با توکل و اطمینان ارتباط  ها شکل می هاست و تعریف از سرهم کردن مولفه مولفه

 دارد، ولی در تعریف حدّ زدن داریم که متمایزکننده است. مفهوم حالت جزء جزء کردن دارد.

آید بلکه تنها  ترین معنا به ایمان را بفهمد تصدیق و توکل مهم است ولی در تعریف نمی د نزدیكاگر کسی بخواه

مان در  کنیم که در پژوهش در مفاهیم است پس گاهی واژه توکل و تصدیق و معرفت را جزء آیاتی حساب می

جا از  های به وب و مولفهدهد این است که تعریف خ ایمان موثر است. آن چه که به یك پژوهشگر قدرت و قوت می

 تعریف استخراج کند.

 

 «دعای تعقیب نماز ظهر از صحیفه فاطمی»

دعای نسبتا طوالنی است. در این دعا گاهی ایمان هست ولی کلمه ایمان نیست و گاها چون کلمه نیست، ما دقتمان 

برایش سوال شد که آیا شود. در صورتی که این متن ارتقای سطح ایمان است. اگر کسی  نسبت به آن کم می

توان تشخیص داد که ایمانمان در چه سطحی است؟ )هر چه سوال بیشتر، بهتر.  شود ایمان ارتقا پیدا کند؟ آیا می می

 دهد( این دعا به سواالتمان جواب می

ند. کسی آید که این دعا را نخوا این دعا بسیار عملیاتی است. اگر کسی با این دعا انس پیدا کند هیچ وقت دلش نمی

بیند که این دعا در هر قسمتش ارجاع قرآنی دارد. این دعا را نه فقط به عنوان دعا بلکه به  که قرآن را حفظ باشد می

گیری با  گذاری ایمان و ارتباط عنوان یك الگو و سند راهبردی برای ارتقای ایمان خودمان و دیگران و شاخص

 ایمان مطالعه کنید.

نُورَ   لَأَ قَلْبِینِ الرَّحِیمِ* اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِیِّ رَحْمَتِكَ وَ کَلِمَةِ نُورِكَ وَ أَنْ تَمْبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْم

ورَ الْعَمَلِ وَ لِسَانِی نُورَ الصِّدْقِ وَ دِینِی نُورَ وَ صَدْرِی نُورَ الْإِیمَانِ وَ فِکْرِی نُورَ الثَّبَاتِ وَ عَزْمِی نُورَ الْعِلْمِ وَ قُوَّتِی نُ  الْیَقِینِ

مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ع حَتَّى أَلْقَاكَ الْبَصَائِرِ مِنْ عِنْدِكَ وَ بَصَرِی نُورَ الضِّیَاءِ وَ سَمْعِی نُورَ وَعْیِ الْحِکْمَةِ وَ مَوَدَّتِی نُورَ الْمُوَاالةِ لِ

 ثَاقِكَ )واو حالی است( فَلْتَسَعْنِی رَحْمَتُكَ )فرو رفتن و پرشدن و فراگرفتن رحمتت( وَ قَدْ وَفَیْتُ بِعَهْدِكَ وَ مِی

ست که  کنید تواصی به حق و صبر را خواهید دید. ایمانش، خود این جریان است. عصر هم انسانی وقتی نگاه می

 شود. کنید یك ساختار وجودی می چنین است و وقتی که ریز ریز بحث می
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های انسان تحت نفوذ  د که محل تجلی بروزات انسان صدر انسان است. یعنی تمام ادراکات و دریافتده نشان می

آورد تحت سیطره علم است. هر چه که به قوت  یقین است. همه افکار او تحت نیّات اوست. همه آن چه که عزم می

به این است که شعاع دیدنش تا  گردد و بصر انسان مربوط است در عمل است. همه دین انسان به بصیرت او برمی

کجاست. حکمت به معنای علم کاربردی است، همه گوش و شنوایی انسان به این است که چقدر حرف کاربردی 

آید از همسر و فرزند و هر کس دیگر وابسته به میزان مواالتی  شنود و همه پیوندهایی که در انسان به وجود می می

کند. این  ها را درمان می السالم( بیماری تمام مودت دارد. مواالت اهل بیت)علیهم السالم( است که به اهل بیت)علیهم

شود. در یك طرف  یك ساختار وجودی است. هر کسی که این ساختار را بتواند نصب کند یك جریانی ایجاد می

 ست و یك طرف حقایق و موضوعات دریافت شده. یك حالت ظرف و مظروف در این های دریافت شده محل

 ساختار وجودی انسان بیان شده است.

شود. از یك طرف بسیار ملموس و از یك طرف بسیار  شوید مباحث خیلی متفاوت می وقتی وارد فضای دعا می

شوند. درکش نیاز به یك بینش خاصی دارد و در وهله اول ممکن است که با قرآنی که خواندید تفاوت  باشکوه می

 داشته باشد.

بینید حقیقتش ایمان است.  شود و وقتی با صدر می کنید اسم حقیقتش یقین می با قلب نگاه میوقتی شما انسان را 

ها نور است، نور فرقی ندارد. علت اینکه جایی نیت و گاهی یقین است به  شود. همه این یعنی حقیقت متمایز می

بخواهی ببینی؛ گوش را که  هایش متفاوت است. وقتی که نور را خاطر این است که انسان مرکّب است و گیرنده

 ببینی اسمش حکمت است و اگر عزم را ببینی اسمش علم است.

در این بحث یك نور و یك ایمان داریم، نور در همه هست، محل تجلی ایمان در صدر است، ولی ایمان در 

 آید. رفتارش به شکل مواالت می

این است که هر کدام از این اعضا ورودی اگر کسی طبق این دعا بگوید که من چگونه ایمانم را قوی کنم؟ 

شود. مثل این است که بگوییم حالمان خوب است  گیرند. هر چه عمل فرد بیشتر، قوتش بیشتر و ایمانش بیشتر می می

دهیم یا بگوییم که من احساس رضایتمندی دارم پس حالم خوب  و مریض نیستیم پس کارهای بیشتری انجام می

دهد. آدم کسل و تنبل یعنی  ها بیشتر شود ایمان را نتیجه می . یعنی نور هر یك از ظرفاست و پس عملم بیشتر است

سازی ندارد. نیرو و قدرت ندارد.  شود. فکر قدرت عزم کند. صدر بروزاتش را شامل می اینکه قلبش ضعیف کار می

 ت.دین هم که برنامه ندارد. قدرت شنیدن و دیدن و پیوند ندارد. این دستگاه جالبی اس
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شود و در طرف دیگر عقل و سمع و مودت است بسیار  جهت توجه نفس و ادراك و فعل را شامل می اینکه از یك

آید. دو مرحله دارد. یك مرحله قبل بلوغ  جالب است و یك نظام تکوینی دارد. یعنی انسان بدین شکل به وجود می

 است ویك مرحله بعد از بلوغ.

  امِخِ الْمُنِیفِ سُبْحَانَ ذِی الْجَلَالِ الْبَاذِخِ الْعَظِیمالْعِزِّ الشَّ  ذِی  سُبْحَانَ

 خود متن بسیار فاخر است.

 سُبْحَانَ ذِی الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بِنِعْمَتِهِ بَلَغْتُ

   مَا بَلَغْتُ 

 بِهِ   الْعِلْمِ  مِنَ

 وَ الْعَمَلِ لَهُ 

 إِلَیْهِ  وَ الرَّغْبَةِ

 وَ الطَّاعَةِ لِأَمْرِهِ

 ءٍ مِنْ کِتَابِهِ: جحد نسبت به کتاب. وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَجْعَلْنِی جَاحِدَةً لِشَیْ 

 ءٍ مِنْ أَمْرِهِ : تحیّر . خدا روشکر که من متحیّر از امر خدا نشدم.  وَ لَا مُتَحَیِّرَةً فِی شَیْ

 کند. کتاب در امر را نفی میانکار و جحد نسبت به  (1

 تحیّر در ابهام فرو رفتن و تردید کردن است. (2

جا ایمان نیست. ولی ایمان در مفهومش  این دو تا مانع از علم به خدا، عمل برای او و رغبت به سمت خداست. این

و رغبت و طاعت  وجود دارد که علم به خدا، عمل به او و رغبت به او و طاعت امر خداست. هر قدر که علم و عمل

 شود. به امر بیشتر شود ایمانش بیشتر می

 افتد.  انکار دو حالت دارد، یا در جهل است یا بعد از دانستن اتفاق می
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 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانِی إِلَى دِینِهِ وَ لَمْ یَجْعَلْنِی أَعْبُدُ شَیْئاً غَیْرَهُ 

پرستم. همه باید خدا را عبودیت  ی شکسته نفسی بگوید که غیر خدا را میکسی حق ندارد که برا قبال گفتیم که هیچ

کند. پس آثار ایمان هدایت به دین خداست که معادل عبودیت است. به نظرم این عبودیت روح ایمان است. روح 

 شود. ایمان هدایتی است که در دین او یافته می

وَ عَمَلَهُمْ : آنچه که در توبه مهم است اقرار و عمل در آن است. یعنی اگر کسی  اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ قَوْلَ التَّوَّابِینَ

 خواست توبه کند هم در قولش و هم در عملش بروز یابد.

 وَ نَجَاةَ الْمُجَاهِدِینَ وَ ثَوَابَهُمْ

 آورد. وَ تَصْدِیقَ الْمُؤْمِنِینَ وَ تَوَکُّلَهُمْ : از ایمان تصدیق و توکل در می 

 لرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ:وَ ا

 وَ الْأَمْنَ عِنْدَ الْحِسَابِ:  

های مختلف ایمان؛  مورد قبل است. الیه 3دهد،که در نتیجه آن  می« امن عندالحساب»و « راحت عند الموت»ایمان 

 کند.  توبه، نجات و تصدیق را بیان می

روز بخوانید برای این است که هر روز یك دستگاه یا گویند هر  توان دستگاه استخراج کرد. اینکه می در این دعا می

 نصف یك دستگاه را بیابید.

کشم و  ش را میوَ اجْعَلِ الْمَوْتَ خَیْرَ غَائِبٍ أَنْتَظِرُهُ وَ خَیْرَ مَطْلَعٍ یَطْلُعُ عَلَیَّ : خدایا مرگ را بهترین غائبی که من انتظار

 ها هر کدام آیه قرآن دارد. هر کدامشان داستانی در قرآن دارند. ه. اینشوم قرار د ای که با آن مواجه می بهترین طلیعه

ها مباحث را  دانند که از کدام سوره خوانند یعنی می خوانند قرآن می علیه( دعا می اهلل وقتی که حضرت)سالم

 اند. آورده

وَ حِینَ تَنْزِلُ النَّفْسُ مِنْ بَیْنِ التَّرَاقِی وَ حِینَ تَبْلُغُ الْحُلْقُومَ وَ فِی وَ ارْزُقْنِی عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ وَ عِنْدَ نُزُولِهِ وَ فِی غَمَرَاتِهِ 

 حَالِ خُرُوجِی مِنَ الدُّنْیَا: اشاره به سوره واقعه و قیامت
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 اء: سوره فاطروَ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِی لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِی فِیهَا ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً وَ لَا شِدَّةً وَ لَا رَخَ

 رَوْحاً مِنْ رَحْمَتِكَ: روح از رحمت

 وَ حَظّاً مِنْ رِضْوَانِكَ: حظّ از رضوان

 : بشارت از کرامت. وَ بُشْرَى مِنْ کَرَامَتِك 

: یعنی همان تفسیر عند  كَ قَبْلَ أَنْ تَتَوَفَّى نَفْسِی وَ تَقْبِضَ رُوحِی وَ تُسَلِّطَ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَى إِخْرَاجِ نَفْسِی بِبُشْرَى مِنْ

 گوید. حضور الموت و... را می

ها برای برخی حکم درمان دارد و برای برخی  : این صحبت یَا رَبِّ لَیْسَتْ مِنْ أَحَدٍ غَیْرِكَ تُثْلِجُ بِهَا صَدْرِی

 دهنده ایمان است. ارتقاء

آورد.  آید. هرمش را پایین می حال می آورد. کننده است، یعنی حرارت صدر من را پایین می ثلج به معنای خنك

 جا حالت تمثیل هم دارد. این

 ها خودِ ایمان است، توصیف ایمان است. این

 وَ تَسُرُّ بِهَا نَفْسِی: نفسم را مسرور کند.

 وَ تُقِرُّ بِهَا عَیْنِی: چشمم را روشن کند. 

 وَ یَتَهَلَّلُ بِهَا وَجْهِی: صورتم را بشّاش کند. 

 ام را باز کند. : رنگ چهره وَ یَسْفُرُ بِهَا لَوْنِی 

 وَ یَطْمَئِنُّ بِهَا قَلْبِی: قلبم را مطمئن کند.

 خوانی داشته باشد. : با سایر اعضای بدنم هم هم وَ یَتَبَاشَرُ بِهَا سَائِرُ جَسَدِی

 ها حیات شاداب است. اعتماد است. این خواهد و این موارد باال عالئم حیات و اطمینان و انسان اطمینان و اعتماد می 
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 قسمت دیگر دعا متفاوت است:

یَغْبِطُنِی بِهَا مَنْ حَضَرَنِی مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ سَمِعَ بِی مِنْ عِبَادِكَ :غبطه خوردن این حالت شاخص است. هر کسی که 

 شوند به حالم غبطه بخورد. بیند و می می

ل مرا خوب کند، یعنی اینکه هر حالتی که به واسطه غیر خدا در فرد از این تواند حا کسی غیر تو نمی خدایا هیچ

تواند انسان را خوشحال کند، یا چشم انسان را  کسی نمی حالت ایجاد شود، کاذب و فرو ریختنی است. یعنی هیچ

 روشن کند غیر خدا. 

 ها چیست؟ خاصیت این

 تُهَوِّنُ عَلَیَّ بِهَا سَکَرَاتِ الْمَوْتِ 

 فَرِّجُ عَنِّی بِهَا کُرْبَتَهُوَ تُ

 وَ تُخَفِّفُ عَنِّی بِهَا شِدَّتَهُ  

 وَ تَکْشِفُ عَنِّی بِهَا سُقْمَهُ 

 وَ تَذْهَبُ عَنِّی بِهَا هَمَّهُ وَ حَسْرَتَهُ 

 وَ تَعْصِمُنِی بِهَا مِنْ أَسَفِهِ وَ فِتْنَتِهِ 

 أَهْلُهُ  وَ تُجِیرُنِی بِهَا مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا یَحْضُرُ

 خَیْرَهُ وَ خَیْرَ مَا یَحْضُرُ عِنْدَهُ وَ خَیْرَ مَا هُوَ کَائِنٌ بَعْدَه  وَ تَرْزُقُنِی بِهَا خَیْرَهُ وَ خَیْرَ مَا یَحْضُرُ عِنْدَه

 اند. نشاطی است که در مقابل حیات شاداب آورده ها عوامل بی همه این

گوید که انا اخلصناهم بخالصه ذکر الدّار. یعنی به طور  که ص میها با یاد مرگ است. در سوره مبار محوریت این

 اند. خاص با یاد مرگ خالص شده

 کند: حالت را بیان می 4حیات بعد از مرگ: بعد از مرگ 
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 ثُمَّ إِذَا تَوَفَّیْتَ نَفْسِی وَ قَبَضْتَ رُوحِی

 فَاجْعَلْ رُوحِی فِی الْأَرْوَاحِ الرَّابِحَةِ

 وَ اجْعَلْ نَفْسِی فِی الْأَنْفُسِ الصَّالِحَةِ 

 وَ اجْعَلْ جَسَدِی فِی الْأَجْسَادِ الْمُطَهَّرَةِ 

 وَ اجْعَلْ عَمَلِی فِی الْأَعْمَالِ الْمُتَقَبَّلَة: اعمال قبول شده است.

 شود. کند. یك ساختار دیگر می عمل و جسد و نفس و روح را بیان می

ماند.  گوییم عمل و جسد و نفس و روح می ماند می اگر کسی بگوید که در حیات بعد از مرگ برای انسان چه می

گذارند  شود. اگر هم پوسیده شود، باز هم سبب خیر است. یعنی نمی اگر کسی مومن باشد بدنش پوسیده نمی

گیرند آن را چال کنند. ایمان بدون  ه میهایشان را ک گویند مومنین ناخن جسدشان هدر رود برای همین است که می

بنابرین ایمان پذیر نیست این را ما جلسات پیش بیان کردیم و این دعا سندی از این بیان است.  توجه به آخرت امکان

 بسیار با سکرات موت هم ارتباط دارد.

هر تکه از ادعیه خودش جریانی  السالم( هر چه که گفتند به طور کامل به آن اشراف داشتند، دانیم که ائمه)علیهم می

 است.

*** 

 ساعت دوم

 گذارند.  شود و مردم او را تنها می تعبیرهایی که بکار بردند برای پس از مرگ است. وقتی انسان تنها می

عَظْمِی وَ أُتْرَكُ وَحِیداً لَا حِیلَةَ لِی ثُمَّ ارْزُقْنِی فِی خِطَّتِی مِنَ الْأَرْضِ حِصَّتِی وَ مَوْضِعَ جَنْبَیَّ حَیْثُ یُرْفَتُ لَحْمِی وَ یُدْفَنُ 

 قَدْ لَفَظَتْنِی الْبِلَادُ وَ تَخَلَّى مِنِّی الْعِبَاد

اتِی وَ عَمِلْتُ فِی أَیَّامِ حَیَ وَ افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ احْتَجْتُ إِلَى صَالِحِ عَمَلِی وَ أَلْقَى مَا مَهَّدْتُ لِنَفْسِی وَ قَدَّمْتُ لِآخِرَتِی

 فَوْزاً مِنْ رَحْمَتِكَ )فوز از جنس رحمت(
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 وَ ضِیَاءً مِنْ نُورِكَ )ضیاء از جنس نور(  

  وَ تَثْبِیتاً مِنْ کَرَامَتِكَ )تثبیت از جنس کرامت( 

تَشَاءُ ثُمَّ بَارِكْ لِی فِی الْبَعْثِ وَ الْحِسَابِ إِذَا  بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَةِ إِنَّكَ تُضِلُّ الظَّالِمِینَ وَ تَفْعَلُ مَا

 نِی بَعْدَ الْمَوْتِ وَ بَعَثْتَنِی لِلْحِسَابِانْشَقَّتِ الْأَرْضُ عَنِّی وَ تَخَلَّى الْعِبَادُ مِنِّی وَ غَشِیَتْنِی الصَّیْحَةُ وَ أَفْزَعَتْنِی النَّفْخَةُ وَ نَشَرْتَ

بِهِ عُذْرِی وَ  بِّ نُوراً مِنْ رَحْمَتِكَ یَسْعَى بَیْنَ یَدَیَّ وَ عَنْ یَمِینِی تُؤْمِنِّی بِهِ وَ تَرْبِطُ بِهِ عَلَى قَلْبِی وَ تُظْهِرُفَابْعَثْ مَعِی یَا رَ

 تُبَیِّضُ بِهِ وَجْهِی وَ تُصَدِّقُ بِهَا حَدِیثِی 

کند؟ یا  هایی امنیت بعد از حساب را تامین میافتد. چه چیز وجوه امنیتی که به واسطه ایمان بعد از مرگ اتفاق می

 بروز امنیت در آخرت چگونه است؟

ها ایمان در  نور از جنس رحمت بصورتی قلب را محکم کند و حمایت از عذرخواهی و سفیدرو شدن. از همه این

 شود.  دنیا کشف می

 وَ تُفْلِجُ بِهِ حُجَّتِی )حجتی که به سرانجام برسد( 

 بِهَا الْعُرْوَةَ الْوُثْقَى مِنْ رَحْمَتِكَ )ریسمان محکم قابل اتکا که انسان را به رحمت می رساند( وَ تُبَلِّغُنِی 

 وَ تُحِلُّنِی الدَّرَجَةَ الْعُلْیَا مِنْ جَنَّتِكَ )باالترین درجه بهشت  را باید بخواهیم تا بشود و برسیم( 

ضِیلَةً وَ أَبَرِّهَا عَطِیَّةً )بخشش( وَ وَ تَرْزُقُنِی بِهِ مُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ ص فِی أَعْلَى الْجَنَّةِ دَرَجَةً وَ أَبْلَغِهَا فَ 

 یقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِیقا.عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّ  أَوْفَقِهَا نُفْسَةً مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ

 ها را خواست و فهمید.  شود این دانم چطور می نمی

وَ عَلَى آلِهِ الطَّیِّبِینَ  عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ وَ عَلَى جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ عَلَى الْمَلَائِکَةِ أَجْمَعِینَ  اللَّهُمَّ صَلِ 

تَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا الطَّاهِرِینَ وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى أَجْمَعِینَ آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا هَدَیْ

نَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا فَضَّلْتَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا شَرَّفْتَنَا بِهِ وَ صَلِّ رَحِمْتَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا عَزَّزْتَ

ای که  و هماهنگیشَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ رفق : همراستایی   عَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا بَصَّرْتَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا أَنْقَذْتَنَا بِهِ مِنْ

 شود. منجر به داد و ستد می
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 موالیی که رفیق آدم هم باشد.

 کرامت ارزش ذاتی فرد است و شرافت ارزش نسبی فرد است. 

 آورد. کرامت ارزش وجودی خودش است.  ولی فقیه، سمتش برایش شرافت می

ها ایمان آور  رای امنیت بخشی انسانخواهد. آرمان داشتن ب سازی ایمان داشته باشیم مقدمات می اگر بخواهیم نظام

 است. 

 دهد( کند و تفصیل می اللَّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهَهُ  )صل علی محمد را توصیف می

 این دعا ختم قرآن است. 

 ساز ایمان است.  های نظام ها ویژگی این 

 هُوَ أَعْلِ کَعْبَهُ وَ أَفْلِجْ حُجَّتَهُ وَ أَتْمِمْ نُورَهُ وَ ثَقِّلْ مِیزَانَ

 وَ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ )قدرت روشنگری او را زیاد کن( 

 بگیریم( « فاء»های قبل را به معنای «واو»شود که همه  جا باعث می در این« حتی)»وَ افْسَحْ لَهُ حَتَّى یَرْضَى  

الَّذِی وَعَدْتَهُ وَ اجْعَلْهُ أَفْضَلَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ عِنْدَكَ مَنْزِلَةً  وَ بَلِّغْهُ الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِیلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ

سُبُلَهُ وَ  نَا عَلَى مِلَّتِهِ وَ اسْلُكْ بِنَاوَ وَسِیلَةً وَ اقْصُصْ بِنَا أَثَرَهُ وَ اسْقِنَا بِکَأْسِهِ وَ أَوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَ احْشُرْنَا فِی زُمْرَتِهِ وَ تَوَفَّ

 اسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهِ غَیْرَ خَزَایَا )خزی یعنی خاری که به ورشکستگی رسیده است( 

 وَ لَا نَادِمِینَ )پشیمانی زمانی که کار از کار بگذرد. متنبه نیست.( 

تواند اعتماد کند. و  بیند ولی نمی های شدید، فرد یقین را می وَ لَا شَاکِّینَ )شك در اصل قضیه و امر بدیهی، وسواس 

 کند. نظام ایمان به هم میریزد.( به امر غیر یقینی اعتماد می

 شود( زند و جای حق و باطلش عوض می وَ لَا مُبَدِّلِینَ )توهم می

 خواسته است نرسد. )خزی(  یك مدل خسر این است که انسان به هدفی که می
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 های قرآن( مت و یا لیتنیکند. )ندا یکسری از آیات حاالت بعد شکست را بیان می

 آید.  شود. هر موقعی شك ظاهر شد دیگر خسر بوجود می ها و شك متولد می استدالل در بدی

 اعتمادی به امری فطری یا شرعی یا عقلی، شك است.  هر مواجهه از روی بی

 کند.  ار میکند. پشیمان است ولی دوباره هم تکر ندامت زمانی است که فرد دوباره هم خطایش را تکرار می

 فصل دارد. )فصل خزی، نادم، شاکی و مبدل(  4خسر در قرآن 

بِ الْجَرِیحِ لَا تَفْضَحْنِی فِی مَشْهَدِ یَا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِدَاعِیهِ وَ حِجَابُهُ مَرْفُوعٌ لِرَاجِیهِ یَا سَاتِرَ الْأَمْرِ الْقَبِیحِ وَ مُدَاوِیَ الْقَلْ 

یْنِ الْأَنَامِ یَا غَایَةَ الْمُضْطَرِّ الْفَقِیرِ وَ یَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْکَسِیرِ الْقِیَامَةِ بِمُوبِقَاتِ الْآثَامِ وَ لَا تُعْرِضْ بِوَجْهِكَ الْکَرِیمِ عَنِّی مِنْ بَ

ی حُسْنَ الِاسْتِعْدَادِ لِنُزُولِ هَبْ لِی مُوبِقَاتِ الْجَرَائِرِ وَ اعْفُ عَنْ فَاضِحَاتِ السَّرَائِرِ وَ اغْسِلْ قَلْبِی مِنْ وِزْرِ الْخَطَایَا وَ ارْزُقْنِ

إِنَابَةِ فَلَا تُغْلِقْ عَنِّی بَابَ الْقَبُولِ وَ ایَا یَا أَکْرَمَ الْأَکْرَمِینَ وَ مُنْتَهَى أُمْنِیَّةِ السَّائِلِینَ أَنْتَ مَوْلَایَ فَتَحْتَ لِی بَابَ الدُّعَاءِ وَ الْالْمَنَ

  جِنَانِ وَ اجْعَلْنِی مُسْتَمْسِکاً بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقىالْإِجَابَةِ وَ نَجِّنِی بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ وَ بَوِّئْنِی غُرُفَاتِ الْ

 وَ اخْتِمْ لِی بِالسَّعَادَةِ وَ أَحْیِنِی بِالسَّلَامَةِ یَا ذَا الْفَضْلِ وَ الْکَمَالِ وَ الْعِزَّةِ وَ الْجَلَالِ 

 لَا تُشْمِتْ بِی عَدُوّاً )عدو یعنی مخالف هرچند فرزند یا دوست انسان باشد(

 کند( وَ لَا حَاسِداً )عدوی که قصد زوال نعمت می

 زند( وَ لَا تُسَلِّطْ عَلَیَّ سُلْطَاناً عَنِیداً )حاسدی که قدرت دارد و آسیب می

 کند( وَ لَا شَیْطَاناً مَرِیداً )عالوه بر موارد باال کید و مکر هم پیدا می

 کند.  کند و با قرآن اثبات می تدبر در دعا گمانه زنی می

 عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیما.  رَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ صَلَّى اللَّهُبِ

 الحمدهلل که توانستیم یك دعایی را بخوانیم. 
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کنیم. اساسا پژوهش باید  کنید گاهی مفهوم را پیگیری می ا دنبال میکنید، گاهی یك واژه ر ای کار می وقتی سوره

ها و مفاهیم و تعریف کلمات مشخص و بر اساس آن  براساس مفاهیم باشد. برای مطالعه قرآن و روایات باید مولفه

م. ولی از های سوره عصر تعریف داشته باشیم و با این تعاریف وارد دعا شوی مطالعه صورت گیرد. باید برای واژه

 حوصله جمع خارج است. 

 تواند از او جدا شود.  خوانیم. اگر کسی این دعای امروز را بخواند نمی از این به بعد دعاهای صحیفه فاطمیه را می

 خسر در قرآن الزاما با این واژه نیامده است. پس باید مفهوم را در بیاورید. 

 

 چند کتاب در حوزه ايمان: 

 ه شده است. از قرن سوم است. کتاب المومن که ترجم 

 های جالب و نکات مهمی دارد.  کتاب صفات الشیعه از شیخ صدوق که جالب است. روایت 

  .کتاب الزهد از کوفی اهوازی هم جالب است 

 پژوهشی را تا پایان انجام دهند. شود که افراد حتما یك موضوع پیشنهاد می
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 17/7/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      عصر   ) جلسه   هشتم ( مبارهک  سوره           

 

 برای سالمتی خودتان و همه شیعیان عالم صلواتی ختم بفرمایید.

خیلی سعی کردیم از سوره . شویم شود و رد می رسیم، صبرمان لبریز می ش میا«صبر»در سوره عصر به همیشه وقتی 

کنم سخن از صبر شایسته  بگذریم ولی واژه صبرش نگذاشت. با توجه به ایام مصیبتی که در پیش داریم فکر می

 است و ان شاءاهلل خداوند توفیق صبر به ما بدهد. 

ع کنم ابتدا معناشناسی و بعد روایاتی راجع به صبر خواهیم گفت و اگر فرصت بود به قبل از اینکه بحث را شرو

 کنیم. صورت مهارتی صبر را بررسی خواهیم کرد و سواالت زیادی که در این حوزه است را بررسی می

کنم یکی از موضوعات اساسی در زندگی که باید کار کنیم صبر است به ویژه از نگاه قرآن و  فکر می

 السالم(. بیت)علیه لاه

ها ولی گاهی خداوند رسول را به صبر دعوت  کردن سختی  بریم ولی به معنای تحمل ها صبر را به کار می وقت خیلی

اهلل علیه و  ها نیست و امر به صبر بعد از امر قل باالترین امری است که به پیامبر)صلی کند که تحمل کردن سختی می

 آله( شده است.

 عریف صبر در کتاب تدبر کلمه بررسی شده است.بحث روشی در ت

ها محدودند و اگر هم محدود نبودند  های کوچك را، واژه های سوره خوانید باالخص واژه ها را می شما وقتی واژه

هایمان، عصر، خسر، انسان،  کنیم، واژه ها را محدود کنیم. فعال که سوره عصر را کار می توانیم خودمان واژه می

بندی  توانند یك دسته اند و می های کلیدی قرآن ها واژه ل صالح، تواصی، حق و صبر است. همه این واژهایمان، عم

ها برمبنای سوره عصر نداریم ولی بحثمان این است  بندی واژه های کل قرآن بدهد. ما فعال کاری با دسته کلی از واژه

های  یابد. مثال من واژه عصر را به نسبت کل واژه می ای در سوره نسبت به سوره یك واژه دور و نزدیکی که هر واژه

 . سنجم دیگر می
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 نسبت عصر و انسان:

 شود: کنیم چند حالت می مثال وقتی که واژه عصر و انسان را با هم بررسی می

 هیچ ارتباطی با هم ندارند. (1

 اند. عموم و خصوص (2

 است. معنای دیگر از آن واژه (3

 انسان ظرف و مظروف است.اگر عصر، زمان باشد، نسبتش به 

 اگر منظور از عصر، فشردگی باشد، منظور عامل وارده بر انسان است.

 و... .

 نسبت عصر و خسر:

 اگر منظور از عصر زمان باشد، زمان یکی از عواملِ خسر است.

 سازد. اگر منظور فشردگی باشد، عصر مقابل خسر است و عصر نتیجه است و با خسر نمی

 ها داشته باشید. یابی میان واژه همین ترتیب نسبت توانید به شما می

 نسبت دور: هیچ نسبتی بین دو واژه نیست.

 نسبت نزدیك: وقتی که خیلی به هم نزدیك باشند.

 کند. ها به هم طیف درست می ما این درس را در کتاب کلمه وارد نکردیم ولی دور و نزدیکی واژه

 شود. ر، ایمان، تواصی، عمل صالح و حق بررسی میدر مرحله بعد نسبت صبر با انسان، خسر، عص

 دهد. این نسبت سنجی به ما شأن و درجه آن واژه را نشان می

دانیم که معنای پایداری و مقاومت است. در واقع  دانیم چیست( ولی اجمالی می اگر عصر فشردگی باشد، صبر )نمی

کند. اگر  که حالت فشردگی است صبر معنا پیدا می کنند. یعنی به واسطه عصر، عصر و صبر معنای متالزم پیدا می

 حالت فشردگی را بردارید صبر معنا ندارد. 
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 نسبت صبر به انسان:

صبر برای انسان است و برای غیر انسان معنا ندارد. نسبت صبر و انسان نسبت ظرف و مظروف است. انسان است که 

 کامل انسان است.کند و نشانه تکامل و پیشرفت اوست. صبر شاخص ت صبر می

 نسبت صبر و خسر:

 شود و عامل رهایی از خسر است. صبر کامال مقابل خسر است. هر کسی که صبر داشته باشد خسر از او برداشته می

 هر کسی صابر نباشد خاسر است. 

 نسبت صبر و ايمان:

ان است و هم عامل در روایات است که نسبت صبر به ایمان، نسبت سر به بدن است. در واقع صبر نتیجه ایم

 گیری ایمان است. شکل

 یابی را ما از همین روایت دریافتیم. این روش نسبت

بنابرین کسی که صبر دارد ایمان دارد و کسی که ایمان دارد صبر دارد و اگر صبر شکست خورد ایمان شکست 

 خورده است. رابطه این دو تالزم است.

 گوییم که ایمان او را اضافه کنید. تر کنیم چه کنیم؟ میخواهیم صبر کسی را بیش اگر کسی بگوید که می

 نسبت صبر و عمل صالح:

عملی صالح است که به کمالش رسیده باشد. صبر مقوّم عمل صالح است زیرا با صبر، عمل به کمال خودش 

 رسد.  می

 نسبت صبر و تواصی:

وارد جامعه شود که تواصی کند. در تواصی تواند  الزمه تواصی، صبر است. یعنی اگر کسی صبر نداشته باشد نمی

 مواجه  و برخورد است. اگر صبر وجود نداشته باشد امکان تواصی وجود ندارد.
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 نسبت صبر و حق:

 حق مقوّم صبر است. حق درونمایه صبر است والّا اگر حق نباشد صبر هم وجود ندارد. حق روح صبر است.

واژه به صبر، عمل صالح و بعدش ایمان و بعد تواصی است. حق درونمایه ترین  بینید: پس نزدیك ها می در این نسبت

 صبر است. دورترین واژه به صبر هم خسر است.

های معنای دو مفهوم آمده که  ها، مفهوم به مفهوم است. در برخی از دروس است که الزمه روش ما در این نسبت

 ولی به شکل و صورتی دیگر.جا هم همان کار است  کنید. در واقع این نویسی می گزاره

سنجی بین  روش برای مطالعه داریم: یك موضوع نسبت 2علت اینکه این مطالب گفته شد برای این بود که بگوییم 

کند. یك  دهد و برای ما یك مبنا درست می ها را به ما می ها در یك سوره داریم که رابطه دور و نزدیك واژه واژه

 زند. یمان رقم میمبنای ارتباط غیر آیات را برا

 در نتیجه:

 دهد. ها نسبت به هم را می ها در یك سوره: که به ما رابطه دور و نزدیك واژه سنجی بین واژه نسبت (1

 یابد. کنید سوره از نظر ادبی و استفاده از اسم و فعل، ساختاری می وقتی در سوره نگاه می (2

اند. عصر در کل قرآن به صورت مصدری یا  فعل آمده عصر، خسر و صبر:  اسم و مصدراند. آمنوا، تواصوا و عملوا:

تواند اسم باشد و هم فعل. انسان  تواند فعل یا اسم باشد. حقّ می آید )خسروا(، می آید. خسر گاهی فعلی می اسمی می

ن توانسته در ای آید. تواصی، آمنوا، عملوا الصالحات هم اسم و هم فعلشان می آید. اینکه می فقط به صورت اسم می

 سوره اسم بیاید ولی فعل آمده و یا بالعکس برای ما مهم است.

گوییم. نماینده آمنوا، عملوا  ای دارد، صبر به صورت اسم آمده که به او مصدر می ها جایگاه ویژه صبر بین این

 کند.  الصالحات و تواصی است زیرا به صورت مصدر آمده است. مثل پرچم عمل می

 گوییم پرچم سوره؟ انید پرچم هر سوره را بیابید. چرا میتو به واسطه این جریان می

تر باشد داللت بر ثبوت بیشتری دارد و بر صفت بودن اشاره دارد. وقتی کلمه صبر  هر چه به ساختار مصدری نزدیك

ت کنیم هم به حاال ها اشاره می گوید که تواصی به صبر، در ترجمه ناخودآگاه به همه حالت کنیم می را انتخاب می
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کنند  گوید که کسانی که ایمان و عمل صالح دارند دیگران را به صبر سفارش می ها. می فعلیه و هم مصدری این

 ها.  گویند که صبور باشید. تواصی به صبر یعنی ایجاد آمادگی برای نشکستن در سختی یعنی می

 گوییم کاری کنید که باورهایتان محکم شود.  می مصدری:

 یعنی باورهایتان را محکم کنید. فعلی:

دهیم، ایمان. زنده نگه داشتن باورها در واقع اسم ایمان است. گاهی داللت فعلی  پس گاهی داللت به اسم می

 شود که نسبت صبر به بقیه آیات چگونه است. دهیم. در آیات مشخص می می

در تمام سوره، حقّ است. ولی از جهت موضوع اصلی و نماد اصلی سوره، صبر است. از نظر اتصال و روح جاری 

 شود. شود انجام می های دیگر هم می کاربرد و راهبرد، صبر است. این کار را در سوره

های نماد بودن است ولی باید کشف شود. چه بسا دورانی بیاید که سوره عصر را  جایگاه مصدر یکی از جایگاه

هم نیست. در روایات است که هر جایی که خواستید صبر را های روایی  ارتباط با بحث سوره صبر بنامند. که بی

 آموزش دهید با سوره عصر آغاز کنید.

از بین این کلمات آمنوا و عملوا الصالحات و تواصی، صبر نماد است. پس اگر کسی در خود صبر را تقویت کند 

ایمان و عمل صالح  ایمان و عمل صالح را تقویت کرده است و اگر کسی با صبر خداحافظی کند گویی با

های قرآنی را ببینیم دیگر  شود و اگر پایه و نسبت خداحافظی کرده است. این در روایات مثل نقل و نبات دیده می

 خوانیم. توجه نمی روایات را رندم و بی

کارش  ای مومن بار بیاوریم. اگر کسی در غیر حوزه حق باشد و در توانیم جامعه به وسیله تقویت صبر است که ما می

 استمرار داشته باشد یا مکر یا کید است و صبر فقط در جهت مثبت آورده شده است. 

 

 معنا شناسی صبر در قرآن

نویسی کنیم تا در آخر معنا  را ببینیم و برای هر کدام گزاره 93آیه با ریشه صبر داریم. طبیعتا باید هر  93

 استخراج شود.

 بقره (45) الْخاشِعینَ عَلَى إِالَّ لَکَبیرَةٌ إِنَّها وَ الصَّالةِ وَ بِالصَّبْرِ اسْتَعینُوا وَ (1
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شوند و اگر کسی خواست در راه خدا مقاومت کند احتیاج به صبر دارد و الزمه صبر داشتن و  صبر و صالت مهم می

 مندی از صبر خشوع داشتن است. بهره

 وَ قِثَّائِها وَ بَقْلِها مِنْ الْأَرْضُ تُنْبِتُ مِمَّا لَنا یُخْرِجْ رَبَّكَ لَنا فَادْعُ واحِدٍ طَعامٍ  عَلى نَصْبِرَ لَنْ  مُوسى یا قُلْتُمْ إِذْ وَ (2

 وَ سَأَلْتُمْ ما لَکُمْ فَإِنَّ مِصْراً اهْبِطُوا خَیْرٌ هُوَ بِالَّذی  أَدْنى هُوَ الَّذی تَسْتَبْدِلُونَ أَ قالَ بَصَلِها وَ عَدَسِها وَ فُومِها

 بِغَیْرِ النَّبِیِّینَ یَقْتُلُونَ وَ اللَّهِ بِآیاتِ یَکْفُرُونَ کانُوا بِأَنَّهُمْ ذلِكَ اللَّهِ مِنَ بِغَضَبٍ باؤُ وَ الْمَسْکَنَةُ وَ الذِّلَّةُ عَلَیْهِمُ ضُرِبَتْ

 بقره (61) یَعْتَدُونَ کانُوا وَ عَصَوْا بِما ذلِكَ الْحَقِّ

 که ما تحمل نداریم. )صبر به معنای تحمل و طاقت است( السالم( اسرائیل به موسی)علیه سخن بنی

 (153) الصَّابِرینَ مَعَ اللَّهَ إِنَّ الصَّالةِ وَ بِالصَّبْرِ اسْتَعینُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا (3

 بقره (155) الصَّابِرینَ بَشِّرِ وَ الثَّمَراتِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الْأَمْوالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ ءٍ بِشَیْ لَنَبْلُوَنَّکُمْ وَ (4

 کند. مجاهدت در راه خدا و نباختن است. البته بعدش صابرین را معرفی می

 (156)رَاجِعُونَ إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا قَالُواْ مُّصِیبَةٌ أَصَابَتْهُم إِذَا الَّذِینَ

 (157)الْمُهْتَدُونَ هُمُ أُوْلَئكَ وَ  رَحْمَةٌ وَ رَّبِّهِمْ مِّن صَلَوَاتٌ عَلَیهِْمْ أُوْلَئكَ

 رَاجِعُونَ است. إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ کند. صبر بروز ایمان است. ایمانش همین إِنَّا صبر حتما انسان را هدایت می

 د.کن یك دسته آیات، استعانت به صبر و صالت است. یك دسته آیات صبر را در مصیبت بیان می

 (175) النَّارِ عَلَى أَصْبَرَهُمْ فَما بِالْمَغْفِرَةِ الْعَذابَ وَ  بِالْهُدى الضَّاللَةَ اشْتَرَوُا الَّذینَ أُولئِكَ (5

 توانند در برابر جهنم مقابله کنند. ها رسانده که می چه چیزی این ایده را به این

شود  کند که خودش پرش گرفته می است که فردی کاری میأَصْبَرَهُمْ چنین  صبر برای کافران حالت کنایه دارد. فَما

گویید که چه چیزی تو را نسبت به این کار مقاوم کرده است و این کنایه است. این صبر  رسید می که وقتی به او می

 کنید. خیالی است و مگر آتش شوخی است که در مقابلش مقاومت می منظور بی

 وَ الْمَالئِکَةِ وَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَّ لکِنَّ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ قِبَلَ هَکُمْوُجُو تُوَلُّوا أَنْ الْبِرَّ لَیْسَ (6

 فِی وَ السَّائِلینَ وَ السَّبیلِ ابْنَ وَ الْمَساکینَ وَ  الْیَتامى وَ  الْقُرْبى ذَوِی حُبِّهِ  عَلى الْمالَ آتَى وَ النَّبِیِّینَ وَ الْکِتابِ
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 حینَ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْبَأْساءِ فِی الصَّابِرینَ وَ عاهَدُوا إِذا بِعَهْدِهِمْ الْمُوفُونَ وَ الزَّکاةَ آتَى وَ الصَّالةَ أَقامَ وَ الرِّقابِ

 (177) الْمُتَّقُونَ هُمُ أُولئِكَ وَ صَدَقُوا الَّذینَ أُولئِكَ الْبَأْسِ

 قرآن که آیا جایی هست که کسی تقوا دارد ولی صبر ندارد؟باید بگردیم در 

بینیم که پایه صبر، علم است و ما دو مدل علم داریم،  السالم( می السالم( و موسی)علیه در داستان حضرت خضر)علیه

 السالم( نیست. تقوایی حضرت)علیه علم تکوینی و علم شهودی و تجربی. پس این عدم صبر از بی

که خواسته کسی را مواخذه کند بیان کرده است ولی در این داستان مواخذه نیاورده است پس این  خداوند هر جایی

گویند که این داستان در اواخر  گوید که دست باالی دست زیاد است. می شدنی نیست. داستان می عدم صبر مواخذه

 السالم( است. عمر حضرت موسی)علیه

ای از زمان مشرك  تواند در برهه شود ولی مومن می یمان با شرك جمع نمیتقوا از نظر مرتبه بر صبر تفوق دارد. ا

 شود. ولی متقین نوعا سحطشان بسیار باالتر است.

السالم( است.  الْمُتَّقُونَ، صدقوا آورده است زیرا که صادق خاص اهل بیت)علیهم هُمُ أُولئِكَ وَ صَدَقُوا الَّذینَ أُولئِكَ

ها را  آورد. پس صدقوا با صادق بسیار متفاوت است. اگر بگوید صدقوا یعنی خدا این ها صدقوا می ولی برای انسان

تایید کرد ولی صادق یعنی الحق مع علی و علیّ مع الحق. در واقع باالترین صفت رهبری در جامعه صادق بودن 

 است.

 جا صبر با تقوا مرتبط شد. پس این

 مَنِ إِالَّ مِنِّی فَإِنَّهُ یَطْعَمْهُ لَمْ مَنْ وَ مِنِّی فَلَیْسَ مِنْهُ شَرِبَ فَمَنْ بِنَهَرٍ مُبْتَلیکُمْ اللَّهَ إِنَّ قالَ بِالْجُنُودِ طالُوتُ فَصَلَ فَلَمَّا (7

 وَ بِجالُوتَ الْیَوْمَ لَنَا طاقَةَ ال قالُوا مَعَهُ آمَنُوا الَّذینَ وَ هُوَ جاوَزَهُ فَلَمَّا مِنْهُمْ قَلیالً إِالَّ مِنْهُ فَشَرِبُوا بِیَدِهِ غُرْفَةً اغْتَرَفَ

 (249) الصَّابِرینَ مَعَ اللَّهُ وَ اللَّهِ بِإِذْنِ کَثیرَةً فِئَةً غَلَبَتْ قَلیلَةٍ فِئَةٍ مِنْ کَمْ اللَّهِ مُالقُوا أَنَّهُمْ یَظُنُّونَ الَّذینَ قالَ جُنُودِهِ

کنیم  از پایداری است. بعد که بررسی میگاهی جنگ است، گاهی مصبت و صبر است. و گاهی یك مفهوم کلی 

ریزد و گاهی نیازی به عامل ندارد و خودش به هم ریخته است. یعنی  بینیم که گاهی در اثر عاملی کسی به هم می می

 ترسد. ترسد و گاهی بدون عامل می گاهی از عاملی می
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نی است که عامل مشخص استرس زمانی است که عامل و منبع مشخص است. مثال استرس جنگ. اضطراب زما

نباشد. بحث استرس و اضطراب بسیار جالب است و در درمان هم ارتباطشان جالب است. اضطراب عدم ایمان است. 

گویند. عدم ایمان در مدنی چون عامل بیرونی  گویند و اضطراب مدنی را استرس می اضطراب مکّی را اضطراب می

 شود. ده میدارد مثال جنگ و فقر و غیره است استرس نامی

تر سوق دهد. در  جا اضطراب آورده شده خواسته آهسته آهسته شما را به سمت یك سری عوامل درونی اینکه این

آید هم به عنوان پیشگیری است و  صورتی که صبر یعنی ضد استرس و ضد اضطراب. در واقع مفهوم صبر وقتی می

 شود. هم سازنده است. صبر در طاقت انسان معنا می

 ها قل هم دیگرند. اضطراب به خاطر عدم تعادل خوف و رجا است. است که مقابل رجاء است که این یك خوف

 کنیم: در ادامه برخی آیات را انتخاب می

 اللَّهَ إِنَّ شَیْئاً کَیْدُهُمْ یَضُرُّکُمْ ال تَتَّقُوا وَ تَصْبِرُوا إِنْ وَ بِها یَفْرَحُوا سَیِّئَةٌ تُصِبْکُمْ إِنْ وَ تَسُؤْهُمْ حَسَنَةٌ تَمْسَسْکُمْ إِنْ (8

 آل عمران (120) مُحیطٌ یَعْمَلُونَ بِما

شوند. حال اگر کاری کنی که  ها خوشحال می شوند و اگر بدحال شوید آن ها ناراحت می اگر به شما خوبی برسد آن

 رسد او همیشه در ناراحتی است.  او احساس نکند که به تو بدی می

شوند و کیدشان اثر  زدن کنند دشمنان کشور خوشحال می کشور اگر مردم شروع به نقسازی یك  در بحث مقاوم

کند. پس خودتان را مقاوم نشان دهید که دشمن بشکند. این آیات در سوره انفال و توبه بسیار است. صبر عمومی  می

شود.  ها منتشر می رسانه یا صبر در جامعه که مربوط به روح حاکم بر جامعه است که از طرف علما و اندیشمندان و

شکند. صبر با روح امید و نشاط ارتباط دارد. اینکه حس کند برایش مدام حسنه  برعکسش روح ناامیدی صبر را می

 برد. آورند حتی اگر شهید آورند. این صبر جامعه را باال می می

 (125) مُسَوِّمینَ الْمَالئِکَةِ مِنَ آالفٍ بِخَمْسَةِ رَبُّکُمْ دِدْکُمْیُمْ هذا فَوْرِهِمْ مِنْ یَأْتُوکُمْ وَ تَتَّقُوا وَ تَصْبِرُوا إِنْ  بَلى (9

 آل عمران

 خاصیت صبر نزول مالئکه است.
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 وَ کَثیراً أَذىً أَشْرَکُوا الَّذینَ مِنَ وَ قَبْلِکُمْ مِنْ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذینَ مِنَ لَتَسْمَعُنَّ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ أَمْوالِکُمْ  فی لَتُبْلَوُنَّ (10

 آل عمران (186) الْأُمُورِ عَزْمِ مِنْ ذلِكَ فَإِنَّ تَتَّقُوا وَ تَصْبِرُوا إِنْ

 حتما بایستی عزم فعال شود.

خواهد جنس صبر را نشان دهد. گاهی جنس صبر از نوع مقاومت است  آورد این است که می علت اینکه تقوا را می

ت ندارید مگر زمانی که خود را در مقابل خداوند ببیند. تقوا و و گاهی جنس صبر از مقاومت است و شما مقاوم

 کند. توجه به حضور خدا، صبر و مقاومت را در انسان زیاد می

آید. گاهی کسی  صبر و تقوا یعنی نه تنها محکم بایستید بلکه خدا را هم در نظر داشته باشید. صبر در قاب تقوا می

دهد. ممکن است مقاومتش با رعایت بقیه جوانب نباشد؛ مقاومت که  یکند ولی در مقاومتش دشنام م مقاومت می

 کند. کند باید تقوا هم داشته باشد. تقوا زینت صبر است. تقوا صبر را صبر جمیل می می

تواند کار غیر معقول انجام  اش نباید دشمن را شاد کند، آیا می صبر یك پدر شهید یعنی اینکه باید تحمل کند، گریه

شوند و  شود. صبر و تقوا قرینه هم می رود یك مرتبه از خدا غافل می ا وقتی توجه روی یك چیزی میدهد؟ عموم

 شوند. زیبا می

ها فقط حواسش به مقاومت است ولی خدا  اگر کنار صبر تقوا را آورده است دلیلش این است که انسان در سختی

 گوید که زیبا مقاومت کن. می

 شود.  نداشته باشد )عزم االمور( صبر نسبت به آن ندارد. صبر با مالك دهی ایجاد مینوعا اگر کسی از کاری تعریفی 

سازند. یك سری  ها با مشکالت هم نمی سازند و خیلی ها با مشکالت هم می مثالش این است که در ازدواج خیلی

ها هم کاری  با آن های ناسازگار داریم که سازند که هیچ. یك سری آدم های سازگار داریم که با همه می آدم

دانستند که فرد مقابلشان چگونه است و وقتی می فهمند تاالسمی  نداریم. طیف وسط کسانی هستند که از قبل نمی

 شکند. دارد می

دهد.  برای اینکه جریان عزم ایجاد شود الزم است که علم قبلی داشته باشد. عدم علم قبلی بسیار انسان را شکنجه می

ا علم قبلی و عزم ایجاد شده است ولی نیاز به یك سری حواشی دارد که این حریم صبر با تقوا صبر نسبت به کاری ب

 افتد. اتفاق می
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شکند. اگر کسی فکر کرد که همیشه باید  پس اگر کسی زندگی را جای خوشی بداند و دچار مصیبت شود می

 شکند. تقوا جزء آداب صبر است. پول شد می پولدار باشد و زمانی بی

قرآن خواندن ما و ایمان داشتن ما را محدود کنند )به دالیل مختلفی( مثال رفتید کشور خارج و به واسطه قرآن  اگر

شود کتك خورد و زجر کشید  خواندن شما حقوقتان را قطع کردند، اگر قبلش فکر کرده باشید که در راه خدا می

 توانید دوام بیاورید. می

من عزم »های  ت صبر کند، این بود که برای شهادت آمده بود. صبر از مقولهالسالم( توانس اگر امام حسین)علیه

هایی داریم، آیا هجرت و  ها و تصمیم است که باید تعریف داشته باشید. باید ببینید که در راه حق چه عزم« االمور

 پول شدن در کارمان هست یا نه؟ شکنجه شدن و بی

است، تجدید نیت شهادت است. ایجاد عزم مقابله و مقاومت است و این  ترین تاثیری که عاشورا دارد عزم امور مهم

 نتیجه محرم و صفر است.

آید و اختالالتی برایش  خورد این است که تعارضاتی برایش پیش می به مشکل می  ها آدم علت اینکه برخی وقت

 شود. ایجاد می

 ته می شود؟!چگونه توسط شیطان عزم امور انسان شکس يک مطلب مهم قابل بررسی:

 تقوایی از عوامل شکست عزم االمور است؟ بله آیا بی

شود. مثل  ها پرت می شود و از سایر موضوع ولی انسان وضعش اینطور است که حواسش به یك موضوع جمع می

ای از او چیزی  میدان جنگ است، در صحنه جنگ یك نفر رزمنده است و از جانش هم گذشته، برادر رزمنده

کند  رود روی اینکه رزمنده است دیگر به این توجه نمی این دیگر بدو بیراه گفتن ندارد. اینکه ذهنش میخواهد،  می

 تواند بین این دو را جمع کند. که باید مراقب کالمش هم باشد. نمی

 السالم( است. رسیدن به جمعی که هم صبر داشته باشد و هم تقوا، کاروان امام حسین)علیه

 که کسی از جانش بگذرد ولی از مثال قمقمه آبش نگذرد؟چطور می شود  سوال:
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اگر قبلش تعریف کرده باشد که جانش را در راه خدا بدهد، جانبازی خواهد کرد ولی اگر از قبل نگوید که حتی 

بینی  ورزد. پس باید از قبل برای خودش تعریف داشته باشد و جهان اش تعلل می دهم، سر قمقمه ام را هم می قمقمه

 خودش در نظر داشته باشد. برای

اندازیم که به مشهد برویم، خیلی چیزها تعریف شده است ولی راجع به اینکه  در مسیر خدا یك کاروران راه می

آید و اگر تقوا نباشد  ایم، اگر کسی تقوا داشته باشد مدد مالئکه به کمك می تعامالتمان چگونه باشد تعریف نکرده

 آورد. جنگ احد را به وجود می

 سوره مبارکه آل عمران سوره اولوااللباب است.

 (189)قَدِیرٌ ءٍ  شىَ    کلُ  عَلىَ اللَّهُ وَ  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لِلَّهِ وَ

 (190)الْأَلْبَابِ لّأُِوْلىِ الََیَاتٍ النهََّارِ وَ الَّیْلِ اخْتِلَافِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فىِ إِنَّ

 بَاطِلًا هَاذَا خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فىِ یَتَفَکَّرُونَ وَ جُنُوبِهِمْ  عَلىَ وَ قُعُودًا وَ قِیَمًا اللَّهَ یَذْکُرُونَ الَّذِینَ

 (191)النَّارِ عَذَابَ فَقِنَا سُبْحَانَكَ

 (192)أَنصَارٍ مِنْ لِلظَّلِمِینَ مَا وَ  خْزَیْتَهُأَ فَقَدْ النَّارَ تُدْخِلِ مَن إِنَّكَ رَبَّنَا

 (193)الْأَبْرَارِ مَعَ تَوَفَّنَا وَ سَیَِّاتِنَا عَنَّا کَفِّرْ وَ ذُنُوبَنَا لَنَا فَاغْفِرْ رَبَّنَا  فََامَنَّا بِرَبِّکُمْ ءَامِنُواْ أَنْ لِلْایمَنِ یُنَادِى مُنَادِیًا سَمِعْنَا إِنَّنَا رَّبَّنَا

 (194)المِْیعَادَ تخُْلِفُ لَا إِنَّكَ  الْقِیَامَةِ یَوْمَ تخُْزِنَا لَا وَ رُسُلِكَ  عَلىَ وَعَدتَّنَا مَا ءَاتِنَا وَ رَبَّنَا

 مِن أُخْرِجُواْ وَ هَاجَرُواْ فَالَّذِینَ  بَعْضٍ مِّن بَعْضُکُم   أُنثىَ أَوْ ذَکَرٍ مِّن مِّنکُم عَمِلٍ عَمَلَ أُضِیعُ لَا   أَنىّ رَبُّهُمْ لَهُمْ فَاسْتَجَابَ

 عِندِ مِّنْ ثَوَابًا الْأَنْهَرُ تحَْتهَِا مِن تجَْرِى جَنَّاتٍ لَأُدْخِلَنَّهُمْ وَ سَیَِّاتهِِمْ عَنهُْمْ لَأُکَفِّرَنَّ قُتِلُواْ وَ قَتَلُواْ وَ سَبِیلىِ فىِ أُوذُواْ وَ دِیَرِهِمْ

 آل عمران (195)الثَّوَابِ حُسْنُ عِندَهُ اللَّهُ وَ  اللَّهِ

آید تا به آیه آخر  شود که راجع به صبر است و آیات می این آیات با اینکه به ظاهر ایمان است ولی بعد مشخص می

 رسد. می

 آل عمران (200) تُفْلِحُونَ لَعَلَّکُمْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ رابِطُوا وَ صابِرُوا وَ اصْبِرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا (11

انسان موظف به صبر کردن و صبراندن دیگران است. باید دیگران را به صبر دعوت کند. درون مایه صبر هم ربط 

 است. صبر را باید با ربط معنا کند. ربط عربی به معنای محکم است.
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 ساعت دوم

 بحث در مورد صبر نیاز به جلسات متعدد دارد و همه ما در زندگی مشکالتی داریم که نیازمند صبر هستیم. 

توفیق انجام خیلی از اعمال را صبر نداشتن از ما سلب کرده است. به این دلیل که تحمل آن کار در ما وجود ندارد، 

ن صبری است که انسان اثبات کرده و نشان داده است. دهد. میزان توفیق انسان در کار خیر به میزا خدا توفیق نمی

 موضوع صبر به عنوان یك گیرنده فیض الهی باید نگاه شود. 

 هاست.  شود بخاطر عدم وجود انسان صابر در آن بخش اگر خیلی از کارها در مجموعه ما انجام نمی

 شبکه معنايی صبر: 

  صبر با طاقت و استطاعت انسان، ارتباط مستقیم دارد.

 طاقت: قابلیت انجام کار یا مسئولیت 

 استطاعت:  قبول از روی طوع تکالیف آن کار و مسئولیت. 

 افتد.  اصبروا و صابروا با ربط و حق اتفاق می

 پس سه مولفه طاقت، استطاعت و ربط را برشمردیم. 

 شود . شود. ظرفیت وجودی انسان کم و زیاد می ظرفیت وجودی و ربطی که با حق محکم می

 آید.  اضطراب بخاطر جهل نسبت به ظرفیت وجودی و فقدان ربط بوجود می

 تابی است که در آن فرد نسبت به مقدرات الهی شکوه و شکایت دارد.  جزع و فزع: حالتی از بی

ام کند. ما قدر خودمان را پایین آوردیم. ام ها را محدود می دینی برود ظرفیت انسان جامعه اگر به سمت بد دینی یا بی

مانند. قرار است که ما هرچه  دهد که همه در حیرت می ساله رفتاری انجام می 12خمینی)ره( کاری کرد که بچه 

 شود.  رود طاقت و استطاعتمان بیشتر شود. وقتی حب دنیا در دلی زیاد شود، ربط در آن قلب کم می سنمان باال می

اصل جزع و فزع، بخاطر دلبستگی به دنیا و ترس از دست دادن دنیاست. بعد از رحلت پیامبر مردم به دو گروه مهاجر 

 تفاوتی شدند.  و انصار تقسیم شدند. صبر نداشتند. انصار دچار بی
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ضرت دانستند. در خطبه شقشقیه ح مهاجران مثل خلفای اول و دوم تهاجمی وارد شدند. حکومت را از قریش می

کنند. باید برای جامعه والیت فقیه قابل قبول باشد. در نظام سازی  السالم( شکستن صبر گروه ها را بیان می علی)علیه

 باید صبر اجتماعی فعال شود.

کننده قوت فرد  سازد. صبر تعیین ربط، روح جاری در صبر است و طاقت و استطاعت، بستر و ظرفیت وجودی را می

 و جامعه است. 

وَ إِن یَکُن مِّنکُم مِّاْئَةٌ یَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ   حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلىَ الْقِتَالِ إِن یَکُن مِّنکُمْ عِشْرُونَ صَبرِونَ یَغْلِبُواْ مِاْئَتَینْ  هُّا النَّبىِیَأَی

 انفال  65الَّذِینَ کَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَفْقَهُون.

 کننده قوت است. از آثار و نتایج صبر، توان است.  کنید. صبر تعیین نفر غلبه می 200داشته باشید به نفر صابر  20اگر 

 صبر: به معنی استمرار تا نتیجه است. 

ها و مقاصد صبر متفاوت است.  کند. انگیزه کند. ضعیف شدن ظرفیت وجودی را کم می ضعف درجه صبر را کم می

 انگیزه ممکن است ابتغاء وجه، ثواب، اطاعت از دستور  باشد. 

 ابراهیم 12الْمُتَوَکِّلُونَ.  ذَیْتُمُونَا وَ عَلىَ اللَّهِ فَلْیَتَوَکلَمَا ءَا  وَ مَا لَنَا أَلَّا نَتَوَکَّلَ عَلىَ اللَّهِ وَ قَدْ هَدَئنَا سُبُلَنَا وَ لَنَصْبرِنَّ عَلىَ

داهلل باق ولنجزیّن الذین کند. ما عندکم ینفد و ما عن صبر همیشه با توکل قرین است. توکل، ربط را درست می

خواهد حکم خدا را توانند غیراجتماعی باشد. اگر کسی ب صبر به طور حتم حرکتی اجتماعی است. صبر نمیصبروا. 

اگر رسول هم باشد باید در ابالغ بشنود و اطاعت و صبر کند، باید از رسول بشنود. پس عمل اجتماعی است. 

حکمش به اجتماع صبر کند. صبر نیاز به حکم و ربط دارد پس در اجتماع قابلیت بروز دارد. اصبروا و صابروا دارد. 

 افتد. بوسیله کسانی که یریدون وجهه هستند اتفاق میدر صبر، تواصی وجود دارد. صبر در انسان، 

یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَ لَا تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ   وَ اصْبرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوةِ وَ الْعَشىِ

 کهف 28عَن ذِکْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَئهُ وَ کاَنَ أَمْرُهُ فُرُطًا.  لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ

شود. بوسیله  اگر انسان اجتماعی است باید در قوم یریدون وجه قرار گیرد. در غیر این صورت صبرش شکسته می

 شویم. واستقم کما امرت.  کنیم و محکم می رسول ربط پیدا می
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ها در برابر صبر جامعه مسئول  . پس صبر، در ساحت اجتماعی است. انسانگیری صبر، حکم نیاز دارد برای شکل

پذیر نیست. صبر اگر اختالل داشته باشد، ظهور بیشتری دارد. اگر در  هستند. صبر بدون ولی، و ولی بدون پیرو امکان

یل از لبنان بخاطر زاست. شکست اسرائ آید ولی نبود صبر بیشتر مشکل ایمان جامعه اختالل ایجاد شود مشکل پیش می

 صبر بود. 

تر است.  تر است. عمل صالح به نسبت ایمان اجتماعی تر است. ایمان به نسبت تقوا اجتماعی تقوا به نسبت ایمان درونی

رسد. مثال اگر من نماز  کند اگر صالح باشد به طور قطعی آثارش به بقیه می کسی که عمل میاساسا اجتماعی است.

باید با والیت وارد اسالم اجتماعی  شود.  رسد. اسالم اجتماعی و فردی متفاوت می قیه هم میشب بخوانم آثارش به ب

شوند و قدرت معنا شدن  درصد روایات معنا نمی 99شد. انا مدینه العلم و علی بابها. اگر اسالم را اجتماعی ندانیم 

 ندارند. 

شود. در  بهتر بود. صبر و عزم در دنیا مطرح میکردیم  صبر جزء عمل صالح است. اگر اول عمل صالح را بیان می

شود ولی  آخرت صبر و عزم نیست و معنا ندارد. واآلخره خیر لك من االولی. اگر چه مومن به بهشت برود راضی می

اند. هر چه مواجهه با  های صابر آدم های دنیا دیده آدم صبر و عزم وجود ندارد. بهشت مثالی و بهشت برزخی داریم. 

بینید در واقع ذکر  کنند. وقتی انسان صابر می بال بیشتر باشد صبرش بیشتر است. روایات این بحث را بهتر باز میبستر 

 بینید.  را می

 واصطبر : صبر را باید پذیرفت. 

 طه 132لتَّقْوَى.وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَ اصْطَبرِ عَلَیهْا لَا نَسْلُكَ رِزْقًا نحَّنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعَقِبَةُ لِ

 اغلب آیات صبر، اجتماعی است. 

 (34حَمِیمٌ)  کَأَنَّهُ وَلىِوَ لَا تَسْتَوِى الحَسَنَةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ

 (فصلت35لَقَّئهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ)وَ مَا یُلَقَّئهَا إِلَّا الَّذِینَ صَبرُواْ وَ مَا یُ

 سوره قصص هم در این رابطه خیلی مهم است. 

 (79قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ)  قَوْمِهِ فىِ زِینَتِهِ قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا یَالَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتىِ  فَخَرَجَ عَلىَ
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 (80صَّابرِونَ)الَّذِینَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَیْلَکُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَیرْ لِّمَنْ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ لَا یُلَقَّئهَا إِلَّا الوَ قَالَ 

 81الْمُنتَصِرِینَ) فخََسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا کَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ یَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَ مَا کاَنَ مِنَ

عِبَادِهِ وَ یَقْدِرُ لَوْ لَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا وَ أَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْاْ مَکاَنَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ مِنْ 

 (82ونَ)لَخَسَفَ بِنَا وَیْکَأَنَّهُ لَا یُفْلِحُ الْکَافِرُ

 (83وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ)لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فىِ الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا تِلْكَ الدَّارُ االَخِرَةُ نجَعَلُهَا لِلَّذِینَ 

 صبر یعنی نداشتن علو و فساد بصورت دائم. صبر یعنی نداشتن اراده علو و فساد در زمین. 

 ایم؟!  صبریم و چرا این گونه تا جلسه بعد به این موضوعات فکر کنیم که مواقف صبرمان در کجاست و در کجا بی

تواند فرد را در رسیدن به  ظرفیت وجودی که در اثر ربط با حق )محکم شدن بواسطه حق( توان مضاعف یافته و می

سختی، مواجهه با گناه باشد. این مهم در اثر توجه فرد به  تواند انجام کار، مواجهه با غایت امری موفق نماید. امر می

 دهد.  منافع یا مقاصد باالتر و دریافت حظّ حقیقی رخ می

شوند ممکن است به نوع انسان  ها وقتی از آسمان سرریز می بستر ظهور این توان ساحت اجتماعی انسان است. واژه

اده است. واژه صبر وابسته به کف دنیاست. در برزخ و آخرت صبر بستگی ربطی داشته باشند. صبر از باال به زمین افت

گیرد. عمل، مقوم صبر است. جنس  معنی ندارد. ذکر و ایمان در آخرت هم هست. صبر در سیستم عمل شکل می

 عمل است. صبر،
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 24/7/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      عصر   ) جلسه   نهم ( مبارهک  سوره           

 

 صلواتبرای اینکه هر کس به هر قصد و نیتی که در این جلسه حاضر شده به باالتر از این قصدها برسد، 

ز تزلزل و اضطراب خارج شود سوره عصر کار گشاست. علل استحکام نداشتن و ایمان را در ای ا برای این که جامعه

 جلسات پیش گفته شد، موضوع تواصی و صبر را نیز بررسی شد.

 طاقت داشتن همراه با استطاعت یا طوع.  معنای صبر: 

 اسم این دو را ظرفیت وجودی گذاشتیم.

 «.جریان عمل تا نتیجه یا استمرار»و همینطور « اتصال به حق»، «ظرفیت وجودی»مولفه دارد؛  3پس صبر   

 خواهیم مفهوم صبر را بفهمیم تا هر کس ببیند صابر هست یا خیر.  امروز می

شود که  جَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ بِهِ صَابِرَةً. معلوم میالسَّلَامُ عَلَیْكِ یَا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ الَّذِی خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَكِ فَوَ

 داد. « امتحان»برای تشخیص صابر بودن باید 

دهد، در اینصورت حتی اگر خود واژه صبر در متن نباشد  مولفه صبر این است که امکان مطالعه به انسان می 3حُسن 

 توانید استخراج کنید.  شما مفهوم آن را می

شود و میزان پایداری آن جامعه در اجرای حکم  فیت وجودی در برابر کار یا امری در نظر گرفته میظر مفهوم صبر:

 الهی. 

با این مفهوم هرجای قرآن را باز کنید و از ظرفیت انسان صحبت شود و پایداری در کاری مطرح شد موضوع همان 

 موضوع صبر است. 

های  السالم(، تامین صبر برای انسان و جامعه است. صبر حیثیت به نوعی فلسفه و مقصد نزول وحی توسط انبیا)علیه

 متفاوتی دارد. گاهی برای نوع انسان است و گاهی برای شخص خاص. 

های الهی مشخص  اهلل علیها( ظرفیت نوع انسان در تحقق وعده از طریق انسان کاملی مانند حضرت زهرا)سالم

 شود.  می
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ای است که ظرفیت وجودی انسان را به نسبت حق در انجام امری تا رسیدن به نتیجه  مولفه 3پس صبر مفهومی 

 کند.  مشخص می

ساله  9حکم خدا متناسب با طاقت انسان است. پس اگر امری را از کسی خواست حتما طاقت داده است. بچه 

کنند.  شان را بیان نمی ها احساس درونی ت. نوعا انسانتواند روزه بگیرد و نماز بخواند. حجاب در طاقت زن هس می

ای که صدق ندارد صادق نیست. خیلی از کارها در طاقت ما هست  هر کس به اندازه صدقش صادق است و به اندازه

 آوریم.  ولی به روی خودمان نمی

سان باید حزن داشته دهد مسلما حزن دارد. موضوع صبر در حزن نداشتن نیست. ان کسی که پدرش را از دست می

 اش را انجام دهد.  باشد ولی باید تکالیف دینی

سالگی رسید و دچار مصیبت شد جزع و فزع  30اگر کسی در زمان بلوغ راجع به اصول دینش تحقیق نکرد اگر به 

د توان توان گفت که این مصیبت از توان فرد خارج است. اگر کسی مسیر رشدش را صحیح طی کند می کند. نمی می

 تواند تحمل کند.  صبر کند. حال که خودش رشد نکرده صبر هم ندارد نمی

دهد. حکم خدا متغیر نیست. شریعت کف  خیلی کارهای نکرده داریم و زاد و توشه ما حتی کفاف دنیایمان را نمی

یگر هم نوع حکم د 3کند. حکم الهی در درجه اول احکام شریعت است. عالوه بر این  دین و احکام را بیان می

 داریم. احکام فطری، عقلی، شرعی و وحیی. 

  .فطری: بدیهیات و انسانیات است و عمومیت دارد 

 ها عقلی: ضروریات و تخصص 

 رسد.  شرعی: در حوزه شریعت است و توسط مراجع به ما می 

 رسد.  وحیی: در حوزه قرآن است و توسط نبی به ما می 

شود. هر انسانی  طاقتی در حکم فردا می صبری و بی االن موجب بی تواصی به حق مقدم بر صبر است. عدول از حکم

 های خودش است.  طاقتی صبری و بی در طول زندگی مسئول بی

اش این  زنند. نتیجه فهمند که اگر به مدت یك روز درس نخوانند یك تست نمی خوانند می کسانی که کنکور می

کند، به همین راحتی و آسانی سرنوشت انسان تغییر  ر میشود که از یك شهر به شهر دیگر جایگاهشان تغیی می

 کند البته به دست خودش.  می
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تواند فهم  تواند چهار نوع حکم باال را برای خودش شکوفا کند. هر چهار مدل را می انسان موجودی است که می

 کند. 

خود انسان است. ابتال یا نعمت است گیرد. اگر ابتال تبدیل به مصیبت شد به خاطر  هر مصیبتی از خود انسان نشأت می

بیند.  اش می و یا از دست دادن چیزی است. مصیبت؛ از دست دادن نعمت است وقتی فرد آن را ناهمراستای زندگی

ابتال بخودی خود موجب شکوفایی فرد است و همراستای با فرد است. مگر اینکه انسان خودش اشتباه کند. مصیبت 

دهد و متوجه آن  بینند، دینش را از دست می از دست بدهد. برخی افراد مصائب را نمی یعنی این که انسان دینش را

 اند و یا سیئه.  ها دو نوع هستند؛ یا حسنه نیست. مصیبت در قرآن هم مثبت آمده و هم منفی. اصابه

دانند. در  بتال میدانند، بلکه ا رویکرد انسان به اتفاقات مهم است. اصحاب عاشورا اتفاقات عاشورا را مصیبت نمی

بیند بخاطر نگاه ناقص به آن  هایی که آمده بیشتر مقول قول است. وقتی انسان چیزی را مصیبت می قرآن مصیبت

 موضوع است. 

آید. اما  کند چیزی ظاهر شود. مثل تیری که از غیب می ای که انسان حسابش را نمی مصیبت زمانی است که از منطقه

ای که در سوره حدید است همه  دارد از غیب آمده است در کتاب نوشته شده است. آیهپن همین چیزی که انسان می

 کند. این موارد را بیان می

ای نداشته باشد. صبر فقط در  اخالص یعنی عمل برای رسیدن به خدا خالص باشد و قصد تقربش خالص باشد شائبه

 ها نیست.  مصیبت

 کنیم.  ا کند، موضوعات پیوسته به موضوع صبر را مطرح میبرای این که مفهوم صبر در نظرتان گسترش پید

 :ریزی کار کند یك موضوع اصلی در این رابطه صبر است. چون در  اگر کسی در حوزه برنامه برنامه ريزی

 ریزی ظرفیت فرد خیلی مهم است و باید اجرایی و عملیاتی شود.  برنامه

 :شود یا نه.  کند که این عمل تمام می روح عمل صالح صبر است. نوع شروع عمل مشخص می عمل صالح

رسد یا نه. علمِ به قوانین صبر، به فرد  کننده این موضوع است که عملی به نتیجه می نسبت صبر با عمل تعیین

 دهد. قوانین صبر به قوانین عمل تفوق و برتری دارد.  شناسیِ عمل می علمِ شخصیت
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 صبر زینت و آراستگی به عمل است. ما برای معنای واژه حسن، کلمات خوبی، نیکی، زیبایی و  ن:حُس

ای  شود. حُسن آن خوبی بریم. خوبی به ذات اطالق شده و نیکی به خاصیت اطالق می شایستگی به کار می

 است که شایسته است و نیك و زیباست.

 :پردازیم. منشأ و روح  طر همین اینجا زیاد به آن نمیبحث بعدی ما در سوره تکاثر یقین است. بخا يقین

صبر، یقین است. در روایات بحث صبر و یقین در یك باب مطرح شده است. صبر بدون یقین حاصل 

شود. یقین به معنی علم جزمی نیست. صبر به معنی تحمل نیست. نگاه ما به بحث صبر باید عوض شود.  نمی

صدر منافی با صبر است. شرح صدر یعنی قدرت عمل و وسعت در صبر باید شرح صدر باشد و ضیغ 

 کند.  کند و هم وسعت وجودی، صبر را زیاد می وجودی فرد زیاد باشد. هم صبر، وسعت وجودی ایجاد می

 :پایه هر بلوغی صبر در آن موضوع است. بلوغ عقلی، لبی، عاطفی، عبودیتی و غیره. صبر عامل بلوغ و  بلوغ

 رسیم.   هایی در بیاید به نتایج جالبی می های مختلف در قالب پرسشنامه ر صبر بلوغنشانه بلوغ است. اگ

 :کند. این انسان با طعنه،  کند و انسان را نشکن می قدرتی که فرد را در مسیر حق محکم می استحکام درونی

ند. استحکام ک شود نماد صبر و هرگز از حق عدول نمی شکند. این انسان می شمشیر و هیچ چیز دیگری نمی

های اصلی صبر است.  درونی همان کرامت است. بلوغ به معنای استطاعت است و استطاعت یکی از مولفه

 در تمامی موارد باال صبر یکی از اصول تعریفشان است. 

قصد داریم صبر را عینی و ملموس بشناسیم. اگر نتوانیم با مفهوم صبر ارتباط پیدا کنیم دچار خسران دنیا و آخرت 

شود از موضوع صبر به سادگی گذشت چون باید وارد زندگی شود. صبر باید مثل شکر شیرین باشد.  شویم. نمی می

 صبر تلخ نیست. باید تواصی به صبر هم داشته باشیم. 

سازی، تواصی به اتصال به حق، تواصی عمل تا  شناسی و ظرفیت بدانم برای تواصی به صبر باید تواصی به ظرفیتباید 

ریزی قرآنی به افراد یاد داد در واقع تواصی به  ریزی قابل اجراست. اگر کسی برنامه ها در لباس برنامه نتیجه است. این

 صبر کرده است.

*** 
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 ساعت دوم

، اصول 67در حوزه صبر روایات زیادی داریم، اگر کسی بخواهد به طور خاص مطالعه کند کتاب بحار االنوار جلد 

 ، تصنیف غرر الحکم را مطالعه کند. 2کافی جلد 

السالم( را به صورت  این بوده که کلمات قصار امیرالمومنین)علیه« تصنیف غرر الحکم»های کتاب  از ویژگی

ها  و کار را آسان نموده است. موضوعات شاخص مانند صبر در آن وجود دارد. بعضی وقتموضوعی چیده است 

ها چون روایات کم است آن  گذارند و بعضی وقت شوند و کار را کنار می آنقدر روایات متعدد است افراد گیج می

حکم جمالت قصار بین گذارند. خب طبیعتا ذهنیت مولفین در چینش روایات اثر گذاشته است. غرر ال را کنار می

 شود.  حذف و تحلیل آن سخت می« ها زمینه پس»شود،  ها بوده است. از یك جهت وقتی قصار می خطبه

دهم، دنبال یك سری  بندی ذهنی برای اینکه بتوانم روایات را بخوانم اول موضوع صبر را بسط می در یك دستهمن 

 روایاتی که برای استقامت در کار است.  های سخت است، یا گردم که راجع به موقعیت روایات می

بندی جدیدی ارائه داد، مثال روایاتی که در حوزه طاعت است، روایاتی که در حوزه حق  توان یك دسته بعد می

شدنش مرگ انسان  شود. برخی کارها مهلت تمام است. روایاتی در حوزه رسیدن تا عمل است؛ این دو دسته می

دسته بررسی شد. برای همین در انبوه روایات فکر ما شکل دارد و گیج  5د. تا اینجا است و برخی کارها مهلت دار

 نمی شود.

 ظرفیت وجودی، طاقت، نشکستن طاقت، استطاعت.  (1

 گیرد. عامل نشکستن ماست. والیت، توسل یا ذکر باشد. تواصی حق هم در این قسمت جای می (2

نجام دهیم، یا اینکه زمان دارد یا ندارد، یا زمانش تا عمل تا رسیدن به نتیجه. )اینکه یك کاری را نباید ا (3

 مرگ آدمی است.(

های کم نیاوردن انسان در دنیا  گردید که کم نیاوردید. راه دانید که دنبال چه بگردید، دنبال راهکاری می شما می

کارمان را با صبر کنید الزم نیست که کلمه صبر در آن باشد ولی ما شروع  است. وقتی شما مفهومی کار می« صبر»

 دهیم. تا بعدا روایاتی که در موارد مفهومی دیگر آمده است. انجام می

 الفصل السابع فی الصبر و الحلم و االستقامة
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  فضیلة الصبر و حقیقته

 (1/ 67الْإِیمَانِ )  رُ رَأْسُالصَّبْ 6214

 (4/ 50الْإِیمَانِ الصَّبْرُ )رَأْسُ  6215

 (1/ 113الْیَقِینِ )رُ ثَمَرَةُ الصَّبْ 6216

 بینیم، پس یافته ما از قرآن صحیح است. گفته شد که صبر و یقین با هم ارتباط دارد، حال در روایات این را می

 (1/ 178ثَمَرَةُ الْإِیمَانِ ) الصَّبْرُ 6217

 (1/ 196کُلِّ أَمْرٍ )الصَّبْرُ عَوْنٌ عَلَى  6218

 (1 /197الصَّبْرُ أَفْضَلُ الْعُدَدِ ) 6219

 عدد یعنی عِدّه و عُدّه.

 ای. صبر در روایات اگر برای غیر حق بیاید امری است کنایه

 آید. تا اینجا این روایات در قسمت فاتحه می

 (1/ 206[ لِبَاسٍ ) وَى ]أَوْقَىالصَّبْرُ أَقْ 6220

 رود. لباس حالت ستر و زینت دارد. این روایت در قسمت حسن می

آید کارکردهای صبر را بیان  کند و برخی روایات که در فصول شما می معنای صبر میبرخی روایات کمك به 

کند. یعنی هر قدر انسان تقوایش در جایگاهی که هست، بیشتر باشد صبرش بیشتر است. لباس تقوا بهترین لباس  می

 است. پس صبر با لباس تقوا مرتبط است.

 

 (1/ 235مَطِیَّةٌ لَا تَکْبُو ) الصَّبْرُ 6221
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 کسی که صبر کند در امن و امنیت است. مرکب رام است.

 (1/ 277حُسْنُ الِاصْطِبَارِ ) الْکَرَمُ 6222

شود؟  کند. استحکام درونی انسان چگونه ایجاد می شود. استحکام درونی را بیان می جا مطرح می کرامت با صبر این

 ایستد. ر آن مردانه میدهد و د با حسن اصطبار یعنی فرد خود را در موقعیتی قرار می

صبر جمیل با این روایت متفاوت است، صبر جمیل یعنی صبری که در آن پاداشی است که اسوه و الگو شده است، 

 رویکردش نگاه دیگران به اوست. مثال دیدی فالنی چه کار کرد؟!

 (1/ 307[ ) صَابِ ]الْمَصَائِبِالْمُصِیبَةُ بِالصَّبْرِ أَعْظَمُ الْمُ 6223

 بزرگترین مصیبت نداشتن صبر است. بدترین مصیبت در دنیا نداشتن صبر است. یعنی

سال اول رشد برای آموزش صبر، عمل کودك و نتیجه را در نظر بگیریم و بعد زمان رسیدن عمل به نتیجه را  7در 

کنیم. باید  زیاد می دهیم. ولی صبر باید در حدّ طاقتش باشد. پس فاصله عمل و نتیجه را یواش یواش برایش امتداد می

 این فاصله برای کودك خوشمزه باید باشد. 

اصال خوب « با ناخوشی به صبر واداشتن»و « کراهت»طوع به معنای رغبت در صبر حتما باید وجود داشته باشد. 

 هاست. این حسن اصطبار است. نیست. همه زندگی ما تا دوره دبیرستان زورکی است و براساس تحمیل کار به آدم

 هایت را بنویس، این فاصله درست است؟ گوییم که مشق خواهد، می ای که بستنی می بچه وال:س

ها با شکوه باشد. باید گفت مثال اگر بستنی  نه باید این فاصله با ذوق باشد. باید استقبال کند. باید نتایج برای بچه

 خواهی باید برویم بیرون و تا مغازه پیاده برویم.  می

. صبر، خرما است. دنیا را هر کاری که کنید خوشمزه است!!! هر کاری کنید برای آدم پرمنفعت صبر شیرین است

 گویید: هر روز چلو کباب! اَه اَه( است. دنیا را هر کاری کنید زهر است و بد است. پرنعمتش کنی زهر است. ) می

خدا ارتباط برقرار کردن. دنیا برایش خیر کند با  کند، و شروع می مومن را در سیاهچال که بیندازی یك قبله پیدا می

ها در  ای است به نام رحمت الهی. او همیشه مجاور رحمت است. تالطم است. علتش این است که مومن دارای عطیه
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او اثر ندارد. مبدا خوشی خداست و مومن با خداست. با خدا باش و پادشاهی کن! بی خدا باش، هر چه خواهی کن. 

 گیرد ولی ارادتش نباید به خدا کمتر شود. ارد شد، اشکالی ندارد. حزن میاگر مصیبتی بر او و

عامل اتصال دائمی به خدا صبر است و این شیرین است. اتصال به حق باید از نوع علم باشد، اسمش ربط است.  

 200تی آیه تواند ثابت باشد. ما باید دنبال منشاء صبر باشیم که ربط است. وق وقتی دلش به جایی محکم شود می

 گوید؛ ربط باشید یعنی شفع هم باشید برای خدا. یعنی تواصی به صبر است. سوره آل عمران می

گوییم صبر مواجهه  های ما مهم است. ما می علت اینکه صبر برای ما ناگوار است، برای این است که تعریف مواجهه

 . الصبر عون علی کل امر یعنی اتصال دائمی است.گوییم هاست. ولی ما اینجا صبر را با اتصال به حق می با ناخوشی

 (1/ 24الصَّبْرُ مِلَاكٌ ) 6227

کند.  دار می کند. ملك دار می مالك عربی و فارسی متفاوت است. مالك به معنای بنیاد است. یعنی صبر انسان را بنیه

به معنای دارایی است. صبر نوعی دهد. مالك به معنای معیار نیست بلکه  کند. یعنی صبر به انسان مِلك می دارا می

 دعاست.

گوییم که این چقدر  ارزد. یعنی همان معیار خودمان است ولی می گوییم این آدم چند می مالك آن است که می

 ارزد، ظرفیت وجودی است. می

 (1/ 329الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ ) أَوَّلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ 6226

باشید روایات را فارسی ترجمه نکنید. زیرساخت عبادت انتظار فرج است. یعنی کار  اول به معنای پایه است. مواظب

اید. انتظار فرج یعنی پاداشی که در انتهای عمل است. عبادت برای تقرب و فرج است.  دهید و منتظر نتیجه انجام می

جه )فرج( فاصله را باید رعایت پس انتظار فرج اولین عبادت است که فقط با صبر امکان دارد. یعنی از عبادت تا نتی

 کنی و آنقدر ادامه دهی که نتیجه دهد. این خیلی مهم است.

 (2/ 6[ ) إِتْقَانِ ]الْإِیقَانِالصَّبْرُ أَوَّلُ لَوَازِمِ الْ 6228

 بعدا راجع به یقین و ایقان صحبت خواهیم کرد.

 (2/ 68ةٍ وَ عَطِیَّةٍ )الصَّبْرُ أَفْضَلُ سَجِیَّةٍ وَ الْعِلْمُ أَشْرَفُ حِلْیَ 6230
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 ای که نمود دارد.  مقایسه صبر و علم؛ صبر باید روی سجایا برود. سجایا اخالق پسندیده و شایسته

دهد. درونمایه صبر  شود آن صبری را که افضل السجیه است نشان می حلیه و عطیه دادنی است، علمی که داده می

 علم است.

ظرفیت وجودی شخص در درون او ریخته شده، علم آراستگی یافته است. صبر عبارت است از علمی که به واسطه 

علمِ عطا شده خدا، علم حضوری و شهودی است، مثل نور است. ما باید کاری کنیم که اگر کسی مشکل صبر دارد 

علم  مشکلش از طریق از علم به حقایق حل شود. علم را حلیه نامیده است، یعنی علمی که نمود زیبایی داشته باشد.

 حلیه است.

 بیند. آید، با آن همه چیز را آراسته می وقتی علم می

 (2/ 69یَکْظِمَ مَا یُغْضِبُهُ )الصَّبْرُ أَنْ یَحْتَمِلَ الرَّجُلُ مَا یَنُوبُهُ وَ  6231

آورد را کظم  کند و آن چه که او را به غضب می شود را تحمل می چه که بر او وارد می صبر این است که آن

 دارد و این صبر است.  کند و او را به کظم غیظ وا می دار می کند. صبر، فرد )انسان( را نسبت به مصیبتش طاقت می

نوع صبر موقعیتی و غیره  10کند. حدود  انواع پیدا می گیرد. صبر تر شود صبر هم انواع می امور شما هر قدر گسترده

 توان داشت. را می

 (2/ 73خَلَائِقِ الْإِنْسَانِ ) [ الْإِیمَانِ وَ أَشْرَفُ الصَّبْرُ أَحْسَنُ خلل ]حُلَلِ 6232

م برد یعنی هر وقت که حکم شما حک اشرف خالیق االنسان؛ این عبارت یعنی صبر را روی احکام فطری انسان می

 شود انسان.  فطری است، آن صفت فطری شده و می

 صبر عند حکم الفطری 

 صبر عند حکم عقلی 

 صبر عند حکم شرعی 

 صبر عند حکم وحیی 

 آورد و کاری با شریعت و وحی ندارد.  های انسانی به بار می دهد که ما اوامری فطری داریم که صفت نشان می
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شوید. هر روایتی درون خودش عمقی دارد که فعال ما  یات آشنا میدر حال حاضر شما دارید با سطح باالیی از روا

توانید پیدا  های بیشتری را می بندی شما نسبت به صبر بیشتر باشد، روایت تنها در سطح آن هستیم. هر چه که دسته

  کنید.

ئق یعنی دهد. اشرف خال صبر احسن خلل است یعنی حالت پیوند بین صفات انسانی دارد. شرافت یعنی وزن می

 بهترین صفات. نجیب دیدن و شریف دیدن است.

صبر یعنی ایستادن، راه افتادن یك بچه و راحت راه برود. آیا این تلخ است؟! صبر یعنی استقامت داشته باشد. صبر 

م کنید؟ صبر یعنی کار را انجا تا کار با هم قبول می 20خواهید کار انجام دهید، پس تمامش کنید. چرا  یعنی شما می

 اش را ببینید. آیا این تلخ است!؟ دهید تا نتیجه

صبری است. اگر صبر را اینطور معنا نکنید این  ها از بی کند و همه تلخی صبری است که زندگی را تلخ می این بی

 شوند. روایات هیچ کدام خواندنی نمی

 (2/ 257وَ مِلَاكُ الْأُمُورِ ) الْزَمُوا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ دِعَامَةُ الْإِیمَانِ 6233

ها  کند. این کند. ثروتمندتان می صبر استوانه ایمان و مالك امور است، نگویید معیار امور بلکه شما را دارا می

مواردی است که به تدریج وارد دین ما شده است و صورت دین ما را کریه کرده است. االن هر بنده خدایی که 

ریزی یاد  فهمد که باید زجر بکشد. هر کسی که برنامه ای می قرار است صبر کند به گونهدار شود و  خواهد دین می

 شود. دهد مربّی صبر است. علوم اجتماعی پایه اش روی القای صبر است او مربی صبر در جامعه می می

 

 (.2/ 488إِنَّ أَحْمَدَ الْأُمُورِ عَاقِبَةُ الصَّبْرِ ) 6236

 کند. شود و احمدترینش زمانی است که میل به صبر پیدا می است. انسان محمود میصبر ذائقه تغییردهنده 

 فهمند؟ میزان صبر تك تك ما را از چه می

یك پرسشنامه راجع به صبر برای خودتان درست کنید، صفات متوسط، ضعیف و خوبتان را بنویسید. تا حدی که 

 ضعیف حذف و متوسط خوب و خوب بهتر و مستمرتر شود.
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 مستمر کمی گاه چهی 

 صفات <<صبر

 خوب

 متوسط

 ضعیف

   

    عبادات

    رفتارها / اعمال

    حاالت

 

کنید. مهم این است که در این راه بیفتید. اگر هر  گیرید و به سمت باال حرکت می مهم این است که یك شاخص می

مشکالت نظام آموزشی سر این دهد. یکی از  آورد. منحنی رشد صبرش جواب می ماه آن را چك کنید صبر می

کنید دانشگاه خراب  کنید، دبیرستان را درست می کنید دبستان درست می است که مهد کودك را درست می

 شود. می

کنیم. افعال، مقاصد و  صبر یعنی پیوسته تحت تعلیم باشد تا به نتیجه برسد. عبادات و رفتارها و حاالت را جدا می

 ها و نیّات است. انگیزه

 ها آماده شود.، ازین پرسشنامه 3الی  2خیلی خوب است اگر برای جلسه بعد 

ریزی نیست. علم  هر قدر صبر وابستگی فرد را از محیط بگیرد، این صبر بهتر است. دنیا محلّ تغیر است و جای برنامه

 نیست.اش خوب  انسان باید انسان را از محیط جدا کند. صبرهای مشروط شروعش خوب است ولی ادامه

صبری  کنند. این خودش بی هایشان را سر کارهای مختلف بیهوده صرف می ها وقت برای من جالب است که بعضی

ها دیگر شاهکارند. یعنی برای فرد  اند. این صبری این مدل آدمها این است که هدف تعریف نکرده است. بی

 العمل بودن مثل این است که صورت مساله صبر را پاك کند. خالی
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اند تا چه برسد به اینکه اصال  اند، برخی نسبتا ممدوح اند. ممدوح خی از صفات، کامال واضح است که خوببر

 ممدوح نیست. 

 اصول کافی را هم نگاه کنید مبحث خوبی است. 2روایات جلد 
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 1/8/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      عصر   )  دهم ( مبارهک  سوره           

 

 برای سالمتی خودتان صلواتی بفرستید.

 .برای اینکه خداوند به اعمال ما جاودانگی و  برکت دهد صلواتی بفرستید

جلسه قبل بحث پیرامون صبر بود. قصدمان این بود که در این جلسه سوره مبارکه تکاثر را کار کنیم، دوستان چند 

 کار پژوهشی راجع به صبر انجام دادند که نشان خواهند داد. اغلب در این کالس باید شأن پژوهشی حفظ شود.

به هر حال  -ست گذاری آن هم نظراتی روی اسمکه بر –رود  بررسی یك سوره وقتی به سمت پژوهش یا تحقیق می

مفهومی به عنوان تفقه در دین است. واژه درست این کار، تفقه در دین است که در اصل یعنی فهمی در فقه به کار 

ای که هست و نیست را فهم وکشف کند. ممکن است برای خودش کار کند و ممکن است  برده شود به گونه

 د.قلمروی آن برای جامعه باش

 اگر کسی قرار باشد تفقه کند:

 کند. این موارد بنیادی است. ها پیدا می ها میل به هست و نیست برخی وقت  (1

 کند که نوعا مهارتی هستند. گاهی به بایدها و نبایدها میل می (2

معنای این گیرد. این به  گاهی ممکن است هست و نیستی در باید و نبایدها گفته شود که جنبه باید و نباید به خود می

 ندارد، و برعکس.« باید و نباید»پس « هست و نیست»گوییم  نیست که وقتی می

کند. اساسا باید و نباید هست و نیستی است که در مرتبه  و نبایدها محل و بستر و مرتبه اهمیت ویژه پیدا می در باید

 است.

آن هم ندارد. چون هست و نیست در  اساسا امر و نهی همان هست و نیست در یك مرتبه خاص است و ماهیتی غیر

 شود. شود از آن باید و نباید فهم می ای مشخص می یك مرتبه

بنابرین در بایدها محل و بستر مهم است. اگر خواستید کار مهارتی کنید باید به سنّ و جنسیت و شأنیت و... مخاطبتان 

 دقت داشته باشید.
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گونه است که این  یم که؛ جنسیت در آن مطرح نیست به اینممکن است بگویید: سطحی از مباحث را در نظر دار

 تحقیق بنیادی است.

وقتی از شما خواستند که کار مهارتی انجام دهید اول باید مخاطب و محل و بستر را در نظر بگیرد و حقایق قرآن و 

 روایات را در قالب آن بریزید.

آورد. لزومی ندارد  مطالب بنیادی می خاطب را رویدر تحقیق بنیادی، مثال کم وجود دارد، سنگین است و ذهن م

 خواهد تفقه کند او باید کتاب بنیادی را بخواند. هر کسی کتاب بنیادی را بخواند. متخصصی که می

توانید خیلی چیزها را  زنند یعنی شما نمی شود، مخاطب و محل و بستر آن به مطالب حدّ می وقتی کتابی مهارتی می

های او در نظر گرفته شود و ذهن فرد نباید به سمت منفی برود و باید حداقل تبعات را داشته  نیتبگویید و بایستی ذه

افتد و به جای اینکه کتاب  کنید که مخاطب به یاد مشکالتش می باشد. مثال شما یك مطلبی را با مثالی بیان می

 شود. بخواند وارد خاطراتش می

ها شود و به نوع زندگی  با مردم حشر و نشر داشته باشد و وارد زندگی آننویسد بایستی  بنابرین کسی که مهارتی می

 هایشان تسلط داشته باشد. و ذهنیت

شود مطلب گم شود. زندگی با مردم نیز  کنند که سبب می پنداری می خوانند و همزات گاهی یك مساله مهارتی می

 های مهارتی الزم است. در کنار ذهنیت برای نوشتن کتاب

های مهارتی بنویسد باید  خواهد چنین کتاب به یك روستایی با یك تهرانی متفاوت است و اگر کسی می بتالمسائل م

تواند احصاء  ها مواردی است که می با مردم زندگی کرده باشد و بتواند برآیند زندگی مردم را احصاء کند. البته این

 شود. 

 شان:خواهند کار مهارتی کنند، باید هر مطلب کسانی که می

 به هست و نیست یا قانون متصل شود.  (1

 گفته شود که برای چه مخاطبی است؟ (2

در چه بستر یا محلی است؟ گفته شود که برای این مخاطب با این رنج سنی مربوط به فالن بستر )بطور مثال؛  (3

تر  اعیمدرسه یا خانه( است. تفاوت بستر با محل؟ محل عینیت دارد، مثال فالن روستا. بستر مقداری انتز

 است. مثال خانواده، فامیل و غیره است.
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 شود. در چه مرتبه از جنس و علم واقع می (4

 شود. شود و کار مهارتی بر مبنای آن انجام می شوند، شناسنامه تهیه می بندی می این موارد جمع

 و چه علمی است؟ها نیز چنین است. باید بداند که این کتاب در چه بستر و مخاطب، چه جنس  شیوه ارزیابی مهارت

ایم و  های قرآنی افتاده شود، ما در سیر پژوهش ما کاری نداریم با کارهای مهارتی که در سطح دنیا انجام می

 منظورمان این است. 

در کار ما الزم است که در همه سطوحش روایت داشته باشد یا شبه روایت )داللت روایتی( یعنی هیچ مطلبی را فرد 

 آن داللت قرآنی یا روایی باشد.ننویسد مگر آن که در 

ممکن است کسی بگوید که این امکان ندارد، گاهی برخی مسائل موضوع روایت نبوده است. بایستی موضوع 

شود. بیشترین حکّام جور در عرصه  تحلیل شود و متناسب با آن روایت یا آیه بیاید و اگر چنین نباشد خودرأیی می

 دهند.  ا به خورد جامعه میکنند و آن ر باید و نباید ورود می

 پس برای هر باید و نباید الزم است که یك سندی در ذهن نویسنده باشد.

ساله را بیدار کنیم یا نه؟  7اش این است که بچه  سال، مهارتی 7-10خواهیم نماز را مهارتی کنیم، برای سنین  مثال می

 خواهیم بیدار کنیم چه داستانی سرهم کنیم که بیدار شود؟  اگر می

 شود. این جا شروع میسالگی بچه را به نماز وادارید، پس از  7سالگی، از روایات آمده که باید از  7این که گفتیم 

های ترغیب و... که تابع قانون دیگر بیدار شود و این موارد و گزینهکه چه بگویم که  کنم یا این نوازششاینکه من 

 است. باید قانونش را بدانید و سندش را احصاء کنید.

 این حرف را بگوئید.های زیر سن بلوغ را تشویق مادی کنیم؟ باید دلیل داشته باشید تا  شود که بچه آیا می

پس ایم.  شود بچه را در این سن، تهدید کرد؟ ممکن است که بگویید؛ تهدید در این سن را در روایات نیافته آیا می

 باید نظام تشویق، ترغیب و مجازات قواعدش استخراج شود.

تر است. کتابهای بنیادی  توانید بگویید که کتاب مهارتی نوشتن از کتاب بنیادی نوشتن بسی سخت با این احتساب می

 تر شود. های مهارتی راحت شود تا کار کتاب استخراج می
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ای طراحی شود که تشویق و مجازات آن طبق روایات باشد، نه اینکه طبق ذهنیت  های مهارتی باید به گونه کتاب

 نویسنده باشد.

ل کند، باز هم اشکال دارد. مثال ای بیاورید که مخاطب مهارت را طبق فهم خودش عم حتی اگر قاعده را به گونه

 رود. آید و پیش می اول دبستان غلبه با بازی است و بعدش هم داستان می

خواهید این موارد را برای  خلق یا صبر؛ می ای باید اقتضائات سنی را استخراج کرد. مثال راجع به حسن در یك قاعده

« ها هست و نیست»ری روایت و آیه دارد که در سطح ها یك س سال اول یا دوم بصورت مهارتی تعریف کنید، این 7

 شود. رود و اقتضائاتشان گرفته می می

 شود.  کلیه مواردی که مربوط به بلوغ عاطفی است در سنین دیگر خاموش می

 باره اهلل( یك کتابی در این حال حاضر کتابی پیرامون مبانی تشویق و تنبیه باشد نداریم، البته آقای اعرافی)حفظه رد

 هایشان هم در حال چاپ است. دارند، البته کتاب

 اگر کتابی براساس هست و نیست حقیقی نباشد، پس حتما بر هست و نیستی دیگر بنا شده است!

ها را تولید کرد، در آن بنیادهای  گیریم مثال تربیت در مدارس ژاپن، باید فرض گاهی مواردی را با تجربه فرا می

 رت بیان کرد.اسالمی را یافت و به آن صو

مثال صبر زینت هر عمل است. اگر خواستی عملت زینت داشته باشد الزم است صبر داشته باشی. صبر کاری مطابق 

با طاقت و استطاعت را بصورت مستمر انجام دادن تا رسیدن به نتیجه است. پس اگر خواستی عملت زینت داشته 

اعتت باشد. اگر خواستی عملت زینت داشته باشد الزم است باشد الزم است کاری را قبول کنی که در طاقت و استط

تك این موارد باید   که کارت را استمرار ببخشی و کارهایی که موجب تزاحم با آن است را نپذیری. برای تك

 روایت داشته باشید.

  



148 
 

 پرسشنامه

 درصد موارد

 %50مثال  دارم که در طاقت من باشد. کارهایی را برمی

...  

...  

...  

 

گوییم که حضور روایات کم است، ولی االن  السالم( نیست. گاهی می بیت)علیهم حرکت ما به سمت روایات و اهل

 ها هم کم است. باید بگوییم که نه تنها حضور روایات کم است بلکه حرکت و شتاب ما به سمت آن

 

 پژوهش بنیادی

 شود. شود، شکوهش بیشتر می کار وقتی بنیادی می

 کند و نظام  ای نظام موضوعی درست می هایش است به گونه حقیقتی کشف هست و نیست وقتی یك

تواند به سند باالدستی، راهبردی و تخصصی تبدیل شود. سندها در این قسمت  شود، می مسائل مطرح می

 شود. مثال سند صدا و سیما. بررسی می

 ند نظام فقاهت تولید کند، اسمش سند کند. اگر سندی نتوا در این قسمت است که نظام فقاهت ایجاد می

 نیست.

 کند. پژوهش بنیادی به سرعتِ فقیه در کشف حکم کمك می 

شود، باید بتواند بگوید که تشویق و تنبیه روی تفکر، تعقل، رشد و .... چه تاثیری  وقتی مثال یك کار بنیادی انجام می

دقیقه  5دهد و در کمتر از  ها جای می ه سوال را در آنگذارد؟! وقتی سند؛ تفکر، رشد و تعقل داشته باشد بالفاصل می

 دهد. پاسخ می
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است. گاهی کسی فقیه است، استدالل  است استدالل و استنتاج و سرعت در این کاردر نظام فقاهت، آنچه که مهم 

 تواند کاری کند. هم دارد، اعلم هم هست ولی اسرع نیست! صرف اعلم بودن نمی

ن ایران دیده شده است، آیا بزنیمش!؟ باید سرعت فقاهت داشته باشد و اینکه بداند که در هواپیمای آمریکا در آسما

 نظام مراتب و مسائلش چه قانونی مدّ نظرش بوده است.

نظام الهام به دلیل وجود این استدالل و استنتاج تعطیل شده است. فقیه باید کامل با سند منطبق باشد، هر چند که 

 باشد ولی این الهام باید حتما براساس نظام فقاهت انجام شود. شاید الهام به او شده

خداوند شیعه را طوری قرار داده است که تا نظام تفکر و تعقل و نظام سیستمی خود را فعال نکنند دیگر خبری از 

 الهام و غیره نیست.

باید سریعا کارهای مهارتی کنیم،  ما مامور به انجام کار به درستی هستیم، مامور به اینکه نیاز جامعه این است و ما

 نباید ما از مسیر اعتدال خارج شویم. با صبر باید پیش رفت.

 يک پیشنهاد:

های صوتی درست کنید عالی است. مثال  ها را تشکیل دهید، یا یك سری کتاب های برخی کتاب اگر بتوانید مباحثه

هایی چون نهج البالغه )بیشتر  ها برسند. کتاب وشتصنیف غرر را صوتی کنید. روایات باید سمعی شوند، باید به گ

اند و فراخوان همکاری  های انتشارات وارد کتابهای صوتی شده العقول بسیار خوب هستند. بچه ها(، یا تحف حکمت

 اند. داده

 السالم( در آن آمده است. بیت)علیهم العقول برای شروع بسیار خوب است زیرا از همه سخنان و روایات اهل تحف

اند و برخی به موضوعات مهارتی، مثال صبر به  برخی موضوعات در ذات خودشان به مباحث بنیادین نزدیك

موضوعات مهارتی نزدیك است. وحی، کتاب و یقین یك موضوع بنیادین است. این بحث را از این جهت مطرح 

ت کنیم. برخی موضوعات نسبت به بار همیشه بیشتر نتوانیم راجع به این موضوعات صحب کنیم که شاید برای یك می

خواهند مهارتی کار کنند بهتر است که اول از موضوعاتی که در  ترند. بهتر است کسانی که می برخی دیگر مهارتی

 طبعشان مهارتی است کار کند.
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 سه دسته موضوع:

 نزدیك به مهارتی (1

 نزدکی به بنیادی (2

 فی مابین بنیادین و مهارتی )مثل ایمان( (3

هارتی هستند، الزم است که اصول آن موضوع از قرآن استخراج شود، معنای آن هم از قرآن موضوعاتی که م

استخراج شود. بهتر است برای معناشناسی و فرآیندشناسی موضوعات از قرآن استخراج شود. خودِ موضوع، 

صبر بگوییم  خاصیتش نزدیك به مهارتی است، ولی چارچوب باید از قرآن استخراج شود. ما هر چه که راجع به

 شود. تبدیل به کاربرد می

 از قرآن راجع به معنای صبر دو مسیر داشتیم،

  مولفه استخراج شد: 3صبر در قرآن با این 

 طاقت و استطاعت (1

 اتصال به حق (2

 استمرار تا نتیجه (3

 شود. مورد هم از قرآن استخراج می 3اصول این 

 .یکی دیگر از دستاوردهای ما خود سوره مبارکه عصر است 

 

 براساس سوره مبارکه عصر، صبر:

 از یك طرف با حق،   (1

 عصر )زمان، یا نتیجه و عصاره( (2

 از یك طرف با تواصی (3

 از طرفی با ایمان   (4

 شود. و عمل صالح مرتبط می (5

 پس یك نمودار هم در سوره عصر داشتیم. در سوره عصر، صبر به معنای استحکام درونی معنا شد. 
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کند، عمل صالح قوامش به صبر است، پس یك چرخه هم در سوره  میپس فرد چون متصل به حق است صبر 

داریم. این بستگی دارد که عصر را زمان و بستر بگیرید یا نتیجه، که مفصال در جلسات قبل راجع به آن صحبت 

کردیم. چرخه ساختاری صبر، که خوشبختانه این چرخه در سوره عصر ذکر شده است زیرا گاهی برای یك 

در چند سوره آن را دنبال کرد، که خدا رو شکر این صبر در یك سوره به طور کامل آمده باشد. باید موضوع باید 

های صبر روایات را جایگزین کنید، گاهی باید طاقت را باال ببرید، گاهی اتصال به حق و  بتوانید در این سرستون

 غیره.

ها هستند و هر کدام از این  صول و هست و نیستستون کشید، این موارد ا 8توان یك جدول با  با این احتساب می

 کند. موارد با یك مولفه رابطه پیدا می

 شود. مثال در دوره دوم رشد، دوره افزایش استطاعت است و دوره سوم رشد، اتصال به حق مهم می

 

  ارائه خانم شهیدزاده راجع به روايات صبر:

 ها به شرح ذیل: سرستون هایی با موضوعاتی از روایت در ستون 180بررسی حدود 

 چیستی صبر:

 الصبر راس االیمان 

 الصبر ثمره االیمان 

کنند. هر وعده نماز یك ایستگاه است، وقتی نماز ظهر و عصر را به  ای صبر را بیان می این دو روایت حالت چرخه

 بسیار آمده است.ایم. ایستگاه در روایات و اذکار  ها را بهم نزدیك کرده کنیم یعنی ایستگاه هم نزدیك می

 اقتضاء شناسی

 اتصال به حقیقت

 وغیره.

 توضیح استاد و ادامه مباحث:
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بینید که برخی روایات  های روایی می . گاهی در بررسینبلوها یعنی  سازی برای صبر است و این عصر، به معنای اُسوه

هست که بگوید: باید نمودار  کنیم، ممکن هم شان نمی توان گفت: بررسی گیرند، که می دسته جای نمی 8در این 

 سوره عصر را مجددا بررسی و تجدید نظر کرد.

 (1/ 195) بِالظَّفَرِ کَفِیلٌ الصَّبْرُ 6312

ها تحلیل روایی الزم است. صبر از ظفر جلوتر است پس  کند. این صبر عاملیتی دارد و به ظفر رسیدن را کفالت می

و روشنایی بخشی است. صبری که کفیل است چراغ ظفر را  تر است، پس این باء، باء تجلّی ای ظفر نتیجه

 روشناید. می

تر نیاورده باشد، در  داند. باء را به ظفر داده تا ارزش ظفر را پایین داند و کفالتش را به صبر می ظفر را یك جریان می

ترجمه خوبی است.  این هم« صبر باشد تو را بس است که به پیروزی برسی»عین حال کفیل را با صبر آورده است. 

 بیاید.« استمرار تا نتیجه»تواند در قسمت  این روایت می

برای مهارتی کردن این نکته باید به این توجه کرد که باید در ابتدا صبر و کفیل و ... را در معنای عرفی معنا کنیم و 

 های دیگر کنیم. بعد از آن وارد داستان و قالب

 

 (5/ 346) النَّوَائِبُ عَلَیْهِ هَانَتْ بْرِالصَّ جُنَّةَ ادَّرَعَ مَنِ 6295

گیرد برای  جای می« باال بردن طاقت»شود. این مورد در  ها بر او خوار می هر کسی سپر صبر را به تن کند، سختی

تر  کند، وقتی بزرگ اینکه طاقت نسبت به مشکالت را مهارتی کنید؛ مثال زره انسان را از تیر و کمان حفظ می

 ر مانع بسیاری از مشکالت است.شود چاد می

کند، باید  گوییم زره بپوش، این یعنی چه؟ کسی که دارد تولید مهارت می گوید که مشکل دارم، می وقتی کسی می

نوائب برای مخاطب خرد و خاکشیر شود، بتِ سختی باید برایش بشکند. مثال مشکالت را این طرف و آن طرف 

 اندازم و غیره. می

تواند انجام دهد این است که  کنم که مشکل برایش بسیار کوچك شود. غایت کاری که می من باید یك کاری

 طاقتش را باال ببرد، از طریق پایین بردن مشکالت.
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 گوید چطور بگویی! این روایت هم سناریو و داستان دارد و هم می

 هانت علیه النّوائب:

بینید، مثال نشستن بیش از اندازه در یك مجلسی  یب میاولین مرحله این است که، بگوییم که شما از یك نواحی آس

 ها اعراض کن. زند، پس اعراض کن. پس مناطق آسیبت را بشناس و از آن آسیب می

ای،  ای که بجنگی، برای راحتی نیامده حالت دوم این است که بایستی برای فرد روشن شود که شما در این دنیا آمده

برد، باید با مشکالت مواجهه شد. پس فکر  تالء و مشکالت انسان را باال میرویکرد به سختی باید عوض شود. اب

 بینی است. کنیم. علت شکست صبر، عدم علم در موارد غیر قابل پیش مقابله با مشکل را برای او ایجاد می

 ساله بخوانید. 8این روایت را برای بچه 

توانند  نفر می 2تایی  100ان تولید مهارت است، از هر ها استعدادهای زیاد و متنوعی دارند، برخی استعدادش انسان

رسد که هر کاری را چپه  می ؛    % هم هستند که سریعا به ذهنشان2گویند.  گونه باشند. و سریع داستان و جریان می این

 % هم وسط هستند.1دهند.  انجام می

توان  ها هم می هایی معمولی آن ز حرف% را پیدا کنیم. بعضا ا1% و 2های  برای سرعت مهارت بهتر است که آدم

 توان این بحث را باز کرد. کتاب نوشت. یعنی در خرد جمعی می

تواند یکی از مصادیق مهارتی این کار باشد. تقویت اهداف و  بزرگ کردن مقاومت و قدرت برای یك بچه هم می

 شود. مقاصد و باال بردن طبع فرزند برای رسیدن به مقاصدش مهم می

در روایات به معنای ناگواری است، به معنای مطلق ناگواری است که موجب مشکالت رفتاری و افت نوائب 

شود. نائبه یعنی مسیر زندگی را مختل  شود. نوائب برای بچه ها، غیرقابل تحمل شدن یك کالس می عملکرد می

 افزایی و استطاعت است، در اولویت هستند. هایی که بر طاقت کردن. مهارت

تواند وارد شود. ولی محور اصلی و سرستون از آیات باید باشد. به طور  ایت، تا داستان سناروی جنگ میاین رو

 گوید که باید شجاعت و طاقت کودك بیشتر باشد. کلی باید بدانیم که این روایت می

 مراره الصبر تذهبها حالوه الظفر:

 تواند صبر کند. وت داشته باشد و میتواند حال توانید برای او درست کنید می به نسبت ظفری که می
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تواند بر  قانون: هر کسی بتواند مقاصدی تعریف کند که آن مقاصد برایش لذت بخش باشد به همان نسبت می

 ها صبر کند. مرارت

 يک پیشنهاد:

 گذارم. هر کدام را هر کسی خواست انتخاب کند: دقیقه شما را با چند روایت تنها می 10

 استخراج کند. از آن اصل و قانون (1

 فهمش از روایت (2

 یك مهارت از آن استخراج کند.   (3

 یك سناریو یا داستان یا مواجهه  (4

 

 مفتاح الظفر لزوم الصبر

پیروزی کلیدی دارد که آن کلید همراه با صبر است. ظفر کلید دارد، صبر همراهی و  فهم روايت: (1

 خواهد.  استمرار می

 پیروزی است. قطعا همراهی صبر، کلید پیروزی است. همراهی مستمر و دائمی با صبر، کلید اصل: (2

 برای آن که پیروز باشی باید استمرار مستمر داشته باشی. مهارت: (3

 ها. )ضیق( ها و گرفتگی ها، شدت ها، ناکامی کلید سختی پیروزی کلید چه قفلی است؟ (4

 تونی کارهاتو مثل قبل انجام دهی؟ باید  نفس کشیدن برای زندگی الزمه. نفس نکش، می داستان: (5

 ساعت مروری بر تصنیف غرر داشته باشد. 100خواهد کار مهارتی کند حتما حدود  برای کسی که می

 (.5/ 398) أَطَاعَ سُبْحَانَهُ لِلَّهِ وَ ظَفِرَ بِالثَّوَابِ وَ وَقَّرَ فَنَفْسَهُ صَبَرَ مَنْ 6326

 شود.  دهد پیروز می یابد و به ثوابی که خدا به او می کسی که صبر کند پس آرامش می

گیرد، و  گیرد، ثواب به او تعلق می کند و آرام می شود ولی صبر می گاهی کسی مشکلی دارد و مشکلش هم حل نمی

 خدا را هم اطاعت کرده است.
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هایی که تا کنون داشتیم ظفر بعد از صبر بود  داند. مهارت گری نمیداند. ظفر را چیز دی مقاومت کردن را ظفر می

آید، که طبیعی است، ولی وقتی مشکالت استمرار  ولی االن ظفر همان صبر است. مشکالتی برای انسان به وجود می

شود، فکر  ای می ها داریم این است که وقتی دچار مساله یابد باید چه کار کرد؟ یکی از مشکالتی که ما انسان می

 کند که همیشه در آن خواهد بود و از آن خارج نخواهد شد. می

 (.6/ 133) الصَّبْرِ لُزُومُ الظَّفَرِ مِفْتَاحُ 6330

 تر است. لزوم از استمرار باالتر است.  صبر خودش یك مساله است، لزوم صبر از آن مهم

 کردیم امروز این بود که نهضت نقادیون بود.آورد. حداقل کاری که  آورد ولی کتمان کردن صبر نمی علم صبر می
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 8/8/95    ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ( یازدهم  جلسه  )  عصر  مبارهک  سوره           

 

 صلواتتان و همه شیعیان عالم  بیت برای سالمتی خودتون و اهل

 کنیم. عمل موضوع مهمی در زندگی انسان است.  بحث عمل را در سوره مبارکه عصر پیگیری میامروز 

مندان  کنیم و عالقه های کلی این پژوهش را بیان می در حوزه مباحث قرآنی موضوعات پژوهشی داریم. ما چارچوب

 خودشان پیگیری کنند. 

های قرآنی یك بحث معناشناسی دارد. اصال باید بدانیم  موضوع عمل و پژوهش در این موضوع مثل بقیه پژوهش

 نوشت انسان وابسته به عمل است. گوید. همه سر که خداوند به چه چیز عمل می

در معناشناسی عمل، باید محدوده عمل در زندگی، انواع عمل، فرآیند تحقق عمل، عوامل موثر در عمل )تکوینی یا 

های المیزان مباحث در حوزه عمل است.  ترین بخش اختیاری(، قوانین مربوط به عمل مشخص شود. یکی از قوی

 شود. قانون حبط بر آن صادق می ،دانند و به خاطر همین جداشدن یمثال عمل را جداشده از انسان م

کنیم. انسانی که  عمل صالح یعنی عملی که صالحیت قرب الهی را دارد. بنابراین ما معنای عمل صالح را بررسی می

 است.   "کاالنعام بل هم اضل"عمل صالح ندارد یعنی 

انسان است. عِدل ایمان است. تاکیدش حتی از ایمان موضوع عمل صالح یك موضوع کلیدی و مهم در سرنوشت 

آورد قیدش ایضاحی است نه  هم بیشتر است. ایمان همان عمل صالح است و اگر ایمان را همراه عمل صالح می

وابسته به عمل صالح است. تمایز انسان نسبت به سایر موجودات این است که انسان  ،احترازی. انسانیت انسان

 ح داشته باشد. تواند عمل صال می

است. عمل صالح  از سایر موجودات شود در واقع تمایز انسان هر قانونی که در حوزه عمل صالح کشف می

های زندگی است. وجه تمایز تفکر دینی و غیر دینی، عمل صالح است. عمل  ترین موضوع در حوزه مهارت اِحکامی

 صالحیت پذیرش خدا را دارد. ،صالح

کند. مخلوق انسان یا جزای  شود و مخلوق تولید می هر قدرت خالقیت و خالقیت خدا میانسان با عمل صالح مظ

آفرینی  ها در الیه غیب نقش گیرد. عمل شود و یا پاداش می پاداشی دارد و یا جزای عِقابی. بواسطه عمل عقاب می

 کنند.  می
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اگر سیئه داشته باشی مثل همان سیئه عقاب گیری و  ای انجام دهی ده برابر آن پاداش می گوید که اگر حسنه قرآن می

 هایمان را ببینیم.  داری. وای به حال ماست اگر مثل سیئه

ام کسی در این حوزه  گسترده است. ندیده بسیار "عمل". برد و دشوار است پژوهش در حوزه عمل خیلی کار می

اند. همه مطالب  بخوبی قوانین حوزه عمل را استخراج کرده طباطبایی)ره( کار کرده باشد. فقط حضرت عالمه

المیزان در حوزه عمل جمع آوری شده است. ولی ما به کتاب جامعی در حوزه عمل نیاز داریم که هر کس خواست 

بار ریشه عمل در   360کتاب بنیادی است. مهارتی نیست. « کتاب عمل»مهارتی کار کند به آن کتاب رجوع کند. 

گزاره راجع به عمل از قرآن  200نویسی کرد. مثال  آیه را گزاره 313در قرآن آمده است. می شود این  آیه 313

 استخراج شود که کار جالبی است. 

رسد.  رسد یا سخت می به نتیجه نمی فرد ،ها در قرآن در موضوعاتی مثل عمل یا علم به علت کثرت این واژه

های  هاست. برای این که پیچیدگی یم که بیشترین تکرار این واژه در کدام سورهکنیم تا ببین ها می نگاهی به سوره نیم

 کنیم.  پژوهش را نشان دهیم چند آیه را مطرح می

مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَاذَا قُواْ مِنهَا وَ بَشِّرِ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لهَمْ جَنَّاتٍ تجَرِى مِن تحَتِهَا الْأَنْهَرُ کُلَّمَا رُزِ»

 (بقره  25) «هَّرَةٌ وَ هُمْ فِیهَا خَلِدُونالَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَ أُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا وَ لَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُّطَ

ینجا مهم است. پس ها. ارتباط عمل و ایمان با رزق در ا شان جناتی است با این ویژگینتیجه ایمان و عمل صالح

نتیجه ایمان و عمل صالح رزق است و این رزق در دنیا و آخرت تشابه دارد. مشابه ثمرات آخرت را در دنیا 

 اند.  داشته

 

عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ الصَّبِینَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ االَخِرِ وَ   إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ الَّذِینَ هَادُواْ وَ النَّصَرَى»

 (بقره 6«)لَیهْمْ وَ لَا هُمْ یحَزَنُونوَ لَا خَوْفٌ عَ

ها و  گذاریم. در گزاره آوریم و صحه می وقتی خدا اصرار دارد که عمل صالح را همراه بیاورد ما هم همراه هم می

 نیم. عمل صالح پیوسته با ایمان آمده است. ک تعریفمان از عمل صالح، ایمان را هم استفاده می

تدبر »روایات عرضه کنیم. در کتاب  شود را برگرفته میای که م فهمی رجوع به روایات است. باید نتیجه تست قرآن

نوشته شده و  85قوانین مربوط به عمل بصورت خالصه آمده است. این کتاب حدود سال« چیستی چرایی چگونگی
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کنیم و کاری  صفحه ارائه شد. البته االن از ابتدا پژوهش می 10مل بررسی شد و نتیجه در حدود روایات مربوط به ع

 شویم. باید خالی الذهن وارد موضوع به مطالب قبلی نداریم. 

لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَ إِنَّ مِنهْا لَمَا  ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ فَهِىَ کاَلحْجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الحْجَارَةِ»

 (بقره 74) «بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونیَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ إِنَّ مِنهْا لَمَا یهَبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ 

کند که وزر و وبال است. قلب منشا عمل است.  پیدا میقساوت قلب با عمل ارتباط دارد. از قلب قسی عملی بروز 

نویسی کنید باید  زند. اگر خواستید این آیه را گزاره اگر دچار قساوت شود عملش به خود فرد و دیگران آسیب می

ر اسرائیل شروع کنید. مطالب المیزان را هم بخوانید و نتیجه بگیرید. رابطه فعل و قساوت و عمل د از سر داستان بنی

 جا مهم است.  این

اسرائیل خداوند ماکتی از حقایق را برای ما ایجاد کرده است. برترین قوم عالم در فهم حقایق  های بنی با داستان

اسرائیل تمام  شود را این قوم بروز دادند. بنی هایی که از حس تا عمل در انسان ایجاد می هستند. تمام تعارض

ترین خصوصیتشان این است  بصورت منفی و مثبت از خود بروز دادند. مهم های انسانی جمعی و فردی را خصوصیت

 اهلل تعالی فرجه( هنوز باقی هستند. مدعی منجی هم هستند.  که چنان فضلی دارند که تا زمان ظهور امام زمان)عج

سازی تفکر ارائه شده  فعالاسرائیل، تبیین در حوزه  در حالیکه بوسیله بنی کنیم، اسرائیل را نگاه می ما با دید منفی بنی

است. امروز باید یك معنای حداقلی دربیاوریم و بعد کاملش کنیم. یکی از خصوصیات این نوع آیات این است که 

 کنند.  محدوده و مصداق عمل را مشخص می

اسرائیل هم به  ایمان یا کفر نسبت به بعض کتاب خودش عمل است. چون بروز دارد. ارتکاب قتل برای بنی

خاطر بوده است. عمل دارای مراتب است. بعضی از مراتب تفوق دارند. ایمان یا کفر به بعض کتاب منجر  ینهم

 شود به این که انسان قتل مرتکب شود.  می

ها و داعش  کار وهابی االن "یومن ببعض و نکفر ببعض"شکستند. اولین توبیخ خدا این بود که چرا میثاقشان را 

 . دهندانجام میخواهند  گویند جهاد در قرآن آمده و هر کار می دهند. می است. با اسم قرآن این اعمال را انجام می

ما  . خدا"اهدنا الصراط المستقیم"گوییم می شود. مثال شود. در واقع معمول می گاهی انسان در قرآن مفعول فعلی می

 کند.  را هدایت می
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بریم. وجه افتراق انسان و خدا در قرآن این است که انسان  بریم و برای انسان عمل بکار می خدا فعل بکار می برای

 منسوب به فعل و عمل است و خدا منسوب به فعل است. 

شود. در ذهنتان  ها زیاد می شوند. چون تعداد گزاره های اصلی می ای منجر به اخالل در گزاره های پس زمینه گزاره

توانید  بندی کنید. می توانید جمع ها حسن نیست. چون نمی ها نکیند. زیاد شدن گزاره شته باشید ولی وارد گزارهدا

گاهی و برای های فرعی را با اصلی مختلط نکنید.  ای جدا قرار دهید و گزاره ای را در برگه زمینه های پس گزاره

 ه از آیه هم کافی است. گزارها سر و کار ندارند، یك بعضی که چندان با گزاره

ابِ حَیَوةٍ وَ مِنَ الَّذِینَ أَشْرَکُواْ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَ  وَ لَتَجِدَنهَّمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ»

  (بقره 96) «للَّهُ بَصِیرُ بِمَا یَعْمَلُونأَن یُعَمَّرَ وَ ا

صیر ب ،خواهند ودّ به دنیا پیدا کنند ها که می کند. خدا به عمل آن مواخذه میبخاطر حرصشان به حیات دنیا یهود را 

اندوزی قرار  حب دنیا خودش یك عمل است. عمر خودشان را وسیله منفعت ،"حب الدنیا راس کل خطیئه"است. 

 اند.  داده

 ودّی است که فرد را به چیزی یا کسی مایل و امیدوار کند.  حرص:

 بقره 110هَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر. وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّکَوةَ وَ مَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِکمُ مِّنْ خَیرْ تجَدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّ

 اقامه صاله و ایتاء زکات است. ،است و عمل شده است. کل خیر عمل است. خیری که اجرایی شده ،کل خیر

*** 

 

 ساعت دوم

از مباحثی که مربوط به عمل است در این سوره  مالحظه نمودید، بسیاریهمانطور که آیات سوره مبارکه بقره را 

شود، مثل سوره مبارکه بقره، به راحتی معناشناسی مسائل  ای وارد مباحث اجتماعی می ذکر شده است. وقتی سوره

توان دید. ولی باید انواع حاالت و رفتارها و غرض سوره را بررسی کنید. اگر این کار را انجام دهید  اجتماعی را می

 مِّن عَنکُم یُکَفِّرُ وَ  لَّکُمْ خَیرٌْ فَهُوَ الْفُقَرَاءَ تُؤْتُوهَا وَ تُخْفُوهَا إِن وَ  هِىَ فَنِعِمَّا الصَّدَقَاتِ تُبْدُواْ إِن»است که  مثل آن

ی کردن و دهد که عمل قابلیت مخف حالت آشکار و مخفی کردن نشان می« (271)خَبِیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ وَ  سَیَِّاتِکُمْ
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گیرد خودش  کند. خود اینکه عمل در ساحت خفا و آشکار جا می آشکار کردن دارد و آن را دارای انواع می

 کند و این منشاء خیلی از مباحث خواهد بود.  داستان مفصلی پیدا می

  رَبَّهُ اللَّهَ لْیَتَّقِ وَ أَمَانَتَهُ اؤْتُمِنَ الَّذِى فَلْیُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُکُم أَمِنَ فَإِنْ  مَّقْبُوضَةٌ فَرِهَانٌ کاَتِبًا تَجِدُواْ لَمْ وَ سَفَرٍ  عَلىَ کُنتُمْ إِن وَ»

شهادت هنگام وصیت است، اینکه یك « (283)عَلِیمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ وَ  قَلْبُهُ ءَاثِمٌ فَإِنَّهُ یَکْتُمْهَا مَن وَ  الشَّهَدَةَ تَکْتُمُواْ لَا وَ

کند، کتمان شهادت یعنی عمل  می کند و بعد کتمان کند یا شهادتی را قبول می چیزی را به کسی واگذار مینفر 

شود به چیزهایی که نکردنی  کند. یعنی برخی کارها تبدیل می نکردن به چیزی. در کتمان فرد به چیزی عمل نمی

. پس عمل فقط انجام شود می "ورع"هایش  نکردنیشود. مثال تقوا به وجه عمل  می عدم عمل، است، یعنی خود عمل

هاست. یعنی اگر جایی گفتند که در جایی باید بروز داشته باشد و بروز  دادن نیست، بلکه گاهی عمل انجام ندادن

ط راستش را نگفتم، گوید که من فق یك نفر می کنند، ها اسم پیدا می این فقدان عمل است. منتها این ،نداشته باشد

کسی گفته که  فقط سکوت کردم ولی باید گفت که سکوت کردن خودش عمل است. چهچون نگفتم  پس دروغ

جا  از آنگوییم عمل است، می از کجا باید بفهمیم که سکوت کردن، خودشسکوت کردن عمل نیست! اگر بپرسد 

 که نیتی را در بر دارد.  

، به هر حال این استراحت باید به ایمی تکه دادهبه کرسمان  کنیم و در خانه گوید که ما هیچ کاری نمی کسی می

 اینکه زمانی حال ها اسم گذاشته است. کاری تبدیل شود وگرنه لهو، لعب یا عبث خواهد شد. خدا روی همه این

 شود کسالت. خودش می نداری،را  یکارانجام 

 ر بماند. پس الزم است که نیتی پشت هر کاری بیاید تا آن عمل جهت بگیرد و آن عمل پایدا

 "عن اللغو معرضون". اگر جایی بنا بود عملی نیت داشته باشد ولی نیت نداشت یعنی آن عمل لغو است

 برایشان فعلی هست و در واژگان قرآنی اسمی دارد. ،ها نوعا عدم انجام دادن

جایی  و آن خبری خودش یك عمل است خبری، ولی این غفلت و بی گویند که غافل است، یعنی بی مثال به کسی می

 یابد. غفلت معنا می ،که ذکر در انسان خاموش باشد و نیت نداشته باشد

 هر وقت یك عمل آگاهانه باید باشد ولی از آن عمل آگاهانه به خاطر توجه به اعمال دیگر غفلت شود. نسیان:
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و یك یعنی یك نفس است  "کل نفس ما عملت من خیر محضرا"شود و مخلوق است.  عمل از نفس خارج می

و غیره است نکند، همان عمل  "لولو مکنون"، "جنات"جایی که سخن از  عملی که از آن خارج شده است. پس آن

 باشند.

بیند یعنی  و غیره باشد نکند همان عمل باشند. اینکه کسی آتش را می "زفیر"، "سعیر"، "حطمه"مثال اگر آتش 

 بیند. عملش را می

بیند. عمل هم شکل دارد. بهترین عمل آن است که  بیند، عمل خودش را هم می میها را  همانطور که انسان رحمت

العین است. یعنی تزویج هم همین زوجیت انسان با عملش  تر همان حور پس این قشنگ ،تر از خود انسان باشد قشنگ

 است.

است. نسبتی که خداوند در  نسبتی که بین انسان با عملش داده است همان نسبتی است که بین عمل انسان با جزا داده

قرآن بین نفس و عمل داده است همانند آن نسبت را بین عمل انسان و جزا داده است. ما فقط این نسبت را فهمیدیم. 

 "ماعملت من سوء تودّوا ..."دلیلمان هم این آیه است، 

ید رفت دید. بهشت را با ها را با این مطرح نیست ولی زوجیت مطرح است، پسدر رابطه با قیامت و بهشت جنسیت 

 .اند جمال نشان داده

 

 عَلیماً اللَّهُ کانَ وَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ یَتُوبُ فَأُولئِكَ قَریبٍ مِنْ یَتُوبُونَ ثُمَّ بِجَهالَةٍ السُّوءَ یَعْمَلُونَ لِلَّذینَ اللَّهِ عَلَى التَّوْبَةُ إِنَّمَا»

 اش را با آن قطع کند، یعنی توبه. ی انجام دهد و بعد از آن رابطهاشود وقتی کسی عمل سوء می (نساء 17) «حَکیماً

 کُفَّارٌ هُمْ وَ یَمُوتُونَ الَّذینَ الَ وَ الْآنَ تُبْتُ إِنِّی قالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ حَضَرَ إِذا حَتَّى السَّیِّئاتِ یَعْمَلُونَ لِلَّذینَ التَّوْبَةُ لَیْسَتِ وَ»

 نساء( 18) «أَلیماً عَذاباً مْلَهُ أَعْتَدْنا أُولئِكَ

اش را با بدی قطع کند، باید اعالم برائت کند. هر کاری که انسان  تواند رابطه انسان تا مادامی که در حیات است می 

که  شوددیده میای  گذارد و به گونه انجام دهد، هر چند هم که عامال و عامدا باشد خداوند نامش را جهالت می

 ل و نفس را جدا کرد.توان رابطه عم می



162 
 

گوییم عامال و عامدا گناه نکنید! ولی خداوند  گوییم که مردم گناه نکنید! می رویم می این آیات جالب است، ما می

 داند.  جا علت عمل سیئه را جهالت می این

 رسد. پرستد، به توحید می یك خدا را میو خواهد توبه کند  هر کسی هم که می

خواهد، یا انسان نسبتش را با عمل خوب وصل کند یا نسبتش را با آن عمل خوب قطع  مینفس و عمل یك چسب 

شود. تکفیر و  شود. یعنی قطعا زوجیتی ایجاد می تواند خالی بماند و با ضدّش پر می کند و خالی شود. نفس نمی

بتواند بدون قانون از تبدیل و گونه نیست که کسی  ها نظام دارند، این ها قانون دارند، این تبدیل متفاوت است، این

 تکویر استفاده کند.

 :هم چنان کار بد وجود دارد؛ مثال اگر پدری کار  اما زمانی که کار خوب بر کار بد فرد غلبه کند تکفیر

 گویید که پدر خوبی است این یعنی تکفیر. ، در مجموع میکندغلبه میخوبش به کار بدش 

 :گیرد، مثل حرّبن یزید ریاحی. پس تمام توان در جهت  وقتی است که توانی در جهتی مثبت قرار می تبديل

غلبه با خوبی است. یا مثال یك جراحی که کارش عالی  امادر تکفیر بدی هست  ولیشود،  مثبت گرفته می

در مداوای بیمار است و شود و تمام تالشش  گرفته و بعد از مدتی متحول می پول زیادی از مردم می امابوده 

 گیرد. هزینه زیاد هم نمی

 :گوید که من مگر  رود و بعد می سال جبهه می 8وقتی که رابطه فرد با عمل قطع شده باشد. مثال کسی  حبط

اش با آن عمل قطع  روم. این رابطه دیوانه بودم که به جنگ رفتم، اگر جنگ همین االن باشد دیگر نمی

 شود. می

دهد که آن  روم، این نشان می گوید که اگر جنگ باشد من می االن می امای جنگ نرفته باشد ولی ممکن است کس

 ماند.  شود، عمل در هوا معلق نمی ارتباط قطع شده، در جایی دیگر متصل می

 تواند اِعمال قوت و اعمال قدرت کند. سیئه مخفی است و نمی اماتکفیر زمانی است که حسنه و سیئه هست 

 آورد. کفر حبط عمل را می "باالیمان فقد حبط عمله و من یکفر"

کند. این غفران جلوی تبعات  ریزد و عمل سیئه او را دفاع می غفران مومنین و مالئکه مثل باران رحمت بر فرد می

 گیرد.  سیئات را می
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ح باالتری شود حسنات زیادی از بین برود سط ای که موجب می ترند، آن سیئه برخی سیئات از برخی دیگر قوی

کنند، چه خوب و چه بد. پس چه سیئه باالتر و چه حسنه  دارد؛ برخی اعمال بر برخی دیگر هیمنه و والیت پیدا می

کلیدش  ،ها را در یك اتاقی جمع کنند است، مثال همه بدی "مفتاح الشر"و  "مفتاح الخیر"باالتر. در روایات با نام 

 دروغ است.

کند. در واقع اگر کسی خواست  یا سیئه یا حسنه است. در واقع عمل تشخص پیدا می عمل یا خیر است و یا شرّ. عمل

-گفته میگویند العمل الحسن،  مراتب عمل را کار کند راحت است، هر کدام از این مراتب اسم دارند. دیگر نمی

 حسن.شود 

و عقل خیر و شرّ، سالم و اگر کسی خواست مراتب کار کند باید روی این کلمات متضاد برود، مثال ظلم و جهل 

 فاسد. هدایت و ضاللت هم نتیجه عمل است. 

اسمش  ،زا بودیتدر واقع ایمان، لباس عمل است. مثال حسنه و خیر و ... . عملی که تبدیل به امنیت شد و امن

 شد. "االیمان"

 

 آید. انسان مومنی که فقط کار خیر از او برمی اخیار:

 آید. ر برّ از او برمیانسان مومنی که فقط کا ابرار:

وقتی به اعتبار اجتماع نگاه شود،  اند. یعنی هر عمل فردی، بروز و جلوه اجتماعی دارد، عمل ها لباس پوشیده این عمل

آید مثال  ریزد، مخفی است ولی بروز می شود. هر عمل گناهی سوء است چون زهرش را جایی می سوء و حسن می

اش هست.  بروز دارد. ثمرهاما ها مخفی است  کند که همه نکات را بفهمند، این کسی در این کالس نشسته و دعا می

 فته شده است.ها بوده که خیلی چیزها یادگر دهد که از ثمره دعای این نشان می

دهید، بعد  دهد و شما هم به آن می الحسنه می شود، مثال کسی به شما قرض عمل یك ابتدا و یك انتها دارد و تمام می

شود  نمی" :گوید من که خودم به آن پول نیاز داشتم. می وای چه کاری کردم..!گویید که  گردید خانه می که برمی

برد. عمل از حالت اخالصش  مل دیگری است که اخالص قبلی را از بین میاین ع "که پول ما را به ما برگردانی؟

برد مثال من بعد یك مدت نماز  گوییم. حبط یك سابقه ایمانی را از بین می جا را حبط عمل نمی شود، این خارج می
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دار  دشهتر، اخالص خ خواندم! ولی در کارهای جزئی گویم که چه کاری بود که من اینقدر نماز می خواندن می

 شود.  می

اید، طوری باشید که وقتی آمدند پول شما را  الحسنه یعنی اینکه یادت برود که چه پولی به چه کسی داده قرض

 کاری نداشته باشید. آن "قرض"الحسنه یعنی به واژه  بدهند بگویید که چه پولی؟! قرض

بینیم. هر  بینیم یا لطف را بزرگتر می تر می گویید که خدا به من لطف کرد، در این مورد یا خود را بزرگ گاهی می

است که  باشد، ریاکار است. به خاطر همین در روایات آمده "بین من"و  تر باشد اش قوی "من"قدر که انسان رویت 

 است. "رویت من"ریا از رویت است منتها  آید. می "من"ریا معادل شرك است. چون 

. گاهی کار خیر انجام شد و من نسبت "رغبت"و نتوانستید، این یعنی  خواستید یك کار خیری انجام دهید گاهی می

 به آن خوشحال هستم. یعنی بعضا باید از کار خیر دیگران هم خوشحال شد.

توبه نکند، یعنی بعدا دوباره به همان عمل بازگردد. البته در روایت  اماانسان ممکن است که از کار بدی پشیمان شود 

گوییم  گویند. ما پشیمانی بعد عمل سیئه را توبه می نی است، ولی پشیمانی مستمر را توبه میداریم که توبه پشیما

اش آن کار را  های دیگر زندگی درحالی که این توبه نیست، توبه یعنی یك گزاره عقلی ایجاد کند که در صحنه

 شود. می« مالك دار»نکند. در توبه فرد 

کنیم، حتی شدتش  کنیم، فردا دوباره همان کار را می مرتبه استغفار می 70و آییم  مثال ما بعد از دعوای با کسی می

 شود. هم بیشتر می

رود، شدت بیشتری  گیرد، فردا که می کند، نفس خودش را شماتت کرده و عذاب وجدان می کسی که استغفار می

 گوید که من استغفار کردم ولی... . دارد، بعد می نشیند می

مجبورند همدیگر را ببیند و این اتفاق مجدد تکرار  روزافتد. هر  باالخص این مساله در زن و شوهرها اتفاق می

دهد  افتد آن کار را انجام می های مورد رجوعش را درست نکند، مادامی که این اتفاق برایش می شود. تا گزاره می

 حتی بعضا بدتر.

شود که برگردد و  برد، نمی ها را به بعد مرگ می انعام چنین است، انسان 30-40آیات انتهای سوره مومنون، یا آیات 

تواند دنیا را برگرداند، خداوند  . دلیلش این نیست که خدا عاجز است و نمی"کال"گوید  عمل صالح انجام دهد، می

 ا دیده است.کند با اینکه آخرت ر دهد، که این آدم اگر به دنیا برگردد دقیقا همان کار را می شهادت می
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ها خوب  کند. ارتباط با آدم تا زمانی که نظام معیاری انسان درست نشود هر چند استغفار هم بکند باز هم تغییری نمی

ها شکل نگرفته است. عمل، شاخصی از ایمان و کفر است، مثال من هر  است، اینکه بفهمیم چه میزان هنوز گزاره

 کنم! می بینم شروع به غیبت کردن وقت فالنی را می

 اند. تا بسیار شاخص 50ای که هست حدود  آیه 300اند، از  حدود  برخی آیات خیلی تعیین کننده

 90) «نَتُفْلِحُو لَعَلَّکُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ الْأَزْالمُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»

 (بقره

پرستی، االن پول انصاب است. مورد پرستش قرار گرفتن یعنی هر  کنی و می یعنی هر چه که منصوب می :انصاب

 است.تر  با ارج و قرب باشد، در نزد مردم هم دارتر کسی پول

آزمایی است. حتما ذیل آیه را بخوانید، ازالم یعنی معیارهای عقلی را تعطیل کردند و به جای آن  بخت :ازالم

شود  می یابد در حالی که هیچ پایه عقلی ندارد. ای که چیزی به چیزی ترجیح می تصادف را ترجیح دادند به گونه

اند. شیطان یعنی  جس من عمل شیطانها همه ر عمل را متجسم کرد، یعنی خمر تجسم یك دسته عمل است. این

 تواند جنّی یا انسی باشد. موجودی ساختگی و منحرف، که می

 زداید. آن چه که عقل را می خمر:

خریداری شود. یعنی مراتب  زداید، مثال مدرك دکترایی که یك شب آن چه که دشواری را از عمل می میسر:

رسی. قمار خاصیتش این است که دو نفر سر یك خانه  میعادی را طی نکردی و براساس یك زیرآب رفتن به آن 

 میلیون در دست دیگری است.  200خورد مثال  گذارند، وقتی یکی شکست می قرار می

 برد. ای یك فاصله معقولی دارند، و قمار این فاصله معقول را زیرسوال می هر عمل و نتیجه

دارد گفته شود ولی باید در فضایی گفته شود که تمام کند. اشکالی ن این آیه کال سبك زندگی ما را دگرگون می

 جوانبش بررسی شود.

طی کنید الزم است زمانی  برای آن که هر مسیری را در قرآن. به جای آن که بقیه را نقد کنیم، خودمان را نقد کنیم

وقتی که خمر و میسر و ازالم و انصاب که رجس است یعنی  ،روی هوا و آرزومندانه نباید زندگی کرد صرف شود.

 اندازد. شود که انسان از تولید باز بماند. بین عمل و تولید را فاصله می ها سبب می اینکه این
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 کرده است که عملش مولد باشد..خدا انسان را طوری خلق 

فرمایند که به اندازه وسعت  بیند، می فه را میالسالم( وقتی کو حضرت امیرالمومنین)علیه ..یم؟اهما چند درخت کاشت 

گویند که باید به اندازه لحظه لحظه زندگی من چاه حفر  می کارند.. چشم من باید درخت نخل کاشته شود و می

 شود.

 کارهای ما باید مولدانه باشد. باید به فکر تولید باشیم، هر کسی باید در ذهنش بیاورد. مثال تولید در روستاست. 

 یعنی شهری شد.، سبك زندگی ما خمری، میسری، ازالمی و انسابی شدی وقت

از دانشگاه گروهی ما هفته پیش با  تواند بکند. هر کسی به اندازه خودش فکر کند که برای این روستاها چه کار می

 الحسنه بود. ، که کارش آبادسازی روستاها با سیستم قرضآشنا شدیم  شریف

داللی یك شغل و رشته  ازین خبرها نیست! اش به فکر این باشد که یك پولی از جایی بیاید. یعنی همه "میسر"

 ها نشان دهنده زندگی خمری و میسری است. تا بانك و غیره . این 10بنگاه معامالتی،  5شود، در یك خیابان  می

 ای که خواندیم: آیه 20با توجه به این 

 ل+ نتایجعمل عبارت است از: جنس + فص -

 جنس عمل چیست؟ -

 بروز از جانب انسان (1

 تواند بکند یا نکند. بروز اختیاری: این بهتر است؛ یعنی فرد به انجام و ترکش توانمند است. یعنی می (2

 صدور: صدور اختیاری هم خوب است. (3

 مولود: تولیدی است. منتها باید قیدی به آن بزنید که از تولید حیوانی متمایز باشد. (4

 ان بروز است؛ جلوه الیه پنهانجلوه هم هم (5

 

 فصل چیست؟ -

فاصله بین تعریف ما و تعریف  بررسی کنیمهفته دیگر راجع به عمل و روایات آن صحبت خواهیم کرد. باید 

 به چه نحوی است. )علیهم السالم(ائمه
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 15/8/95    اخوت  استاد  ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( دوازدهم  جلسه  )  عصر  مبارهک  سوره           

 

 بفرستید. صلواتیتان هادبرای سالمتی خودتان و خانو

 ،برخی جاها بحث محوریدر های مختلف ذکر شده است و ر قرآن در جاهای مختلف و در سورهبحث عمل د

یا نوعی از  ،بینیمتر میها به نوعی بحث عمل را پر رنگال و قارعه که در آنی زلزمبارکهسوره است مثل سوره 

 شوند:دسته تفکیك می 4به  ها را دست بندی کنیم، حداقلبینیم. اگر بخواهیم سورهت میعمل را در عادیا

شان عمل نیست، هر چند که پس زمینه زلزال و قارعه.. مثل سوره استصحبت شده "عمل"کامال راجع به  (1

از سوره  ایم؟ت شده است. این را از کجا فهمیدهنوعا جاهایی که بحث قیامت است راجع به عمل صحب اما

 زلزال و قارعه

، راجع به . فهمیدیم که هر جایی که راجع به حساب و کتاب و قیامت استشودگفته می "عمل"ای از جلوه (2

 اند.ای یا ویژگی از عملدهد که آیات عمل هستند، یا جلوهکند و این ایده را به ما میعمل صحبت می

مثل سوره کهف. سوره فاطر  دارندیرا که احسن عمل شود، زای از عمل بیان میملك جلوهسوره در مثال 

 کنند.که عمل را از منظر خاصی بیان می گفتتوان گیرد. در واقع میقرار میهم در  این دسته 

های فلق و ناس  کنند مثل سورهپردازد که موانع اعمال را بیان میمیها به آسیب شناسی اعمال برخی سوره (3

 .گشتندفقدان عمل  دچار و دگوید که چرا عبوس شدنمی "تولیعبس و " در و عبس. مثال

شود. مقدمات ممکن است حالت ها بیان میکه مقدمات عمل در آناند د آسیب شناسیها فاقبرخی از سوره (4

د. مثال سوره نکنآخر کار شروع میو  ها که انگیزشی هستند از نتیجهیزشی داشته باشند، که اتفاقا اینانگ

د. و یا اینکه اصال علم افتمثال فالن اتفاق برای محسنین می جاء نصراهلل و الفتح و .... فسبّح ... . یانصر؛ اذا 

 .کند، تولید علم تولید میکند. برای رسیدن به عملتولید می

ها را کنند. همینطور که سورهدر واقع مقدمات عمل را فراهم می که گیرندقرار میها در این بخش بسیاری از سوره

ها کنند. اینمطرح می ، جنبه انگیزشی بیشتری دارند و بحث والیت راکنیم مثل طارق و بروج و لیلمرور می

های مائده نیز چنین هستند. سورههای والیت نوعا در این دسته هستند و مقدمات عمل اند و سورهمقدمات عمل

 است.
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 باشد.  30بینیم که عمل خالص نیست. دسته بندی باید در جزء آییم میهای بلند که از آخر به اول میدر سوره

ای از عمل یا آسیب یا مقدمه ه میزانی که راجع به عمل یا جلوهب ی دارند.های عمل متفاوتها ریتم و آهنگسوره

تا خود اساس مقدمه عمل  توانند روشی در تدبر باشند. یعنی برها میتوان در نظر گرفت. اینها را میفصل ،است

 بندی براساس ساختار وجودی باشد. عمل که ممکن است تقسیم

ی عمل. این خودش یك ای از عمل یا آسیب شناسای از عمل، مقدمههراجع به عمل، جلوبطور کامل گوییم می

 کنند. ها آهنگ پیدا میها باشد و بر این اساس سورهتواند برای تمام سورهدسته بندی می

تقیم توصیه شده است، آسیب آن عمل و کنید، به نسبت عملش و اعمالی که به طور مسکار می ای کهشما هر سوره

 د.یشوعمل و مقدماتش را متوجه می های آنجلوه

 ها متنوع خواهند شد.بنابرین اعمال و دسته بندی

ای باید یعنی هر سورهشوید. ها وارد قرآن میکنید و با آنهایی پیدا میدسته بندی 30های جزء پس براساس سوره

 ها جا نگیرند باید دسته ای دریگر در نظر گرفته شوند.دسته جا بگیرد و اگر در این دسته 4در این 

شان این دسته بندیبنابر .استشده  هستند و راجع به همان توضیح دادهبیشتر تك موضوعی  30سوره های جزء 

عمل در قیامت است و  "ثقلت"و  "خفت"که بحث شوید خوانید متوجه میقارعه را میمشخص است. وقتی سوره 

 موضوعش همین است.

یك  "ال اله اال اهلل"گویند هر . جای خالی ندارد. یعنی اگر میکه همه عمل و همه انسان است ،قیامت وقتی است

شود. درخت ممکن ها تبدیل به خروجی میغرس درخت است. این "ال اله اال اهلل"درخت است، یعنی هر صدور 

 ، باید خواهد درختش خار و گز و ..  نباشدیوه باشد یا ... . هر کسی دلش میاست که متفاوت باشد ممکن است که م

 ش را زیبا بگوید. "ال اله اال اهلل"

 برایشان جالب است. نوع درختالبته کسی که گیاه شناسی و آناتومی را می دانند همه 

ده است و عمدتا هم قدش ای است که موهایش را شانه نکراست که شبیه یك بچه درخت بیابانیدرخت طاغ، یك 

آن ، در برگش نمای ریشه و ساقه بودما یك بار یك برشی به برگ این درخت زدیم، خیلی جالب  کوتاه است.
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ابان تر است. این درخت به نسبت بییشه و ساقه است. از هر برگی جالبموجود است. یعنی برگش شبیه برگ و ر

 طیب است و به نسبت شهر خبیث است.

به خاطر این را نه  اند.های عمل را بیان کردهاند و ویژگیبرخی دعاها هستند مثل این دعا، که از عمل شروع کرده

یم بیان کردم. دعایش مستقیم است و باال و پایین به اصطالح م با دعا شروع کنیخواهتدبر در دعا بلکه چون می

 ندارد.

 :شودهای عمل را مطرح میا ویژگیدر دع

هَا وَ تُحِبُّ الْعَامِلِینَ لَهَا وَ ق، الکتاب العتیق الغرویّ دُعَاءٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ یَسِّرْ لِیَ الْأَعْمَالَ الَّتِی تُحِبُّ»

تَکْرَهُهَا وَ تَکْرَهُ الْعَامِلِینَ لَهَا وَ أَعِنِّی عَلَى تَرْکِهَا اللَّهُمَّ أَوْصِلْنِی إِلَیْكَ مِنْ أَقْرَبِ أَعِنِّی عَلَیْهَا وَ اصْرِفْ عَنِّی الْأَعْمَالَ الَّتِی 

بِلَا   قُوبَةٍ وَ أَجْزِلْ لِیَ الثَّوَابَدَبَ بِلَا عُالطُّرُقِ إِلَیْكَ وَ أَسْهَلِهَا عَلَیَّ اللَّهُمَّ أَعِزَّنِی بِاالنْقِطَاعِ إِلَیْكَ بِلَا ضَرُورَةٍ وَ أَحْسِنْ لِیَ الْأَ

جْعَلْ لِی فِی ذَلِكَ مَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ مُصِیبَةٍ وَ أَحْسِنْ لِیَ الِاخْتِیَارَ بِلَا کَرَاهِیَةٍ اللَّهُمَّ خِرْ لِی بِمَیْسُورِ الْأُمُورِ لَا بِمَعْسُورِهَا وَ ا

عَلْنِی أَعِنِّی عَلَیْهِ وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَهْلِهِ وَ ارْزُقْنِی حُسْنَ الْأَدَبِ فِیمَا تَوَجَّهْتُ إِلَیْكَ فِیهِ اللَّهُمَّ اجْ وَجِّهْنِی لِلْخَیْرِ وَ یَسِّرْنِی لَهُ وَ

  یاً یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَلَكَ شَاکِراً وَ لَكَ ذَاکِراً وَ لَكَ حَامِداً وَ إِلَى طَاعَتِكَ عَامِداً وَ بِقَضَائِكَ رَاضِیاً وَ عَنْ سَخَطِكَ نَائِ

لِّیَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِإِقْبَالِ لَیْلِكَ وَ إِدْبَارِ نَهَارِكَ وَ حُضُورِ صِلَاتِكَ وَ أَصْوَاتِ دُعَائِكَ أَنْ تُصَ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

فِی شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ احْشُرْنَا 

حُسَیْنِ زَیْنِ الْعَابِدِینَ وَ وَ الْحُسَیْنِ الشَّهِیدِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْ  التَّقِیِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَلَى وُلْدِهِ الْحَسَنِ  الرَّحِیمِ

الْکَاظِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ بَاقِرِ عِلْمِ النَّبِیِّینَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْأَمِینِ وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ 

حَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ وَ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ الْخَلَفِ الْمَهْدِیِّ صَلَوَاتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّکِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ مُ

 «6اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ.

حیات  در طلب دعایی" ،امدیدهصحیفه فاطمیه کارم االخالق و در این ایم دعای مدعایش نام ندارد، ولی جایی دیده

 "و آسانی امور طیبه

 :)هاحالت سهولت در عمل ) عسر و یسر 

  :ها کمكاعانت 

                                                           
 407، ص: 92 بیروت(، ج -بحار األنوار )ط .  6
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  :هاکمكصرف عن: یعنی انصراف به حالت کمك 

  :هاغایتمحبّت و کراهت 

 توانند تقسیم شوند.ها میها و حالتها و کمك ها به عنوان غایتاین

 شود.عمل و ترك )اجتناب( مهم می

این عمل باید سبب وصال  :"وَ اصْرِفْ عَنِّی الْأَعْمَالَ الَّتِی تَکْرَهُهَا وَ تَکْرَهُ الْعَامِلِینَ لَهَا وَ أَعِنِّی عَلَى تَرْکِهَاأَعِنِّی عَلَیْهَا " 

 وصال است. ،شوند. انگیزه عمل

خود را نسبت به  فاصلهعمل امکانی است که در اختیار نوع انسان قرار دارد تا توانید در تعریفتان بگویید، می

 پروردگارش جبران کند و سبب وصال شود.

 که خداوند در اختیار نوع انسان قرار داده تا سبب کم کردن فاصله او با خدا شود.  است امکانی ،بنابرین عمل

 عمل بدون نیت معنا ندارد.گیرد و نکته: نیت، درون عمل قرار می

 بِ الطُّرُقِ إِلَیْكَ وَ أَسْهَلِهَا عَلَیَّ اللَّهُمَّ أَعِزَّنِی بِاالنْقِطَاعِ إِلَیْكَ بِلَا ضَرُورَةٍاللَّهُمَّ أَوْصِلْنِی إِلَیْكَ مِنْ أَقْرَ"

  "بِلَا مُصِیبَةٍ وَ أَحْسِنْ لِیَ الِاخْتِیَارَ بِلَا کَرَاهِیَةٍ  وَ أَحْسِنْ لِیَ الْأَدَبَ بِلَا عُقُوبَةٍ وَ أَجْزِلْ لِیَ الثَّوَابَ

تشخصی است که به عملی پوشانده لباس  ،یابد، این ثوبشود. یکی ثواب میهای مختلفی پیدا میلباسبرای عمل 

، لباس تشخص برای آن خواهید به میهمانی برویدکند. شما وقتی میاش میبرد و مجلس نشینشود و او را باال میمی

 دهد.مان میتشخص به زندگی، ادب، محدوده و گوییم ثواب ولی در اصلپوشید. ما میمیهمانی می

  اختیار برای عمل پیدا می شود.

به سر گفته است. اول نتیجه، که وصل است، نتیجه بعدی ثواب، نتیجه اولی و ویژگی خود آن عمل ادب  آخراز 

 است. ویژگی ذاتی، ویژگی به نسبت انسان اختیار است.

از مصدری  دارد وای زیبا در برر تن دارد. محدودهاسی از پاداش بلب کند.یژگی عمل آن است که ایجاد وصل میو

 شود.ینی صادر میبه نام خیرگز

 از عمل به چنین نحوی داشته باشد، باید به او جایزه داد! اگر کسی بتواند در این عالم تعریفی
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 انقطاع عمل بالضروره یعنی پیوسته باشد. 

 "....وَ أَحْسِنْ لِیَ الِاخْتِیَارَ بِلَا کَرَاهِیَةٍ"

 چسبد.آخر بعدی میچسبد. هر سری به ها به هم میخرش بسیار دقت شده است. یعنی اینها در کلمات اول و آاین

 شود.وبت زده باشد ثوابش دچار خدشه میکسی که عق.شود، اختیارش مختل میاگر کسی مصیبت زده باشد

 واقع یك آسیب شناسی دارد. اینجا در 

 دچار مصیبت شدن و.. آسیب هاست. ار عقوبت شدن،قطع شدن، دچ

  "اللَّهُمَّ خِرْ لِی بِمَیْسُورِ الْأُمُورِ لَا بِمَعْسُورِهَا"

 گزین کن.یعنی من را خیر "خِر لی" : اجوب یایی است. مثل یبیع است. خار یخیر، خِر شده است."خر"

  "اللَّهُمَّ وَجِّهْنِی لِلْخَیْرِ"

 توجهم را به سمت خیر ببر.

یهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی لَكَ شَاکِراً وَ یَسِّرْنِی لَهُ وَ أَعِنِّی عَلَیْهِ وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَهْلِهِ وَ ارْزُقْنِی حُسْنَ الْأَدَبِ فِیمَا تَوَجَّهْتُ إِلَیْكَ فِوَ "

 " نْ سَخَطِكَ نَائِیاً یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَلَكَ ذَاکِراً وَ لَكَ حَامِداً وَ إِلَى طَاعَتِكَ عَامِداً وَ بِقَضَائِكَ رَاضِیاً وَ عَ

 مبارکه لیل. سورهمثل شود اول دعا تا آخر روی سهولت کار میاز 

دُعَائِكَ أَنْ  اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِإِقْبَالِ لَیْلِكَ وَ إِدْبَارِ نَهَارِكَ وَ حُضُورِ صِلَاتِكَ وَ أَصْوَاتِ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ"

 "تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

)سالم اهلل علیها( است. گویند. این هم از شگردهای حضرت زهراحیم... وسط دعا، بسم اهلل میبسم اهلل الرحمن الر

 و بقیه بعد از باء است.، قبل الباء است هایی که کردیمیعنی تمام صحبت

 شود.فضا عوض می  "انی اسئلك...."با 

 "ى آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماًوَ احْشُرْنَا فِی شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَ"

 رود.به سمت نتیجه می
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 ها تو را خواندند.هایی که آنکه تو بندگان را خواندی و هم آن های دعاییریزش صلواتت و صوت

واند باشد که تچگونه می: "أَسْأَلُكَ بِإِقْبَالِ لَیْلِكَ وَ إِدْبَارِ نَهَارِكَ وَ حُضُورِ صِلَاتِكَ وَ أَصْوَاتِ دُعَائِكَاللَّهُمَّ إِنِّی "

 و ادبار نهار باشد.ای بتواند کسی داشته باشد، از اینکه اقبال لیل چنین تجزیه

نی شب و روز را چنین ببیند. یعنی بپرسیم که االن چه یع .را بدانند.ها قدر این فرازها آید که انسانچه زمانی می

 ت، بگوید، ساعه اقبال الیل.....ساعتی اس

ی برا: "لْحُسَیْنِ زَیْنِ الْعَابِدِینَوَ الْحُسَیْنِ الشَّهِیدِ وَ عَلِیِّ بْنِ ا  التَّقِیِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَلَى وُلْدِهِ الْحَسَنِ"

 تك تك اهل بیت وصف تعیین می کنند. 

 ها جایگاه عمل و مقام عمل است.این

 مقام عمل است. ،شود مقام امامت. مقام امامتمی

  التَّقِیِ  الْحَسَنِ

 ببیند امامش حسن است. ،خواهیدی: یعنی هر آن چه که از تقوا میالتقّ

 ها.صلواتظاهرش صلوات است، مثل بقیه 

 .اندمشخص است که از امامت شروع کرده کنند و به خوبیشروع نمیاین جا از پیامبر 

 ها را گسترش بده.ها یعنی آن ظرفکند. صلواتمیقسمت اول ظرف عمل بود، و این قسمت قبله عمل را مشخص 

 و خیرت را به ما برسان.، وسعت ببخش صلوات یعنی ما را به رحمت بی نهایتی که به محمد و آل محمد بخشیدی

کند و توجه دوم جایگاهی است عمل را تعیین میمقدمه  هتوجه امکاناتی و مقدماتی است ک توجه دو جایگاه دارد.

 شود.می "هباء منثورا"، جهت نداشته باشدبهاگر عمل توجه  کند.را مشخص می و جهت عمل

 

 امیرالمومنین

 است. یعنی باید از والیت مطلقه امیرالمومنین تبعیت کند. )علیه السالم(امیرش علی ،یعنی هر کسی که مومن است 
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 الْحُسَیْنِ الشَّهِیدِ

اول است، همه را  یعنی هر کسی شاگرد بروج.تواند شهید در نظر بگیرد و هم شهادت سوره الحسین الشهید هم می

در راه  چیزی را است، یعنی شما چه )علیه اسالم(امام حسین ،سنجند. مثال هزینه کردن در عملبا مصداق او می

 کنید.تان هزینه میعمل

 ، تقوا است.ه است. مالك عمل در فتنهتر از عاشورا بودفتنهچرا تقی را به حسن نسبت دادند؟ چون معرکه 

 

 

 عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ

 .سالم(ل)علیه اام سجاددر عبادت علی ابن الحسین زین العابدین، یعنی شاخص عبادت ام

 

 وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ بَاقِرِ عِلْمِ النَّبِیِّینَ

یعنی مشکالت و  ست که تفصیل دهد و فصل ایجاد کند.امام باقر شکافنده علم است یعنی مالك علم این ا

شکافد و هر آن چه که نبی گفته است را می شکافد.شکافد منتها علم نبیّ را میرا باز کند. مثل آب که میمعضالت 

 دهد.راه کارهای اجرایی می

مان آن سمت ها میزان کنیم. خوب است که جهتگاهی که ما باید خودمان را با آناند. قبله یعنی جایها قبلهاین

 باشد.

)علیه السالم( با از این منظر نگاه کند . با امام حسن ،ت رفتراشود که هر کسی به زیارت این حضها منجر میاین

 کنیم.)علیه السالم( از جهت شهادتش بیعت میکنیم، با امام حسینتقوایش بیعت می

 جهت را باید برای خودمان اجرایی کنیم، تا اینکه عمل هم ایجاد شود.

اش را بیرون بیاوریم؟ و قبله بیرون و میبرداراش را ایم و پرسیدیم که چگونه قبلهبه مسجدی رفتهم که یخواب دید

 آوردم.

 توانیم جهتش را بیاوریم.اما میرا با خودمان بیاوریم )علیه السالم( توانیم امام حسینغرض اینکه ما که نمی
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ه توانیم هر روز برویم کعبه و به سمت آن نماز بخوانیم، پس باید جهت کعبگردیم، ما که نمیوقتی که از مکه برمی

 یم.مان برداریم و بیاوررا با خود

 یعنی کعبه دارید.  ،هرروز که شما به سمت قبله هستید یعنی جهت دارید

 

 

 وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْأَمِین

-داری شروع میفقه حکومتی و حکومت )علیه السالم( و جعفر بن محمد صادق االمین: یعنی ازین جا، از امام صادق

 امین، حفیظ، صدیق و .... برای حاکم است. کلمات برند. امین را برای حاکم به کار مید و شو

 یعنی کسی که محل ایجاد امن در جامعه است. "امین"

های سیاسی و گیریحیثیتش اجتماعی است. موضع .باشدمالك حق در جامعه  که شودزمانی فرد صادق و امین می

 .ای اجتماعی داردهاجتماعی و جریان

 شود.)علیه السالم( آغاز میجریان سازی از امام صادق

صادق یعنی معیار راستی در جامعه است. تا قبل  خورد!نی راستگو که این به درد کسی نمیبگوییم صادق یعاینکه 

)علیه امام صادق اماهای زیادی آمد زمان نحله از همین اماهای فکری زیادی نبودند )علیه السالم(  نحلهامام صادق

 .نداحکام و جریان حق بودالسالم(  معیار اخالق، 

فقه جعفری است. شما  ،گوییم که مکتب ما جعفری است یعنی معیار صداقت و درستی حکومت مااینکه ما هم می

تشکیل شد. زمان  )علیه السالم( زیرا فقه از زمان امام صادق )علیه السالم( معیار حکومتی نداریدقبل از امام صادق

)علیه فقه که علم کاربردی در حکومت است از زمان امام صادق اماعلم شکل گرفت  )علیه السالم( یرالمومنینام

 السالم(  شکل گرفته است.

 ، اجرای احکام و .... همه بر پایه فقه جعفری است.حدود، قصاص
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تسنن از امام صادق  چهارگانهافتد. مذاهب امام صادق اتفاق نمیبه همین دلیل است که در اهل تسنن شکاف تا دوره 

)علیه السالم( حکومت نکردند.در چهار سال گیرد. این به این معنا نیست که امیرالمومنین)علیه السالم( شکل می

  .ماه در جنگ صفین بودند. 22تنها  تا جنگ تشکیل شد. 3تشکیل نشد بلکه حکومت 

ما اگر تاریخ هم ندانیم باید برویم ببینیم که چرا  کردند. هایی را بیان)سالم اهلل علیها( برای ائمه وصفحضرت زهرا

 فقه حکومتی را بیان کردند. اماحکومتی نکردند  )علیه السالم( امین بودند..جعفر بن محمد صادق

 

  وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْکَاظِمِ

نواقص  همه موانع دارند.شود. باب الحوائج است یعنی هایی مشخص مید، آسیبکنیوقتی به اجرا ورود پیدا می

 است.)علیه السالم( موسی بن جعفر ، مربوط بهموانع هر چه هستهمه  دارند.

که آن مانع را درون خودش جبران  بکار ببندباید آن را هضم کند. یعنی تکنیکی  و شودیعنی مواجه می "کظم"

 زده شده است.مقام غافریت است که تبدیل  "کاظم"کند. 

 کند.به حسنات است. جریانات را حل می تبدیل سیئات "کاظم"

یعنی قدرت کظم  "کاظم" اند.. اما این نیست.شان را فرو خوردهخشمکنند و گویند که کظم غیض میبرخی می

اما در کظم چیرگی دارد م این است که هضم در خودش نگه میکننده است. تفاوت هضم و کظیعنی هضم دار،

 کند. میداریم و آن را حل 

. ها بچه گانه استاین !ی یك چیز خوب در مقابل چیزهای بدمثال کاظم یعن کنیم.ها را کار میما مثل کودکان واژه

خورد. اما این فروخوردن یعنی چگونه؟ یعنی آن می کاظم یعنی چیز بد را فروشود وقتی بیشتر در معنای آن غور می

جریان پخش شدن سادات  ، کاظمیت بود.بود)علیه السالم( وسیله امام کاظمکه به اتفاقاتی  کند. تمامرا متالشی می

بلعد. هر ها را میکاظمیت دارد و بدی)سالم اهلل علیها(حضرت معصومه در اقصی نقاط دنیا از کاظمیت است.

 ها را دارد.ها و متالشی کردن آنای کار بلعیدن بدیامامزاده
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 وَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا 

حاکمیت احتیاج به رضایت دارد. حد نصاب و شاخص در عمل صالح،  )علیه السالم( محور خشنودی است،امام رضا

 است.  )علیه السالم(و در رضایت علی بن موسی

)علیه السالم(  را های زیارت امام رضاخواهم؟ شاخصچه می ،روممی )علیه السالم( به زیارت امام رضاپس من که 

و یك اتفاق بدی افتاد  اتفاق افتاد.)علیه السالم( در زمان امام رضا ،غلب مناظرات علمی و سطح باالخواهم. چون امی

ایجاد شده بود. مجبور است که ولی عهدی یك ولیّ خبیث را بپذیرد. یعنی یك کراهتی  ایشانو آن این که 

 .وجود داشتهای اجتماعی، برای مصالح اجتماعی در حضرت شاخص پذیرش خباثت

باز هم باید زندگی را ادامه ها ه باشید که چرا با وجود برخی بدیکنید، باید دلیل داشتوقتی که شما زندگی می

رضایت به معنای خرسندی  و به معنای مجوز داشتن و مجاب شدن است.  دهید. رضایت به معنای خوشحالی نیست.

 همین که ولی عهدی مامون را قبول کرد.

وجه  11است. امیرالمومنین )علیه السالم( تفصیل امیر المومنین ییم معنای امیرالمومنین است.گوهایی که میاینهمه 

 دارند که در سایر امامان تجلی یافته است.

امام  ، عملم امام ندارد.. عمل باید وجه داشته باشد.امبرای اعمال انسان امام قرار داد. بنده خودم عمیقا دیده خداوند

 قبله است.

 

 مَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّکِیِّ وَ مُحَ

کن. ایجاد اصل و فرع به باین کار  هرس کننده. یعنی استعدادت را این کار نکن ویعنی یعنی قیچی به دست  "زکیّ"

کند. برای در هرس تجمیع نیرو و هدایت نیرو میاز کارهای دیگر.  بسیاریبه وسیله انجام ندادن  تزکیه ووسیله 

 تا بگذرد و یکی را در نظر بگیرد. 9باید از  ،استعداد دارد 10کند. کسی که بندی میام خیر اولویت انج

است. تا قبل از )علیه السالم( غیبت واقعی از زمان امام صادق )علیه السالم( شروع می شو یعنیغیبت از زمان صادق

امام )علیه السالم( امام صادق بعد از اما چه کسی استتقریبا مشخص بود که امام بعدی  )علیه السالم(امام صادق

رسد ، کسی که حکومت به دستش میتر از مردم بودند. علتش این است کهمنان امام شناسبعدی مبهم بود، و دش

 کند.کسانی که مانعش هستند مبارزه می کند و تنها باخودش را با همه درگیر نمی
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در )علیه السالم( ون بودند. تا اینکه امام حسن عسگریکه امام در زندان قصر مام)علیه السالم( در دوران امام رضا

 نه یکی و دو تا محافظ.  ..یك شهرك نظامی بودند. شهرك نظامی بود

 دهند.را تجلی می بعدبه )علیه السالم( های از امام صادق)عج اهلل تعالی فی فرجه( با رجعت تمامی قبلهامام زمان

گاهی مسجد رفتن کار خوبی است  بدهیم.تر تشخیص خوب را از خوب صیل داشته باشیم وتف بین کارهای خیر باید

)علیه ها کار امام جوادتر را تمرین کنیم. اینوبکار خوب و ختفصیل و فهم در خانه ماندن بهتر باشد. باید  اما

 است.السالم( 

 .هستندامام تفصیل )علیه السالم(، امام جواد

 روند، به نیت همین بحث نگاه کنند. هایی که زیارت هم نمیروند و آندوستانی که به زیارت عتبات می

ست. یك مقام جامع دارند. و هر زیارت هم یك طور است و ا تا 12الی  10حدود )علیه السالم( زیارت امیرالمومنین

 است. )علیه السالم(نینمپایه همه شان وصف امیرالمو

مختصر هایشان خیلی علیهم السالم( است که زیارت نامه)قسمت دوم امام حسن و امام زین العابدین و امام صادق

 است.

ثال عرفه، اربعین، عاشورا و ... . یعنی ایّام م ی به نسبت ایّام دارند؛های متعدد)علیه السالم( هم زیارت نامهامام حسین

در ایام غدیر و شب جمعه و ....  شهید و گواه است. مثال  )علیه السالم(یعنی یك امام حسین ند!دهشهادت می

ایام داریم و بین با نامه هایشان تناسب دیر، شب جمعه، شب عید فطر. در زیارتشب غ "السالم علیك یا اباعبداهلل"

 اند.)علیه السالم( هستند که چنینامام حسین)علیهم السالم(، اهل بیت

ها نامهیابند. نوعا از این جا زیارتمیهایشان معنا ، زیارت نامهکه با هم هستندالسالم(  )علیهمامام کاظم و امام جواد

 یابد.، با هم بودنشان معنا میهم)علیهم السالم( شوند. امام حسن و امام هادیمتفاوت از سایر امامان می

اشد، زیارت جامعه کبیره را اش جاری کند که اعمالش بدون جهت نبی بخواهد نظام امامت را در زندگیاگر کس

 است. )علیه السالم(محور زندگی خود قرار دهد، و این شان امام هادی

شود ی در جامعه برخی چیزها اولویت میکند. یعنکند. همّ واحد تولید می)علیه السالم( امر جامع تولید میامام جواد

 و باید به آن پرداخت.
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  وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ

 "عسگری"اند. اینکه یك لقب را به دو امام دادهاند. یا اشتباه است یا امام با یك وصف در این دعا آمده این دو

است. عسگر به معنای لشگر و تجمیع سپاه است. یعنی عملیات ساز است. عملیات هم  یعنی کسی که عسگر آفریده

 که با دو امام باشد.اشکالی ندارد 

 

 وَ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ الْخَلَفِ الْمَهْدِیِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ.

چه که از قبل آنیعنی بلند کننده  "القائم"دهد. هت است. و هر کدام کاری انجام میج 3 "المهدیّ"القائم، الخلف.  

 شود.وسیله ی او جاری و برپا میمانده است. یعنی هر چه قبل گفتیم، به جا 

 اش است و مقام جمع است.یعنی خودش همه "الخلف"

 . ... هدایت شده به سمت.هدایت شده است "المهدیّ"

 بودن ناظر به اراده الهی برای برپایی دین است. مهدیّ

برند و کار می "المهدیّ"آمده است. اسم را روی )عجل اهلل تعالی فی فرجه(برای امام زمان "المهتدی"و  "المهدیّ"

ها ی خودش هدایت کننده است. و انسانمهتدی یعن شود.های مشابه ایجاد میکنند. نوعا اسمرا روی مهتدی بیان می

در باطنش معنای " مهدیّ"ها ذکر شده است. ، اما در روایات هر دو ایندوست دارند المهتدی باشند و نه المهدیّ

 است. "مخلَص شدن"است. هدایت ذاتی شدن به معنای  در اصل به معنای به سامان رسیدن اماهدایت شدن است 

 و مهتدی با هم است. ولی باید دانست که مهدیّ

 إِلَّا یهَِدِّى لَّا أَمَّن تَّبَعَیُ أَن أَحَقُّ   الْحَقّ إِلىَ یهَْدِى فَمَن أَ    لِلْحَقّ یهَْدِى اللَّهُ قُلِ    الْحَقّ إِلىَ یهَْدِى مَّن شُرَکاَئکمُ مِن هَلْ قُلْ

 دهد.ه خوبی نشان میسوره مبارکه ی یونس. این آیه وجه تسمیه هدایت را ب (35)تحَْکُمُونَ کَیْفَ   لَکمُ فَمَا   یهُْدَى أَن

، "الذی یمالء االرض قسطا و عدال"که شودکنند، ادامه اش گفته میروایاتی که بحث مهدی را بیان می در غالب

پردازند. صفت فاعلی است و نه مفعولی. او عامل جریان هی او و برچیدن ظلم و فساد او میدرواقع به شان ساماند

کنیم. یعنی او کسی است را با مهتدی بودن معنا می هدایتی است که خدا برای نوع بشر مقرر کرده است. یعنی مهدیّ

شود. به نظر اصال خود هدایت گفته می این رو به او مهدیّ زند. ازایت الهی برای نوع بشر را رقم میکه جریان هد
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امد. نه چون در معرض چون هدایت شده هستند مهدیّ )صل اهلل علیه و آله(،وضعش مفعول فاعلی است! یعنی پیامبر

هدایت است. اگر کسی هدایت شد  است. به همین دلیل این شاخص در ای قرار گرفته است به آن اعتبار مهدیّوحی

 شود که هدایت نکند. ، نمیتواند هدایت کند و کسی که هدایت شودمی ،

 کنند.بالفاصله بر فاعلیت آن اشاره می "المهدیّ"گویند بنابرین وقتی می

 ای معنا کنید که اسم خاص باشد که جهت خاص برای ما مشخص کند.را به گونه "مهدیّ"باید 

*** 

 

 ساعت دوم

 ایم.کاری انجام ندادهمامت ما تقریبا در مورد بحث ا

داریم بیشتر راجع به عصمت امام هایی که اما خیلی کم است. کتابهایی هم که در این زمینه نوشته شده است کتاب

ام دار کردن انسان اگر کسی دیده است بگوید. من در مورد ام .اممورد نظام امامت من کتابی ندیده در اما.... است و

 آید!یك امام واحدی داریم که روزی می ایم کهلمان را راحت کردهام. ما خیاها کاری ندیده

ما به خودمان نگفتیم که اگر امام غایب است  شد!ه امامت هم برایمان غایب بود و این موجّ امام که غایب بود پس

 .امامت هم غایب باشد. که قرار نیست

مام نداشته باشد. یك طرف دیگر قضیه این تواند اعملی نمی هیچم و جدید این است که یك موضوع بسیار مبه

 در غنی سازی این مبحث مطرح است. )علیهم السالم(است که راجع به نقش اهل بیت

 شان در اقامه امامت یك بحث مهمی است.پس موضوع اهل بیت و نقش

امام داشته  12اگر باید  ست؟ند یا یك امام کافی اتا امام داشته باش 12یا همه باید باشد؟ آتایی  12اینکه چرا امام باید 

 ..باشیم یعنی باید نسبت به هر امام چه کار کنیم؟

ن کرد. فقط شبهی از این را بیا مباحث که چگونه باید این امماندهخودم هم  راجع به این مباحث باید بحث کرد.

دانم. شاید در دالیلش را نمیت نداریم و .... . شود! شاید ظرفییم چرا این مباحث جاری نمیدانبینم. نمیموضوع می

 کنم که این حفره بسیار بزرگی است. ایم اما فکر میما نیست و ما به استطاعت نرسیده وسع فکری و عملی
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هایی . البته ما از آن آدم.امالن امام نداشتهواقعا تا ا اماام کردم دیدم که به ظاهر امام داشتهخودم را که ارزیابی می

.. پس باید حاال امام م امام نداشتمیگویو.. می م ای وای امام نداشتم و گریه و زارییم و بگوییباش م که ناراحتینیست

 داشته باشم!

 مزاحم فکر انسان است. ،هایی که در ساحت انسان استخیلی از غم و اندوه

کسی را  اما تحقیق کندد و راجع به این موضوع م که بنشینیم که از یك بزرگواری بخواهیم فکر می کردیحتی داشت

 .بدهیمفعال باید کارهای عقب مانده را انجام  ان همخودمو م. یپیدا نکرد

یابد؟ هر عملی باید به یك سمتی باشد. اینگونه که هر عملی یك جهت دارد. م داشتن یا نداشتن چگونه معنا میاما

افزایی هم این کند و دلیل این عدم هممیافزایی ندرهم است. همّ واحد ندارد. همکارهایش  ،کسی که امام ندارد

، غذا باید پخته شود. خوانیمدهد. مثال وقتی درس می، همدیگر را پوشش میاست که کارها وقتی هم جهت باشد

 واند!شود که کارهایمان با هم نخافتد و این سبب میکارها مثل چرخ دنده درهم نمی

در خواب و بیداری و حتی خواب  امی است. در هر جایی که باشد؛اموجود سخط و نارضایتی در زندگی به دلیل بی

 دیدن.

تا از طرفی هم نباید ترسید، کسی که امام ندارد برود  ین موضوع واقعا توسط کسی کار شود.که ا مندیمخیلی عالقه

 .!امام پیدا کند.

ا امام پیدا کند. هر دیگر گشت توقتی که فهمید باید امامی داشته باشد از شهری به ش )علیه السالم(حضرت سلمان

 اش را فدای او کند. زندگیهمه  ساننا ارزد کهامام اینقدر می

 دهد!اما این را نشان نمیمان عمل رویم..د نشان دهیم که به قربان امام میما در عمل بای

ها اما سختیکشد میزیادی هایش زحمت مان این قربان کسی بودن را نشان بدهد یعنی چگونه؟ کسی برای بچهعمل

آید محبتش کم شده است. همینکه احساس کرد به او فشار می آید. یعنی محبت عایق سختی است.به چشمش نمی

، انرژی بیشتری شدندظه به لحظه که به شهادت نزدیك میگویند که لح)علیه السالم( میدر مورد اصحاب اباعبداهلل

ها شروع شد و انسان است. ولی همین قدر که سختی ذت این گونهکردند. این محبت است. زندگی با لپیدا می

 نیست. "قربان رفتن"گفت وای چرا؟ و وای چقدر؟ این عمل براساس 
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 :(1)ارائه يکی از حاضران جلسه در باب عمل

 بنابرین عمل اخصّ از فعل است. ،گیرداما فعل صفت نمیگیرد، فاسد و صالح است عمل صفت می

نتیجه ارائه: عمل بروزی از موجود است که مبتنی بر باور و توجه به نفع ) قصد و باور( است. قصدش باور و جهت 

 شود که مستوجب عذاب و پاداش است.دارد. براساس قوانین الهی ثبت می

 گردد.ین الهی ثبت شده و مستوجب جزا میبروزی همراه با قصد که براساس قوان

 بروز است (1

 صد استهمراه با ق (2

 براساس قوانین الهی ثبت  (3

 مستوجب جزا می گردد (4

 دار بودن مبتنی بر درجات است.قصد

گیری در زندگی ست. ما برای اینکه به تعاریف ایشان منظورشان باور درونی و جهتقصد را باید کمی باز کنیم. 

 کنیم.قصد استفاده میه از واژ ،التحقیق نزدیك شویم به و طباطبایی)رحمه اهلل علیه( برسیم حضرت عالمه

 گیرد؟یارانه است پس کجا قرار میاعمالی که از سر غفلت است و ناهش

 ها را در ادامه بیان خواهیم کرد.این

 تواند کار خوبی بشود.ابطه با عمل خیلی خوب است. پس میدر ر اشبقره شمولسوره مبارکه 

 

 :(2ديگر)ارائه 

 تعریف عمل از سوره مبارکه توحید:

 آید. در می عمل: تولیدی که باعث صیروریت شده و در نهایت به شکل کفوّ

 و خوبی است. زیباخیلی تعریف 

 خدا را از عمل مبرّی دانسته است. ،هر مخلوقی از جهت مخلوق بودنش کفوّ دارد. این تعریف
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 کفوّ شبیه مثل است. خود مثل نیست.

 کند.میو عملش است. و این زوجیت پیدا در قیامت انسان 

 شود.ور است که احد باشد که نمیاگر کفو نباشد مجبور است صمد شود و بعد از آن مجب

 ممکن است کسی بگوید که عملی کفو نباشد، پس او صمد است پس او احد است.پس در ساحت الهی است.

لد است یا والد و یا حالت دارد، یا و 3براساس سوره و انتقاد آقای رجبعلی به این تعریف باید گفت که هر عملی 

 تواند کاربردی باشد. کند. این تعریف جدید میرا کامل می این دقت باالیی دارد و تعریف .کفو است

 دسته کنید. 3گذارد که اعمال را این دست شما را باز می

 :به اول آنگردیم نهج البالغه( و بعد برمی 154خوانیم)خطبه ی اول انتهای خطبه را می

وَ یُحِبُّ الْعَمَلَ وَ یُبْغِضُ بَدَنَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِکُلِّ عَمَلٍ نَبَاتاً   عَمَلَهُ  الَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ ص إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْعَبْدَ وَ یُبْغِضُوَ قَدْ قَ»

یُهُ طَابَ غَرْسُهُ وَ حَلَتْ ثَمَرَتُهُ وَ مَا خَبُثَ سَقْیُهُ خَبُثَ غَرْسُهُ وَ وَ کُلُّ نَبَاتٍ لَا غِنَى بِهِ عَنِ الْمَاءِ وَ الْمِیَاهُ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا طَابَ سَقْ

 «. أَمَرَّتْ ثَمَرَتُه

 :"وَ یُحِبُّ الْعَمَلَ وَ یُبْغِضُ بَدَنَهُ  عَمَلَهُ  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْعَبْدَ وَ یُبْغِضُ"

شاکله ی  اماعملش را نه. ممکن است عملی را دوست داشته باشد  اماای را دوست داشته باشد ممکن است خدا بنده

 آن را دوست نداشته باشد. 

 پس ما یك عبد، یك عمل و یك شاکله عمل داریم.

 بدن و حدودی دارد. ،خود عمل

 شود.حدودی است که روح در آن جاری می بدن در واقع

وند و مورد حب و بغض خود شعمل از هم جدا می بد و عمل و بدنشود که عهمیت روایت در این است: معلوم میا

 دهد.قرار می

 :"وَ اعْلَمْ أَنَّ لِکُلِّ عَمَلٍ نَبَاتاً وَ کُلُّ نَبَاتٍ لَا غِنَى بِهِ عَنِ الْمَاءِ وَ الْمِیَاهُ مُخْتَلِفَةٌ"
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 لف است. ها هم مخترویشی هم احتیاج به آب دارد و آبهر عملی رویشی دارد و مثل یك بذر است. و هر 

 آید.رود و میمختلف یعنی می

 اند مثل در بستر شنی یا خاکی و ... است.ای مختلفشوند در بسترهها وقتی جاری میبرخی آب

 کند. یعنی مقام خالفت برای بستر را، موادّ جریان را به خودش جلب میشودعنی هر آبی وقتی در جایی جاری میی

عش به این صورت است رود در خودش آهك دارد. مختلف گرفتن یعنی وضدارد یعنی وقتی در زمین آهکی می

 پذیرد.تر فسفر، جذب فسفر را به خودش میپذیرد و در بسکه این را می

 آب مقام اختالف و پذیرش خالفت دارد.

 ر دقیق شوید.اقدم البته الزم نیست در روایت این

 معنای اختالف در قرآن هم همین است.

 "یُهُ طَابَ غَرْسُهُفَمَا طَابَ سَقْ"

 شود.شد. محصوالت و شاخ و برگش خوب میهر عملی که آبش خوب با

 "وَ حَلَتْ ثَمَرَتُهُ"

 شود.اش هم شیرین میمیوه

 : "ثَمَرَتُهُ وَ مَا خَبُثَ سَقْیُهُ خَبُثَ غَرْسُهُ وَ أَمَرَّتْ ثَمَرَتُه"

 شود.اش تلخ می.... پس آن میوه

گردد. ممکن است این عمل به خود وجود فرد شود و مولد یك رشدی میانسان خارج می مل چیزی است که ازع

 برگردد و ممکن است در جامعه پخش شود.

 شود.است، رویش دارد. کشجره خبیثه می وضعیت عمل ناصالح هم نبات
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تی دارد و در واقع آبشخور عمل مهم است. و این عمل امامت و جهت عمل است. در واقع هر انسانی یك فطر

شود ، آب آلوده میکند. بسترش اگر آلودگی داشته باشدانی از حقایق را در خودش جاری میبراساس فطرتش جری

 شود.و موجب رشد کردن در همان بستر میشود شود. و هر عملی بذری میو رشد کردنش خبیث می

 اول روایت:

دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعَى فَاسْتَجِیبُوا لِلدَّاعِی وَ اتَّبِعُوا الرَّاعِیَ قَدْ   وَ نَجْدَهُ  وَ یَعْرِفُ غَوْرَهُ اللَّبِیبِ بِهِ یُبْصِرُ أَمَدَهُ  وَ نَاظِرُ قَلْبِ»

الشِّعَارُ وَ الْأَصْحَابُ وَ ونَ نَحْنُ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ وَ أَخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ وَ أَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ وَ نَطَقَ الضَّالُّونَ الْمُکَذِّبُ

 «یَ سَارِقاًالْخَزَنَةُ وَ الْأَبْوَابُ وَ لَا تُؤْتَى الْبُیُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَیْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّ

که  علیه و آله()صل اهلل بیند. رسول خدابیند و نشیب و فرود خویش را میشم دل خردمند که پایان خود را میو چ

 .به دین خدا دعوت فرمود و نگهبان که امام است و آن دعوت را حفظ نمودرا مردم 

 پس دعوت دعوت کننده را بپذیرید و نگهبان، نگهبان باشید.

تواند طول کند، میحلیل دارد. وقتی قلب لبیب نظر میداریم؛ یعنی لب دارد و قدرت تجزیه و ت "قلب لبیب"یك 

و یك اَمد و پایان دارد. عمل شروع  شود که هر کاری یك آغازغایت نگری( را ببیند. پس معلوم مییك کار)اَمد: 

 در عین حال یك داع دارد ویك راع، رسول و امام است. "دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعَى"و پایان و استمرار دارد. 

کارش ذلیل افتد وها میها و بدعتدریاهای فتنهراعی تبعیت نکرد در وقتی هر انسانی در ساختار عملش از دعای و 

 شود.می "بونون المکذّضالّ"کردن مومنین و همراستا شدن با 

 . صحبت کردیمامامت موضوع روی بر اش ما امروز همه

 آورد.شعار لباسی است که انسان در نمی ترین، یعنی ذات شده باشد.: یعنی چسبیده"نَحْنُ الشِّعَارُ"

 "تُؤْتَى الْبُیُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَیْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّیَ سَارِقاًوَ لَا "

  اسمش دزد است. ،هر کسی از غیر بابش وارد شد

یُسْبَقُوا فَلْیَصْدُقْ رَائِدٌ أَهْلَهُ وَ لْیُحْضِرْ عَقْلَهُ وَ الْقُرْآنِ وَ هُمْ کُنُوزُ الرَّحْمَنِ إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَ إِنْ صَمَتُوا لَمْ   فِیهِمْ کَرَائِمُ"

لَیْهِ . فَالنَّاظِرُ بِالْقَلْبِ الْعَامِلُ بِالْبَصَرِ یَکُونُ مُبْتَدَأُ عَمَلِهِ أَنْ یَعْلَمَ أَ عَمَلُهُ عَ لْیَکُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدِمَ وَ إِلَیْهَا یَنْقَلِبُ
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عَلَى غَیْرِ طَرِیقٍ فَلَا یَزِیدُهُ بُعْدُهُ عَنِ أَمْ لَهُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَضَى فِیهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ وَقَفَ عَنْهُ فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَیْرِ عِلْمٍ کَالسَّائِرِ 

لْمِ کَالسَّائِرِ عَلَى الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ فَلْیَنْظُرْ نَاظِرٌ أَ سَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ وَ اعْلَمْ الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ إِلَّا بُعْداً مِنْ حَاجَتِهِ وَ الْعَامِلُ بِالْعِ

7 أَنَّ لِکُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِناً عَلَى مِثَالِهِ فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ وَ مَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنُه
" 

 است. یعنی کاری روی نظر قلبی قطعی باشد. "ناظر القلب البیب"ها روی بحث بحث ایندر واقع همه 

 اش بود که جریان عمل فهمیده شود.ها مقدمهبحثی که قبال مطرح شد ایندر واقع همه 

 اند.ابرین عمل را به شجره تشبیه کردهعمل است. به خاطر این که کلمه باالتر است. بن "کلمه "ترین واژه به نزدیك
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 22/8/95    اخوت  استاد  ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( سیزدهم  جلسه  )  عصر  مبارهک  سوره           

 

 السالم( هستند یا نیستند و بیمار هستند حمد شفایی بخوانید. برای سالمتی همه کسانی که جزء زوار امام حسین)علیه

 

رسیدیم. با  ،خواهیم بخوانیم بحث عمل یك سری روایات خواندیم تا به این روایت که می دربارهما جلسه پیش 

 گردیم. دهیم و باز به قرآن برمی تعریفی از عمل ارائه میچه که از قرآن خواندیم و این روایات، یك  توجه به آن

اهلل علیه و آله(فرمودند: هر عملی یك رویش دارد و همانطور که هر گیاهی نیاز به آب دارد و  رسول اکرم)صلی

کند که آن  ها مختلف هستند. این آب است که تعیین می اند پس هر عملی نیاز به آب دارد که آن ها مختلف آب

 یا عمل، شیرین باشد یا تلخ. میوه

 : «نهج البالغه 154خطبه »و بعد از آن رسیدیم به 

 «. اللَّبِیبِ بِهِ یُبْصِرُ أَمَدَه  البیت وَ نَاظِرُ قَلْبِ من خطبة له ع یذکر فیها فضائل أهل»

شود. بنابرین یکی از  میداشتن مهم « امد»ای  بیند، به گونه چشم و قلب کسی که لب دارد و پایان کار خود را می

 داند که پایانی دارد. شود خودش می های عمل،  امد است. امد یعنی پایان کار. هر کسی که وارد دنیا می مولفه

 « غَوْرَه  وَ یَعْرِفُ»

 گردد. کند و در واقع به اثر برمی عمق پیدا می

 « وَ نَجْدَه»

 گردد. نجد به جهت برمی

 جهت و اثر. پس شد: ظرف )شروع تا پایان(،
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 « دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعَى»

کننده و مراقب و  های دعوت کننده گذاشته است و یك مراقب. در ادامه ویژگی خداوند برای این عمل یك دعوت

 کنند. قرآن را ذکر می

ها باید  گرفت، اینتوان فراز و فرود  کنند، مثال غور و نجد را می السالم( عمدتا از تشبیه استفاده می امیرالمومنان)علیه

جهت « نجد»رود و  جایی است که به عمق می آن« غور»استنتاج شود. غور و نجد بهره گرفتن از آیات قرآن است. 

 یافتن است.

ها با غور و نجد  شود که قد خاضوا وغیره، و این های بعدی که راجع به داع و راع است مفصل بیان می در قسمت

شود که آب آن گیاه تامین شود و لبّ انسان است که یك عملی را آبیاری  شود. آن لب موجب می مرتبط می

 ایم. کند. ما از آخر روایت به اول آمده می

 «نجد»بررسی کنید. مثال  ،ها را بررسی کرده است که ریشه واژهدر نهج البالغه شاید ترجمه فیض االسالم بهتر است 

شما در رابطه با عمل و چیستی عمل بسیار کم روایت پیدا  چونشود.  بیان می :نجدین»را خیر و شر گرفته که همان 

 کنید. می

انتخاب روایت بسیار مهم است، کار کردن روایی به تعداد زیاد روایاتِ بررسی شده، نیست بلکه به روایت هدف بر 

ثال عمل چیست. ممکن هم هست آید که از قبل انسان بداند که به دنبال چیست؟ م گردد و این زمانی به دست می می

 السالم( را عمل غیر صالح نامید. ای از تعریف را از قرآن گرفته باشید. مثال خدا پسر حضرت نوح)علیه که پیش زمینه

شود تعریفی از عمل استخراج و  امروز قصدمان این است که با آن آیاتی که خوانده شد و روایاتی که خوانده می

 بیان کنید.

های لبّ  ها فعال کننده گویند که این السالم( سخن می السالم( از راع و داع و بیان اهل بیت)علیهم )علیهامیرالمومنین

 انسان هستند.

  «فَالنَّاظِرُ بِالْقَلْبِ الْعَامِلُ بِالْبَصَرِ»فرمایند:  می

شود بصر بوده است که  طور بود که نظرش با قلبش بود، االن عملش با بصر است. یعنی عمل وقتی انجام می قبال این

 منجر این عمل شده است.
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 « یَکُونُ مُبْتَدَأُ عَمَلِهِ أَنْ یَعْلَمَ أَ عَمَلُهُ عَلَیْهِ أَمْ لَه» 

 کند که آیا عملش ضدّ اوست یا به نفع اوست. خواهد عمل کند، شناخت پیدا می وقتی می

 « وَقَفَ عَنْهفَإِنْ کَانَ لَهُ مَضَى فِیهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ »

گوییم که قبل از آنکه عملی از انجام دهی ببینی که آن کار به نفع توست پس انجام دهی و اگر  می« تدبر»ما به این 

 به ضررت متوقف شوی.

 « فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَیْرِ عِلْمٍ کَالسَّائِرِ عَلَى غَیْرِ طَرِیق»

 مثل سائر غیر طریق است.

است. اگر یادتان باشد جلسه پیش یکی از قیود عمل « سیر»رود  اجع به عمل به کار میپس یکی از چیزهایی که ر

 السالم( به دست آمد. بود، که از دعای حضرت زهرا)علیه« یسر و سهولت»

  «فَلْیَنْظُرْ نَاظِرٌ أَ سَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ»

ی شروع و پایان و سیر داریم. این اای هر عملیبر کند یا در بیراهه است. بایستی تأمل کند که آیا در راه سیر می

 کند. یعنی در مسیر به سهولت حرکت می« سائر»قسمت با قسمت باالیی ارتباط دارد. 

زند. مثال شما دنبال یك  گردد. مثال راه را اشتباه رفته و دور می زند و بازمی رود دور می یعنی راهی را که می« راجع»

که را گیرد. ولی سائر کسی است که کاری  لی در آخر، همان جای اول قرار میگردید و ها می چیزی در کوچه

 دهد. کند را پایان میمیشروع 

طبق این روایت اگر کسی بخواهد عمل انجام دهد بایستی حتما بصیرت داشته باشد و برای بصیرت داشتن باید لبّ 

چسبد. در واقع یك نظر و یك بصر  ر به عمل میداشته باشد و لبّ منشاء بصیرت است. نظر ناظر به لبّ است و بص

 شود. ای که مستقیما به عمل منجر می داریم. نظر نسبت به قلب است؛ مشاهده

ى فِیهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ وَقَفَ نْ کَانَ لَهُ مَضَفَالنَّاظِرُ بِالْقَلْبِ الْعَامِلُ بِالْبَصَرِ یَکُونُ مُبْتَدَأُ عَمَلِهِ أَنْ یَعْلَمَ أَ عَمَلُهُ عَلَیْهِ أَمْ لَهُ فَإِ» 

إِلَّا بُعْداً مِنْ حَاجَتِهِ وَ الْعَامِلُ  176حِ عَنْهُ فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَیْرِ عِلْمٍ کَالسَّائِرِ عَلَى غَیْرِ طَرِیقٍ فَلَا یَزِیدُهُ بُعْدُهُ عَنِ الطَّرِیقِ الْوَاضِ
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طَابَ الْوَاضِحِ فَلْیَنْظُرْ نَاظِرٌ أَ سَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِکُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِناً عَلَى مِثَالِهِ فَمَا بِالْعِلْمِ کَالسَّائِرِ عَلَى الطَّرِیقِ 

الْعَبْدَ وَ یُبْغِضُ عَمَلَهُ وَ یُحِبُّ  وَ قَدْ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ ص إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ وَ مَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنُه

یَاهُ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا طَابَ سَقْیُهُ طَابَ الْعَمَلَ وَ یُبْغِضُ بَدَنَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِکُلِّ عَمَلٍ نَبَاتاً وَ کُلُّ نَبَاتٍ لَا غِنَى بِهِ عَنِ الْمَاءِ وَ الْمِ

 . ثَ سَقْیُهُ خَبُثَ غَرْسُهُ وَ أَمَرَّتْ ثَمَرَتُهغَرْسُهُ وَ حَلَتْ ثَمَرَتُهُ وَ مَا خَبُ

 « بَاطِنُهوَ اعْلَمْ أَنَّ لِکُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِناً عَلَى مِثَالِهِ فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ وَ مَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ

 عمل باطنش یا بصیرت است یا فقدان بصیرت.

سخن این است که عمل ظاهر علم است. یا عمل ظاهر غیر علم است. اسمش را یکی از تعاریف عمل طبق این 

 شوند و گاها هنوز باطن به آلودگی ظاهر نرسیده است. گذاشتند. ظاهر و باطن از هم جدا می« خبث»و « طاب»

  «یُحِبُّ الْعَمَلَ وَ یُبْغِضُ بَدَنَهُ وَ قَدْ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ ص إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْعَبْدَ وَ یُبْغِضُ عَمَلَهُ وَ»

 کند: مرحله برای عمل ذکر می 3در واقع 

 باطن عمل: عبد (1
 شود. چه که رؤیت می ظاهر عمل: آن (2
 ماند. بدن عمل: آن چه که باقی می (3

ای را دوست داشته باشد در حالی که عملش را دوست ندارد و از آن طرف هم چنین است. بدن  شود خدا بنده می

 شود.  های نشسته مثال. قالبی که در آن عمل واقع می ماند. یعنی ظرف ذا خوردن آن ظاهری است که میغ

گویند این است که با  می «نجد»در قرآن به معنای پستی و بلندی نیست بلکه جهت است. علت اینکه به بلندی  «نجد»

شود. نجد هم خیر است و هم شرّ در حالی که  در سوره بلد با خیر و شرّ بیان می« نجد»شود.  بلندی جهت معنا می

تواند چیزی هم مثبت و هم منفی باشد. لذا جهت معنای مناسبی برای نجد است. زیرا اگر بلندی نبود جهت معنا  نمی

 یافت. نمی

اهلل  آورند. که روایت رسول اهلل)صلی آورد و در ادامه حدیثی از رسول خدا می السالم( روایتی می امیرالمؤمنین)علیه

 گوید.  علیه و آله( کامال معنای عمل را می
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بیند چون لب و بصر دارد این آب را خالص  آب است. مثال حوادث را می کننده مثل تصفیه «بّل»و  «بصر»نقش 

دار و سیردار  شود و واکنش است. پس اگر رفتارهای جهت ها تولید می رساند. عمل در اثر کنش کرده و به عمل می

 کند. طوری از سر شروع می نباشد راجعه است. یعنی همین

این مبنا را « راجع»شود و  عمل یك مبنای حرکت دارد که با آن آبیاری می یعنی« سائر»یا سائر است یا راجع. « رفتار»

 کند. شود با آن بدون مبنا برخورد می ندارد و هر چیزی که با آن مواجه می

دهم که بعد خودتان بررسی  سری روایات را همین طوری ببینیم. من به صورت تصادفی چند روایت را نشان می یك

بسیار زیاد است، ما روایت متواتر کم داریم ولی روایاتی که راجع به عمل است متواتر  کنید. مضمون این روایت

 گوید. های مختلف یك مضمون را می است که بیان

 ضالل.  علم بال  العمل»

 «8 یَصْفُوَ لَكَ الْعَمَلُ حَتَّى یَصِحَّ الْعِلْم  لَنْ

 شود، مگر آن که علم تصحیح شود. یعنی خالص نمی

 «9الْعَمَلِ کَثُرَ صَوَابُهُ.  کَّرَ قَبْلَفَ  مَنْ»

 عمل، کارش صواب است.

یعنی یك کاری که به « خطا»به معنای اصابت است. « صواب»شود.  هر کسی که قبل عمل فکر کند صوابش زیاد می

 گویند. به همین دلیل اصطالح شده است. نتیجه نرسد و به نتیجه رسیدن کار را صواب می

 «10وَبَالٌ وَ عِلْمُهُ ضَلَالٌ.  لِالْجَاهِ  عَمَلُ»

                                                           
 408عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص: .  8

 

 448)للیثی(، ص: عیون الحکم و المواعظ  9

 343عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  10
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جاهل یعنی کسی که نظام پردازش ندارد، علم اگر در وجودی ریخته شود که سیستم پردازش نداشته باشد  آن عمل 

 شود! یعنی کسی که لبّ ندارد. در واقع علمش منجر به اشتباه افتادنش می« جاهل»شود.  وبالش می

 «11 کَثِیرُ الْعَمَل  الزَّلَلِ  قَلِیلُ  الْمُؤْمِنُ»

 زلل به معنای لغزش است. مومن با اینکه عملش زیاد است ولی لغزشش کم است.

 « 12بِصَلَاحِ النِّیَّةِ.  الْعَمَلِ  صَلَاحُ»

 «13الْعَمَلِ.  النِّیَّةُ أَسَاسُ»

 « 14مُرُوءَتِهِ وَ شَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنَفَتِهِ وَ عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَیْرَتِهوَ صِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ   قَدْرِ هِمَّتِهِ  قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى  وَ قَالَ ع»

 نیت قسمت باطن عمل است.

 «15النِّیَّةُ.  رُبَّ عَمَلٍ أَفْسَدَتْهُ»

 هایی که به واسطه نیت فاسد شدند. چه بسیار عمل

 «16لَا نِیَّةَ لَهُ.  لِمَنْ  لَا عَمَلَ»

 ند مگر با نیّت. پس وقتی عمل در ساحت انسان است قطعا با نیت همراه است.تواند عمل ک نمی

                                                           
 90. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص:  11

 303.عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص: 5 . 12

 29. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  13

 477. نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص:  14

 265. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  15

 539. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  16
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 نیت جهت دهنده عمل است.

 «17إِلَّا بِصَالِحِ النِّیَّةِ.  الْعَمَلِ  لَا یَکْمُلُ صَالِحُ»

رسد کسی که صالح نیت نداشت باشد. )پس یك عمل صالح داریم و یك صالح عمل(  وقت به صالح عمل نمی هیچ

 روایت تاکید روی صالح بودن عمل است. در این

 «18بِهِ.  الْعَمَلِ  یَقْدِرْ عَلَى  مَنْ لَمْ یَعْرِفْ مَنْفَعَةَ الْخَیْرِ لَمْ»

کند. دایره نیّت از عمل بزرگتر است. عمل در  هر کسی که منفعت خیر را نشناسد قدرت بر عمل به آن را پیدا نمی

 انسان است و محدودیتی ندارد.شود ولی نیت در وجود  دنیا محدود می

 بِهِ.(  الْعَمَلِ  یَقْدِرْ عَلَى  مَنْ لَمْ یَعْرِفْ مَنْفَعَةَ الْخَیْرِ لَمْاین روایت بسیار کلیدی است. )

 

 «19الرَّغْبَةِ فِی الدُّنْیَا.  لَا یَنْفَعُ الْعَمَلُ لِلْآخِرَةِ مَعَ»

 برود. گرا باشد بایستی به سمت عمل  اگر کسی بخواهد آخرت

 «20. وَ لَا حِسَابَ  الدُّنْیَا عَمَلٌ  فِی»

خیلی مهم است که عمل برای دنیاست. یعنی در تعریفتان از عمل بایستی در ویژگی عمل در دنیا محقق شدنش را 

ای تعریف کنید که عمل فقط  افتد. به خاطر سیری که دارد. یعنی باید به گونه لحاظ کنید. عمل فقط در دنیا اتفاق می

                                                           
 541. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  17

 427عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 18

 542عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 19

 353. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  20



194 
 

مربوط به دنیا باشد و نه آخرت. ما یك فعل داریم و یك عمل. منظورمان سرای باقی و فانی و تفاوتشان در عمل 

 گرا باشد که عمل داشته باشد. این قسمت روایات همه راجع به عمل است. تواند آخرت است. کسی می

 «21خلف.  أکمل  لعملا»

شود. در  شود و تبدیل به خلیفه می عمل هر کسی از او جدا میدهد که  ترین جانشین است. این نشان می عمل کامل

 گوییم که عمل شما نشانه شخصیت شماست! عرف هم می

 «22تَوْأَمَانِ وَ رَفِیقَانِ لَا یَفْتَرِقَانِ.  أَخَوَانِ  وَ الْعَمَلُ  الْإِیمَانُ»

 «23 یَفْتَرِقَانِ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ أَحَدَهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِه تَوْأَمَانِ وَ رَفِیقَانِ لَا  أَخَوَانِ  وَ الْعَمَلُ  الْإِیمَانُ»

اند. با هم بده بستان دارند )رفیقان(. از هم جدا هم  گیرند و با هم ایمان و عمل دو برادرند. که با هم شکل می

 !؟گوید: ایمانت کو میآید  ! عمل می؟گوید: عملت کو آید می کند. ایمان می ها را قبول نمی شوند. خدا تك آن نمی

 کال ایمان شامل همه آن چیزی است که قبل عمل است.

 یکی از اتفاقات مهمی که در روایات آمده است این روایت است:

 «24و عدوّك أملك.  عملك  إجعل رفیقك»

 بودن طوالنیگیر و مانع عمل است و هر کسی به اندازه  نفس «امل»اند.  خیلی این دو در روایات آمده که ضدّ هم

اند. خیلی روایت از این دست  دارد و این دو نشانه هم «امل»آرزویش عمل ندارد و هر کسی به اندازه کمی عملش، 

 داریم.

                                                           
 35. غرر الحکم و درر الکلم، ص:  21

 22المواعظ )للیثی(، ص: . عیون الحکم و  22

 151. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص:  23

 134. غرر الحکم و درر الکلم، ص:  24
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گونه نیست که  جمهور شوم، این جمهور شوم، من رفتم رشته فالن که رئیس خواهم رئیس گویم که می مثال من می

 پردازی دارد. دش یك جریان است. به نوعی، خیالجمهور شود. این خو کسی فالن رشته برود و رئیس

های کسی با تحقق فاصله دارد. کسی که در  های کسی در راستای یك تحقق است ولی گاهی فعالیت گاهی فعالیت

 است.« یتمنّ»حال تالش برای خرید خانه است و امید هم دارد، معنای 

 امل در فارسی به معنای بلندپروازی است.

 «25 عُنْوَانُ الْکَسَل  مَلِتَأْخِیرُ الْعَ»

 ی کسالت است.تاخیر عمل نشانه

 «26فِی النَّشَاطِ وَ الْکَسَلِ.  الْعَمَلِ  بِإِدْمَانِ  عَلَیْكَ»

استقرار یك عمل تا رسیدن به یك نتیجه. یك روز کسالت دارد و یك روز حالش خوب است و کارهایش نیمه 

 کاربردی است.کاره است. این روایت برای تعریف بسیار 

 «27. عَمَلٌ  وَقْتٍ  کُلِ  فِی»

 هر بازه زمانی عملی دارد. روایت کوتاهی است. در هر عملی باید به اجلش دقت کرد.

ایم به این مباحث  اند. ما روایت خوانده ها رسیده شناسان به این گویند که روان شناسی هستند می کسانی که رشته روان

اینهایی که گفته شد همه سند  !زنید؟ ها حرف می شناس گویند که چرا شما شبیه روان میایم. جالب است  رسیده

 گویم. می« میقات»روایی دارد. ما به این اجل 

السالم( برای شهادت است. یعنی زمان آن گاه  روزی که زمان حضور انبیا)علیهم« اذا الرسل اقّتت. الیّ یوم اجّلت»

 آید، حتما بازه زمانی دارد و در غیر دنیا بازه زمانی ندارد. یبرسد. این وقت، وقتی در دنیا م
                                                           

 201عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 25

 335. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  26

 354. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  27
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یعنی در هر وقتی عملی است و یعنی اگر وقت است، « عملٌ فی کل وقت»های اصلی عمل، اجل است.  یکی از مولفه

 عمل هم هست. وقت بدون عمل نداریم. هر کسی در زمانی هست، در عملی هست.

گویند. بنابرین دنیا دار عمل است و  نکره است، مبتدا نباید نکره باشد. مثال در روایات به سکوت هم عمل می «عملٌ»

ای یا در حال پیش رفتن است یا در حال  شود. انسان در هر لحظه نه حساب. عمل به کل بروزات انسان مربوط می

 جلو رفتن.

 عمل: دربارههايی گزاره

 های عالم متغیر است و نه ثابت. افتد. در نتیجه از ویژگی میعمل تنها در دنیا اتفاق  (1
کنیم در حوزه انسان است هر چند به تمام مخلوقات در دنیا  یك عملی که ما راجع به آن صحبت می (2

شود عمل انسان است. پس حواسمان  توان عمل را نسبت داد ولی آن چه در قرآن از آن صحبت می می

شود به اعتبار عمل انسان و جنّ است. یعنی مکلف هستند و عمل در حوزه  یباشد. اگر عمل شیطان گفته م

 شود. این عمل وابسته به زمان و تغیّر است.  شود. عمل جزا داده می تکلیف است و به جزا ختم می

« اراختی»عمل موجود دارای اختیار است. عمل رابطه مستقیمی با اختیار دارد.  ،شود آن چه در قرآن از آن صحبت می

 در اینجا به معنای استطاعت است.

 شود. عمل از انسان جدا می (3
 عمل با عالم اسباب سروکار دارد. (4
 عمل به عنوان مصنوع انسان است. (5
 تواند اضافه و کم شود. عمل مخلوقی است که خود قابلیت ترکیب و تولید دارد. یعنی خودش می (6
 ت( است. های عمل ثبت و حفظ و کتابت )همه در یك معناس از ویژگی (7
 واحد عمل در قرآن مهم است زیرا که با مثقال آمده است. (8
 عمل مثل قلم است. عمل خود قلم است. (9

اضافه « قاف»تاست و از نظر اشتقاق در مرحله سوم فقط  3یك چرخه داریم، از علم به عمل به قلم. یعنی 

 شود. می
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قبل از اینکه به سفر اربعین بروید مکانتان تر از او هستند. مثال  برخی اعمال زودتر است انسان و برخی عقب (10

 3دهد که نفس و عمل از هم جدا هستند. و این  تر بودن و جلو بودن نشان می کنید. عقب را از پیش رزو می

هایی که متولد  تر است. مثال بچه حالت دارد، یا عمل جلوتر است یا عمل همراه است و یا عمل عقب

اند. اگر  اند. یعنی یك سری اعمالی قبل از نفس بوده ولد برایشان مهیا کردهشوند پدر و مادرشان از قبل ت می

کنیم، یعنی  ریزی می مدل عمل برنامه 3ریزی برای  بتوانیم نسبتمان با اعمال را مشخص کنیم در نظام برنامه

 گذاریم که بعدا بیایند! فرستیم و یك سری را می یك سری اعمالمان را جلوتر می

سی مرده باشد ولی دارای عمل بشود، این یعنی اعمالی که ما تاخر است. در واقع نیابت در ممکن است که ک

توانید انجام دهید. یعنی تمام  کنید خیلی کارها می عمل ممکن است. در واقع وقتی شما نفس را از عمل جدا می

 شگرد تعریف عمل باید طوری باشد که عمل از نفس جدا شود.

را یکی ساخته است. هر مصنوعی در دنیا عمل است. شما وقتی یك کوزه سفالی مدرسه عمل است، مدرسه 

 خرید این کوزه عمل است.  می

 هر عملی دارای سیر و رویشی است. (11
کند. یعنی سرعت و سبقت و شتاب در عمل  هر عملی متناسب با مقصدی که دارد سرعت و شتابی پیدا می (12

 یابد. معنا می
 است، بنابرین برای هر عملی امامی الزم است.هر عملی دارای جهت و اثری  (13

 هماهنگ باشد!ای تعریف کنید که به مصنوع  باید عمل را به گونه

شود و به حساب کسی که ایمان دارد نوشته  اگر کسی اختراع کند ولی ایمان نداشته باشد، این اختراع از او جدا می

ها باید مدلی گفته شود که با دادگاه عدل الهی  د. این حرفآی شود. این از ایمان و عمل توأمان با هم بوجود می می

 قابل تبیین باشد.

*** 
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 ساعت دوم

رسد را بگوئید تا مرور کنیم و به تعریف عمل برسیم. دوستانی که  به ذهنتان می« عمل»هایی که در مورد  گزاره

 خواهند از قرآن تعریف در بیاورند باید این مراحل را بگذرانند.  می

 استخراج آیات یا سوره  -

های کهف، محمد، فاطر، زلزال، عادیات در مورد عمل هستند. آیات  ما این کار را بطور خالصه انجام دادیم. سوره

حالت دارند. مقدمه، الزمه یا  3اید  هایی که از آیات و روایات درآورده شاخص عمل هم باید استخراج شوند. گزاره

رسانند. الزمه همراه موضوع هستند. نتایج  و  هایی هستند که ما را به موضوع می رهنتایج موضوع هستند. مقدمه گزا

 آثار هم فرآیند تحقق موضوعند. 

کنیم. در  ها ابتدا جنس و بعد فصل را استخراج می تر است. با بررسی گزاره تر است. فصل، اختصاصی جنس، کلی

 باشند.  ها وجود داشته تعریف باید مقوّم، عوامل علّی و نشانه

 بندی کنید و تعریف درآورید.  هایی که نوشتید را بررسی کنید. دسته گزاره داریم. گزاره 10ما کما بیش 

  .وعده حسنای الهی مربوط به احسن عمل و وعمل صالح است 

 شود.  های زیبای خدا می کیفیت عمل است که مشمول وعده 

  .عمل قابل رویت است 

  .هر عملی دارای وزنی است 

  عملی برمبنای ایمان، نیت و باوری است. هر 

 دهد.  نیت شکل دهنده عمل است. نیت عمل را صورت می 

  .اراده متعین در تشکیل عمل را نیت گویند. نیت همان اراده است وقتی دقیقا به عمل بچسبد 

 دهد.  نیت یعنی فاعلیت عامل وقتی که صورت و سیرت عمل را شکل می 

 

 حب یعنی دانه و نوی یعنی هسته.  فالق الحب و النوی:

زند. لوبیا حب است. گردو یا بادام اینطور نیست. باید شرایطش خاص باشد تا ریشه  لوبیا را در آب بگذاری جوانه می

گیرد. ماهیت نیت از نوی گرفته شده است. برای اینکه  کند. نوی اگر بگیرد محکم می بزند. با خاك داد و ستد می
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قبلش باید خیلی فکر کند تا این نیت جان داشته باشد و به عمل منتهی شود. اگر کسی عملش کم یا انسان نیتی بکند 

 ساز ندارد.  ناخالص است در نیت مشکل دارد. علم نیت

فعل عبارت است از توان و قدرت در تحقق )همان حول و قوه در زبان عربی است؛ حول: توان  تفاوت فعل و عمل:

 تغییر داشته باشد(

 نظر فاعل به مقصد و نتیجه عمل است.  قصد:

 فاعلیت به حد تحقق رسیده است. اراده:

هم ارادة چسبیده به عمل « نیت»نقشه آن است. « قصد»قبل اراده است. « شاء»اقتضائات تحقق برای فاعلیت.  شاء:

 نمایش همه این مراحل است. « نیت»است. 

شود.  گیرد. بر اساس این قصد و نیاز اراده فعال می ر او شکل میکند یك قصدی د ای پیدا می وقتی انسان مواجهه

کند و هم ایجاد شاء. علم منشا هر عملی است و سازنده هر نیتی. هر کس که عمل ناخالص  هم ایجاد اراده می« علم»

ن همیشه همان علم است وقتی پذیرفته شود و تفصیلی گردد. ایما« ایمان»دارد یا عمل ندارد در نیت مشکل دارد. 

 گاه از عمل جدا نیست.  تفصیلی و کاربردی است و هیچ

شود و  رساند. یك سر ایمان به تقوا متصل می همان رغبت و میلی است که فرد را به بعثت و علم به آن می« انگیزه»

 شود است و بخشی که به مردم متصل می« تقوا»شود  رسد. بخشی که به حق متصل می یك سر دیگر آن به عمل می

است. تقوا زاییده ایمان است همانطور که عمل زاییده ایمان است. اگر علم اجمالی و کلی باشد تقوا کمتر « عمل»

یعنی رعایت تقوا و دعوت به « راع و داع»است. تقوا به اندازه ایمان انسان است. هادیان الهی دو شأن دارند. شأن

 عمل. 

کند  ای جامع قرار گیرد. پس عزم حیثیت امت پیدا می د در نقشهمن همان قصد است ولی وقتی که بصورت نظام عزم:

کننده بین  السالم( جمع کند. انبیای اولوالعزم)علیهم و ساختاری است. عزم تمام مقاصد را به سمت خود جلب می

 قصدها هستند. 

مثالی حضرت  السالم( بکار رفته است بخاطر این است که بهشت که برای حضرت آدم)علیه« ولم نجد له عزما»

کند. مقاصد متنوع  کند. دنیا عزم ایجاد می السالم( فاقد نقشه راه بوده است. چون عزم در دنیا تحقق پیدا می آدم)علیه

 آید.  و تزاحم دارد. پس عزم در اینجا بوجود می
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له خود کند و عمل محدود به شاکله فرد است. هر انسانی به نسبت شاک تعیین می« شاکله»محدوده هر عمل را 

اش را ارتقا دهد. قطع شدن ارتباط  تواند عمل داشته باشد و اگر بخواهد عملش را ارتقا دهد الزم است شاکله می

 گویند.  می« حبط عمل»انسان با عمل صالح او را 

کند.  روح جاری در هر عمل است وقتی صالح باشد. وقتی روح ذکر در عملی جاری شود آن را صالح می« ذکر»

تواند عمل داشته باشد؛ عمل ذاکرانه یا غیر  کننده هر عملی است. عمل صالح حتما ذاکر است. انسان می ذکر صالح

 ذاکرانه.

به معنی اتصال به حی قیوم است )سوره مبارکه ص( و عامل حیات « ذکر» شود عملی خودش ذاکر باشد؟ آيا می

هر ایمانی ذکر است. ایمان مجسم را عمل  است. قرآن و رسول ذکر هستند. ذکر مقوم ایمان است. الزمه قطعی

 گویند.  می

عمل صالح، عملی است که ذکر خدا را نشان دهد و خود انسان را در درجه اول و دیگران را در درجه دوم یاد خدا 

 بیاندازد. 

شد. با آید، زینت عمل به معنای آراستن عمل که قبل یا بعد از عمل مورد تحقق می بحث زینت عمل در دو جا می

شود تا آن را بصورت کاذب به حق بیاراید. )سوره فاطر( بعد از  قبل از عمل به همه آنچه که باعث وقوع عمل می

 شود.  کشاند گفته می عمل به هر آنچه که فرد را به توجیه و موجه جلوه دادن تبعات عمل می

 دقیقه سکوت کنید و تعریف عمل را بنویسید.  5

نسان به شکلی که قابلیت ترکیب و تولید داشته باشد متناسب با شاکله او بروز یابد  و در تحقق فعل در ا تعريف اول:

 اثرش با انسان برای او جهت و درجات تعیین کند. 

جالب « عمل»بدهید به تعریف ید این قدر به آن توسعه عمل، امری بدیهی در زندگی انسان است و اینکه شما توانست

 است!

 عمل موجودی حی است. برآمده از شاء، علم، اراده و نیت انسان.  تعريف دوم:

 تجسم و بروز شاکله انسان در افعال او.  تعريف سوم:

 جلوه الیه پنهانی انسان.  تعريف چهارم:



201 
 

 به فعلیت رسیدن اراده و عزم. تعريف پنجم:

 انسان محقق شده است.  نمایش دادن فعلی است که این فعل در اثر انگیزه و اراده و نیت تعريف ششم:

باشد و مشمول پاداش و جزای الهی است و  صنعی که قابل رویت و رویش است و بر پایه شاکله می تعريف هفتم:

 زند.  حیات طیبه یا خبیثه را برای انسان رقم می

مشخص صورت بروز انسان مختار مکلف در دنیا که با توجه به قوای فعل در او به شکل معین در زمان  تعريف هشتم:

 گیرد.  می

 نشانه حیات انسان است در حیات دنیا و نشانه باقی شدن خلودش در آخرت.  تعريف نهم:

حیات انسان است که در سیر دنیا ساخته شده و از فعل او ثبت شده و وعده الهی در موردش محقق  :تعريف دهم

 خواهد شد. 

نیا از انسان نمود پیدا کرده، دارای سیر، جهت و اثر بوده. صنع، ساخته یا بروزی است که در بستر د تعريف يازدهم:

 زند.  ها را برای او رقم می از فعل وی تبعیت کرده و ثمراتش به شکل عمل به وی بازگشته و وعده

گیرد، در  داند بهتر است، مثل ایمان که امنیتی است که در بستر دنیا شکل می هایی که عمل را در بستر دنیا می تعریف

 اند.  یات هم ایمان و عمل کنار هم آمدهروا

شود و اثرگذار است. گاهی یك ناسزا گفتن به قتل چند  خواهد چون جدا می خاصیت عمل این است که مراقبت می

 شود. نفر منتهی شده است. عمل از انسان جدا می

 ،عمل بیشتر شود نسبت به هبحث عمل خیلی مهم است. هفته آینده هم تعاریف را همراه بیاورید. هر چه شناخت ما ب

 شود.  زندگی ما بهتر می
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 29/8/95    اخوت  استاد  ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( چها رد هم  جلسه  )  عصر  مبارهک  سوره           

 

 صلواتی بفرستید. ،شاءاهلل که ما هم کنار زائرین اباعبداهلل باشیم ان

رود زیارت، از زیارت برنگردد )نه اینکه از سفر برنگردد، بلکه از زیارت برنگردد( صلواتی  کسی میشاءاهلل که هر ان

 عنایت بفرمایید.

حث عمده و مهمی است که محققا آخرت بحثی که جلسه پیش داشتیم، بحث عمل بود که بخشی از آن ماند، این ب

 گردد. به این بحث برمی ما

چند تا خطبه از نهج البالغه انتخاب کردم، نهج البالغه راجع به عمل و دنیا مطالب زیادی دارد و اگر کسی با نگاه 

بعد از جنگ السالم(؛ قبل جنگ، حین جنگ یا  های امیرالمومنین)علیه بیند که اغلب خطبه تامل آن را نگاه کند می

جنگ مهم و طوالنی داشت که خیلی  سه ،سال پنجاین  در سال خالفتشان بود و پنجها در آن  است و تولد خطبه

اهلل علیه و آله(  های شدیدی داشته است و از طرفی عایشه که همسر پیامبر)صلی خاص بودند. مثال جنگ جمل فتنه

اهلل علیه و آله( مادران ما هستند و نه به طور خاص عایشه( ما  است، و در قرآن به عنوان مادر )همسران پیامبر)صلی

کنند. اگر کسی نهج البالغه را با دید عمل بخواند  می نقد آن راالسالم( هستند، و این فتنه بزرگی بود و حضرت)علیه

 شود. بسیار مطالب مهمی برایش حاصل می

 :2خطبه 

یکی از این جهت که سخن ش توجه کنید. مختلففرمایند را به عناوین  مواردی را که در خطبه می

و هم تعریفی که تا  شودبحث عمل را دقت به السالم( است جالب و جذاب است، یکی هم اینکه  امیرالمومنین)علیه

 .ایم را اصالح کنیم کنون از عمل داشته

اهلل علیه و آله( به یك  ما یك بحثی جلسه پیش داشتیم که در مورد عمل بود، عمل بنا به روایت شریف پیامبر)صلی

 آید: البالغه چنین می نهج 2جا در خطبه  گیاه تشبیه شده بود و این

 «زَرَعُوا الْفُجُورَ وَ سَقَوْهُ الْغُرُورَ وَ حَصَدُوا الثُّبُور»
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های فوقانی خطبه هم  فجور را کشت کردند، با غرور آبیاری کردند، و خجالت و بدبختی را برداشت کردند. قسمت

 لبی دارد که به همان خطبه قبلی شباهت دارد.مطا

 :23خطبه 

البالغه خواند زیرا هر  رسد که برای ذکر مصیبت  باید نهج خوانند، به نظر می اغلب افراد برای ذکر مصیبت مقتل می

 کنند. السالم( بیان می ها و سخنان مصیبتی است که حضرت)علیه کدام از خطبه

بِمَا قُسِمَ لَهَا مِنْ زِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ   نَفْسٍ  کُلِ  الْمَطَرِ إِلَى  ]کَقَطْرِ[ کَقَطَرَاتِ -رَ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَمْ»

فِتْنَةً فَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مَا لَمْ یَغْشَ دَنَاءَةً فِی أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ فَلَا تَکُونَنَّ لَهُ  280فَإِنْ رَأَى أَحَدُکُمْ لِأَخِیهِ غَفِیرَةً إ 

الَّذِی یَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ   فَیَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُکِرَتْ وَ یُغْرَى بِهَا لِئَامُ النَّاسِ کَانَ کَالْفَالِجِ -تَظْهَرُ

إِمَّا دَاعِیَ اللَّهِ فَمَا   إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ  ءُ مِنَ الْخِیَانَةِ یَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ نْهُ ]بِهَا[ الْمَغْرَمُ وَ کَذَلِكَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِییُرْفَعُ بِهَا عَ

مَعَهُ دِینُهُ وَ حَسَبُهُ وَ إِنَّ الْمَالَ وَ الْبَنِینَ حَرْثُ الدُّنْیَا وَ الْعَمَلَ  عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ لَهُ وَ إِمَّا رِزْقَ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ ذُو أَهْلٍ وَ مَالٍ وَ

 « الصَّالِحَ حَرْثُ الْآخِرَةِ وَ قَدْ یَجْمَعُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَقْوَامٍ فَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مَا حَذَّرَکُم

حیاتی دارد به آن وصل است. یا کم است و یا زیاد. پس اگر کسی از شود. هر کسی  امر مثل قطرات باران نازل می

دار  شما برای برادر خودش برتری در اهل و مال احساس کند، غفیره یعنی رحمت قابل مشاهده، یعنی یا خانواده

های برتر و قابل مشاهده دارد، پس یك وقت به هم  دار است یا از نظر شخصی و در نفسش ویژگی است، یا مال

 نریزد و دچار چالش نشود.

ماند که در اول مسابقه است و تالش  ای می پس انسان تا زمانی که به عمل پستی دست نزده است ماننده مسابقه دهنده

 کند که برتر شود. می

های دیگری بهم ریخته شود! و حواسمان باشد که هر کس سهمی از عالَم دارد. پس نباید کسی با دیدن داشته نکته:

ای است که کاری نکرده اما دوست دارد برنده شود! باید  اید درست مانند مسابقه دهنده انی که هنوز عمل نکردهتا زم

 دقت کنید که همه در یك مسابقه هستید و کسی گول نخورد..

ب نشده است وقت دارد، باید مواظ «حاسد اذا حسد»توان خواند. تا زمانی که  های مختلفی می این روایت را به حالت

 باشد که بازی را نبازد.
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در آیات « احدی الحسنین»چنین مسلمانی که از خیانت پاك است انتظار دارد که یکی از دو خوبی به او برسد،  هم

السالم( به آن است. یا دعوت حق را لبیك گوید و یا خداوند به او روزی وسیع  جهاد است که داللت حضرت)علیه

 فرزند دهد.و همسر و 

چه خودش بیند. هر  بیند و خودش را می دیگران را می تا به تکامل برسد.دنیا آمده به شود،  وارد دنیا میانسان وقتی 

فرمایند اگر تو مسلمان  السالم( می حضرت)علیه خواهد در همه چیز شاگرد اول باشد، کند و می را با بقیه مقایسه می

دهد یا تو را به پیش  رزق و مال و علم میخداوند به تو باشی و در راه خدا باشی، یکی از دو حسن را داری یا 

 برد. خودش می

افتند پس ما چه کار  ها دارند از ما جلو می گویید که خیلی می عجله نکنید، خیانت نکنید.گوید که  برای همین می

د که بروید جنگ گوی گوید که اگر این منطق در زندگی کسی جاری نباشد جهاد معنا ندارد، مثال رهبر می می کنیم.

گوید که احدی  ام، می و اعمال صالح دانشگاه و زن و بچه را انجام نداده سال دارم 18گوید که من  می شخصو 

مانی و به درس و کارهایت  رویم یا زنده می دهیم که یا پیش خدا می الحسنین، یعنی حرف امام را گوش می

 نه احدی الحسنین. توانید این را بگویید که یکی خوب است رسی. نمی می

اگر هم دعوت الهی را لبیك گفت که خوب است، این خیلی خوب است و راجع به المسلم البری من خیانه است. 

 اگر هم بازگشت و صاحب مال و بنین شد که باز هم خوب است.

 

رَةِ وَ قَدْ یَجْمَعُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَقْوَامٍ فَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مَا وَ إِنَّ الْمَالَ وَ الْبَنِینَ حَرْثُ الدُّنْیَا وَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الْآخِ»

 « حَذَّرَکُم

ها حرث دنیاست و عمل صالح حرث آخرت است و خدا گاهی دو تا را در قومی جمع  اگر مال و بنین دیدی این

کند و صاحب فرزند شود و کسی کند. پس ممکن است که حرث دنیا وآخرت برای کسی باشد، کسی ازدواج  می

 اصال ازدواج نکند.

 284وَ اعْمَلُوا فِی غَیْرِ رِیَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ یَعْمَلْ لِغَیْرِ اللَّهِ یَکِلْهُ اللَّهُ ] إ  283مِنْ نَفْسِهِ وَ اخْشَوْهُ خَشْیَةً لَیْسَتْ بِتَعْذِیرٍ إ »

 «سْأَلُ اللَّهَ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَ مُعَایَشَةَ السُّعَدَاءِ وَ مُرَافَقَةَ الْأَنْبِیَاء[ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ نَ إِلَى مَنْ
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 کند. هر کسی برای غیر خدا عملی انجام دهد، خدا او را برای همان کسی که کار را انجام داده واگذار می

 الساااالم( باااا انبیاااا)علیهم و عااایش ساااعدا داشاااتن و رفاااق و دوساااتی شهداسااات هاااای  منزلگااااه الشاااهدا: مناااازل

تااا همااراه کننااد. پااس مااال و بنااین حاارث دنیااا و عماال          3پااس وقتاای مااا را از دنیااا بردنااد مااا را بااا ایاان        

 صالح حرث آخرت است.

خیانت این است که اگر شما حضور در صحنه نداشته باشید و به جامعه ضرری وارد شود. این خیانت است که شما 

خواند و  شناسی می . مثال یك نفر باید خوب درس بخواند که پزشك شود یا نه، گیاهاید به امانت جامعه وارد کرده

خوب نخواند. خیانت در رابطه با عهد و در رابطه با دیگران مطرح است و زمانی که حفظ عهد و امانت ندارد خیانت 

 کرده است.

یرد و عملی انجام دهید که خداوند پذ کنید عملی انجام دهید که خداوند آن را می عمل صالح چیست؟ شما سعی می

 کند، این عمل صالح است. آن را قبول می

 عمل صالح به دو صورت است:

 اینکه خود عمل از طرف فرد باید خالصانه و برای خدا باشد. (1

 و اینکه خدا قبول کند. (2

برسد که حتما باید بنابرین دو سر دارد، صالحیت داشته باشد که بنده بفرستد و به حد نساب صالحیت از جانب خدا 

 داند؟! عملی را که قبله داشته باشد. شاخص داشته باشد. خداوند چه عملی را صالح می

پذیرم هم نمونه کتبی )قرآن( و هم حاضر و شاهد )امام( را فرستاده است.  خدا برای اینکه بگوید من چه عملی را می

خیانت نکردن است. شهدا کسانی هستند که شهدا به معنای کسانی است که اعمالشان مقیاس خوبی و مقیاس 

 گرفت. احسان را باید از شهید یادگرفت. شهدا امام، ولی و.... هستند. 20توان دیکته نوشت و نمره  براساس آنها می

 :28خطبه 

 (و فیه أحد عشر تنبیها« الحمد للّه غیر مقنوط من رحمته»و من خطبة له ع و هو فصل من الخطبة التی أولها  28)

 «بِوَدَاعٍ  أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْیَا ]قَدْ[ أَدْبَرَتْ وَ آذَنَت»
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کند. یعنی نگاه شما به دنیا نگاه  کند و خداحافظی می خیلی خطبه عجیبی است. معنی آن این است که؛ دنیا پشت می

 کند. یك موجودی باشد که پشت کرده و خداحافظی می

 « وَ أَشْرَفَتْ بِاطِّلَاع  تْوَ إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَ»

عبارت است از  آخرتکند،  السالم( آخرت را تعریف می گونه باشد. امیرالمومنین)علیه نگاهتان به آخرت هم این

کند یعنی دست به هر چه که زدید، سالمش یعنی  کند و خداحافظی می چه که مقابل دنیاست. دنیا پشت می آن

رسند یعنی تمام  ها که وقتی می رسی به جای سالم بگو خداحافظ، مثل سُك سُك بچه خداحافظ! به هر نعمتی که می

 شد.

مبارکه عصر که واژه خسر، ایمان و عمل و تواصی آمده است.  شود. باالخص در سوره بحث دنیا و آخرت مهم می

شود که همه چیز به هم ریخته است و نیاز به امنیت داریم. همانطور که ایمان  ای مطرح می ایمان در یك منطقه

 یابد عمل هم چنین است. وابسته به دنیاست و با آن معنا می

السالم(  ه دنیا نبوده و آخرت زایل نشده است. اهل بیت)علیهمای دارند، مثل اینک السالم( خطبه امام حسین)علیه

 نگاهشان به دنیا اینقدر موقت است.

 « أَلَا وَ إِنَّ الْیَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاق»

 اند: امروز روز تمرین است و فردا روز مسابقه. این قسمت را توضیح داده -آقای دشتی)رحمه اهلل علیه(-مترجم 

 هاست. جا روزی، روز اعالم برنده اید و آن کنند. مثال مسابقه داده ها را اعالم می یعنی اینکه برندهسباق 

 «وَ السَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَ الْغَایَةُ النَّار»

گیرد. بعد اگر رجال اعرافی بیاید  شده جای می اش بهشت نباشد، در نهایت در بخش کودکان گم هر کسی که جایزه

 گیرند. الخره تعدادی در نار قرار مییا نیاید با

 آیند. اند که ترجمه به این راحتی به دست نمی ها آنقدر سنگین ماشاءاهلل خطبه

 « قَبْلَ مَنِیَّتِه  أَ فَلَا تَائِبٌ مِنْ خَطِیئَتِهِ»
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 کند. مرگ را منیّت تعریف می

   «أَ لَا عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ یَوْمِ بُؤْسِه»

 ی( هست که قبل از فرارسیدن روز دشوار قیامت برسد کارهایی انجام دهد؟آیا عاملی )کس

 در یك روزگاه آرزوها هستید که در قسمت قبل گفتیم اَمَد است.

 « أَلَا وَ إِنَّکُمْ فِی أَیَّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرَائِهِ أَجَل»

 هر کسی عمل کند در ایام املش )دنیا دار امل( است.

 رسد. گر فرض کنیم چیزی هم گیرتان بیاید ولی در اصل چیزی به شما نمیامل یعنی آرزو، یعنی ا

 : یعنی عمل برای نفس است و بدانید که ایام امل را اجلی است.«أَ لَا عَامِلٌ لِنَفْسِهِ»

 « أَجَلُه ُ وَ لَمْ یَضْرُرْهُ  فَمَنْ عَمِلَ فِی أَیَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَقَدْ نَفَعَهُ عَمَلُه»

اند شما  جا حضرت عمل را مثبت گرفته مرگ برای کسی که عمل کند ضرری ندارد ولی اگر کسی عمل نکند )این

 می توانید براساس این خطبه عمل را مثبت معنا کنید.(

 « لُهوَ مَنْ قَصَّرَ فِی أَیَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَقَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ وَ ضَرَّهُ أَجَ»

 رساند. رساند، یعنی آن قصر و فقدان عمل به او زیان می و یا اینکه کوتاهی کند. عملش به او زیان می

عملی که انجام نداده است خسران است.  15عمل انجام داده است،  5عمل کرده باشد ولی  20مثل اینکه او باید 

گیرد. پس انسان در ایّام امل باید عمل کند.  در نظر میانسان را موجودی که از اول دنیا تا اجل می تواند عمل کند 

 پس اجل و مرگ برایش ضرر ندارد.

 کند. اش بیان می گیرد و عمل را با معناشناسی اصلی در واقع عمل را بد و خوب نمی

 «أَلَا فَاعْمَلُوا فِی الرَّغْبَةِ کَمَا تَعْمَلُونَ فِی الرَّهْبَة»
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عمل دارد در رهبت بوده  5س از دست دادن( بیشتر فعال است. انسان نوعا اگر انسان در عمل کردن در رهبت )تر

های ماست. تا زمانی که در مدرسه است و امتحان دارد  توان ترسید. مثل درس خواندن است. ولی همه عمر که نمی

ست، خیلی به ما کنید؟ مدرسه ما خیلی بد ا خواند. مثال شما چند ساعت مطالعه می از ترس کم شدن معدل کتاب می

فرستند که او را مجبور به خواندن  ای می دهند و بچه را به مدرسه روند پول می دهند و باید مطالعه کنیم. می گیر می

بیند، دیگر زوری باالی  تواند غیبت کند دیگر خود را آسوده می شود که می کنند. ولی همین که وارد دانشگاه می

 رود همین مطالعه را هم دیگر ندارد. همین هم که از دانشگاه بیرون میکند،  سرش نیست، دیگر مطالعه نمی

اند. ما آمدیم هر چه که رهبت و ترس و .... از ژاپن و فنالند و فرانسه بود  ها نظام آموزشی را روی رغبت برده غربی

ها  ارتی که انسانسالگی افراد با آن خو گرفتند. اغلب خس 18مان جای دادیم، و تا  آوردیم و در نظام آموزشی

 ها و عملشان است.  بینند بین رهبت و رغبت می

کننده باشید، قرار  ریز شدن بسیار مهم است. شما حتما باید نظام داشته باشید و خودتان برای خودتان تعیین خودبرنامه

تواند  ر نمینیست با محیط پیش بروید. چه بدانیم که چه کسی باید اربعین برود و چه کسی نباید برود، ساختا

شود. کسی به کسی  که کسی تدبردان نمی 3و  2و  1تواند تعیین کننده باشد. با تدبر  % محیط می 5تشخیص دهد. 

 گیرد. آید و رغبت را می شود. رهبت می تواند تدبر یاد دهد، تا کسی خودجوش نشود که چیزی یاد داده نمی نمی

 «مَلُونَ فِی الرَّهْبَةأَلَا فَاعْمَلُوا فِی الرَّغْبَةِ کَمَا تَعْ»

گونه نیست. سوریه چه  های دیگر این شویم، ولی وقت فهمیم دشمن در حال آمدن است دست به سالح می وقتی می

هایی که باید با  ایم( ولی محرومیت اند. )این عملی با رهبت است البته ما با رغبت رفته ها آمده خبر است؟ داعشی

ها مثل اینکه در نقشه جغرافیای ایران نیست!  ریزی با رغبت دارد. برخی منطقه رنامهکارهای جهادی حل شود نیاز به ب

آیا حتما باید اسلحه بکشند و عملیات کنند تا ما نگاه کنیم؟ آیا باید زور باالی سرمان باشد تا توجه کنیم؟ ما به 

انفعالی برخورد کردن مانع ر خسرانیم. به اندازه نداشتن رغبتمان د ایم اما در حقیقت اندازه ترسمان سازندگی داشته

 صالح انسان است.

 «أَلَا وَ إِنِّی لَمْ أَرَ کَالْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا»

 ام که طالب آن خواب باشد. گوید من به اندازه بهشت ندیده می

 «وَ لَا کَالنَّارِ نَامَ هَارِبُهَا»
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خواهند ببرند جهنم و یك جای  مثل اینکه کسی را میخواهم بروم جهنم، ولی خواب است.  گوید که نمی یعنی می

 گوید نبرید. )در حالی که خواب است( هولناك، ولی می

  «یَضُرُّهُ الْبَاطِلُ  أَلَا وَ إِنَّهُ مَنْ لَا یَنْفَعُهُ الْحَق»

 اند. فتهاند که چنین سخنانی گ ای داشته السالم( نگاهشان به چه بوده و چه غصه دانیم که حضرت)علیه ما نمی

 رساند. گویم، هر کسی که حق نفع برایش نداشت، حتما باطل به او ضرر می آگاه باشید! با قطعیت می

 « وَ مَنْ لَا یَسْتَقِیمُ بِهِ الْهُدَى یَجُرُّ بِهِ الضَّلَالُ إِلَى الرَّدَى»

باشد. البته « هدایت»به دنبال کند، اگر کسی نتواند برای خودش ابزار هدایت را فراهم کند، باید  هدی طیف پیدا می

توجیه زیاد است، مثال ازدواج کرده و همسرش بد شده. قرار که نیست همسرش را عوض کند بلکه باید گفت برو 

ها غافل ماند. کسی را توصیف  های خوب، دوست خوب و غیره. نباید از هدی مسجد خوب، برنامه« هدی»دنبال 

 ست و در زندان هم خدا هدایت دارد.کنیم که در زندان است و این ابتال می

دهم؛ عقل ندارد و مجنون است که برود خوش باشد وگرنه اگر  را تشخیص نمی« هدی»اگر کسی گفت که من 

 شناسد. عقل دارد پس باید قبول کند که حق و هدی را می

 «وَ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّاد  أَلَا وَ إِنَّکُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ»

السالم( پیامبر عشایرنشین است. مهاجر الی ربّ بوده  نید که باید مثل عشایر زندگی کرد. حضرت ابراهیم)علیهبدا

جا زندگی  ساعت دیگر بنا داریم فالن 2است. کسی فکر نکند که تا آخر عمرش تهران یا فالن شهر است. مثال 

 ام که معنا ندارد! کنیم، این که من به بالشتم عادت کرده

 «[ نَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ ]عَلَیْکُمْوَ إِ»

گویند که فالن بن  السالم( به ما می السالم( بدانیم، و بشنویم که حضرت)علیه امروز خود را میهمان امیرالمومنین)علیه

 ترسم بر دو چیز: فالن من از تو می

 « عَلَیْکُمُ اثْنَتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَل»
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 از هوا و دیگری آرزوی طوالنی داشتن است.یکی تبعیت 

 خواهند، همان را فراهم کنید. ببنید آن دنیا از شما چه می

 «غَدا  [ تَحْرُزُونَ بِهِ أَنْفُسَکُمْ فَتَزَوَّدُوا فِی الدُّنْیَا مِنَ الدُّنْیَا مَا ]تُحْرِزُونَ»

 به توشه گرفتن خود را توصیه شده است.

 :32خطبه 

دسته  4هایشان به  خودتان بخوانید که خطبه سهمگینی است، و خیلی جالب مردم را از منظر عملاین خطبه را 

 کنند. این را حتما مطالعه کنید. بندی می طبقه

 این خطبه بسیار تحلیلی است.

 :42خطبه 

 ای جدید است. اینکه این خطبه ادامه قبل است یا خطبه

 (وى و طول األمل فی الدنیامن کالم له ع و فیه یحذر من اتباع اله 42)

« لْهَوَى فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّفَأَمَّا اتِّبَاعُ ا 484إ   الْأَمَلِ  وَ طُولُ  الْهَوَى  [ اثْنَانِ اتِّبَاعُ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْکُمُ ]اثْنَتَانِ»

برد.  ای می شد و هر کسی از آن بهره از آسمان نازل می حق در سوره عصر را بررسی کردیم، حق آن رحمتی بود که

شود. صدّ شبیه همان سد فارسی خودمان است. یعنی  گوید که حظّ انسان با اتباع از هوی از حق کم می جا می که این

 شود. مانع حق می

دت را بتوانی بگیری، السالم( رفتن یعنی فهمیدن و زیارت این سخنان. اگر جلوی هوای خو زیارت امیرالمومنین)علیه

 ای. به همان اندازه که توانستی از حق بهره برده
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 «فَیُنْسِی الْآخِرَة وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ»

گوییم طوالنی بودن آرزو امل است ولی  یعنی شغلی که فقط در دنیا جوابگوست. ما می« امل»

دنیایی برای دنیا. یعنی ممکن است مال و اهل پیدا  فرمایند که امل یعنی طلب کردن شئ السالم( می امیرالمومنین)علیه

 شود. داند. طول االمل موجب فراموشی آخرت می می« امل»ها را  السالم( این کند ولی حضرت)علیه

  «ا صَابُّهَاأَلَا وَ إِنَّ الدُّنْیَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاءَ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ کَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ اصْطَبَّهَ» 

رسد  هایش مانده است یعنی تا به شما می اید و ته ظرف چربی مثل این است که شما ظرفی دارید، غذا خورده

 گویند که غذا تمام شد. یعنی ته مانده غذاها هست. دنیا چنین است. می

ا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَ لَا تَکُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا فَإِنَّ کُلَّ وَلَدٍ سَیُلْحَقُ أَلَا وَ إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَ لِکُلٍّ مِنْهُمَا بَنُونَ فَکُونُو»

 « [ بِأَبِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ إِنَّ الْیَوْمَ عَمَلٌ وَ لَا حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لَا عَمَل ]بِأُمِّهِ

 هم آخرت بنون دارد و هم دنیا. 

کنید، دیگر دنیا  شود. وقتی کاری برای دنیا می دنیا هر دو بچه دارند. چون هر ولدی به پدرش ملحق میآخرت و 

 نیست که آن عمل به آن برگردد و این خسران است.

*** 

 

 ساعت دوم

شود؛ به ما  شویم و در مورد شخصیت، اختالل و مباحث رشد بحث می وقتی با روانشناسان وارد صحبت می

گوییم: البته عمل هم در نظرمان هست، باز  رفتاری است. ما میگویند: که روش کارتان شبیه رویکرد شناختی یا  می

گوییم: شناخت  ردتان رفتاری است، ما میگویند: رویک در مواردی می گویند: رویکردتان شناختی است. یا هم می

 هم در نظرمان هست.
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گویند رفتار، یعنی جزیی از رفتار را  قرآن و روایات دست روانشناسان غربی نبوده است. به خاطر همین وقتی می

 گویند شناخت، یعنی جزیی از شناخت در ذهنشان است. در نظام فکری قادر نیستند اند بشناسند. وقتی می توانسته

 شناخت یا عمل را تعریف کنند. 

شویم مثال از عمل؛ مواردی چون شناخت، ایمان، تفکر و خیلی چیزهای دیگر در  ولی وقتی وارد فرهنگ قرآن می

آید. اگر دوستانی خواستند در مورد عمل پژوهش کنند بدانند مشکل در این  آید. از علم نیز خیلی موارد در می می

 ایم.  آورده دانند. ما بیشترین تعریف را از کلمه عمل در را بدیهی میموضوع این است که همه عمل 

 اند، لطفا بفرمایند. دوستانی که هفته قبل تعاریفشان را بیان نکرده

 عبادت بواسطه اسماء الحسنی را عمل گویند.  تعريف اول:

 (180ذِینَ یُلْحِدُونَ فىِ أَسْمَئهِ سَیُجْزَوْنَ مَا کاَنُواْ یَعْمَلُون )اعراف فَادْعُوهُ بهِا وَ ذَرُواْ الَّ  وَ لِلَّهِ الْأَسمْاءُ الحْسْنىَ استنادات:

تواند تعریف عمل باشد چون  کشاند که جزای شایسته دارد. بنابراین نمی دعا بواسطه اسماء، انسان را به عملی می

 شود مقدمه عمل و خود عمل نیست.  می

دعا بواسطه اسماء الحسنی است. عمل صالح فقط از اسماء الحسنی به  های کشیده شدن به عمل صالح، یکی از راه

آید. تعریف باید همه مراتب را در برگیرد و جامع و مانع باشد. تعریف باید در چهار راهی باشد که هم  دست نمی

 بنیاد و هم مهارت از آن استخراج شود.

نتیجه و اثر است و فقط تا اجلش قابل پذیرش پذیرش ثانوی بر مبنای شاکله است که دارای جهت،  تعريف دوم:

 است. 

 عمل مرتبه بعد از ایمان است پس پذیرش است. آیه قل کل یعمل علی شاکلته. اثر هم به خاطر جزاست.  استنادات:

اید. اگر بگویید بروز  اید که برمبنای شاکله باشد. یعنی جنس عمل را ایمان گرفته شما جنس عمل را ایمانی گرفته

توانیم بگوییم عمل همان ایمان است. یومنون را مساوی  شود. پذیرش همان ایمان است. نمی ش تعریفتان بهتر میپذیر

 اید. باید اول ثابت کنید تا ما این جمله را بپذیریم.  یعلمون قرار داده

ساوی عمل نیست. ایمان سه جزء است. معرفت به قلب، اقرار به زبان و عمل به ارکان است. طبق این روایت ایمان م

 بلکه عمل جزیی از ایمان است. 
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 عمل موجب بقای نعمت است.  تعريف سوم:

 الحول و ال قوه اال باهلل.  استنادات:

 یکی از آثار عمل بقای نعمت است ولی تعریف عمل نیست. 

 (96نحل رَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ)یَنفَدُ وَ مَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِیَنَّ الَّذِینَ صَبرَواْ أَجْ  مَا عِندَکمُ

 (97نحلوَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَوةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ)  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثىَ

کند. عمل آن چیزی است  رساند و حیاتی جاودان به نام حیات طیبه به او عطا می میعمل آنچه انسان را از فنا به بقا 

 رساند.   پذیر وجود دارد به بقا می که باعث تبدیل آنچه در دنیا بعنوان امکانات زوال

همان « عین»است و « عین»دهد. تفاوت امل و عمل در  ای که امروز خواندیم تفاوت امل با عمل را نشان می خطبه

 علم است که در عمل وجود دارد. امل پشتوانه و عقبه ندارد. پشتوانه عمل، علم است. 

 موفقیت در ایجاد تغییر در بستر متغیر با استفاده از ابزار تغییردهنده همان بستر.  تعريف چهارم:

 بستر متغیر تابعی از عمل است. 

 کند؟ لید میکند یا بستر متغیر عمل تو آیا عمل بستر متغیر را تولید می

گیرد. این موضوع در آیات و روایات آمده است. عمل به واسطه فضاهای متغیر، احسن  عمل در بستر متغیر شکل می

شود. ما یك تغییر داریم و یك ثبات که مقابل هم هستند. تغییر یعنی از حالی به حالی شدن و صیروریت یافتن.  می

، جمیل همه به خاطر ثبات هستند. اگر متغیر هم ثبات یعنی جلوه کردنی که صیروریت در آن نیست. حسن، بهاء

 کند و نمایشگاهی برای ثبات است.  ای دارد به خاطر این است که ثبات را حمل می جلوه

کند. تغیر ویژگی دنیا و ثبات ویژگی آخرت است. عمل مختص  شود و جریان پیدا می مثل ریح یا باد گرم و سرد می

شود. در این بستر باید کاری بشود که محصولش  شته شود عمل هم برداشته مییك بستر متغیر است. اگر دنیا بردا

 برایمان ثبات داشته باشد. 

شود. وقتی متغیری در بستری متغیر بتواند به ثبات  کنش و واکنش نفس در بستر متغیر که منجر به نتیجه ثابت می

 گویند. می عملبرسد این را 
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ای  افتد. عمل واسطه تواند ثابت شود. جزا و جهنم در اثر نداشتن عمل اتفاق می تغیر انسان که نامش عمل است می

 ای ثابت است.  برای رساندن نفس متغیر در بستر متغیر به نتیجه

و وزن  بروز و ظهور باور انسان براساس توان او همراه با قصد بصورت اکتساب خیر و شر، قابل ثبت تعريف پنجم:

 شود.  شدن که قابل رویت است و صالح یا طالح بودن آن موجب فالح یا خسران فرد می

 عملی بود.  در این تعریف عمل صالح و ناصالح وجود دارد. در تعریف قبلی عمل صالح بود و جهنم به خاطر بی

 قا دارد. تجسم اراده قابل ارزیابی در بستری متغیر و دارای اجل که قابلیت ارت تعريف ششم:

*** 

 

ها مختلف  تعریف داریم. هر کسی یکی از این تعاریف را کامل کند و تعریف نهایی ارائه دهد. دیدگاه 15حدود 

 است و هرکس ممکن است یك وجهی برایش مهم باشد.

 عمل آموزش دادنی است و پشتوانه دارد و حتما باید متکی به علم باشد. 

کند و همین اجزا خودشان اجزا پیدا  یا نظام سازانه است و یکسری اجزا پیدا میتعریف معناشناسانه، فرآیندسازانه 

شود. مثال  تر می ای، مولفه را طوری انتخاب کنید که اجزا داشته باشند تعریفتان کامل کنند. اگر در تعریف کلمه می

 وقوع. قبل از  ديگریعمل واقع شده و  يکیتوانیم داشته باشیم؛  در مورد عمل دو تعریف می

گردد.  محصول یا حرث نفس که از او جدا شده و بصورت معلوم یا جزا برای او قابل رویت می عمل واقع شده:

 گردد( )قابل علم می

 شود عمل. آنچه حاضر است نزد نفس بصورت علمی و رویتی.  می« ما»علمت نفس ما احضرت.  استناد:

 افتد.  زینت عمل گاهی اوقات بعد از عمل اتفاق می

تواند در دنیا جزای آخرت  ای است )وسیله، ابزار یا سببی( برای نفس و جدا از او که می واسطه قبل از وقوع عمل:

 را نصیب فرد کند و نفس را ترفیع بخشد. 

 . «الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه» استناد:
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 . «اعملوا آل داوود شکرا وابتغوا الیه الوسیله»

 تعریف ممکن است ایمان یاعلم باش. علم یا ایمانی که به حد وساطتت رسیده باشد.واسطه در این 

شود عمل و در دنیا جزای  روایت است که مسکین رسول خداست. انفاق به مسکین واسطه برای نفس است که می

انما نطعمکم لوجه »آخرت را برای انسان رقم بزند. این مورد در سوره انسان است. آیات ابرار همه در همین موردند. 

 . «اهلل و النرید منکم جزا و ال شکورا

رسد  اگر بنا شد کسی موضوع عمل را پژوهش کند، کتابش دو بخش دارد. از تدبر در کتاب شروع شده، به تغیر می

 شود.  رسد و در آخر ثبت می و بعد به حال به حال شدن می

 اِحکام نفس را عمل گویند. 

 سوره مهمی برای این کار است.  ءسوره اسرا

و کار کند. البته کار  کردهاستخراج  را ها عمل پژوهش کند باید تك تك مولفه موضوع اگر کسی بخواهد روی

ها را  شود. همه اختالل نتیجه برسد علوم اجتماعی و روانشناسی را مسلط می این اگر کسی به اماعظیم و سختی است 

 خواهد. پژوهشی می زمانساعت  500 محقق یك اسد. رسیدن به چنین چیزی برایشن در حوزه اجتماع و فرد می

 

تعجیل رد فرج امام زمان
  صلوات )عج(

 

 

 


