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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 24/04/96    اخوت   استاد    ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( نهم   جلسه )    اقرهع  سوره مبارهک           

 

دام از ذهنتان بیاورید و هرک دارید از ابتدای کالس در درونتانای یا هر چیزی که در  نکتههر حاجتی، 

شاءاهلل که  ان به نیت زیارت سرکالس بنشینیم.اید را به یاد بیاورید و  شان را کردهالسالم( را که هوای بیت)علیهم اهل

 14هر توانید  میبگرداند.  السالم( امام)علیه خداوند نشست ما را نشست زیارت در صحن و رواق آن

صلواتی عنایت  ،شاءاهلل که زیارتتان هم قبول باشد ان .السالم( را در نظر بگیرید و به نیت همه بنشینید معصوم)علیهم

 بفرمایید.

 صلواتی عنایت بفرمایید. ،شاءاهلل که مشکالت مالی و جسمی همه برطرف شود ان

*** 

بندی کنیم و اگر هم صالح بدانید کارهایی که آماده است را  ان جلسه آخر بدانیم و یک جمعاین جلسه را به عنو

اخالق  داریم که خواهیم گفت. قبل از اینکه خانم خوش« عمل»دهیم و یک سری روایت هم راجع به بحث بنمایش 

 مطالبشان را ارائه دهند چند نکته بگویم که بحث راه بیافتد.

 «عمل»بحث 

توان گفت که عمل همان  در واقع از یک دید می .با حواس فرد رابطه کامل دارد حقیقتدر  است و عمل خروجی

 گوییم یک فعلی انجام داده است. افتد. که این به کار افتادن را می حواس است وقتی که به کار می

ها فهمید، از جمله اینکه شما وقتی قواعد مربوط  توان از آن خیلی مطالب جالبی را می،جامع باشد مااگر این حرف 

نوعی اثبات شده به کنید کامال با قواعد اعمال منطبق است و بالعکس. البته این در علوم تجربی  به حواس را کار می
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ه تدریج آن عضو منحل شده و از بین اش استفاده نکند ب است؛ مثال اگر یک نوزادی از بخشی از اعضای وجودی

رود یعنی اگر در یک بازه زمانی برای یک کودک مشکلی پیش بیاید و از آن استفاده نکند مثال از چشم استفاده  می

افتد. یا مثال کاری کنند که حس چشایی یک نوزاد برای یک  شود و این مورد در نوزادان اتفاق می نکند، کور می

 زیادی شود کال حس چشایی نوزاد منحل شود. پس اگر حواس با عمل ارتباط سبب می ،مدت زمانی کار نکند

شود و هر کاری کنیم که  مان تقویت میداشته باشد، هر کاری که ما انجام دهیم که حواسمان تقویت شود، عمل

  شود و این منوط به این است که گزاره اول درست باشد. حواسمان تقویت می ،مان تقویت شودعمل

افتد و عمل همان حواس است که  مهمی است که بدانیم: حواس همان عمل است، وقتی به کار می نکتهبه نظرم این 

به کار می افتد. به همین دلیل هر عملی وابسته به جسم است، پس بنابراین اگر کسی بخواهد بیشترین عمل را داشته 

 باشد باید بیشترین توان جسمی را داشته باشد.

بینیم که حواس، مثال حس المسه تبدیل به عمل  کنیم می وقتی نگاه می ثی که ما داریم، عمل با حواس است.اولین بح

 شود. شود و هر عملی بر پایه حواس بنا می این خود حس المسه است که به عمل تبدیل می شود. می

های تقویت حواس برای  و راهاست « حواس»دار شدن اعمال حرف بزنید اولین درس شما  اگر بخواهید راجع به وزن

های تقویت عمل برای تقویت حواس. آدم گیج، چرا گیج است؟ چون ضعف در عمل دارد. پس  تقویت عمل و راه

بینید که کلید کنارش است و غیره. پس عملش را  شود، مثال نمی اش درست می اگر عملش را درست کند، گیجی

در عمل داشته باشد تا حواسش خوب کار کند. ممکن است  باید تقویت کند تا حواسش درست شود. باید نظم

ام ولی  گوید من در جایی کسی را دیده بگویید چه ربطی دارد؟ ممکن است کسی بیاید پیش ما مشاوره که می

این بنده خدا حواسش منظم نیست، باید اوضاع  ام!محلی کردهبیاند که  ها فکر کرده حواسم به او نبوده است و آن

 دهد. برا باید سامان  اش فکری

های هر قسمت را انتخاب کن، و در آن خالف کاری که باید انجام بدهی انجام  دقیقه از اول 5قسمت کن،  3روز را 

شود.  کم در کل کار حواستان جمع می کم ،هایی جمع شود بده. این چه ربطی دارد؟ وقتی حواستان در یک قسمت

بیند ولی من نظم در عمل او را  کنم، این فرد مشکلش را در حواسش می میدر این روش من از این قاعده استفاده 
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ای را انجام نداده  دقیقه 5کنم، پس اگر کسی آمد و گفت حواسم خوب نشد، من مطمئنم که او این عمل  اصالح می

 است زیرا اگر انجام دهد با قاطعیت اصالح حواس انجام خواهد داشت.

های طیب،  سال اول رشد است. بنابراین باید یک رزق طیّبی )کلمه طیب، صحنه 7رابطه حواس به عالوه عمل در 

شود و اگر  خوراک طیب و غیره( به کودک بدهند. اگر رزق طیّب در کار باشد به طور طبیعی کودک طیّب می

 شود و از طرف یعنی از طرف حواس، خیال طیّب درست می .شود حواس طیّب شود، خیال و قصد کودک طیّب می

کند. حاال اگر رزقش طیب نباشد،  ها زایش پیدا می شود. یعنی به واسطه رزق طیّب این عمل، قصد طیّب درست می

ای یک صحنه دعوا و خشونت و غیر طیب دیده است،   شود، مثال بچه حواس به طور طبیعی منجر به خیال خبیث می

سال اول قصد و نیت خبیث پیدا  7. در انتهای سازد سازد، از آن طرف عمل با نیّت خباثت می پس خیال خبیث می

های  کند. از یک طرف خیال و وهم و از طرفی قصد و اراده تحت تاثیر است. کسی که رزقش طیب باشد، حرف می

 تا به عمل طیب برسد. کند کند، و رشد می خوب شنیده و تصویرهای خوب دیده، بنابراین حواسش قوت پیدا می

دار  رود یعنی اگر بخواهید وزن س با عمل ارتباط دارد، یعنی همه سیستم با هم جلو میاگر اثبات کردید که حوا

 به سیستم نازل شده است شروع کنید.باید از حواس شروع کنید. پس باید از رزق طیب که  ،بودن عمل را کار کنید

 پس حواس در کنش و واکنش با عمل است.

 و موجب درست شدن اراده است. اینجا عمل در کنش و واکنش با قصد و نیت است

کشد، یعنی از این به بعد چیزی  خودش را در باغ وحش می ،کشد وحش ببرید، فردا که نقاشی می  اگر بچه را به باغ

کند،  اش ارتباط دارد. اول حواس و عمل کودک رشد می اش با حواس باطنی بیند مگر آنکه حواس ظاهری را نمی

 گیرد.  پایه این قصد و عمل شکل می بر کنند و ی رشد میهمینطور که حواس ظاهری و باطن

اش چیزهایی  یعنی از ایام کودکی شود. ها از همین موقع شروع می گرایی ها کامال سیاه است، و منفی خیال برخی بچه

ام گردد. یعنی اگر ما در نظ های ما به همین تشویش خیال برمی دیده، دیده است و خیلی از دردمندی که نباید می

طور نشد چه کنیم؟  مان خیلی بهتر بود. حاال که این شنیدیم، حواس باطنی و خیال فعلی دیدیم و می ب طبیعت میطیّ

 اینکه نسل بعدی را با طیبات رشد دهیم. 

 تصویرهای خوب: حوض، ماهی، درخت انگور و...
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 حواس درِ ورودی است، عمل درِ خروجی است. 

شود و در آن حرمت و امنیت  شود و از یک طرف خارج می یک طرف وارد میالحرام است. از  نفس مومن، مسجد

 اش شرّ و ضرر باشد. است. نفس فرد دیگری ممکن است مسجد ضرار باشد که همه

مرحله بعدی یعنی حواس باطنی با حواس ظاهری مرتبط شوند و قصد و  س باید اول حواس و عمل بررسی شود.پ

 شوند. عمل درگیر هم می

های کودکی  ترس در بزرگسالی مربوط به صحنه هایی دیده است. روانکاو، اول باید ببینید که چه پدیدهمثل یک 

های جنگ. فکر کنید برادران و خواهران من که در زمان جنگ بودند ممکن است یک  صحنه است مانند

اش به  گوییم که همه . نمیهای ترسناک دیده باشند که موثر بوده است هایی داشته باشند و یک مرتبه صحنه تشویش

نقش موثری در طیب کردن ارزاق دارد، مثال پدر و مادری که بتواند « ولیّ»در واقع یک خاطر جنگ است، 

کنند که  های جنگ و آوردن شهید را برای کودکش لطیف و طیب کند. دقیقا مثل تصفیه آب عمل می صحنه

 خشونت محیط را بگیرند.

کنید پشت  بیشتر است. قدرتش از مشاهده بیشتر است. وقتی شما با چشم نگاه می خیال از مشاهده معمولی خیلی

آید و غیره.  آید، بعد عواطف می توانید پشتِ پشتِ دیوارها را ببینید. قلب وسط می با خیال می امابینید  دیوار را نمی

 شود. قدرتش بیشتر می ،یعنی هر چه انسان از عالم مادیات به سمت غیب برود

به میزانی  اماکسی نابینا باشد، نسبت به رنگ حساسیتی ندارد، پس خیال او هم نسبت به رنگ حساسیتی ندارد اگر 

های جدید بسازد. به طور طبیعی )البته غیر ممکن  رنگ آن، شتواند با پرداز ها وارد خیالش شود، می که رنگ

ش داشته باشد. یعنی رابطه سبب و مسببّی ندارد تواند رنگ را در خیال نمی ،نیست( کسی که رنگ را در طبیعت نبیند

سببش  ،برای آنکه خیالی رنگی باشد اماکه رابطه علت و معلول نباشد، زیرا علت اصلی همه چیز خداست،  نه این اما

 نه اینکه علت اصلی باشد. وآن است که رنگ را دیده باشد 
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 دار کنیم: خواهیم عمل را وزن ما میحاال 

یعنی با خدا، یعنی با حکم خدا، با فطرت و هر چه که با خدا  الوزن یومئذ الحق حق:می شود؟  وزن با چه درست

ها وزن  نسبت دارد، با شرع و عقل. یعنی اگر عملی فطری، شرعی، عقلی و وحی باشد به نسبت برخورداری از این

 دارد. 

دار  را در عمل دخیل کند، عمل وزن تا زمانی که در عملی قصد وجود نداشته باشد که عقل، فطرت، شرع و وحی

 شود. نمی

 از جهت اهمیت به ترتیب زیر است:

 اش توحید و یکپارچگی در عالم است. نمود ذات توحیدی فرد است؛ مساله فطرت:

 در تشخیص حق و باطل، حق انتخاب شود. عقلی:

 یعنی مبنای عمل شرع و حکم رسول باشد. شرعی:

 عمل مبتنی بر وحی باشد. وحی:

اولین مرحله، انتقال از حواس ظاهری به حواس باطنی است.  نی چه که عملی قصدش فطری، عقلی، شرعی باشد؟ یع

 از آن طرف هر چه باشد ارادی و عملی است. ر این طرف هر چه هست، ادراکی است ود

اشد عزم بیشتر مثال شما ممکن است گاهی صدقه دهید و ممکن است مستمرا صدقه دهید؛ هر چه که استمرار بیشتر ب

پایه قصد و دار کردن عمل بر  کنیم که برای وزن طور بحث می است و وزن عمل نیز بیشتر است. بنابراین گاهی این

قصد و اراده متصل به فضای فطرت، عقل، شرع و وحی شود، حواس باطنی باید با تفکر تقویت شود و هر  اراده، باید

 ، عمل بیشتر خواهد بود.چه که حواس باطنی قصد را بیشتر فعال کند

عمل  <ایمان <انواع عزم <عزم در عمل <تفکر <انواع قصد <قصد در عمل <باطنی حواس <حواس <عمل

 دار وزن

 شود منشأ عمل را خود ایمان گذاشت. در آخر می
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ش های افزای گویید مهارت دار شدن یعنی در یک عملی قصد فطری، عقلی و شرعی داشته باشند. مثال شما می وزن

 عزم در عمل، یعنی باید قصدهای فطری، شرعی و عقلی را افزایش داد.

به مکه آمدند و ایام حج  السالم( تواند عمل را سنگین کند. مثالش این است که امام حسین)علیه آید می عزم که می

قصد من هم جزء حاجیان بودم و از  رو جمع کنند و به سمت کوفه بروند. حاال مثالقرار شد که نی بود.

گاهی فردی در معرض یعنی به گوش من رسید ) اماها نرسید  این خبر به گوش خیلی آگاه شدم.السالم(  امام)علیه

السالم( به گوش من رسید و حواس باطنی من فعال شد، در  حرف امام حسین)علیه(گیرد ها قرار نمی برخی عمل

 ..شوند و مان که رها می شود، خانواده ن که ناقص میما ریزد، حج تخیالتم این هست که خیلی از معادالتم به هم می

هایم نیست؟ این تخیل است. اگر ما برویم و فالن و فالن شود چه  کند. این ظلم به بچه این در ما تشویش ایجاد می

. در این زمان باید به فطرت، عقل و شرع رجوع کنم تا هوای نفسم به خاک ! خالصه با خودم درگیر هستمشود می

 روم. این یعنی عزم در من فعال شده است. السالم( می ده شود و در نهایت بگویم که به دنبال امام)علیهمالی

 مِنْ بِصاحِبِکُمْ ما تَتَفَکَّرُوا ثُمَّ  فُرادى وَ  مَثْنى لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْ بِواحِدَةٍ أَعِظُکُمْ إِنَّما قُلْ» فرماید: میکریم در قرآن  وندخدا

 1«شَدیدٍ عَذابٍ یَدَیْ بَیْنَ لَکُمْ نَذیرٌ إِالَّ هُوَ إِنْ جِنَّةٍ

ها  هنوز فکرم مشغول است و تشویش خاطر دارم تا اینکه در یکی از توقفکنم،  وقتی شروع به رفتن می

 شود.. شویم و حکومت تشکیل نمی ما در این سفر شهید می !کنند که؛ عزیزان من ای ایراد می السالم( خطبه امام)علیه

این چه فایده دارد. برای چه من باید دنبال امام  ،گویم که اگر قرار است حکومت تشکیل نشود ن با خودم میم

  !شوند؟ که کشته میبروم در حالی السالم( حسین)علیه

اگر تفکرم ناقص باشد یعنی فطری فکر کنم به جای عقلی و عقلی فکر کنم به جای شرعی و شرعی فکر کنم به 

دارد که خیالت راحت  ای برمی دارد و به گونه شود. خود امام بیعتش را برمی عا تصمیم متفاوت میای، قط جای وحی

 دار شوی. باید قصدت وحی باشد، تا وزنشد و عذاب وجدان هم نداشته باشی، اما با

                                                           
 46ه یسوره مبارکه، آ 1
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 تواند در هر زمانی عملی انجام دهد که شبیه عمل همراه با امام دار شدن عمل، یعنی هر انسانی می وزن

سزاوار است که عمل هر انسانی از تفکر به عزم  امادار باشد.  السالم( باشد و به همان اندازه سنگین و وزن حسین)علیه

 مبتنی بر فطرت، عقل و شرع حرکت کند.

دار شدن  تواند به وزن نمی ،تواند همه این قصدها را با هم داشته باشد اگر انسان بدون امام باشد به دلیل آنکه نمی

دار شدن  آوریم. هر عملی در ساختار وجودی سهمی در وزن گونه عمل را در ساختار وجودی می برسد و این عمل

 دارند؛ یعنی حواس، حواس باطنی، ادراک، تفکر، قصد، اراده و عمل.

در واقع چنین است، مومن به وسیله عزم در اعمال، عزمی متکی بر فطرت، عقل، شرع و وحی عمل خود را سنگین 

دار  سال طول بکشد ولی به محضی که مومن شد طریقه وزن 18تا به این سطح از ایمان برسد ممکن است ند اما ک می

 شدنش از راه عزم است.

در روایات است که عمل حسنه فراوان موجب اصالح  نواقص خَلقی یا خُلقی انسان چگونه قابل جبران است؟ -

السالم( است. که در زیارت جامعه  بیت)علیهم تر محبت به اهلشود و از آن باال ساختارهای خَلقی و خُلقی می

ما باید بیاییم اول فرآیند  اماها قابل جبران است  . به هر حال این«و ما خصنا به من والیتکم طیبا لخلقنا»خوانیم که  می

، دوم،  نی بگوییم اولهای وابسته آن را در طول رشد بگوییم یع دار شدن یک عمل را بدانیم و بعد مولفه و معنای وزن

سال دوم که عزم معنا ندارد و قصد مفهوم دارد.  7بررسی کنیم. مثال در « مهارتی»سوم و غیره. زیرا ما قرار است که 

رسد ولی وزن عملش در  سال چهارم می 7وزن عمل مفهوم دارد یعنی به نسبت خودشان. ممکن است کسی به  اما

 7سال اول وزن دارد ولی در همان عمل در  7یعنی ممکن است یک عمل در سال اول است.  7های  حد همان مولفه

کنند. بنابراین توجه به وسع  وزن است. یعنی هر عملی را در دایره وسع و تکلیف عامل آن بررسی می سال چهارم بی

 و تکلیف مهم است.

 خانم برومندارائه خانم 

وع عمل در این سوره بود. یک گزارش کلی از سوره آیه کلیدی با موض 4سوره فاطر بررسی شد که  روش کار:

ایم که این سوره از حامدات است و مبتنی بر حمد در عالم خلقت و مُلک است. که دو نظام وسائط در  ارائه کرده

کند که اگر برای نظام وسائط  اند. این سوره بیان می السالم( و مالئکه )علیهمءاند که شامل انبیا این سوره بیان شده
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السالم( پذیرفته نشود نظام مالئکه هم پذیرفته نخواهد شد. سطح متعالی این سوره عمل صالح است و  )علیهمءنبیاا

 کند. عمل صالح از عمل حُسن سطح باالتری دارد. بعد آیات کلیدی را مطرح می

 ای با دسته مربوطه چه ارتباطی دارد. تک آیات اصلی بررسی شد و اینکه هر آیه تک

رسد یعنی از آتش  السالم( باشد به عزت الهی می )علیهمءظرفیتی در انسان است که اگر تحت تعلیم انبیا :تعریف عمل

رسد. این به واسطه ارزاق دنیایی بوده که به واسطه درست استفاده  ماند و به بهشت دارالمقامه می ابدی در امان می

 کند.  می رسد و از عذاب نجات پیدا کردن از ارزاق دنیایی به عمل می

 السالم( است: )علیهمءترین نقش را دارند و همه این اتفاقات به واسطه انبیا السالم( کلیدی الهی)علیهم انبیاء

 کنند و عمل عقالنی یعنی عمل مبتنی بر حُسن. ها قدرت تشخیص عقالنی را ایجاد می آن (1

 رداری از حسن.ب که علم به حُسن و سوء و بهره ایجاد علم راجع به شناخت شیطان و این (2

شود و  شود، عمل تزیین می السالم( قرار نگیرد، شیطان وارد عمل می )علیهمدر صورتی که عمل تحت تعلیم انبیاء

دهد. بعد به جای آنکه حسن را  شود و دیگر تشخیص حسن و سوء نمی شود، به عدم تزکیه دچار می تزکیه نمی

اشتباه رفته و دچار مکر  امارسد زیرا طالب عزت بوده  ستم مکر میکند. تا آنکه به سی انتخاب کند سوء را انتخاب می

 شود. آور می هایشان هالکت پس کسب کردن ،شود السیئات می

 در مقابل باید عمل تحت تعلیم قرار بگیرد تا جبران مافات شود.

های بشری  کننده نسل متصلرسد. عمل  السالم( به ما می )علیهمءاست که به واسطه انبیا« کلمه طیبه»علم در این سوره 

شوند یعنی بین اعمال  ها و اعمال به هم متصل می نسل ،السالم( محور قرار گیرند )علیهمءبه یکدیگر است و اگر انبیا

 شود و هم حالت عبرت دارد. ها امکان رفت و برگشت است یعنی هم نردبان ترقی محسوب می نسل

 که فقط در این سوره آمده است.است « فقر مطلق»نکته کلیدی در این سوره فهم 
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حال این مطالب با مطالبی که  ای بود که مواردی داشتند که به شرح زیر بود؛ کار خانم برومند به گونه استاد اخوت:

 چه ارتباطی دارند؟ ما گفتیم

 موجب جاری شدن عمل و نظام وسائط مالئکه است.  :السالم( )علیهمنظام وسائط انبیا 

السالم( کسانی هستند که فطرت،  )علیهمءشوند؟ انبیا ه ما گفتیم، نظام وسائط انبیا کجا واقع میدر این ساختاری ک

شود که قابلیت عمل صالح  کنند. در واقع نداشتن نظام وسائط منجر می ها فعال می عقل، شرع و وحی را در انسان

 برداشته شود.

 شود.د و عمل تزیین نتواند شیطان بنشی به جای نظام انبیاء می

  رفتند. خشیت و علمروی بر در ادامه 

گیرد؟ از حواس به حواس باطنی رسیدیم، بعد از آن علم و باور  علم ناشی از خشیت در ساختار ما در کجا قرار می

شود. اگر شما  که علم ناشی از خشیت نزدیک به ایمان است. علم منبعث از خشیت، به ایمان نزدیک می. بود

 شود. الیه نتیجه ما می را بخش کنید باید بگویید علم همراه با خشیت. پس این منتهیبخواهید ایمان حقیقی 

سابق »کند.  به معنای انسان دارای قصد است و قصدش هماهنگ با عمل است و در لحظه عمل می« مقتصد»

کند و  می کند. سابق بالخیرات با وحی عمل یعنی کسی که دارای عزم است و جلوتر از زمان عمل می« بالخیرات

 کند.  مقتصد با عقل عمل می

اش به واسطه وحی اتفاق  مواجهه« سابق بالخیرات»کند.  شود و در رابطه با مواجهه عمل می مواجه می« مقتصد»

 اش وحی است.  گیری ، مبنای تصمیم«سابق بالخیرات»افتد. بنابراین  می

 ذلِکَ اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ فَمِنْهُمْ بادِناعِ مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذینَ الْکِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ»

  2«الْکَبیرُ الْفَضْلُ هُوَ

                                                           
 32سوره مبارکه فاطر، آیه. 2
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 اند تا ها نتوانسته در واقع این ، برخی ظالم لنفسه هستند.اندبندگانی که انتخاب شده گوید که از بین آن در این آیه می

 مثل این است که کتاب در بین علماء شیعه جاری شد و قرآن بین علماءآخر مسیر امانت کتاب را حفظ کنند. اینجا 

 این آیه با آیات دیگر قرآن متفاوت است. اما تا مرحله آخر نرسیدند.شیعه آمد، برخی عالم و مجتهد بودند 

برخی  اماها رسید کتاب را حفظ کنند  وقتی کتاب به آنالسالم(  این است که  انتظار شما از ذریه حضرت زهرا)علیها

اند یعنی  ای هم بودند که سابق بالخیراتدههای اهل ورع بودند ولی عالی نبودند و ع ظالم لنفسه شدند، برخی هم آدم

 «سابق بالخیرات»دار شدن عمل  توان سابق شد. انتظار خدا همین است یعنی سطح وزن به واسطه همین کتاب می

 شوند یعنی سابق یک درجه باالتر است. ها وقتی کنار هم ذکر می ت. چون ایناس

سابق بالخیرات یعنی در نظام وحیانی اگر کسی وصل به وحی باشد در سیستم خودش یک سرعتی دارد، یعنی اینکه 

دهد، یعنی  میو اینکه ممکن است فردای آن روز کاری غیر نماز شب انجام خواند  مثال بلند می شود و نماز شب می

شود.  هر روز بهتر می هم و خیلی کند! یعنی خودش از خودش تعجب می کند، همیشه خودش را دارد غافلگیر می

 شود.  ذهنش خالق می

بینم که کاری کردم که خیلی  خواهم به یک نفر آسیب بزنم، بعد در بین کار می این است که من می «سابق بالشّر»

زجر دادم و خوب دردش دادم و این یعنی شیطان است و نامرد و سابق به سمت شرّ خیلی ام طرف را  بیشتر از برنامه

خسرانش زیاد است. ممکن است فرد کشته شود، یعنی طراح اول اصال فکرش کشتن و جنایت نبوده ولی سابق بالشر 

مکن است سابق بالشر بدانید که آنقدرها هم آدم بدی نیست و م رساندآزار میشده است. اگر دیدید کسی شما را 

 شده باشد.

 شوند. در واقع سابق بالخیرات شاخص اعمال و الگوی عمل می

دهد  کنند، یعنی هر عملی را به قصد خداوند انجام می کسانی هستند که در مسیر اعتدال و حق حرکت می« مقتصد»

تواند مرتبه داشته باشد.  می شان قصد الهی است کهیعنی کسی که قصد خدا را در هر لحظه کرده است. مبنای عمل

 تواند طلب قصد کند.  هر کسی به نسبت ظرفیتش می

کند و سابق بالخیرات یعنی ساختاری برای قصد الهی ترتیب داده  ظالم لنفسه یعنی کسی که قصد الهی را فراموش می

 د متفاوت است.تواند باشد، یعنی سابق بالخیرات ساختاراً از مقتص شکن جریانات می است یعنی اینکه خط
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ا سلمان منّ»بریم مگر آنکه باز هم افاضه از معصوم باشد مثال  ما کال سابق بالخیرات را برای غیر معصوم به کار نمی

دانیم، مثل اینکه بگوییم امام عصمت دارد، آیا عصمت امام در  افاضه شدن به دیگران را منتفی نمی «البیت اهل

السالم( با اینکه  ابالفضل)علیهحضرت  السالم( و ا اینکه حضرت زینب)علیهادیگران قابلیت پرورش دارد؟ بله. کم

 ها را قبول داریم. قابلیت عصمت در آن امامعصوم نبودند 

 دار است. سبقت خودش حرکت شاخص

توانیم به سابق بالخیرات  آن چیزی که مهم است این است که شما به یک ساختاری دست یابید که بگویید چطور می

آید و  گوییم اصلش مقتصد است. مقتصد وسط می شویم و از ظالم لنفسه فاصله بگیریم. این چیزی که ما می نزدیک

شود و به سابق بالخیرات نزدیک  شود به نحوی که از ظالم لنفسه دور می گوییم چگونه عمل انسان مقتصد می می

تان را اینجا بگذارید و این باید نقطه ثقلشود. در واقع اگر بخواهید در حوزه عمل در سوره فاطر کار کنید  می

هایی است. که مبنای  چگونگی فاصله گرفتن از ظالم و نزدیکی به سابق و مقتصد بودن نیازمند یک سری مهارت

وحی را از طریق  گوید کتاب یعنی باید تفاوت کتاب و وحی در این است که وقتی می ها کتاب است. همه این

فهمید و به واسطه  در اینجا کتاب را می اماط وحی باشد باید تدریجی به او با وحی برسد. کتاب بفهمد، زیرا اگر فق

دار شدن عمل در این  شود. بنابراین اگر بخواهیم روی وزن فهمید و اینجا نقش کتاب مهم می کتاب وحی را می

تواند  تکی بر کتاب باشد میزا باشد و م سوره کار کنیم باید مولفه اصلی را روی کتاب بگذاریم، اگر علم خشیت

 مستقیما بر عمل و وزن آن اثر بگذارد.

مثل این است که مقدمه کار را نوشتند و از این به  .کار است ابتدایکاری که خانم برومند انجام دادند تازه بسم اهلل 

 دار شدن عمل برسند. توانند به وزن بعد باید بنویسند که چطور می

دها شروع کنیم، یعنی ابتدائا باید از نبایدهای در قصد و نیت و در مقصدیابی آغاز کنیم. مثل باید در این مسیر از نبای

 م.یگرفت« نذیر»ریزی کند که باید ببیند که چه کاری نباید بکند و این را از کلمه  خواهد برنامه این است که کسی می

دهیم البته آن را  به چیزی، عملی انجام میدهیم، بخشی واکنشی است، مثال در واکنش  هایی که ما انجام می عمل

واکنشی است. در واقع همه اعمال واکنشی هستند. در واکنش به  اماکنیم  کنیم مثال فقیری را اطعام می قصددار می
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دهید. چون عمل بعد از حس است. حال هر چه عمل مبتنی بر حسیات و عینیات باشد  چیزی یا کاری عملی انجام می

 زنم. راجع به کارهای بد حرفی ندارم. است. من راجع به کارهای خوب حرف می از صالح به دور

خورم، خود عمل پسندیده است.  دارم و می گذارد و من برمی جا می گیرد، مثال کسی چیزی این عمل خوب انجام می

م که ادب خور آورند و می ولی گاهی یک عمل برای واکنش به اعتالی یک عقیده است، مثال برای من چیزی می

قدر  خواهد و باید آن شود. که این کار تمرین می در عالم احیا شود. یعنی مقصد من اعتالی کلمه طیّبه در عالم می

خواهم مادری  ممکن است کسی بگوید که من می امابزرگ و با شعور باشد. مثال مادری کردن عمل خوبی است 

دلیل نیست که این سوره، سوره حضرت  یشود. ب را به عالم بیاموزم، که این متفاوت میکردن 

ها تا روز  شان را به یک باور تبدیل کرده است و برای آدمهر سال و ماه و روز و ساعت ست. السالم( زهرا)علیها

است. اگر به حضرت امام « اهلل»اند برای اعتالی کلمه طیّبه  قیامت باور تولید کرده است. هر کاری کرده

 . فرزند ثمره فواد آدم استآموزند که  یعنی به همه می« ثمره فوادی»مایند: فر السالم( می حسن)علیه

پس گاهی عمل در واکنش باور است. حال هر چه که عمل فراتر از واکنش به حسیات باشد یعنی فرد براساس 

 تواند باور مبتنی بر کتاب که در رابطه با رخداد است را انجام دهد. کتاب بررسی کند می

شود تا جایی که هر کاری انجام  تر می شدن عمل هر چه که عمل به نظام باوری نزدیک شود سنگین برای سنگین

ای اوج بگیرد. یعنی عمل اینجا واسطه است. یعنی عمل بهانه اعتالی  دهد برای آن است که به سمت کلمه طیّبه می

را  که این باور که باوری را اظهار کنم، عمل کنم بگوید که ای؟ گویند که چرا زنده کلمه طیّبه است. یعنی وقتی می

یعنی خاصیت کلمه طیب این است که به سمت وجه اهلل « الیه یصعد  الکلم الطیّب»در عالم جاری کنم.  با تفصیل

کند و اعتالی کلمه طیّبه یعنی امکان باالرفت در جامعه فراهم شده است. در مقابل شیطان است که  حرکت می

 کند.  های قومیتی، تصاویر زشت و... را مثل گسل ایجاد می فهلطیباورهای منفی مثل 

 کنند. گران اصلی کسانی هستند که کلمات طیب را در عالم جاری می هدایت

شود عمل  کنیم پاسخی به یک نیاز است و برای آن هم حکمی الهی هست که می هر کاری که ما می نتیجه گیری:

قدم باالتر بیایید. مثال ساده زیستی را در عالم جاری کنید، کاری نداشته خواهیم چنین نباشیم، یک  صالح. ولی می
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رسید. به قصد اینکه  بیند. شما باورتان را در نظر بگیرید. چون باور است به خدا می بیند یا نمی باشید که کسی می

 رود.  صالح باال می باوری را جاری کنی که به خدا برسد عمل کن. خود کلمه طیّبه قابلیت صعود دارد و با عمل

داستان کامال متفاوت  پس عمل صالح آن عملی است که بر مدار کلمه طیّبه صورت بگیرد و باالبرنده آن باشد. یعنی

السالم( خوششان  شما ازدواجی کنید که سنت شود و حضرت زهرا)علیها شود. هم راحت می شد و تشخیص آن

 بیاید، پس باوری را احیا کنید.

 

*** 
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 دومساعت 

  دو سه نکته برای تذکر:

ها  دار را تعبیر به ایمان کرده و گفتیم این گفته شد در اصل علم خشیت« علم»و « خشیت»بحثی که راجع به نکته اول: 

اند. مبادی ورود خشیت باید بررسی شود و اشاره   هایی که در خود سوره قابل بحث دهد یا بحث ایمان را تشکیل می

 کافی نیست. « علم»و « خشیت»به مولفه 

شود از باورهای اثباتی شروع کنیم؟  آیا نمی ،اند شروع کنیم که ما اعتقاداتمان را از باورهایی که سلبیه نکته دوم: این

وقت از هم دور نیستند. هر باور اثباتی درون خودش باور  هیچ ،اند شود. باورهای اثباتی و سلبی همیشه با هم بله می

ایجابی در درون خودش باور سلبی هم دارد. کال برهان یا یقین در زندگی انسان بوسیله فهم ایجابی دارد هر باور 

خواهد یقین باشد باید خودش به آن  گیرد. به همین دلیل اگر این می شکل می« نقیضین و اجتماعش محال است»

ها  رد. بعضی شخصیتگی دراین صورت یقین شکل می«. نقیضین اجتماعش محال است»جمله یقین داشته باشد که 

ها  ها هم از سلبی به ایجابی. انسان سلبی. بعضی ای ایجابی گرایش پیدا کنند و بعد آنممکن است نسبت به آن باوره

 ،ها ممکن است باورهای سلبی حالشان را بد کند های مختلفی نسبت به باورها ممکن است بدهند؛ بعضیواکنش

کنیم متوجه نشوند. پس در باورها باید یاد بدهیم چه  بی استفاده میها ممکن است وقتی که باورهای ایجا بعضی

رسد بخش  که از کدام شروع کنیم به نظر می چه سلبی نقیض آنطرفش را هم فرد در ذهنش بیاورد. اینو ایجابی 

رسند. در خواهند بشان است. که از کدام به کدام میهای درونی ای افراد و گرایش اش وابسته به نظام شاکله عمده

آید بعد  طور است. نفی می آیند نوعا این ها اینطور است مثال وقتی که جمالت به شکل حصر میقران هم خیلی وقت

نوعا از ایجاب « ماانّ»آید.  می« ماانّ»های حصر به شکل  ها جمله مثل ال اله االاهلل. ولی بعضی وقت، آید اثبات می

 . «تو جز این نیس این است»آید بعدش حصر  می

ای باشد. بنابراین برای آوردن باورها در فضای مهارت «ال»ها  بعضی و یی باشد«ماانّ»ها ممکن است  شخصیت بعضی

نزدیکتر « نفی»از جهت اینکه کدام نزدیکتر است نوعا  اماتوانید.  شود و هر دو را می حتما دو شکل از دو مدخل می

در . آن نیست ،اینیند ب شود می وقتی مواجه می امافهمد  میرا « اول هست»است. البته انسان هم در ذات کالنش 

و دارد  اطالعاتیکند یعنی  . انسان پیش فرضی دارد آن را سلب میدهد آموزش عمومی نوعا سلبیه بیشتر جواب می

 است.« کلّا»دارد. مثل  را برمی آن 
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 پژوهش ارائه شده توسط خانم خوش اخالق:

اش کار شد. رویکرد هم کشف  آیه 26ی که بر روی سوره اعراف کردیم این بود که به روش تدبری روی کار

و عاقبت حاصل از این دو  میزان خفّتان و اش موازین است و بررسی سیر ثقل میز معیارهای وزن که در سوره واژه

ای بین موضوعات و بسترها در  رهبا استعانت از روح جاری که منظور از روح جاری غرض سوره و ارتباط زنجی

های مبنادار و  ها گزاره هایی است که قرار است ازآن سوره اعراف است. در واقع این فاز اول پژوهش است و مناط

 ها به مهارت دست پیدا کنیم.  اهلل از روی این گزارهءشا دار استخراج شود تا ان اصل

کی است. موضوعات متعدی را در خودش جای داده است. این م« المص»سوره مبارکه اعراف از دسته سور  مقدمه:

شود پیامبر  یک گزارش تدبری از سوره است. در آیات اولیه سوره که به نوعی نمای کلی از سوره توصیف می

حرج  .یابد کند و کتاب بواسطه ایشان معنا می ها عرضه می وآله( وجودی است که قرآن را به انسان علیه  اهلل اکرم)صلی

دهنده اهمیت وجه تبعیت از کتاب را  ها از مضامین وحی نشان وآله( در انذار و ذکرپذیری انسان علیه  اهلل یامبر)صلیپ

وآله( به دو گونه مومنانه و ظالمانه است که این  علیه  اهلل ها با وحی رسول)صلی دارد. مواجهه و ذکرپذیری انسان

وجود میزان برای  9و  8(. مطابق آیات مبارکه 9تا 1گشته )آیات  می ها ارسال رسوالن پیوسته ایجاد جریان در قریه

اعمال از مباحث مهم و اساسی در این آیات است. اعمال به خودی خود مثبت یا منفی نیستند بلکه نسبت آنها با 

آنها کننده جهت عمل است مطابق با آیات و روآیات میزانی که در قیامت اعمال با  امری حقیقی است که تعیین

شوند حق است و به اندازه بهره عمل از حق است که دارای ثقل یا سنگینی است. در پاورقی از  سنجیده می

در  و شود. طور متوجه شدیم که در این آیه گفته شده چطور میزان حق مطرح می این )ره(فرمایشات حضرت عالمه

دن هر چیز متناسب با همان چیز است یعنی که در این سوره آمده حضرت فرمودند حق سنجی« موازین»واژه  مورد

اند که غیر از حق زکات و  توان از این جای سوره استشمام کرد. مثال حق نماز را فرموده همه مراتب میزان را می

یی طور سایر اعمال. حق آن امری ثابت است که سبب نازل شدن کتاب بر آدمیان بوسیله اجرا روزه است و همین

شود بنابراین رسول  شود که در اثر آن انذار و ذکرپذیری حاصل می وآله( می علیه  اهلل شدن وحی بر قلب پیامبر)صلی

مندی و ثمردهی از حقایق را با تبیین احکام کتاب بر  شود و امکان بهره واسطه رؤیت حق از منبع نورانی وحی می

شود که بر اساس والیت خداوند با نزول  خود میزان حق می نماید بدین روی وجود مقدس رسول، آدمیان احیا می

شدند بیان مراتب و عاقبت  عد وزن دارکه قوانین و قوا شود و در اثر این ابالغ ضمن این کتاب به انسان ابالغ می
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که به  9تا1حاصل از  این دو وضعیت به صورت دو روح مهم و کلی صادقانه در سوره قابل بررسی است. )آیات 

روح کلی سوره در آن تعبیه شده(. در ادامه سوره با ورود به بهشت تمثیلی حضرت آدم و حوا از بهشت بیان  نظر

شود و  شود و بعد از آن در فضای دنیا وارد می حقایقی که در واقع به فهم قوانین زندگی بر زمین اشاره دارد گفته می

شود. وجود ارتباطاتی که بین آدم قبل از  ارد بازگو میاوامر و نواهی که انسان در طول حیات زندگی خود نیاز د

های پنهان  هبوط و بعد از هبوط از طریق واژگان این دو بستر وجود دارند سیردهنده این امر است که عوالمی در الیه

ر اندکه تقدم و تأخ عالم خلق وجود دارند که در حکم ثابتات عالم خلق هستند و به تعبیری باطن یا حقیقت عالم

توانیم به روح اعمال پی ببریم.  ها می تر این الیه انسان نسبت به آنها زمانی نیست بلکه رتبی است که با بررسی عمیق

شوند که خود  شویم و رجال اعرافی توصیف می وارد صحنه اخرت و معاد  و حساب می 58تا  1در انتهای آیات 

اند. اصحاب بهشتی با شاخصه ایمان و  ها در موعد بهشت و جهنم نده انسانابق و باطل و جایمانند میزان تمایزدهنده ح

ویکرد یکی ظالمین را معرفی کرد یکی کافرین را که دو ر 58تا  47عمل صالح و اصحاب جهنمی در آیات 

السالم( سیر اقدام  )علیهمءبه داستان انبیا 171تا  59( از آیات 58تا 1دهنده عملکردشان در دنیاست. )آیات  نشان

االت آنها اوامر و نواهی آنها به تناسب و شرایط اقوام همچنین نحوه مواجهه اقوام با آنها و بیان عاقبتشان اشاره رس

 شود. شده که در آیات به تناسب شرایط هرقوم محوریت اقدام هر رسول متمایز می

السالم(  حضرت موسی)علیه السالم( این است که در سوره اعراف داستان )علیهمءنکته جالب توجه در داستان انبیا

تر از همه آیاتی مربوط بندی شده است. مهم های دیگر است. مرتبه تر از داستان ( تفصیلی1چند ویژگی خاص دارد: 

السالم( را ما دو نیمه  داستان حضرت موسی)علیه .وآله( که در نیمه دوم داستان است علیه  اهلل به رسول اکرم)صلی

شان که داستان میقات اتفاق  اسرائیل و بعد از به نتیجه رسیدن مبارزه ون برای اخذ بنییکی مبارزه با فرع ؛کردیم

-اسرائیل امر، میقات، اخذ، الواح )واژه کتاب الواح معنی شده( ویژگی های بنی افتد. به همین دلیل وجود داستان می

آیات انتهایی سوره به نوعی  .اردد دهد که محقق را به دقت بیشتری در این آیات وامی های ممتازی را نشان می

در این آیات به آدم عهد الست  .چرخد وآله( می علیه  اهلل بندی سوره است که حول محور حضرت رسول)صلی جمع

به این صورت است؛ مطابق این آیات رسول  206تا  172بندی آیات  اشاره شده شهادت انسان به رؤیت خدا جمع

مندی از رحمت خداوند است اوست که  آن بازگوکننده قوانین هدایت و بهره تالی کتابی است که نظر و تفکر در

گر عهد انسان در ملکوت و یادآور جایگاه عبودیت انسان است و با انعکاس حقایق امکان الگوبرداری و  تداعی
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دهنده  که با گشودن رحمت و نور خداوند و تجلی پیوستن به نور و ملکوت را مهیا نموده است. اوست هدایتگری

 ءمندی از مواهب و قوانین سیر وجوه آیات خداوند را درخواندن اسما ساز بلدهای طیبی است که با بهره آیات زمینه

کند  ها سیر میکند و با ایمان به کتاب تالوت رسول در ملکوت آسمان حسنی او و ظهور شئونات گوناگون ثبت می

 رود به روش چندین ساعت خود سوره مطالعه شد. کند. قبل از و و خود را سیراب رحمت پروردگار می

ساز  کند که معطوف به اقتضائات عالم خلق و زمینه عالمی زندگی می غرضی که از سوره استخراج شد: انسان در

های مخفی عالم خلق که منشأ و مبدأ ریزش حقایق و  نسل شیطان است و در عین حال متصل به عوالم باالتر و الیه

ت و بدون اتصال به نظام وحی دسترسی به این عوالم و ایمنی یافتن از شیطان غیر ممکن است. رحمت خداوند اس

شدن به آن ذیل ایمان به رسولی است که در  قران کتابی است که مایه بصر و هدایت و رحمت است و رمز محرم

لسالم( پیشین در نظام وحی ا )علیهمءهای انبیا های حق یعنی تمام شاخصه اش جامع همه شاخصه نظام علمی و عملی

وآله( به صورت عصاره وجود دارد که عبودیت خود را ذیل رهنمودهای خداوند اعالم  علیه  اهلل حضرت رسول)صلی

داشته و ذیل تدبیر امر خداوند، خود بلد طیبی است که با تبیین قواعد عالم خلق و عوالم دیگر و ارتباط انسان با آن 

امر و نهایتا منتج به قابلیت دریافت نزول رحمت کرده و با سیر دادن در مراتب عوالم عوالم طاعات انسان ذیل او

 کند.  خلقت و حقیقت ملکوت موجب اتصال به خداوند را ایجاد می

ستون حقایق امام نور،  5بود روش کار بدین صورت است: آیات را در « وزن»از آنجایی که رویکرد به سوره بحث 

بندی  با توجه به بسترهای گوناگون در سوره سیر طبقه .کنیمبندی می م نار، پیروان امام نار، دستهپیروان امام نور، اما

. عوالم گفته شده در 206تا  172، 171تا 59،  58تا1بندی ترتیبی زیر است: آیات  بصورت دسته ستون 5در جدول 

کنیم زیرا از  گفته شده در آنها بررسی می کند آیات را با توجه به عوالم بندی ترتیبی ما را جزئی می سوره دسته

آید مثال  شود و هم قوانین هر عالم بدست می ضرب عالم در آیات، آیات مربوط به ارتباط عوالم استخراج می

 فهمیم در عالم رجال اعراف چه قوانینی حکم فرماست.  می

ها به  فرمودند عالمی که همه انسان ره()که حضرت عالمه« عهد الست»تا هستند: یکی عالم  4عوالم یادشده در سوره 

که قبل « بهشت مثالی»شوند.  ها به نتیجه اعمال واقف می که انسان« رجال اعراف»وحدانیت خدا شهادت دادند. عالم 

 و اتفاقات و مواجهات در آن. « عالم خلق»از هبوط آدم است. 
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جریان انزال وحی و کتاب  9تا  1گونه شد: آیات  این تر شد(  بندی اولیه )جزئی با در نظر گرفتن عوالم در آیات دسته

بیان اوامر و نواهی  36تا  25عالم قبل از هبوط و بیان قوانین، آیات  24تا  10و رسول و آثار حاصل از آن، آیات 

جدا گرفتیم  58تا  54معرفی بهشت و جهنمیان و معرفی رجال اعراف، آیات  53تا  37انسان برای طول حیات، آیات 

ها  السالم(  اقوام آن الهی)علیهم ءسیر انبیا 94تا  59اند جدا بررسی شد. آیات  ون ذیل آیات طبیعی ظاهرا غرر آیاتچ

مندی همه که  السالم( بهره )علیهمءگیری داستان انبیا نتیجه 102تا  95به جهت تنبه و اتمام حجت برای انسانهای دیگر 

السالم( به سوی فرعون  شدن موسی)علیه روان 136تا  103کرده است؛  گیری اعالم در این شش هفت آیه سوره نتیجه

داستان بعد از  171تا  137اسرائیل داستان ایمان آوردن سحره و مبارزه با فرعون تا هالکت او  برای گرفتن بنی

اسرائیل  بنیالواح و مراحل گوناگون اعراض  ابالغ رسالت ایتاء السالم( )علیههالکت فرعون و میقات حضرت موسی

گرداندن از پیامبران بیان اوامر و  احتجاج خداوند باذکر عالم الست احتجاج با مشرکان و روی 206تا  172آیات 

ها در  بندی وآله( و در برخی موارد به انسانها داده شده. تدوین این دسته علیه  اهلل نواهی که به شخص پیامبر اکرم)صلی

های  جدول و فضای حاکم یعنی آدمی که مترتب آیات است ذیل مولفه هایهمولفمولفه هردسته را با توجه به  4

های بررسی شده معیار حق امام نور  نویسی تحلیل و در انتهای هر دسته نموداری از آیات وصل شده مولفه گزاره

نار بیان شبه نظام آوری طبیعی معیار امام  عَملی انسان کامل در قالب نظام علم -ها و نظام عِلمی معیار بیان ویژگی

یک دسته فرعون شده  مده مثال دراها شیطان مستقیما نی در بعضی دسته نار ءان)در اولیاعَملی با محوریت شیط -عِلمی

« ثقل»بیان قواعد و قوانین رسیدن به وضعیت  /وزنی را هم بررسی کردیم داری یا بی ( در هر دسته سیر وزنءنماد اولیا

های عاقبت دائما در سوره در هر  ن و بیان عاقبت را هم بررسی کردیم چون واژهو یا در خالف آن حرکت کرد

 دسته مترتب است. 

گیری اقوام مراتبی از میزان را  السالم( در سوره و بررسی اوامر و نواهی آنان و موضع )علیهمءبا توجه به سیر انبیا

السالم(  در سوره متناسب با بستر و  )علیهمءسیر انبیابندی زیر به آن پرداخت: ) توان در تقسیم کنیم که می مشاهده می

 شرایط سیری ازمراتب بلوغ وجود دارد و بر اساس آن مراتب میزان(

آدم  بیان وجوه آدم قبل از هبوط با آدم بعد از آن و بررسی آیات بنی )علیه السالم(داستان حضرت آدم فصل اول:

 در این قسمت.
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  .السالم( السالم( تا حضرت شعیب)علیه لسالم( از حضرت نوح)علیها )علیهمءداستان انبیا فصل دوم:

  .السالم( و بررسی آن در دو نیمه مبارزه با فرعون و ابالغ رسالت داستان حضرت موسی)علیه فصل سوم:

وآله( در تبیین موازین وحی و دسترسی  علیه  اهلل اکرم)صلی رسول« نظام عملی»که جدا بررسی شده کشف  فصل آخر:

جای سوره آمده. با توجه به آیات  4وآله( در  علیه  اهلل است. آیات حضرت رسول)صلی« اتصال»و « حبل»نسان به ا

عملی ایشان دسته آیات این قسمت را به عنوان  -وآله( و بررسی نظام علمی علیه  اهلل مربوط به رسول اکرم)صلی

 دهیم.  یزان مورد بررسی قرار میترین م السالم( و جامع )علیهمءکننده انبیا عصاره و تکمیل

آیات در   .وآله( علیه  اهلل )صلیمرحله اول، آیات ابتدایی که راجع به حضرت رسول آمده مثال راجع به حرج پیامبر

جاست گزینه دو( آیات در  آدم آمده )قل امر ربی بالقسط جایش این داستان بعد از هبوط ذیل اوامر و نواهی به بنی

وآله( به  علیه  اهلل آیات حضرت رسول)صلی .السالم( که ایشان ابالغ رسالت کردند موسی)علیه خالل داستان حضرت

در قسمت چهارم به سمت  .رود در قسمت سوم به سمت ابالغ رسالت می .رود سمت بیان احکام و حالل و حرام می

 الست.  عالمرود به دلیل بحث  دادن به هدف می اتصال

وآله( مهیمن  علیه  اهلل در الیه بعدی که حضرت)صلی .وآله( میزان حق است علیه  اهلل )صلیرسول اکرم نمای کلی سوره:

ها مانند میزان هستند یک بهشت مثالی یک عالم ذر و این  هستند که مربوط به حسابی بنام رجال اعراف که خود این

السالم( تا حضرت  سری رُسُل داریم از حضرت آدم)علیه یک .پایین که اتفاقات در عالم خلق است

ها ثقل میزان است و مفلحون هستند که به تعبیر آیات اولیه شاکرین و نظام  السالم( که حرکت ذیل این موسی)علیه

عکسش که خبط میزان است که ظالمین و کافرین هستند. اینجا هم عواملی است که حضرت 

ر )فاقصص( که )قل امر ربی بالقسط( را پایین گرفتیم وآله( انتهای آیات اخر شده )فاستعذ(، و ذک علیه  اهلل رسول)صلی

که این جریان اتفاق بیافتد تجلی اسما خداوند بر  ه االسماء الحسنی(. بعد از اینها )فللّ و سیر صعود انسان توسط این

معیار حق ها )فلله االسماء الحسنی فادعوا...( تا انتهای آیات آمده. رسول معیار حق است پس امام نور را  شما این

 گرفتیم. جریان حق به صورت کتاب مرسلین میزان حق و پیروان حق است.
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شود مراتب میزان و احکام متفاوت  السالم( چون به مراتب و شرایط قوم این میزان جاری می هر انبیائی)علیهم نتیجه:

ود. فطرت، عقل، شرع و وحی بندی که کردیم باید با مراتب رشد سنجیده ش السالم( و دسته )علیهمءاست و بحث انبیا

ای امامی در  وآله( را وحی بگیریم. برای وزن عمل در هر دوره علیه  اهلل حضرت رسول)صلی .باشد در این قسمت می

یکسری از  و بیند یکسری بروزاتی از پیروان می ،نظر گرفته شده و این امام با توجه به شرایط یکسری احکامی دارد

دار شدن هم معیار و هم سیر  رسیم. هم معیار وزن و هم سیر وزن های کلی می به گزاره ها دیگران. از همین گزاره

کند.  خداوند در این آیات بر انزال کتابش صحبت می 9تا  1وزنی در مورد هر رسول متفاوت است. مثال آیات  بی

کننده است آیات بوسیله  ریافتکه تنها د کند و بدلیل این ها جاری می وجود رسول حقیقتی است که قرآن را بر انسان

شود به معنای میزان اعمال  ها عرضه می کند. احکامی که از جانب رسول برگرفته از کتاب بر انسان ایشان معنا پیدا می

اوست که ضرورت شناخت این احکام بدلیل اثرگذاری در تثبیت شدن او در جریان مومنانه یا ظالمانه امری ضروری 

ها به  سعی شده از آن اماها ذیل آیات سوره استنباط شده  را توضیح دادیم. این گزاره« بکتا»و « حق»است. بعد 

شود اعمال  : بواسطه ذکری که بر مومنین جاری می دار شدن های مبنایی هم سیر پیدا شود. مثال در سیر وزن گزاره

شود. توجه به  ودش شکوفا میدار شدن انسان منوط به ذکری است که در وج یابد بنابراین ثقل صالح گسترش می

پذیری و مسیر ظالمانه خود انذاری است که انسان را. دسته بعدی بدین صورت بیان  های جاری خداوند عبرت سنت

شده: عالم قبل از هبوط اتفاقاتی که در این عالم افتاده به عنوان روح حاکم بر آن در نظر گرفتیم و ارتباطات این 

ای است که انسان در طی این مسیر با  در صراط مستقیم مستلزم سبک زندگی شاکرانه اش هم داده شده. بودن گونه

دهد سر فرود آوردن در مقابل اوامر الهی در مقابل شیطان با دو  حفظ میثاقش تا رسیدن به مقصد حقیقی انجام می

 «. لسان دروغ»و « وسوسه»ویژگی 

د تظاهر به ناصح بودن است. شبه نظام شیطان را بررسی کن ایم؛ کاری که شیطان می چگونگی کار شیطان را گفته

دیدیم که همه چیز حتی  .اند السالم( اغوا شده کرد حضرت آدم)علیه کردیم. برخالف تصور شیطان که فکر می

ای  السالم( و هبوط ایشان برای انجام ماموریت بوده و خداوند جلوه اجازه داده شده شیطان برای رفعت مقام آدم)علیه

گیریم به میزان تبعیت نکردن انسان از امر خدا  . از داستان نتیجه میاست را در اینجا قرار داده« امر سجده»قبیل  از 

د. آن چیزی که وزن عمل انسان را از این منظر وش می «سوءات» افتد که منجر به کشف او اتفاق میسقوط برای 
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ه حق است. چطور که در بهشت مثالی شیطان در مقابل فریب قسم شیطان را خوردن و رانده شدن از درگا ،شکند می

 امر ولی سجده نکرد در دنیا تنوع در صراط مستقیم باطنی همچون سرکشی از فرمان خدا دارد.

اند مثال سوره  ها خود بعنوان میزان دهد. همه سوره ها با وزن اعمال نتایج جالبی بدست می خواندن سوره استاد اخوت:

اس است. سورره فلق میزان در خیر و شراست. سوره توحید میزان در توحید ل در وسواس خنّمیزان در اختالناس 

ها را به عنوان  شود از ابتدا یا انتهای قرآن همه سوره بنابراین می .اند ها هرکدام یک به حیثیتی میزان عملی است. سوره

ن هم همین بود. هر که البته ادعای قرآمل. شود میزان ع کتاب با حیثیت سوره و آیاتش می .میزان عمل مطالعه کرد

ها را تخصصی کنید. مثال سوره نور معیار و میزان در خانواده یا  ای را افراد معیار و میزان عملی قرار دهند. سوره سوره

مباحث بیت هست. سوره نسا ارحام هست. سوره مائده احکام هست.  3...(ه تجاره و ال بیع)رجال التلهیهم تجار

ها را هم استخراج کنیم. خیلی خوب است که ما یک کتاب داریم و این کتاب  های مختلف هرکدام از این شانیت

شود معیار و میزان اعمال ما حقایقی که در آن هست. یعنی در واقع خود این یک پژوهش و قابل قبول است.  می

توانند قرآن را مطالعه کرده و  ییعنی یک بحث شانیت کتاب در میزان بودن و نحوه استفاده از آن. دوستان م

ای وزن چه اعمالی است. ممکن است مثل سوره حمد خیلی  هرکسی یک ختم قران داشته باشد و ببیند هر سوره

ای را درآوریم و مثل  وسعت داشته باشد. هرسوره غرضی دارد و ما قاعده نگذاشتیم که بتوانیم وزن هر سوره

ها غرض دارند و غرض هر سوره را  ای غرضی دارد و بگوییم اغلب سوره ورهحضرت عالمه اعتقاد نداشته باشیم هرس

شود اولین خروجی بحث شما. دومین بحث شما وجود مراتب را در سوره  شود میزان عمل ما. این می بگوییم می

شود شناخت مراتب  آوردید که البته مراتب سوره اعراف شد غرض سوره اعراف. در واقع غرض سوره اعراف می

وآله( است سوره اعراف هم معراج انسان  علیه  اهلل در حدی که معراج انسان است. چطور سوره اسرا معراج پیامبر)صلی

 گذارد.  می ،چرخاند و در همانجایی که بود است. یعنی انسان را در همه مراتبش می

ئذ الحق( و مراتب را پیدا کنید و توانید رابطه میزان )والوزن یوم ذکر و مراتب ذکر. شما می های مهم سوره: مولفه

کار باید  برای این .ببینید چه نسبتی با هم دارند. من معیار وزن را در عالم قبل و بعد از هبوط و عالم رجال درآوردم

 شود. بعد ببینید حکم خدا در هر مرتبه چه می و یک چیز را معیار قرار دهید مثال حکم خدا را معیار قرار دهید

                                                           
 37، آیه. سوره مبارکه نور 3
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یک موقفی  گونه نیستند که در یک موقفی باشند و در این مراتب در یک موقف این اجع به مراتب:اولین نکته ر

بعدش  و را قطع کردند دنیا را گذاشتند طور نیست که شما زمانی عالم ذر داشته باشید بعد آن نباشند یعنی مثال این

 ،شوید هیچ وضعیتی از عالم ذر خارج نمیشان طولی است یعنی شما در ها نظام قطع کردند آخرت را گذاشتند. این

البته در این مورد  .ها نظاماتشان زمانی نیست و مراتب طولی دارند این .شوید از عالم حساب و مثال هم خارج نمی

کنند و نظر هرکس  نظرات بین دانشمندان متفاوت است و بعضی ممکن است نپذیرند و زمان را مثل تاریخ بررسی می

بینید مثال حق جاری عالم ذر  گر این نظام را طولی ببینید بین حق جاری در هر مرتبه تمایز میا .محترم استهم 

حق جاری  .کند هر کسی در آن است اقرار به ربوبیت و توحید می .ای است که هیچ کس حق استنکاف ندارد بگونه

ساب است عالم ذر را به عنوان یعنی خداوند در روز قیامت که روز ح ،در عالم ذر شاهد بر بقیه اعمال او است

کند. مثال اگر کسی بگوید من را پدرم کافر و مشرک کرده است )عین  شاهد)میزان( یعنی تبدیل به شاهد و میزان می

تو اول به ما بله گفته  ..حق نداشتی این حرف را بزنی ای،د شما در یک عالمی خدا را پذیرفتهگوی آیه است( می

عالم ذر میزان و  .د با اینکه ممکن است در این دنیا راجع به عالم ذر بحث هم کرده باشدپذیر آن فرد هم می .بودی

شود  . مثال اعراف میاست دهد. پس خداوند بعضی از عوالم را شاهد و میزان بر بعضی دیگر قرار داده ترازو می

مال  برایت مثالی را معیارها و شاخص خوب بودن و بد بودن. بهش .شوند موقف میزانیت که رجال اعراف می

می را اگر شود. هر عالَ سر وکله ابلیس معلوم میو است واقعیاتی را راجع به آن گفته است  )هلیه السالم(حضرت آدم

کند. در بهشت مثالی متوجه  شان هم فرق میکند میزانیت کامال با عالم دیگر فرق می ،هایش را بنویسید ویژگی

دچار  ،السالم( هم باشد بینید که اگر حضرت آدم)علیه شوید. می جام نشدن میسری اوامر و نواهی و متوجه ان یک

کند. باید در اینجا نواقصی را که  گوید دارد بهشت مثالی را ارزیابی می البته این عصیان که اینجا می .شود عصیان می

ید نه به نواقص ظرفیتی به نواقص ظرفیتی این بهشت مثالی نسبت ده ،السالم( پیش می آید برای حضرت آدم)علیه

افتد همان کسی  آید و هبوط اتفاق می السالم( عینا در عالم خلق می چرا؟ چون وقتی حضرت آدم)علیه .حضرت آدم

، در گیرد السالم( قرار می )علیهمءسرسلسله انبیاو السالم(  الهی)علیهم ءاش پذیرفته شده و جز انبیا است که توبه

کند که داستان دیگری دارد. مراتب در سوره  نجا میزان خاصی را برای شما باز میهمان آدم است. ای ،این حالیکه

شان نسبت به بقیه مشخص هر کدام از اینها وزن .شود رابطه میزان با این مراتب مشخص می .شود اعراف مشخص می

هایی از  د. چه مدلکنی با کار کردن مراتب در سوره اعراف مراتب میزان در عالم هستی را استخراج می .شود می

 میزان در این عالم وجود دارد و هرکدام چه کارکردی دارند. خداوند عالم ذر را میزان و ترازوی بزرگی قرار داده
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اگر  و رود جلو می ،هرکسی که در توحید مشکل و نقص دارد در روز قیامت اگر توحید عالم ذری رتبه آورد است. 

ما بوسیله عالم ذر و این  .گوید باید رد شوم دهد و می ر علیه خودش شهادت میای است که خود انسان ب نیاورد بگونه

یعنی عمل برگرفته از توحید. چون هر عملی برگرفته از  ،آید برای اعمال ما بوجود می ی به نام توحیدترازوی ،آیات

را بعنوان میزان  ءلم به اسماشود. آیات عالم مثالی ع آلوده می اگر عمل برگرفته از توحید نباشد به شرک .باورهاست

را داده  ءالسالم( علم اسما چون خداوند به حضرت آدم)علیه ،کند دلیلیش را هم در آیات ذکر می است و در آورده

هم معیار ارزیابی  ءدر عالم مثال علم به اسما .داده است )علیه السالم( رابه مالئکه دستور سجده به حضرت آدمو 

السالم(  )علیهمءشود. در بحث انبیا وحید ارزیابی میاست و در عالم ذر توحید و شرک و در عالم مثال درجات ت

نباید  ،شوند السالم( عرضه می )علیهمءها به انبیامثال اینکه انسان .السالم( سخت است )علیهمءقضاوت راجع به انبیا

ی گونه شود که بگوییم رتبه یکی از دیگر م. نباید اینیگوی السالم( را می )علیهمءگونه فهم شود که ما درجه انبیا این

 ،السالم( را نبی و نور واحد و وصل به وحی در نظر بگیریم )علیهمءتر است. ما اگر نتوانیم همه انبیا باالتر یا پایین

-ها )مثال با مومنین و پیروان مربوط به اینها با اقوام مربوط به اینگوییم انسان ایم. ما می کمی خالف سیاق آیات رفته

به درجات عقلی بدهیم که توسط آن نبی در آن روزگار فعال رتبه را  باید بلکه هیماند( رتبه را نباید به نبی بد ها شبیه

شد  السالم( می السالم( بود؛ نوح)علیه السالم( در زمان حضرت ابراهیم)علیه شده است. یعنی اگر حضرت نوح)علیه

طور نشود که میزان مومنین بوسیله  این داشته والسالم( باید ادب گفتاری  )علیهمءالسالم(. نسبت به انبیا ابراهیم)علیه

 السالم( سنجیده شود.  حضرت نوح)علیه

خدا  .توان طولی گرفت می که دهد ای به نسبت هر عملی یک میزانی می گفت هر سوره توان هم میموازین مورد در 

بتواند در مقام باید هر انسانی  .کافی نیست امات گذارد. نتیجه این حرف تا اینجا خوب اس موازین مختلفی را می

 ،یک میزان عالم حساب بکار ببرد ،ردبیک میزان عالم ذر بکار ب ؛های مختلف را بکار ببرد ارزیابی خودش میزان

عمل را در مراتب  و ای مشخص و تفکیک کند ها را بکار ببرد و بتواند اعمال خود را بصورت مرتبه هرکدام از این

ای که دادم ربطی به  دهد را بتواند در خیلی از عوالم ببیند و مثال بگوید صدقه ای که می صدقهبندی کند)مثال  طیف

ایراد دارد( یعنی عمل در میزان  و در نتیجه توحیدم نداشت به اسماء حسنی نداشت یا ربطی به انسان کامل نداشت

شود  م(. مثال یک صدقه میالسال الهی)علیهم ءدر میزان تکثر انبیا ،در میزان وحدانیت الهی ،ءدر میزان اسما ،اعراف

با آن امور  ایشان برد که در زمان  هایی می مقامش را برای انسان ،نیستالسالم(  مقام حضرت نوح)علیه ! منظورنوحی
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تواند خودش را  کار را بکند رفته رفته می منظور مومنان نوحی یا صالحی یا غیره است. اینکه انسان این ،شکوفا شدند

، السالم( امیرالمومنین)علیه مانندمومنین  وکند و عمل را در ترازنزدیک  )صل اهلل علیه و آله(به حضرت رسول

 السالم( انجام دهد. ت زهرا)علیهاحضر

ای  های مختلف را بکار ببرد و بتواند اعمال خودش را بصورت مرتبه هر انسانی باید بتواند در مقام ارزیابی خود میزان

شناسی کند. چرا  ن آسیبآه نماید و بوسیله مشخص و تفکیک کند و در هر مرتبه وضعیت عمل خود را محاسب

کنید؟ رؤیت انسان در هر جایی حتی در عالم ماده احتیاج به سبب دارد. درست کردن یک دستگاه  کار را می این

  خواهیم داشت.امکان رؤیت ن ،مکند و اگر آن دستگاه را نداشته باشی امکان رؤیت ایجاد می

یک دستگاه  ،ود را محاسبه کرده و یک عملش را محاسبه کنداگر در دستگاه سیر و سلوک عرفان کسی بخواهد خ

جدا های شبیه به فلسفه و  حتی انواع عرفان )عرفان ،عرفان برای خودش ،مثال اخالق برای خودش .برای خودش دارد

خوب و های سوفی )منظور بد  از فلسفه( دستگاه مخصوص به خودش را دارد. مثال در مسیر عرفان؛ عرفان و برّی

ای است  گوید این آدم قوی فرد با توجه به تصرفاتش در عالم می ،اگر بگویید فرد را ارزیابی کن بودن عرفان نیست(

. یعنی یک گوید این آدم بهتری است و یا آدم خوبی و یا بزرگواری است. آن یکی چون اخالقش باالتر است می

ت. در نظام قرآن هزاران یا نیس هستگوید این آدم اخالقی  کند و می ارزیابی می که ، دستگاهی داردمیزانی دارد

این خاصیت کتاب  .ای دیگر برای انسان فراهم کند شود ابداع و کشف کرد که امکان رؤیت را به گونه دستگاه می

و این موارد را درست  عالم مثال را نگذارد ،مرتبه عالم خلق را باال نگذارد ،تا کسی این را طلب نکند اماوحی است 

به  و قدرت رؤیت این را ندارد ،در آیات مستقیم و شاخص قرار ندهد و درست تعریف نکند ها را بعد این و نچیند

 گونه ارزیابی کند. تواند یک عمل را این وجه نمی هیچ

این  .کند ان مقدار ثقل آن را تعیین میکند و میز فرمایند کتاب حق عمل را مشخص می می (ه)رعالمه 8ذیل آیه 

ان توان این کنید ممکن است دستگاهت شد. چون وقتی کم را مطرح میکمیت نبا و مقدار ممکن است کیفیت باشد

به ما  و مقدار ثقل به هر دو اشاره دارد .کند و سنجش نمی لزاما این نیست که کم را نسنجیدهکم را نداشته باشد. ا

 دهد. کند یعنی کم را هم می همین که مقایسه میو کند  دهد و مقایسه می مقیاس می
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بندی ما اثر  السالم( در درجه )علیهمءکند انبیا فهم می ،کند شود انسان گاهی فهمی از قران می هایی که مطرح می بحث

بینیم داللت  خوانیم می بینی وقتی آیات قران را می خوانی می میگوید وقتی قرآن  می؟ چطور دپرسی دارند. می

تان ایراد دارد بیان شما از فهم .اشته باشدنه اینکه فهم شما اشکال دو ها سازگار نیست  فهم شما با داللتو کند  نمی

توانید بگویید  شما می ،اند السالم( میزان )علیهمءکند. اگر بحث را روی این ببرید که انبیاانطباق درست تواند  که نمی

امام  ،شود و امتی با امامشان محشور میهر قومی که  ن داردآچون درآیات قراند و  حق السالم( امام )علیهمءانبیا

السالم( است. شما باید اثبات کنید که چرا خودتان را  السالم(، حضرت نوح)علیه نین زمان حضرت نوح)علیهموم

آیید این را تبدیل به  شویم. وقتی می السالم( سنجیده می بخشی از وجود مومنین او دیدید. بعد گفتید ما با نوح)علیه

و الوزن »گونه بیان نکرده مثال اگر مانند  ات قران آن را اینتوانید آنرا اثباتش کنید چون آی نمی ،کنید آیات قران می

 است. گونه نگفته ممکن بود شما چنین چیزی را از آن استنباط کنید. اما این ،الوزن ءلنبیااگفت  می «یومئذ الحق

هایی را آورده که هالکت شدند. رسول وجودش در قریه آبادی و آبادانی و نبودش  بعد قریه و رسولی را آورده

طور گفته قریه، قریه  های مختلفش را آورده گاه و بیگاه( یعنی این ت گاه و بیگاه است. یا بیاتا یا نهارا)حالتهالک

اند )مثال ام القری السالم( و رسل داشته )علیهمءهایی که انبیا حاال قریه .شود مگر به رسول نمی

آید مفهوم از بین رفتن را تبیین  اند. منتها می رفتهآنها هم از بین  ؟!وآله(( مگر االن وجود دارد علیه اهلل پیامبر)صلی

گوید ناموجود است و هالک. در صورتی که شما  گوید موجود است و آباد و دیگری را می کند. یکی را می می

هست و  آناز دیدگاه خدا  امااند  بینید و نه از آن یکی. در عینیت خارجی این دو عین هم ظاهرا نه اثری از این می

صالح  ،السالم( بوده گوییم میزان حیات. حاال بگویید این قریه نوح)علیه هم است و این یکی نیست. به این می آباد

گوید من  خواهی بکنی؟ می ای می چه استفاده ؟!کند دیگر هر کسی بوده چه فرقی می و.. خوب بوده است ،بوده

های مختلف  که از مدل« ندشناسی رشدکتاب فرآی»و « کتاب حکمت»دهیم به  خواهم مرتبه را بفهمم. رجوع می می

سراغ به چرا  !گرفتید مبنایتان را از همانجا میپس  گویندمی. است اثبات کرده و مبنا از جای دیگر هم گرفته شده

السالم( در فرایندشناسی  )علیهمءعلت آوردن انبیا ،دالیلی داشتهاین است که جواب . رفتیدالسالم(  )علیهمالهیء انبیا

شویم و  متعرض به یک مدل بلوغ اجتماعی می. ما است های بعدی است که نوشته نشده رشد و حکمت کتاب

السالم(  )علیهمءها و برای رشد فردی آورده نشده و برای رشد فردی احتیاج به بحث انبیادر امت« سازی امت»حرکت 

به السالم( همه شبیه  السالم( بجز حضرت موسی)علیه )علیهمءخطاب انبیا ،السالم( نداریم. در سوره اعراف و هود)علیه
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اتقو اهلل و »گویند  هر دو می .هر دو یکی است ،دنالسالم( دار السالم( و نوح)علیه که هود)علیه هم است. پیامی

 .خیراما اختالفات )تمایز( خودشان هایشان آمده  . ولی اختالفات قوم«اطیعون

 حتما آبادی ظاهری نیست. -ظاهری که نیست؟  ،منظور از قریه و آبادانی که فرمودید -

 .بله. ما در جاهای دیگر نداشتیم -اند؟  اند بیشتر در همین منطقه خاورمیانه بودههکه آمد السالم( پیامبرانی)علیهم -

از بیان  هدف نآدر قر ااند. مسلم ای دیگر هم بودهحتما جاه و صد و بیست و چهار هزار پیامبر داشتیم

)علیه آیا مدل عیسیپرسید که حاال می. است روی مدل نظر داشتهو بر  است  السالم( شخص نبوده )علیهمءانبیا

دانیم خدا این مدل را بیان  می ماادانیم  نمیاین را هاست؟  لمنحصر در این مد )علیه السالم(مدل موسی و السالم(

السالم( را از  )علیهمءهای انبیا گویی. اگر کسی بخواهد داستان نه بعنوان تاریخ و بعنوان مدل هم بیان کردهو کرده 

افتد. قرآن به غیر از آنچه درباره  های جعلی می تر است چون در روایت بلکه بیچاره !، بیچاره استقرآن درآورد

هایش را طوری گفته که کسی نتواند داستان  السالم( گفته داستان السالم( و حضرت موسی)علیه ضرت یوسف)علیهح

خواهد یا قصص شوند یا مَثَل  می ، بلکهخواهد داستان کند نمی .مَثَل کند ،خواهد اینها را مدل کند کند. خداوند می

های مشابه قابل اتباع)یعنی مثال  صص به معنای جریاناند. ق اند یا قصص ن یا مَثلآالسالم( در قر ء)علیهمشوند. انبیا

(. مَثل ببرید جلو توانید همینطور میو توان گفت مکی دارد، مدنی دارد،  السالم( را می داستان حضرت موسی)علیه

شان اهمیت  گیری کلی یعنی جهت .اند قابل اتباع و اند قابل اطاعت ،اند ها که دارای مراتبشود دارای مراتب این می

به  .السالم( جریانش مَثلی است است. حتی حضرت نوح)علیه السالم( مَثل ریان حضرت آدم)علیهکند. مثال ج می پیدا

کنند به سفینه  خود را شبیه می ،کنند السالم( سفینه را استفاده می بیت)علیهم همین دلیل اگر جایی اهل

شان  بعضی و اند ب علم باید ایجاد شود. بیشترشان مثلیاند و از روی مرات دارای مراتب .اند ها مثل السالم(. این نوح)علیه

السالم( قَصص است. یعنی داستانش  السالم( قَصصی است.حضرت یوسف)علیه اند مثال حضرت موسی)علیه قَصصی

 زندگیتان را جلو ببرید. . السالم( تبعیت کنید توانید طبق داستان حضرت یوسف)علیه شما می .جریان قابل اتباع دارد

کاربردهایی که به نسبت هم برای  و بعد ریدوعوالم دربیا ،باید از مراتب رد چگونگی ادامه پژوهش:سوال درمو

هم چگونگی  و ؛ هم وجه میزان بودنو وجه میزان بودنش را هم مشخص کنیدانسان هبوط یافته دارد بیاورید 

 دهید: بباید به سه سوال اصلی پاسخ پس سنجش آن مشخصه را. 
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  یاتی دارد؟وصاین عالم چه خص -

 )باداللت آیه(  چرا میزان است؟ -

 کند ؟ )با داللت ظاهر( چگونه اعمال را سنجش می -

باید اینها را طوری بچینید که جایگاه هر کدام به نسبت یکدیگر و به نسبت انسان معلوم شود. عالم خلق را چگونه 

 و عدم رسول ءقریه، احیا رسول، است؛ السالم(. باید همانطور که درآیات آمده )علیهمءبگیریم؟ در فضای اقوام انبیا

 هالک. یآباد، انواع قریه یانواع قریه؛ شود انواع قریه گوییم بعد می می. کلیتش را ءغیر احیا

 

 ختم بفرمایید.ای سالمتی خودتان صلواتی بر
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