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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

کا  رثمبارهک   سوره            14/12/95    اخوت   استاد    مفهومیختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (چهاردهم     جلسه)    ت

 

 بفرستید. یتهمه مومنین عالم و امام مومنین صلوا برای سالمتی خودتان و

گونه انجام دادیم: یقین را به صورت اجمالی  ما در رابطه با بحث یقین، مطالبی را مطرح کردیم؛ به طور خالصه این

آیات قرآن مطرح کردیم که گیری یقین در انسان را با توجه به  بررسی کردیم و بعد یقین را در ساختار انسان، شکل

          یم.شود و یک بررسی اجمالی کردیم و به یک نمودار رسید به چه صورتی یقین در زندگی انسان جاری می

افتد و یقین در دنیا هم با مواردی مطرح  در انسان دو وضعیت داریم، یقین در آخرت برای مومن و کافر اتفاق می

، «خرّاص»ریب، مریه، ارتیاب، امتراء، و تماری مطرح است. نتیجه این موارد هم شود، مقابل یقین، شک، ریب، م می

تبعیت از »در مرتبه توجه و فعل است و  «خرّاص»در ساختار ادراکی است،  «عمون»است.  «ظناز تبعیت »و  «عمون»

 گیرد.  در عمل جای می «ظن

ریه، امترا، ارتیاب و تماری. ارتیاب و تماری ظهور ها دارند بیان شد؛ از شکّ به ریب، مریب، م مراتبی هم که این

امتراء رفتن به سمت تردید و  ایجاد جریان شک در جامعه است؛ ،دقت کنید در معنایش اجتماعی باالیی دارد و اگر

تردد است، مریه ریشه تردیدهاست، مریب القا کننده ریب است. شک هم که خودش مقابل یقین است. پایه همه 

ن نام دارد. طبع فرد در این موارد به «عمو»بندد که  ست. که به طور طبیعی ساختار ادراکی انسان را میها شک ا این

 کند. ای است که از شک تبعیت می گونه

 ها به طور مختصر مطرح شد. است. این« نقش یقین در زندگی»بحث بعدی که مطرح شده 

 علم و فهم فرد از حق (1

 درک ناپایداری غیر حق (2
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 بت و نه متغیراتکا به ثا (3

طور  مرحله بگیریم به  3گیری یقین باید اتفاق بیافتد. بر این اساس گفتیم که یقین را اگر این  مرحله برای شکل 3این 

 رسیم.  طبیعی منشا تفکر، تعقل و ایمان و ذکر است. بعد از آن به پدیداری یقین می

آید و روح  وهش این است که یقین با فطرت پدید میآید؟ اعتقاد این پژ یقین در انسان از چه موقعی به وجود می

 آید از فطرتش است. ای که یقین در انسان پدید می هاست. اولین مرحله جاری در تمامی پدیده

 کند. را مطرح می "خرّاص "آیات سوره مبارکه ذاریات که خیلی آیات عجیبی هستند که بحث 

 (10)الخَْرَّاصُونَ قُتِلَ

 (11)سَاهُونَ غَمْرَةٍ فىِ هُمْ الَّذِینَ

 (12)الدِّینِ یَوْمُ أَیَّانَ یَسَْلُونَ

 (13)یُفْتَنُونَ النَّارِ عَلىَ هُمْ یَوْمَ

 (14)تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ کُنتُم الَّذِى هَاذَا   فِتْنَتَکمُ ذُوقُواْ

در آخرت نیز چنین هستند. بعد  ،یعنی همانطور که در دنیا در حال چالش هستند «یُفْتَنُونَ النَّارِ عَلىَ هُمْ یَوْمَ»در واقع 

به آیات « خرّاص»یعنی  .کند شود را بیان می می «خرّاص»کند و بعد از آن آیاتی که یک نفر  ین را بیان میاز آن متقّ

 توجه نکرده است.

 (20)لِّلْمُوقِنِینَ ءَایَاتٌ الْأَرْضِ فىِ وَ

 (21)تُبْصِرُونَ فَلَا أَ    کمُأَنفُسِ فىِ وَ

 (22)تُوعَدُونَ مَا وَ   رِزْقُکمُ السَّمَاءِ فىِ وَ

 اند. ندارند و از کتاب منحرف شده کسانی هستند که به یقین اتکا «خرّاص»
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  (9)أُفِکَ مَنْ عَنْهُ یُؤْفَکُ

 هر کسی که منحرف شده، منحرف شده است یعنی من افک، یوفک.

 شود نتیجه.، میبودن «غمره ساهون فی»

 ربوبیت، تعالى در خداى وحدانیت بر کننده داللت هاى نشانه از تعدادى به آیات این فرمایند: می )ره(حضرت عالمه

 کند. مى اشاره سبحان، خداى به آنان ارزاق و مردم و زمین و آسمان در تدبیر امر برگشت نیز و

 افزا هستند. یقین و داردآیات آفاقی و انفسی، که در سوره ذاریات وجود 

 ربط داده است.« کذالک نری ابراهیم»ها را به  این )ره(حضرت عالمهشاءاهلل مطالعه کنید.  میزان را انمطالب ال

 اشحقیقیمثل نطق، رزق، آیات نفس و آیات زمین که انسان را به فطرت  افی است انسان به آیات توجه کند.ک

 دهد.داللت می

به سمت  انسان به یقین فطری توجه کند وجه اوزمان شروع یقین مصادف با آغاز تولد و فطرت اوست. یعنی اگر 

 شود. نازل می ود و همه خیرات و برکات به سمتشر خدا می

 

 «وجه نیاز انسان به یقین»

 است.« نیازمندی به یقین»بود و بحث دوم « آشکارشدن یقین»بحث اول راجع به 

 گاهی دارد تا به او تکیه کند. در بدو تولد نیاز به تکیههر انسانی 

 شود و هالک. شده محسوب می هر انسانی برای طی مسیرش نیاز به راهنما دارد وگرنه گم

 خواهد. چنین انسان الزم است که نیازهایش برطرف شود که هم سرپرست و هم راهبر و رافع نیاز می هم

 نام دارد.« میتی»انسان از جهت نیازش به سرپرست 
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 شود. نام دارد. در صورت برطرف شدن این نیاز، هدایت می« ضالّ»انسان از جهت نیازش به راهنمایی، 

 شود. نیاز می انسان از جهت نیازهایش یا عائل یا سائل است. در صورت برطرف شدن نیاز، بی

نیازمند رافع نیاز بیرونی است. طبیعی است « عائل»و « ضال»، «یتیم»این را تبیین کرده است، « ضحی»در واقع سوره 

 که انسان یتیم است و غیره. وجه نیاز انسان به یقین از وجه یتیم و ضال و عائل است.

اضطراب در انسان ناشی از اتکا به سرپرستی است که کفایت سرپرستی ندارد یا هادی که کفایت هدایت ندارد یا 

 ی را ندارد.نیاز کننده نیازی است که کفایت بی برطرف

جا الزم داریم. که نیازمند، ربّ حقیقی، ملک حقیقی و اله حقیقی داریم. که در سوره مبارکه ناس  3پس یقین را در 

 کننده نیاز است. برطرف« اله»کننده و  هدایت« ملک»احتیاج یتیم است و « ربّ»اند و  آمده

دی است. در سوره مبارکه ذاریات در پایانش ترین مساله برای خروج از شک و هالکت و نابو ترتیب مهم بدین

در واقع این در آن بستر است. پذیرش  (56)«لِیَعْبُدُونِ إِلَّا الْانسَ وَ الجِْنَّ خَلَقْتُ مَا وَ»گوید که  می «خرّاصون»خطاب به 

 خداوند است.« الوهیت»و « مالکیت»، «ربوبیت»عبودیت خداوند به معنای پذیرش 

وجه )احتیاج به سرپرست،  3تحت اوامر و نواهی رفتن. یعنی اگر بخواهیم همه این رفتن،  عبودیت یعنی زیر بار

رود. در  افتد و امر و نهی هم روی عبودیت و عبادت می کننده نیاز( با امر و نهی اتفاق می کننده و برطرف هدایت

نی هر انسانی باید منبع حکمش یقینی شود. این یع واقع عبودیت به معنای تحت اوامر و نواهی رفتن، زیربار رفتن می

باشد. یقینی بودن منبع حکم یعنی یقین در زندگی فرد جریان یافته است. در قرآن کریم کسی که حکمش یقینی 

خوانده است که در دو « موقن»چنین ایشان را پس از تثبیت یقین  نامد. هم می« یوقنون»باشد و به آن منبع رجوع کند، 

، یکی یقین فطری است. یعنی صفت فطرت در او ثابت است پس موقن هم اول خلقت است و جا به کار برده است

 .«من الموقن الی الموقن»شاءاهلل در آخر. یعنی  هم ان

 درونش دارد امااست. یعنی هر کدام بیاید آن دو را نیز  «اذا اجتماع افترقا»، «اله الناس»و  «ملک الناس»، «رب الناس»

 زایشان داللت دارند.هر کدام به شئون مج
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السالم( در این  های حضرت موسی)علیه آیات سوره مبارکه ابراهیم هم خواندنش بسیار جالب است و هم خطاب

شناسی  ها از نظر شاکله زیرا این حرف ،السالم( اینجا ابراهیمی است موسی)علیه حضرت یعنی .سوره خاص است

 ابراهیمی است:

 بِالْبَیِّنَتِ رُسُلُهُم جَاءَتْهُمْ  اللَّهُ إِلَّا یَعْلَمُهُمْ لَا  بَعْدِهِمْ مِن الَّذِینَ وَ  ثَمُودَ وَ عَادٍ وَ نُوحٍ قَوْمِ قَبْلِکُمْ مِن الَّذِینَ نَبَؤُاْ یَأْتِکُمْ لَمْ َ

 (9)مُرِیبٍ إِلَیْهِ تَدْعُونَنَا مِّمَّا   شَکٍ لَفِى إِنَّا وَ بِهِ أُرْسِلْتُم بِمَا کَفَرْنَا إِنَّا قَالُواْ وَ أَفْوَاهِهِمْ فىِ أَیْدِیَهُمْ فَرَدُّواْ

صحبت خواهیم کرد.  «شکّ مریب»شود، البته ما در فصل بعدی هم راجع به  این داستان از کجا شروع میببینیم 

 حالت فاعلیت دارد.هاست.  های آدم کننده دل عنی بددلی «شکّ مریب»

 های شما را بشنویم.  توانیم حرف : یعنی ما نمی«مُرِیبٍ إِلَیْهِ ونَنَاتَدْعُ مِّمَّا   شَکٍ لَفِى إِنَّا»

 زدن رسول شدند. هایشان را در دهانشان بردند یا مانع حرف : دست«أَفْوَاهِهِمْ فىِ أَیْدِیَهُمْ فَرَدُّواْ»

 کند. ها را بددل می است یعنی آدم «مریب»ها  شکّ آن

  مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلىَ یُؤَخِّرَکُمْ وَ ذُنُوبِکُمْ مِّن لَکُم لِیَغْفِرَ یَدْعُوکُمْ  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فَاطِرِ شَکٌّ اللَّهِ فىِ أَ رُسُلُهُمْ قَالَتْ

 (10)مُّبِینٍ بِسُلْطَنٍ فَأْتُونَا ءَابَاؤُنَا یَعْبُدُ کاَنَ عَمَّا تَصُدُّونَا أَن تُرِیدُونَ مِّثْلُنَا بَشَرٌ إِلَّا أَنتُمْ إِنْ قَالُواْ

 خوانید شک داریم که چنین پاسخ دادند. چه که ما را به آن می گفتند نسبت به آن ها می آن

کاری کن که امکان انجام  کاری کنید که ما خاضع شویم!گویید خدا، خداست پس  : اگر می«مُّبِینٍ بِسُلْطَنٍ فَأْتُونَا»

 دادنش از من گرفته شود.

 آید. مواردی است که در منبع حُکم میها  در واقع این

اندازد. بددلی  کند و آن را در حالت بد دلی و دو دلی می فرد به چیزی اعتماد نمی چیست؟ «شکّ مریب»های  نشانه

مدینه را به  السالم( شبیه این موضوع که امام حسین)علیه ها طمع دارند. گوید که نکند این یم درون خودشیعنی 

و   ؟السالم( خودش را به سختی بیاندازد شک یعنی اینکه آیا الزم است حسین بن علی)علیه ند.قصد کوفه ترک کرد

کند، این قتل نفس نیست و...!؟ از شک  و خالصه اینکه با سوال شک می ؟..توانست مثل برادرش بیعت کند می
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و به دنبال سِمَت برای خودش خواهد رهبر جامعه شود  رسید، مریب یعنی نکند این می شود تا به مریب می شروع می

نشینند که دنیا ارزش جنگ ندارد و... . یعنی نه تنها تردید ایجاد  ها بر سر کوچه و بازار می اش است؟ آدم و خانواده

هایی که دنیاطلبی را مذموم دانسته  کند، گزاره های حق استفاده می کند و حتی از گزاره کند بلکه ایجاد دودلی می می

 است.

از  شود مطرح کرد، از رکعاتش، بخوانیم؟ سواالت زیادی میگونه نماز  ت کسی بگوید که چرا ما باید اینممکن اس

گاه شکّ خالص نداریم، شکّ یا مریه  البته ما هیچ و غیره. برخی سواالت مریب هستند.است عربی  اینکه به زبان

 است یا امتراء و یا تماری است و هر کدام به نحوی است.

 افزایی در القای شبهه داریم.  یعنی تزاید شک است. هم «تماریشکّ »

 کنیم تا انتهایش. یعنی رفت و برگشت می «مریه»

 کنیم. یعنی مریه را اختیار می «امتراء»

های ناجوانمردانه استفاده  کند و از اهرم یعنی آن فرد یا آن شی را با تهمت و افک از مدار خارج می «ارتیاب»

 انصافی در برخوردها ارتیاب است. وجه است و نهایت بی کند. بدترین می

ندارد. وقتی یقف حدّ  نیزیعنی شک همراه با توهم. توهم هم انواع دارد، اینکه من خیلی بزرگم و... . توهم  «ریب»

در  ، یعنی در واقع«فی شکّ منه مریب»گوید که  کند. البته مثال می شود یعنی شکّ فاعلیت پیدا می می «شکّ مریب»

 دهد. کند و آن را توسعه می کار می همان شک

مثل داستان حضرت . السالم( است کند شبیه به حضرت ابراهیم)علیه هر جایی که از برائت صحبت می

 السالم( است. ند که شبیه حضرت ابراهیم)علیهک ( که با دو نفر زندانی صحبت میالسالم یوسف)علیه

 وجه پیدا کرد: 3یقین پس 

 حق و حقایق (1

 سبب اتصال به حق (2
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 توانمندی انسان در رجوع به این حقایق (3

 

 کن »شود و وجود ما و هر موجودی ناشی از امر  شود. از حق امر و نهی صادر می از حقّ حکم صادر می

 آید همه حیات ما متصل به امر و نهی است.  طور که پایین می است و همین« فیکون

  منذر است. نیزسبب اتصال به حق 

 که  یخداوند ه ربطی دارد.های انسان در رجوع به حق هم آخرت است. ممکن است بگویید چ توانمندی

انسان را خلق کرده است، آخرت، آخر توانمندی اوست و انتهای همه چیز است. جهنم یعنی انتهای این که 

 او توانمند نشده است.  

دارد.  را ها حق، اتصال به حق یعنی رسول و آخرت ها را ببینید، همه سوره همه سوره «یقین» ،توانید با این جریان می

 ها مشاهده کنید.  توانید یقین را در تمام سوره پس می

 های خود در رجوع به حق. علم به یقین یعنی علم به حق، علم به امر و نواهی، علم به رسول و علم به توانمندی

ها  در این سیستم چنین معنایی دارد. این امادارد  های انسان. آخرت معنای مختلفی آخرت یعنی نهایت بروز توانمندی

 منافاتی با هم ندارند.

 رجوع به حق یعنی موجود قابلیت پیدا کرده که به خدا برگردد. کنیم. ما از علم یقین صحبت می
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 وجوه تخلف انسان از یقین

 شدن کجاست؟« خرص»های  نقطه ثقلچند احتمال دارد که انسان از یقین منحرف شود؟ 

اش نیازمند به باید و نباید است. فقدان  همانطور که گفته شد و مسلم گردید انسان برای رفع نیازها و ادامه زندگی

کند و او را  باید و نباید در زندگی او معادل فنا و نیستی اوست. امر و نهی به عنوان محرک در او حرکت ایجاد می

شود که خضوع در برابر آن عبودیت را  ها منبع یا مرجع حکم گفته می کشاند. به منبع امر و نهی می به قیام یا قعود

 زند. رقم می

 االن یک شبکه معنایی درست کردیم از منبع حکم تا امر و نهی. ما

یند فرآشود. قرآن این  تعدادهای او میشدن اس خطای انسان نسبت به منبع حکم موجب هالکت و نابودی او و ضایع

 کرده است.   بیین را با تعبیرهای مختلفی ت

 ها نشان از یک فرایند است مثال عاصی، طاغی و... . هر کدام از این

تواند به انحراف تشخیص داده شود را به شکل زیر  در سوره مبارکه طور همه احتماالتی که در رابطه با منبع حکم می

 کند. بیان می

طور است. طور و ذاریات دوقلو مبارکه افتد در سوره  های اشتباهی که نسبت به یقین اتفاق می گیری همه موضع

تواند خطا در مقابل منبع حکم داشته باشد در سوره  و همه احتماالتی که فرد میتبیین شد  «یقین»هستند. در ذاریات 

 طور آمده است.

خطای در شناخت، 

ی اعتماد و اطمینان به کس

که واسطه نزول حق 

 است

 

فَذَکِّرْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِکاهِنٍ وَ ال 

 (29مَجْنُونٍ )

پس )اى پیامبر( تذکر ده، که تو به لطف و 

نعمت پروردگارت نه کاهن هستى )که الهام 

 از اجنّه و شیاطین گیرى( و نه دیوانه.

الْمَنُونِ  أَمْ یَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ

(30) 

بلکه آنها گویند: او شاعرى است که برایش 

حوادث زمان و آمدن مرگ را انتظار 

 کشیم. مى



9 
 

بگو: انتظار کشید، من نیز حتما با شما از  (31قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصینَ )

 منتظرانم )که عذاب خدا بر شما فرود آید(.

دریافت امر و خطای در 

 نهی

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْالمُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ 

(32) 

آیا خردهایشان آنها را به این )گفتار( فرمان 

گرند )که  دهد یا آنها گروهى طغیان مى

 شوند(؟ تسلیم حق نمى

گویند: این )قرآن( را از خود  یا آنکه مى (33أَمْ یَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ ال یُؤْمِنُونَ ) خطا در دریافت حقایق

بربافته، )نه( بلکه )با علم به واقع( ایمان 

 آورند. نمى

پس اگر راستگویند )که قرآن بربافته بشر  (34فَلْیَأْتُوا بِحَدیثٍ مِثْلِهِ إِنْ کانُوا صادِقینَ )

 است( کالمى مانند آن بیاورند.

خطای در شناخت حق و 

 خالقیتشأن او از نظر 

ءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ  أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْ

(35) 

آیا آنها از غیر چیزى )که دیگران از آن 

اند )تا در تکلیف آنها  خلق شده( آفریده شده

شریک نباشند(؟ یا آنها خود آفریننده 

 خویشند )تا امر خدا را نپذیرند(؟

بَلْ ال یُوقِنُونَ  أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ

(36) 

اند  ها و زمین را آفریده یا آنکه آنها آسمان

)تا برتر از آن باشند که فرمان پذیرند؟ نه( 

 بلکه یقین ندارند.

خطای در شناخت حق و 

 شأن او از نظر نازل کردن

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّکَ أَمْ هُمُ الْمُصَیْطِرُونَ 

(37) 

)دانش و رحمت( هاى  یا مگر گنجینه

پروردگارت نزد آنهاست )که نبوت را به هر 

که خواهند دهند( یا آنهایند که )بر جهان 

هستى( مسلطاند )تا نبوت را از تو سلب 

 کنند(؟

یا مگر نردبانى دارند که بر )فراز( آن )به أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ یَسْتَمِعُونَ فیهِ فَلْیَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ خطای در دریافت حقایق 
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و قرار دادن خود در شأن 

 وساطت حق

سخنان مأل اعلى( گوش فرا دهند؟ )اگر  (38سُلْطانٍ مُبینٍ )بِ

چنین است( پس شنونده آنها باید حجت 

 آشکارى )بر کالمش( بیاورد.

خطای در نادیده گرفتن 

 شأن حق

د و مبغوض آیا دختران )که آنها را ب (39أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَ لَکُمُ الْبَنُونَ )

شمارید( از آن خدا و پسران )که آنها را  مى

 دانید( از آن شماست؟! خوب و محبوب مى

خطای در نادیده گرفتن 

 های وحی شأن واسطه

یا مگر )براى ابالغ رسالت و دین( از آنان  (40أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ )

آنان از غرامت کنى که  مزدى درخواست مى

 بارند؟ آن سنگین

خطای در نادیده گرفتن 

شأن حق، به عنوان 

 های نزول حق واسطه

یا مگر علم غیب )یا لوح محفوظ( نزد  (41أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَیْبُ فَهُمْ یَکْتُبُونَ )

آنهاست که آنان )سخنان خود را از روى 

 نویسند؟ آن( مى

خطای در دریافت و 

 ق تصمیم بر مبنای ح

أَمْ یُریدُونَ کَیْداً فَالَّذینَ کَفَرُوا هُمُ 

 (42الْمَکیدُونَ )

کنند؟ پس  یا که نیرنگى )براى تو( اراده مى

اند خود نیرنگ  کسانى که کفر ورزیده

اند )کیفر مکرشان به خودشان  شده

 گردد(. بازمى

خطای در اتخاذ اله و 

 معبود و منبع حکم 

هِ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَیْرُ اللَّ

(43) 

یا مگر براى آنها معبودى جز خدا هست؟ 

منزه است خداوند از اینکه براى او شریک 

 دهند. قرار مى

 

یعنی نسبت به چیزی که  ،«شعور بی»گوید یعنی  شکی که خدا می شبیه شک ما نیست،کند مطرح میشکی که خدا 

گوید چه کسی گفته امروز  توجهی به یقین است. مثال کسی می یقینی است تو یقین نداری. شک در قرآن معادل بی

گوید و بقیه هم دنبالش راه  برد. یک بنده خدایی چیزی می شنبه است؟ یعنی یک امر بدیهی معلوم را زیرسوال می
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به  دیگران اما گوید، اصال هم منظوری ندارد، گاهی کسی چیزی می«. خوشش آیددیوانه چو دیوانه ببیند » !افتند می

 !نویسندمی حاشیهیک کتاب روی حرف او  اندازه

از مباحث و شبهاتی که در اطراف ماست هیچ مبنای درست و درمانی ندارد مثال اگر کسی گفت فلسفه  بسیاریاالن 

کند در  بعد از چند دقیقه فراموش میدیشب غذا چه خوردی؟  مثال بپرسید که ، از او سوال انحرافیحجاب چیست

 برد.می از یاداگر سوال واقعی بود نباید  حالیکه

هایی که در آن یقین منحرف  و شئون مختلفش را مشخص کرد. حوزه ارائه کردتر هم  بندی باال را دقیق شود دسته می

 اند. شده ءشود به طور کامل در قرآن احصا می

گیرد. به عبارت دیگر شک و  فهمی یا جهل در سه مؤلفه یقین صورت می جه به آیات فوق فقدان یقین در کجبا تو

مربوط به شک و تردید در یکی از این سه  ،کشاند کند و او را به بیراهه می تردیدهایی که زندگی انسان را خراب می

 مؤلفه یا دو یا هر سه آن است. 

هایش به  یعنی رجوع به حق را باور ندارد و باور ندارد که روزی تمامی توانمندیبه آخرت یعنی چه؟ کافر بودن 

 رسد. ظهور می

از آنجایی که سه مؤلفه یقین به طور مستقیم در ارتباط با فهم انسان از توحید و نبوت و معاد است هرگونه شک و 

ترین حقایق نازل شده که الزم است  مهمشود. به عبارت دیگر  تردیدی در این سه مقوله منجر به انحراف انسان می

 گونه تردید و شکی نداشته باشد عبارتند از: انسان نسبت به آنها هیچ

 یقین به خدای واحد، بدون شرک .1

 یقین به رسوالن و آیات ارائه شده توسط آنها  .2

 یقین به آخرت  .3

 

 حوزه باید فعال کنیم.  3اگر بخواهیم یقین را در خود فعال کنیم در این 
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 یر فعال شدن یقینس

 توان یقین را در زندگی خود یا دیگران فعال نمود. چگونه می

سازی یقین در زندگی انسان با داللت یافتن به امور فطری و تصدیق آنها همراه است. در این زمینه الزم  سیر فعال

داشته باشد. در هر صورت شنوی  است فرد نسبت به منبع و مرجع حکم منبع و مرجعی یقینی را اتخاذ و از آن حرف

 انسان عبد مرجع و منبع حکم است چه این منبع حقیقی باشد و چه غیرحقیقی.

اتخاذ سه جلوه یقین برای عبودیت ضروری است جلوه اول که در فطرت هر انسانی سرشته شده است منشأ دو جلوه 

 دیگر است:

یات قرآن این جلوه به عنوان جلوه فاطریت اهلل اصل و ریشه صادر کننده حکم که همان حق است و در آ جلوه اول:

 معرفی شده است.

واسطه نزول حکم که همان رسول و منذر است و الزم است هر کسی از او اطاعت کند زیرا اطاعت از  جلوه دوم:

 او اطاعت از خدا شمرده شده است.

خورده و در آخرت که  بت رقم رسیدن به نتیجه و نهایت است که تحت حاکمیت قوانین و حقایق ثا  جلوه سوم:

 شود.       باطن و حقیقت دنیاست آن نتایج به طور کامل نمایان می

 نمل است. مبارکه ها از سوره  طور است. این گزاره ای یک این در هر سوره

 

 یابد. نسبت به دوتای دیگر جریان میشود  گیرد. چون یقین از منبع حکم صادر می یقین براساس مورد اول شکل می

شود و اطاعت از رسول  که در آیات سوره مبارکه نمل دیده شد باور به فاطریت اهلل با توجه به آیات میسور می چنان

 شود.  گرایی با انجام حسنه و ترک سیئه محقق می به واسطه فهم آیات قرآن و آخرت
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شنویم روی منبع حکم دست گذاشته است و روی  را می م(السال )علیهدر قرآن وقتی داستان حضرت ابراهیم

 سازی یقین روی وجه اول دست گذاشته است. فعال

تر است.  شاخص السالم( )علیهمءالسالم( در توجه و اثبات این زمینه از بین همه انبیا در قرآن حضرت ابراهیم)علیه

ما را بر سیر تحقق یقین از ناحیه توجه به توحید است السالم(  )علیهتقریبا همه آیاتی که در مورد حضرت ابراهیم

 توان ایشان را به عنوان امام یقین در قرآن معرفی کرد. ای که می سازد. به گونه فطری آگاه می

 زند جدل نیست بلکه مدلی از یقین است. می السالم( )علیهجلسه پیش گفتیم که حرفی که حضرت ابراهیم

عام بیان کرده است یقین در اثر در سوره مبارکه ان السالم( )علیهحضرت ابراهیمبر اساس طرحی که خداوند از یقین 

شود و نشانه این رؤیت ملکوتی فهم زوال غیرخدا و فهم عدم زوال خداوند و اختیار او به  یتی ملکوتی حاصل میر

 عنوان یگانه معبود است. 

خداوند را بپرستد و از   د در شرایط سخت نیز  صرفاًتوان شود و می در اثر چنین فهمی ایمان حقیقی در فرد شکوفا می

یابد و از همه  غیر او نهراسد. در صورت حفظ این ایمان و آلوده نکردن آن به ظلم، فرد قدرت دریافت حقایق را می

 شود. های دنیا مصون می آسیب

 سیر تحقق یقین در این آیات به شرح زیر است:

در یافتن منبع حکم؛ اصول دین را باید با تحقیق به دست آورد. یکی از  اعتنا به روحیه جستجوگری مرحله اول:

 مشکالت ما این بود که اگر مسلمان شدیم براساس جستجو نبود.

 رجوع به علم فطری در شناخت منبع حکم حقیقی؛ باید مبنا و معیار شما فطرت باشد. مرحله دوم:

تخاذ کنید که بنا برای هر لحظه؛ شما بایستی منبع حکمی را اقرار گفتن در معرض عبودیت او و یافتن م مرحله سوم:

 ،توانیم پوشش دهیم ساعت زندگی شما را می 10کم داشته باشد. اگر منبعی گفت که ما فقط برای هر لحظه شما ح

 صحیح نیست.

 ملک و اله و نهراسیدن از شرایط سخت عبودیت. تکیه به منبع حکم به عنوان ربّ،   مرحله چهارم:

اگر کسی در یقینش دچار مشکل شد یعنی در یکی از این مراحل درست عمل نکرده است؛ مثال شاید در برخی  پس

 ها به حق توجه کرده است و نه در تمامی لحظاتش. جنبه
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عالوه بر آنکه با آن  شود که بگوییم که های ما این است که آهسته آهسته تیترها عوض می یکی از موارد در کتاب

 شود فهمید. توان فهمید با این تیتر هم می تیتر می

 بود. السالم( )علیهاین مدل رویارویی حضرت ابراهیم

 توان در شکل زیر ترسیم کرد. با یقین را می السالم( )علیهمدل رویارویی حضرت ابراهیم

 

 
 

 کند. به فطرتش توجه می نیزکند و  ها و زمین توجه می کسی است که به آسمان السالم( )علیهحضرت ابراهیم

 

فَأَیُّ الْفَریقَیْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ  وَ کَیْفَ أَخافُ ما أَشْرَکْتُمْ وَ ال تَخافُونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ عَلَیْکُمْ سُلْطاناً

 ( انعام81عْلَمُونَ )کُنْتُمْ تَ
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 تواند اعطا کند. امنیت را خدای واحد می

 نقل شده است. السالم( )علیهعلم و ذکر کلماتی است که در این سیستم از حضرت ابراهیم

 

 
 

ان فعال شود و از مسیر تفکر و تعقل یقین ما باید حتما تفکرمکند که  اثبات می السالم( )علیهاین مدل حضرت ابراهیم

 یابد. پس سیر تحقق یقین، از تفکر و تعقل است و اتکا به منبع حکم از طریق ایمان.  جریان می

گویند. اگر یقین را برداریم تفکر و  به این صیروریت انسان به سمت فطرت، تفکر است. به کشف معیار تعقل می

 د.یاب تعقل و ایمان و ذکر معنا نمی

 سیر بروز یقین از این مسیر است.

 
 است. ابراز یقین یعنی این علم را ظاهر کردن است. «یعلمون»علم به یقین معادل 

 مولفه است که بروز یقین نام دارد. 3در واقع رجوع به علم فطری برای کشف این 

این حقی است که خداوند به انسان عطا کرده که منبع حکم را « بیهذا ر»گوید  می السالم( )علیهاگر حضرت ابراهیم

تر است برای اینکه ببیند به خدا  جستجو کند، مثل اینکه حق انسان است که برود ببیند که چه کسی به خدا نزدیک
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ببینیم باید  .فیم ببینیم خدا کیست و توحید خود را چگونه جاری کرده استگونه که ما مکلّ تر است. همان نزدیک

شود. وقتی به رسول رسیدیم باید بپرسیم که نشانه رسالت شما  و این با جستجو انجام می امام و پیامبرش کیست

موارد را بدانم. از قبل   چیست؟ این شک نیست بلکه سیر تفکر است. باید بپرسم که امام زمان من کیست؟ باید این

 که از قبل معیارها را نشناخته باشیم. نرویم بخاطر آن ربارن دارد امام زمان بیاید و زیهم باید بدانم. امکا

خته تواند بشناسد. اگر رسول را نشناخت یعنی خدا را نشنا تا خدای واحد احد را کسی نشناسد، نبی و رسولش را نمی

این است که در فطرت  السالم( )علیهخدایی که در ذهنش است، نیست. پس حرف حضرت ابراهیم است. رسول آن

اش بیشتر  شناسی اش بیشتر باشد، رسول ت خدا را ببین تا بتوانی او را بشناسی. هر قدر قدرت توحید و خداشناسیخود

 خواهد بود. 

ف بودند. یعنی خدایشان متزلزل شد و غصب شد یعنی در توحید ضع در سقیفه السالم( )علیهاگر خالفت امیرالمومنین

تمایز قائل  السالم( )علیهفهم توحیدی بین خلیفه اول و دوم و امیرالمومنین . کسی که نتواند از نظررها کردندبالفاصله 

 مشکل دارد. توحید او ،شود

حمد  ابتدا ،در حال خطبه خواندن هستند السالم(  ام)علیهو حضرت زهرا السالم( )علیهدر هر حالتی که امیرالمومنین

 کنند. توحید را تبیین می ،کنند لین کاری که میشان توحید است. یعنی او خدا و صلوات است. یعنی مبنای فکری

 

، بهه  کسی کهه جسهتجوگر اسهت    اماگیرد  در نظر می یفرض در تردید فرد پیش تفاوت جستجوگری و تردید چیست؟

کهه   معرفهی کنهد  بهه او  بیایهد و خهدایی را   آن طهرف دنیها    د و کسهی از دنبال حق است و مثال اگر به دنبال خهدا باشه  

پرسد که این خدای تهو کهه    می السالم( )علیهحضرت ابراهیم د.پذیر او را می باشد، حرفبیشتر  اشوحدانیت و پاکی

نداشته باشهد.   تردیدیکند تا به حقیقتی برسد که هیچ جای شک و  ستاره است چه خصوصیاتی دارد؟ و جستجو می

وقت است کهه   ، آنده باشیدمان است. وقتی شما خدا را به ارث بر نقطه ضعف ما به خاطر این خاموشی جستجوگری

 انشه واسهطه دنبهال خهدا بهودن     بهه  (عنهه  )رضی اهللانحضرت سلمدهید.  ا را یکی در میان انجام مینواهی خداوامر و 

حضهرت   نهد را یافت. چون دید السالم( )علیهاو حضرت زهرا السالم( )علیه، امیرالمومنینوآله( علیه اهلل )صلیرسول خدا

پهای حضهرت    ابتهدا پهذیرد. او حاضهر بهود کهه از همهان       پهس او را مهی   ،دههد  داللهت بهه خهدا مهی     السهالم(  )علیهامیر

به واسهطه حضهرت    ایشان بود.  السالم( )علیهرا بوسه باران کند و این به خاطر علم توحیدی حضرت السالم( )علیهامیر

 توحیدشناس بود. السالم( )علیهعلی
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ی به شرایط برای تحقق امر و نهی موالست. یعنی مثال چگونه من تفکر بعد از رسیدن به منبع حکم سیر دستیاب

پیدا آن را گشت و دنبال آن توانم بهترین جهاد را کنم. یک بار باید  چگونه من مییا توانم بهترین نماز را بخوانم،  می

 ماند.  کرد. اگر درست پیدا کرده باشید، می

ها و رخدادها مواجه  و استدالل بیاوریم نیست، هر انسانی با پدیدهخدا به صورت اثباتی به این معنا که برایش برهان 

شود. باز  شود، شب می شود، ظهر می ها و رخدادها یک وجه ثابت و یک وجه متغیر دارند. صبح می هشود. پدید می

این یک  اماماند. این وجه متغیرش است  شود. این متغیر است، صبح، صبح نمی شود، شب می شود، ظهر می صبح می

هزار سال  10توانید بگویید که صبح  ثابت است. یعنی می ،دارد و آن وجه ثابت قانونی است که صبح نیزوجه ثابت 

چنین خواهد بود. یک قانون ثابتی حاکم بر شب و این نیز  هزار سال بعد 10ها را داشته است و صبح  قبل این ویژگی

شود، یک وجه متغیر و یک وجه ثابت. وجه ثابت در  ه تفکیک میروز متغیر است. هر پدیده یا رخدادی به دو وج

قوانین مثل  ،اند مالئکه است. اگر نگوییم قوانین خود مالئکه مانندوهله اول قانون است که خودش هم مخلوق است 

ه کند توج وقت تغییر نمی مالئکه ثابت و مجردند. یعنی حاکم بر متغیرند. توجه دادن به ثابت، ثابتی که هیچ

خواهد. قوانین ثابت که در عالم است طبق یک نظامی است. خداوند خالق ثابتات و  میخواهد، استدالل ن می

ز ثابتات و تمایبرای فهم خداشناسی بهتر است اول  امامتغیرات است. یک کسی باالدست ثابتات و متغیرات است 

 بسیاره بفهمانید که خدا ثابت است و متغیر نیست . اگر به افراد درک ثابتات را بدهید بعد اینکمتغیرات را بفهمیم

ساده خواهد بود. اگر بخواهید توحید را نشان دهید باید وجه ثابت و متغیر را نشان دهید. در هر اتفاقی باید این کار 

ابت این یک وجه ث های عالم اینطور هستند، ه همه مورچهرا انجام دهید. مثال در راه رفتن مورچه، ثابتش این است ک

کنیم، در زمین، در ماه و بین زمین و سایر  اند. مثال ما قانون جاذبه را بیان می است. چه بسا قوانین عالم همان مالئکه

 اند.  کرات قانون جاذبه است هر چند میزان جاذبه متفاوت است. قوانین ثابتات عالم

ی که چنین نیست، خدا ثابت است ولی تنها آید در حال گوییم ثابت در ذهنمان فقط خدا می ما در ذهنمان وقتی می

چه که  ثابت خدا نیست. خداوند ثابتی است که یبدو و یعید است ولی بقیه ثابتات غیر یبدو و یعید است. یعنی آن

 تواند ثابت یا متغیر باشد. کند می خدا خلق می

نون است. بهترین کار برای شناختن حق در التحقیق به معنای ثابت واقع است. چون این حق واقع مربوط به ثابت و قا

 خدا تفکیک وجه ثابت و متغیر است.
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میزان کنش و واکنش  ،باشد و در دست دیگرم یک فرد دیگر. وجه متغیر ییک دست من فرددر مثال  رخدادها:

 شود. ها می هاست. وجه ثابت آن قانونی است که منجر به رفتار آن این

 شود. این از منبع حکم ناشی می «چه کسی به تو گفت که چه کنی؟»

شکند. یعنی یک سری قوانین  کم ذیل آن قوانین ثابت نیست. مثال من اگر سنگی بر سر دیگری زدم، سرش میح

ثابت داریم. یک سری قوانین ثابت وجود دارد، شما باید براساس قوانین ثابت و حکم، رخداد را براساس منبع حکم 

 داد آفرینی کنید.یقینی کشف و عمل کنید، یعنی رخ

 رویم و نه روی رخدادها. ها می برای اثبات خدا روی پدیده

تر خواهد بود که خدای  در وهله اول برای اثبات خدا باید وجه ثابت و متغیر را یاد دهید و بعد از آن برایش راحت

 ها این است که خدا در ذهنشان متغیر است. ثابت را بپذیرند. زیرا مشکل خیلی

گوییم  آوریم و بعد می زنیم و از درونش قانون ثابت در می ای مثل روز و شب می به خدا، یک مثال پدیده برای توجه

گوییم خالی از قانون  جایی از عالم خالی از قانون نیست، وقتی می که دراین عالم ثابتات عالم حاکم است و هیچ

ست  طوری خدا کسی رند، خالق قانون خداست. اینگوییم قوانین اوال مراتب دارند بعد آنکه خالق دا نیست بعد می

 جا هست و ثابت است. که همه

 گویید در آن سیر نیست و انتها ندارد. ولی وقتی با سیر باال پیش بروید مسیر مشخص است. در برهان نظم که می

 ش نیزعلتت، و ر ناخودآگاهمان خدا ثابت نیسگوییم که خدا همیشه ثابت و ناظر است باز هم در ضمی ما وقتی می

 !ها حضور نداردها و مکانزمان  در بعضیتقوایی ماست. خدا برای ما  بی

 بر رویشود. پس  کفر از او صادر می مدام دقت کنید، انسانبه است. شما وقتی  «االنسان ما اکفره لَتِقُ»نوع انسان، 

 رویم: فی االرض آیات للموقنین... . آیات طبیعی می

تواند خدا را اثبات کند. مشکل ما و شما این است که خدایی را  می ،ر و حاضر در لحظه شدبرای هر کسی خدا ناظ

فی أ »نیست،  السالم( )علیهو ابراهیم السالم( )علیهخواهیم ثابت کنیم که برخی جاها نیست. خدای ما خدای موسی می

 . توانیم القا هم بکنیم چون در دلمان نیست، نمی« اهلل شک فاطر السماوات...

توانید ربّ را بگویید. برهان بدیهی ربّ یعنی هیچ فعلی بدون وابستگی به او  می ،وقتی برای شما امری بدیهی باشد

 «.ففروا الی اهلل»تواند از چنبره قدرت او خارج شود و در سوره ذاریات است که  کسی نمی نیست، و هیچ
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«. عرفت اهلل بفسخ العزائم»شود  شود خدا نمایان می کنید و نمی در ساختار رویدادهای انسانی وقتی که اراده می

 محور باشید. بنابراین نباید رویدادمحور باشید بلکه باید پدیده

یکی از کارهایی که االن برای قطع دست ربّ در عالم در جریان است عین همین مسیر است و قوانین را بیان 

 کند. می

شود زیرا برهان این دو متفاوت است. سبک  موجب اختالل می رخداد و پدیده را در دوره دوم رشدمخلوط کردن 

 شود.  شان قطع میآید و یک مرتبه اتصال اثبات خدا در نظام صهیونیست است که با ثابتات می

شود. یعنی  ، اشتباه میامتداد پیدا نکند« قدیر علی کل شئ»و  «علیم بکل شی»ای که به سمت  اتصال ثابتات به گونه

به وسیله این جریانی که آمد، فرد خودش را به هیچ وجه از قانون خارج نبیند و خالقی برای این قوانین در نظر  باید

 این خداست که افول ندارد. اماناپذیری آورده شود. قوانین هم افول دارند  بگیرد. در بحث حتما باید افول

برند  ها به فلق پناه می رسد. آن خدا نمی اما بهآید  ت میقانون ثاب بهتوحیدی در سیر کتب غربی که آمده است تا  نظام

 و ما به ربّ فلق. 

کنند. اگر بتوانید برای کسی  را بیان می« حق»ای به نام ، واژهکنند مباحثی که افراد در حوزه خدا مطرح می در انتها

 شود.  خدا اثبات می ،امر ثابت را اثبات کنید

اند و شما  اند و حقایق مخلوق حق ثابت شوید به اینکه حقایق در عالم ثابت بحث یقین این است که شما قائل می

جایی از عالم نیست که خالی از حقایق و به طریق اولی حق ثابت باشید پس باید هر امر و  اعتقاد به این دارید که هیچ

هواهای نفسانی به هیچ وجه حقّ های بشری،  منبع محکم امر و نهی کند. پس اراده از منبع حق ثابت باشد. بایدای  نهی

 امر و نهی ندارند و امر و نهی باید به امر ثابت برگردد.

شناسند و در درونشان  ست زیرا همه آن را می سهل ، سهل ممتنع است.کنید وقتی شما راجع به یقین صحبت می

انجام توانید  کاری نمیشما هیچ  ،موجود است و ممتنع است زیرا هر کسی که بخواهد فطرت درونش را انکار کند

 توان وی را هوشیار کرد.  و به وسیله هیچ استدالل و عامل برانگیختنی نمی بدهید

توان  نمی ،فتد و از جهتی هم اگر کسی آن را انکار کرداتواند راه بی از یک جهت ساده است، و فرد به راحتی می

 .انجام دادکاری دیگر 

ر این جلسه یقین خود را ارزیابی کند و به آن نمره دهد. ما کاری نداریم کسی دقصد ما این است که با این بحث هر

وقتی آن را  تک ماست! های تک ن وقت شمردن جوجه. االنبریددیگری هم هست، بحث را روی دیگران  نفرکه 
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هم السالم(  شود زیرا حضرت ابراهیم)علیه درست نمی ،خواهید یقین را تعلیم دهید میبرید و میروی دیگران 

 السالم( به رویت آسمان و زمین برسیم. ابراهیم)علیهحضرت  مانندنخواست یقین را به کسی آموزش دهد. ما باید 

 است.  100از  20و چرا مثال  شود که ببیند نمره یقینش چند استپس هر کسی باید در این جلسه مترصد 

ما کاری نداریم که یقین دیگران را اثبات کنیم. زیرا اگر کسی خودش به یقین نرسد به یقین رساندن دیگران برایش 

زنم که کسی  گوید که من حرفی می کند. مثال یک معلم سر کالس می تر می ضرر دارد و مسیر را برایش طوالنی

 شود. وجدانیات مهم است.  این رسیدن مهم میپس رد. پذی گوید و بقیه هم می پذیرد در حالی که فالن معلم می نمی

یقین چیزی نیست که به وسیله استدالل و حرف بشود انتقال داد. باید فطری باشد. یک معلم اهل یقین و یک معلم 

توان تشخیص داد بلکه از وجودش باید تشخیص داد. مثال یک معلمی وقتی حرف  غیر اهل یقین را با حرف نمی

 فهمند که خدا هست. یزند همه م می

 

*** 
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 ساعت دوم

 کنیم. ادامه مباحث را مطرح کنیم، نکاتی را بیان می اینکهبرای 

 اگر هر موجودی موجودیتش با امر خدا باشد، بقای موجودیتش هم با امر خداست. 

راین انسان در چرخد بناب شان با امر خدا می ها خیلی جلوه دارد آن است که بودن و زندگی آنچه که برای انسان

گیرد، و هر کدام از این انواع امرهای مخصوصی از خدا در درونشان هست که برخی  معرض انواع زندگی قرار می

از این انواع مختارانه است و برخی مختارانه نیست، بعضی مراتب انسان مختارانه نیست، یعنی نظام اختیار در درونش 

فرمایند که  السالم( می تمایزاتی با بقیه دارد. حضرت امیر)علیه نیزاست نیست. البته در همان موارد که مثل بقیه 

زنند که بهایم  می لارخالف بهایم که از درون است و مثشود ب ها داده می هایشان از بیرون به آن ها امر و نهی انسان

ها را از سرما نگه  ه آنکنند مثال یک پوششی دارند ک طبق غرایز عمل می ،کنند مثل گوسفند و شتر وقتی زندگی می

اش هم نیازمند امر و نهی از بیرون است و  انسان حتی در حوزه دنیوی اما .دارد و امر و نهی لباس پوشیدن ندارد می

 زنند که اگر به طفل انسان امر نکنند که لباس بپوش ممکن است از سرما یا گرما تلف شود. بعد مثال می

ای، چه مرتبه دنیایی و هر مرتبه معنوی، امر و نهی است که از بیرون انسان به او القا  اساس هر زندگی در هر مرتبه

خواست که ها در نظام عبودیتی قرار دارند و هیچ انسانی نیست که تابع امر و نهی نباشد؛ خدا  شود، پس همه انسان می

و در عالم ذر عهد گرفته است، و هیچ انسانی نیست که تابع امر و نهی « اهللعهد الیکم یا بنی آدم اال تعبدوا اال أ لمأ»

 نباشد.

 مشکالت مختلفی در این بین ممکن است به وجود آید:

رود ممکن است از ناحیه خودساختگی باشد یعنی ممکن است نفسش  هایی که انسان زیربارش می امر و نهی (1

 را اله قرار دهد. 

است، باید امر و نهی از بیرون باشد. انسان چون مخلوق است نیازمند عامل بیرونی  اتحاد حرکت و محرّک محال

تواند خودش عامل حرکتش را خلق کند، در حیوانات امر و نهی بیرونی است که چسبیده به غریزه  است و نمی

 است.

تواند هم  رونی باشد. شئ نمیتواند خودش باشد، آمر و ناهی حتما باید بی اشکال انسان این است که آمر و ناهی او می

 محرک و حرکت باشد و نیازمند یک دوئیت است.
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تواند از جانب خودش باشد، اشکالش این است که  اش می تمام اشکالی که بشر دارد سر این است که امر و نهی

ود و این رهایی او ش ها اوامر و نواهی به او نمی کند که برخی زمان احساس رها یافتن از اوامر و نواهی دارد. فکر می

 دهد. را در مسیر طاغوت و شیطان قرار می

شود، هر موجودی به طور مرتب و بدون وقفه وجودش را از حقّ  اش از بیرون به او القا می هر موجودی امر و نهی

« کن»شود. پس هیچ انسانی رها از امر  از موجود برداشته شود هالک می« کن»اگر «. کن»گیرد در قالب امر  می

 شود. نیست و هر لحظه زندگی انسان از امر و نهی ساخته می

کند  شود به خودش امر و نهی می دارد و یک خودِ بیرونی برای خودش متصور می« شاهد»انسان قدرتی دیگر به نام 

 کند.  سازی خودش استفاده می در واقع مثل یک بت است، و از همین قدرت شهود برای بت

افتد. حاال این غیر خدایی  های غیرخدا می در دام امر و نهی ،های الهی خود را خالص کند نهیاگر انسان از امر و 

اند. مثل این است خودش را از یک منبع طاهر و بدون خطا  های لجن و کثیفی گیرد که آدم است که نام کافر می

ست که انسان خودش را از سیستم کند. کافی ا خارج کرده است و به یک منبع پر از اشکال و پر از ابهام وصل می

 پاک جدا کند و در کثافت بیاندازد.

 ای است. ای و هر امری از زندگی تابع امر و نهی هر لحظه (1

فطری  ،ها داشته باشد یعنی اگر این کار را نکند هر انسان فطری باید منبع محکمی برای دریافت امر و نهی (2

 نیست.

کننده حکم  یعنی ما یک امری به نام رسول داریم، که نمایان«. ن استامام، یقی»در فصل بعدی فصلی است به نام 

لی برای یوجه تمث ،کننده حکم رسول است و امام یقین است. در واقع خداوند آمده است خداست و امام که نمایان

هر کسی در چنبره امام نباشد قطعا در چنبره شیطان است و کسی   .است« امام»حکم خود قائل شد است که 

 تواند حکم را از غیر نظام امامت دریافت کند که اگر چنین بود از شیطان گرفته است. نمی

دینمان مخلوط از  ایم.. وهگرایی افتاد مشکل ما این است که در یک قشریاما شریعت آمد کار ما را راحت کند 

 کنیم.  زندگی می اینگونهخودمان و شریعتمان شد و همه 

گوییم چرا این کار را  یم بیند. کند نوعی رهاشدگی در خود می و کارهایش نگاه می وقتی انسان به امور خودش

 ...و گوید که دلم خواست، پدرم گفت، فالنی گفتکردی؟ می
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 داند. دانم چرا این کار را کردم و منبع حکم را نمی نمی (1

از او دهد. مثال فالنی مرا ناراحت کرد.  یا به امری ذهنی و موهوم یا ارتباطی جمعی یا امری دیگر ارتباط می (2

مگر من اگر قرار دهد: او نیز جواب مییعنی گفت ناراحت شو؟ چه کسی گفت ناراحت شو؟ پرسیم: می

 باشد ناراحت شوم باید کسی بگوید که ناراحت شو؟! 

دهد.  بشوم؟ یا با ارتباطی موهومی ارتباط میآنگونه که کسی به من چیزی بگوید که من  گوید مگر الزم است می

چون بنظر ؟ ست، شدنیقدر دقیق باشد و به دنبال منبع حکم باشد اغلب در مورد اول هستند. اگر آدم بخواهد این

ندانسته است. طبق یقین مصطلح  افتد! انسان در این رهاشدگی از منبع حکم، منبع حکم را یقین از زندگی می رسدمی

اند. یعنی منبع حکمشان جدای از خدای واحد است و در عمل متصل از  ندانسته« یقینی»ها منبع حکم را  شود، آن می

دهد،  تواند هر چه غیر خداست باشد و در این جنبه هر بار عملش را به چیزی نسبت می غیر یقین است، و غیریقین می

 طان و هوای نفس.پدر و مادر، القای شی

 ببینم که چه کسی به من این امر را گفته است.باید کسی بگوید که ناراحت شو، پس باید 

اگر فردی بگوید که بله خدا گفت،  دهد که عامل آن کار غیرخدا باشد. تواند کاری انجام انسان در هیچ حالتی نمی

رد، پس باید در قرآن حکایت چنین ماجرایی ک بود باید چنین کاری را می گوییم پس رسول خدا هم اگر می می

 ( وجود داشته باشد.مثال همین مثال ناراحت شدن)

 ید حداقل یک دور قرآن را بخوانیم.باکه هر کسی به حسّ خودش عمل کند؟! ما آیا خدا مجوز داده است 

های  ری موقعیتهای مهم و اصلی است. یک س اش دارد، که موقعیت هر انسانی یک سری مواقف اصلی در زندگی

های اصلی و مهم ببیند و برخی در  ها دوست دارند خدا را در موقعیت های فرعی. برخی اهمیت دارد یا موقعیت کم

 های فرعی. موقعیت

هایش تشخیص دهد، ولی باید بگویم که اگر کسی در  خواستم بگویم که هر کسی خدایش را در موقعیت

م خدا را تشخیص دهد و حکمش را به محل اصلی متصل کند در اش نتواند حک های فرعی و روزمره موقعیت

 شود. های اصلی دچار مشکل می موقعیت

مگر آدم احمق است؟ مگر خدا و غیر خدا یک  اید. د قطعا حکم غیر خدا را گرفتهاگر شما امر و نهی خدا را نپذیری

ند که بگوید که ترازوی غیر خدا وزن دارند؟ چقدر آدم باید نفهم باشد که برای غیر خدا یک ترازو درست ک
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کند. )و من یرغب عن مله ابراهیم اال من سفه  سفیه است یعنی از عقلش استفاده نمی. اسم این تر از خداست سنگین

 نفسه(

های رسیدن به یقین رد شدن از موانع یقین است و از آن بگذریم این  مدل برای یقین رسیدیم، یکی از راه 7ما به 

 ؛وانیم به صورت مدل ببینیمت موانع را می

 خروج از طاغوت مدل اول:

 خروج از جاهلیت مدل دوم:

 ت به احکام الهیبتوجهی نس خروج از بی مدل سوم:

 مدل خروج از والیت شیطان مدل چهارم:

 های دنیا خروج از آسیب  مدل پنجم:

 توجهی نسبت به آیات خروج از بی مدل ششم:

کند و از از بیرون در تالش است.  خواهد یقین انسان را زایل می دنیا هر کسی میاین مدل ها به نحوی است که در 

مدل است که یک  6توجیه وجود دارد که انسان حکم خدا را رد کند و حکم غیرخدا را مطرح کند، که  6یعنی 

 م.یا مدل هفتمی هم هست که فعال نیاورده

 

 مدل اول: خروج از طاغوت  

کار امام خمینی)ره( و مقام معظم  مانندها نرود  لوای آن طاغوتیان را بشناسد و زیرانسان بتواند متکبرین و 

 د. نجوی زمان حال از طاغوت جهان برائت میدر العالی(، که  رهبری)مدظله

به دید تجربه باشد.  یده تردید به علوم غربی نگاه کرد. به عنوان منبع حکم نگاه نکند بلکه بایدباید در این نظام به د

 . داداحکام طاغوت را نباید منبع حکم قرار 

 پس امر خداست. ،کنم چون ضدّ استکبار است مثال من فالن کار را می

 شتابان به سمت امر الهی خواهند رفت. و خود را از آن خارج کنند اید بدانند که طاغوتی وجود دارد، ها ب انساناگر 

 ای. های زمانه و حرکت به سمت دریافت حکم الهی درهر زمینه اغوتعلیکم و علینا به شناسایی ط
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کند  فکر می ،حتی مثال اگر طاغوت یک اتاق هم داشته باشد روند! از رو هم نمیعلوّ یعنی خیلی پر رو هستند و 

 اند. طاغوتی ،مالک کل جهان است. در زندان هم که باشند

 ولنتاین در رابطه با تبعیت از طاغوت است.در جامعه است مانند اصطالحاتی که 

باید با نگاه خدا ببینم، )الحکمه ضاله المومن( حاال اگر این  .با استاد ارتباط برقرار کنم من باید طبق دین خود

ست و ا نیای از وجود و وجوهش قابل اتک باید از این دید نگاه کنم. طاغوت هیچ جنبه ،حکمت دست کافر هم باشد

 طاغوت شکّ است.شکّ محض است. دین شکّ نیست اما 

اگر کسی  .شود شوند و یقینشان زایل می شبیه طاغوت می ،اگر افراد جامعه از تهدیدهای ظالم و فاسد تاثیر بگیرند

این منظور خواهم به دنبال علم بروم..  که  من می تمایلی به زندگی در غرب داشت )ممکن است کسی بگوید که

 خواهد زندگی کند یعنی شبیه به طاغوت شده است که باید در منبع حکم تجدیدنظر کند.نیست( اینکه ب

 شود. ولیّ الهی واسطه ربوبیت می ان داشته باشد، ربوبیت را ببیند.برای دوری از این مانع باید مشاهده زمین و آسم

 

 مدل دوم: خروج از جاهلیت

ازدواج، چه کسی  ماننده هست که معلوم نیست چه کسی گذاشته است جاهلیت یعنی یک سری قوانینی در جامع

 تواند مچ کسی را بگیرد. مهریه و ازدواج و تاالر این قیمتی گذاشته است؟ کسی هم نمی

گذارد کنار و غیر خدا را وسط  زنید یا خداست یا غیر خدا، آخر کسی خدا را می وقتی راجع به یقین حرف می

 شما اجازه داده است که براساس دوست داشتن خودتان جلو بروید؟گذارد؟ آیا خدا به  می
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 یکی است؟ «حب اآلفلینال ا» با «احب اآلفلین»آیا 

گویند که  گویند. می ها می یا مبهم گفته باشد؟ این را خیلی جع به برخی چیزها حکم نداده باشدممکن است خدا را

 شود، عین غیر یقین است. رود. وقتی حکم ثابت نمی های خدا چند طرفه است. جامعه به سمت غیریقین می حکم

اید که  مثال روش رسول را در استخراج حکم پیش گرفته .اینکه شما حکم را به دست آوردید باید مبنا داشته باشید

 اشکالی ندارد.

 (50أَ فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ )

 در سوره مائده چنین آمده است. 

 ببینیم که موضوع چه بوده است؟ تربرویم باال

یْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَ

ما آتاکُمْ   بْلُوَکُمْ فی وَ لکِنْ لِیَعَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً

 (48فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُونَ )

 حکم است. موضوع کتاب همیشه در پسِ

ها با هم  . یعنی آدم)مسیر روشن( قرار دادیم«منهاج»)مسیر راحت برای رسیدن به مقصد( و «شرعا»برای هر امتی 

خواستیم  جا پذیرفته است. پس اگر می های یک شهر با شهر دیگر متفاوت است که این اند. به هر حال آدم متفاوت

 کردیم که نکردیم، پس مبنایتان را روی خیرات بگذارید. شما را امت واحده می

أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ  وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِعْ

 (49أَنَّما یُریدُ اللَّهُ أَنْ یُصیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ کَثیراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ )

 که حکم خدا را نگویی. کشند الش میها تو را به چ برخی وقت

و بدون  که کنید روی آداب و رسوم و باید و نبایدهای عرفی حکم جاهلیت را که بررسی میدر این قسمت جریان 

 دهد. ها فرد را به سمت یقین سوق می دلیل عقلی و شرعی است و اعراض از آن

را بیان  آن  هر شهری آداب و رسوم اشتباه ایبر و در آن کنیدتهیه   یتوانید لیست راحتی است. شما االن میبسیار کار 

 یعنی هر کاری که خالف شرعا و منهاج است و نظام خیر در آن نیست و ضرر است. .کنید

را بدانید نباید  «استبقوا الخیراتف»هدیه دادن کار خوبی است، پس اگر  کادویی بدهید. ،رفتیدبه جایی مثال شما 

 هدیه بزرگی دهید که افراد کم بضاعت خجالت بکشند. شما حتما باید براساس یک معیار عقلی جلو بروید.
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 کند. ها مقابله میهای نفسانی و جهالت ت و با خواهشخواندن کتاب آسمانی و قوانینش بسیار مهم اس

احکام جاهلیت در آن فراوان است. یعنی  جادر آنای گفت کتاب آسمانی مهم نیست، بدانید که  اگر دیدید جامعه

اگر ندانند که احکام الهی چیست یعنی قطعا احکام جاهلی وجود دارد. یعنی هر کدام از این بسترها یک یقین 

یعنی بدانید که از جاهلیت در  ،روند ای به سمت قرآن خواندن می برد. البته اگر دیدید جامعه خاصی را زیرسوال می

 های نفسانی در حال کاهش یافتن است. ض هستند و این یعنی خواهشحال اعرا

 

 
 

 ت به احکام الهیبتوجهی نس خروج از بیمدل سوم: 

 تر است. جزئی ،این مدل از مدل باال

کند و  ها را نهی می برند که خدا آن افتد این است که اصطالحاتی شبیه یهود به کار می اتفاقاتی که در جامعه می

مقابله  اخدا با او شدید ،. یعنی اگر کسی در اصطالحات شبیه یهود شود«انظرنا»بگویید  «راعنا»گوید که به جای  می

 کند. می

 سوره بقره آمده است: 104در آیه 

  (أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْکافِرینَ عَذابٌ أَلیمٌیا )

 آید. در احکام جزئی مثل لباس پوشیدن و حرف زدن و .... می

کند و  آید و انقالب می پیامبر می سپسجوامع در ابتدا جاهلیت دارند و  رویکرد این آیات مکی است. بطور کلی

 اماگردد  کند و ساختار مدنی به ساختار مکی برمی شود بعد از آن جاهلیت عود می جامعه منور به نور هدایت می
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که جاهلیت  ،مثل جاهلیت ما دانند! هم به خوبی میرا های فرار تر و شدیدتر شده است و دیگر راه هلیتش عمیقجا

 ند،این کار را کرد هاها یا این است که آخوندها این کار را کردند یا چون آخوند استناد آدم مدرن است. مثال امروز

 کنیم. ما چنین نمی

لُوبُهُمْ قَدْ بَیَّنَّا قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُ وَ قالَ الَّذینَ ال یَعْلَمُونَ لَوْ ال یُکَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتینا آیَةٌ کَذلِکَ قالَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ)

 بقره(118) (الْآیاتِ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ

 آییم چنین است: وقتی به آیات باالتر می

الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ  بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمُ وَدَّ کَثیرٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ لَوْ یَرُدُّونَکُمْ مِنْ بَعْدِ إیمانِکُمْ کُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ)

 بقره (109) (ءٍ قَدیرٌ کُلِّ شَیْ  اصْفَحُوا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلى

کند.  یکند و روی احکام کار م یعنی مانتوها را یک خرده کوتاه می .گذارد نظام کفر ذره ذره در اسالم تاثیر می

به هر شود. بنابراین هر شباهتی به کفار  جا روی والیت طاغوت جدا کار می آن کند. روی بحث عمده کار نمی

 شک برانگیز است.  نحوی

های ما  بیند که خیلی از شباهت کند. بعد می ها شما را به سمت انقالبی بودن سفت و محکم راهنمایی می توجه به این

 نیستید. اصیلمشکل دارد و دیگر انقالبی 

 

 
 

دیگر کفر نظام اقتصادی ندارد. بنای کفر به پاشیده شدن اسالم  ،اگر اسالم بیاید قعا نظام کفر از اسالم هراس دارد.وا

 است.
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 مدل چهارم: مدل خروج از والیت شیطان

دلیل نگوید که پدران ما مشرک بودند پس ما هم به این روز قیامت انسان  آیات مربوط به عهد ألست است که

 اینگونه بودیم!

 های شک باید جای گیرد. است و در واژه «خرص»مثل  های یقین را بزند.پایهمبطل یعنی وقتی کسی 

نا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ شَهِدْ  أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى  آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی

 (172الْقِیامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ )

 (173لُونَ )أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَکَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا ذُرِّیَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِکُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِ

 اعراف (174یَرْجِعُونَ ) وَ کَذلِکَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ وَ لَعَلَّهُمْ

 

 
 

 حتما زیر چنبره والیت شیطان است. ،هر جایی در قرآن مجرم و کافر است

 

 های دنیا خروج از آسیب مدل پنجم:

  یُنْذِرُونَکُمْ لِقاءَ یَوْمِکُمْ هذا قالُوا شَهِدْنا عَلى وَ  یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَ لَمْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْکُمْ آیاتی)

 (130) (أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ کانُوا کافِرینَ  أَنْفُسِنا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ شَهِدُوا عَلى

دهند که در سوره  نسبت می «الدنیا غرتهم الحیاه»شوند و علت انحرافشان را به  روز قیامت جن و انس جمع می

 انعام آمده است.مبارکه 
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 شود. که غفلت از این غرور ناشی می

 

 توجهی نسبت به آیات مدل ششم: خروج از بی

 
 نوح است.  مبارکه سوره ششم،مدل 

جلسه  درهاست که  غافر است، مدل دعای کافر است. البته مجموعه اینمبارکه مدل هفتم را که نیاوردیم سوره 

 .کنیم بعدی مطرح می

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(

 


