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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 23/02/96    اخوت   استاد    ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ( ششم جلسه )    اقرهع  سوره مبارهک           

 

 رای سالمتی خودتان صلواتی عنایت بفرمایید.ب

 مفهوم ی قارعه را باز کردیم و به بحث فعل و عمل وی مبارکهی قارعه مطرح کردیم. سورهبه سوره مطالبی را راجع

 ها کار کنند و وقتی مطالبشان آماده شد، بیان خواهند کرد.بنا شد که دوستان روی این شیطان رسیدیم. و ابلیس

 ربوط به فعل و عمل را در این جلسه بررسی خواهیم کرد.مباحث م

ی اعراف براین اساس بود که معیار سنجش روز قیامت حق است مبنای کار برای پژوهش سوره خانم خوش اخالق:

ی حق مدار ذیل والیت اهلل است. این مقدمات از رسد و جامعهو با حق است که انسان به زندگی رضایت بخش می

 ای آن بیان شود:ستخراج شده است که باید استنادات آیهعرف قرآن ا

 (44)هُنالِكَ الْوَالیَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَواباً وَ خَیْرٌ عُقْبا سوره ی مبارکه ی کهف:

هایی جدا کردیم و بعد آیات را را به صورت ستون باطل و حق پیروان و امام هایبراساس طبقه بندی سوره ویژگی

 دسته ها قرار دادیم. ذیل

بخش اصلی خواندیم. در هر دسته امام نور و پیروان نور چه ویژگی هایی دارند و در مقابل امام  4سوره را بر مبنای 

ی اول محور امام نور قسط است اند. این دسته ها قرار شد با هم مقایسه هم بشوند. در دستهنار و پیروان نار چگونه

 ها بررسی شود.تهکه بهتر است با سایر دس
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 ی اول:دسته

 ویژگی امام نور: برمبنای قسط است و برائت از فحشاء.

ها. بین شکر و ورود با زینت به مساجد هم ارتباط گرفته شده کر دارند، ورود به مساجد با زینتپیروان امام نور: ش

بهترین لباس است. عمل صالح. ایمنی ی انسان است و تقوا که است. از اسراف به دورند. لباس به عنوان حفظ کننده

 بودن از شیطان.

 موضوع اصلی شما فعل و عمل و وزن بوده است. چطور به آن رسیدید؟استاد: 

-ی اعراف چنین میسوره ی مبارکه 8ثقل میزان را به زندگی شاکرانه ارتباط دادیم. آیه ی  خانم خوش اخالق:

توان اتصال به امام را غرض سوره هم بر این عنوان گرفتیم. می گوید. ثقل میزان نشانی از زندگی شاکرانه است.

های بی وزنی و عدم ثقل را با بحث امام و عدم والیت در زندگی شاکرانه دانست که نشانی از ثقل عمل است. مولفه

 نظر گرفتیم و جلو رفتیم.

 های پیروان امام نور:ویژگی

 شود.ا امام مرتبط میشکر را ثبت نعمت در مسیر عبودیت دانستیم که ب

 اسراف در تضاد با شکر است. 

 ی دیگر بحث لباس است.مولفه

 دعای همراه با تضرع و خالی بودن از تکبر. 

 های دسته ی اول بوده است.ها مولفهاین

 اند. ها چون در ارتباط با جاری شدن امر ولی الهی در باب معیاری هستند در باب ثقل داده شدن به اعمالاین

هر عمل شایسته ای وزن دارد و هر عمل ناشایستی وزن ندارد. و شایسته و ناشایسته بودن به امر ولیّ  ستاد اخوت:ا

ی اعراف نیست. شود و تمام است. که البته این به طور خاص برای بحث سورهگردد. و این نتیجه گیری میحق برمی
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توانید در قرآن اوامر ولیّ را کند. شما میشدن کفایت نمیبرای وزن دار  ،دسته بندی که برای سوره ی اعراف دارید

خواهید بگویید، بگیرید و معیار وزن بکنید و هر کار مطابق امر ولیّ را وزن دار شده بگیرید ولی شما که اینطور نمی

 تری از سوره بگویید.شما قرار است یك سری مطالب مهم

و ثقل در این سوره قابل  سوره ی اعراف بسیار جای کار دارد به نظرم آمد که بحث والیت در خانم خوش اخالق:

 تفسیر و الیه برداری است.

کنند زیرا و به همین دلیل قدرت چابکی پیدا نمی مانندمیی پژوهش های قرآنی در همین قسمت همه استاد اخوت:

دلیل است که شما موضوعات را شود. از نظر منطقی به این قرآن یك نظام مثانی است و همه ی قرآن به هم بار می

تا گزاره  nگیرید و موضوعات قرآن حدّ ندارد و علم خالص است و حدی ندارد. مثال شما از یك آیه از قرآن می

مجموعه »نظام مسائل است. نظام مسائل یعنی  ،زندها را حد میاستخراج کنید. این چیزی که گزارهتوانید می

و اگر از یك طرف جدا  و واکنش بین مسائل با قرآن باشندباید در بین این کنش ها پژوهش«. های انساننیازمندی

ی سوره  باشید شوند و قابل جمع کردن نیستند. شما باید مدام روی همان مسالهدر یك فضای بی حد رها می ،شوند

کردم که والیت را از آن ی اعراف را به این دلیل انتخاب و حواستان باشد که از کجا خیز برداشتید. مثال من سوره

 شود مطرح کرد.استخراج کنم. پس سوال را باید با یك عنوان کلی مطرح کنید. مثال برای وزن ده ها سوال می

کنیم که وزن و خوانیم مرتب بررسی میی ذهن ما هست. وقتی آیه را میپس تا اینجا مساله شد. این مساله گوشه

کنیم که به طور مستقیم با وزن و ثقل ارتباط دارند. پس بعد از آنکه وزن، ثقل چیست. اول موضوعاتی را بررسی می

 رویم داخل سوره.حق و فالح شد می

که اگر از همان اول در حالی اید. والیت نور را گذاشتید و بعد از آن اعراف خواندید.ی کهف را آوردهشما سوره

 توانستید به جمع بندی برسید. ی میکردید در عرض مدت کوتاهواژه های حق سوره را بررسی می

مثال اینکه لباس تقوا و عمل  خواهد!از من مراتب ثقل و وزن را به صورت عملیاتی می صاحب تحقیق،در آخر کار 

ی اعمال را سنگین مورد مهم ترین مواردی است که کفه 8دانم چه کنم. مثال این صالح و... وزن دارد اما من نمی

 ی اعراف است.قط در دسته ی اول سورهها فکند که اینمی
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رود. چون بالفاصله بعد از اینکه بگویید که هر کار شایسته ای وزن دارد، فضای پژوهش شما به سمت واگرایی می

شود یك جامعه به سمت وزن دار شدن برود. گرایی یك پژوهش یعنی چگونه میگوید یعنی چه. همولی او می

دهد. وقتی روی شاخص و سنجه و معیار بیاورید باید نمی سنجها شده است که به ما فعال پژوهش شما اینقدر واگر

گویید عامل سنگین شدن وزن، هر ها موثر است. در حالی که وقتی میکامال جزئی و دقیق بگویید که کدام مولفه

 رود.شود که این به سمت سنجه محوری نمیعمل صالحی را شامل می

 یل گفتیم که کارهای پژوهشی که خیلی مرتب و منظم است به محصول برسند.این سخنان را به این دل

ی آیات کار نداریم بلکه با خیلی چیزها کار نداریم. مثال این است شویم نه تنها با همهوقتی با مساله وارد سوره می

فالن شئ قیمتی فالن گویند که گویید کجا بروم؟ میگویند که برو، میاندازند، میکه شما را به یك دریا می

تواند همه را احصاء کند. بلکه باید انسان متناسب نمی ،که بی نهایت گوهر دارد قرار بگیردجاست. اگر انسان جایی 

-ی ملکوت است، یکی دیگر میگویم سورهمی مای اعراف را که با ظرف خودش با بی نهایت مواجه شود. سوره

 ی والیت است و....گوید سوره

 "ص"هایی که در حروف مقطعه شان ی ذکر است )سورهی اعراف سورهگویند که سورهمه)ره( میحضرت عال

گوییم که سوره موضوع اصلی ندارد. اما اگر شما نتوانید سوره ی حق است. نمیگوید که این سورهدارند(. کسی می

 شود.خیلی وسیع می را جمع کنید،

 شود.کنم سوره اینگونه خوانده میدارم کار میپس باید بگویید که به نسبت موضوعی که من 

 های هر داستان پرداختیم. ی اعراف داریم که به بررسی مولفهداستان در سوره 7ما  خانم خوش اخالق:
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 استاد اخوت:

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)المص 

 (2)لِلْمُؤْمِنِینَ  ذِکْرَى وَ بِهِ لِتُنذِرَ مِّنْهُ حَرَجٌ صَدْرِكَ فىِ یَکُن فَلَا إِلَیْكَ أُنزِلَ کِتَابٌ

 (3)تَذَکَّرُونَ مَّا قَلِیلًا  أَوْلِیَاءَ دُونِهِ مِن تَتَّبِعُواْ لَا ربکم وَ  مِن أُنزِلَ مَا اتَّبِعُواْ

 . .اند.قرار است این آیات را بشنویم تا بفهمیم که ثقل و وزن به چه صورت در سوره آمده

 (4)قَائلُونَ هُمْ أَوْ بَیَاتًا بَأْسُنَا فَجَاءَهَا أَهْلَکْنَاهَا قَرْیَةٍ نمِّ کَم وَ

 (5)ظَالِمِینَ کُنَّا إِنَّا قَالُواْ أَن إِلَّا بَأْسُنَا جَاءَهُم إِذْ دَعْوَئهُمْ کاَنَ فَمَا

 (6)الْمُرْسَلِینَ  لَنَسْئَلَن وَ إِلَیْهِمْ أُرْسِلَ الَّذِینَ  فَلَنَسْئَلَن

 (7)  فَلَنَقُصَّنَّ عَلَیْهِمْ بِعِلْمٍ وَ ما کُنَّا غائِبِین

 (8)الْمُفْلِحُونَ هُمُ فَأُوْلَئكَ مَوَازِینُهُ ثَقُلَتْ فَمَن  الْحَقُّ یَوْمَئذٍ الْوَزْنُ وَ

 (9)یَظْلِمُونَ بایَاتِنَا کاَنُواْ بِمَا أَنفُسَهُم خَسِرُواْ الَّذِینَ فَأُوْلَئكَ مَوَازِینُهُ خَفَّتْ مَنْ وَ

 شما قرار است راجع به ثقل و وزن بخوانید...معلوم نیست؟ دوباره گوش دهید.  آیا همه چیز

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)المص

 (2)لِلْمُؤْمِنِینَ  ذِکْرَى وَ بِهِ لِتُنذِرَ مِّنْهُ حَرَجٌ صَدْرِكَ فىِ یَکُن فَلَا إِلَیْكَ أُنزِلَ کِتَابٌ

کند اش محل انتقال است.کتاب را شرحه شرحه میای دارد. سینهنازل شده است. یك پیامبر است. پیامبر سینه یتابک

 تا انذار و ذکر کند.
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 (3)تَذَکَّرُونَ مَّا قَلِیلًا  أَوْلِیَاءَ دُونِهِ مِن تَتَّبِعُواْ لَا وَ ربکم  مِن أُنزِلَ مَا اتَّبِعُواْ

 گوید که تبعیت کنید به آنچه به رسول نازل شد.می کند؛بعد به مومنین رو می

 کند، مثل همان حرف خانم خوش اخالق.امام نور و امام نار تعیین می

یعنی این حقیقت در ذاتشان وجود دارد و کافی است که رجوع کنند. یعنی این کتاب همان « قلیال ما تذکرون»

 کتاب نفسشان است.

 (4)قَائلُونَ هُمْ أَوْ بَیَاتًا بَأْسُنَا فَجَاءَهَا اهَاأَهْلَکْنَ قَرْیَةٍ مِّن کَم وَ

میرند. تفاوت سیل و زلزله و مرگ عادی میرند مثل زلزله یا تك تك میمیرند، یا آنکه با هم میها میهمه ی آدم

 رند. میسر زمان است. واال همه می

 (5)ظَالِمِینَ کُنَّا إِنَّا الُواْقَ أَن إِلَّا بَأْسُنَا جَاءَهُم إِذْ دَعْوَئهُمْ کاَنَ فَمَا

 (6)الْمُرْسَلِینَ  لَنَسْئَلَن وَ إِلَیْهِمْ أُرْسِلَ الَّذِینَ  فَلَنَسْئَلَن

 (7)  فَلَنَقُصَّنَّ عَلَیْهِمْ بِعِلْمٍ وَ ما کُنَّا غائِبِین

 همه باید جواب دهند چه رسول باشد و چه غیر رسول. پس رسول هم یك وزن حق دارد.

ها محکوم به هالکت هستند، و ما هم از رسول ی انسانکه همهبود. بعد این« ما انزل»کتاب و تبعیت از  بحث یك

-پرسیم، یعنی حتی رسول را هم با حق میپرسیم و از مردمی که رسول بینشان آمده است. ما براساس حق میمی

 پرسیم.

 (8)الْمُفْلِحُونَ هُمُ فَأُوْلَئكَ نُهُمَوَازِی ثَقُلَتْ فَمَن  الْحَقُّ یَوْمَئذٍ الْوَزْنُ وَ

 (9)یَظْلِمُونَ بایَاتِنَا کاَنُواْ بِمَا أَنفُسَهُم خَسِرُواْ الَّذِینَ فَأُوْلَئكَ مَوَازِینُهُ خَفَّتْ مَنْ وَ

حق ای که در مقابل هایشان کامال بر هم منطبق است. پس اینجا بزرگترین واژهاند. واژهدر ظلم مشترك 5و  9آیه ی 

کند. پس بین داند و بعد هم ظلم را تبدیل به فعل میکند، ظلم است. ظلم را هم ظلم به آیات میدرست می
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استمرار در ظلم « کانوا یظلمون»کند و فرق وجود دارد. در ظالم به صفت خودش فرد اقرار می« ظالمین»و « یظلمون»

لم شاخص خفّت است همانطور که حق شاخص ثقل ی مواجهه شدن با آیات است. پس این جا ظاست که به واسطه

 است.

 هم خسران داریم. 23ظلم داریم.در آیه  19آیه ی 

 رُسُلُنَا جَاءَتهمْ إِذَا حَتىَّ الْکِتَابِ مِّنَ نَصِیبهُم یَنَالهُمْ أُوْلَئكَ بِایَاتِهِ کَذَّبَ أَوْ کَذِبًا اللَّهِ عَلىَ  افْترَى مِمَّنِ أَظْلَمُ فَمَنْ

 (37)کَافِرِینَ کاَنُواْ أَنهَّمْ أَنفُسِهِمْ عَلىَ شهدُواْ وَ عَنَّا ضَلُّواْ قَالُواْ  اللَّهِ دُونِ مِن تَدْعُونَ کُنتُمْ مَا أَیْنَ قَالُواْ فَّوْنهَمْیَتَوَ

 د.ها را داراین آیه بسیار عالی است و تمامی مولفه

ال نُکَلِّفُ نَفْسًا  وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾41﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَکَذَلِكَ نَجْزِی الظَّالِمِینَ

األنْهَارُ وَقَالُوا  وَنَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ ﴾42﴿ فِیهَا خَالِدُونَ حَابُ الْجَنَّةِ هُمْإِال وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْ

نَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ رَبِّ کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْال أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا

مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا  وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا ﴾43﴿ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أُورِثْتُمُوهَا

الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَیَبْغُونَهَا عِوَجًا  ﴾44﴿ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ مْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَیْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُحَقًّا قَالُوا نَعَ وَعَدَ رَبُّکُمْ

هُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَالمٌ بِسِیمَا وَبَیْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى األعْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ کُال ﴾45﴿ وَهُمْ بِاآلخِرَةِ کَافِرُونَ

 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا ال تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ ﴾46﴿ یَدْخُلُوهَا وَهُمْ یَطْمَعُونَ عَلَیْکُمْ لَمْ

  ﴾48﴿ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْکُمْ جَمْعُکُمْ وَمَا کُنْتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ األعْرَافِ رِجَاال یَعْرِفُونَهُمْ بِسِیمَاهُمْ ﴾47﴿

گوید که کند و خودش میخودش تمامی آیات را هدایت می ،آیدمیدر صدر ه مثل این است که وقتی یك واژ

-چنین می ،االن که ظلم را جستجو می کنیمشد اما  کجا برو. چون موضوعم این بود چنین و کدام آیه از آن به بعد

 شود.

ها نی که حق از آنرسید که رجال اعراف است. اعراف یعنی کسایك مرتبه شما در سوره ی اعراف به مغز سوره می

اگر مثل  اماتوانی رد شوی عیار حق است. اگر جایی رفتی و امام زمانت را شناختی میشوند و آن آدم مشناخته می

خواهند با استدالل زندگی کنند که میها اشتباه میای. آدمش نشناختی معلوم است که مثل بقیهبقیه امام را از غیر

 آید. آید یا بدشان میکنند. از درون از کسی خوششان میزندگی میشان کنند. آن ها با وجدانیات
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توانم ایشان را تشخیص دهم چون درون خودم امام نمی ،)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( را ببینممن اگر امام زمان

-بیند. مثال شما میای از امام داشته باشد تا بتواند امام بیرونی را بباید فرد درونش یك طهارت و جلوه زمانی نشدم.

گویند خوبی از خودتان است. اینکه فردی از مومنی خوشش بیاید به خاطر گویید که فالنی چقدر خوب است، می

 ست.وایمان و حقیقت درونی ا

کسی حرفی ز مردم بپرسی که نظرشان چیست؟ هرآیند و اگر امثال اگر جایی بگویند این رسول خداست، همه می

خواهم قبول شوم، من مبتال به سرطانم، من مبتال به فالن گناهم، من نماز شب کنکورم و می زند. مثال من پشتمی

خواهم برای ها نیست و میگوید که من مشکلم اینگوید من در ایمان کم دارم، یکی میشوم، کسی میبیدار نمی

ها متفاوت های انسانند. خواستکآخرتم زاد و توشه بردارم و ... و هر کسی به نسبت وزن خودش رسول را وزن می

های قدر نشانی از این ارتباطات است. وزن ائمه ی اطهار ی شعبان، رمضان و شباست. مشهد و عتبات و .... نیمه

 متناسب با نیازهای ماست. 

دیگری بینم و شکل امام هر کسی متناسب با وزنی است که او دارد. یعنی من امام علی )علیه السالم( را به شکلی می

ای دیگر. شما در یك جلسه هزار نکته گفتید. هر کسی یك تکه را نوشته است. هر کسی متناسب با وزن به گونه

 خودش نوشته است.

 نظر خدا هم همین است.  ،چه این رجال اعراف نظرشان باشدست که این رجال اعراف است اما هردرست ا

 ما به حق، ظلم و خسارت رسیدیم.

بعد  اماممکن است نرسیم  در ابتدارسیم یا نه. می «قسط»کنیم باید ببینیم که به آخر کار تحلیل می در تعبیرمان وقتی

باید در جای خودشان  امارسیم ی واژگان میبینیم. ما خرد خرد باید برسیم. به همهمی ،که خرد خرد وارد شدیم

 برسیم.

 دارای سطوح است: ،ها هستهایی که در سورهامر

 به رسول است، مثل: یك سری امر 

 (2) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَر(1)الْکَوْثَرَ أَعْطَیْنَاكَ الرَّحِیمِ إِنَّا الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ 
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 این امر به رسول است.، کنیم.. واردقرار نیست که خودمان را 

 است.. که مبحث طالق حاکمیت و حکومتی است مثال یا ایها النبی..امر به رسول ویژه ی 

 :گاهی امر به همه است، عمومی است و البته مومنین 

 (3)تَذَکَّرُونَ مَّا قَلِیلًا  أَوْلِیَاءَ دُونِهِ مِن تَتَّبِعُواْ لَا وَ ربکم  مِن أُنزِلَ مَا اتَّبِعُواْ

ای بین المللی هادتوانیم قراردها برای قراردادهای فطری و بین المللی است. یعنی از درونشان میامر عمومی به انسان

 را استخراج کنیم.

 ك سری نهی اختصاصی به کافران استی: 

 کافران سوره:

 ابلیس 

 شیطان 

 خواص قوم 

 عوام قوم 

 کند.ها را بیان میآسیب در این قسمت

 :امر و نهی اختصاصی به مومنین 

 یعنی در مقام تبعیت از امام است.

تواند مهارت تولید کند. آنکه شود و نمی مخلوطومنین نباید حال اگر جایی امر به رسول باشد با امر به بنی آدم و م

-ی قسط ندارد. اگر هر کسی دیگر خواست اقامهن اقامه، رسول است. هیچ کسی غیر رسول شأباید وزن را اقامه کند

 اخذو یا بنی آدم»گویید تواند. وقتی شما میدر بیاید و در غیر این صورت نمی باید تابع والیت ولیّ ،ی دین کند

 با امر به رسول متفاوت است.« زینتکم
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اند و خیلی کمتر احتمال ها رعایت واژه را کردهخود سوره کار کنید،ای ها را وقتی به سبك واژهحاال این تفاوت

 اشتباه خواهد بود.

 های اختصاصی به مومنین است.، و این امر و نهیتبعیت از آنچه نازل شده است یعنی نصرت ولیّ

 

 

 آیات خیلی جالب است:این 

 کَانُواْ بِمَا فَأَخَذْنَاهُم کَذَّبُواْ لَکِن وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ مِّنَ بَرَکَاتٍ عَلَیهْم لَفَتَحْنَا اتَّقَوْاْ وَ ءَامَنُواْ الْقُرَى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ

 (96)یَکْسِبُونَ

 (97)نَائمُونَ هُمْ وَ یَاتًابَ بَأْسُنَا یَأْتِیهَم أَن الْقُرَى أَهْلُ فَأَمِنَ أَ

 (98)یَلْعَبُونَ هُمْ وَ ضُحًى بَأْسُنَا یَأْتِیَهُم أَن الْقُرَى أَهْلُ أَمِنَ وَ أَ

 (99)الْخَاسِرُونَ الْقَوْمُ إِلَّا اللَّهِ مَکْرَ یَأْمَنُ فَلَا  اللَّهِ مَکْرَ فَأَمِنُواْ أَ

 این آیات ابتدای سوره هستند.گویا 

  (105)ءِیلَ إِسْرَ بَنىِ مَعِىَ فَأَرْسِلْ رَّبِّکُمْ مِّن بِبَیِّنَةٍ جِئْتُکُم قَدْ  الْحَقَّ إِلَّا اللَّهِ عَلىَ أَقُولَ لَّا أَن عَلىَ حَقِیقٌ

 است. "امر ربی بالقسط"ی ی فوق هم معادل آیهاین آیه

ی ای است که به زودی همهجزهاست. یعنی مع« سیبطلون»مصداق  ،حضرت موسی )علیه السالم( در قرآن بطورکلی

 کند.حق نماهای پوشالین را رسوا می

، بلکه "الوزن یومئذ الحق"گوید که دیگر نمی اما. 99تا  96بعد که عبور کرد به اول سوره برگشت: آیات  از انبیاء

 .م()علیه السالگوید موسیمی
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ه نیست. بلکه دسته بندی کالمی مهم است. یعنی من در آیات براین اساس دسته بندی ما از دسته بندی ترتیبی سور

دیگر. و مثال یك دسته به طور کامل  دستهگویم که این یك دسته و این آوردم و میثقلم واژه های مختلفی را در

 شود.می( السالم علیه)داستان موسی

بزند، کافی است داستان حضرت رف بعد اگر کسی خواست برای مهد کودك یا اول ابتدایی یا ... راجع به وزن ح

 علیه)را با زبان کودکان مطرح کند. حتی اگر خواستید تحقیق دانشگاهی کنید، داستان موسی ( السالم علیه)موسی

 نمونه ای از وزن حق و امر به قسط است. ( السالم

 کار داریم. «(97)نَائمُونَ هُمْ وَ بَیَاتًا بَأْسُنَا تِیهَمیَأْ أَن الْقُرَى أَهْلُ فَأَمِنَ أَ»در واقع ما دیگر با ظلم کاری نداریم بلکه با 

 داند.داند و پیامبران را آیه میصدای فرعونیان را ظلم به آیات میو  ، سر)علیه السالم(در داستان موسی

قبل و حرف ما این است که شما یك موضوع به نام ثقل و وزن دارید، که راجع به این موضوع آیه داریم و آن آیه 

اتبعوا ما انزل »است با کتاب قبلش ارتباط دارد. « الوزن یومئذ الحق»سری ارتباطاتی دارد. مثال وقتی  بعد دارد و یك

قبل یك سری واژه هاست: شود. در آیات مهم می «ما انزل»موم است و تبعیت از ای است که برای مأآیه«الیکم

 شویم.ها وارد سوره می... . با این واژه ها  و، تبعیت، یك سری غفلت در قریهکتاب، ذکر

های حق و باطل را نگاه ین سوره است را نگاه کنیم و شاخصرسولی که در ا 7توانیم یك راه این است که می

کنیم. و براساس امام نور پیروان را مثبت و منفی کنیم و مراتب ولی و پیروان را هم استخراج کنیم. یك فهرستی از 

 داشت که برخی خالی از حق است و برخی حق است.اعمال خواهیم 

ترین گیری ندارد. این کار سادهگویم آیات را سر هم بچینید و نیازی به حد وسطکافی است با این روشی که می

 ای است.ای و پیچیدهخانم خوش اخالق کار الیهکار  امادهد کار است که به بهترین وجه نتیجه می

ی خوبی ها در تقابل با ها با هم ارتباط دارند و همهی بدیی ها با هم ارتباط دارند و همهی خوباز آن جهت که همه

شود. مثال اینکه جامعه وقتی قرار است یك جامعه را تشخیص دهید کار سختی می اماها هستند درست است بدی

خانم فاوت است. نهایت پژوهش ی راهکار و مهارت متی لیست و فهرست با تهیهتورم و اعتیاد و ... دارد. تهیه

 شود.ك لیست و مهارت، با هم متفاوت میه هم چاگر بگویید ک رسد.خوش اخالق به یك چك لیست می
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ی حقایق را همین که انسان بخواهد همه ی اشتهایش را پایین بکشد!خواند بهتر است که فتیلهآدم وقتی قرآن می

 د حد بزند.شود. بلکه با مساله و نیازش بایبفهمد نمی

 (121) َ قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِین

 (122) وَ هارُون  رَبِّ مُوسى

خواهید گیرد؟ شما وقتی میاید که بچه چطور وزن میگیرد. دیدهدر این جا فرد با ربّ موسی و هارون وزن می

. گاهی یك دعا خودتان «اله ابراهیم»یا ، «اله موسی»گویید یا ، و گاهی می«یا اهلل»گویید خودتان خدا را بخوانید می

 ست که شما یك ارتباط منطقیِخوانید. کافی)سالم اهلل علیها( میاما گاهی یك دعا از حضرت زهراسازید می

، یعنی در سیستم حضرت «ربّ فاطمه»گویید یا داشته باشید، که وقتی می( علیها اهلل سالم)درست با حضرت زهرا 

 شناسیم.توانیم خدا را بشناسیم بلکه با امام خدا را میاید. ما که نمیخوانده( علیها اهلل سالم)زهرا

انسان باید با امام وزن بگیرد. هر چه بیشتر امام را بشناسد، خدا را بیشتر شناخته است. و این دو حالت است یعنی 

ه الشریف( را نه به خاطر معجزه و انسان در رفت و برگشت بین خدا و امام است. من امام زمان )عجل اهلل تعالی فرج

 گویند که بگو کدام امامگذارند و مینفر را می 5پرستم. مثال شناسم، بلکه به خاطر خدا میش میاحکومت داری

 های آن ها راجع به توحید امام را بشناسد.زمان است و انسان باید از عبارت

شود و داعیه دار وزن و اشاره نکنید وزن و ثقل معنا نمی ترین قسمت وزن و ثقل است و اگر به آنرجال اعراف مهم

ی رجال به واسطه «الوزن یومئذ الحق»جزء ثقل نیست بلکه فرآیند است.  ثقل رجال اعراف است. رجال اعراف

 اعراف است و رجال اعراف سنجه هستند.

 ن باز وارد شویم.با ذهباید دانستم یا نه. شوم کاری ندارم که قبال میمن وقتی وارد آیات می

 این آیه چقدر جالب است که راجع به گوساله پرستی است. سوره را باید با هم جلو برویم.

 لَا لرُّشْدِا سَبِیلَ یَرَوْاْ إِن وَ بهِا یُؤْمِنُواْ لَّا ءَایَةٍ کُلَّ یَرَوْاْ إِن وَ  الْحَق بِغَیرِ الْأَرْضِ فىِ یَتَکَبرُّونَ الَّذِینَ  ءَایَاتىِ عَنْ سَأَصْرِفُ

  (146)غَفِلِینَ عَنهَا کاَنُواْ وَ بَایَتِنَا کَذَّبُواْ بِأَنهُّمْ ذَالِكَ  سَبِیلًا یَتَّخِذُوهُ الغی سَبِیلَ یَرَوْاْ إِن وَ سَبِیلًا یَتَّخِذُوهُ
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 (147)یَعْمَلُونَ کاَنُواْ مَا إِلَّا یجُزَوْنَ هَلْ  أَعْمَلُهُمْ حَبِطَتْ االْخِرَةِ لِقَاءِ وَ بِایَاتِنَا کَذَّبُواْ الَّذِینَ 

 این آیه هم از غرر است.

 کنیم.این آیات را براساس واژه استخراج می

 کَانُواْ وَ اتخَّذُوهُ  سَبِیالً یهدِیهِمْ لَا وَ یُکلَّمُهُمْ لَا أَنَّهُ یَرَوْاْ لَمْ أَ  خُوَارٌ لَّهُ جَسَدًا عِجْلًا حُلِیِّهِمْ مِنْ بَعْدِهِ مِن  مُوسىَ قَوْمُ اتخَّذَ وَ

 (148)ظَلِمِینَ

ی دیگر می شود یك داستان. ها چطور جایگزین می شوند؟ مثال یك جا نشسته با چند آیهواژه شوید کهمیمتوجه 

 را مشخص کند. "الوزن یومئذ الحق"کند تا االن دارد گوساله پرستی را بیان می

 (149)الْخَاسِرِینَ مِنَ لَنَکُونَنَّ لَنَا یَغْفِرْ وَ رَبُّنَا یَرْحَمْنَا لَّمْ لَئنِ قَالُواْ ضَلُّواْ قَدْ أَنَّهُمْ رَأَوْاْ وَ أَیْدِیهِمْ فىِ سُقِطَ لمَا وَ

 أَخَذَ وَ الْأَلْوَاحَ أَلْقَى وَ  رَبِّکُمْ أَمْرَ عَجِلْتُمْ أَ بَعْدِى مِن خَلَفْتُمُونىِ بِئْسَمَا قَالَ أَسِفًا غَضْبَانَ قَوْمِهِ  إِلىَ مُوسىَ رَجَعَ لَمَّا وَ

 الْقَوْمِ مَعَ تجَعَلْنىِ لَا وَ الْأَعْدَاءَ  بىِ تُشْمِتْ فَلَا یَقْتُلُونَنىِ کاَدُواْ وَ اسْتَضْعَفُونىِ الْقَوْمَ إِنَّ أُمَّ ابْنَ قَالَ  إِلَیْهِ یجُرُّهُ أَخِیهِ بِرَأْسِ

 (150)الظَّلِمِینَ

الم( کسی است که بیشترین برائت را خود از ظلم دارد. اصال معیار موسی شدنش )علیه السامام حق یعنی موسی

 برائت از ظلم است.

 عَنِ یَنهَئهُمْ وَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُهُم الْانجِیلِ وَ التَّوْرَئةِ فىِ عِندَهُمْ مَکْتُوبًا یجِدُونَهُ الَّذِى الْأُمِّىَّ  النَّبىِ الرَّسُولَ یَتَّبِعُونَ الَّذِینَ

 وَ بِهِ ءَامَنُواْ فَالَّذِینَ  عَلَیْهِمْ کاَنَتْ الَّتىِ الْأَغْلَالَ وَ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ یَضَعُ وَ الْخَبَئثَ عَلَیْهِمُ یحَرِّمُ وَ الطَّیِّبَاتِ لَهُمُ یحلُّ وَ الْمُنکَرِ

 (157)الْمُفْلِحُونَ هُمُ أُوْلَئكَ  مَعَهُ أُنزِلَ الَّذِى النُّورَ اتَّبَعُواْ وَ نَصَرُوهُ وَ عَزَّرُوهُ

 . های ثقل در این آیه آمده است..شاخصه

 اند.در آیات هر جایی که داللت به حق نشده ظلمی بوده است. حق مقابل ظلم نیست. بلکه به هم مرتبط

 (159)یَعْدِلُونَ بِهِ وَ  بِالحْقّ یهدُونَ أُمَّةٌ مُوسىَ قَوْمِ مِن وَ
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.... 

  یَلْهَث تَترْکْهُ أَوْ یَلْهَثْ عَلَیْهِ تحَمِلْ إِن الْکَلْبِ کَمَثَلِ فَمَثَلُهُ  هَوَئهُ اتَّبَعَ وَ الْأَرْضِ إِلىَ أَخْلَدَ لَکِنَّهُ وَ بهِا لَرَفَعْنَاهُ نَاشِئْ لَوْ وَ

 (176)یَتَفَکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ الْقَصَصَ فَاقْصُصِ  بِایَاتِنَا کَذَّبُواْ الَّذِینَ الْقَوْمِ مَثَلُ ذَّالِكَ

 (177)یَظْلِمُونَ کاَنُواْ أَنفُسَهُمْ وَ بَایَاتِنَا کَذَّبُواْ الَّذِینَ الْقَوْمُ مَثَالً سَاءَ

 (178)الخْاسِرُونَ هُمُ فَأُوْلَئكَ یُضْلِلْ مَن وَ  الْمُهْتَدِى فَهُوَ اللَّهُ یهَدِ مَن

 (181)یَعْدِلُونَ بِهِ ق وَبالح یهْدُونَ أُمَّةٌ خَلَقْنَا مِمَّنْ وَ

 (182)یَعْلَمُونَ لَا حَیْثُ مِّنْ سَنَسْتَدْرِجُهُم بِایَاتِنَا کَذَّبُواْ الَّذِینَ وَ

 (183)مَتِینٌ کَیْدِى إِنَّ  لَهُمْ أُمْلىِ وَ

 شود. عدل صرف حق در جاهای مختلف است.ی حق جاری میعدل به وسیله

اند که های خیلی خوبی هم داشتهذکر شده است این است که بنی اسرائیل آدم ترین مسائلی که در قرآنیکی از مهم

 نزدیك به عصمت بودند.

ی حق هدایت کردند. و این بستگی دارد که هدایت را الزم یا متعدی بگیریم. یعنی به وسیله «یهدون بالحق» 

 توانیم بگیریم.را از اول به صورت الزم می «یهدون»

 (196)الصَّالِحِینَ یَتَوَلىَّ هُوَ وَ  الْکِتَابَ نَزَّلَ الَّذِى هُاللَّ وَلِّىَ إِنَّ

 شان صلواتی عنایت بفرمایید.کنیم. برای سالمتیاز خانم خوش اخالق تشکر می

 من یك جمع بندی خواهم نمود.

*** 
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 ساعت دوم 

 کنیم.بندی میاهلل در ادامه مباحثی که خانم خوش اخالق ارائه کردند را جمعشاءان

ای تحت عنوان ثقل و وزن از قرآن بدست آمده و ذهن ما را به خود معطوف نموده است. برای تحقیق در مسئله 

شود موضوع ثقل و وزن را در کل قرآن بررسی نمود؟ بله شود. آیا میمورد موضوع مذکور یك سوره انتخاب می

ی مفهومی آن هم مطرح شود. تخاب شده و منظومهشود، اما بهتر است بهترین سوره در موضوع ثقل و وزن انمی

های یعنی نه تنها مطالبی در رابطه با موضوع ثقل و وزن مطرح شود بلکه مشخص شود که ثقل و وزن با چه واژه

ی دیگری در ارتباط است و چه مفاهیم دیگری از این منظومه قابل برداشت است. هدف این است که منظومه

ستخراج کنیم. البته غرض اصلی از این پژوهش ارتقای وزن اعمال خود ماست، خواه به مفهومی ثقل و وزن را ا

ها را انتخاب نمود یا هر سه هدف را در برنامه گنجاند؛ توان فقط یکی از اینفردی خواه اجتماعی. میو صورت 

ی وین کنیم. سورهای تدخواهیم با کمك سوره یك سیر منظومهفردی، ظاهری و اجتماعی. مهم این است که می

 ی دیگری بهتر است. ی اعراف است. البته ممکن است محققی در اثنای کار متوجه شود که سورهمنتخب، سوره

-ی انتخاب شده استخراج شد، میی مفهومی از سورهکنید؟ بعد از اینکه منظومهآیا شما روی کل قرآن کار نمی

 توانیم روی تمام قرآن هم کار کنیم.

 اف انتخاب شد. ی اعرسوره

 ی اعراف را انتخاب کردید؟ چرا سوره سوال:

 های کتاب قرآن به قرآن بوده است؟آیا این انتخاب طبق روش

 های دیگر...؟ یا روش  در آن ذکر شده است؟« ثقلت موازینه»ی آیا چون عین آیه

 یان نموده است. چه مطالبی ب« ثقلت موازینه یا خفت موازینه»خواهیم ببینیم سوره راجع به می
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 (8وَ الْوَزْنُ یَوْمَئذٍ الْحَقُّ  فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُوْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

-شروع کردیم و پس از مطالعه دیدیم که سوره 8ی ای بود که ما را به این بحث داللت داد. از آیههمان آیه 8ی آیه

ی حقایق، امام نور و دسته 5کند. آیات را به نور و امام نار را مطرح می ی امام و والیت است. امامی اعراف، سوره

ها را به دو گروه کلی حق و باطل تقسیم بندی کرده و دستهپیروانش، امام نار و پیروانش تقسیم کردیم. سپس جمع

 ها اعمال شاخص استخراج کردیم.نمودیم. در ادامه از این

گزاره راجع به وزن ارائه شد.  50ن نور( و با توجه به ابلیس وشیطان )امام نار(، حدود )اماما ءبا توجه به مراتب انبیا

 شوند.ی قسط که موجب سنگین شدن یا سبك شدن میاعمالی با محوریت امام ذیل اقامه

-ها و دستهی قسمتاید. در عین حال که پژوهش خوب و مورد قبولی است، همهاین کاری بود که شما انجام داده 

که بالفاصله به دهد، اما یك ایراد دارد و آن هم اینها درست است و خروجی و یك فهرست به ما ارائه میبندی

اید و اید. مشکل این است که بدون مبنا و اصول به مهارت رسیدهو شروع به ذکر مباحث مهارتی نموده لباس رسیده

باشند و مبناها اصول نداشته باشند، مهارت حتی اگر بهترین ها مبنا نداشته پذیرش نیست. اگر این مهارتاین قابل

 افتد. مهارت هم باشد، جا نمی

 حال اگر قرار باشد این موضوع را در کل قرآن پیاده کنیم، چه باید کرد؟

اگر کسی بگوید همین یك سوره کافی است و همین مطالب را عمل کنیم نیز صحیح است. باالخره سوره یك  

 توان به آن عمل کرد.حقی دارد که می مطالب مجموعه

کنیم باید طوری بحث کنیم که در ادامه بتوانیم عرف قرآن و کل قرآن را ای مطرح میهی را در سوراوقتی ما مسئله

دهیم. البته ممکن است هایی را از دست میهایی را گرفته و بخشاگرنه بخشراجع به این موضوع بدست بیاوریم و

بینیم که مثال ذیل عدل و قسط از که این صرفا یك نظر است و بعد از این که نتایج به دست آمد، ما میشما بگویید 

کنیم و با همین آیات انتخابی به عنوان امر به قسط اتکا می« یهدون بالحق و به یعقلون»کل آیات به سه چهار آیه مثل 

گیری از رای این روش وجود دارد. در انتهای کار و نتیجهرویم. این کار نیز امکان انجام داشته و دو حسن بجلو می

کنیم و این ها به یك سری آیات کلیدی برخورد میکنیم و در خالصهبندی مینویسی و جمعها، خالصهگزاره 

کنیم باید حواسمان باشد توان در مقیاس کل قرآن بررسی نمود. مهم این است که ما هر کاری که میآیات را می
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ها این است انتها همان روش را ادامه دهیم. ما باید بدانیم که به دنبال چه چیزی هستیم. پیشنهاد من در مورد سورهتا 

 سازی انجام شود.که مدل

، بعد از آن سوره آیاتی را مشخص کردید ای که داشتیدشما یك سوره را انتخاب و بر اساس موضوعات و مسئله 

ای که خوانم برای فهمیدن آیهخوانم. سوره را میبرای فهم همان مطلب سوره را میگویید من کنید؟ میچه کار می

طور که کنم. مثال همینکنم غرض سوره را همسو با آن مسئله استخراج میام. اولین کاری که میانتخاب کرده

یامبران را آورد؟ به این پرسم که خداوند چرا داستان اعراف را آورد؟ چرا داستان پخوانم، از خود میآیات را می

-کنم. در دومین مرحله خود آیه را و کلمات وابسته به آن را محور پژوهشم قرار میترتیب یك غرض کلی پیدا می

دهم؛ مثال اگر وزن و حق است، آن طرف کتاب است، بعد انزال است، بعد پیامبر است و مقابلش فالح است. از 

کنم؛ چه شد که به این آیه رسید؟ سازی مین سیر وقوعِ آیه در سوره، مدلسازم و بر اساس همیاینجا یك سیر می

چه شد که از این آیه به آیات دیگر رفت؟ اول گفت کتاب بعد گفت این و بعد این و .... خالصه این سیر را به یك 

مثال در کدام قسمت سوره این شابلون زده شده است.  در کجایکنم کنم، مانند شابلون زدن. نگاه میمدل تبدیل می

-را بررسی کرده و از خود می 8ی اول تا نزول کتاب، اتفاقی افتاده است. کجا هالکتی اتفاق افتاده است. مثال از آیه

به کار برده شد؟  این سیر به این صورت پیش رفت که « الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت»پرسم چه شد که عبارت 

ی ایجاد شد که این سیر منجر به این آیه شد. به این شکل، آیه را در موطن کتابی نازل شد، حرج ایجاد کرد و سیر

بخش تقسیم  6یا  5سازی کردیم آن مدل را مثال به کنیم. وقتی مدلسازی میآن در سوره تحلیل کرده و مدل اصلی

-به دو الی سه آیه میکنیم. من در کل سوره ها را دارد انتخاب میمولفه ی اینهایی که همهکنیم. اول قسمتمی

تا  2ی شود. از آیهام مشخص میها در کدام قسمت سوره بیشترین تمرکز را دارند؟ بالفاصله منظومهرسم. این مولفه

کنیم. کل ها را تفکیك کنیم پس بنابراین این آیات را به صورت واحد  نگاه میتوانیم آنیك منظومه است و نمی 8

ن مساله بررسی کرد. اما بهتر است آن آیاتی که در این باب مهم شده است را نگاه کنیم. توان راجع به ایسوره را می

می یتبعون النبی اال»ی آخر که به آیهمثال مباحث ظلم به آیات یا خود کتاب و انزال آن برای ما مهم هستند. و زمانی

فهمیم که این شود. یعنی از کل سوره ظرف یك مدت کوتاه دقیقا میبرسیم؛ آن قسمت هم خیلی مهم می...« 

رسید و خیلی از روش به گزاره نمی ی اینوسیلهها مهم است. ممکن است این اشکال گرفته شود که شما بهقسمت
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ای بوده که بتوان در کل قرآن آن را بررسی ومهگیرید. اما در این روش، هدف پیدا کردن منظمسائل را یاد نمی

 نمود.

شود. در ادامه منظومه ها معلوم میواسطکنم و حدچینی میی اعراف بررسی کرده و گزارهحال منظومه را در سوره

قدر یات آنها، چون نظام آها استخراج شود نه از گزارهی بنیادی باید از خود آیهبرم. این حلقهها میرا به سایر سوره

 برد.دقیق است که سرعت استنتاج من را باال می

 کتاب               انزال/ رسول               انذار و ذکر            ظلم و هالکت           خفت  

 

 

 

 

توان این مدل را آید، در واقع نوعی مدل است. همین االن میچنین دستگاهی که از باال ریزش پیدا کرده و پایین می

 ی قارعه بررسی نمود. ی وزن دارد مثل سورهی دیگری که واژهبرداشته و در سوره

ی دیگر، این مدل یعنی :کتاب، انذار و ذکر جریان پیدا کرد مبدا آن را ی اعراف یا هر سورههر جایی که در سوره

ها همه با هم ی وزن نیستند. بلکه ایناز واژه شناسید. قارعه، عیش راضیه و ... عناصری جدا از یکدیگر و مجزامی

 کند.دهی میکنند که وزن را سامانترکیبی را درست می

« ما ادراك مالقارعه»، در واقع در جواب «مالقارعه و ما ادراك مالقارعه... القارعه »گویید این به بعد وقتی شما می از

کننده است اما تنها به این معنی نیست. پس به ه به معنی اقامهی خدا به معنی کوبنده نیست، بلکباید گفت که قارعه

 برسند.« ثقلت القارعه»ها باید در مدل سوره جریان یابند تا به ی اینچه معناست؟ برای پاسخ همه

ی اعراف مراجعه ی مبارکهدانم قارعه چیست. مجددا به سورهفهمم و نمیها را نمیگویید که من این حرفحال می

 کنیم. می

 ثقلت

 ام هاویه فالح

 نارحامیه

 

 ق

 حق

 حاقه/قارعه    

 

 ق

 عیش راضیه
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-ی قارعه وجود دارد. میی اعراف داریم و در یك طرف دیگر سورهی مرکزی در سورهدر حال حاضر یك هسته

 هایی که راجع به وزن هستند را قرار دهیم.و سایر سوره ءی مومنون، انبیاتوانیم طرف دیگر سوره

ی م سورهدهند. مثال اگر االن بخواهیها را مدیریت کرده و ارتباط مهایی در سطح وسیع سورهسازیچنین مدل

باید بگویم کوبش.  بلکهتوانم بگویم قارعه چیست گویم قارعه، نمیها میوقتی به بچه قارعه را جایی درس بدهم،

آموز و دانشجو بگویم که از قارعه نترسد و احساس شکوه به او دست دهد؟ چگونه چگونه باید قارعه را به دانش

ها دست دهد و قیامت برایشان بزرگ شود. مثل ا از قیامت و مرگ نترسند و احساس شکوه به آنهشود که انسانمی

که به بهترین جاها ، احساس جشن و سرور به آدم دست دهد گویی«هلل و انا الیه راجعون انا»گویند که وقتی میاین

هیبت نباشد. آدم وقتی ت و بدطور باشد و آنقدر زمخشود که مرگ برای آدم ایناست. چگونه میدعوت شده

ما را بمیراند و ما را اذیت  شود؛ چرا خدا دنیا را خلق کرد که نهایتانسبت به مرگ بدبین باشد به خدا هم بدبین می

 کند؟!

 «مبثوثالکالفراش »ها را کند، آدمها را پودر میی کوهای که همهی قارعه را چگونه بگویم؟ قارعهحاال من سوره

چگونه از آن احساس ترس نداشته باشم و احساس شکوه داشته باشم؟ برای پاسخ باید جاهای دیگر قرآن را کند، می

ی قسطی شده است، یك حقی اقامه شده، یك باطلی باطل شده و خفت و ثقلت در دنیا بخوانیم، ببینیم که یك اقامه

 اتفاق افتاده است. 

ی فرعون باطل شد، به سجده افتادند و به ایمانی رسیدند ای سحرهقیامت به مراتب بهتر از آن زمانی است که سحره

ای که حاضر شدند دست و پایشان را قطع کنند اما از ایمان دست برندارند. آنقدر ایمان برایشان لذت داشت. قارعه

د و به خود را رها کردن ی فرعون اعمال قبلی)علیه السالم( کاری کرد که سحرهین که حضرت موسیباالتر از ا

 عیش راضیه رسیدند.

گویند عیش راضیه به چه معناست؟ یعنی کسی حاضر شود دست و پایش را از دست بدهد اما خدا را نه!  به این می

. ما از قارعه به عیش راضیه رسیدیم. فکر نکنیم که عیش راضیه یك زندگی پر از شهوت و خوردن «عیش راضیه»

  دهد!ویال و ماشین می ،است. کسی فکر نکند خدا در عیش راضیهاست. عیش راضیه ایمان و رضایت از خد



20 
 

همین که مومن بودی  !و وقتی که از دنیا رفت بگوید من مومن بودم پس بهشت من کجاست؟ !سر کسی کاله نرود

 خواستم.خواستم و خدا را نمیدر بهشت هستی. پس یك وقت نگویی من کاخ می

 ه وجودش را بخاطر خدا بدهد؛ مثل عاشورا. ست که حاضر است هما عیش راضیه مومنی

)علیه گویم امام حسینکنم. میها عیش راضیه را بگویم داستان عاشورا را تعریف میپس اگر بخواهم برای بچه

و اصحاب ایشان در عیش راضیه بودند. فکر نکنید جهاد در راه خدا و مبارزه کردن خوشی ندارد و فقط  السالم(

 )علیه السالم(باشد عیش راضیه است حتی اگر با امام حسین )علیه السالم(آدم کنار امام حسینکه سختی است. همین

فهمند اما ها نمیکنند بچهیها نزنید، فکر مها به بچهگویند از این حرفها میبهترین زندگی است. بعضی ،کشته شود

« احلی من العسل»و  )علیه السالم(ان حضرت قاسمها آلوده نشده است. داستبچه فهمند. فطرتها بیشتر از ما میبچه

 فهمند. ها میدهد که بچهنشان می

کنید، از ی بنیادی دست پیدا میگویم. وقتی شما به یك حلقهتفاوت پژوهش و تفاوت سطح کار را میما داریم  

کنید. بندی میو شاخصرسید شود و به امام نار و امام نور میی بنیادی مطالعات شما استخراج میهمان حلقه

کند. انسان به نسبت تولید میزان حق می ،این طور است که نزول مراتب کتاب در مراتب رشد انسان بندیشاخص

ای که شود. هر قوم یا قریهدریافتش از کتاب به میزان حق نیازمند است و به همان اندازه حقایق برایش نازل می

کند، یعنی اگر مراتب کتاب آسمانی و ندی از این میزان به بقا راه پیدا میممحکوم به هالکت است در صورت بهره

ست نازل و ا یعنی اگر ما مردم نتوانیم قرآن را که کتاب آسمانیشوند. د هالك می،وحی برای قومی نازل نشو

شود. شما ت دیده نمیشویم و اثری از آثار ما در تاریخ و البته در آخرمان هالك میی ناتوانیجاری کنیم به اندازه

االن یك کتاب دارید و یك قریه که باید کتاب در آن جاری بشود. قرار است با میزان کتاب عیش راضیه اتفاق 

 است. «ام هاویه» ،بیافتد و اگر این کتاب نازل نشود

فرد و جامعه،  شود کتاب، نزول کتاب و تبعیت از کتاب است. وزن و ثقل درچه که به عنوان میزان حق تعیین میآن

خواهید ببینید قریه یا قومی مندی از کتاب یعنی نزول کتاب و تبعیت از آن. اگر میمندی از کتاب است. بهرههبهر

قرآن را  هقرآن بلد هستند یا چند آی از لشان سنگین است، ببینید چند آیهچقدر از هالکت دورند و چقدر وزن اعما

ی چند درصد در جامعه جاری شده است. این حرف خیلی سنگین است. اگر توانند اجرا کنند. از کتاب وحمی
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آدمی این را بفهمد و از ناراحتی بمیرد بر او حرجی نیست چرا که خداوند معیار حق را نازل کرد اما جاری نشد. 

شان، نزول ها را نسبت به کتاب داریی جاری نشدن پوچ و توخالی هستند و در روز قیامت آدمها به اندازهانسان

 کنند.سنجی میکتاب و تبعیت از کتاب وزن

ی انسان و...  چون ما مراتب ی علق، سورهشود، مثل سورههای دیگر پیاده کنید غوغا میخود این را اگر در سوره

ها از کتاب متفاوت کتاب داریم، مراتبی از نزول داریم، مراتب انسان داریم، مراتب رشد داریم و میزان دریافت

متعدد است. حقایقی که برایش  ،شودهای مختلف ایجاد میهایی که برای این موضوع در موقعیتاست. میزان حق

شود. یك مرتبه شما به ای بودنش هم متفاوت میشود در سطوح مختلف متفاوت است. حتی قوم و قریهنازل می

ی مادر حق هم داریم. کتاب امّ ،هاویه داریمیابیدکه مثل مادر است. مادر حق است. همان طور که ام مدلی دست می

ای یا جایی امکان دریافت بیشترین مفاهیم را ای، صفحهی مفاهیم را دارد. اگر پردهاست که قدرت جمع کردن همه

 تر است که بیشترین مفاهیم کتاب وجود داشته باشد.جا وزن بیشتری دارد. وزن آن جایی بیشداشته باشد، آن

کنم، ی را درس نخوانده معنا نمیاالمی است. من امّی اعراف نبیهاویه درسوره وره: برعکس امّمشابه شدن دو س

 الکتاب.ی یعنی نبیاالمّنبی

شود. االن کند و بعد نتایج تبدیل به یك متن میشود. یك نفر کاری را شروع میگاهی پژوهشی یك نفره کار می

ها ی اینشتید، استخراج مدل داشتید، گزاره نوشتید، از مجموعهشما یك روش به کار بردید، استخراج آیات دا

رسید. بعد کنید و در نهایت به یك سری گزاره و نکات میطور کار میآید. یك وقت شما ایننتایجی به دست می

 کنیم.از این بستگی دارد که مخاطب ما چه کسی باشد و برای چه هدفی این کار را می

شود؛ وزن و میزان در زندگی انسان داریم که موضوع اصلی است و به سه بخش تقسیم می یك موضوع به نام ثقل،

دسته تقسیم کنیم؛ فعل، عمل، وزن، ثقل، ابلیس و  5ها را به توانیم اینفعل و عمل، وزن و ثقل، ابلیس و شیطان. می

 شیطان.

-صلی به کل ماجرا با یك رویکرد نگاه میکنیم؟ چون در هر فبندی میگوییم. چرا فصلبندی میاین کار را فصل 

دهیم و ها کار پژوهشی انجام میی اینتواند آن حقیقت را در ما ایجاد کند. برای همهکنیم و مجموع این فصول می

هایی که رسیم. از این به بعد نتایج را به سه بخش تقسیم کنید: مبانی، اصول و مهارت. اگر روشبه نتایجی می
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گردد، ها متفاوت میشود و سطحها با هم اختالف ایجاد میهای هماهنگی نباشد در این بخشروش شودانتخاب می

شود که کار چقدر صحت داشته یا نداشته است. آیا کار انجام شده وزن دارد یا ندارد. نتایج جا معلوم میپس از این

بخش)فعل، عمل،  5ست؟ یعنی هر کدام از این باید در مبانی، اصول و مهارت همگرا باشند. همگرا بودن به چه معنا

ثقل، وزن ابلیس و شیطان( یکدیگر را تقویت کنند. باید همه با هم در یك میدان بازی کنند نه اینکه یکی در یك 

میدان باشد و دیگری در یك میدان دیگر. یکی به یك زبان باشد و دیگری به زبان دیگر. اگر همگرا باشند، معلوم 

 یر به خوبی طی شده است.شود که مسمی

کنند، ابتدا مبانی را استخراج نموده و سپس از مبانی اصول در بیاورند. وقتی قرار بود کسانی که روی سوره کار می

 نتایج حاصل شد باید آن را به سه بخش تبدیل کنند: مبانی، اصول و مهارت.

 اوتی بین مبنا و اصول وجود دارد؟چه تفسوال: 

گیریم. بنا در نظر میکنیم را به عنوان مهایی که استخراج میتر از مبناست. مدلو اصول جزئیتر است مبنا کلی -

 ست که حالت مدل و فرآیند دارد.ا ایمبنا جمله

شود هر بخش از این مدل که یك سری حقیقت اطرافش وجود دارد. مثال کتاب اصول مختلفی دارد؛ اصول می

ی همه امااست. یا کتاب نازل شده بر همان پیامبر است یا کتابِِ پیامبر قبلی است  خداوند به انبیای عظام کتاب داده

 اند. اصول از مبنا و منطبق بر آیه است.ها کتاب داشتهآن

کند برای این کار بهترین حالت چیست یا اینکه مبتنی بر سوره مهارت دو حالت دارد؛ یا عقلی است مثال فرد فکر می

مبنایی ی وزن یك آورد. بهتر این است که مبتنی برسوره باشد. مثال خانم خوش اخالق دربارهیمهارت را به دست م

باشد. در این آیه یك مرتبه خداوند از می« یا بنی آدم... ما لباس را نازل کردیم»یشان آیهیگویند. برای مثال مبنامی

دهند؛ مثال لباس تقوا س یك سری گزاره ارایه میی لبامرتبه دربارهدهد. پس  ایشان یكنازل شدن لباس خبر می

 بهتر است و....

 ما دو نوع لباس داریم: لباس زینت و لباس ستر و پوشش)حفظ(

 ها و نتایج شما در سه بخش تقسیم شوند.ممکن است گزاره



23 
 

که وزن را  بسیار خوب است ،را برای افراد جا بیاندازیم «وزن»،ی اعرافدر بخش مهارتی اگر بخواهیم در سوره

گویم لباس به چه معناست؟ یك وقت از دیدگاه عقلی شروع روی موضوع لباس ببریم. به این صورت که ابتدا می

سوره بگیرم.  خواهم مفهومش را ازکنم. اما یك وقت میاش استفاده میکنم یا از واژهکنم و لباس را تعریف میمی

ا به اینجا برساند. چه مهارتی؟ من باید این مفهوم را به مخاطبم کنم من رهر مهارتی که تولید می گویم بایدمی

 کنم :لباس مهمانی، لباس خانگی و ....برسانم که انسان انواع لباس دارد. مثال یك تمرین طراحی می

شود: یا زینت بعد من باید به مخاطب بفهمانم که لباس یك هدف کلی دارد. هدف کلی لباس به دو دسته تقسیم می

گویم. لباس که از خودم پاسخی بدهم از سوره میجا من بجای اینیا حفظ است. ستر چند حالت دارد؟ در این است

دهم. در تقوا و حیا را وزن عقل قرار می سپسکنم. گیرم و بعد  حیا را به مفهوم تقوا نزدیك میرا معادل حیا می

کنم. این گونه است که هر چقدر حیا جا از روایات استفاده میرابطه با عقل، حیا و تقوا روایات فراوان داریم. از این

رود. گاهی عقل تر شود حیا و تقوایش هم باالتر میرود و عقل هم باالتر است. اگر کسی عاقلباال برود، تقوا باال می

عقل. گاهی هم تقوا را کنیم برای تقوا و گیریم. گاهی حیا را میزان میرا به عنوان میزانی برای حیا و تقوا در نظر می

 دهیم. میزان عقل و حیا قرار می

کنم. مبنایم را برایتان گفتم. از مبنا اصول درآوردم. یکی از اصولی که من در اینجا راجع به وزن و ثقل صحبت می

دهم. شما ها آموزش میی موضوعِ لباس، وزن را به بچهمطرح شد بحث لباس است. مهارت درآوردم. من به وسیله

شود مطرح کرد. توانید مطرح کنید. برای دخترها زودتر هم میهای دوم و سوم ابتدایی میاین را به راحتی برای بچه

 شود از سه سالگی یا حتی دو سالگی مطرح نمود و حتی قابل آموزش است. ست که میا مفهوم لباس مفهومی

معموال وزن را  ،خواهیم کار کنیموقتی ما می اماوزن، کم رساندید به االن شما مفهوم لباس را برداشتید و کم سوال:

 ها برسانیم. کنیم به یکی از واژهداریم و سعی میبرمی

ارتباط لباس با وزن را از مبانی دربیاورم. االن ایراد من به پژوهش خانم خوش اخالق دقیقا همین است؛ ایشان باید  -

توانم بپذیرم چون به مبنا متصل نیست. نمی ماد به مهارتی کردن و کننرسند و شروع میبالفاصله به موضوع لباس می

 افتد.اگر این مبنا نداشته باشد و مبنا اصول نداشته باشد، مهارت حتی اگر بهترین مهارت هم باشد جا نمی
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دارم با آن م: کتاب، نزول، انزال و .... برای من اصل است. اگر این مبنایی که یدرست کرد مای بنیادی که آن حلقه 

توانم از لباس استفاده کنم کما اینکه از خیلی چیزهای دیگر سوره هم من دیگر نمی ،مبنا نسازد یا ارتباط نداشته باشد

ماند و به شود بعضا در حد نتایج میتوانم استفاده کنم. پس بحث مبنا بسیار مهم است. تحقیقاتی که انجام مینمی

رسد اما رسد. بعضی به اصول میبه اصول و مهارت نمی امارسد عضی به مبانی میرسد. بمبانی، اصول و مهارت نمی

 ترین انحرافاتیرسد. اگر کسی توانست به مهارت برسد باید از مبانی به مهارت برسد. این یکی از مهمبه مهارت نمی

طوری نند و بخواهند همینها قرآن را باز ککه آدمپژوهی اتفاق بیفتد. اینی قرآنست که ممکن است در حوزها

 شود.شود. اگر طبق این نظام پیش نروند آشفتگی حاصل میمهارت دربیاورند، نمی

 گیری،را انجام بدهند: اول نتیجهی پژوهش خواهند کار پژوهشی انجام دهند باید هر چهار مرحلهدوستانی که می

 استخراج مبانی، اصول و مهارت.دوم 

چسبد. اصول و مهارت درست نباشد هرکاری کنیم مبانی، اصول و مهارت به هم نمیاگر مسیر استخراج مبانی، 

ی اعراف ظرف یك توان از سورهیابند. با این مدل میبرعکس اگر از مسیر صحیح برویم کامال با هم مطابقت می

باشیم، دستمان  های اصلی حتی اگر خیلی تمرین هم نکردهمهارت استخراج کرد. یعنی با دقت در مولفه 20ساعت 

سر می خورید و باز پایین آیید، کنید گویی که از روی ارتفاع پایین میوقتی شما طبق مدل و مبنا کار میباز است. 

 آیید!می

ها اشاره شد؛ کتاب، انذار و های مهمی که به آنپس ما یك سری کلیدواژه از سوره درآوردیم. کلید واژه سوال:

 ی بودند؟ ها همان مباننبی. آیا این

ای اختیار کردم که بعد بتوانم در ها مبنا است. این مبنا را به گونهها مبانی نیستند بلکه ارتباط بین اینخود این واژه -

ی ظلم گیری کردم. مثال اگر واژههای دیگر برایش کلمات موازی یا مشابه پیدا کنم و بعد نتیجهخود سوره یا سوره

هم در خودش جا بدهد و اگر کذب درآمد، کذب معلوم است که به کجای ظلم تواند کذب استخراج شد، می

فرماید: کسی که ای داریم. مثال آیه میها مستندات آیهها ذوقی نیست بلکه برای آنشود. این صحبتمتصل می

ده بود. برای باشد، ظالم است. پس معنی ظالم را از خود آیه برداشت کردیم و ارتباط آن نیز ذکر ش« کذبت بایاته»

ها مبانی نتا شد که آ 6تا  4ل به های مختلف نیز از خود آیه استفاده کردم. بنابراین مدلم تبدیتعمیم مدل در قسمت
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شوند. از ارتباط بین مبانی، اصول تعریف کردیم. در اصول هم به یك سری مسائلی مثل داستان حضرت می

 گوییم. ا اصول میهای مبانی ررسیدیم. ویژگی )علیه السالم(موسی

های آیات مزبور و آیات قبل از آن را محور قرار دادم. بعد سه یا چهار آیه پیدا کردم که بیشترین واژه 8ی من آیه 

 ها همان مبانی هستند.را در دل خودشان داشتند. این

رض یك سوال قرار طور که به دقت پژوهش نظر داریم به سرعت پژوهش هم توجه کنیم. گاهی ما در معباید همان

 گیریم که باید در کمتر از یك ساعت سوره را انتخاب و جواب را پیدا کنیم.می

کنم. مثال این چند آیه دهم. یعنی خود آیات را باز میی مفهومی میپس یك سری آیات را مبنا قرار داده و توسعه

استخراج می کنم. نباید نگران کم شدن ها اصول دهم. از اینی دیگر را آن طرف قرار میآیه 30را یك طرف و 

ها به دنبال آیات شاهد و غم ما باید روی اتقان کار باشد. پس از استخراج اصل ها باشیم بلکه بیشتر همّتعداد مهارت

 ها خواهند بود.گردیم و این شاهدها همان مبنای مهارتمثال از سوره می

اند، نتایجی گرفتیم. بعد در یك سوره و از دسته آیات دههایی که در مورد ابلیس صحبت کرپس ما از کل سوره

مربوط به ابلیس مبانی درآوردیم، از این مبانی یك سری اصول استخراج کردیم و از همان اصول مهارت تعریف 

 های مختلف انجام داد. توان شبیه همین کار را در سورهنمودیم.می

 اصول          مهارت       ر       نتایج        مبانی   روش های تدب

ها. یعنی وقتی از هر روشی که استفاده کنید مدل پیدا خواهید کرد. مدل به چه معناست؟ مدل یعنی ارتباط بین مولفه

ی های در ارتباط با هم باشد. مثال دربارهرسید، این نتایج دستگاهی باشد. نتایج باید مولفهها به نتایجی میاز روش

ی او به این شکل است، این صفت را القا دهد بعد این کار را و.... مواجههبگویید این کار را انجام می ابلیس بتوانید

 باشد. می کند. این ها همان نتایج هستند . پس نتایج باید دستگاهی باشند. مبانی همان رویکرد ما به این دستگاه می

ی قرآن گوییم باید براساس آیهاشد، حتی اگر مهارت هم میی قرآن بکنیم براساس آیهنهایتا باید هر صحبتی که می

 باشد.
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 شود این داستان را مبنا گرفت؟میها باشد، آیا ی واژهاگر داستان سوره حاوی همه سوال:

 ها در آن باشد.ی واژهشود کل داستان را مبنا گرفت اگر همهبله می -

ای است. یعنی الزاما ام یك کار آیهری که راجع به عمل کردهکنیم. در این نمونه، کاحال یك نمونه را بررسی می

ومنون در نظر گرفتم و از ی می مبارکهای کار کردم، یعنی یك دسته آیه از سورهای کار کنیم. من آیهنباید سوره

 ی عمل نمودم.ها شروع به استخراج تعریف از واژهاین آیه

 م.ای یك تعریف برای عمل ارائه کرداز هر آیه

( لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فیما تَرَکْتُ کَالَّ إِنَّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ 99حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ) 

( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازینُهُ 101یَوْمَئِذٍ وَ ال یَتَساءَلُونَ) ( فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَال أَنْسابَ بَیْنَهُم100ْیَوْمِ یُبْعَثُونَ )  وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى

( تَلْفَحُ 103جَهَنَّمَ خالِدُونَ )  ( وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهُ فَأُولئِكَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فی102فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

 1(104وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فیها کالِحُونَ)

برند( تا آن گاه که مرگ یکى از آنان فرا رسد )در قبضه فرشتگان به خداوند(  )آنها در شرك و کفر به سر مى

ام )از ایام عمر و اموال دنیا( انجام  گوید: پروردگارا، مرا بازگردانید، شاید عمل صالحى در آنچه )در دنیا( واگذاشته

پذیرد(، و پیش روى آنها )عالم( برزخ  ن است )ولى تحقّق نمىدهم. چنین نیست، آن سخنى است که او گوینده آ

است تا روزى که برانگیخته شوند. پس چون )بار دوم( در صور دمیده شود )و مردم همه زنده گردند( در آن روز 

پرسند.  )از غایت هیبت و دهشت، گویى( میان آنها هیچ نوع نسب و خویشاوندى نیست، و از )حال( یکدیگر نمى

هایش )از اعتقاد و اخالق و عمل( سنگین و پربها شد، چنین کسانى به حقیقت رستگارند. و  ر که سنجیده شدهپس ه

ارج باشد )چون عقاید کفرى و رذایل اخالقى و محرمات عملى( چنین کسانى  هایش سبك و بى هر که سنجیده شده

وزد  هایشان مى هاى( آتش سخت به صورت هستند که در وجود نفس خودشان زیان کرده، در جهنم جاودانند. )شعله

 ها نمایان است.  هایشان به سوختن لب و )چهره( آنها در آنجا عبوس و شکسته و دندان

 

                                                           
 104-99سوره مبارکه مؤمنون، آیات  1
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 2(102یْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ )وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَماَلً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَ

اند، امید است  و گروهى دیگر )از آنان( به گناهان خود اعتراف کرده، کارى نیك را با کار بد دیگرى در آمیخته

 که خداوند بر آنها عطف توجه کند، که همانا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.

اینان  .لیکن اعتراف به گناه خود دارند آن دسته منافق نیستند،مانند  یعنى از اعراب جماعت دیگرى هستند که

رود که  و امید مى شوند کنند یك عمل زشت مرتکب مى ىاعمالشان از نیك و بد مخلوط است، یك عمل نیك م

 3خداوند از گناهشان درگذرد، که خدا آمرزنده مهربان است.

 

                                                           
 102سوره مبارکه توبه، آیه  2

 511، ص: 9 ترجمه تفسیر المیزان، ج 3
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ها را جمع ی تعریفهای هر آیه را استخراج و در نهایت همهبندی کنم ویژگیاطر که بتوانم جمعمن به این خ

ها، در یك بخش به مبدا و لوازم روش اشاره شده و در ی تعریفبر است. در همهنمودم. این قسمت کار کمی زمان

 ها را یکی کردم.ینی اهای دیگر به اثر و نتیجه از نظر ظهور، بروز و قوانین. من همهبخش

تعریف فرآیندی: عمل آن چیزی است که از نظر مبدا و لوازم به ایمان و فعل و از نظر اثر و نتیجه به صالح و فساد و 

 شود و تابع یك سری قوانین است. از نظر ظهور و بروز به حسن و سوء منجر می

 شود؟ی احکامی مییا آیهمنظر را داشته باشد، آ 4ای را پیدا کنیم که هر اگر آیه سوال:

ی زلزال، قارعه و تلفیق این دو سوره خیلی های مبارکهای داریم. یا اصال سورهها هم چنین آیهبله، در خود تعریف -

 خوب هستند.

 های اصلی عمل که در قرآن ذکر شده عبارتست از: برخی از ویژگی .1

 شود. در دنیا واقع می 

  دارای تشخص 

 جابی یا سلبیتحقق در خارج به صورت ای 

 همراهی با جهتی متناسب 

 همراهی با بستری متناسب 

  دارای مبدأ درونی 

 شود. در آخرت به صورت کامل هویدا می 

  دارای ثقل 

 ذخیره بعد از مرگ 

  سبب دستیابی به نتایج 
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  بستری برای وقوع نتایج 

 متصل به ایمان یا جدای از آن 

 دارای جهت نسبت به قرب یا خالف آن 

 ا شقاوتسبب سعادت ی 

ها نیاز به وقت و حوصله دارد. باید یکی یکی از آیه برداشت کنیم و سپس تعیین کنیم که استخراج تك تك این

 ها قابلیت است یا فاعلیت.این

 ها قید شده، استفاده کردید؟ر آنی عمل دصد آیاتی که واژهدرآیا از صد سوال:

جای خود  دری آیات به نحوی طراحی می کنم که در آن همهآیه استفاده کردم. البته من این جزوه را  15خیر، از  -

بررسی شود. یعنی بعضی از آیات مربوط به مبدا هستند و بعضی باید در قسمت اثر ذکر شوند. البته کاری دشوار 

 ی اولیه الزم است.است. باید تشخیص بدهم که کدام برای رسیدن به نتیجه

 شده عبارتست از: های عمل که در قرآن ذکر برخی از قابلیت .2

 قابلیت جزا 

 قابلیت اتصال به نفس و جدایی از آن 

  قابلیت ترکیب با هم 

 سنخ قابلیت ارتباط با هم 

 قابلیت چیدمان و نظم 

  قابلیت تبدیل به تشخصی نافع 

 قابلیت مخفی بودن و به رؤیت رسیدن 
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  قابلیت ثبت 

 بخشی قابلیت حیات 

 دهندگی نفسو خفض  قابلیت رفعت 

 و توزین قابلیت وزن 

 بندی نمودم.ها را در سه بخش مقدمه، الزمه و نتیجه تقسیمحاال همین قابلیت

 تعریف عمل:

توان از آن مجموعه به تعریف زیر اکتفا کرد.  با توجه به آیات تعاریف متعددی برای عمل استخراج گردید که می

 باشد. جه میدر این تعریف برخی از قیود مقدمه، برخی الزمه و برخی به عنوان نتی

 نتیجه الزمه مقدمه

 بستر رؤیت کامل در آخرت بستر وقوع در دنیا نفس

تحقق در خارج به صورت ایجابی یا  دارای مبدأ درونی

 سلبی

 قابلیت جزا

 ذخیره بعد از مرگ دارای اثر مشخص همراهی با جهتی متناسب

 تری برای وقوع نتایجبس قابلیت اتصال به نفس و جدایی از آن همراهی با بستری متناسب

 سبب سعادت یا شقاوت یابی به نتایجسبب دست 

 قابلیت تبدیل به تشخصی نافع متصل به ایمان یا جدای از آن 

قابلیت مخفی بودن و به رؤیت  دارای جهت نسبت به قرب یا خالف آن 

 رسیدن
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 بخشی قابلیت حیات قابلیت چیدمان و نظم 

دهندگی و خفض  فعتقابلیت ر قابلیت وزن و توزین 

 نفس

 سنخ قابلیت ارتباط با هم قابلیت ترکیب با هم  

  قابلیت ثبت 

 

 عمل عبارتست از:

 باشد.( بروز اثری مشخص از انسان است.) پس از جنس بروز اثر می .1

)جا دارد انسان با شنیدن این تعریف دچار رت سلبی یا ایجابی محقق شده است.که در خارج نفس او به صو .2

ی انسان مثل فرزند انسان است. یعنی هر کسی به تعداد و شگفتی شود چرا که این یعنی عمل در حوزه بهت

و اگر ناقص  ؟اش خوب و سالم باشد چقدر ذوق می کند وخوشحال استعملش فرزند دارد. مادر اگر بچه

هایشان داریم. بعضی های مختلفیما بچه های ما هستند.شود؟ اعمال  ما نیز مثل بچهباشد چقدر ناراحت می

 ی مردم را می شکنند، بعضی هایشان ....(ها دیوانه هستند، بعضی هایشان شیشهمعلول هستند، بعضی

 دهد. در دنیا رخ می .3

 در آخرت به صورت کامل قابل رؤیت و در دنیا قابل مخفی کردن است. .4

 دارای جهت الهی یا غیرالهی بوده  .5

 متصل به ایمان یا جدای از آن است. .6

 مراهی آن با بسترهای درونیه .7

 های درونی  دارای جهت .8
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سبب اتصال آن با نفس یا جدایی آن است.) یعنی فرد کلی کار خیر انجام داده، یك دفعه یك قیچی  .9

کند، یا اینکه یك نفر دیگر کلی کار خیر انجام داده است اما او یك دفعه اش را قطع میدارد و رابطهبرمی

انقالب کرد، یك بنده خدایی در  )ره(کشد. مثال امام خمینیه سمت خودش میتمام کارهای خیر او را ب

گوید امام خمینی اشتباه کرد که انقالب کرد و نیز بود اما بعدها مینهضت امام خمینی مبارزه کرد و با امام 

پس  ،است )ره(که اکنون دلش با امام خمینی ساله 14 نوجوانشود اما برعکس یك این رابطه قطع می

 )ره(ی خدا که با امام خمینیی اعمالش هست. اما آن بندهانجام داده در نامه )ره(ه امام خمینیچه کهرآن

اگر های غرب با اوست، یا اینکه م لجنی غرب است تماسیمش را قطع کرد. یا مثال کسی که شیفته ،بوده

قلبش با کافر  های آمریکا با اوست. مسلمان یا مومن ظاهری وقتیتمام لجن ،ی ارتباط با آمریکاستشیفته

چسبد. سیستم عمل چسب دارد. با یك تمایل یا عشق، انسان ناگهان از این پس اعمال کافر به او می ،باشد

 شود.(می روبه آن  رو

 گردد. به سبب آن نتایج دنیوی و اخروی برای او حاصل می .10

 پذیری  خاصیت ترکیب .11

 سنخ  ارتباط با هم .12

خداوند چه چیزی خلق کرده است؟ تبارك اهلل احسن داش برساند.)نهایت جزا یا پا بی تواند نفس را به می .13

پذیری آن و ارتباط با هم سنخ، ی خاصیت ترکیبالخالقین... خداوند یك عمل ساخته است که به واسطه

  (نهایت دارد. خیلی مخوف است.قابلیت پیوستگی تا بی

ی اطهار)علیهم شما معتقد به ائمه ؟مکنینگاه ن از آن طرفچرا  ،امیدکننده باشد این برای ما ترس آور و نانباید 

ی اطهار )علیهم السالم( مشارکت دارید. یك دفعه یك عهد سنگین و میثاق السالم( هستید و درکارهای ائمه

بخواند حتما با امام  های صبحی فجر را در نمازقطعیت پیدا می کند که اگر سوره انسانببندید.  جالب است که 

حتما با امیرالمومنین ی عادیات را بخوانداگر کسی سوره دینالسالم( محشور می شود. شك نکلیهحسین )ع

 شك نکنید.(به این شود. السالم( محشور می)علیه



33 
 

 

 از نظر مقدمه ایمان، توجه و ذکر، تقوا و شکر

شود. مثل از نتایج به مقدمه نیز وجود دارد؛ یعنی هر عملی بوسیله ی خودش نیز تشدید می و این فلش یعنی یك سیر

 شود.آید و اثرش مثال موجب خوشحالی یا ناراحتی مینوزادی که به دنیا می

اذا زلزلت »هایی دارم؟ اما وقتیانم چه عملدکند و من نمیرا مخفی می یکی از مشکالت دنیا این است که اعمال

بینم. دنیا خیلی بد است چون عمل را جا من تمام اعمالم را میدرآن«... فمن یعمل مثقال ذره» تا «.... االرض زلزالها 

کند و از طرفی خیلی هم خوب است که شرور ما را مخفی کرده است. خیلی از مشکالت ما به خاطر مخفی می

ها مستدام باد که نعمت خواب را به ما عطا کرد و آدم زنند. رحمت خداهایمان به ما نیش میاعمالمان هست، عمل

این  ،توجه باشدها هم بیبینند. اما اگر فرد به اینهایشان را به صورت مار، عقرب، سگ و روباه میدر خواب عمل

 شود. ها هم قطع و کال عمل مخفی میخواب

گردد، یعنی در صورتی که عمل میاتش برآن فلشی که از نتایج به قبل از عمل وصل شده است یعنی عمل به مقدم

 کند.ذکر، تقوا و شکر را زیاد میدهد و ایمان، ما خوب باشد، نفس را تحت تاثیر قرار می
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ین ها را میزان توانیم اآیا می ن، ذکر، تقوا و شکر داشته باشیم،گیری ایماهایی برای اندازهاگر ما شاخص سوال:

 عمل بگیریم؟

انسان اگر باورهای الهی داشته باشد، فعلش هم در هدایت باشد و عملی انجام  زان عمل بگیریم.توانیم میبله می -

اما اگر باورهای الهی نداشته باشد، فعلش هم در ضاللت باشد و عملی انجام  کشد.بدهد، این عمل او را باال می

ی رود. دکمهی عمل باال مییلهوسرود. عذاب و پاداش محصول آسانسور نفس است که بهحتما پایین می ،بدهد

 حرکت آسانسور، عمل است.

ها آرزوی شهادت کند؛ مثال کسی که روی تخت بیمارستان است اما مدتسنخی از قانون ترکیب استفاده میهم

هایی که برای مبارز در رود اما همان موقع صحنهداشته است، اتفاقا او روی همان تخت بیمارستان هم از دنیا می

گیرند، برای او نیز اتفاق بیند و او را در آغوش میرا می )علیهم السالم(افتد که اهل بیتی جنگ اتفاق میصحنه

 کند در بیمارستان یا جنگ، مهم این است که تو عاشق شهادت باشی حاال هر جا که باشی. افتد. فرقی نمیمی

 این فعل است، عمل او نیست؟سوال: 

رد باید متناسب با فعلش، عمل هم انجام بدهد. یعنی اگر آرزوی شهادت برد. فبله فعل است، عمل این را باال می -

دارد باید مجاهدانه زندگی کند. حاال فرض بر این است که این مجاهد بوده است اما االن در تخت بیمارستان افتاده 

چه نحوی سنخ، شما دوست دارید چگونه زندگی کنید؟ یا دوست دارید به طبق نظام عمل و طبق نظام هم است.

اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل » گوییم ما دوست داریم طبق می بمیرید؟

 شناسی؟ بله را می« محیای محمد و آل محمد » ،اش را داری؟ بلهگوییم باور، علم و انگیزهمی زندگی کنیم. « محمد 

 الی نداردشود  اشکاو گفته میبه م اما من بچه هستم! چش گوید:می خوب پس باید عمل متناسب با آن انجام بدهی.

کند که تو و اثبات می کندو زیر آن فعل را امضا میآید این عمل می .ناسب با بچه بودنت عمل انجام بدهتو مت و

 شوی.واقعا آن آرزو را داری و تو همان می

اجع به بروز عمل است. چند نمونه نمودار داریم که یکی راجع به مبدا عمل است، یکی راجع به اثر عمل و دیگری ر

 دهم.در جلسات آینده این نمودارها را توضیح می
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های نفس است. امر و نهی دارد. نفس، ایمان، کفر و فعل داخل آیا شاکله سوار بر نفس است؟ شاکله جزء ویژگی

که نفس کارهای بد انجام دهد و در یك کند هایی خدا کاری میشود. در حالتنفس هستند. عمل از او جدا می

کند که توفیق کارهای خوب به دست بیاورد. البته این قانون دارد، یعنی وقتی فرد حرکت هایی خدا کاری میحالت

 آورد. کند. عمل، عمل میار خوب شکار میخودی کبهکند به صورت خودمی

-شود. پس اینشوند و کارهای بد سر راهشان سبز میه میهای بد مواجطور هستند که دائما با آدمها هم اینبعضی

ه بیچاره شدیم به چه خواهیم بگوییم که هرکدام از ما کطور نیست که هرکسی بدون دلیل بیچاره بشود. ما نمی

 دارد. وجود قانون ،برای اینکه از انواع بیچارگی خارج بشویم امادانیم. ما نمی دلیلی بوده،

 

 

تعجیل رد فرج ام
صلوات )عج(ام زمان  


