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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

کا  رث    )جلسه   اول(  سوره مبارهک             6/9/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ت

 

 برای سالمتی خودتان و همه رزمندگان اسالم صلواتی عنایت بفرمایید.

 تی بفرستید.شاءاهلل همه ما حاجت روا شویم صلوا برای اینکه ان

 رویم. شود و سراغ سوره مبارکه تکاثر می شاءاهلل بحث ما از مباحث سوره مبارکه عصر خارج می ان

های نهج البالغه برای بحث عمل معرفی شود:  ها یا حکمت اندکه یکی از خطبهیکی از دوستان پیشنهاد کرده

کند که ایشان پند و اندرزی به او کنند و  یالسالم( سوال م ؛ که فردی از حضرت)علیه«نهج البالغه 150حکمت »

و بعد « از کسانی مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است»کنند که  گونه بیان می السالم( این حضرت)علیه

دهند. اگر دوستان این حکمت را مطالعه کنند بسیار جالب است که سید  کنند راجع به عمل توضیح می شروع می

البالغه تنها همین یک بیان وجود داشت، برای  کنند که اگر فقط در نهج گونه بیان می به اینرضی در انتهای خط

 عبرت گرفتن کافی بود.

گیریم و سوره را بر اساس نظر عالمه  گونه است که اول از تفسیر المیزان نگاهی را می بحث و شیوه کلی کالس این

 گاه را به عنوان میزان کار در نظر داریم.کنیم و این ن طباطبایی)ره( که مطرح کردند بیان می

 کنیم. تفسیر المیزان این سوره را همه با هم نگاهی می

 دارد. آیه هشت و است مکى تکاثر سوره

 الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (4) تَعْلَمُونَ سَوْفَ کَالَّ ثُمَّ( 3) تَعْلَمُونَ سَوْفَ کَالَّ( 2) الْمَقابِرَ زُرْتُمُ حَتَّى( 1) التَّکاثُرُ أَلْهاکُمُ
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 (8) النَّعِیمِ عَنِ یَوْمَئِذٍ لَتُسْئَلُنَّ ثُمَّ( 7) الْیَقِینِ عَیْنَ لَتَرَوُنَّها ثُمَّ( 6) الْجَحِیمَ لَتَرَوُنَّ( 5) الْیَقِینِ عِلْمَ تَعْلَمُونَ لَوْ کَالَّ

گویند که در مکه نازل  فرمایند: برخی می اند که می در تفسیر نمونه ثواب قرائت را از جاهای مختلف استخراج کرده

هایی است که در مکی و مدنی بودنشان تردید است و  شده و برخی معتقدند در مدینه نازل شده است و از آن سوره

کند و کسی که در  ر دنیا به او داده حسابرسی نمیهایی که د هرکسی که آن را بخواند خداوند نسبت به نعمت

 نمازهای نافله و واجب بخواند ثواب شهیدان را دارد. 

کند همین سوره تکاثر است و دلیلش هم شاید به این ربط دارد که شهدا یکی  هایی که فرد را شهید می یکی از سوره

ثر خواندن هم پشت به دنیا کردن صحیح است که با کنند و سوره تکا هایشان این است که پشت به دنیا می از ویژگی

 رهبانیت فرق دارد.

 مسابقه و ورزیدن تکاثر با اینکه کند که بر فرمایند که این سوره مردم را به شدت توبیخ می حضرت عالمه می

 تبعات از د،مانن مى خبر بى خود واقعى سعادت از و تعالى خداى از یکدیگر با یاوران و اوالد و مال جمع در گذاشتن

 هاى سرگرمى نتیجه زودى به اینکه به کند مى تهدید را ایشان و ورزند مى غفلت سرگرمى این آور خسران سوء آثار و

 بجاى را شکرش تا بود شده گذاشته اختیارشان در که ها نعمت این از زودى به و بینند، مى و دانند مى را خود بیهوده

 کردید سرگرم بیهوده کارهاى به و زدید نادانى به را خود خدا، شکرگزارى در چرا که شوند، مى بازخواست آورند،

 .نمودید مقابله کفران با را خدا نعمت چرا و

خواهند سوره را  گوییم. عموما برای کسانی که می کنند گزارش سوره می به این مطالبی که حضرت عالمه مطرح می

 داشته باشند.حفظ کنند خوب است قبل از حفظ، گزارشی از سوره 

کلمه : گوید مى مفردات در «الْمَقابِرَ زُرْتُمُ حَتَّى التَّکاثُرُ أَلْهاکُمُ»بر باب افعال رفته است. بنابرین کلمه ی لهو « الها»

 ألهاه» :گویند مى وقتى بدارد، باز ارزش پر و مهم کار از را آدمى که است ارزشى بى و بیهوده کار هر معناى به «لهو»

 داشت. بازش تر مهم کارى از و کرد خود به مشغول را وى بیهوده کار آن که است این معنایش «کذا

 الها کم، کم مفعول است. یعنی تکاثر که فاعل است شما را به لهو کشانید. 

 (1التَّکاثُرُ ) أَلْهاکُمُ
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 که است آن معناى به دو هر است، مفاعله باب دومى و تفاعل باب مصدر اولى که« مکاثرة»و  «تکاثر»کلمه  اما

 کنند. مفاخره و مبارات یکدیگر با عزت و اوالد و مال کثرت در جمعى

 که هر گوییم رود، اول مثل همین قسمت می  های مختلف می شیوه کلی کالس این است که وقتی یک کلمه در باب

کنند. اگر سوال شود که  مفاخره و مبارات یکدیگر با عزت و اوالد و مال کثرت در جمعى که است آن معناى به دو

 کند.  گوییم که فرقی نمی چرا این دو جدا آمده است، می

روند. وقتی دو کلمه  ها میهایشان از اول روی تفاوت کنیم. برخی دوستان در کالس  ها را پررنگ نمی در ابتدا تفاوت

گویند بگویید و بعد ادامه دهید. مطلب  به هم نزدیک است، معنای نزدیک کنید یعنی اول با همان معنایی که همه می

 زند. ها می اصلی نباید لطمه بخورد. اگر بخواهید از همان اول تمایزات را بگویید تو ذوق آدم

شود.  ها متفاوت می در باب تفاعل نسبت دو فاعل به هم یکسان است ولی در مفاعله، فاعل و مفعول داریم و نسبت

 شنود.  و یکی می گوید وقتی مفاعله است یعنی یکی می

کشد و همه به یک نسبت جوّ  کشد و او هم مالش را به رخ این می تکاثر یعنی همانطور که این مالش را به رخ او می

فروشند و  عده فخر می اند و یک عده مفعول. بلکه یک خواهیم بگوییم که یک عده فاعل زده می شوند. نمی

 بییند. فروشند و آن عده می ی فخر میها در مبحث دیگر بینند و دیگری ها می دیگری

 مسابقه حالت فاعل و مفعول است.

گوییم اشکالی ندارد ولی در تفسیر گفته  ها که در تفسیر المیزان نیاورده است. می ممکن است کسی بگوید که این

 کنند. مفاخره و مبارات یکدیگر با عزت و اوالد و مال کثرت در جمعى که است آن معناى به دو شده هر

 کریم قرآن در و است، قبر محل معناى به -آن فتحه و میم کسره به -که است، مقبره جمع گفته «مقابر»معناى  در و

 است. مردن از کنایه مقابر زیارت و «الْمَقابِرَ زُرْتُمُ حَتَّى» :فرموده که آنجا آمده،

گویند که سرِ  گویند که خودشان مردند و برخی می میقدر تکاثر را ادامه دادند تا اینکه مردند. برخی  یعنی این

جمعیتمان چنین و چنان »یا « ایم ما اینقدر مرده هم داشته»، «تا داشتیم 10000ما »هایشان به هم فخر فروختند مثال  مرده

 «.است
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 و تکاثر: که است این آیه معناى شود مى فهمیده سیاق کمک به آنچه بر بنا و اند کرده ایشان که معنایى به بنا

 شما بر بوده واجب آنچه از را شما عُده، و عِده جمع در گذاشتنتان مسابقه و دنیا زینت و مال داشتن در شما مفاخرت

 .رسید فرا مرگتان تا گذراندید، غفلت به را عمرى نتیجه در خدا؛ ذکر از بود عبارت آن و بازداشته است،

 که خودشان هم مردند.گیرد  پس حضرت عالمه نظر اول را در نظر می

 نموده، مشغول خود به را نفرات، شما کثرت به نمودن افتخار و کردن مباهات: که اند کرده معنا چنین را آیه بعضى

 به و بیشتریم ما بگویند دیگر عده آن و است، بیشتر ما رجال بگویند عده این که اید گذرانده لغو کار این به را عمرى

 مردگان به و افزودید، هایتان زنده عدد به را آنها عدد رفته، خود مردگان قبر سر به آنکه تا نکردید اکتفاء هم این

 .کردید مباهات خود بیشتر

 یعنی روی تعداد جمعیت هم مباهات کردید.

 به کردند مى تفاخر یکدیگر با انصار از قبیله دو که شده، وارد سوره نزول شان در که است روایاتى معنا این اساس و

 افتاد، اتفاق مکه در جریان این که آمده دیگر بعضى در و مردگان از آخر در و زندگان از مردانى داشتن

 به هم را مردگان آخر در ننموده، اکتفاء زنده نفرات داشتن مفاخرت به و کردند مفاخرت سهم بنى با عبدمناف بنى

 .اللَّه شاء ان آمد خواهد روایتى بحث در داستانش شد و نازل آنان شان در بحث مورد سوره و آوردند حساب

اگر بخواهیم سوره را عمومی معنا کنیم معنایی را که حضرت عالمه بیان کردند بهتر است یعنی فخرفروشی کردند تا 

 زمانی که سر به قبر گذاشتند.

 

 [«الْیَقِینِ عَیْنَ لَتَرَوُنَّها ثُمَّ»و «الْجَحِیمَ لَتَرَوُنَّ»معناى  و متکاثران تهدید و تخطئه]

 مهمشان اهداف از اى بیهوده امر چنین به سرگرمى با اینکه از است ایشان تخطئه و ردع جمله این «تَعْلَمُونَ سَوْفَ کَلَّا»

 این -آید مى بدست مقام از که طورى به -معنایش و است ایشان تهدید «فهمید خواهید زودى به»جمله  و. مانند باز

 سوء آثار آن شدید منقطع دنیا زندگى از وقتى و شد، خواهید آگاه خود غفلت این سوء آثار به زودى به: که است

 .شناخت خواهید را
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 یعنی به زودی با علم خواهید فهمید.

 .کند مى تاکید را قبلى تخطئه و ردع جمله این «تَعْلَمُونَ سَوْفَ کَلَّا ثُمَّ»

 تکرار یک کلمه یا یک جمله در عرب نشان از تاکید است.

 ها باید به همین نرمی حرکت کرد. یعنی تاکید. یعنی دوبار بفهم. در خواندن سوره

 روز در آگهى به دومى و مرگ هنگام در آنان آگهى به مربوط اولى بلکه نیست، آن تاکید اند گفته بعضى ولى

 .است قیامت

 کنند ولی برخی با این مشکل دارند. حضرت عالمه با این مخالفتی نمی

 ای دارد. الزم نیست بگویی که این مال دنیا و این مال آخرت است. گرفتن یک محاسن خیلی ویژهتاکید 

کند و ممکن است دو جمله شبیه هم باشند و  بار تکرار می 3روشی که در تفکر در این سوره داریم جدل است و 

 جمله سوم هم در همان معنا باشد.

 را مطلب تا نموده، تکرار را آن بار سه تا ردع از بعد است ردعى جمله این «الْجَحِیمَ لَتَرَوُنَّ الْیَقِینِ عِلْمَ تَعْلَمُونَ لَوْ کَلَّا»

  باشد، کرده تاکید

 تاکید چیز بسیار مهمی است. سیستم تاکید را باید متوجه شوید.

 باشد، نداشته راه آن در تردید و شک که است علمى معناى به «یقین»کلمه  و

ایم معناشناسی یقین انجام شده  خواهیم راجع به آن صحبت کنیم. و تا به حال ندیده داشته باشید که میبه یقین توجه 

 دهند. باشد و همه همین معنای حضرت عالمه را ارائه می

 لشغلکم الیقین بعلم االمر تعلمون لو»کالم  تقدیر شده، حذف «بدانید یقین علم به اگر»جمله  در «اگر -لو»جواب  و 

 به مفاخرت از را شما ببینید آنچه ببینید را امر حقیقت یقین علم به اگر -بالکثرة التفاخر و التباهى عن تعلمون ما

 است، نو از کالمى «الْجَحِیمَ لَتَرَوُنَّ»جمله  و. است بوده «داشت خواهد باز نفرات کثرت
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گویند از نظر ادبی در قرآن صحیح  میممکن است که کسی لترون الجحیم را جواب لو بداند و اینکه حضرت عالمه 

رسد. یعنی چیزی بین اگر و ای کاش  می« ای کاش»است که جواب لو در قرآن حذف می شود و معنای آن به 

 آید. شود. به نوعی درش دلسوزی می می

 را با خبر محذوف در نظر بگیریم.« لو»این بهتر است که 

است.  بوده داشت خواهد باز نفرات کثرت به مفاخرت از را شما ینیدبب آنچه ببینید را امر حقیقت یقین علم به اگر

شود  آید می این است که حتما نکردید ولی وقتی چنین می« لو»یک معنای  "شد که... نمی»شود که  گونه می این

 آید. تا اینجا وقف ما وقف الزم است. نقطه می« کردید؟! شد که می نمی»

 خواهید است مفاخرت این جزاى که را جحیم زودى به که خورم مى سوگند: مایدفر مى است، قسم الم آن در الم و

 «لو»حرف  جواب تواند نمى «الْجَحِیمَ لَتَرَوُنَّ»جمله  اینکه به اند. کرده واستدالل کرده تفسیر اینطور دیگران. دید

 رؤیت و است نشدنى جمله این مضمون فهماند مى آید در جمله هر سر بر رساند، مى را امتناع حرف این چون باشد،

 .گیرد نمى قرار شدنى نشدنى، جواب و است، آن وقوع تحقق معناى به چیزى هر

 مضمون به بخواهد شریفه آیه و باشد قیامت در آن جحیم، رؤیت رؤیت از مراد که است این بر مبنى تفسیر این و

 دیدن از مراد که آید مى بر کالم ظاهر از بلکه نیست، مسلم خیلى این و کند، اشاره « یَرى لِمَنْ الْجَحِیمُ بُرِّزَتِ وَ»آیه 

 آیه از که طورى به که است، قلب رؤیت منظور است، بصیرت چشم به و قیامت از قبل و دنیا در آن دیدن جحیم،

 مِنَ لِیَکُونَ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مَلَکُوتَ إِبْراهِیمَ نُرِی کَذلِکَ وَ»است،  الیقین علم آثار از خود شود مى استفاده زیر

 سرگرم که مردمى براى و است قیامت از قبل قلبى رؤیت این و گذشت آن پیرامون در بحث که ،«الْمُوقِنِینَ

 پیدا الیقین علم نیست ممکن افرادى چنین چون است، ممتنع امرى آنان مورد در بلکه دهد، نمى دست مفاخرتند

 .کنند

 لترون... که مستأنفه است و الم سوگند دارد و کاری به دنیا و آخرتش نداریم.یک حالت که همان معنای 

 را با لترونّ جوابش بگیریم.« لو»یک حالت اینکه 

 دهد. اند دست نمی یعنی رویت قلبی قبل از قیامت است و برای کسانی که سرگرم مفاخره
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 حالت است: 2پس 

 شده بدانند. و نظر اصلی عالمه این است که لو تعلمون... تمام

و دوم اینکه لترونّ را رویت قبل از قیامت منظور است. و این سخن گذشتگان است و علم یقین برای هر انسانی اتفاق 

 افتد. افتد و هر انسانی برایش برزت الحجیم اتفاق می می

 چون علم یقین برایشان حال نشد پس رویت جحیم هم برایشان حال نشد.

 امتناعیه است.  حرف شرط است و حالت« لو»

یک قاعده کلی در ادبیات عربی قرآنی هست که شما هر جایی که ادبیات پا داد و توانستید که با نظام عربی تطبیق 

گیریم.  شد جواب محذوف باشد پس محذوف می توانید از آن برداشت داشته باشید. یعنی اگر اینجا می بدهید می

گیریم. البته این سیاق کامال شرط و جزائی است و جای نگرانی  اب میشده گرفته شود خب با جو اگر با لترونّ می

 کنند. اند و همدیگر را تایید می اید و همه مطالب پشت در پشت هم نیست و از هر مسیر که بروید به خطا نرفته

 بینند، مى محض یقین با را جحیم که است این معنایش و است یقین خود «الیقین عین»از  مراد «الْیَقِینِ عَیْنَ لَتَرَوُنَّها ثُمَّ»

 با قیامت در آن دیدن الیقین عین به و است دنیا در و بصیرت چشم با دوزخ مشاهده قبل آیه در «یقین علم»از  مراد و

  است، ظاهر چشم

 اینجا علم الیقین، مشاهده در دنیا است.

الیقین با اینکه  شود. عین ه نمایان میاند و چشم ظاهر یعنی برای هم در عربی حضرت عالمه چشم ظاهر نیاورده

اش باالتر نیست ولی توسط یک تعدادی  افتد ولی علم الیقین با اینکه مرتبه اش باالتر است برای همه اتفاق می مرتبه

 شود. خاص دیده می

 بیند. اگر کسی در دنیا چشم بصیرت نداشته باشد علم الیقین را نمی

 «.النَّعِیمِ عَنِ یَوْمَئِذٍ لَتُسْئَلُنَّ ثُمَّ» :فرماید مى دارد، قیامت در بازخواست و سؤال از سخن که است بعدى آیه دلیلش»

 آن در دخول از بعد دومى از مراد و جحیم در دخول از قبل اولى، رؤیت از مراد اند، گفته مفسرین از بعضى ولى

 .است قیامت در رؤیت دو هر از منظور خالصه و است
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 .است مشاهده و دیدن دومى از و معرفت، اولى رؤیت از منظور: اند گفته دیگر بعضى

 بعضى و است دوزخ در خلود و استمرار فهماندن براى صرفا تکرارش و است رؤیت یک مراد. اند گفته بعضى هم

 .است ضعیف آنها همه که اند، گفته دیگر وجوهى

 الیقین است. الیقین همان عین محض

شود همه با معناشناسی یقین حل  شود زیرا گیرهایی که ایجاد می کردیم مشخص می راجع به یقین که صحبت

 ای است. اند نکته شود. خود اینکه این جا حق الیقین را نیاورده می

 قبلى خطابهاى همچنین و «شوید مى خواست باز»خطاب  که آید مى بر سیاق ظاهر از «النَّعِیم عَنِ یَوْمَئِذٍ لَتُسْئَلُنَّ ثُمَّ»

 سرگرم که هستند کسانى آنان بین در که جهت بدان است، مردم عموم به همه «ترون»و  «تعلمون»، «زرتم»، «الهیکم»

 خبرشان بى نعمت صاحبان یاد از نعمت در تکاثر ماندند، خبر بى پروردگار خود از شده، خود پروردگار هاى نعمت به

 کرده،

کنند. یعنی خدا  کنند خدا خدا می است که وقتی جایی گیر میهایی  یک جایی از آیات سوره یونس که بحث آدم

ها متمرکز است. این حرف  توانند بخوانند و ذهنشان روی نعمت خوانند یعنی خدا را خالص نمی هایش می را با نعمت

شود  حضرت عالمه این است که تکاثر در نعمت دیگر کاری به صاحب نعمت ندارد و وقتی دچار مشکل می

 ه اگر نجات یابم از شاکران خواهم بود، نه عابدان.گوید ک می

 واقع در ولى است، مردم عموم متوجه بلکه نیست، خاصى طایفه متوجه ظاهر به سوره این تهدید و توبیخ آرى 

 .کرده خبرشان بى خدا از تکاثر که است کسانى همان آن و است ایشان از خاصى طایفه متوجه

 آن بر «نعمت»کلمه  که چیزى هر یعنى است، ها نعمت مطلق ،«نعیم»از  مراد که آید مى بر سیاق ظاهر از همچنین و

 .شد خواهد بازخواست داده او به خدا که نعمتى هر از انسانى هر پس باشد، صادق

 را او منفعت و خیر نوعى به و است علیه منعم کمال و زندگى با سازگار که چیزى هر یعنى -نعمت اینکه براى

 آن از و باشد او براى سعادتى استعمال این که کند استعمالش موردى در که شود مى نعمت وقتى -کند مى تضمین

  ببرد، کار به آن خالف در اگر اما ببرد، سود سعادت
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 یعنی امکانات وقتی انسان را به کمال برساند نعمت است.

 که چند هر نیست، گوش با سازگار آب چون نیست نعمت دیگر بریزد خود گوش سوراخ در را آب نعمت مثال

 است. نعمت نفسه فى خودش

 او کمال درجه منتهى و او سعادت همان که را خلقتش از نهایى هدف و غایت و آفریده را انسان تعالى و خداى

 و «لِیَعْبُدُونِ إِلَّا الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما وَ» :فرمود خودش که چنان هم داده، قرار خود درگاه به عبودى تقرب است

 از و است او سعادت مایه آنچه تمامى سبحان خداى و باشد مى اش بنده به نسبت الهى والیت همان عبودى تقرب این

 ظاهرى هاى نعمت همه از است عبارت آن و شود مى منتفع کرده خلق آتش براى که غایتى سوى به سلوکش در آن

 .نهاده او اختیار در که باطنى و

 را آدمى که است طریقى همان برساند مطلوبش غایت به را انسان که خداپسندانه طریق به ها نعمت این استعمال پس

 گرفتن نظر در بدون و دلخواه طور به آنها استعمال و رساند مى است اطاعت همان که خلقتش از هدف و غایت به

 سبحان خداى چون است، معصیت خود این و است هدف از بریدن و گمراهى هدف، نه اند وسیله ها نعمت این اینکه

 اعمالش نموده، حساب بازخواست عملش از تا برگردد سویش به انسان که کرده حکم ناپذیر تبدیل و رد قضایى به

  است، الهى هاى نعمت استعمال همان رسند مى حسابش به گفتیم که بنده عمل و دهد جزایش آن طبق بر و برسد

 کنند و جای بحث دارد.حضرت عالمه از عمل مطرح میاین تعریفی است که 

  إِلى أَنَّ وَ  الْأَوْفى الْجَزاءَ یُجْزاهُ ثُمَّ  یُرى سَوْفَ سَعْیَهُ أَنَّ وَ  سَعى ما إِلَّا لِلْإِنْسانِ لَیْسَ أَنْ وَ» :فرماید مى تعالى خداى لذا و

 را نعمت شکر آیا کرد، مصرفش صورت چه به که است، الهى نعیم از سؤال بنده عمل از سؤال پس ،« الْمُنْتَهى رَبِّکَ

 نمود؟ کفران را آن یا و آورد بجاى

 طور است که انسان یک سری امکاناتی دارد، یک رویکرد تکاثر است و یک رویکرد نعیم است.  در واقع این

 دهد. یگذاریم تکاثر؟ چون انسان آن نعمت را سبب فخر و تفاخرش قرار م چرا نامش را می

 گوییم؟ چون آن امکانات سبب هدایت او بوده است. چرا نعیم می
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خواهند ببینید که چقدر آن امکانات برچسب تکاثر خورده و چقدر برچسب نعمت رویش  پرسند؟ می چرا سوال می

 خورده باشد.

 نعمت یعنی آن چیزی که وسیله کمال است.

تکاثر است. همان تعدادی که تکاثر است یعنی نعمت سوخت تا نعمت است و فالن تعداد  900مثال از کل وسایلش 

 شده است. باید بررسی شود که تکاثر آیا همان تفاخر است یا خیر و...؟

 در نعمت جنبه تکامل تنها قابل قبول است.

ای بگویید  اگر بخواهیم یک برداشت خیلی ساده از سوره داشته باشیم چنین است و هر جایی که قرار باشد سوره

 ما برداشت ساده را داشته باشیم.حت

هایی که انسان را به  های بیهوده. یعنی لذت انسان در معرض لهو به وسیله تکاثر است. لهو یعنی گرایش به لذت

 ها ارزش افزوده نیست.  ها نیست. در آن رسانند و هیچ کمالی در آن کمالی نمی

الیقین قابل رویت  کشاند. البته جحیم با علم وی دیگر میکه این تکاثر انسان را به حجیم از یک سو و به قبر از س

 الیقین دارد.  است. حاال هر کسی که علم

الیقین دارد ولی یک زمانی  کنند. یعنی درست است که در دنیا احتیاج به علم ولی همه به یقین جحیم را مشاهده  می»

شود. یعنی  ستفاده کرده است سوال و بازخواست میبینند و از همان امکاناتی که فرد به لهو آن را ا همه آن را می

شود. یعنی فرد  آور می ها عذاب شود. یعنی عدم پاسخگویی به همان نعمت هاست که تبدیل به عذاب می برآیند همان

 «ها همه یعنی خسر. کننده نداشته است. استفاده کرده ولی به کمال نرسیده است و این جواب قانع

ساده معمولی از سوره بود. این یک گزارش ساده از سوره است و نباید از هیچ حالی این این یک برداشت خیلی 

 برداشت از ذهن ما خارج شود.

گرایی یعنی امکانات انسان او را به لهو بکشاند.   گرایی است، فعال معنایمان همین است. کثرت  تکاثر به معنای کثرت

 گرایی است. گرایی همراه با لذت کثرت

 آییم. ها می سراغ واژهحال 



11 
 

هایی بروید این لذت است. مثال  سر قبور رفتن چه لذتی دارد؟ برخی چیزها برای ما لذت ندارد، ولی مثال در جمعیت

کسی مدرک دکترا داشته باشد و به او بگویند دکتر! این برایش لذت دارد. مثال بگویند دِه باال یا دِه پایین. مثال وقتی 

 ، با افتخار بگوید که دِه باالییم.رود ثبت نام کند می

رساند  گویند نه، اگر بگوییم که به کمال نمی رساند، می آیا ورزش هم تکاثر شده است؟ اگر بگوییم که به کمال می

گیرد. الحمدهلل برای برخی  شان می گویند که یعنی چه؟! اگر بگوییم که ورزش برای رضای خدا باشد، خنده می

که برای رضای خدا شود. مثال از مسئول بپرسی که آیا رضایت خدا در المپیک هست؟  می  چیزها نباید تالش کرد

 جا چنین جایگاهی نیست. گوید که این

 اند.  دهد، خدا را حذف کرده گوید شهید را برای خاک و میهن می بسیج هم شعر می

گیری  لم و دین رسما جدا شد و موضعبنابرین از تحوالت علمی که در قرون جدید اتفاق افتاد این بود که رابطه ع

 ترین چیز بود. ای نسبت به دین گرفتند. حتی تفکر را از خدا جدا کردند. تفکر که مقدس خیلی متعصبانه

ها نسبت به دینی  رود، این ای از ابهام می ها در هاله ها ارزش در برخی از مباحث فلسفه برای کودکان و خیلی از این

 تر از آن به خدا چیست؟ روند. باالتر از علم و نزدیک کنند. در حدّ اعدام یک نفر پیش می یشدن علم، قیامت برپا م

توان گفت  گونه است. اصال نمی شود، جاذبه این متن علمی، متنی است که فاعل نداشته باشد. باید بگوییم که این می

 خندند. یگونه باشد زیرا همه به این م کرده که جاذبه زمین این« شاء»که خداوند 

ای است که نزد اهل دنیا نه تنها باطل است  حرف من این است که هر نعمتی انسان را باید به خدا برساند، این گزاره

کنید. او را از  آور است. حرفشان این است که شما دارید انسان و علم را مضاف می است. خنده« مضحک»بلکه 

ای مثل آموزش و  نسان بگیر تا آزاداندیش باشد. خدا را یک مولفهگویند که خدا را از ا گیرید. می آزاداندیشی می

 دهد. خدا آن جاست و ما اینجا! داند. خدا را شانی می داند. خدا را هست مطلق نمی پرورش می

 گویند. های خودمان این را می گویند که قرآن متن درون دینی است، همین دانشگاه مثال می

 «کال لو تعلمون علم الیقین»
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تواند مفعول به باشد و حتما باید مفعول مطلق باشد. علمی  الیقین نمی عول به تعلمون در این آیه نیامده است. علممف

آید  الیقین دارد حتما با تکاثر در تعارض است و هر علمی که به کار تکاثر و لهو می شان علم که در این سوره

تکاثر باشد و اگر علمی نتواند ضدّ تکاثر باشد علم مورد نظر الیقین نیست. علم اگر علم است باید بتواند ضدّ  علم

شود که از تناکح  شویم، برای علم و یقین تعریفی ایجاد می جا یک ساحتی برای علم قائل می سوره نیست. در این

 آید. علم و یقین، ضدّ تکاثر و کوثر پدید می

گیری  فعل است و مفعول به واسطه ایجاد و شکلتفاوت مفعول به و مفعول مطلق این است که مفعول مطلق توصیف 

گوییم که مفعول به حذف شده است و  گیری است. این دو خیلی با هم فرق دارند. می فعل است. یا بستر شکل

 مفعول به هر چه هست ضدّ تکاثر است.

. ظاهرش خیلی علم مفعول به دارد، ولی در این سوره علم فارغ از مفعول به آمده است. خیلی سوره عجیبی است

شوید بحث کثرت و بحث علم، بحث یقین، بحث رویت، سوال، نعیم، لهو و  دهد ولی وقتی وارد می نشان نمی

 کند. زیارت را مطرح می

مهم است که قبال در سوره کوثر راجع به آن صحبت کردیم. « کثر»هایی که در این سوره است یکی واژه  در واژه

 تکاثر بود را مرور کنیم.  هایی که راجع به مگر آن که بخش

بیند به لهو کشیده  بیند یا اینکه چون تکاثر می سوال این است که اگر کسی اراده لهو داشته باشد اشیاء را تکاثر می

 شود؟ این قضیه مرغ و تخم مرغ است. ولی کدام مقدم است. می

 ید بررسی کنیم. جا بر تکاثر است. با وقتی که باب افعال است نظر بر فاعل است و نظر این

 های ماست )البته ما از تولید فرض نگران نمی شویم و با حرف یقینی ما متفاوت است(: ها فرضیه این

شود. البته هر لهوگرایی در تکاثرگرایی خود پیشرفت  ها دید تکاثری به دنیا داشته باشد لهوگرا می اگر انسان (1

 کند.  می

شود لهو  یابد و چون به تکاثر گرفتار می را در حالتی از تکاثر میکند امکانات خود  چون انسان اراده لهو می (2

 یابد. در او شدت می
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مفاهیمی مثل لهو و لعب و تکاثر بعد از عقل ممکن است. این اشتباه است که بگوییم که دوره اول لعب است. زیرا 

ها بعد از بلوغ فرد  ندارد و اینشوند. زیرا بدون عقل مقصدیابی معنا  این مفاهیمی است که با ظهور عقل معنا می

 آید. می

دهد، تکاثر در ارتباط با بیرون است. هر دو در مواجهه است. لهو در مواجهه با امر خارجی است  لهو در انسان رخ می

و تکاثر هم مواجهه با امر خارجی است. یکی اسم است و یکی فعل است. وقتی دو چیز در وجود انسان است و آن 

بات نزدیک است مقدم است یعنی موتور حرکت تکاثر در زندگی لهو است. یعنی انسان با تکاثر که به وضعیت ث

های آن ماشین است و دلیلش هم این بستر  کند. یعنی لهو چرخ شود. لهو او را به سمت دوزخ هدایت می مواجه می

کند. اسم دنیا را دارِ  ر چشم باز میآید در دارِ تکاث دارد که این بستر حالت تزاحم دارد. از همان اول که کودک می

 اش با تکاثر را اصالح کند.  ماند که مواجهه گذاریم. در صورتی انسان از لهو باز می تکاثر می

شاکله دارد یک شاکله خلقی و یک شاکله عبودیتی دارد. در شاکله خلقی خودش است و کثرت ولی  2زیرا انسان 

 در شاکله عبودتی امر واحد است.

*** 

 ساعت دوم

 که مسافران کربال هم در جلسه صحبت کنند و ما را مستفیض کنند صلوات.  برای این

 هر کدام از دوستان که سوغات، مطلب، راهبرد، مهارت یا هر چیز دیگری از سفر عتبات برایمان آوردند بفرمایند. 

هایی که به این سفر آمده بودند تنوع زیارت وجود داشت و سوال خیلی از  به عدد انسان نفر اول)خانم شهیدزاده(:

 خواست بدانیم زیارتمان قبول است یا نه؟  دوستان این بود که آیا زیارت ما قبول است یا نه؟ دلمان می

اولین اتفاقی که در زیارت ها در زندگی دنبال رویت هستند. دنبال تغییر وضعیت هستند.  به این جواب رسیدیم: انسان

و این که « های زندگی من من و عادت»کنند. دیدن  سری از عاداتشان را ترک می ها یک افتد این است که انسان می

های من دارند. زیارت من مشخصا زمانی قبول است  ایم چه نظری در مورد عادت امامی که ما به محضرشان رسیده

پسندد را کنار بگذارم. در مرحله اول فهم این موضوع و در مرحله بعد قبول و  نمی که عادات اشتباهی که دارم و امام

 کند که من از امام دور باشم یا نزدیک باشم.  عملی کردن این موضوع. دیگر فرقی نمی
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ادات روی اربعین فرمودند: این حادثه راهپیمایی را شکر کنید. این ع مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در مورد پیاده

جا دارید در خودتان حفظ کنید. برادری را، مهربانی را، توجه به والیت را، آماده  و حاالتی که این دو سه روز آن

شدن بدن برای سختی را، ترجیح دادن عرق ریختن و سختی بر تنبلی و راحتی را. در تمام زندگی باید این را دنبال 

 کرد. 

م کاظمین رفتار خوبی با زوار ندارند. به کاظمین که رسیدیم قرار شد که به بنده بارها شنیده بودم که خدا نفر دوم:

نوبت از وسایل مراقبت کنیم و زیارت برویم. وقتی نوبت بنده شد که زیارت بروم شارژر همراهم بود. انتظامات 

جا مدفن دو  رفتار بدی با من داشتند و مرا برگرداندند. این موقع بود که به این موضوع فکر کردم که این

جا دانشگاهی است که زکیّ شدن و کظم  شان کظم غیظ و تزکیه است و این امامی)علیهماالسالم( است که ویژگی

دهد و این رفتار خدام هم راهی برای تمرین این دو ویژگی است. اصال تمام دنیا دانشگاهی  غیظ را به ما آموزش می

کند. خالصه من نتوانستم زیارت بروم و از  سان تقویت میهای مختلف صفات مختلف را در ان است که در فرصت

 نامه خواندم و برگشتم.  بیرون حرم زیارت

تریم تا حرکت اجتماعی.  موضوع دیگری که ذهن مرا مشغول کرد این بود که همیشه  ما در حرکت فردی موفق

دند زمان را مدیریت کنند. معموال امسال که برخالف سال گذشته گروهی نرفتیم همه راضی بودند و بهتر توانسته بو

رسند. این یک ضعف است که در مدرسه هم  ها و شیعیان در حرکت فردی بهتر به نتیجه می طور است که ایرانی این

 های جمعی هم موفق شویم.  وجود دارد. و باید یک تمرینی داشته باشیم تا در حرکت

روم و  السالم( می کرد که به سمت امام)علیه ا تداعی میروی اربعین برای من این حس ر حضور در پیاده نفرسوم:

 اهلل تعالی فرجه( بود.  ای آمادگی برای ظهور حضرت حجت)عج مقدمه

کااردیم کااه  زدیاام احساااس ماای  السااالم( حاارف ماای  امیرالمومنین)علیااهجااا وقتاای بااا   آننفرچهارم)خااانم اد(اا (:

رویم تمام حواسامان   که وقتی زیارت می داریم. به خاطر اینجا چنین حسی ن شنوند ولی نوعا این السالم( می امام)علیه

جا هم اگر کارهایمان را کنار بگاذاریم و فقاط باه     ایم. این السالم( است، تمام کارهایمان را کنار گذاشته به امام)علیه

اسات. اماام را   گیریم. برای امام بُعد مسافت مطرح نیست برای ما مطارح   السالم( توجه کنیم حتما جواب می امام)علیه

الساالم(  را   در ضریح محدود نکنیم. ضریح امام تاا آسامان کشایده شاده اسات. وقتای زیاارت ناماه اماام علی)علیاه          
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اهلل علیه و آله( است. اماام علای و رساول خدا)علیهماالساالم( یکای       نامه حضرت رسول)صلی خوانیم گویا زیارت می

 هستند.  

کردیم. با محوریت اصالح قصد  حضور داشتیم سوره حج را کار می ما در گروهی که نفر پنجم )خانم منزوی(:

کردیم  نفره حرکت می2نفره بودیم و  35روی یک گروه  حول محور امام در جهت تشکیل امت واحده بود. در پیاده

ترین های گروه بتوانند همراهی کنند. با توجه به این که مسیر  و سرعت حرکت گروه به نحوی بود که ضعیف

ها و توجهات خودشان در جهت تحقق یک جمع منظم  ای است باید افراد از خواسته روی مسیر پر جاذبه هپیاد

شمردند. یک بهشت کوچک بود. این نکته مهم است که چگونه این موضوع  گذشتند و قصد جمع را محترم می می

ه قصد امام چیره شده است. باید در مان ب ادامه پیدا کند و قصدمان بشود قصد امام. افسوس ما این است که تعلقات

 فرهنگ ایرانی تشخصات کنار برود و فطرت حاکم شود. 

دریافتی « ما رایت اال جمیال»که فرمودند:  اهلل علیها(  من درخواستم این بود از جمله حضرت زینب)سالم نفرششم:

بودم که برای انجام آن ماموریت به خواست این سفر را از روی عادت بروم و دنبال ماموریتی  داشته باشم. دلم نمی

دهد. تحمل  سفر بروم که بالخره ماموریتی به من محول شد. به نظر بنده وجود ماموریت به انسان سعه وجودی می

شود کار را زیباتر انجام دهی. چون در حضور امام هستی. این جمله  شود. این سعه وجودی باعث می انسان زیاد می

 باید در بروزات ما بوجود بیاید که هر کاری را به بهترین و زیباترین نحو انجام دهیم.  علیها(اهلل   حضرت زینب)سالم

 

*** 

 گذاریم:  مرحله را پشت سر می 3کنیم  ای را کار می وقتی سوره

 آوریم. روش پژوهش در می -

 موضوعات پژوهش  - 

  شد. های سوره انتخاب می های موضوعی که با توجه به واژه پژوهش - 

 ها.  * روش پژوهش وابسته است به پژوهش های موضوعی سوره
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چون واژه علم زیاد در قرآن «. روش پژوهش»اگر بخواهیم راجع به علم یا یقین پژوهش کنیم نیاز دارد به یک 

رسیم. پس باید روش پژوهش دربیاوریم.  تکرار شده و اگر بخواهیم از تک تک آیات گزاره بنویسیم به نتیجه نمی

 ز به یک راه میانبر داریم. نیا

 های سوره هستند.  *محور موضوعات پژوهش، گزاره

 چند مورد از موضوعات پژوهشی سوره تکاثر: 

 نقش تکاثر در به لهو کشیده شدن 

 فرآیند به لهو کشیده شدن انسان در زندگی روزمره 

 نقش علم در مقابله با لهوگرایی 

  انواع یقین در سوره تکاثر 

  یقین با رویکرد تنوع آن 

 ای انواع رویت با رویکرد تفکر مشاهده 

  ماهیت دنیا و چگونگی سالمتی در آن 

 ها در هدایت و گمراهی نقش نعمت 

 

 *پژوهش موضوعی سوره 

سوره مبارکه کوثر را بررسی کردیم. بحث کثرت و تبدیل آن به کوثر یا تکاثر را انجام دادیم. و بحث لهو و 

 ب، زینت، تفاخر و تکاثر.ارتباطش با لع

 علم و انواع آن، اثرات آن، چگونگی تحقق آن 

 یقین و انواع آن، اثرات آن، چگونگی تحقق آن

 در فاتحه کتاب شاکله جریان، کوثر به این صورت تعریف شده است: کلمه وصل به ثابت جاری. 

 در معناشناسی کثرت کار طویلی انجام شد. انواع کثرت بررسی شد. 
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موضوع کثرت در این است که هر پژوهشی که بصورت میدانی باشد با کثرت و عدد سروکار دارد. کثرت  اهمیت

 شناسی باید روش های میدانی، معیار مشخص داشته باشند. موضوع مهمی است بخصوص در علوم پایه. در روش

توانند کمیت را  شده است. نمیهای ناکامی تولید علم به خاطر این است که معیارهای کثرت استخراج ن یکی از علت

 به کیفیت تبدیل کنند. 

 ای را سنجید و ارزیابی کرد.  توان هیچ مواجهه توان سنجید. اگر معیار ارزیابی نباشد نمی وزن علمی افراد را نمی

 کثرت مختص به عالم خلق است و در مورد خدا معنا ندارد. 

 کند.  در مورد هستی موجودات معنا پیدا می

 نهایت معنا دارد.  خدا مفهوم بی در مورد

 نهایت بودن خدا به معنای زیاد بودن نیست. بی

 شود.  نهایت، از مقوله کثرت خارج می بی

توان بستر وقوع کثرت معرفی کرد. کثرت با موصوفش   گیرد موصوف را می ها و اشیا تعلق می به پدیده کثرت:

 ست. ای در عالم خلق ا شود و این موصوف شیء شناخته می

 بندی کرد.  توان واژه های کثرت را طبقه در علوم پایه می

مدیر کسی است که بداند چگونه کیفیت را تبدیل به کمیت کند. واژه این کار در «: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک»

 است.« وزع»قرآن 

امکان تولید علم نیست اگر کیفیت و کمیت را نتوانیم به یکدیگر تبدیل کنیم. در این صورت حقایق عالم را به 

شود. تولید علم باید  های کثرت را بیشتر بشناسیم تولید علم بیشتر می توان ارتباط داد. هر قدر حوزه نیازهای بشری می

توان اثبات کرد. در علوم انسانی  پایه کمیت وجود دارد و میاز علوم پایه شروع شود و ثابت شود. چون در علوم 

باید اجرا شود. یکی از کارهای سوره تکاثر تولید علم است. با وجود اینکه دنیا در این سوره مذمّت شده است. البته 

 کنیم.  ها ورود نمی کنیم و به این پژوهش شناسی می شویم. فعال موقعیت ما زیاد وارد این بحث نمی
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 (2رَبِّهِمْ یَتَوَکلَون )انفال  إِیمَانًا وَ عَلىَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ وَ إِذَا تُلِیَتْ عَلَیهِمْ ءَایَاتُهُ زَادَتهْمْ 

 میزان سنجش ایمان: توکل و وجلت. 

سید که آیا ایمانم کثرت پیدا کرد یا نه؟ معیارش وجلت و در اثر یک عمل ربانی مانند اعتکاف؛ باید از خود پر

 توکل است. 

مان در چه که ببینیم ایمان شود؟ این یک معیار است برای این خوانیم چقدر قلبمان وجلت می وقتی آیات خدا را می

 حد است. 

 معیار اشمئزاز در سوره زمر آمده و آن سر طیف وجلت است. 

دهد. پس مهم نیست که االن کجا هستم. مهم این است که با  دهد. به شتاب ما نمره می خدا به سیر رشد ما نمره می

 چه سرعتی رشد کنم. 

مند است، علت و معلول دارد. کسی که در این نظام قرار بگیرد دریافت دارد. نظام علّی، نظام  موضوع معنویات قانون

شود ولی نظام علّی  است. نظام اسباب نقض می« الیه الوسیلهوابتغوا »است. نظام اسباب « من یتق اهلل یجعل له مخرجا»

 شود.  نقض نمی

اهلل علیها( حتما روحی تمثل پیدا  شود . مثال برای باردار شدن حضرت مریم)سالم در معجزات هم نظام علّی نقض نمی

حتی یک خطبه هم برای ما خوانده است. گرچه  اهلل علیه و آله( ده سال در مدینه نماز جمعه می کند. پیامبر)صلی می

 باقی نمانده است. 
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کا  رث    )جلسه   دوم(  سوره مبارهک             13/9/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ت

 

برای سالمتی و دستیابی به خیرات و برکات صلوات بفرستید. برای اینکه خدا گناهان ما را ببخشد و با فضل و 

شود برطرف شود   رخورد کند صلوات بفرستید. برای این که موانع فیض که مانع آموختن حقایق میکرمش با ما ب

 صلوات بفرستید. 

 بحث ما سوره تکاثر است. 

های  ی لهو و تکاثر است. لهو، لعب، زینت، تفاخر و تکاثر مولفه شویم واژه  ها مواجه می هایی که با آن اولین واژه

گیرد.   ها صورت می دنیا یعنی برخورداری از نوعی تحرک و دریافت که در بستر متغیرحیات دنیا هستند. حیات 

 های خیالی، جسمی و فکری و.... تحرک

به هر حال مواجهه و دریافتی دارد که بصورت القا است. مواجهه مقدمه دریافت است، در دریافت، حیات هست. 

 . در حال شدن است. حیات یعنی تحسس ) حس داشتن(، که برای عالم خلق است

در مقابل حیات دنیا، حیات آخرت است. حیات آخرت برخورداری از نوعی دریافت حقیقت که در بستری ثابت 

گیرد و تغییر ندارد. در واقع، تجلّی است. برخورداری از نوعی تجلّی و دریافت حقیقت در بستر ثابت.   صورت می

 بیند.   کند و نمی  ور فقط حس میبیند و انسان ک  این حقیقت را انسان بینا می

تا را به صورت دیگری گفته است. در  5مولفه از حیات دنیا گفته شده و در سوره تکاثر همین  5در سوره حدید 

 سوره تکاثر سیر را بیان کرده است. الهکم التکاثر حتی زرتم المقابر، از لهو تا قبر را گفته است. 

شف مختصات کلمه در دستگاه استفاده کنیم. حیات دنیا را دستگاهی فرض کنیم توانیم از طریق ک  در فهم واژه می

ها استخراج کنیم و معنی تکاثر را در بیاوریم.  گیرد. نسبت تکاثر را با دیگر مولفه  که در مقابل حیات آخرت قرار می

 های دستگاه را استخراج کنیم، از کل به جزء بیاییم. راهش این است که ویژگی

آید که فردی که   ای نیست. فخر زمانی بوجود می ی ذرات دنیا لهو، لعب، زینت، تفاخر و تکاثر هست، مرتبه در همه

 گیرد.   داراست در مقابل یک انسان ندار قرار می
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ی دیگر تبیین  ای با کلمه های حیات دنیا را در بیاوریم. نسبت بین کلمات که پیدا شود هر کلمه باید اول ویژگی

شود که هر کسی چقدر   شود. مشخص می  ی عملکرد هر کدام روشن می کند، شیوه  ستگاه شاکله پیدا میشود. د  می

 در حیات دنیا هست. 

گیرد.   خواهد تخصصی را یاد بگیرد، مثال جراح شود، پس غایت جراح شدن است که آخر قرار می  یک نفر می

برد، پس باید   سال زمان می 12رسیدن به علم و تجربه خواهد.   جراحی در رشته پزشکی است، تجربه بالینی هم می

 خواهد.   انگیزه داشته باشد. انگیزه باید در امتداد کار وجود داشته باشد. هر شغلی این مقدمات را می

 شود: این یک دستگاه است.  پس این موارد دستگاه تخصص یافتن در هر شغلی هستند. نابرده رنج، گنج میسر نمی

خواهد به مال برسد در زمان کوتاه، بدون سیر مراتب و یک شبه. در این   ر: در این دستگاه انسان میدستگاه مَیسِ

رسد. مَیسِر یعنی چیزی را با سهولت   دهند. اگر کسی باخت تمام داراییش به دیگری می  دستگاه یک بازی ترتیب می

 غیر عادی و غیر متعارف به دست آوردن. 

گویند مختصات یابی واژه. در این صورت کارکرد   فهمد، به این می  مد و واژه را دستگاه میفه  وقتی انسان واژه می

گیرید که اطالعات زیادی به شما   ها را یاد می ای از واژه توان فهمید. خوبی دستگاه این است که مجموعه  واژه را می

 دهد.   می

اند معنایی دارد. البته صرف چینش  رتیبی ذکر کردهی حضرت عالمه )طباطبایی( در آیات این است: هر جا ت شیوه

 مهم نیست. 

 

 اولین بحث حیات دنیاست. 

 های حیات دنیا و(ژگی

 . حیات دنیا در مقابل حیات آخرت در نظر گرفته شده است. 1

 (86الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ یُنصَرُونَ )بقره/أُوْلَئکَ الَّذِینَ اشْترَوُاْ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا بِاالَخِرَةِ فَلَا یخُفَّفُ عَنهْمُ 
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فهمیم که حیات دنیا صرف بهره گرفتن از دنیا نیست.   شوند. پس می هیچ وقت حیات دنیا با آخرت با هم جمع نمی

تواند رویکردش را تغییر دهد. پس حیات دنیا   حیات دنیا رویکرد انسان به زندگی است و اختیاری است. چون می

 گیری از حیات دنیا.  جهان بینی انسان به دنیا است، نه بهرهنوع نگاه و 

 شود.   ای زینت داده می (، حیات دنیا برای عده212الدُّنْیا)بقره/ الْحَیاةُ کَفَرُوا لِلَّذینَ زُیِّنَ .2

 وَ الْأَنْعامِ وَ الْمُسَوَّمَةِ الْخَیْلِ وَ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ نَمِ الْمُقَنْطَرَةِ الْقَناطیرِ وَ الْبَنینَ وَ النِّساءِ مِنَ الشَّهَواتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زُیِّنَ

 شود همین امکانات.   متاع حیات می (14آل عمران/) الْمَآبِ حُسْنُ عِنْدَهُ اللَّهُ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ مَتاعُ ذلِکَ الْحَرْثِ

شأنیتی   گذارد. برای زنان و فرزندان و اموال خود  کنار میشود جهاد را   زینت دادن حبّ: فردی که با دنیا مواجه می

 گویند.   گذارد. ترجیح دنیا به احکام و اوامر الهی را حیات دنیا می  قائل است که جهاد را کنار می

مثال کسی پول داد. پولش را صدقه داد. چه چیزی دارد؟ آخرت را. حاال اگر پول این شخص را از او بگیری. چه 

شود حیات دنیا. حیات دنیا محکوم به فنا است، و حیات آخرت محکوم به   ماند؟ هیچ چیز. این می  ایش میچیزی بر

 بقاست. جنس حیات، دنیاست. با حیات فی الدنیا متفاوت است. 

ریم ای که آرامش و اتصال به خدا دا ایم در حیات دنیا هستیم و به اندازه ای که اضطراب داریم و بهم ریخته به اندازه

 در حیات آخرت هستیم. 

تواند در جهت آخرت استفاده شود. فرض کنید کسی دکترای آب دارد،   مثال مدرک، متاع حیات دنیاست. که می

در بیابان خشکی رها شود. بعد به زمین بگوید که من دکترای آب دارم. باید به من آب بدهی. کاربرد مدرک او در 

سی دکترای آب ندارد و در همان بیابان است. با علمی که دارد جایی از آن شرایط هیچ است. حاال فرض کنید ک

 زمین را بکند و به آب برسد. 

وةُ الدُّنْیَا نَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَیَنَفْسٍ ذَائقَةُ المْوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَ  کلُ

 ( 185إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ)آل عمران/
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غرور یعنی وقتی با چیزی مواجه شوی و فکر کنی نفعی دارد ولی نفعی ندارد، فریب است. غرور یعنی دنبال جایی 

ی این  ی امکانات است. مثل زن، مال، زیور. همه روید. حیات دنیا گول زنک همه  گردید ولی آدرس اشتباه می  می

 دهد.   را به انسان می ها امکانات یک مابازاء اصلی دارد. ولی حیات دنیا بدل این

ها بدل بوده است، تکاثر بوده است. سراب ذات این کار  فهمد که این  رسد و تازه می  تا این که انسان به آخر خط می

 است. و غرور کارکردش است. 

در همه جای قرآن الحیاة الدنیا بصورت موصوف و صفت آمده است. موصوف و صفت قید ایضاح دارد. در مضاف 

خواهد بگوید که دو نوع حیات داریم. حیات دنیا و   دهد. حیاة الدنیا اشتباه نیست. می  الیه قید تخصیص می و مضاف

 حیات آخرت. 

حیات دنیا معادل متاع غرور قرار گرفته است. و ما الحیاة الدنیا اال متاع الغرور، این جا منظور حیات در دنیا نیست. 

خواهد، حیات موصوفش   علی است. چون افعل تفضیل است، موصوف میمنظور جنس حیات است. دنیا بر وزن فُ

 شود.   می

. یعنی حیات دنیا همان لعب و (32انعام/) تَعْقِلُونَ فَال أَ یَتَّقُونَ لِلَّذینَ خَیْرٌ الْآخِرَةُ لَلدَّارُ وَ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ إِالَّ الدُّنْیا الْحَیاةُ مَا وَ

 کنند.   لهو و غرور است. حصر را این طور معنا می

فْسُ بِمَا کَسَبَتْ لَیْسَ لهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَ ذَرِ الَّذِینَ اتخَّذُواْ دِینهَمْ لَعِبًا وَ لَهْوًا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیَوةُ الدُّنْیَا وَ ذَکِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَ

 مِّنْ حَمِیمٍ وَ عَذَابٌ أَلِیمُ وَ لَا شَفِیعٌ وَ إِن تَعْدِلْ کُلَّ عَدْلٍ لَّا یُؤْخَذْ مِنهْا أُوْلَئکَ الَّذِینَ أُبْسِلُواْ بِمَا کَسَبُواْ لَهُمْ شرَابٌ  وَلىِ

 (انعام 70بِمَا کاَنُواْ یَکْفُرُونَ)

 رار دادند یا سبک زندگی شان لعب و لهو است. این آیه لعب و لهو و غرور را با هم دارد. دین را لعب و لهو ق

 فىِ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتىِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِینَ ءَامَنُواْ

 (32لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ) اعراف/کَذَالِکَ نُفَصِّلُ االَیَاتِ 

هایی که  هاست و بستر حیات مادی و قابلیت کند و منظور همین روزمرگی  حیات دنیا را از منظر اهل دنیا نگاه می

 آورده شود منظور بستر زندگی در دنیاست.  "فی"دارد. هر گاه حیات دنیا با 
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 خالصه حال است. 

النَّاسُ وَ الْأَنْعَامُ حَتىَّ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ   ا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا یَأْکلُإِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَوةِ الدُّنْیَ

ارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِیدًا کَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ کَذَالِکَ زُخْرُفَهَا وَ ازَّیَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُهَا أَنهَّمْ قَدِرُونَ عَلَیهْا أَتَئهَا أَمْرُنَا لَیْالً أَوْ نهَ

 (24نُفَصِّلُ االَیَاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ )یونس/

شود و با نبات ارض مخلوط   های دیگر مثل کهف و زمر آمده است. آبی که از آسمان نازل می این آیه در سوره

های حیات در بستر تغیر و از بین رفتن  رد. که منشأ آن آسمان است. ویژگیشود. حیات دنیا: رویش و نمو دا  می

 است. 

شود بستر، و از جهتی رویکرد و غایت. اگر بستر شود زمینه ساز است. و اگر غایت شد عذاب   از جهتی می "فی"

 است. 

 

 های حیات دنیا:  و(ژگی

 .قابلیت معامله دارد 

 کند( نیست.   ه خود را جایگزین مقاصد اصلی میچیزی جز متاع غرور )امکاناتی دارد ک 

  .در آن چیزی جز لهو ولعب، به معنی فقدان مقصد معتبر و درست نیست 

  .چیزی جز مقابله با دار آخرت نیست 

  .زینت در آن امری طبیعی است 

  گاهی بعنوان بستر و گاهی بعنوان رویکرد مورد توجه قرآن قرار گرفته است. وقتی بستر است به معنای

حیات ظاهری انسان است. وقتی رویکرد است به معنی ارزش گذاری اشتباه و در مقابل ارزش گذاری 

 آخرت است.  

 هایی که در  ی یعنی گرفتاریتواند عذاب یا سود شود. خز  وقتی بستر شود، رخداد محور است. رخداد می

 افتد.   بستر دنیا اتفاق می

  .هم خودش متغیر و از بین رفتنی است و هم چیزهایی که در آن قرار دارند 
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 )برچیدنی است.)صعیدا جرزا 

  .رویش در حیات دنیا مرحله بندی دارد 

  ارتباطی است که با امر خدا یا غیر پیدا کرده و اثر آن رویشی دارای منفعت موقت است که انسان قدرت

 سیطره بر آن را نداشته و برچیده شدنی است. 

  این رویش دارای منفعت موقت اگر بعنوان مقصد مورد توجه قرار گیرد به آن لهو ولعب گفته شده و متاع

 یدار باشد.غروری بیش نیست. مقصد باید پا

 مند شده است.  مندی انسان از تحرک و داد و ستد که انسان بواسطه هبوط از آن بهره نازل ترین سطح بهره

این بهره مندی بصورت طبیعی توجه و اراده انسان را به خود معطوف داشته، ظرفیت بهره مندی او از 

 شود.   ره مندی با مرگ از انسان سلب میدهد. این سطح از به  تحرک و داد و ستد را در سطح ماده تقلیل می

منفعت موقتی است و دائمی. هر چیزی از دنیا اصلش در آخرت است. دعا کنید که خدا از اصل هر نعمتی به شما 

 شناسد. چون شبیهش را در دنیا دیده است.   دهند را می  بدهد. انسان اگر اینطور باشد هر نعمت اخروی که به او می

ها فاصله وجود  ها و شدن ها محدودیت ندارد. در دنیا بین خواست شود و استفاده  ها برداشته می در آخرت مرحله

 شود.   ها برداشته می دارد. بین رویش و دانه مجدد شدن فاصله وجود دارد. در آخرت فاصله

  .مهم ترین ویژگی حیات دنیا فاصله است. فاصله بین فکر و عمل، فاصله بین علم و عمل 

 افتد تدریجی است و با فاصله.   ی در بستر دنیا اتفاق میهر کار

شود ولی نظام علت و معلول هست. در حیات   جنس آخرت ماده نیست. در آخرت نظام سبب و مسبب برچیده می

دنیا خلق خداوند، موقعیت رویش و دریافت دارد، موقت و گذراست و بین همه چیز فاصله هست. در حیات دنیا 

 ارند. اسباب دخالت د

گویند چون حیات   گذاریم. این رهبانیت است. بعضی می  گویند چون حیات دنیا موقت است کنارش می  بعضی می

شود. این احباریت است. علمای یهود که به   دنیا محل تمتع و نفع است پس نهایت استفاده از نفع و مناع دنیا اتخاذ می

نیت را انتخاب کردند. انصار به رهبانیت کشیده شدند و سمت مال اندوزی رفتند و علمای مسیحیت که رهبا

 مهاجرین به احباریت. 
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های غیر مومن کار بلد و موذی و مزور.  های مومن کار نابلد، آدم آید. آدم  در نظام اسالمی دو طیف انسان بوجود می

مرگ پیامبر موجب شد که شود. عدم تحلیل درست از حیات دنیا بعد از   ی اسالمی در این صورت نابود می جامعه

 جامعه اسالمی دچار دردسر شود. بستر بودن حیات دنیا و رویکرد حیات دنیا را نتوانستند تحلیل کنند. 

کند که   گیرند. آنقدر فهم مردم تغییر می  کنند و اهل دنیا نظام را در دست می  مومنین اقتصاد و علم و مقام را رها می

گویند   گویند. می  گویند امام خروج کرده است. به امام خارجی می  کنند، می  رک میوقتی امام حسین)ع( مدینه را ت

 زند. فرزند پیامبر)ص( را چه به حکومت!   امام برای حکومت دست و پا می

گویند ولی فقیه نباید وارد حکومت بشود. فقیه نباید در حکومت دخالت داشته باشد. این رهبانیت در   االن هم می

  دین است.

های تصمیم گیری در کشور باید دست فقها باشد. منظورم این است که دانشگاه باید حوزه بشود. دانشگاه  تمام مسند

 ی قرآن امکان پذیر است.  باید فقیه متخصص تربیت کند. که این در سایه

، ضرورت صبر، کند. مثال جهاد، ضرورت مقاومت  ها را برای انسان اثبات می بحث حیات دنیا و آخرت بعضی چیز

 طبیعی بودن معضالت، طبیعی بودن وجود دشمن.

*** 

 ساعت دوم

چند نکته راجع به مباحث دنیا و آخرت بگویم، در قرآن دنیا را به وزن فعلی آورده است و آخرت را بر وزن فاعله 

ق است. آخرت شود مطل  دهد که بحث دنیا نوعا نسبی است، و آنچه راجع به آخرت بحث می  آورده است. نشان می

خودش فاعلیت دارد؛ یعنی یک حقیقت ثابتی دارد و یک حقیقت ثابت به صورت مجزا آمده است ولی دنیا چون 

 آورد و در آن قرب و بعد دارد.  حالت نسبی دارد حتما با موصوفی می

 

 بحث لع 

 آیه است. 20آیاتی که ذکر شده است، را نگاه کنیم، حدودا 
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 اتَّقُوا وَ أَوْلِیاءَ الْکُفَّارَ وَ قَبْلِکُمْ مِنْ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذینَ مِنَ لَعِباً وَ هُزُواً دینَکُمْ اتَّخَذُوا الَّذینَ تَتَّخِذُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا

  (57مائده/) مُؤْمِنینَ کُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ

ب را نزدیک مسخره کردن آورده است. هزو به معنای طعن گیرند، لع  کسانی که دین شما را به باد استهزا و بازی می

 همراه با بی اعتنایی شدید است.

گیرند. جدی نگرفتن و احساس کردن اینکه کار مسخره و سخیف  لعب گرفتن دین شما یعنی دین شما را جدی نمی

 دهید. کار کودکانه و کار سخیف پنداشتن.  انجام می

اعتنایی  مراه با پرت کردن است، و شدت در برخورد است ولی هزو به معنای بیچرا هزو را مثل دعّ گرفتید؟ دعّ ه

 است. 

 این دو معنا دارد،  "برو بابا "گویند که   کنید در جوابتان می  مثال شما امر به معروف و نهی از منکر می

 یا اینکه برو بابا حال داری؟! (1

 گویند که برو بابا، یعنی شما سرکاری! یعنی شما را سرکار گذاشتن.   و یا اینکه به شما می  (2

 زنند.  ها می زنند، و دعّ را بیشتر برای آدم  هزو را بیشتر برای حرف و انتقاد می

  (58مائده/)یَعْقِلُونَ  ال قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ ذلِکَ لَعِباً وَ هُزُواً اتَّخَذُوها الصَّالةِ إِلَى نادَیْتُمْ إِذا وَ

 ی باالست. خوانید، اتخذوها هزوا و لعبا که شبیه همان آیه  گویید و مردم را به نماز می  ها زمانی که اذان می آن

 ی اعراف هم جالب است: آیات سوره

 (98اعراف/) یَلْعَبُونَ هُمْ وَ ضُحًى بَأْسُنا یَأْتِیَهُمْ أَنْ  الْقُرى أَهْلُ أَمِنَ وَ أَ

آید در حالی که سرگرم کارهایشان )لعب( هستند. یعنی   آیا اهل قریه ایمن هستند از عذابی که برایشان می

 اند. هر کسی در کار خودشان هستند. مشغول

 (12یوسف/) لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ یَلْعَبْ وَ یَرْتَعْ غَداً مَعَنا أَرْسِلْهُ

 کند. بازی کردن مدّ نظر است. یرتع  به معنای خوش گذشتن است.ساعاتی را همراه با خوش گذشتن، بازی 
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 (2انبیاء/) یَلْعَبُونَ هُمْ وَ اسْتَمَعُوهُ إِالَّ مُحْدَثٍ رَبِّهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنْ یَأْتیهِمْ ما

ر کند ی انبیا کا نشنیدن، به دلیل سرگرمی به کارهای دیگر مدّ نظر است. اگر کسی بخواهد لعب و لهو را در سوره

 کافی است.

 (2انبیاء/)یَلْعَبُونَ هُمْ وَ اسْتَمَعُوهُ إِلَّا محُّْدَثٍ رَّبِّهِم مِّن ذِکْرٍ مِّن یَأْتِیهِم مَا

 (3انبیاء/)تُبْصِرُونَ أَنتُمْ وَ السِّحْرَ فَتَأْتُونَ أَ  مِّثْلُکُمْ بَشَرٌ إِلَّا هَذَا هَلْ ظَلَمُواْ الَّذِینَ النَّجْوَى أَسَرُّواْ وَ  قُلُوبُهُمْ لَاهِیَةً

گوید که ما زمین و آسمان را و بین آن را بی قصد و   معنای لعب و لهو را نزدیک هم گرفته است. می 3و  2در آیات 

 غرض نیافریدیم.

 (16انبیاء/)لَاعِبِینَ بَیْنهَُمَا مَا وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاءَ خَلَقْنَا مَا وَ

 (17انبیاء/)فَاعِلِینَ کُنَّا إِن لَّدُنَّا مِن الَّتخََّذْنَاهُ لهَْوًا خِذَنَّتَّ أَن أَرَدْنَا لَوْ

شود و او در غفلت است. ولی در لهو لذت   ما در لعب یک تکرار و عادت داریم، وضعیتی که بر بشر عارض می

 بردن داریم.

 (55انبیاء/) الالَّعِبینَ مِنَ أَنْتَ أَمْ بِالْحَقِّ جِئْتَنا أَ قالُوا

این آیه هم بسیار مهم است. لعب در واقع در مقابل حق است، یعنی آن چیزی که بر مدار امر درستی نیست یا  اینکه 

شود که این را از سر خودت آوردی! یعنی اینکه خدا یکی است دو حالت دارد یا حق   امر حقّی نیست. مثل این می

 است یا از پیش خودت آوردی!

 (83زخرف/) یُوعَدُونَ الَّذی یَوْمَهُمُ یُالقُوا حَتَّى یَلْعَبُوا وَ یَخُوضُوا فَذَرْهُمْ

ی هم آورده است، در خوض  ی همراستا و تقویت کننده لعب را با خوض آورده است. لعب و خوض را دو کلمه

 شود.  رود و در لعب مشغول باطلی می  فرد در باطلی فرو می

 (9دخان/) یَلْعَبُونَ شَکٍّ  فی هُمْ بَلْ
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ای است که صفت شکّ شده است. فعل مضارع بعد از اسم مفرد نکره، صفتش است و بعد از اسم  اینجا یلعبون جمله

 معرفه بیاید حال است. یعنی شکّ عامل لعب است.

تواند با موارد مختلفی باشد. شکّ قرآن با شکّ ما متفاوت است.   شک به معنای بی بهره بودن از یقین است. که می

دانیم، که در قرآن چنین نیست. یعنی شکّی که به   را شک می 50-50ی نداشتن امر یقینی در حالی که ما شکّ یعن

 شود.  لعب کشیده می

 هم فی شکّ یلعبون:  (1

 هم: مبتدا. فی شک: خبر اول. یلعبون: خبر دوم

 هم فی شک یلعبون (2

 یلعبون صفت شک است.

 هم یلعبون فی شک، (3

 یلعبون فی حال شک شود  فی شک: معنای حال است. می

 یلعبون حال  (4

 اند. هم فی شکّ یلعبون، هم در حالی که یلعبون در شک

 یک شکّ، یک هُم و یک یلعبون داریم.

 ضلعی داریم. 3یک جریان 

شود که ما در این سوره تکاثر( با عدم یقین کار داریم. عدم یقین یعنی من   در اثر عدم یقین شکّ ایجاد می

کنیم نه برای زنده بودن! ما   مبنای دقیقی برای کارهایم ندارم. ما برای بودن تالش میکنم که   ای می زندگی

 دانیم که مبنای بودنمان چیست. خواهیم فقط باشیم ولی چه می  می



29 
 

کشاند، زیرا در دنیا انسان باید یک سری کارها انجام دهد و )بدلیل( فقدان   به طور طبیعی شک انسان را به لعب می

شود و بهترین تعریفی   ی بدون جهت می های روزمره شود. در نتیجه فقدان یقین در دنیا منجر به اشتغال  مییقین لعب 

 توان برای لعب داشت همین است.  که می

 معنای آخر را اگر موافق باشید برای لعب در نظر بگیریم:

 افتد.  ی نداشتن مقصد و یقین اتفاق می لعب: اشتغال به کار که به واسطه

کند، این آیات راجع به حضرت موسی   ی شب قدر است، که انسان در این شب قدر پیدا می ی دخان سوره ورهس

داند.   شوند را فی شک یلعبون می  کشاند و فرعونیانی که غرق می  است که بنی اسرائیل را به سمت اهداف مقدس می

اشتند. موسی برایشان مثل حاجی کریم بود، حرف گوییم که چرا موسی برای فرعونیان مطرح نبود؟ چون مبنا ند  می

ها برایشان اهمیتی نداشت.  موسی از یک حرف دیگر متمایز نبود. ربّ السماوات واالرض، ربّکم، خب این حرف

گوید بابا بگذار   نبود، این طور نبود که بگوید که بروم ببینم که خدا یکی است یا نه، به طور کلی می 50-50شکّ 

 آید؟  ا بکنیم، از دردسر خوشت میزندگی مان ر

شک در هر حالتی به طور قطع لعب آور است. هر کسی که مبنای دقیقی نسبت به حکومت الهی و والیی نداشت 

ای  گوید زندگی  شود، به راحتی دوست دارد به خارج برود. زندگی خوب یعنی چه؟ می  خیلی راحت دچار لعب می

 سال اشتغال داری، بعدش چه؟ 50ین یلعبون است. که آسایش داشته باشد، و.... بله ا

باید مبنا داشته باشند، امر یقینی یعنی حقیقتی بتواند به حقیقت دیگر اتکا کند، وقتی یقین نباشد شکّ قطعا هست. 

 تنها چیزی که در قرآن به عنوان عاملیت یلعبون است شکّ است.

کند که هیچ   ض یعنی آن چنان ذهنش را از باطل پر میی یلعبون آمده است. خو ای دیگر مقدمه خوض هم در آیه

 ای برای خروج از آن ندارد. روزنه

توانید اول   کند. شما می  شود ما بحث لعب را به صورت تعریف بیاوریم، از هم تاثیر و تاثر پیدا می  جاهایی که می

شود این   ی صفت، موصوف میشود. وقت  موصوف را ببینید و بعد حالت موصوف، یعنی لعب حالتی از شکّ می

 حالت است. 
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 (12طور/) یَلْعَبُونَ خَوْضٍ  فی هُمْ الَّذینَ

کند.   ای ایجاد می های روزمره قرار گرفتن در باطل، به نحوی که خروج از آن میسور نیست، این خوض است. اشتغال

باطل )خوض( است. در این حاالت شود )فقدان حق( و در این جا وجدان   یعنی در شکّ بودن فقدان یقین معنا می

گوییم که از سرِ فروافتادن   که خوض و شکّ داریم یک حالت حصر خواهیم داشت. در لعب ما به چیزی لعب می

 در باطل باشد. باطل یعنی هر چیزی که حقّ نباشد که این سخن خود قرآن است.

 شود.  شکّ یعنی فقدان یقین، خوض هم فرو رفتن در باطل می

آیه راجع به لعب داشتیم، همه را رها کردیم و به یک آیه چسبیدیم. دلیلش  20ای چیت چیان این بود که ما سوال آق

 چیست؟

ی  ها هم جوارند و یک استفاده گاهی یک واژه هم نشین یک واژه است مثل یرتع و یلعب، مثل هزو و لعب، این

خواهیم  شوند. نمی  کلمات را به هم چسبانده مهم می توان از آن داشته باشیم، در بین آیات آن آیاتی که  نسبی می

توانیم بگوییم که هر لعبی با شکّ است ولی  توانیم این را اثبات کنیم. نمی بگوییم هر یلعبونی شکّ دارد و.... ما نمی

 شود.   آوریم. یک فقدان یقینی که موجب لعب می  آییم تعریف واژه را در می  می

ی  ی عمومی است که با همه کند؟ بله این یک گزاره  ها صدق می آیات، آیا این معنا در آنی  گردیم به بقیه  بر می

 شود.  آیات سازگاری دارد. معلوم است که وقتی انسانی یقین ندارد سرگرم بازی می

که هر توان گفت   کند. و می  کند، و فرورفتن بیشتر، لعب بیشتر ایجاد می  مختصر فرورفتنی در باطل لعب ایجاد می

های  شود یعنی زندگی برایش اشتغال  ی فقدان یقین و بُعد او از یقین مندی، یا یقین مداری دچار لعب  کسی به اندازه

 دهد.  شود. در واقع این یقین انسان است که زندگی او را جهت می  نتیجه می حاصل و بی بی

 یقین را بعدا توضیح خواهیم داد.

عقلی در آوردیم که هر جایی که لعب است؛ پای شکّ و خوضی در میان است. و  یک مرتبه با این آیه با تحلیل

تواند  سال اول سنّ یقین نیست، تا انسان نتواند به یقین برسد نمی 7سال اول لعب است این است که  7اینکه سنّ 

 ست.سال اگر یقین آمد که هیچ اگر نیامد از لعب خارج نشده ا 40غایتمند و هدفمدار باشد. و تا 
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 سال اول به کار برد؟ بله، باید بخوانیم ببینیم که ما چقدر خودمان یقین داریم. 7شود لعب را برای   آیا می

گذاریم، نباید او را مکلف فرض کنیم، خیلی از توقعاتمان باید کم کنیم و این   سال اول را یقین می 7وقتی که ما 

 شود.  لعب می

گوید که بچه بازی کند، و غرضِ تربیت روی   مادرش که در لعب نیستند، میسال اول لعب است، پدر و  7وقتی سن 

گوییم که بچه را بازیگر پرورش  آید و پدر و مادر باید تربیتش را با خدا و پیغمبر هم سو کند. نمی  پدر و مادر می

و مادر جهت دار گوییم که غایت و غرض پدر و مادر غایت و غرض کودک است. و هر قدر که پدر   بده، بلکه می

شود و   تر باشند روی بچه تاثیر خواهند گذاشت. یعنی در این سن غرض و جهت به طور کامل بر کودک سوار می

شود. یعنی کسی که به کودک بسم اهلل   خورد. یعنی نظام کودک یقین کمکی می  بچه بر یقین پدر و مادر منگنه می

 شود.   ارد، پس یقین کمکی چقدر مهم میدهد چه ثوابی د  را برای اولین بار آموزش می

ها جایشان مشخص نشود، تکاثر  کنیم. و اگر این  ی بعد بحث لهو، زینت، تفاخر و تکاثر را معنا می برای جلسه

 تواند معنا شود. آیاتش را نگاه کنید و تعاریف را استخراج کنید.  نمی
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کا  رث    )جلسه   سوم(مبارهک   سوره            20/9/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ت

 

 نویسیم: قبل از شروع بحث چند جمله برای مطلع کار می

 دلیل که در مواجه با آنها قرار نداریم. دهیم به این برخی از کارها را انجام نمی 

 دهیم به این دلیل که اسباب انجام آنها را نداریم، اگر اسباب آن کار را داشتیم  برخی از کارها را انجام نمی

 دادیم. انجام می

 دهیم چون مانع برای انجام آن کار وجود دارد. که در صورت نبود مانع آن کار  برخی کارها را انجام نمی

 شد. م داده میانجا

 دهیم چون انجام دادن آن برای ما سخت است، اگر سخت نبود حتما انجام  برخی کارها را انجام نمی

 دادیم. می

 دهیم چون علم الزم مربوط به آن کار را نداریم، در صورت وجود علم مربوط به  برخی کارا را انجام نمی

 دادیم. آن انجام می

 کنیم خیلی کوچک هستند. ن فکر میدهیم چو برخی کارها را انجام نمی 

 کنیم خیلی بزرگ و از توان ما خارج هستند. دهیم چون فکر می برخی کارها را انجام نمی 

 دهیم. گوییم به ما ارتباطی ندارد و در نتیجه انجام نمی در رابطه با برخی کارها می 

 ماند. گران از انجام آن باز میخیلی از کارها را انسان باید انجام دهد ولی به دلیل مقایسه خود با دی 

دهد خیرهایی در عالم وجود دارد که اگر انسان در معرض این خیرها بود و آنها را انجام  همه این موارد نشان می

داشت، ولی به دالیل بیان شده در باال در معرض این خیرها نیستیم. این  داد وضع خیلی بهتری در دنیا و آخرت می می

کند، به این ترتیب انسان در دنیا هر کاری را که خداوند دستور به انجام آن  در انسان تولید میموضوع اضطراری را 

داده را انجام دهد تا به واسطه این اضطرار در معرض همان خیرهایی قرار گیرد که بهترین خیر است. این خاصیت و 

 وضعیت دنیا است.

شده برسیم و عمر خود را بتوانیم در این مسیر صرف کنیم صلواتی برای اینکه ان شااهلل در این دنیا به آنچه خواسته 

 ختم بفرمایید.
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داند را انجام دهد و در آنها کوتاهی نداشته باشد تا خداوند کارهایی را که بین کارها  انسان آن کارهایی که می

 فراموش شده را به انسان معرفی کند. 

 

 است؟ فعال نشدن اضطرار در انسان به چه دلیلی سوال:

کند. راه  انسان ممکن است اضطرار داشته باشد ولی علم به اضطرار نداشته باشد. این علم در انسان دعا ایجاد می -

فعال شدن اضطرار در انسان علم پیدا کردن در این رابطه است. برای مثال شما با نشستن در کالس کارهای بسیاری 

دهید بسیار بهتر از نشستن در کالس باشد، این  که انجام نمیدهید از طرفی ممکن است کارهایی  را انجام نمی

توان فهمید؟ یاحتی ممکن است با نشستن درکالس با فردی آشنا شوید که بسیاری از کارها را  موضوع را ازکجا می

ال کنید یکسری اعم برای شما سهل کند. به این ترتیب وضعیت دنیا به این ترتیب است و شما هر معبری که باز نمی

کند که مثال اگر انتخاب  کند. انسان در بسیاری از مواقع با نگاه به گذشته به این فکر می مخصوص خود را باز می

شود. در واقع در این  رفت چه بسا بهتر بود و به همین دلیل دچار اضطراب می دیگری داشت یا مسیر دیگری را می

تواند بکند به هم  شود و چون دیگر کاری نمی ایجاد میبازگشت به عقب دیدن فرصتهای فوت شده اضطراب در او 

 ریزد، احساس از دست دادن دارد. می

نگرانی هم اضطراب است با این تفاوت که وقتی اضطراب خروجی نداشته باشد و راه به جایی نبرد تبدیل به نگرانی 

 شود.  می

حالتی است که انسان خود را در حالت  "ضُر"شود. حالت  اضطرار می "ضُر"نیاز قبل از اضطرار است. حالت 

حالت برون رفتی پیدا کند و دعایی و... و تکاپو پیدا کند، این حالت تبدیل به عمل  بیند. اگر این چارگی می بی

ای حاصل نشد و عمل نکرد، تبدیل  ای حاصل نشد یا فکر کرد که نتیجه شود. اگر عمل کرد و عمل کرد و نتیجه می

اتکایی است. به این ترتیب اضطراب و افسردگی خیلی با هم  اعتمادی و بی ضطراب وضعیت بیشود. ا به اضطراب می

 کنند. ربط پیدا می

 "اال به ذکر اهلل تطمئن القلوب "کند. برای خروج از این حالت  اضطراب: حالت به هم ریختگی که سکون ایجاد می

 انجامد. چارگی که ممکن است به تالش هم بی اضطرار: حالت بی

 است. "لهو و لعب"زاده در رابطه با  کارهایی که دوستان انجام دادند خانم ضرغامی و خانم کوچک
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را  "لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر"خانم ضرغامی زحمت کشیدند و معنی آیات را استخراج کردند. هم آیات 

ای متناسب با آیه بیان  ها گزاره هم از واژهاند. برای هر کدام  ذکر کردند و از المیزان هم معنای هر کدام را آورده

 اند. ها انجام داده بندی در رابطه با هر کدام از واژه اند. در نهایت جمع کرده

شود و  بینیم و هم نظر حضرت عالمه را در رابطه با آن واژه مشاهده می به نظر کار جالبی است چون هم واژه را می

 ژه را با هم بررسی کنید.توانید کامال این پنج وا در نمایی می

 

اند. بحث لهو و لعب در سوره انبیا به صورت خیلی واضح شاید  زاده زحمت کشیده بحثی بعدی که خانم کوچک

دارد و از طرفی نسبت  ها مطرح شده است. چون از یک طرف لهو و لعب را از خداوند بر می تر از بقیه سوره واضح

تند که بسیار مهم است به این صورت که نسبت لعب را به غایات گرفتند و لهو دهد و استنباطی داش لهو را به قلب می

 اند. را در اراده گرفته

 

 نتیجه جلسه قبل در رابطه با لعب به این ترتیب است که: -

 گویند. دهد، در واقع قطع بودن کار از یک مبنای درست و حقی را می لعب: کارهای بدون مبنایی که انسان انجام می

ارتباط لعب را با یقین به عنوان یک امر ثابت مطرح کردیم. در واقع شاید بهتر باشد بگوییم انجام روزمره کارها 

آیند و گاهی ممکن است جای  نوعا با هم می "لهو و لعب"گویند.  می "لعب"بدون  اساس و مبنای مشخص را 

 یکدیگر هم ذکر شوند، مثل سوره مبارکه انبیا :

  "(17)فَاعِلِینَ کُنَّا إِن لَّدُنَّا مِن الَّتخَّذْنَاهُ لهْوًا نَّتَّخِذَ أَن أَرَدْنَا لَوْ (16)لَاعِبِینَ بَیْنهُمَا مَا وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاءَ قْنَاخَلَ مَا وَ " 

تحقیق خود زاده در  آید. همانطور که خانم کوچک آورند و لهو است که با اراده می در این آیه لعب را با اراده نمی

کند و  میراند و زنده می اشاره کردن لعب کارهایی است که براساس تکرار است یعنی اینکه خداوند موجودات را می

کند ولی از این زنده کردن و میراندن قصدی ندارد و آنها را برای یک زندگی باقی و جریان  میراند و زنده می می

 ث لعب و لهو را با هم ذکر کرده است.ثابتی اراده نکرده است. در این سوره نیز بح

 داشت؟  "لهو و لعب"توان این تعاریف را برای  آیا می

 کند. لعب: کار تکراری که در انسان تنزل غایت ایجاد می
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تواند استفاده شود ولی برای خداوند درست نیست به این دلیل که در رابطه با خداوند که  این تعریف برای انسان می

 ندارد. تنزل غایت وجود

  "ماخلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق "آیات 

 چرا ما به حق خلق کردیم چون ساعت را قرار دادیم یعنی قیامت را قرار دادیم.

ما خلقنا السماوارت و االرض و ما بینهما باطل، ذالک ظن الذین کفروا  و ویال للذین  "فرمایند: در آیه دیگر می

 لَاعِبِینَ بَیْنهُمَا مَا وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاءَ خَلَقْنَا مَا فرماید: وَ و دو مرتبه در آیه دیگر می "کفروا من النار 

 "ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمی"فرمایند:  در سوره مبارکه احقاف نیز می

ماخلقنا السماوات و االرض و ما "طل بگیرید. چون در به این ترتیب لعب را با چیزی غیر از حق و چیزی معادل با

آورد و قسمت دوم را به صورت  قسمت اول را به صورت مثبت و ایجابی می "لَاعِبِینَ بَیْنهُمَا مَا وَ " "بینهما اال بالحق

 آن چیزی است که  متلبس در حق نیست. "العب"کند. یعنی  سلبی مطرح می

ما خلقنا السماوارت و االرض و ما بینهما باطل  "و در آیه  "ال یتلبس باالحق هو لعب ما کان"شود در این آیه بیان می

آورد. به این ترتیب باطل آن چیزی که حق نیست و العب آن چیزی است که باطل  باطال را به صورت ایجابی می "

 است.

شود آن چیزی که متلبس به حق نباشد از طرفی یک وجهی نیز در رابطه با باطل داشته باشیم، یعنی اگر مستقیما گفته 

باطل است باید حتما یک قیدی غیر از این نیز به آن اضافه کنیم تا از باطل جدا شود تا معنای لعب مترادف با باطل 

نشود، با اینکه واقعا مترادف است، یک قید اضافه نیز در خود داشته باشد. قید اضافی لعب نسبت به باطل تکرار 

دهد باطل نیست و  شود علی الدوام این کار را انجام می گوییم ولی وقتی گفته می ول را باطل میاست. یعنی بار ا

 بریم.  العب را به کار می
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 تکرار فعل به عالوه بطالن هو ما لیس بالحق.

کند. به این ترتیب  کند و لعب را بیشتر در مقابل فعل بیان می زاده لهو را در مقابل ذکر بیان می چکتحقیق خانم کو

لعب فعلی است تکرار پذیر و منظم که حالت لذت دارد، انگار لعب صورت فعل دارد و لهو صورت توجه، و از 

تر  کند سپس حجت را کامل را نفی می جنس ذکر است به همین دلیل ریشه لعب است. مثال در سوره انبیا ابتدا لعب

شود. در هفته گذشته تعریف با  کند چون در صورت نفی لهو، لعب نیز نفی می کند. با اینکه لهو را هم نفی می می
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رسد عدم یقین جنس  شود، به نظر نمی شود عدم یقین که موجب فالن می لوازم صورت گرفت، یعنی وقتی گفته می

نس لعب فعلی تکرارپذیر است که برای آن غایت حقیقی در نظر گرفته نشده است و لعب باشد. در صورتی که ج

 آن موضوعی که در رابطه با غایت جزئی مطرح شد غایت حقیقی نیست غایت خیالی است.

 است؟ "فعلی"آیا جنس لعب سوال:

مرتبه باالتر تعریف شود تا خدا  رود باید آن واژه در ای هم برای خداوند و هم برای انسان به کار می بله. وقتی واژه -

شود، در عین حال  گیریم برای خدا شامل می را نیز شامل شود. به این ترتیب وقتی لعب را از جنس فعل در نظر می

رسد. منتها اگر خود تکرار را در نظر بگیریم، یعنی کاری که  شود. فعل کلمه مناسبی به نظر می عمل را نیز شامل می

 نجام شود.بیشتر از یک بار ا

تکرار فعلی است که از هر امر ثابتی بی بهره است و اتصال ندارد. یعنی ما در مقابل تکرار فعلی هم داریم که از امر  

 شود. معنی می "تکرار فعل"بریم به صورت  مند است. در تکرار وقتی فعل را به صورت مضارع به کار می ثابت بهره

نظر گرفتند که در فرآیند بیان کردند که اگر موجودی خلق شود و  خانم برومند یک سیری و یک فرآیندی در

برای او جریان رشدی در نظر گرفته شود تا این بخش درست است، ولی در ادامه باید گفت اگر این جریان رشد 

 متصل به حق باشد درست است. 

د که برای این امر به حق نیاز گیریم، این موجود حتما باید باالرونده باش ما یک موجود و یک غایت در نظر می

کند و این حق است  کند و تکرار هرگز باالیی را ایجاد نمی یعنی ثقل را حق ایجاد می "االوزن یومئذ الحق "دارد

گوییم. اعمال روزمره  می "روزمره"ای که بحث زنجیره داشتن را در فارسی  کند. حاال واژه که باالیی را ایجاد می

شود در غیر این  شود و اگر این زنجیره تکراری اتصال به حق داشت غایت دار می تکرار میاعمالی است که هرروز 

 شود. گفته می "لعب"صورت به آن 

 کنیم. های مختلف واژه را بیان می کنیم وجه مطرح می "لعب"در هر کدام از تعاریفی که برای 

ترتیب تکرار الفعل جنس واژه است و منقطع لعب: فقدان حق یا غایت حق در یک جریان تکرارشونده است. به این 

 از حق فصل.

 گوییم و این تکرار را از کجا برای واژه مطرح کردید؟ چرا به جای فعل تکراری فعل لذت دار می سوال:
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ای که بین حق و باطل انجام دادیم و با دیدن این آیات، همه در موضوعات یکی هستند و محمول  به دلیل مقایسه -

که لعب را معادل باطل قرار دادیم البته باید یک  "لعب –باطل  –حق "آنها با هم متفاوت است. ما سه واژه داریم 

افتد تا یک اجلی  ه پیوسته این خلق آسمان و زمین اتفاق میفرمود "اجل مسمی"وجه تمایز داشته باشد. حاال در آیه 

نقطه انتهایی وجود هر چیزی است مراد از اجل مسمی برای مجموع عالم است و مراد از آن قیامت است  "دارد که

ل که گوییم باط به این ترتیب وقتی می "شود...... )المیزان آیه( که در آن روز آسمان مانند طومار در هم پیچیده می

آورد  شود. در این آیه وقتی خلق را روی اجل مسمی می مخالف حق است، لعب نیز مساوی باطل و مقابل حق می

ها و زمین دارای اجلی است که غایت آن )که حق است( در ورای آن اجل نمایان  مثل این است که خلق آسمان

 شود. می

ها و زمین است و  گ باشد. یعنی ویژگی خلق آسمانما باید لعب را طوری تعریف کنیم تا با این موضوع هماهن

شود. یعنی خلق  ویژگی خالق آسمان و زمین نیست. وقتی برای چیزی اجل یا غایت را برداریم فاعل آن العب می

شد، پس خداوند  آسمان و زمین اگر بدون قیامت بود مساوی لعب بود چون آسمان و زمین بدون غایت و العب می

دهد. در آیات  افتد به صورت مرتب رخ می تکرار در این است که آن چیزی که در دنیا اتفاق میشد. این  العب می

افتد. این جریان روی  ها و زمین در شش دوره یا دو دوره اتفاق می دیگر هم داریم که گفته شده است خلق آسمان

 استمرار تاکید دارد.

 

 دارای اجزا استفاده کنیم؟توان برای تعریف به جای تکرار از فعل  آیا می سوال:

کند. مهم این است که لعب را روی لذت و فعل نبرید. برای   در این صورت هم به همین سمت میل پیدا می -

 تعریف، واژه را در حوزه انسان بررسی کنید، یعنی لعبی که در حوزه انسان قرار دارد چه خصوصیاتی دارد.

ها و زمین به همین صورت  شوند یا آسمان ها مکرر و مکرر خلق می نگوید مثال اینکه انسا آیا تکرار خلق را می

گوید؟ و سواالت دیگر. به هرحال که ممکن است هر کدام از این موارد  است؟ آیا نظم  و انسجام خلقت را می

 باشد، هرچه که هست در رابطه با خلقت است.

 توان فرآیند فعل بیان کرد. تکرار را می
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است که به معنای بدون  "لغو"برای خود به کار نبرده و تنها برای انسان به کار برده است  واژه دیگری که خداوند

مقصد بودن است، به معنای بیهوده است. اگر قید تکرار را در لعب حذف کنیم در این صورت  تمایز آن با لغو 

 آید. بدست نمی

توان قانون  در ملتزم در خود یک قانون دارد نمی برید مثال تکرار زنجیره از فعل است. وقتی شما جنس را به کار می

توان گفت تکراری بدون غایت باشد. اگر قرار است چیزی غایت داشته باشد  بدون غایت باشد. ولی در تکرار می

 گوییم. در خود تکرار فقدان اثر و باالروندگی است.  نباید در آن تکرار باشد، و دیگر به آن تکرار نمی

ای منظم از فعل که این تعریف برای خداوند مناسب نیست چون خداوند را  گفته شود مجموعهاگر در تعریف آن 

 کنید.   دارای ابعاد نمی

ای است. اما ما متوجه شدیم اول جنس لعب انقطاع از حق است، که در انسان منقطع از  حاال این تعاریف دیگر سلیقه

عنی مربوط به علم و ادارک نیست و مربوط به فعل است. در گیرد ی یقین بودن است. دوم اینکه روی فعل قرار می

 آید. مضارع بودن با تکرار چیز جالبی به نظر می "یلعبون"

 

 ای از فعل است؟ آیا نماز خواندن تکرار فعل و زنجیره سوال:

کرار کند اتصال به حق است. چون متصل به حق است ت یا هست یا نیست. آن چیزی که فعل را از لعب خارج می -

ای  ای از فعل است به این ترتیب هر زنجیره نیست و اگر قطع صورت بگیرد، در این صورت تکرار است. نماز زنجیره

شود با آن بسازد و یا  از فعل تکرار فعل نیست و زنجیره مساوی تکرار نیست ولی مغایر با تکرار هم نیست یعنی می

تواند این زنجیره را در طی اعمال مکرری بیاورد و  لق کند و میای خ تواند یک بار با یک زنجیره نسازد. یعنی می

 الرم نیست آن اعمال تکراری باشد.

 توان به تکرار رسید؟ آیا از منتظم می سوال:

در متن عالمه)ره( هم یک جا منتظم داریم یک جا تکرار داریم، به این دلیل است که در این متن عالمه)ره( در  -

دهند. ایشان همه چیز را در یک  قام تعریف نیست و در تعریف تکرار را مبنا قرار میمقام توضیح است و در م

توان گفت  کند می یعنی آسمان و زمین را دو مرتبه خلق جدید می "کل یوم هو فی شان "دهد.  ای قرار می زنجیره

گیرد و آن را  روی زنجیره قرار میکنیم، تکرار بر  کند. ولی زمانی که تکرار را بیان می ای ار فعل را بیان می زنجیره

 گیرد.  هم در بر می
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گوییم و این فعل را  اگر برای زنجیره به هم متصل بودن را در نظر بگیریم تکرار خواهد بود. اگر فعل خداوند را می

هیم. د گوییم. هر فعل خداوند را در تکرار و در شئونات مختلف قرار می گوییم و این خلق را در شان می در خلق می

 شود، پس تکرار دارد. هر چیزی شأنی دارد یعنی هر موجودی در هر لحظه خلق جدید می

رود ابتدا باید تکلیف واژه را برای خداوند معلوم  هایی که هم برای خدواند و هم برای انسان به کار می برای واژه

ت که بداند خداوند العب نیست، یعنی رویم. یکی از محورهای اعتقادی هر انسانی این اس کنید. بعد سراغ انسان می

دهد. این ثابت  قیامت هست، یعنی هر چیزی غایت دارد یعنی خداوند مخلوق را به کمالی مطلوب و ثابت سیر می

گویند. باید گفت مخلوق معنای ربوبیت خداوند است. ربوبیت خداوند یعنی  بودن را حق و سیر دادن را تکرار می

 کرار نگذاریم و سیر دادن قرار دهیم. سوق شی الی کماله. اصال ت

های انسان قرار  یعنی سیر دادن آسمان و زمین بدون غایت نیست. وقتی لعب در واژه "ماخلقنا السماوات و االرض"

شود یعنی انسان نفس  توانید سیر یافتن در شهوات، البته کمی فلسفی می شما می "فی شک یلعبون "گیرد مثل می

 دهد. خود را سیر می

های جدید خود متصل به حق  آیا در نفی لعب برای خداوند بهتر نیست بگوییم هر مخلوقی در خلق شدن سوال:

 است؟

شود ولی بعدها اگر قرار شد  در نتیجه بحث دچار سردرگمی "اال"نه حتما باید آخرت را بگوییم. البته ممکن است  -

کند تا لعب نشود، امری به  ه انسان به آن احتیاج پیدا میکند. آن چیزی ک کسی العب نباشد احتیاج به چیزی پیدا می

است و اتصال به حق برای او تا این حد معنی ندارد. به این ترتیب وقتی لعب را در ساحت انسان مطرح  "آخرت"نام 

 نشیند.  رود. به جای واژه حق آخرت می کنید بحث از روی حق به سمت آخرت می نمی

 

 :دهد آخرت دو کار انجام می

 کند. کند انسان مقصدی دارد که در آن دو مرتبه باید زنده شود. آن به حیات آخرت اشاره می اثبات می .1

 کند.   به سیطره آن حیات در این عالم اشاره می .2
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شود آن  به این ترتیب آخرت هم مقصد یک انسان است، هم به فعلیت رساننده او در مسیر حق است. معلوم می

به عنوان غرض و غایت قائل هستیم خداوند برای همه موجودات قائل است. خداوند هیچ  چیزی که ما برای انسان

 موجودی را خلق نکرده است مگر آنکه برای آن موجود غایتی متناسب در نظر گرفته است.

 

 لهو:

 آید. مانند: ها با لعب می حدود پانزده آیه داریم که البته برخی از لهو 

 اللَّهِ دُونِ مِنْ لَها لَیْسَ کَسَبَتْ بِما نَفْسٌ تُبْسَلَ أَنْ بِهِ ذَکِّرْ وَ الدُّنْیا الْحَیاةُ غَرَّتْهُمُ وَ لَهْواً وَ لَعِباً دینَهُمْ ااتَّخَذُو الَّذینَ ذَرِ وَ

 أَلیمٌ عَذابٌ وَ حَمیمٍ مِنْ شَرابٌ لَهُمْ کَسَبُوا بِما أُبْسِلُوا الَّذینَ أُولئِکَ مِنْها یُؤْخَذْ ال عَدْلٍ کُلَّ تَعْدِلْ إِنْ وَ شَفیعٌ ال وَ وَلِیٌّ

 انعام( 70) یَکْفُرُونَ کانُوا بِما

 بِآیاتِنا کانُوا ما وَ هذا یَوْمِهِمْ لِقاءَ نَسُوا کَما نَنْساهُمْ فَالْیَوْمَ الدُّنْیا الْحَیاةُ غَرَّتْهُمُ وَ لَعِباً وَ لَهْواً دینَهُمْ اتَّخَذُوا الَّذینَ

 اعراف( 51) یَجْحَدُونَ

خوانیم مثال در  در سوره انعام لهو مقدم است و در سوره اعراف لعب مقدم است، از طرفی وقتی ادامه آیات را می

کند. یعنی در اغلب آیات وقتی لهو را به کار  ربط به آخرت پیدا می "غرتهم الحیات الدنیا"سوره انعام در ادامه 

 برد. یان حیات دنیا میبرد مثل سوره تکاثر تا پا می

برد، یعنی عمل ایجاد کننده لهو است و با اکل و  باب افعال می "یلههم العمل"در سوره حجر فعل مضارع لهو را در

 تمتع ارتباط دارد. در لعب تمتع و لذت به این معنا اشاره نشده است. 

 "اذ استمع... "ارتباط است. خود لعب در آیه  شود، با غفلت در در سوره انبیا آیات قبلی آیه لهو و لعب بسیار مهم می

کند. اگر این افراد  تر می دهد یعنی یک قدم درونی دهد منشاء فعل را لهو قرار می در واقع وقتی فعل لعب را انجام می

ریم توانیم داللت بگی دهد نمی یلعبون هستند به دلیل این است که در قلبها لهو دارند، یعنی اگر به قلب نسبت لهو می

دهیم  که لهو الزاما صفت قلب است، باید یک اثباتی برای این موضوع باشد. در این آیه سوره انبیا این نسبت را می

 دهد بهتر است با قلب معنی نشود. ولی چون این آیه را به نوعی به خداوند هم نسبت می

 

 عوامل ا(جاد کننده لهو:

 تکاثر. –ب عی -شو: تجارت آرزوهای بلند پروازانه می "أمل"
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 باشد. "لهو"تواند حدیثی  می

در سوره مبارکه جمعه لهو کنار تجارت آمده است. یکی از خصوصیاتی که لهو دارد سیستم فعلیتی دارد که به 

دهد که  هایشان نیامده است( معنایی می وسیله هرکدام از عناصر دنیا حتی مثل لعب و تفاخر و... )حتی آنهایی واژه

شود. در واقع  آید فرد به لهو کشیده می غصب شدن اهمیت دارد. حاال یک موقع چون عمل می شود، یعنی غصب می

یک مدل اشتغال به امور غیر ثابت است که در واقع غفلت و ایجاد سکر که حتی ممکن است لذت یا غیر لذت 

ال تلیهیم تجارت و  "فرماید  ای که می یا آیه "التدرک اموالکم و اوالدکم لذکر اهلل"شود  باشد. چون وقتی گفته می

یا در سوره تکاثر. در این آیات بحث لذت وجود ندارد بلکه غصب در آنها موضوعیت دارد یعنی اشتغال  "الغیر

آورد. که این ویژگی توجه نفس است، این توجه  همراه با غصب در امور غیر ثابت است که غفلت نسبت به حق می

 ابت و غیر حق است.به نفس به واسطه توجه به امر غیر ث

 

شود لهو گرفته شده  تجارت و میل بعد نیست غیر ثابت است حاال اگر این توجه به غیر ثابت باعث انحراف از حق می

شود چون لذتی دارد درست است ولی به جای اینکه لذت  است. گاهی لهو با لذت گرفته شده است و گفته می

است که در تعریف لهو دوست دارند به جای انحراف لذت را  بگوییم، کشش را قرار دهیم. این برای افرادی

قراردهند. البته با اعراض متفاوت است. یعنی لهو همان اعراض از ذکر است وقتی در خود یک امر چسبنده و کششی 

 رباید. در خود جذب وجود دارد. از جانب غیر از خدا داشته باشد و قلب را می

. سرگرمی اگر مداومت داشته باشد لعب است و اگر کشش داشته باشد سرگرمی، کشش همراه با مداومت است

گویید یعنی فعلی که مرتب اتفاق  آید. لعب را یلعب می خورد. به همین دلیل این دو خیلی با هم می بیشتر به لهو می

 د.گوین شود تا به بازی بعدی برود را لهو می های کامپیوتری، اینکه کشش ایجاد می افتد مثل بازی می

با توجه به بحثی که در رابط با لعب و توجه به اجل و آخرت داشتیم که جنبه حق است، ولی در تعریف بیشتر با جنبه 

کند. بهتر است به  رسد حق را بیشتر از جنبه باقی و فانی مطرح می آخرت حق را بیان کردیم، در لهو نیز به نظر می

 ی بگوییم.جای عدم توجه به امور ثابت، توجه به امور فان

 

 "ابتدا تا آیه .... عنه تلهی"ها در قرآن  تست درست معنی کردن است. در سوره مبارکه عبس  برخی از واژه سوال:

 شود؟ لهو در این سوره چطور معنی می
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شویم: تصدی به معنای پذیرش مطلق سرپرستی  گیرد یعنی ما از قرینه متوجه می تلهی در مقابل تصدی قرار می -

بی اهمیتی او را نسبت به موضوعی نشان  "عن"عنای واگذاری است و یک مدل رها کردن. از طرفیتلهی به م

شود.  رها کردن سرپرستی می"عن"دهد. به این ترتیب وقتی تصدی قبول کردن سرپرستی باشد تلهی به دلیل واژه  می

ست بی توجهی به جهت دیگر ای که کرده ا دارد و موجب آن اراده ای که فرد در خصوص چیزی مبذول می اراده

 کند. می

 

 در این تعریف قید باقی و فانی وجود ندارد؟ سوال:

توان این قید را نیاورد. در این جا به  داد ولی در عوض تلهی انجام داده است. می در این جا باید تصدی انجام می -

عن  "را قبول نکرد. به همین دلیل مثل اعراض کردن والیت است، یعنی والیتش را قبول کرد و والیتش  "عن"دلیل 

 کند. از او یا رها کردن از او است یعنی بالعکس را مطرح می "

شود. یا بی توجه به همراه عکس العمل نسبتا شدید،  در این جا بی توجه همراه با توجه به چیز دیگر معادل لهو می

 کنیم: لهو را اصالح مییعنی در آن یک قید شدید هم در آن وجود دارد. با این تعریف معنای 

آید. آنچه که مورد توجه است فانی است و  لهو مربوط به توجه نفس است و در اثر توجه به چیز دیگری به وجود می

گاهی فانی بودن آن مطرح استو گاهی غیر واقعی بودن آن مطرح است.این به واسطه تعاریفیست که از ارزش و غیر 

 شود. لعمل نسبتا شدید نسبت به مصادق ذکر و حق میارزش دارد و منجر به غفلت و عکس ا

شود. در روایات  شود به همین دلیل است که گاهی خود چیزها مصداق لهو می کامال بحث آن مصداقی و عینی می 

آالت لهو داریم. مثال تصدیه کردن نسبت به کسی که استغنی دارد. در واقع لهو در این آیه را انتزاع خصوصیات 

های دیگر. یعنی در این سوره یک تصدیه و یک تلهیه داریم، تصدیه یعنی  ون در نظر گرفتن لهوکنیم بد می

کند. اعراض و بی  سرپرست قبول کردن و تلهیه یعنی رها کردن، که سرپرستی را به دلیل یک امر بیرونی قبول نمی

همراه عمل شدید. منتها همرا با توجهی شدید دارد چون منجر به عبس و تولی شده، که اصل آن بی توجهی است به 

 توجه به یک استغنایی شکل گرفته است چون تعاریف از ارزش و غیر ارزش و معیار در ذهن خود دارد.

 شود؟ با توجه به این تعریف جدید خدا لهو ندارد چطور معنی می سوال:

باز  "(17)فَاعِلِینَ کُنَّا إِن لَّدُنَّا مِن الَّتخَّذْنَاهُ لهْوًا نَّتَّخِذَ أَن أَرَدْنَا لَوْ"این خیلی مرتبط هست با آیه سوره مبارکه انبیا  -

نسبت به چیزی دارد. یعنی در این آیه اگر قرار بود در مدار لهو قرار دهیم یعنی امری فانی قرار دهیم طور دیگری 



43 
 

ما انتخاب کردیم لعب باشد یعنی حق دادیم. یعنی اگر بنا بود این وجهی که  دادیم و کار دیگری انجام می انجام می

در آن ظاهر نباشد و تکرار داشته باشد مرتب باشد ولی حق نداشته باشد. اگر قرار باشد آن را براساس مقصد نداشتن 

دادیم. چون آن را طور  دادیم خوب آن را طور دیگری قرار می دادیم و فانی قرار می و غایت نداشتن قرار می

کند. اراده لهو کردن در  ای است که اراده لهو نمی دهیم. اراده خداوند به گونه لهو قرار نمی دیگری قرار ندادیم پس

 کردیم. آمده است، یعنی خودمان کار دیگری می "من لدنا"

کردم،  خواست لهو اتخاذ کند بیرون خودم لهو اتخاذ نمی را این طور بگیریم که اگر هم خداوند می "من لدنا"اگر 

شود خارج از  می "من لدنا"شد.  شد خالف صمد و احد بودن خداوند می خودم این لهو اتخاذ می چون اگر بیرون

توانست باشد. به این ترتیب لهو یک قید دیگر دارد که عالوه بر فانی بودن مقصد را بیرون خود در  خودم قطعا نمی

 باشد. نظر گرفتن نیز می

ثمره لعب در بیرون آشکار  "لدنا"ود است. براساس همین آیه لهو: امری درونی و مالزم با اتخاذ چیزی برای خ

 شود. شود و ثمره لهو در درون آشکار می می

عند "رسد  به نظر می " الرَّازِقینَ خَیْرُ اللَّهُ وَ التِّجارَةِ مِنَ وَ اللَّهْوِ مِنَ خَیْرٌ اللَّهِ عِنْدَ ما قُلْ ً "سوره جمعه  11آیا در آیه 

 را باید با لدنا با هم بگیریم؟ "اهلل

های بسیاری به کار رفته است. گاهی عند، لدن، لدا و موارد دیگر که هرکدام  های قرآن در بیان..... واژه در سوره

 متفاوت است.

 آورد، ظاهرا به اراده چسبیده است.   می "لدن"وقتی 

 

 توان مطرح کرد:ای که از مباحث مطرح شده می نتیجه

 انبیا در المیزان بحث مفصلی در رابطه با لهو انجام شده است که حجت بر معاد گرفتن: 17تفسیر آیه

 هر از قبل باید که دارد، تکیه "لعب "و "لهو "مساله بر -فرمایید مى مالحظه که طورى به -آیه دو این حجت ...و"

 غرضى ولى بشود، انجام خاص نظمى با که است عملى معناى به "لعب "کلمه شود، روشن کلمه دو این معناى کار

 جز که ها بچه هاى بازى مانند شود، انجام واقعى غیر و خیالى غرضى منظور به بلکه نگردد، مترتب آن بر عقالیى

 اثرى است، موهوم و فرضى مفاهیمى اش همه که خسارت، و رنج و زیان و سود و تاخر و تقدم از خیالى مفاهیمى

 .ندارد
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 اثر داراى و واقعى، و عقالیى کارهاى از و نموده، جذب خود سوى به را آدمى نفس که است چیزى لعب چون و

 .بود خواهد هم لهو مصادیق از یکى لعب همین نتیجه در دارد، مى باز

 خلق آن خاطر به که نبود غرضى براى مشهود عالم این خلقت اگر: گوییم مى شد روشن کلمه دو این معناى که حال

 بدون نماید، خراب و کند آباد بمیراند، و کند زنده نماید، معدوم و کند ایجاد مرتب سبحان خداى و باشد، شده

 سرگرمى براى صرفا بلکه کند، مى که را چه هر بکند غرض آن خاطر به که باشد او افعال بر مترتب غرضى اینکه

 از یا و نشود، مالل و کسالت دچار و نرود سر اش حوصله نواختى یک از که ببیند، دیگرى از پس را یکى که باشد

 خسته عمل یک تکرار از که بود خواهد ما مثل صورت این در یابد، رهایى خلوت وحشت از و آید در تنهایى

 .کنیم دفع را خود سستى و کسالت و خستگى و مالل تا کنیم، مى بازى آن با لذا شویم، مى

 ما وَ ":فرمود کرده، لعب به تعبیر اولى آیه در که بینیم مى لذا و بود، خواهد هم لهو خدا لعب همین دیگر نظرى از

 بود تعلیل مقام در اینکه براى و کرد، عوض را تعبیر این دوم آیه در ولى "العِبِینَ بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماءَ خَلَقْنَا

 .شود تمام حجت تا برد کار به لعب جاى به را لهو

 لهو زیرا است، محال خود مخلوقات از چیزى با خدا کردن لهو: گوییم مى نه؟ یا زند مى سر خدا از لهو آیا اینکه اما و

 اى نقیصه یا ،(باشد مالل و خستگى رفع چند هر) کند، طرف رابر او از حاجتى لهو که کسى از مگر بندد نمى صورت

 که ندارد معنا و است، مؤثر و گذارد مى اثر غیر در که است چیزهایى جمله از لهو پس. کند دفع را او نقائص از

 ".است او محتاج جهت هر از چیز آن که شود، محتاج چیزى به تعالى خداى و باشد، مؤثر تعالى خداى در چیزى

  .لهو ممکن است ظهور بیرونی هم نداشته باشد یعنی به اراده چسبیده است 

 کند. نیاز، با اراده و احتیاج ارتباط پیدا می 

 یابد.  در لهو نیازمندی به همراه اراده برای رفع آن نیاز اهمیت می 

 شود. در لهو یعنی نیازمندی به یک چیز فانی و رفع نیاز فانی است، یعنی توجه به نیاز فانی و رفع آن لهو می 

اشته باشد ولی اگر این گزاره پذیرفته شود که اثر لهو درونی و اثر لعب بیرونی به این ترتیب ممکن است کسی لهو د

 در بیرون نمود نداشته باشد.

 آیا برای لعب هم اینگونه نیست؟ سوال:
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گیرد. در واقع آن  تواند اینگونه باشد چون همراه با تکرار است. لهو روی اراده و لعب روی بروز فعل قرار می نمی -

ه هم به این شکل هستند که لهو عامل کند عمدتا لهو است. به این ترتیب این دو نسبت ب چیزی که انسان را بیچاره می

 است و لعب نشانه است.

 ادامه تفسیر المیزان:

 غیر که، است جایز چیزى با او تلهى صورتى در باشد، جایز خدا براى سرگرمى و تلهى که کنیم فرض اگر پس"

 و هستند او غیر شوند، مى خارج و صادر او خود ذات از و هستند، او فعل که آنجا از او مخلوقات و نباشد، خودش

 چنین و باشد، نشده خارج و صادر او خود ذات از که باشد چیزى باید بلکه باشند، او بازیچه یا همبازى شود نمى

 ".ندارد لهو خدا پس ندارد وجود چیزى

به توجه نفس او تر قرار داده است. یعنی وقتی بخواهیم چیزی را لهو در نظر بگیریم باید چسبیده  ببینید لهو را درونی

شود یعنی مقصد  خورد. یعنی مقصد انسان امر فانی می گیرد با لعب گره می باشد. لهو وقتی در زندگی انسان قرار می

نامیم و سرگرمی  شود. روزمرگی را لعب می کند و با آن سرگرم می هم درونی نیست و یک لذت فانی را اتخاذ می

 نامیم. همراه با اتخاذ اراده را لهو می

کنید  های دیگر هم وجود دارد و فقط آن چیزی که شما فکر نمی یعنی از ذات خود، یعنی برای لو گرفتن راه "لدن"

 نیست. 

*** 

 ساعت دوم

  .خداوند لهو ولعب را از خود رفع کرده است 

 .خداوند در قرآن حیات دنیا را چیزی جز لهو و لعب ندانسته است 

  .حیات دنیا مساوی با لهو، لعب، زینت، تفاخر به اوالد و اموال است 

  .حیات دنیا متاع غرور است 

 .انسان را در حالت انحراف از حق در شک یلعبون و در خوض یلعبون معرفی کرده است 

  .انسان را در حال انحراف از ذکر معرفی کرده است 

  انسان یک غایت و یک سیر خلق قرار داده شده است.ماهیت انسان نیاز است و برطرف شدن نیاز. برای 

  .غایت انسان داراآلخره است 
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  .در نظر نگرفتن سیر خلق تا رسیدن به کمال، لعب است 

 

 لهو و لع :

گویند. هر  اگر برای نفس وقتی اراده کند بحث طبیعت مطرح باشد، یعنی اراده فانی کردن )نه اراده باقی( را لهو می 

 ها ست لهو است.  چه مربوط به نفس و تصمیم گیری، تصمیم سازی

و مثل کند. له هایی که در تصمیم گیری و تصمیم سازی جریان را از مقصد اصلی منحرف می لهوالحدیث یعنی سخن

 شود.  تجارت می

های لعب است. اگر کسی با کارهایی که انجام داده است، رشدی  بدون برنامه بودن،اجل و غایت نداشتن از ویژگی

 حاصل نشده و سیرش خطی باشد در لعب است. برنامه ای که وزن ندارد لعب است.

 ها حیات دنیا هستند از منظر لعب و لهو. این

این تفکر قرآنی است. تفکر سیر نفس است به سمت حق. از جهت سیر اجل و مقصد  تفکر ضدّ لعب و لهو است،

 گیرد. کند و مقصد حق را در نظر می کند. از جهت تصمیم به نیاز نگاه می پیدا می

 تفکر آن چیزی است که در مقام اراده لهو نباشد، در مقام اجل و برنامه لعب نباشد. 

که دارای اراده است. مخلوقی که اراده خود را به حق معطوف نکند دچار لهو شود  حیات دنیا بر مخلوقی ناظر می

شود لعب. در این صورت تفکر امری وابسته به تکلیف است و قبل از بلوغ برای  شود. اگر مسیر حق را نبیند می می

 افتد.  انسان اتفاق نمی

گوید از حالت کفر به  شود. یک نفر شهادتین می کند و از حالت لهو خارج می با ذکر خدا هرکاری جهت پیدا می

کند  شود. خدا بوسیله شرایط انسان را جهت داده است. مختصر اتصالی انسان را لهو و لعب خارج می اسالم وارد می

ن باید بترسد از کاری که انجام دهد و متصل به خدا کشاند. انسا و مختصر غیر اتصالی انسان را به لهو ولعب می

 نباشد. 

 تفکر در اعمال بیرونی و زندگی انسان تاثیر مستقیم دارد. 

 شود.  زین للذین کفروا الحیات الدنیا: کل حیات دنیا زینت داده می

 شود.  زین للناس حب الشهوات من النسا: حب منجر به تکاثر، تفاخر، لهو و لعب می

 توانید لهو ولعب و... را از حب جدا کنید.  کشش و میلی است که انسان دارد. نمی حب یعنی
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 های منحرف است.  ممکن است زینت عامل خارجی مثل شیطان داشته باشد. شیطان مهم ترین عامل در زینت دادن

زینت وجه  ممکن است عملی زینت بدهد. زینت گاهی مثبت است. مواردی در زینت گفته شده که وجه عمل است.

 العمل است. 

رَبهِّم مَّرْجِعُهُمْ   أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلىَ  وَ لَا تَسُبُّواْ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوَا بِغَیرْ عِلْمٍ کَذَالِکَ زَیَّنَّا لِکلُ

 (108فَیُنَبِّئُهُم بِمَا کاَنُواْ یَعْمَلُونَ)

 گویند.  دن همراه با القا + موجه جلوه دادن را، زینت مینمایان

 

 فىِ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتىِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِینَ ءَامَنُواْ

 (32االَیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ) اعراف کَذَالِکَ نُفَصِّلُ

کند و این منفی نیست. زینت باید در نظر  ها را نمایان می زینت در اینجا مثبت است. اشیایی وجود دارد که زیبایی

دیگران موجه باشد. هر گونه زینتی برای زن حرام است مگر برای محارم. گاهی روسری رنگی عرف است و موجه 

 صورت اشکالی ندارد.است. در این 

ی آن کارهای  کند تا به بهانه رود به سمت توجیهاتی که فرد می زینت عمل گاهی از نمایاندن و جلوه دادن می

 اشتباهش را تکرار کند)لعب( و از آن بیرون نرود)لهو(.

مثل کسی که  کند. دهد و توجیه می شود ولی انسان آن کار را انجام می در این مرحله دیگر لذتی هم حاصل نمی

کند. اینجاست که امام  برد ولی توجیه می کند. معلوم است که از این کار لذتی نمی فرزندش را زنده به گور می

 کنند. امام حسین قتیل العبرات است.  کشند و برایش گریه می حسین را خودشان می

تواند صحیح یا  ببرد. این بهره مندی مینمایاندن و موجه جلوه دادن به نحوی که بتواند در مسیر زندگی از آن بهره 

 غلط باشد. 

 هود(15إِلَیهْمْ أَعْمَالَهُمْ فِیهَا وَ هُمْ فِیهَا لَا یُبْخَسُونَ)  مَن کاَنَ یُرِیدُ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا وَ زِینَتهَا نُوَفّ

 قرار دادن برای خدا. این جا دیگر لذت مطرح نیست.  "ندّ"
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 نحل ( 8لَ وَ الْحَمِیرَ لِترَکَبُوهَا وَ زِینَةً وَ یخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)وَ الخْیْلَ وَ الْبِغَا

مرکب از عوامل زینت است. زینت به خودی خود اشکال ندارد. در منظرسازی هم اشکال ندارد. مثل حضرت 

 سلیمان که کاخ خود را زینت داد. 

توانم از  شود اشتباه است. اگر کسی گفت من نمی ه میزینت در لباس هم اشکال ندارد. وقتی با حیات دنیا آمیخت

 کارهای اشتباهم خارج شوم حتما به زینت دچار شده است. 

ی قرآن آنجاست که فرموده زین لهم سوء عملهم. یعنی این که دالیل انحراف و اعراض  امیدوارکننده ترین آیه

تواند درمان شود. کبر، حسد، بخل و... را الزم  انسان از حق ذاتی نیست و عرضی و نمایاندنی است، که سریع می

 شود.  شود. و سریع درمان می ها جزء ذات انسان نمی نیست سالیان سال درمان کنیم. این زینت

ها توجهی است. در مباحث روانشناسی اگر درمانگر بتواند به مراجعه کننده بفهماند که کارهای اشتباهش  این درمان

شود. توجیهاتش را که بگیرد درمان  جلسه تبدیل می 1جلسه ی درمان به  50را توجیه نکند خیلی موثر است. 

 شود.  می

. خدا همه را "ان الراحل الیک قریب المسافه"ول است. امام سجاد)علیه السالم( فرمودند: هدایت خیلی سهل الوص

کنند  خلق کرده است که هدایتشان کند. اگر مردم توجیهاتشان را کنار بگذارند با احکامی که مراجع استخراج می

 توانند راحت زندگی کنند. شریعت تسهیل گر رساندن فرد به دین است.  می

 5یا  4دبر مکی و مدنی است. پیامبر در مکه حکم تحریم شراب ندادند چون سخت بود. در مدینه هم تا سال مثالش ت

کرد. ممکن است کسی مسلمان شود و اوایل حکم حجاب را الزم  هجری حکم ندادند. چون عسر و حرج ایجاد می

است را باید ترک کنیم و مجوز و دلیلی کنیم اشتباه  برد. هر گونه عملی که ما فکر می نباشد اجرا کند. زمان می

 نداریم.
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کا  رث    )جلسه   چهارم(مبارهک   سوره            4/10/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ت

 

 تکمان صلواتی ختم بفرمایید. برای استجابت دعا و نزول خیرات و برکات و تغییر و تحول در وجود تک

 هم صلواتی ختم کنید.خودتان  برای سالمتی

بندی  ها دقت فرمایید چون امروز قصد داریم جمع ما راجع به بحث سوره تکاثر مسیری را طی کردیم. روی گزاره

 کنیم. 

های قبلی دارد اما تفاوت  هایی با شیوه ای را بکار ببریم. اگر چه که شباهت توانیم شیوه در معناشناسی تکاثر می

توانیم  توانیم معنا کنیم. می گیرد و متناسب با آن ساختار می مه در ساختاری قرار میمحسوسی هم دارد. این که کل

کلمه را از نظر ساختاری بحث کنیم. پس شیوه ما شیوه استخراج کلمه در ساختار است. عالوه براین که یک کلمه 

 کنیم.  کنیم، نظامی که بر کلمه حاکم است را هم استخراج می را معنا می

ای که معرفی شده به  مولفه 5های حیات دنیاست و بین  سوره حدید بررسی کردیم. تکاثر از مولفه 20با آیه تکاثر را 

 گیری دارد ضمن این که معنایی هم دارد.  عنوان مولفه انتهایی از آن یاد شده است. حیات دنیا یک فرآیند شکل

اختالطی است با حقیقت و مفهوم اجل در آن وجود دارد که موجب رویش و دستیابی به ثمرات  معنای حیات دنیا:

 شود.  تا زمان معینی می

شود. در این  رسد. تا این که زمان معینی خشک می کند و به ثمراتی می شدن با نبات ارض و رویش پیدا می مخلوط

حیات پایدار. حیات دنیا مقدمه و راه و مسیر دستیابی به توان از مواهب آن استفاده کرد برای رسیدن به  مدت می

 حیات پایدار است. حیاتی که در آن تغیّر و تغییر مشهود است. 

  تفاوت تغییر و تغیّر در چیست؟

توان حیات دنیا را بر اساس تاثیر و تاثّر معنا  در تغیّر نگاهمان به موجود است. در تغییر نگاهمان به فرآیند است. می

 گذارد.  تا زمانی مشخص و معین که در اثر آن آثاری از خود برجا میکرد 

 پذیرد. آثار هم که نتایج است. چه مثبت و چه منفی.  تاثیر فرآیند اثر است. تاثر موجودی است که اثر می
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ق، نزول آب از آسمان و اختالط آب با نبات و رویش و ثمردهی و افول. خالصه این در سوره اعلی آمده است. خل

 تسویه و قدّر)تقدیر(، هدایت، اخراج مرعی، غثاء اهوی. این هم فرآیند دارد.

 گیری.  شاکله حیات دنیا عبارت است از: معنای حیات دنیا، فرآیند شکل

 تسبیح و ذکر در سوره اعلی غایت حیات دنیا است. سبّح و ذکّر در سوره اعلی امر است به پیامبر. 

 آید. در بهشت و جهنم لهو ولعب وجود ندارد.  وجود میها لهو و لعب ب از تعارض این

آورد. مثل همز و لمز. وقتی شاکله را بیان کند هم معنا را در بر دارد  خدا در بعضی جاها به جای کلمه، شاکله را می

 و هم فرآیند را. 

 ای حیات دنیا کار بعدی ماست.  مولفه 5هر چیزی که در در حیات دنیا هست تکاثر است. کشف مختصات 

دارد. جریانی از « از ... تا»فرآیند حیات دنیا یا شاکله حیات دنیا را از آیات بدست آوردیم. شاکله کلّی است. یعنی 

 ارای اجل( و برپایی حیات دائمی. اراده خدا در بوجود آوردن موقعیت کمال بصورت موقت یا موجل)د

بوجود آوردن موقعیت کمال به چه صورت است؟ مراتبی از استعداد و نهفتگی تا شکوفایی. شکوفایی طبیعی و 

 فطری.

 کمال: دارایی، علم، تقوا و ... 

به خوردن کرد. آمدن انسان به زمین ربطی  از ابتدای خلقت قرار نبود که انسان در بهشت بماند و باید هبوط می

 شجره ممنوعه نداشت. ما فعال با هبوط انسان کاری نداریم. 

کار داریم. منظورمان چیست؟ منظورمان مراتبی « بوجود آوردن موقعیت کمال بصورت موقت یا موجل»ما با قسمت 

از استعداد و نهفتگی تا شکوفایی است. چه استعدادهای جسمی و چه استعدادهای فطری و روحی. هر چه که 

 تعلقات انسان باشد. ممکن است بعضی از ابعاد انسان برای خود بشر امروزی هم مشخص نباشد. م

ای حیات دنیا که در قسمت میانی که عبارت است از؛ بوجود آوردن موقعیت کمال بصورت  مولفه 5مختصات 

خداوند است. از  شود. اصال زمان، خودش موجود موقت یا موجل. هر موجودی در عالم خلق یک روزی برچیده می

 شود.  ها مشخص می شود و به این صورت نسبت بندی پیدا می طریق تعریف کلمات رتبه
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 مولفه؛ لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر. 5حیات دنیا یک شکل دارد و 

 ای مساوی است با شاکله حیات دنیا. معنای اختصاصی برای هر مولفه مساوی است با شاکله مولفه 5معنای فرآیندی 

حیات دنیا. از یک طرف حیات دنیا شبیه خلق فسوی و قدر فهدی است. و از یک طرف لعب، لهو و ... است. و خدا 

مولفه خودشان بوجود آورنده موقعیت کمال  5کننده است.  این  دهد. این اتفاق، گیج هر دو را معادل هم قرار می

 برای انسان هستند. 

های حیات دنیا را بررسی  دنیا رسیدیم و شاکله استخراج کردیم. االن مولفهپس در ابتدای کار، از تکاثر به حیات 

 دهم.  ها تکاثر است و بعد تعریف فرآیندی ارائه می کنم که یکی از آن می

شوند. علت این پیچیدگی هم این است که  االن موضوع پیچیده است. یک مقدار که پیش برویم مطالب واضح می

 را متوجه شوید.ها  خواهیم شما حد وسط می

شود. این حیات لعب، لهو،  حاصل می انجامد و آن خشک و بی ای می حیات دنیا عبارت است از رویشی که به ثمره

زینت، تفاخر و تکاثر است. حیات دنیا لعب است. حیات دنیا لهو است. حیات دنیا زینت است. حیات دنیا تفاخر 

 مولفه است.  5مه است. حیات دنیا تکاثر است. حیات دنیا معادل ه

ها  وجود دارد. در همه این مولفه «نداشتن مقصد قابل اعتنا»شود که در همه این موارد  مولفه معلوم می 5از معنی این 

 های زندگی انسان در نظر گرفته شده است.  مورد بعنوان آسیب 5ثباتی وجود دارد. همه این  ناپایداری و بی

توانند  شویم که این موارد می ای بحث کنیم متوجه می وجود دارد؟ وقتی شاکلهها در حیات دنیا  چرا این آسیب

شود. پس هم باید  شود ولی در تعریف حل نمی موقعیت رسیدن به کمال ایجاد کنند. در شاکله این قضیه حل می

 شاکله داشته باشیم و هم تعریف را.

ها هم مشخص است. ما یک حیات دنیا داریم که  ن مولفهدنیا ناپایدار است و قابل اعتنا نیست. دوری از هر کدام ای

 موقت و است و ناپایدار، محل آسیب، محل دوری از خدا، قرب در آن نیست. 

 است. گذرگاه است. « گذرکردن»و « نماندن»چرا خدا این دنیا را خلق کرده است؟ این دنیا موقعیت 
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مولفه را دارد. خدا بوسیله حیات دنیا توانست باطل  5داری این های ناپایداری است. هر چیز ناپای ها ویژگی این  مولفه

را نشان دهد. هر ناپایداری لهو است. هر ناپایداری لعب است. هر ناپایداری زینت است. هر ناپایداری تفاخر است. 

کند.  گل می خورد و کرامتمان هر ناپایداری تکاثر است.  اگر این مطلب را بفهمیم حالمان از هر چه دنیاست بهم می

 ما ارزان نیستیم که خودمان را به ناپایدار بفروشیم. 

خیز، تفاخرخیز، تکاثرخیز است و در آن هر ناپایداری  خیز، زینت حیات دنیا حیاتی است ناپایدار که لهوخیز، لعب

س دل به ویژگی را داشته باشد. تمام شدن چیز خوبی نیست. ناپایدا بودن خوب نیست. پ 5می تواند یکی یا هر 

رود و تو هستی که اذیت  ناپایدار نبندید. زیبایی و سالمتی در دنیا ناپایدار است پس خوب نیست. چون از بین می

شود.  شوی. پس دل نبند. اگر توانستی به بینایی پایدار برسی خوب است. واال این بینایی در دنیا وزر و وبال تو می می

تواند این سالمتی را از  تواند مقصد قرار گیرد. خدا اگر بخواهد می ت و نمیچون دنیا ناپایدار است پس ناپایدار اس

وقت نیست  را داد که هیچ« من»ها را از من بگیرد. خدا به من  خواهد  این من بگیرد که العب است ولی خدا نمی

« من»اپایدار و ن« من»شود حساب کرد.  هم هیچ وقت نمی« من»همیشه هست. در عین حال روی این « من»شود.  نمی

پایدار. هر طرف از حیات دنیا را ببینی، هیچ چیز نیست. این حقیقت در حیات دنیا جلوه پیدا کرده است. انسان در 

فهمد که این دنیا جلوه است و حقیقت نیست، چون فکر و اندیشه دارد. بقیه موجودات  دایره فکر و اندیشه می

 ندارند. ما باید بگوییم یک حقیقت داریم.  دستگاه ادراک لهو و لعب ندارند. پس تکلیف

 اند. در صورتی که این معنای یقین نیست. رسیم. یقین را علم جازم معنا کرده جلسه بعد به واژه یقین می

یعنی آنچه از حقیقت که جاری در حیات است. جریان ثابتی از حق که در دنیا جاری است. قابل اتکا است.  (قین:

 رد. محکم است و اتقان دا

 انسان در معرض یقین و شک است. توجه به جلوات و نادیده گرفتن حق، شک است. 

 ادراک ناپایدار و اتکاء به آن.  :شک

 ادراک پایدار و اتکاء به آن.  :(قین

 کنند.  کنند و اظهار می یعلمون الحق و یظهرونه؛ علم به حق پیدا می
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شود. هر چه که  ز مصادیق لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر میهای شما ا طبق این نگاه که پیش بروید همه دارایی

 هایی که دارید ناپایدار است.  خصوصیت را دارد. حیات دنیا ناپایدار است پس همه این دارایی 5دارید این 

گویند آخرت  شود. در این موقعیت باید سریع به مقصد برسی. به این مقصد می های شما کم می هر لحظه از دارایی

ها اصال  کنیم. بعضی گذرد مطالب را فراموش می های آنجا ثابت است. هر چه که سن می ه پایدار است. داراییک

ایم. اگر دارایی ها به ثابت تبدیل نشود از بین  رود چه کتابی خوانده رود که چند فرزند دارند. یادمان می یادشان می

همین است. روایات ثواب اعمال برای عوام نیست. برای رود. ثواب قرار دادن برای اعمال توسط ائمه برای  می

داری تبدیل به لهو ولعب شود. ظاهر کار پوشش  خواص است. بدترین اتفاق در زندگی انسان وقتی است که دین

 رساند.  دین دارد ولی از این دین به ثابت واقع نمی

ها یک ویژگی از ناپایداری پیدا  ز مولفهکنیم. هر یک ا ای حیات دنیا را ساعت بعد بررسی می مولفه 5مختصات 

 شود.  کند. انواع ناپایداری مشخص می می

ای جز  مولفه انواع ناپایداری است که فرد را از مقصد پایدار خارج و پس از گذر عمر یا گذشت اجل به ثمره 5این 

 رسد.  بیهودگی نمی

 تفاخر نبودن و تکاثر نبودن.  زینت نبودن، لعب نبودن، لهو نبودن، آخرت گرا(ی (عنی:

 این بحث تا قبل از بلوغ شرعی معنا ندارد. فرد باید به بلوغ برسد که حجت درونی او بتواند او را به حق برساند. 

*** 

 ساعت دوم
 

ای در حال عرضه شدن باشد! این توجه داشته باشید که اصل بحث ساده است اما ممکن است در قالب و بیان پیچیده

 کسانی می گویم که متوجه کار نشدند، متوجه این کار پیچیده بشوند. را برای

 «تکاثر»در معنای 

 به حیات دنیا رسیدیم؛ (1

 در مرحله بعد به تعریفی از حیات دنیا دست یافتیم؛ (2
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ها شاکله  به تعریف حیات دنیا قناعت نکردیم و فرآیند حیات دنیا را از قرآن استخراج کردیم و از این (3

 به دست آوردیم؛حیات دنیا را 

 هر مولفه حیات دنیا را با تعریف حیات دنیا انطباق دادیم. (4

ایم و حال باید هر مولفه را با تعریف حیات انطباق دهیم. هر مولفه را یک بار  های حیات دنیا را از فرآیند گرفته مولفه

 معنای فرآیندی کنیم و یک بار معنای اختصاصی.

 کنیم! یات دنیا جایابی میمولفه حیات دنیا را در شاکله ح 5 (5

مولفه ما کاری به شاکله  5خواهیم انجام دهیم. در حال حاضر برای این  این مرحله اصل آن کاری است که می

 مولفه داریم. 5نداریم. پس در حال حاضر نیاز به انطباق معنای حیات دنیا و 

  سوال: برای تعر(ف چه چیزها(ی نیازمند شاکله هستیم؟

و فرآیند « اعلی»شوند. شاکله حیات دنیا را از  ای می حالت ساختاری و فرآیندی دارند حالت شاکلههایی که  آن -

 استخراج کردیم. شاکله باید یک چیزی باشد که بزرگتر از تعریف و فرآیند باشد.« حدید»و « یونس»آن را از 

 است.« ای مولفه»ساختار 

 هستند.« از ... تا»های فرآیند بصورت  مولفه

تک اعضا  ای که بتوانیم به تک کند به گونه خصوصیت این کار این است که موقعیت دنیا را به خوبی به ما معرفی می

 هایی که در دنیا هست بگوییم که فعال این جلوه از دنیا در این فرد تجلی یافته است. و موقعیت

ل حق و باطل در سوره رعد آمده است. برای دهد، که مث شود، معنای باطل را می گونه مطرح می حیات دنیا وقتی این

 شاکله حیات دنیا سوره رعد باید بررسی شود.

شود؛ یعنی شما هر  ای را به صورت ساختاری بررسی کنیم روش به این شکل اجرا می وقتی بخواهیم معنای کلمه

 دارد. شاکلهو یک  ساختارو یک  فرآ(ندچیزی مثل تکاثر را پیدا کردید یک 
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 تواند ساختاری بحث شود (ا خیر یص ا(نکه (ک کلمه میچگونگی تشخ

تواند ساختاری باشد. مثال همز  ای آمده و در جای دیگر با معنای بزرگتری آمده است می کلمه اگر در جایی به گونه

 تواند در شاکله سیئات دیده شود، در نتیجه هر گناهی در ذات خودش ادبیاتی و لمز جزء سیئات است، همز و لمز می

ای  هاست و یک مرتبه همز و لمز به گونه کند که آن ادبیات توهین و تحقیر ارزش در مقابل ولیّ الهی درست می

 ای دارد. شود که وابستگی تامّ به هر سیئه می

 ای دارند، یعنی کلماتی ذیل خودشان دارند. برخی مفاهیم، مفهوم شاکله

 واژه نظراتشان را گفتند: 3دوستان راجع به  -

 تکرار )انتظام( فعل + فقدان غایت = اشتغال بدون مبنای حق :لع 

 اراده + عدم توجه به نیاز + فنا = قصد + باطل :لهو

 در لهو قصد باطل داریم در حالی که در لعب قصدی نداریم.

 زینت + برتری نمایی در نتیجه = تحقیر به کسی که فاقد آن است. :فخر

و « مقایسه»شود، فخر  استوار است و در مقایسه ظاهر می« برترنمایی»و « برترشماری»نمایاندن زینتی که بر روی 

فضل « کشیدن رخ»و به « نمایی برتری»را درون خودش دارد. فخر نمایاندنی، که در درونش « به نسبت دیگران»حالت 

 ای از ادعا کردن هم درونش دارد. شود. جنبه محسوب می

است یعنی کاری کردم که منجر به این شود که به صورت مثبت علمدار چیزی « ارافتخ»مثبت آمدن فخر در حالت 

های ابلیس شمرده شده  شده باشد، این در روایات است ولی در قرآن فخر به صورت مثبت نیامده است و از ویژگی

 کند. خرفروشی میهایی که این اعتبار را ندارند ف هایش اعتبار ویژه قائل است و نسبت به آن است و برای دارایی

بیند.  تر می تر از خودش است را پایین بیند که کسی که پایین مختال فخور کسی است که نه تنها خود را باالتر می

یعنی دوطرفه است. ممکن است کسی خود را باال بکشد ولی تحقیری برای دیگران در نظر نداشته باشد ولی اگر هر 

 شود. دو طرف را در نظر بگیرد فخور می
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فخر یعنی فرد مال یا دارایی در خودش ببیند و حالتی از برتری در او به وجود آید که حق نیست. فخر مثبت 

 شود. )باافتخار(، درونش استقالل نفس نیست. ولی در تفاخر استقالل نفس دیده می

ق نیز در معنای دار است. التحقی دار و کش افتد، مسیرش تمامی ندارد، مرتب ادامه وقتی آدمی در وادی فخر می

 تواند درونش داشته باشد. کند. در فخر، تظاهر به داشتن چیزی هم می تفاخر، امتداد فخر را بیان می

 قصد دارایی = نمایاندن دارایی به قصد نمایاندن دارایی نمایاندن بی

یعنی  قصد است. گوییم خودش، خودش است. اگر درون خودش چیزی نداشته باشد، پس بی هر چیزی که ما می

اگر کسی خواست دارایی را همراه با قصد)قصددار( کند با یک چیز ثابت باید قصددار کند نه با خودش. بنابرین 

 قصدی است. حیات دنیا لهو و لعب است، لعب یعنی بی قصدی و لهو اراده بی

 گرایی است.  جلوه است و فخر نمایاندن و تکاثر، کثرت ز(نت:

کند که جمع کند. یعنی طلب کثرت بدون قصد  گرایی. جمع می ن برای داشتن، کثرتبه معنای میل به داشت :تکاثر

 خاص و ثابت. که نمایشش در تفاخر است.

 لعب انجام دادن کاری است که قصد مشخص و حقی نداشته باشد.

ب کاری را لهو یعنی کاری که امکان قصد موجه برایش نیست را اراده کند. یعنی کار بی قصدی را اراده کند. در لع

بینیم که  ای را می بینیم که قصدی در آن نیست. در لهو یک اراده دهد که غایت مشخصی ندارد، کار را می انجام می

شود ولی خاصیتی  تواند قصد معقولی داشته باشد. در واقع وقتی محصول تولید می کاری را انتخاب کرده که نمی

 ندارد که ناظر به مشاهدات ماست لعب است.

ها آمده است که کاری که لهو است حتما درونش لذتی وجود دارد.  کند. در کتاب هو یک منفعتی را اراده میدر ل

ریزی کنی را جدا کن،  توانی برنامه ساعت یک شبانه روزت را بنویس، کارهایی که می 24گوییم که  مثال می

خواهم غذا بخورم،  دفمند باشد. مثال من میخواهی انجام دهی را برایشان قصد در نظر بگیر، یعنی ه هایی که می آن

 هدف چه باشد؟ سیر شدن و نیرو داشتن برای کار.
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گذارد. لعب در  ریزی را تحت تاثیر می ای که مدّ نظر است اراده قصد ثابت کردن است. لهو عنصر برنامه اراده

پس همه لعب بوده است. قسمت ارزیابی است که شما چه کارهایی کردید؟ آیا فایده حقی داشت؟ اگر نداشت 

سال از عمر رفته  1بیند که  کند و می محصول در بحث لعب مطرح است و اراده در بحث لهو. وقتی نگاه به عقب می

خواهد یک سال جدید را شروع کند،  سال عمرش پوچ بود یعنی لعب بوده است. حاال می 1ولی باال نرفته است، اگر 

گیری  آید. و لعب روی واحدهای نتیجه گیری می لهو روی واحدهای تصمیم او باید کارهای مفید را اراده کند.

 ها دو چیز نیستند. بلکه یک چیزند. آید. در واقع این می

بوده است. )یلعبون: یعنی « العب»کسی هست که کارهایش برایش سود حقیقی و آخرتی نداشته است. پس او 

تواند برای  گیری برای کارهایش نمی در هنگام تصمیم کند( این فرد سود تولید می ای که جنس بی کارخانه

شود که او نتواند قصد کند که  نام دارد. یا یک چیزی منجر می« الهیه»کارهایش مقاصد حقیقی را در نظر بگیرد؛ که 

قت شود یا در اثر غفلت یا نسیان حقی اش پرت می باب افعال است )الهاکم التکاثر(. یا در اثر مواجه با چیزی توجه

 گفته می شود.« الهی»است که به او 

العب برای انسان نداریم اما انسان الهیه داریم. زیرا لعب در انسان تولید است و مثل کارخانه، اما در انسان لهو روی 

 آید. قصد می

 کند. دقیقا ساختار تفکر همین شکلی است.  فقط تفکر است که انسان را از لهو و لعب خارج می

وقتی انسانی نه کارش مفید حقیقی است و نه تصمیمش بر مبنای حقیقت باشد ولی باز این کار را انجام دهد دچار 

« گویید فهمم شما چه می من نمی»شود،  کند که موجه جلوه می شود. زینت، عامل تکرار است. کاری می می ز(نت

 «. توانم قصد داشته باشم من نمی»

فایده بودنش او را به مفیدبودن  دام تکرار شدن این چرخه، زینت است. نامفید بودن و بیحدّ وسط بین لهو و لعب و م

داند که  شود. مثال سیگار ضرر دارد، مگر اهل سیگار نمی گرداند، به عبارتی توجیه است که زینت دیده می برنمی

قدر مجبور نبودی بکشی، گوییم که اگر آرامش بود که این رسم، می گوید که من به آرامش می ضرر دارد؟ می

 گوید که من اعتیاد دارم! می
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کرده و  گر باشد. مثال قبال غیبت می اش کنم، تسهیل ای خواهم چرخ دنده خواهم به زینت حالت جلوه بدهم، می نمی

کند. وجه زینت طبق  آید و بالفاصله سرش را به چیز دیگری گرم می خواهد که عذاب وجدانش را کم کند می می

گیرد.  کردن برای ادامه مسیر است و امکان اصالح را از انسان می گری و موجه ل سوره فاطر حالت تسهیلآیات او

شود. زیرا ساختار  شود که بهتر نمی این است که بداخالق همیشه بداخالق است. هر کسی هر سیئه دارد بدتر می

 شود. می حیات ساختار به پوچی رسیدن است. در واقع زینت شارژکننده لهو و لعب

ای  کند که لهو و لعب به تفاخر و تکاثر برسد. به وسیله زینت، شبه قصدها به قصدهای مقایسه زینت وساطت می

گرایی و استمرار  شود و فرد را به صورت غیر حقیقی به نمایاندن خود به دیگران به صورت موجه، کثرت تبدیل می

 لقایی است، محل القای شیطان زینت است.کند. زینت ا آوردن امور و جمع آن ترغیب می به دست

ها را حیات دنیا بدانیم، مثال بگوییم حیات دنیا عبارت است از ماهیتی که سود حقیقی و  این سخت است که همه این

سازی  آخرتی در آن قابل تصور نیست، پس خودش لعب است، هم چنین این ماهیت )حیات دنیا( قابلیت تصمیم

 آورد یا در اثر غفلت یا در اثر نسیان. سی را به وجود نمیبرای مقصد حقیقی برای ک

 شود. وقتی بحث ماهیت دنیا مطرح است وارد لعب و لهو می

 

 شبه قصدها در ا(ن دنیا

دادن خودشان و جمع مال  های دنیازده به صورت خودنمایی و به عنوان موجه جلوه ماهیت این حیات به نمایاندن آدم

 دهد، حتی زرتم المقابر. سوق میو اوالد به صورت پیوسته 

 چگونه تفاخر به تکاثر وصل می شود؟ 

چون مقایسه شدن مطرح است، پس تکاثر الزم است که تفاخر در حال تزاید باشد. مثال در عقد و عروسی و  -

ها  ز این واژهکدام ا هیچ« مد»شود. مدگرایی تفاخر و تکاثر را با هم دارد. برخی مفاهیم مثل  جهیزیه ما تزاید دیده می

 را کم ندارد.

گوییم خاصیت حیات  فزایندگی است. و اگر می  رسد این است که خاصیت حیات دنیا علت اینکه تفاخر به تکاثر می

 ها را به ماهیت حیات دنیا ربط دهیم. دنیا لهو و لعب و تفاخر و تکاثر است، باید این
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شود.  اند. جایی که لهو و لعب و غیره دیده می جهنمی انداخته ما االن فی حیات دنیا هستیم، مثل اینکه ما را به یک

 اند که یک مقصد واقعی را در نظر بگیر که دنیایی نشوی. حاال به ما گفته

 زینت دو بعد دارد، بعد درونی که توجیه لهو و لعب است و بعد بیرونی که جلوه دادن و تفاخر است.

کند و  است(، این یک چرخه است، زینت چرخه بودن را حفظ میماهیت حیات دنیا لعب، لهو است )این اصلش 

تواند بررسی  تبدیل به تفاخر و تکاثر می شود. یعنی اگر کسی بخواهد ماهیت حیات دنیا را بشناسد این سیر را می

 کند.

خر و تکاثر انسان در این حیات دنیا افتاده است، اگر انسان حیات دنیا را قصد کند، دچار لهو و لعب و زینت و تفا

شود و اگر انسان خدا را، رسول را و حکم الهی را قصد کند حیات دنیا برایش وسیله است. برایش زینت و تفاخر  می

نیست. انسان می تواند در حیات دنیا باشد ولی در حیات دنیا نباشد. یعنی خداوند به انسان قدرتی عطا کرده است که 

نباشد. مثل اینکه فکر کنید اینجا آب است، و شما یک کشتی دارید که با  با اینکه در حیات دنیاست در حیات دنیا

 شود. شوید. پس اگر کسی قصد آخرت کند، حیات دنیا برایش امن می کشتی در آب غرق نمی

 ها همه هایشان )این هایشان یا در فعل هایشان یا در میل هایشان یا در طلب ها در قصدهایشان یا در اراده بنابرین انسان

شوند. خود انسان اگر دنیایی شد، لهو و لعب است. یعنی خود انسان قابل لمس است  یکی است( دنیایی یا آخرتی می

شود. اگر خود انسان خودش  شود خودش لهو و لعب می و لهو و لعب است. یک انسان که هم جنس با حیات دنیا می

 سوزد. در آب است ولی خیس نشده است. نمیلهو، لعب، زینت، تکاثر و تفاخر نبود یعنی در آتش است ولی 

ترین اتفاقی که برای انسان باید بیافتد اصالح قصد است. باالترین اولویت برای هر انسانی در زندگی اصالح  مهم

 قصد و فعل، اراده، طلب و انگیزه است.

است. یعنی  کارش اصالح نفس« نذیر»نام دارد. « نذیر»گر قصد و فعل است  آن کسی که در قرآن اصالح

اش به آخرت نباشد به صورت  کند. اگر کسی توجه کند. توجه فرد را به آخرت جلب می پرتی را جمع می حواس

 رود. عادی به لهو، لعب، زینت، تکاثر و تفاخر می

شناسی در  های روان سوره حدید( است. یعنی درمان همه بیماری 20های روان شناختی تابع این آیه )آیه  همه بیماری

ای بیماری  کند و هر کدام به گونه این آیه است. همین مقدار که قصد کسی به سمت دنیا برود فرد را گرفتار می
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های روانی است. یعنی بیماری لهو یک مدل است، بیماری زینت  ها همه خاستگاه تمام بیماری کنند. این ایجاد می

د که افسردگی به خاطر لعب باشد )عامله ناصبه( یک مدل و غیره. مثال اگر کسی افسرده باشد و در نظر بگیری

 ام نداشته ام. گوید که من هیچ کار مفیدی در زندگی می

هایش را با  خاصیت است، نداشته شدت بیماری است. یعنی اگر کسی در عین حال که در واقع کارهایش بی« تکاثر»

ازدواج کردند. در نتیجه شدت افسردگی و بیند که هیچ ندارد و از طرفی همه  دیگران مقایسه کند، از طرفی می

لعبش که زیادتر شود تکاثر است. حرکت خالف جهت نوعی شکنجه است، از یک طرف دست و پایش را به لعب 

 بندد. خب این وسط .... . بندد و از یک طرف خودش را به تکاثر می می

مورد است. اضطراب محصول  20سردگی من این آورند. مثال دلیل اف هایشان دلیل می انسان ها برای ماندن در بیماری

 کند. کند. ارتباطشان شدت ایجاد می ها، عناوین بیماری تولید می لهو است به نسبت لعب. خود این

 تر است نسبت به درمان! است. کسی که استداللش در حال خودش قوی است، سخت ز(نتاستدالل کردن کار 

شکل خورده است، اگر به قصد قربت آمده است که نتیجه اش را گرفته اگر کسی رفت تا چیزی یاد بگیرد ولی به م

 است. اگر به قصد قربت نبوده خب به قصدی بوده است. رسیدن به قصد نسیه نیست، نقد است.

هی  تر شوم باید به قرب رسیده باشم. روی کارهایت اسم نگذار )اسم اخالق اگر من یک کالس قرآن رفتم که خوش

. برای خدا، نقد است. نسیه نیست. یعنی آیا محبتت به خدا زیاد شد؟ اگر نشد پس قرب نبوده است. متفاوت و متنوع(

گویی برای خدا، ولی برای یک اتفاق برای خدا  زند، می نزدیکی به خدا یعنی محبتت بیشتر شده باشد. دنیا گول می

 نیا ندارد.نیست. خدا نقد است. حیاتش دنیا باشد یا آخرت، فرق ندارد تعلقی به د

قصد ما این است که چهره ناخوشایند زینتی که در قوه مخیله ما از دین و دینداری شکل گرفته است، از زندگی باید 

شکسته شود. باید واضح شود. اگر من برای رضای خدا صدقه دادم، اگر به فکر جبران بودم یعنی برای خدا نبوده 

اهمیت است که  قدر دنیا برایشان بی ها آن کنید، و اسراف نکنید، برخیاست، برای جبران بوده است. اگر گفته انفاق 

توان  دادند.  برای همین امر کرد که انفاق کنید و اسراف نکنید. برای غیر خدا لبخند هم نمی شان را می همه زندگی

 توان کاری کرد، آخر او چیزی ندارد که برای او بتوان کاری کرد. زد. برای غیر ثابت نمی
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طور که شاید و باید است به  تنها چیزی که انبیاء و اولیای الهی را پیر کرد این بود که نتوانستند حقیقت دنیا را آن

شود. کار انذار  دانم چطور می آله( را پیر کرد. نمی و وعلیه مردم بگویند. برای همین سوره هود و واقعه پیامبر)صل اهلل

 ن فعال شود.است. کار عبرت است. باید دیدن و شنید

دهند. علم در دنیا در هر  شوند و خاصیت حیات دنیا را برای مردم تغییر می دانیم که مومنین، حاکم بر دنیا می می

 کند و مدل آخرتی در هر حالتی تاییدکننده هم هستند. دیگر را نقض می حالتی یک

شود.  ای می کاربردی شود امر ساده کنیم. دوری از لغو اگر های عبث و لغو را در جلسه بعد کاربردی می واژه

 ها را نیز به ما داده است. طور که دنیا را پر از امواج و فتن کرده است کشتی نجات از آن خداوند همان

 شاءاهلل توفیق داشته باشیم که از دنیا به خوبی عبور کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ان
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کا  رث    مبارهک   سوره            11/10/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          )جلسه      پنجم(ت

 

 روا باشید، صلواتی عنایت بفرمایید. شاءاهلل که همگی حاجت ان

 فی فرجه(، رفع پریشانی از ایشان و تعجیل در فرجشان صلواتی ختم بفرمایید. تعالی اهلل عج مام زمان)برای سالمتی ا

فی فرجه(، هم برای ما دعا کنند و دعایشان هم حتما مستجاب شود، صلواتی  تعالی اهلل عج برای اینکه متقابال امام زمان)

 ختم بفرمایید.

 کنیم، ایشان هم برای ما دعا خواهند کرد. ی ما برای ایشان دعا میباالخره هر سالمی یک علیکی دارد پس وقت

*** 

و « تکاثر»که شبکه معنایی بین « حیات دنیا»در حیات دنیا و تعریف « تکاثر»پیرامون سوره مبارکه تکاثر و مختصات 

ه حیات دنیا، لعب، بندی به این نتیجه رسیدیم که طبق آیات قرآن اگر آیات مربوط ب بحث شد. در جمع« حیات دنیا»

کنند.  لهو، زینت، تفاخر و تکاثر را بنویسیم، این آیات یک رابطه تصاعدی بین حیات دنیا و این امور ایجاد می

 مفصل راجع به هر کدام بحث کردیم و نتیجه چنین شد:

  فایدگی مطرح است. بود. نوعی بی« لع »پایه همه موارد 

 بود. « لهو»رسید،  وقتی به اراده و فعلیت می 

 بیند. بود. استدالل و منطق آسیب می« ز(نت»رسید،  وقتی به توجیه و قانع کردن می 

 بود.« تفاخر»گرفت،  وقتی به نسبت دیگران قرار می 

 بود.« تکاثر»شد،  ها و امکانات مطرح می وقتی به نسبت اشیا و دارایی 

ای که  باشد لعب و لهو نیز هست. منتها یک نکتهبنابرین تکاثر عضوی از خانواده حیات دنیاست که اگر وجود داشته 

شود که  گانه معلوم می نشد راجع به آن صحبت کنیم این است که با توجه به ارتباط بین حیات دنیا و موارد پنج

زایش حیات دنیا در بیرون از انسان نیست، زیرا اگر ما قائل به این موضوع بشویم که حیات دنیا بیرون انسان است به 

معنی است که خداوند لعب را خلق کرده است. اگر حیات دنیا را امری خارجی و خارج انسان بدانیم خدا را این 
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کند و  ایم. حیات دنیا در واقع نسبتی است که انسان با امور ناپایدار، به صورت منطقی برقرار می  خالق لعب دانسته

  دهد. خود و امکانات خود را در معرض فساد و تباهی قرار می

 اند. طور ورود و خروج قائل کنند و برایش فرآیند و همین در واقع این نسبت را با توجیه و منطق و فلسفه هم بیان می

به همین دلیل حیات دنیا مخلوق انسان است و در عالم بیرون چیزی به نام حیات دنیا وجود ندارد. امکانات و شرایط 

داند و امکاناتش و خودش را  دنیا رابطه انسان است که آن را موجه میزندگی را نباید حیات دنیا دانست زیرا حیات 

 دهد. در معرض فساد و تباهی قرار می

 کند: این نسبتی که برقرار می

 .در آن مقصدی نیست. لعب است 

 کند لهو است. وقتی آن را اراده می 

 دهد زینت است. وقتی آن را موجه جلوه می 

 گیرد تفاخر است. وقتی در ارتباط با دیگران قرار می 

 .وقتی آن امور ناپایدارش، اشیا باشند تکاثر است 

های دیگری  مورد، مولفه 5شود و احتیاج نداریم که بجز این  بنابراین در این تعریف همه این موارد استخراج می

 داشته باشیم.

 یعنی امری، یا محصولی ناپایدار مقصد:

 اراده کردن امری ناپایدار اراده:

 دانستن امر ناپایدار موجه ز(نت:

 امر ناپایدار به نسبت دیگران که هم موجه است و هم در آن اراده است و هم محصول است تفاخر:

 همه امر ناپایدار به نسبت دارایی و امکانات. تکاثر:
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از  این است که انسان را« لب»شود. کار « لبّ»تواند از حیات دنیا خروج پیدا کند که دارای  انسان در صورتی می

 کند توجه به امور ناپایدار به امور پایدار متوجه می

 توجه به امر پایدار امر:

 برهان ز(نت:

هایی که مخصوص مقصد، اراده، امور پایدار، امور پایدار به نسبت  یابد: واژه و هر کدام به نسبت دیگری معنا می

 دیگر است. 

 اند مثال رحمت، نعمت و غیره. تکاثر شامل اشیا و دارایی

کنند، حالت مقابل دیگر ندارند،  های بحث فرایند رشد را مطرح می ای هستند که واژه ها در این حیطه به گونه واژه

تواند بیاید و  های مختلف می های فرایندی رشد مثال تفکر است، که در قسمت اند ولی واژه طیّب و خبیث مقابل هم

 دهند. را نشان می« از ... تا»فرآیندی است و حالت 

توانیم بگوییم که مقابل حیات دنیا، حیات آخرت است. مثل حسن و سوء نیست. اگر گفتیم دنیا و آن طرف  نمی

توانند به معنای تقابل بیایند و اشکالی ندارند  آخرت و این را به معنای موقعیت و مرتبه گرفتیم )محل استقرار( می

هایی  آید که مقابلشان فقط یک واژه نیست بلکه واژه اژه میو 5ولی اگر فرآیندی به عنوان حیات استفاده شوند، این 

 آید. و ... می« لب»چون 

های مقصدی تمایز قائل شوید. بلوغ یک واژه فرآیندی است. رشد مقصدی است  های فرآیندی و واژه باید بین واژه

 و در مقابلش غیّ است.

نسبتی با امور ناپایدار است را چطور بشکنیم؟  خب بحث ما این نیست، بحث ما این است که این حیات دنیا را که

 برای اینکه شکسته شود، باید:

 پایدار 

 اراده بیاید 

 منطقی، عقالنی و فطری 



65 
 

 شود: فضل( شود، نعمت می ها و امکانات )مواردی که برای انسان پدیدار می ارتباط بین نعمت 

 دهد. که خود و امکاناتش را در معرض بقا قرار می و این 

کند و  اش، به صورت منطقی، عقالنی و فطری برقرار می ای( است که انسان با امور پایدار با اراده ی)رابطهاین نسبت

 ها و امکاناتش برقرار کند تا در معرض بقا قرار گیرد. تواند ارتباطی بین نعمت می

انیم که چه واژه د این تعریف، تعریف مقابل حیات دنیاست و همه مفاهیمش را به صورت تقابلی دارد ولی نمی

خاصی دارد، هر کدام واژه دارند، ولی نباید انتظار داشته باشیم که یک واژه را بیان کنیم. در قرآن حیات دنیا مقابل 

 هایش هم بیان شده باشد. ای نیست که در آن مولفه کلمه

و فطری( که در اثر آن کند )به صورت عقالنی  در مقابل حیات دنیا، نسبتی وجود دارد که امر پایدار برقرار می

 مند کند. ها و امکانات خود را از بقا بهره تواند نعمت یابد و می قدرت می

و خرسند مهم است. در اصل به وجه « راضی»شدن به وجه  در هر حالتی انسان بقا دارد، یا در بهشت یا جهنم. باقی

 رضایت بخش، به بقا راه یافتن مدّ نظر است.

تواند از آن  ت دنیا، تمایز قائل شده است. دنیا به معنای ظرفیت است. ظرفیتی که انسان میدر قرآن بین دنیا و حیا

گوییم حیات دنیا اتفاقا دیگر ظرفیت نیست بلکه نسبت معیوب است. یک  تواند بهره نبرد. وقتی می بهره ببرد و می

شود. آخرت  ابرین مفهوم آخرت متولد میرود. بن مند شود به سمت ناپایداری می رابطه است و به جای اینکه فرد بهره

 تواند باشد: دو حالت می

 اگر مقابل دنیا )ظرفی برای عمل( و به معنای موقعیت باشد، موقعیت است برای جزا.  (1

 کند که بهره خودش از نعمت را باقی کند. و حیات آخرت یعنی نسبتی که انسان با امور پایدار برقرار می (2

 شود، یک بعدش موقعیت است و یک بُعدش حیات است. بعدی میدر واقع آخرت مفهومی چند 

 قصد و غرض ما از این حرف این است که انسان در معرض دو رویکرد است:

 رویکرد توجه و اتکا به امر پایدار (1

 توجه و اتکا به امور ناپایدار (2
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هم، به سمت ناپایداری شوند و در مقابل  اگر به سمت شماره یک برود به تبع خودش و امکاناتش هم پایدار می

 رود. می

های روانی، افسردگی و اضطراب به خاطر امور ناپایدار است و در مقابلش ایمان است. این جا محل خاستگاه  بیماری

است که انسان به امور پایدار « ذکری»توان گفت:  دانیم. پس می می« ذکر»را « نسبت»هاست. در قرآن این  واژه

 )ایمان( دارد.

ها دارد. واژه ذکر  ای است که انسان به امور پایدار دارد. نوعی قرابت با آن شود. رابطه ای توجه نفس میذکر به معن

تواند  تواند باقی شود و به همان راحتی، نه به سختی، می همراه است. انسان به راحتی می« لبّ»در سوره مبارکه رعد با 

دنیا یک مئونه بخواهد و توجه به آخرت یک مئونه دیگر در معرض هالکت قرار گیرد. اینطور نیست که توجه به 

جا را « جهت»مهم است. جهت هم همه کاره و هم هیچ کاره است. « جهت»بخواهد. توجه الزم است. یعنی تنها 

کنید؟ شما چقدر سختی  گویند که شما چقدر مجاهده می کنم که می دهد. من برخی مواقع فکر می نشان می

خواستیم داشته باشیم همه این موارد را درونش داشت.  غیره. ولی هر زندگی که می کنید و کشید؟ مطالعه می می

 طور غم و شادی دارند. جهت مهم است وگرنه همه صرف انرژی دارند و همین

دهیم.  دهیم و هر کسی اراده کند آخرت را به او می گوید که هر کسی اراده کند، دنیا می در سوره مبارکه اسراء می

کند. ولی کسی که جهتش در دنیا باشد بیشتر دچار  هت است که سعی و تالش را به ثمرات و نصر تبدیل میپس ج

اضطراب و افسردگی خواهد شد. به طور قطع هر چه که در مسیر خدا هست، نقد است و هر چه که در مسیر غیر 

 کند.آید که بعدا از آن استفاده  خداست، نسیه است به خاطر اینکه پول گیرش می

ترین مسئله در زندگی یک انسان داشتن مقصد پایدار است. که خداوند تشخیص این مقصد را به عهده  االن مهم

هایی که بتواند این مقصد پایدار را تشخیص دهد، تفکر است.  عقل گذاشته است و قرار دادن نفس در موقعیت

فکر است. سیر دهنده نفس انسان تفکر است. آن حمّال)حمل کننده( انسان به سمت مقصد پایدار و ورز دهنده او ت

تواند به آن رجوع کند تا آن مقصد پایدار را  چه که در این سیر اتفاق می افتد، قرائت است. آن متنی که انسان می

 ها در حال تولید شدن هستند. پیدا کند قرآن است. در این زمینه واژه

 نام دارد.« مکر»است. تفکری که با لهو و لعب است در قرآن  قرائت، ضدّ لهو و لعب است، تفکر، ضدّ لهو و لعب
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چرخاند، تفکر  تفکر همواره سیر دهنده انسان به سمت مقصد پایدار است و آنچه که روی انسان را به سمت حق می

بیند تعقل نام  رود قرائت است و آن چشمی که مقصد را می کند و باال می نام دارد و به محضی که حرکت می

 یرد. همه این ها در هبوط و قرار گرفتن در دنیا )نه حیات دنیا( پدیدار شد.گ می

همین که انسان اراده کرد که به حیات دنیا گرفتار نشود در او تفکر ایجاد شد. تفکر محصول این گزاره است و اگر 

 انسان داده است. شود. تفکر قدرتی است که خداوند به نفس  کسی این گزاره را نداشته باشد تفکرش فعال نمی

کنید همه آیات مربوط به تفکر و تعقل، به طور واضح ضدّ لهو و  وقتی که شما آیات تفکر و تعقل را مطالعه می

اند، ممکن است که مقابل تکاثر و تفاخر نباشد ولی  ها به تفکر و تعقل مقابل لهو و لعب ترین واژه اند. نزدیک لعب

 گذرد. ال کردن تفکر از اعراض از حیات دنیا میاند. مسیر فع قطعا مقابل لهو و لعب

ها زوجیت دارند. مثل اینکه یک  ای این آید همانند آن است که تعقل آمده است. به گونه هر جایی در قرآن تفکر می

توان از هم جدا شود و تا کسی اراده بیرون  دهد و دیدن و حرکت را نمی بیند و یک فردی حرکت می فردی می

رسید که تا تفکر نکنی از  کند. زمانی به نظر می لعب را نداشته باشد، خداوند به او تفکر را روزی نمی شدن از لهو و

شوی، ولی اینگونه نیست در اصل تا زمانی که از لهو و لعب خارج نشوی تفکر در تو فعال  لهو و لعب خارج نمی

 نخواهد شد.

شود، از عبودیت شروع  کند. بنابراین از تفکر شروع نمی می اصل ماجرا توجهی است، پایدار بر ناپایدار ترجیح پیدا

شود.  شود. یعنی از ایمان به پدر، مادر و ... شروع می شود. تفکر با اعتماد به یک عنصر حقیقی خارجی شروع می می

 شود. همین که به یک عنصر پایدار توجه کند تفکرش فعال می

شود. تفکر باید با اتکا به پدر و مادر شروع  ند، تفکر فعال نمیتا زمانی که نتواند از ذات خودش مقصدشناسی ک

کند و همان زمان که مقصد ثابت و پایدار را  ها این تفکر را مشاهده می دهد و بچه کرد. تفکر را پدر و مادر انجام می

 درک کرد تفکر در او متولد شده است. 

ت که در مقابلش امر پایدار است. اتخاذ یعنی در معرض قرار ترین رکن شما اتخاذ امر ناپایدار اس در حیات دنیا، مهم

آوریم و  گرفتنی که تحت تاثیر قرار گیرد. اراده کردن یعنی آن امر را در نظر گرفتن است. برای لهو و لعب اتخاذ می
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تواند  ی میا دارتر است. لعب یعنی در نظر داشتن امر ناپایدار و لحظه تر است و لهو هویت هویت نه اراده. لعب بی

 گرفته شود.

در لعب در نظر گرفتن امور ناپایدار به صورت خود به خودی است، ولی وقتی در لهو می آید همین در نظر گرفتن با 

برنامه ریزی است و در نظام قرار می گیرد و پس لعب نیازی به برنامه ریزی ندارد و خیلی از اتفاقات بدی که در 

ر لعبیت بودن ش است یعنی دچار روزمرگی می شود. و رضایت و نارضایتی فرد هم ساختار انسان می گذارد به خاط

 چاره ی کار نیست. بلکه باید از آن خارج شود.

تفاوت لهو و لعب بسیار مهم است. لعب عنصر جبرگرایانه دارد مثل بازی انتخابات، بازی و جوّ فوتبال و غیره. در 

باید بتوانیم  داقل یک لذت دنیایی هست. لعب نوعی انفعال است. ما لعب خسر الدنیا و آخرت است ولی در لهو ح

بار چک  زدگی خارج شویم. یعنی انسان وضعیت خودش را یک برای اینکه دچار لعب نشویم، از حالت جوّ و محیط

ر تواند برای اموراتش یک مقصد پایدار د کند، آیا همینطوری دکتری گرفتن به نفعش است؟.. لعب نیست؟ آیا می

 نظر بگیرد؟ 

سال به  22ها از  انسان نباید دیکته محیط باشد. نباید براساس یک ناخودآگاه غافالنه انجام شود. حاال همه دختر خانم

 کردن ایجاد شده است. کنند! چرا این رسم شد؟ حالت دیکته بعد ازدواج می

ان برگردد و الگوهایش را حقیقی و شود و باید انس به خاطر همین لعب نوعا در حالت غفلت به انسان عارض می

 های القا شده لعب را بشناسد و بشکند. میزان کند، ببیند که نمود زندگی الهی چیست تا بتواند چرخه

داند ولی به خاطر کسالت و فشل  در لهو بیشتر هوای نفسش را بشناسد و از پس آن بربیاید. مثال خیلی کارها را می

 دهد. بودن انجام نمی

های شوم اجتماعی را رقم  شود و این لعب و لهو با هم پدیده بندی می انسان به وسیله لعب و لهو تقسیم های آسیب

ها بعدا خودشان را به وسیله زینت جلوه  شده به وسیله لهو و لعب است، این زنند. مثال اغالل، پدیده شوم ترکیب می

تر  رفت از این ماجرا سخت رویم برون جلوتر میشوند. هرچه هم  دهند و موجب تکاثر و تفاخر در جامعه می می

 شود. می
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توان از کسالت خارج شد. یکی از عناصر  ریزی می حوصلگی است. با برنامه کسالت یک حالتی از تنبلی به عالوه بی

 ریزی است. غرب برای پیشرفتش برنامه

معنای خمودگی است )دو پا بغل شده لهو و لعب است، اِصر به  هم نوعی پدیده اجتماعی است که ترکیب« اِصر»

های  ها مدل کرده و سرش را پایین انداخته است( و چابکی الزم برای قیام را ندارد، نوعی ناامیدی جمعی است. این

 افسردگی جمعی است.

های سنگین، سبک  سوری. بایدها و نبایدهای غلط، جهیزیه یعنی تعاریف غلط داشتن، مثل چهارشنبه« اغالل»

 گرایی. ربی، تجملهای غ زندگی

 شود. اغالل و اِصر منجر به تفاخر و تکاثر می

 خوب است که یک دور قرآن را با لهو و لعبی که معنا کردیم مرور کنیم.

وآله( آمد، اصر و اغالل را از شما بردارد، چرا نگفته است  علیه اهلل در سوره مبارکه آل عمران گفته شده پیامبر)صلی

های  است، لهو و لعب در یک فرآیند اجتماعی به اصر و اغالل تبدیل شد. چرخهلهو و لعب؟ جوابش مشخص 

شود غیر  پرسد که مگر می ای است مثل آلودگی هوا. و می ای نهادینه شد. اطرافش یک الیه معیوب در یک جامعه

 این هم بود؟ مگر اینکه طنابی به غیب وصل کند و از آن بیرون بیاید.

شود که این آداب و رسوم پایدار بماند، پس وقتی  خه، تفکر است، دیگر خواهد گفت نمیتنها راه خروج از این چر

 هم که بیاید بیرون دیگر دود و دم جایی نیست.

گیرد، در یک کشور است و  شود و در یک خانواده است، فرهنگش را از یک خانواده می هر انسانی متولد می

ن نتواند به هر دلیلی )موجه یا ناموجه( روی نفسش را به سمت پایدار گیرد، اگر انسا فرهنگش از کشور هم تاثیر می

چشد! یعنی انسان در  گاه طعم تفکر را نمی کنند و هیچ ریزی می حقیقی بگیرد، حتما امور ناپایدار برایش برنامه

 خوابد، این انذار است. شود و در آن گور می های غلط محو می الی فرهنگ البه

دهد یا دعوت  ه انسان را به تباهی و فساد امور ناپایدار واقف و او را به امری پایدار سوق مییعنی کسی ک« منذِر»

 کند. می
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صحبت ما درباره تفکر راجع به چیزی است که وزیر عقل است، مدیر اجرایی نفس است، مخالف جدی و قاطع و 

از وزارت خودش تخطی  شدید لهو و لعب است، وزیر است و زیرک، وصل به عقل است چون وزیر است و

 کند. وقت وزیربودنش را فراموش نمی کند و هیچ نمی

 چشم نفس عقل است. قوای حرکتی نفس فکر است.

 تفکر از کجا شروع می کند؟ اولین کار واکاوی و بررسی نیازها، تبدیل به سوال و تبدیل به مساله است.

خورد. این در اختیار نفس است. نفس انسان  اند و از این ناحیه لطمه می ها نیازها گم و مبهم خیلی وقت تفصیل نیازها:

ها را در معرض  هایش تفصیل پیدا کرده و آشکار شده است. این یک موجودی است که از نیازها و سواالت و مساله

تواند علم، عالم، قرآن،  گیرد. حق می و جواب می پرسد کند. سوال می ها را با حق رو در رو می دهد. آن حق قرار می

 نبی باشد. ولی هر چه هست باید از طرف حق باشد. 

شدن  کنند، در صورتی که در وهله اول تفکر به معنای مواجه بیند. تفکر را درونی معنا می عقل، علم نیست، عقل می

شود. تفکر با  ال به حق است که دارای آن میبه معنای بدیهیات اولیه است و در اتص« فطرت»با حق بیرونی است. 

السالم(  دارد و سراغ علم و عالِم و عترت)علیهم گیرد نه با رجوع به خود! این سواالت را بر می رجوع به غیر شکل می

 ای قرآن و علم و عالِم حاکم نباشد یعنی آن جامعه تفکر ندارد. رود. اگر در جامعه می

 کارهای عملی تبدیل شود.ها باید به راه حال این جواب

 بعد زیر تفکر باید حاکم باشد: 3در 

 واکاوی نیازها (1

 رویاروی با حق و گرفتن حکم (2

 سوق دادن به سمت عمل (3

شود و در  تفکر نوعا یک عمل اجتماعی است زیرا در ارتباط با دیگران است. ابتدا با یک عمل اجتماعی شروع می

 فهمی که تفکر کرده است.  . بنابراین اگر حسنه از او صادر شد میشود نهایت هم به یک عمل اجتماعی منتهی می
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فهمید که یک مسیر  بینید، در قوم ثمود لعبشان را می بینید، در نهایت می بینید با لعبشان می وقتی که قوم عاد را می

زد هالک شده فهمید که اگر مثل فرعون هم قدرت بیابد و اهرام بسا خواهید ولی مسیرش این نبوده است، می می

است، این جلوه حق است؛ یعنی هنوز کسی ادعا نکرده که اهرام مصر بسازد ولی فرعون هالک شد، این یعنی 

 حقیقت جلوه یافت.

گوید، حق جاری شد و به صورت هالکت یک زندگی قوی نمایش داده شد. حاال یکی  سوره حاقه نیز چنین می

 اهلل است.شود، یعنی خلیفه  قدرت دارد و ذوالقرنین می

است، یعنی سبک تفکر در ارجاع « الم تر»خواهد تحلیل سوال و مساله داشته باشد، بهترین راهش  تفکر وقتی می

ترای است. یعنی اتفاقی افتاده و چون حق نبوده هالکت اتفاق افتاده است. سوره مبارکه روم هم   نیازهایش به حق الم

 ردند؟ آیا در زمین سیر نکردند؟ کند که آیا در نفس هایشان تفکر نک بیان می

شود، یعنی همینطور باید هالکت دنیا را نشانش دهی تا این حرکت  سوخت موتور تفکر اعراض از حیات دنیا می

 کند. یعنی اتفاقا انسان به وسیله تفکر قدرتی پیدا کرده است که در اوج لهو و لعب بتواند اعراض داشته باشد.

ست. علت خودکشی به خاطر این است که همه مقاصد دنیایی برای فرد پوچ است، در این قسمت نقش منذر مهم ا

 داد تا او از خودکشی صرف نظر کند. گرفت و حیات پایدار را نشانش می اگر یک منذری دست این فرد را می

بلوغ با سال اول در معرض لهو و لعب نیست، طفل است و بالغ نیست. در  7شود،  فردی که در یک محیطی متولد می

رسد از همان دیدن نور پایدار، عقالنیت تکلیف  زند. به نظر می اینکه کافر یا مومن باشد یک نوری در او سوسو می

زند؛ شروع  شود، بلوغ جسمی یک فجر کاذب است، بلوغ عقلی بعد یک سال و دو سال فجر صادق می مشخص می

 فهمد. ا را میشود خوب و بده شود. عقل که شکوفا می کند چشم باز می می

 ایم. افتد به خاطر این است که ما ترک لهو و لعب را نداشته خیلی از مباحثی که برای ما جا نمی

گیرد که اگر همان را دنبال کند )که نوعا  ها، یک ارتباطی با ذات هستی می ما اعتقاد داریم که انسان در عین سیاهی

 رسد. یقت میزند( راحت به حق به دالیل موجهی برای خودش پس می
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گونه  کنیم، تا به پوچی دنیا پی ببرند، و این بار آن ها را با بالیایی مواجه می در قرآن آمده است که هر چند وقت یک

 شود. ها نمایان می شود که حق مرتبا برای انسان شود. پس معلوم می ها حجت تمام می بر غفلت آن

گوید که همان خدایی که در اضطرار خدای شماست همچنان آید که ب کند، منذر می وقتی خدا حق را نمایان می

 کند. خدای شماست و این امتداد را ایجاد می

هستند هم راهکارهایی برایشان « ختم اهلل علی قلوبهم»هایی هم که  توان گفت که غافل، غافل است.  حتی آن نمی

 است.

 گوییم: کافر میرسیم، و به همه مردم دنیا، چه مومن و چه  گزاره می 10ما به 

 کاری هم نداریم که مومن باشد یا کافر.«!! الناس و االنسان فی خطر عظیم»

 اینطور نیست که هر کسی که مومن است اهل تفکر باشد.

 بند دارد: 10راجع به در حیات دنیا بودن

مرگ حتمی و قطعی است. حاال که مرگ حتمی است بیاییم کاری کنیم که بیشتر خوش بگذرانیم و  (1

 دگی بهتری داشته باشیم. بنابرین به فکر دیگران باشیم، محیط زیست را از دست ندهیم.زن

تواند با در انجام دادن کارهای خوب و اذیت نکردن دیگران، کمتر در معرض هالکت قرار گیرد  انسان می (2

 و بهتر زندگی کند. 

 و ... (3

 ن سطح حق توجه کند.تواند با تفکرش به باالتری ها گزاره هایی است که با آن می این

های این حق در زندگی به  مند شدن از گزاره های فطری و بهره بهترین کار برای فعال کردن تفکر، شناخت حرف

کند باید به فکر دیگران  صورت واقعی و نه شعاری است. یعنی اگر انسان فقط به این قائل باشد که اگر زندگی می

 ر این حیطه قابل تعریف است.گاه حجاب و خیلی موارد دیگر د باشد، آن

شود که بندهای مرتبط با فطرت را از الیحه  های فطری کار کند خیلی جالب می اگر کسی خواست روی بحث

 حقوق بشر استخراج کند.



73 
 

*** 

 ساعت دوم

 کنند، صلواتی ختم بفرمایید. برای سالمتی خودتان و همه کسانی که به اسالم خدمت می

بحثی که خدمتتان عرض کردیم، بحث مهمی است. این که همه مقدرات انسان وابسته به فهم اوست. اگر انسان از 

تواند عوض کند. اگر این بحث احیا نشود روز به روز وضع انسان  این موضوع آگاه شود بقیه زندگی خود را می

 فهمد که اهل تفکر هست یا نیست. تواند ب شود. اگر بحث تفکر برای ما واضح شود هر کسی می بدتر می

نشانه تفکر این است که زندگی انسان به سامان است. اگر تفکر نباشد زندگی انسان نابسامان است. با تفکر، 

آید. کارایی و نفع فرد برای دیگران بیشتر است. کسی که نفعش برای  ریزی بهتری در زندگی بوجود می برنامه

ده است. تفکر، شاخص دارد. هر قدر تفکر کمتر شود انسان بیشتر احساس پوچی دیگران بیشتر شد، تفکرش فعال ش

 کند.  می

 

 ها و نیازها.  با احساس تفکر را چگونه فعال کنیم؟

ها، ارجاع مسائل به عالم و علم. سر خود و با رای خود پیش نرفتن. درست  اصالح نیازها، اصالح سوال محور اول:

تواند تشخیص دهد. عقل انسان از اول کامل  حق بیرونی. عقل انسان به تنهایی نمیبودن کار و مسیر با یک مسیر 

نیست. انبیا در کودکی عقل کامل دارند، این عمومیت ندارد. ما با انبیا قابل مقایسه نیستیم. ما مثل حضرت 

 توانیم از کودکی بگوییم انی الاحب اآلفلین.  السالم( نمی ابراهیم)علیه

دهد که ما باید به ایشان اتکا کنیم. اگر کسی تفکرش را فعال نکند بدون  السالم( نشان می )علیهموجود مقدس انبیا

شود، حتی اگر با لباس دین باشد. اگر چنین کسی دیندار سنتی هم باشد، دینش  این که بخواهد دچار لعب و لهو می

 شود.  دچار لهو ولعب می

شود.  اش دنیا زده می کند. همه زندگی الم( هم برای او کاری نمیالس اگر کسی تفکر نکند روضه امام حسین)علیه

 کند.  کند. هر امر مقدس حتی نماز و قرآن را تبدیل به لهو و لعب می راهپیمایی اربعین را هم دنیا زده می
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ایم. تعبیر تفکر نفس را به این  دهد. تعریف تفکر را از آیات استخراج کرده تفکر قدرت تطبیق و مقایسه به انسان می

 کند.  ایم که نفس تفکر می خاطر انتخاب کرده

 سبک استخراج واژه از معنا بوده است و کلمات کلیدی آیات. 

فهمیم که  ت و... نیامده است. از این موضوع میدر قرآن تفکر بصورت فعل آمده است. بصورت اسم فاعل و صف

 تفکر کار نفس است و فرآیند است. برای ایمان هم فعل داریم و هم انواع اسم. 

کننده  سری فعال یک«. لقوم یتفکرون»تا « لعل»تفکر داشتن معادل رسیدن به هدایت است. تفکر فرآیندی است از 

رد. تفکر توانمندی است که بصورت مستمر به انسان قدرت فهم مندی دا دارد و پس از فعال شدن یکسری بهره

 شود.  دهد. با اراده تغییر فعال می حقایق می

حتما فرد باید اراده تغییر داشته باشد. این اراده تغییر اولین چیزی «. ان اهلل الیغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»

شوی. تو بزرگ  گوید تو هیچ چیزی نمی . شیطان به انسان میگیرد است که شیطان و طاغوت جهانی از انسان می

ها القائات شیطانی  شوی. این کسی نمی وقت القائات منفی به فرزندان نکنند. نگویند تو هیچ شوی. والدین هیچ نمی

 است. 

ییر همیشه به سمت ما اگر اراده تغییر داشته باشیم نانمان در روغن است. باید اراده تغییر در ما فعال شود. اراده تغ

 مثبت است. 

 تفکر سه بخش دارد: 

  برانگیختگی برای تغییر 

  رجوع به حق 

 دریافت حق 

 السالم( است.  انگیز است. همه هم مربوط به امیرالمومنین)علیه روایات این موضوع را آوردیم. که بسیار شگفت

داشته باشد بیشتر در معرض حق قرار کند. هر چه بیشتر نیاز  این است که شبیه آینه عمل می« نفس»خصوصیت 

 گویند.  می« قرائت»گیرد. حرکت نفس به سمت باال را  می
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خیلی به هم مربوطند. دو قلو هستند. مقایسه در تفکر است. تفکر و تعقل دو روی « توجه نفس»و « تفکر نفس»کتاب 

دهنده مربوط به تفکر است. ذکر یا توجه  یک سکه هستند، قسمت مشاهده مربوط به عقل است و قسمت حرکت

شود. توجه بر تفکر و تعقل غلبه  توجه بیشتر مینفس القاء الهی است. هر چه تفکر و تعقل فعال شوند بهره انسان از 

 دارد. 

گویند. تفکر  می« قرائت»شود. حرکت از پایین به باال را  در نفس بواسطه مرآتیت )آینه بودن( ذکر فعال می

 ای داریم.  ای، نتیجه ای، الزمه مقدمه

 تفکر در آیات ای: تفکر نتیجه

 ها تفکر در عبرت ای: تفکر مقدمه

 تفکر در نفس ای: تفکر الزمه

 حق، نیاز، علم متناسب با نیاز و سوال.  تفکر: های مولفه

افتد. در واقع انسان تا نتواند حق را در بیرون ببیند و مصداقی  اصرار داریم که تفکر با رجوع به ذکر و ذاکر اتفاق می

 نیست. پیدا کند، مرجع تقلید پیدا نکند، به ولی فقیه رجوع نکند تفکرش قادر به مرآتیت 

 کننده به بیرون است.  نفس هم حجت بیرونی دارد و هم حجت درونی. حجت درونی وصل

رود.  کند اگر بهبودی حاصل نشد به دنبال پزشک می ای صبر می خورد. یک هفته مثل وقتی که انسان سرما می

پرسد که آیا طبیبی  ه میفهمد که طبیب حاذق است یا نه. تفکر دوبار تواند درمان کند. عقل این را می خودش نمی

 تر هم هست یا نه.  حاذق

گوید از همه چهار طبیب بپرس.  کند یا می کند. عقل در آخر یا بهترین طبیب را انتخاب می عقل دوباره انتخاب می

 کند تا به وضعیت مطلوب برسد.  های جدید پیدا می کند و راه طور آزمون و خطا می همین

پرسد  کند. مثال در کسب درآمد. از اهل بازار)اهل ذکر( سوال می راه را بخوبی طی می انسان در مسیرهای دنیایی این

خواهد صفت بخلش را  کنند. مثال کسی می رسد شانه خالی می کند. ولی وقتی نوبت به تغییر صفت می و تحقیق می

 تغییر دهد. حاضر نیست سراغ کسی برود. از منبعی بپرسد و خودش را درمان کند. 
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کند. انسان اگر بخواهد به جایی  تواند. هزار بار هم شکست بخورد باز تالش می اگر بخواهد تغییر کند می انسان

شود منبع معتبری جز  شود. در این مسیر مگر می برسد نسبت به هر چیزی که به آن موضوع مربوط باشد حساس می

 قرآن را انتخاب کرد. 

رسد.  ه قرآن نرسیده هنوز زمانش نرسیده است. چند سال دیگر میتر از قرآن نیست. اگر کسی بهیچ متنی کامل

رسد. برای  ها! اگر کسی اهل تغییر باشد حتما به قرآن می ها چنین چیزی را قبول ندارند و حتی علوم قرآنی دانشگاه

 ها در قرآن راه وجود دارد. خیلی صریح و راحت.  تغییر صفت

 گویند.  کنندگی قرآن منذر می کننده سوال و نیاز است. به فعال اصالح منذر بودن قرآن:

 گویند.  گری می دهی قرآن هدایت به جواب هادی بودن قرآن:

 حظّ انسان از حق است. این که بدی، بدی است و جواب بدی، بدی نیست یک موضوع فطری است.  فطرت:

گیرد. خوبی و بدی حقیقی برایشان  رب همه چیز را نسبی میگوییم با غرب در تضاد است. غ همه چیزهایی که ما می

ها را به دهیم. اصلت دهد. و ما اصالت را به حق می شود. اصالت را به انسان می وجود ندارد. حق با فرد تعریف می

 دانیم.  دهند که متغیر است. ما حق و اخالق را ثابت می انسانی می

شود، توان الگوبرداری دارد. توان  کند. نفس متفکر متاثر می آفرینی می تفکر بین تاثیرپذیری و الگوبرداری نقش

 سازی دارد.  ادبیات

السالم( تا  ها در تمام دوران زندگی از حضرت آدم)علیه ادعای قرآن این است که همه الگوهایی که همه انسان

راستا  ای به نام تفکر داردکه قدرت هم هوآله( نیاز دارند قابل الگوبرداری است. هر انسانی جوهر علیه اهلل خاتم)صلی

 شدن با این الگو را دارد.

خورد.  اگر انسان بواسطه توجه نکردن به این ویژگی قرآن، کاری را انجام نداد یا صفتی را تغییر نداد چوبش را می

تا انسان به کند  این موضوع را تحریک می« منذر»است. « عذرا او نذرا»گویند. قرآن  این را حجت و احتجاج می

 قرآن رجوع کند و جواب بگیرد. 

 کننده افعال و اعمال.  کننده باورها و تعاریف، آیات اصالح کننده نیازها و مسائل، آیات اصالح آیات اصالح



77 
 

کنیم چون  کننده تفکر است. تفکر می تواند با متن قرآن تفکر کند، نه در متن قرآن تفکر کند. قرآن فعال انسان می

این برای کسی است که بخواهد عمل کند، نیازهایش را پاسخ دهد. تفکر انسان را از تشتت نجات قرآن هست. 

 شود. مبشر در قرآن شأنی از منذر است. دهد و هادی می می

 غرر فعال کننده تفکر: 

  قرار گرفتن در معرض حق و متاثر شدن از آن 

  پرهیز از کالم بیهوده 

  پرهیز از گفتن و شنیدن کالم باطل 

  گفتن و شنیدن ذکر 

  در مجالس ذکر بودن 

  سوال از اهل ذکر 

 ها و حقایق )طبیعت و کتاب و...(  مطالعه حکمت 

 .پس تفکر سه وجه پیدا کرد : تاثیری، الگویی و عملیاتی 

گیرد. القاء منفی ایجاد  کند. با غیبت و تهمت نفس تاثیری نمی کند و قسمت سوال و نیاز را تحریک می کالم القا می

دهد. نفس را نباید خسته کرد. مثال همین تلگرام..! این هجمه اطالعاتی به چه  کند و نفس تاثیرش را از دست می می

گفتیم تفکر مقابل لهو  کند. قبال می گذارد؟! کار بیهوده تفکر را تعطیل می خورد؟! به چه کسی تاثیر می درد می

 ولعب است. 

 چه با کلمه چه غیر کلمه.  غرض را انتقال دادن بصورت القایی کالم:

توان با کالم، تفکر را شناخت. تفکر در مرحله تعریف و باور و عمل هر سه  تفکر به کالم خیلی نزدیک است. می

 آورد.  باید وجود داشته باشد. اگر تفکری به تقوا نیانجامد تفکر نیست. استدالل تفکر نیست. تفکر تقوا می

رساند. تفکر حرکت  اند که انسان را به علم می یک عمل خیالی تعریف کردهمحصول تفکر است. تفکر را « تقوا»

« محسن»تواند  کشاند. کسی که تفکر دارد می ها را به عمل می نفس است که از سویی نیازها را، باورها را، تعریف

 است. « و تقوا« تدبر»وقتی است که در تفکر نگاه به عاقبت باشد. محصول تفکر، « تدبر»شود. 
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 ای، اجتماعی، بنیادی و موضوع حجت و حکمت.  پرسشی، مشاهده نواع تفکر:ا

بررسی درون مایه تفکری فرد، سنجش میزان تفکری که در فرد به ودیعه گذاشته شده یا کسب شده  تفکر امّی:

 است. 

ذخیره در سنجش قدرت فعال شده تفکر در یک نفس است. همه در حدی این تفکر را دارند. متناسب با ابتالئات 

انسان نیست. عدم فعالیت دائمی تفکر بخاطر عدم وجود منذر است. سمع نداشتن، شلوغ بودن توجه انسان، نداشتن 

 شتاب الزم. 

تفکر بصورت پیوسته بوسیله قرآن و آیات قرآن فعال نگه داشته شود. انسان نباید  :راهکار بیرون رفتن از ا(ن حال

حل بیابد، نه این  منتظر بماند تا اتفاقی بیفتد بعد دنبال راهکار بگردد. زمانی که ابتال ایجاد شود باید سریعا تفکر راه

 که در آن گیر بکند. 

دار شدن و... آموزش و  داشته باشیم. قبل از ازدواج، بچهباید قبل از اتفاقات در زندگی، در قرآن کارآموزی 

 شود.  آموزی انجام شود. نه زمانی که انسان با این اتفاقات مواجه می کار

دهند. وقتی نفس  گیرند و چیزی می های زندگی مرگ است. ساختار حیات همراه با موت است. چیزی می همه لحظه

دهند. اگر نفس قوه داشته باشد،  ای که دارد به او حیات دوباره می ن ذخیرهای دارد. به میزا در حال مرگ است ذخیره

 کنند.  ناک است. ظلمات و نور همین را بیان می ناک است. اگر ضعف داشته باشد، ضعف قوه

 حیات جدید انسان بر پایه حیات قبلی است. 

 ابتال جزئی از این بستر حیات است. 

شود. یک نفر نصف چلوکبابش را به شخص دیگری  برد و تمام می ذت میخورد و ل مثال یک نفر چلوکباب می

برد. چون یک نفر دیگر را سیر کرده است. حس خوبی  شود باز هم دارد لذت می دهد. وقتی غذایش تمام می می

شود و دریافتش کمتر  تر می داند از کجاست. اگر نفس نتواند از مراحل قبل ذخیره بگیرد، ضعیف دارد که نمی

 شود.  یم
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کا  رث    )جلسه ششم(مبارهک   سوره            18/10/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ت

 

 علیها( صلواتی ختم بفرمایید. اهلل االئمه حضرت صدیقه کبری)سالم هدیه به پیشگاه مقدس ام

شان به یمن نسل توحیدی  السالم( است، برخی از دوستان مدرسه امروز بچه )علیهامروز روز میالد امام حسن عسگری

اند. برای اینکه نسل توحیدی حرکتش گسترده باشد و بتواند حرکتش را ادامه دهد و شاهد تولدهای  به دنیا آمده

 مبارک در روزهای مبارک باشیم، صلواتی عنایت بفرمایید.

علیها( بابت میالد  اهلل های خاصی که حضرت زهرا)سالم مبارک باشد و امروز از عیدیشاءاهلل که این عید برهمه ما  ان

 دهد به ما هم عنایت کنند، صلواتی بفرستید. شان میفرزندشان به شیعیان

ما در جلسات قبل راجع به بحث تکاثر و لهو که شروع سوره تکاثر است بحث کردیم. که این دو واژه ما را به 

های این شبکه را  کنند و حیات دنیا یک شبکه مفهومی مشخصی دارد که بخشی از ویژگی ل میحیات دنیا منتق

 مطرح کردیم:

ای است  کند و خارج از ساختار ادراکی او نیست. بهترین نمونه حیات دنیا درون ساختار ادراکی انسان معنا پیدا می

گوید به اعتبار انسان  ن غرب است. غرب میگیرد حیات دنیاست و این برعکس تمد که به اعتبار انسان شکل می

آید. اگر انسان را بردارید، لهو و لعب و  گوید که به اعتبار انسان حیات دنیا می گیرد اما اسالم می ها شکل می ارزش

شود و برای بقیه حیوانات مطرح نیست و ممکن است برای جنّ قدری معنا یابد.  زینت و تفاخر و تکاثر برداشته می

 شود.ساختار ادراکی انسان معنا میپس در 

کنند یعنی واقعا در خارج  ها عینیت خارجی هم پیدا می نکته مهمی که در این زمینه هست این است که خود این

ها تبدیل به  چیزی به نام لهو و لعب داریم یعنی نه تنها در ذهن و اندیشه هستند بلکه به واسطه آن ساختار آن

کنند. صنعش لهو، لعب و زینت است، باز این موارد عینا تفاخرآفرین  ین بیرونی پیدا میشوند و ع مصنوعات هم می

 چرخد. مصنوع بشر است، برپایه تفاخر معنا یافته است. تبلیغاتی که مربوط به کاالهاست روی تفاخر می« مُد»است. 
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که انسان با یک عملیات مصنوعات را دهد  اند.این نشان می  کنند و لهو ولعب برخی از امکانات بیع و شراع پیدا می

 کند.  لهو و لعب می

گوییم که شرّ نتیجه بد اختیار کردن است ولی لزومی ندارد که به یک مصنوع اسم شرّ  های فلق و ناس می در سوره

است یعنی خودش شرّ است. مسکرات شرّند غیر از اینکه « یشتری لهو الحدیث»را اطالق نکنیم. آن آواز غنایی که 

 باید توسط انسان اختیار شوند. بنابرین ما مصادیق لهو، لعب، زینت و تفاخر زیادی داریم.ن

شود. پس  گیرد. ادبیاتش لهو، زینت و تفاخر می ها، حالت لهو و لعب می ها، یعنی ظرف ها یعنی ادبیات برخی قالب

 ها هرکدام قالبی دارند و قابلیت آموزش دارند.  این

تواند لهو و لعب باشد و این  راجع به این موضوع زیاد کنیم، هر قالب و هر مصنوعی برایمان نمیمان را اگر اطالعات

 شود. ها  و حدّها توسط مومنین و کافرین شکسته می محدوده

 بحثی که مهم می شود پیرامون تکاثر است و لهو.

کند و  های نسبتا پایدار تبدیل می و ظرفیتها  ای از مصنوعات و امکانات، قالب لهو + تکاثر = حیات دنیا را به زنجیره

 کند.  خیلی کار جالبی می

دهد  کند و هر روز قلمروها را افزایش می با اینکه حیات دنیاست و ماهیتا فانی است ولی از ترکیب این دو شروع می

ای مومن و ه های دینی و انسان کنیم که همه عالم را گرفته است. ترکیب این دو در الیه تا جایی که فکرمی

 های اسالمی هم رواج یافته است. فرهنگ

دهد  آورد حال به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه. آگاهانه انجام می بنابرین کثرت در حیات دنیا را به اراده افراد در می

 گرایی حیات دنیاست.  داند که این مصداقی از کثرت ولی نمی

نواده و هر فردی باید یک لحظه توقف کند، به امکاناتش و توان شکست. هر خا فقط این زنجیره را با تفکر می

ها را در یک بررسی موشکافانه قرار دهد و از نبودن لهو و لعب و  اش توجه کند، این مصنوعاتش و ادبیات گفتمانی

ن را به گور یعنی این لهو تا جامعه و انسا« الهاکم التکاثر...»موارد دیگر اطمینان حاصل کند. و اگر این کار را نکند، 
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ای که به  ، خانواده«حتی زرتم المقابر»بردار نیست. یعنی  کند. تا همه عالم را به فساد نکشاند دست نبرد او را رها نمی

 کند مگر تا گور. پردازد و این لهو و تکاثر رها نمی ای که به نزاع می انجامد، جامعه انجامد، به گسست می طالق می

شوند مانند چسب دوقلو  گرایی کاذب است. وقتی این دو تلفیق می ر تکاثر، کثرتلهو کارش مقصدسازی است، کا

گرایی کاذب را به صورت دائم قصد کند. تکاثر برپایه زینت، تفاخر و  کنند. مثل این است که یک کثرت عمل می

گرایی  دارند. کثرت لهو است. یعنی مصنوع شما یا لهوی، لعبی، تفاخر و زینتی است، همه این موارد در تکاثر وجود

 ها باید با حیات دنیا معنا شوند. یعنی کثرت در حیات دنیا. همه این

 شود.  شود، تکاثر هم فاعل می الها، لهو تبدیل به فعل می

تا بدانیم و اگر روی لعب و لهو  5کنیم نباید حیات دنیا را منفک از این  ما کال وقتی بحث حیات دنیا را مطرح می

شوند ولی همان حیات دنیایند. وقتی  آیند جدا معنا می اینکه بقیه نیستند. وقتی لعب و لهو با هم می دست گذاشتیم نه

هاست، همه معنا در  است. یعنی اگر یکی از آن« اذا اجتمعا افترقا»آورد باز همان حیات دنیاست و قاعده  وجه می 5

کنیم برای ایجاد  آید. این که ما مرتب این را مطرح می کلمه می 5تا بیاید باز همه معنا در این  5آن است و اگر در 

 انس با این مفاهیم است. که یک الیه غیر قرآنی بیاوریم و دوباره قرآنی کنیم.

 یابد. حیات دنیا در ساختار ادراکی انسان عینیت می

 دبیات.بله. در قالب امکانات، مصنوعات و ا آ(ا حیات دنیا در خارج از انسان هم قابل مشاهده است؟

کند. خود، نظام خانواده و چگونگی نظام خانواده  ها را تولید می کند این انسان مظهر اسم خالق خداست و شروع می

کنید و این  کنید عمدتا لهوی یا لعبی تصور می دهد. یعنی وقتی شما در ذهنتان خانواده را تصور می را تغییر می

 روزگار خوبی نیست.

ها کار بد را حسن می بینند. فقط زینت را  دهد و آن گوید که شیطان کار را زینت می  مثال سوره فاطر وقتی می

گوید اما کارکرد تکاثر، تفاخر و لهو هم هست یعنی حیات دنیا را از زینت دیده است. مدخل ورود، زینت است  می

ن جلوه دادن سوء در سوره ولی وقتی وارد شدید در آن تکاثر و لهو و تفاخر را خواهید دید. بنابرین مکانیسم حس

 گوییم زینت است. تفاخر توسط شیطان چیست؟ می
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 تواند هر کلمه جایگزینی برای یک کل باشد. این خاصیت حیات دنیا است که چنین شبکه مفهومی دارد و می

 ممکن است که در یک شهری ادبیاتشان شرّ بشود، یا ادبیات یک رسانه شرّ بشود. 

دهد.  شود. آداب را ادبیات شکل می ای قابل انتقال می گیرد. یعنی به گونه الب و شکل میادبیات یعنی وقتی کالم ق

شان کارشان رقص  مورد هر کدام یک رقصی دارند هر کدام یک هنرنمایی هم دارند. همه 5در عین حال که، این 

 مدل. 5است ولی در 

 بحث تفکر

فیدی است و هر چیز خوبی مقابل حیات دنیاست. تفکر چیزی خوب و م با حیات دنیا چیست؟« تفکر»ارتباط 

آورد، فعل مضارع، امر یا نهی است و تاکیدات  شان را به صورت فعل می های خوب، برخی خداوند برای واژه

هایش را در این زمینه سامان  دهد، یعنی انسان باید مهارت متفاوتی دارد. از مواردی که خداوند به انسان دستور می

 هاست. او از این ناحیهدهد، و سامان 

یعنی باید اعتمادش به چیزی « توکل»گوید  یعنی باید توجهش را جلب کند. وقتی می« اذکر»گوید  مثال وقتی می

 جلب شود. 

کند  شود. مورد سوال واقع می نداریم. امری از تفکر آورده نمی« تفکِّر»نداریم، « فکّر»امر نداریم، « تفکر»در مورد 

 کند.  کند ولی امر نمی ن کار را نکردند، توبیخ میکه چرا این ها ای

 کند. در مورد تعقل هم آن را بصورت فعل امر استعمال نمی

 ها باید شناخته شود. سامان انسان از همین ناحیه

تر از تفکر  ای یکی از دستوراتی که خدا به انسان داده است دستور به علم است، با اینکه علم از نظر ساحت نتیجه

بحث فعل امر به علم است. اگر یک نفر بخواهد علم پیدا کند بایستی تفکر کند، برای «. اعلموا»می گوید  است.

کند، انسان بایستی  رسیدن به علم باید تفکر کرد. به وسیله ذکر، فکر و عقل؛ علم بیابد. پس خداوند امر به علم می

 اجابت کند. ذکر و فکر و عقلش را در خدمت بگیرد تا بتواند این امر را
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شمارد که اگر کسی به خطا رفته است به خاطر عدم به کارگیری  جا گرفته شده است، که بدیهی می این نکته از آن

ذکر و تفکر و در اثر نسیان و غفلت است. یعنی تفکر نکرده و عقل خود را به کار نبسته است به انحراف گرفتار شده 

 است.

 فکر و عقل وابسته به نفس است. و ذکر وابسته به غیر است.بحث ذکر با فکر و عقل متفاوت است. 

 شما وقتی تعقل و تفکر را می بینید:

 تفکر: ارائه راه تفکر« + لعل» (1

 استفهام + فعل تفکر: توبیخ (2

 لقوم + تفکر و تعقل: محصول تفکر و تعقل (3

 این ساختار هم برای تفکر و هم برای تعقل است

طور واضح در قرآن به صورت استقرائی یا در اثر تفکر و تعقل است یا در اثر شود به  علمی که به انسان اعطا می

کند. ذکر خاصیتش این است که هم  ذکر. ذکر خودش به صورت مستقل یا وابسته برای دریافت علم عمل می

شان داده افتد هم با تعقل و تفکر. یعنی با صرف اتصال یک نفر با حق، علم و حقایق عالم بر او ن مستقل اتفاق می

آفرینی دارد، هر علمی وامدار ذکر است و هیچ  شود و حتی نیازی به تامل و تفکر هم ندارد. ذکر دو جنبه در علم می

 شود. شود یا به طور مجزا در ظرف انسان ریخته می علمی بدون ذکر نیست، یا این ذکر به تفکر و تعقل فعال می

بله، تمامی واژگان مرتبط با دیدن و شنیدن  ؟هم اشاره کنیم های د(گر توانیم به واژه آ(ا در حوزه علم می

 آیند. زیرمجموعه علم می

خواهد داشته باشد سمع الزم دارد،  ها مثل سمع و بصر در جاهای مختلف شناور است، مثال جایی ذکر می برخی واژه

ه باشد فوری آیاتش به یعنی در آیات باید دید که سمع ذکری یا سمع عقلی است. البته یک نفری قرآن خواند

 آید. ذهنش می

 این بحثی که االن در حال مطرح کردن آن هستیم به چند دلیل است:

 در سوره تکاثر، الهاکم التکاثر، حتی زرتم المقابر، کال سوف تعلمون، ... (1
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لمی که شود، یعنی بیشترین تکرار علم به نسبت آیات در سوره تکاثر است باید ببینیم که ع بار مطرح می 3علم 

 تکاثرشکن است به داللت سوره چیست؟

وجود داشت، یعنی اگر کسی که فعل اعلموا « اعلموا»جا هم فعل  وقتی ما سوره حدید را خواندیم اتفاقا آن (2

 شود. سوره حدید را نشنود به تکاثر و لهو سوره تکاثر دچار می

ودش باشد و قرآن. قرار نیست بگوییم ور است، هر کسی باید خ مثل این است که یک نفری در یک دریایی غوطه

ای از این بحث را استماع کند و جاری کند یعنی به کشتی  که باید کار پژوهشی کنیم. یعنی هر کسی هر اندازه

نجاتی دست یافته است، حاال اینکه غرق شود یا نشود دیگر کاری نداریم مهم این است که کشتی را پیدا کنیم، 

 السالم( وارد کشتی شویم. السالم( و یا علی)علیه د با یاحسین)علیهها خسته شده است، بای دست

ای پیدا کنیم که هر کسی که سازه را دید از آن لهو تکاثری که ما و اراده ما را مشغول  برایمان مهم است که سازه

 تالش کنیم.کرده نجات دهیم. بتوانم خانواده و شهرمان را ببینیم، غرق شدن خودمان را ببینیم و برای نجات 

را به ما نازل کرده است و علم « اعلموا»نجات انسان برای خروج از لهو، در علم است. خداوند لطف کرده که فعل 

 باید به عمل درآورده شود. اعلموا یعنی علم را به عمل در آورید.

مرتبط با بحث « وااعلم»های قرآن و روایات داشته باشیم. نوعا «اعلموا»خیلی خوب است که ما یک جستجویی از 

رود. روایات هم به تأسی از آیات چنین هستند و در الیه حیات آید و روی جزئیات نمی حیات و علم به آخرت می

 نشینند. می

 

 علم چیست؟ چطور به دست می آ(د و چگونه حاصل می شود؟ 

وآله( به حضرت اباذر  علیه هللا نشیند، پیامبر)صلی کند این است که روی خود علم می تکاثر یکی از کارهایی که می

زنند و ای به روزی که بگندد نمک، یعنی هر چه فاسد شود به عالِم  فرمایند که ای اباذر هر چه بگندد نمکش می می

 رجوع کند، وای به روزی که عالِم فاسد شود.



85 
 

وی کردند، یعنی کنید، در سوره جاثیه آمده است که بعد از علمشان تبعیت از ه شما وقتی آیات را بررسی می

 ماند و طبعش ضدّ دنیاست. علمٍ این کار را کردند. علم روشنی بخش است. علم مثل عقل می علی

اشکال کار این است که همه ما راجع به علم مطالعات فراوان داشتیم، از ابتدایی که رفتیم مدرسه در ذهنمان علم 

های زیادی داریم و  ای زیادی نخوابیدیم، مدرکه مان را به سمت علم کج کردیم، شب بوده است و همه زندگی

بوده است با علم ما چه ارتباطی دارد، « اعلموا»خواهیم برویم سراغ قرآن. این علمی که  مدعی علم هستیم، حاال می

ا خواهید بگویید که راهی که ما آمدیم علم نبوده است؟ نه. آیا علم م اطلبوا العلم من المهد الی الحد بودیم، شما نمی

 شود این علم را ارزیابی کرد؟ ذاتش دنیایی شده است یا نه؟ آیا می

شود. هر کسی منتظر است که شاخص  شود مثل تاالر بورس است، نفت پایین و باال می وقتی این بحث مطرح می

د، آن است خواهد همه چیز را متوجه شو ها و اینکه می ارزش نشوند و علت تمام نگرانی پایین و باال شود و علم او بی

که عمری برای اجر و هدایت کیسه دوخته است ولی یک مرتبه متوجه شود که کیسه خالی است یا سوراخ بوده 

 است!

کند، همان علم  آورید شما را از تکاثر و لهوگرایی خارج می گوید، اگر علمی که دارید و به عمل در می قرآن می

و اساسا مقوله دیگری است، این علم نیست. مثال من علم طب دارم ها ندارد  مورد نظر خداست، اما اگر ربطی به این

 کنم و چه ربطی دارد که از تکاثر بازداشته شوم یا نه. بنابراین شاید این علم نبوده باشد. و بیمار را مداوا می

*** 

 ساعت دوم

 « اعلموا ان اهلل مع المتقین»فرماید:  شود، می در سوره مبارکه بقره وقتی بحث احکام مطرح می

اگر در اجرای احکام با مشکل مواجه شدید بدانید خدا با شماست. چون طبعا اجرای احکام در جامعه تبعاتی دارد. 

کند. اگر  ا پشت متقین را خالی نمیهای دیگران فریب نخورید که هرگز خد کنند. از پیشرفت ای مخالفت می عده

 شکست ظاهری هم خوردید بدانید خدا با شماست. 
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افتد. حج  سری اتفاقاتی می کند. طبیعتا در مسیر حق یک بحث حج عمره را مطرح می« واعلموا ان اهلل شدیدالعقاب»

سعود مشمول  است. االن آلاندازی کند خدا شدیدالعقاب  عمره به استقامت نیاز دارد و کسی که در این مسیر سنگ

 شوند.  این آیه هستند و حتما عقاب می

کند  در سوره بقره تقوا و علم جزء غرض سورره است. ثمره تقوا است یا بستر تقوا، علم است. فرد احکام را اجرا می

واست. به نظر اش تق زمینه ؛ یا مقدمه علم تقواست و یا پس«اتقوااهلل و اعلموا»رسد.  و به دستاوردهای جدیدی می

تقوایی است. اینجا اگر کسی  گوید اذا طلقتم النساء طالق محل آسیب و بی رسد که هر دو صحیح است. وقتی می می

آورد. علم، مقدمه  تواند درست عمل کند و کم می نمی« اعلموا انکم الیه تحشرون»یا « ان اهلل بکل شیء علیم»نداند 

 تقواست. 

ین کاملین...؛ احکام شیر دادن و دایه گرفتن را آورده است. پدر و مادر بخاطر والوالدات یرضعن اوالدهن حول

اگر «. وتقواهلل و اعلموا ان اهلل بما تعملون بصیر»گوید  اختالف با هم حق ضرر زدن به کودک را ندارند. در انتها می

 . کنید. تقوا محصول علم است بیند درست عمل می علم داشته باشید که خدا شما را می

های قرآن این است که به اوامر و نواهی عمل کنید. علمی که به تقوا منجر نشود، علم مورد  «اتقواهلل»یکی از معانی 

کند و  تقوا شود. چون خدا حلیم است زود عقاب نمی شود فرد بی قبول خدا نیست. گاهی اوقات حلم خدا باعث می

. الحذر الحذر فواهلل قد ستر حتی کانّه قد غفر. حذر کنید که خدا تقوایی ما را ندیده است کنیم که خدا بی ما فکر می

 پوشاند تا جایی که گویا خدا بخشیده است. می

 شنود، اجابت است.  شنود. نترسید. همین که خدا می ها را می خدا اغاثه انسان

الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَیْهِ   مْ لِمَا یحُیِیکُمْ وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ یحَولُ بَینْیَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُ

 سوره انفال( 24)آیه  تحُشَرُون.

گیرند، خدا  ها اضطراب می گیرند. وقتی انسان شوند اضطراب می های زیر دو سال وقتی از پدر و مادر دور می بچه

 تا انسان آرام شود. « مواواعل»گوید  سریع می
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مربوط « اعلموا»ترسد و  ساختار کلی سوره حدید، جهاد است و اصابه مصیبت در آن زیاد است. انسان از مصیبت می

اعلموا انما »ترسد. انقالب، شهید دارد. مشکالت اقتصادی دارد.  به چنین فضایی است. انسان از هزینه برای انقالب می

توانیم  زمینه سوره را نبینیم، نمی خورد. اگر پس انسان برای چنین حیاتی غم و غصه می«. و و...الحیاه الدنیا لعب و له

های جهاد است.  تعمیم بدهیم. یک نفر تحصیلکرده است و موافق جهاد نیست. علت مخالفتش سختی و هزینه

ود تا مردم بتوانند فکر گوید فرعون باید خارج بش جایگزینش برای جهاد گفتمان فرهنگی است. فرهنگ جهاد می

شود با فرعون گفتگو کرد. باید با او جنگید تا مردم توان فکر پیدا کنند. حیات دنیا لعب و لهو است. پس  کنند. نمی

 های جهاد، نباید ترسید. همه دنیا لهو ولعب است.  از هزینه

ریب بخورد. االن باید ببینیم که در در قرآن جایی است که ممکن است سر انسان کاله برود و ف« و اعلموا»خاستگاه 

 روایات هم همینطور است یا خیر. 

دهیم و بقیه را  کنیم، خودمان را شاهد قرار می بین ما مسلمانان رسم است که وقتی مسائل اجتماعی را تحلیل می

را مورد خطاب تک تک افراد « و اعلموا»کنیم. ما بر هدایتیم و بقیه در ضاللت هستند. روایات و آیات  تحلیل می

 دهد تا خود را ارزیابی کند و انحرافش را بفهمد.  دهد. فرد را به تفکر درونی سوق می قرار می

است. چون ساختار فکری روحی « اعلموا»ترین امرها، امر  ترین و واجب ای ترین، موعظه دهنده ارزشمندترین، تکان

 کند.  دینی را بار دیگر تجدید بنا می

بیشترین « اعلموا»، «اتقوا»، «قل»پژوهشی انجام شد و تمام اوامر و نواهی قرآن استخراج شد. امر چندین سال قبل یک 

خواهد پیشرفتی در زندگی داشته  رسد که هر کس می بندی شد. بنظر می کاربرد را در قرآن دارد. این امرها دسته

 فک از اجتماع باشد. تواند من باشد باید طبق دستورات خداوند در جامعه عمل کند. انسان نمی

 السالم( است. این روایات یا قبل، یا بعد و یا حین جنگ بوده است.  همه روایات این موضوع از امیرالمومنین)علیه

نَ بِهَا وَ لَا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیَاةُ وَ مَوْقُوفُونَ عَلَى أَعْمَالِکُمْ وَ مُجْزَوْ  بَعْدِ الْمَوْتِ  مِنْ  اید( وَ مَبْعُوثُونَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ مَیِّتُون)شما مرده

چرخد  ا إِلَى زَوَالٍ وَ هِیَ بَیْنَ أَهْلِهَا دُوَل)میالدُّنْیَا فَإِنَّهَا دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَحْفُوفَةٌ وَ بِالْعَنَاءِ مَعْرُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَوْصُوفَةٌ وَ کُلُّ مَا فِیهَ

فِی بَلَاءٍ تَدُومُ أَحْوَالُهَا وَ لَمْ یَسْلَمْ مِنْ شَرِّهَا نُزَّالُهَا، بَیْنَا أَهْلُهَا مِنْهَا فِی رَخَاءٍ وَ سُرُورٍ إِذَا هُمْ رسد( وَ سِجَالٌ لَا  و به ارث می

شُ فِیهَا وَ غُرُورٍ)همان موقع که انسان در خوشی است در بال و غرور است(، أَحْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ تَارَاتٌ مُتَصَرِّفَةٌ، الْعَیْ
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رْمِیهِمْ گذرانی ممنوع( وَ الرَّخَاءُ فِیهَا لَا یَدُومُ)آسایشش ادامه ندارد( وَ إِنَّمَا أَهْلُهَا فِیهَا أَغْرَاضٌ مُسْتَهْدَفَةٌ فَتَ مَذْمُومٌ)خوش

 رُ مَوْفُورٍ.سِهَامُهَا وَ تَقْصِمُهُمْ بِحِمَامِهَا وَ کُلٌّ حَتْفُهُ فِیهَا مَقْدُورٌ وَ حَظُّهُ مِنْهَا غَیْ

که برگردد دوباره دعوت فَاعْمَلُوا وَ أَنْتُمْ فِی نَفَسِ الْبَقَاءِ وَ الصُّحُفُ مَنْشُورَةٌ وَ التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ وَ الْمُدْبِرُ یُدْعَى)کسی 

قَضِیَ الْأَجَلُ ]تَنْقَضِیَ الْمُدَّةُ[ وَ یُسَدَّ بَابُ التَّوْبَةِ وَ ءُ یُرْجَى قَبْلَ أَنْ یَخْمُدَ الْعَمَلُ وَ یَنْقَطِعَ الْمَهَلُ وَ یَنْ وَ الْمُسِی  شود( می

 ذَاهِبٍ لِدَائِمٍ امْرُؤٌ خَافَ اللَّهَ وَ هُوَ تَصْعَدَ الْمَلَائِکَةُ فَأَخَذَ امْرُؤٌ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَ أَخَذَ مِنْ حَیٍّ لِمَیِّتٍ وَ مِنْ فَانٍ لِبَاقٍ وَ مِنْ

جَامِهَا عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ قَادَهَا إِلَى أَجَلِهِ وَ مَنْظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ امْرُؤٌ أَلْجَمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا وَ زَمَّهَا بِزِمَامِهَا فَأَمْسَکَهَا بِلِ مُعَمَّرٌ

 «356نهج البالغة )للصبحی صالح(؛ ص»1 بِزِمَامِهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّه

 شود سوره طور را خواند.  با این روایت می

 خدای ما هم غفران دارد و هم حلم. 

هَا بِالطَّاعَةِ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اقْبَلُوا النَّصِیحَةَ مِمَّنْ نَصَحَکُمْ )نصیحت را از هر کس که شما را نصیحت کرد بپذیرید .(وَ تَلَقَّوْ

 إِلَى الْحَقِّ وا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ یَمْدَحْ مِنَ الْقُلُوبِ إِلَّا أَوْعَاهَا لِلْحِکْمَةِ وَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَسْرَعَهُمْوَ اعْلَمُ  حَمَلَهَا إِلَیْکُمْ  مِمَّنْ

وا وَ ارْفُضُوا الْقَالَ وَ الْقِیلَ تَسْلَمُوا) اگر از إِجَابَةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْجِهَادَ الْأَکْبَرَ جِهَادُ النَّفْسِ فَاشْتَغِلُوا بِجِهَادِ أَنْفُسِکُمْ تَسْعَدُ

 2 ا لَدَیْهِ بِالنَّعِیمِ الْمُقِیمقیل و قال دور بمانید سالم می مانید. ( وَ أَکْثِرُوا ذِکْرَ اللَّهِ تَغْنَمُوا وَ کُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً تَسْعَدُو

 «226تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛ ص»

 ها رونمایی شود.  هفته قبل بحث تفکر را مطرح شد. بنا شد گاهی اوقات از کتاب

های آن. چند واژه  ، چند قسمت دارد. بخش اول معنا شناسی علم، تعریف علم و انواع آن، شعبه«علم و تعلیم»کتاب 

 های کتاب شدند؛ حیات، قدرت، دین، نور.  کلیدی برای علم جستجو کردیم که تبدیل به فصل

                                                           
 ق. 1414قم، چاپ: اول،  -جلد، هجرت 1شریف الرضى، محمد بن حسین، نهج البالغة )للصبحی صالح(،  1
 ش.1366ایران ؛ قم، چاپ: اول،  -جلد، دفتر تبلیغات 1الکلم، تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر  2
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کند. انسان با  های سنی و فهم انسان مرتبه پیدا می کند. علم بنا بر نیازها، دوره علم با این چهار واژه ارتباط پیدا می

تواند  ها، بنیادی است که می کند علم هست یا نیست. این بحث تواند بسنجد چیزی که دریافت می چهار دریچه می

 طراحی کرد. شود برای آن پرسشنامه  مهارتی بشود و حتی می

شود. قدرت چیزی جز علم نیست. اثبات این موضوع خیلی سخت است و  علم اگر کامل باشد با قدرت دیده می

نویسی شدند، که کار سختی بود. کسانی  کند. در تعریف علم همه آیات گزاره مکاتب روانشناسی را زیر و رو می

کننده است. به یک نمودار رسیدیم که  کتاب کمکنویسی ذیل آیات را تمرین کنند این  خواهند گزاره که می

 اصلش از آیه الکرسی است. 

موضوعات السالم( داده شده است.  السالم( گرفته شده. علم اسماء به حضرت آدم)علیه علم را از حضرت آدم)علیه

 نویسی شده است.  گزاره السالم( )علیهمربوط به علم در داستان حضرت آدم

ته شده است. علت هم این بوده است که بعدا این کتاب بعنوان یک کتاب آموزشی هر فصل روی یک سوره بس

 مورد استفاده قرار گیرد. 

کنیم، علم ذات او نیست. علم فعل اوست. علم جزء اسماء ذات خداست. ولی  آنچه ما ازعلم خدا در قرآن مطالعه می

لمی است که در ساحت نزول اتفاق افتاده و کنیم. علم فعل ع ما این موضوع را ذیل اسماء فعل خدا بررسی می

 خواهد مثل رزق.  مخاطب می

کند. انسان در هیچ  همان چیزی است که انسان از علم خدا فهم می« دین»با توجه به مواردی که در کتاب آمده؛ 

های  ت فلسفهتواند از دین خارج باشد. ما چیز فَرا دینی نداریم. ما چیزی برون دینی نداریم. این جمال حالتی نمی

 کند. اعتبار می برد و بیغرب را راحت و سریع از بین می

به اعتقاد امام خمینی)ره( خدا دو علم دارد. علم فعل و ذات. وقتی ما در مورد علم، قدرت و حیات خدا صحبت 

 کنیم. دانستن این موضوع برای شما الزم است. کنیم در واقع چهار نظام را استفاده می می

 ت نظام والی 

 نظام تدبیر 

  نظام وساطت 
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  نظام مالکیت 

ها. ساختار اسماء خدا با ساختارهای دیگر فرق  اید. ساختار وجودی و بقیه کتاب های زیادی خوانده شما قبال کتاب

گیرد. خدا چهار نظام رونمایی کرده  کند. جاری شدن علم، قدرت و حیات در دنیا با این نظامات صورت می می

 است. 

شود. آیه یک غرض دارد. هر چه برای یک سوره هست  یک آیه به منزله یک سوره در نظر گرفته می ای: آ(هتدبر 

 هایی که در این کتاب آمده بر همه زندگی تاثیر گذار است.  برای همان آیه هم هست. تعریف

مه چیز است. این علم وصف ذاتی وجود که هیچ چیز از او مخفی نیست و از ویژگی آن احاطه بر ه تعر(ف علم:

 ویژگی به نسبت تجلی وجود ظهور یافته و کسی توان احاطه بر آن را جز به اذن او ندارد. 

کنم وصفی از وجود در من تجلی یافته است. اگر وصفی از وجود در من تجلی نیابد  اگر من به چیزی علم پیدا می

بریم. وجه علم، وجود بخشی و توان و  بهره می کنم. وجود همان علم است. به میزان وجود، از علم علم پیدا نمی

 قدرت اوست. 

تر باشد قدرتی  شود. هر قدر علم نافع یعنی انتقال علم از جانب خدا که با وساطت اسما و تنها با اذن او انجام می تعلیم

 یابد بیشتر است. کارکرد علم آشکار بودن چیزی یا مخفی نبودن چیزی است.  که فرد می

وید به آخرت علم پیدا کردم به این معنی نیست که به آخرت احاطه پیدا کرده است. به این معنی وقتی کسی بگ

تر شود و حد  است که آخرت برایش آشکار شده است. ولی در ذات علم احاطه هم هست. هر چه علم فعال

 شود. موجودیتش کمتر شود احاطه در آن بیشتر می

تواند حیات داشته باشد یا نداشته باشد. علم  ت نامیده شده است. علم میعلمی که همراه احاطه باشد در قرآن رحم

شویم. اگر علمی به قدرت نرسید  وصف ذاتی وجود است نه احاطه. با واژه علم بین وجود و موجود تفاوت قائل می

 داشته باشد. زیادی نیاز  طور شده است نه به نسبت وجود. بحث علم، بنیادی است و به حوصله به نسبت موجود این

 

 انواع علم در قرآن:
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 )علم برای خدا )وصف خدا 

  علم انسان های مقرب مثل رسول 

  علم مالئکه 

 علم مومنین 

  علم کافرین 

 ّعلم جن 

جهنم چون حظّی از وجود دارد، هست. علم مومنین «. لترون الجحیم»کند.  وجود علم کافرین جهنم را آشکار می

آور است. کار بدون علم که ثواب ندارد. خدا علم را در ساحت مومن و کافر حجت قرار داده است. تا بهشت  بهشت

 و جهنم معنا پیدا کند. 

های مقرب علم به وحی و  شوند. انسان اسطه شوند. به میزان علمشان واسطه میتوانند و مالئکه هم چون علم دارند می

 «. ربّ زدنی علما»کتاب دارند. 

شود. دنیا  برند که بزرگ شوند. با حذف جهاد و سختی که انسان بزرگ نمی ها در صورتی از علم حظّ می انسان

ها هم از آیه الکرسی امکان دارد و هم از بقیه  این کند. اثبات شود و علم دریافت می دارالعلم است. انسان بزرگ می

 آیات قرآن. 

سازی کرد. علم انبیا، والیت است. علم مالئکه، وساطت است. علم خدا،  توان نظام های مختلف در قرآن می از علم

حیات بخشی و رحمت، مالکیت است. علم مومنین؛ بهشت، جزا، هدایت و سیر کمال است. یک علمی هم هست 

 شعور نیست.  در همه چیز است. همه اشیا به نسبت وجودشان از علم بهره دارند. هیچ چیزی بیکه 

بعضی از آیات حکم سوره را دارند. اگر موضوع علم را در کل روایات و آیات احصاء کنید. خالصه تمامی آیات 

ن آیه می خوانیم نیت کنیم که همه شود. قدر آیه الکرسی را بدانیم. از این به بعد که ای و روایات؛ آیه الکرسی می

کنیم علم نافع دارد یا نه. آیه الکرسی مثل رسول خداست. به انسان  حقیقت علم را بفهمیم و بدانیم کاری که می

 دهد.  آموزش می
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قبل از هرکار و شروع روز، آیه الکرسی را به نیت تشخیص علم حقیقی بخوانید. به نیت این که حیات پیدا کنید و 

 کنید و افسرده نشوید. به نیت این که قدرت پیدا کنید و کار را با قدرت ادامه دهید و رهایش نکنید.  زندگی

توانید به کارت وسعت دهید و علم ایجاد کنید و توسعه  کنید. با این آیه می با این آیه علمِ به سببیت هر چیز، پیدا می

دهد، درست  کند، پیشنهادهای خوب می علم؛ کار خوب می ماند. انسان با بدهید. انسان با علم از شرور مصون می

 کند.  دیگران را راهنمایی می

شان حقیقت دارند. کتمان  کنند و همه کنند از این جهات نیز بیان می های آیه الکرسی را بیان می روایات که خاصیت

 کند. نکنید. هر کس چهار بار آیه الکرسی بخواند خدا از او محافظت می

سال کار  5)کتاب علم و تعلیم( نسخه عملیاتی مبارزه با فلسفه غرب است. یک کارگروه تحقیقاتی طی  این کتاب

شود فلسفه غرب را مورد تهاجم قرار  توانند تمامی فلسفه غرب را زیر سوال ببرند. به راحتی می روی این کتاب می

  گونه خوانده شود. ها این کنیم یک دور تمامی سوره داد. پیشنهاد می

مربوط به حیات آفرینی است. « الرحمن الرحیم»مربوط به مرتبه اسماء است. « بسم اهلل»مثال سوره مبارکه حمد.

مربوط به « الرحمن الرحیم»مرتبه تدبیر و والیت. « رب العالمین»آفرینی.  مرتبه مالکیت و حیات« الحمدهلل»

مالک »شویم.  ین آمدن است(. بین آیات تمایز قائل میآفرینی و تدبیر و والیت است. )علم در حال نزول و پای حیات

مرتبه « اهدنا الصراط المستقیم»مرتبه نزول دین است. « ایاک نعبد و ایاک نستعین»مرتبه مالکیت است. « یوم الدین

 مرتبه اخراج نور است. » صراط الذین انعمت علیهم»نزول دین و اخراج به نور است. 

دهد. این که باید اول رفتار را درست کنی و یا شناخت را  شما راهکار عملیاتی میای به  ریزش علم در هر سوره

توانیم برای خواندن  دهد. یکی از ساختارهایی که ما می درست کنی. مثال در درمان افسردگی دو راهکار به شما می

 قرآن و روایات استفاده کنیم تعیین مرتبه علم از باال به پایین است. 

اند. دلیلش این  ها را تبدیل به عملیات هر روزه کرده السالم( روی بعضی آیات تاکید کردند و آن مبیت)علیه اهل

 گذارد.  است که خواندن این متن که علمی درونش وجود دارد در عالم اثر می
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ارد. این گذ شود و در عالم بیشتر اثر می آیند. وساطت بیشتر می آیه الکرسی که بیشتر قرائت شود مالئکه بیشتر می

کنند. جنگ عالم،  شود و علم بیشتری را درک می ها بیشتر می عالم در تابش علم خداست. هر روز ظرفیت انسان

 جنگ علم و جهل است. 

کند. علم، قلم  السالم( را پیروی کند باید از مسیر علم برود. علم، شأن پیدا می بیت)علیهم اگر کسی بخواهد راه اهل

 اندازد.  کند و علم را به جریان می شود. قلم عالم خون ایجاد می افضلِ از دمِ شهید می شود. قلم عالم عالم می

تان را با غیر این علم معاوضه نکنید. هیچ چیز دیگری ارزش ندارد. علم تنها چیزی  از امروز وقت، عمر و همه زندگی

نی به لقاء خدا رسیدن. این علم وجه اهلل است که ارزش آن را دارد که عمر انسان فدایش شود. به این علم رسیدن، یع

 است. بعد از رسیدن به این علم چیز دیگری وجود ندارد. 

اگر بنا شد کاری انجام دهید یا زحمتی بکشید در صورتی قبول کنید که علم داشته باشد. اگر در خوابی علم بود، 

که انجامش دهید. رهایش کنید. بروید سراغ ارزد  بخوابید. اگر علم نبود، نخوابید. اگر در عملی علم نباشد نمی

 تواندی با آشپزی هم به علم دست پیدا کنید. بخواه تا به علم برسی.  کاری دیگر. اگر بخواهید می

دار به اندازه روز به روز  های بچه دار با آشپزی هر روز علم جدیدی به دست نیاوردند!؟ چرا خانم های خانه چرا خانم

خواهند. وقتی  دانند علم چیست. چون نمی دارد. چون نمی« چرا!؟»ها همه  ت نیاوردند!؟ اینداریشان علم بدس بچه

اجیب دعوه الداع اذا «. »اذا سألک عبادی عنی فانی قریب»شود، اتفاق می افتد.  بخواهند، طلب و دعا ایجاد می

 «. دعان

خواهیم.  از کسی جز خدا علم نمی« جزاء و ال شکوراانما نطعمکم لوجه اهلل یعنی انما نطعمکم لعلم اهلل. ال نرید منکم »

کند. در کارهای  گذاریم و این نور طیف پیدا می کنیم. نور خورشید مثل علم است. منشور می ای نمی با کسی معامله

تواند آشپزی را به مَثَل تبدیل کنید و  آید. کافی است که بخواهید. انسان می مختلف هم همینطور علم بدست می

 را با حقیقت بفهمد.  ربطش

ها این قدر  گویند از روزی که ازدواج کردیم، فقط کار کردیم و دریغ از یک تشکر! چرا انسان ها می خانم

شان را عوض کنند. برای  ها باید روشاند. خانمقدرناشناس هستند. همه مردها فقط به فکر پیشرفت خودشان

رسی غذا درست کنید. شما مثل شمع در حال سوختن هستید و شوهرتان غذا درست نکنید. برای خواندن آیه الک
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تواند تشکر  تواند به شما بقا بدهد. او فقط می شوید. کارتان را به خدا بدهید. شوهر که نمی چند صباح دیگر تمام می

این را هم کند! که  تواند یک سرویس طال برایتان بخرد یا نهایتا اتاق را پر از طال می کند. برای هر غذا مثال می

 شود..  ای ندارد. تمام می تواند. فایده نمی

دهی. همان  دهی، به مالئکه می السالم( می باید بگوییم: خدایا با همین آشپزی به من علمی را بده که به انبیا)علیهم

ار دارید کردند به ایشان دادی. از خدا بخواهید. چرا اصر علیها( آشپزی می اهلل علمی که به وقتی حضرت زهرا)سالم

 دهند؟! ما چرا گاهی اصرار داریم که نخواهیم.. شود و نمی که نمی

کند  رسید. تشکر همسر فقط خوشحالت می خواهد. جهت که درست شد به علم می  رسیدن به علم فقط، جهت می

محل  جزا می خواهیم!؟ باید مطبخ و محل غذایمان« موجود»ای. چرا ما از یک  ولی تو جزایت را از خدا گرفته

تواند  السالم( قرار دهید. دعواهای ما می السالم( باشد. هر روز غذایتان را برای یک معصوم)علیه بیت)علیهم غذای اهل

 ها واقعا امکان دارد. ها هم تفاوتش را می فهمند. این شود. و همسایه نقطه ثقل وحی شود. بو و رنگ غذا بهشتی می
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کا  رث    مبارهک   سوره            25/10/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   )جلسه هفتم(ت

 

 صلواتبرای سالمتی خود و خانواده و همه کسانی که مجاهد راه خدا هستند، 

هان باالخص گناهانی که بخاطر اهمال و نواقص ما در دنیا ایجاد شده و برای اینکه بقیه برای آمرزش گنا

 صلواتفرجه( واسطه آمرزش شوند،  تعالی اهلل اهلل)عج

های قبلی ما شاکله حیات دنیا مطرح شد و مختصات تکاثر در این شاکله مشخص شد. در بخش دوم برای  در بحث

ره مطرح شد. طبق سوره مبارکه تکاثر چیزی که گرفتار شدن به حیات دنیا را شکستن این شاکله، بحث علم از سو

 شکند، علم است.  می

افتد. زمانی که کار از کار گذشته است. وقتی  به زودی علم بکار می«. کال سوف تعلمون»دلیلش این آیه است که 

خرت چنین علمی برای انسان درجه و شوند که حیات دنیا چه بوده است. در آ ها به آخرت بروند متوجه می انسان

ور باشد، درکات جهنم برایشان بیشتر شده و حسرت بیشتری  کند. اگر انسان در حیات دنیا غوطه پیشرفتی ایجاد نمی

توان  در آخرت دارند. این بخاطر دوام و بقای آخرت است. در دنیا تغییر امکان دارد. مثال بخل و حسد و ... را می

 رسند، یا در دنیا و یا در آخرت.  ها به علم می آخرت دیگر چنین امکانی نیست. همه انسان درمان کرد ولی در

در این « لو»الیقین برسد.  توانست به علم گوید انسان می است. که می« کال لو تعلمون علم الیقین»دلیل دیگرش آیه 

 شد.  دچار لهو و تکاثر نمی«. ای کاش انسان به علم می رسید»طور هم معنا کرد که  توان این آیه می

بخیر شویم،  علم در حیات دنیا بحث کلیدی و مهمی است. اگر کسی بپرسد که ما چه کنیم که در حیات دنیا عاقبت

گوید که علم چرخه تکاثر و حیات دنیا را  صفاتمان را تغییر دهیم. جوابش رسیدن به علم است. سوره تکاثر می

 شکند.  می

 اند.  ها علم داشتند اما مشغول حیات دنیا شده که چه علمی چنین توانی را دارد؟ خیلیشود  این سوال مطرح می

 این علم چیست؟  -

 از کجا باید بدست بیاید؟  -
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 های این علم چیست؟  شاخص -

کنیم. غالب مطالب کتاب علم آیات قرآن  اش را بیان می برای شما رونمایی شد و امروز ادامه« علم»فایل مبحث 

صفحه کتاب آیات است. در بخش آخر کتاب، همه کاربردهای واژه علم در  200صفحه است.  364است. کتاب 

قرآن آورده شده است. در این کتاب، بیان قرآن با بیان هیچ فیلسوف و دانشمندی مخلوط نشده است. هر  سوره های

ت. محورهای علم در صفحه از کتاب را در برگرفته اس 50فصل کتاب با یک سوره بسته شده است. سوره بقره 

بار واژه علم آمده  102سوره بیان شده است. موضوعات هر سوره متناسب با آن تطبیق داده شده است. در این سوره 

 آیه، کلمه علم را در خود دارد.  70است. حدود 

که قرآن گونه  را آن« علم»وجود دارد را پاکسازی کنیم تا « علم»انگیزه ما این است که ذهنیاتی که در مورد 

 خواهد ببینیم.  می

اطالع پیدا کنیم. علم اگر حیات « علم»توانیم نسبت به ماهیت  خاطر می علم از چند منظر بررسی شده است. به همین

معنوی ایجاد کرد، علم است. اگر حیات معنوی ایجاد نکرد علم نیست. علم باید حیات ایجاد کند و انسان را احیا 

 د بالفاصله آثار حیات را در خودم ببینم. کند. اگر قرآن خواندم بای

 حال باید بدانیم حیات چیست؟ 

 است. « حیات»امام معصوم علمش مصادف 

هَا فَالْبَصِیرُ بَصَرِ الْأَعْمَى لَا یُبْصِرُ مِمَّا وَرَاءَهَا شَیْئاً وَ الْبَصِیرُ یَنْفُذُهَا بَصَرُهُ وَ یَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَ وَرَاءَ  إِنَّمَا الدُّنْیَا مُنْتَهَى»

 3.«  مِنْهَاشَاخِصٌ وَ الْأَعْمَى إِلَیْهَا شَاخِص

تواند ببیند. بصیر کسی است که نگاهش به دنیا بانفوذ است و  ت. پشت آن را نمیدنیا، نهایت دیدِ، انسان کور اس

بیند. بصیر چشمش از حوادث دنیا سو  بیند. مشکل و بیچارگی نمی بیند. مثال حادثه را ابتال و رحمت می پشتش را می

ین روایت معادل چشم بینا و شود دنیا. علم در ا تمام دینش می« اعمی»شود.  گیرد. دنیا بهانه مشاهده آخرت می می

 گیرد.  گیرد و قوت نور می شاخص است یعنی از آن سو می« الیها»گرایی است.  آخرت

                                                           
 191نهج البالغه ص  3
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السالم(  از آیه الکرسی فهمیدیم که علم به حیات ربط دارد. حی القیوم. بعد در روایت دیدیم که امیرالمومنین)علیه

 فرمایند:  هم می

  4«الحیاة.  تکون  بالعلم»

  5«حَیَاةٌ الْإِیمَانُ نَجَاة.  مُالْعِلْ»

  6«الْحَیَاةُ.  ثَمَرَةُ الْعِلْمِ»

کند و هر کدام سبکی دارد.  مدل زندگی اعمی و بصیر فرق میدر علم خیلی مهم است. « اعمی»و « بصیر»بحث 

ه همیشه ها، ن اش خاموش است. یعنی مرده است. بعضی وقت اعمی قدرت ادراک ندارد. یعنی قوای ساختار وجودی

براساس  اند. شناسیم. چون روایات و قرآن هم علم را از منظرهای دیگر مورد توجه قرار داده علم را با حیات می

 های علم را شناخت.  توان ویژگی های حیات می ویژگی

و  تواند ببیند ای از جانب خدا که اگر به انسان نازل شود، می جنس علم مثل جنس روح و رحمت است. علم، افاضه

 شود.  اش عوض می بشنود و زندگی

خواهد  ایم. اگر کسی می در بررسی این موضوع سوره یاسین را مطرح کردیم. علم و حیات را در سوره یس دیده

کند. بوسیله انذار، علم  دار باشد سوره یاسین را زیاد بخواند. منذر در سوره یاسین انسان را احیا می علمش حیات

شود. عالمی که به شهری برود و شهر را تغییر دهد  شود. انسان، عالِم که بشود زنده می ل میدار به انسان ناز حیات

کند. این شخص،  کند. محرم را احیا می منذر است. قرار نیست که خشن باشد. با ورودش نماز را در محله احیا می

 منذر است. 

                                                           
 298غرر الحکم و درر الکلم؛ ص 4
 62تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛ ص 5
 207عیون الحکم و المواعظ ؛ ص 6
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ها هم باشد،  شود. حتی اگر یکی از این ای اگر یک قاری، امام جماعت و مداح خوب داشته باشد، احیا میهر محله

اش را یک روز در هفته باز  تواند در خانه شود. اگر کسی حتی قاری هم نباشد، روخوانی قرآن بلد باشد، می احیا می

 کند.  ای می جوشد و نور را پخش می مثل چشمه کند و دیگران بیایند با هم قرآن را روخوانی کنند. همین جلسه

در وقوع انقالب اسالمی همین جلسات خانگی نقش مهمی داشتند. بیوت نورانی، انقالب اسالمی را شکل دادند. این 

کند. اگر کسی علم داشته باشد، یعنی زنده  کند و وضعیت یک شهر را عوض می علمی است که حیات ایجاد می

ه بودنش را مخفی کند. زنده بودن مخفی کردنی نیست. جمع ایجاد کردن نتیجه چنین حیاتی تواند زند باشد نمی

 است. 

کنند. وقتی انسان وارد دانشگاه  خوانیم اغلب فاقد حیات هستند و حیات را انسان سلب می مواردی که در دانشگاه می

و « علم»ند. براساس مدل ک اش را احساس می شود. خودش تفاوت سبک زندگی شود نمازهایش عوض می می

 شود.  هایمان به حیات منتهی می باید وضعیتمان را روشن و مشخص کنیم. باید بسنجیم که چقدر علم« حیات»

دهد. انذار، معلمِ  کسی است که علم را تعلیم می معلمعبارت است از علمی که حیات ایجاد کند.  انذار

های منذر  بُعد ببینید. انذار همان علم است از منظر حیات. همه واژهبخشی است. اگر معلم قرآن شدید علم را با  حیات

 قرآن را علم ببینید. 

از فقدان علم نگران نباشید، از فقدان عمل نگران باشید. در تهرانِ ما، نیز منذر وجود دارد. علمی که در ما حیات 

 ایجاد کند هم هست. فقط کافی است بپذیریم.

که فقط تبدیل به شعار شود. یک نفر مثل  های منذر، زندگی کرد نه این باید با صحبت شود. با شعار کسی زنده نمی

 دهد.  دهد. معنای مستند را تغییر می شود. به کار مستند حیات می شهید آوینی وارد کار مستند می

الب را زنده کرده بود و ای تاریخ انق کرد، با بازی یارانه ای تولید می های رایانه تلویزیون کسی را نشان داد که بازی

 شود.   کسی که این بازی را پیگیری کند در واقع با تاریخ آشنا می

 ها و جامعه بروز یابد؟  چگونه باید این علم در دانشگاه
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 در مرحله اول باید مبانی بحث علم، مُنَقّح شود. مبانی فکری ما در مورد علم تبیین شود. موضوع فهم شود. 

های قابل ارائه است. تبدیل موضوع به کتاب یا مستمعین علم بشوند عامل به علم و  به بسته مرحله دوم تبدیل علم

ای باید  ها الگو بگیرند. پس عده فهمند را عمل کنند تا بقیه از آن الگوی آموزشی. یعنی چند نفر باشند که هرچه می

های مختلف  شود. باید انواع منذر در الیه علم را عمل کنند. وقتی این اتفاق بیفتد بطور طبیعی جامعه منذردار می

 جامعه وجود داشته باشد.  

باید شخصی که علم قرآن را دارد طور دیگری برخورد کند. همه تفاوت او را با خودشان بفهمند. ما االن اینطور 

 ست. هایی ا نیستیم. باید تعدادی انسان ساخته شوند. مهمترین بحران کمبود آدم است، کمبود چنین نمونه

اند به شورای عالی انقالب فرهنگی. اصال فکر کنید شورای  عالِم شدن نوعی از مبارزه است. همه این کار را سپرده

رفت،  تواند چنین کاری بکند. اگر از هر رشته یک نفر به دنبال علم نافع می عالی انقالب فرهنگی وجود ندارد. نمی

تواند شهر را عوض کند. توده مردم باید کاری را رقم بزنند.  هردار نمیدیگر نیازی به شورا نبود. مثال استاندار و ش

 تواند شهر را تغییر دهد و نیازی به پست و مقام نیست.  یک عالِم می

کنند. چه کسی باید در  خواند. پدر و عمویش هم دامداری و کشاورزی می یک بچه روستایی که ریاضی می

مان پدر و عمویی که مشغول این کار هستند. پس این بچه روستایی چرا کشاورزی و دامداری تحول ایجاد کند؟ ه

دانید در  داند چرا؟ شما نمی کس نمی خواند؟ هیچ خواند؟ برای چه کسی درس می خواند؟ چرا درس می ریاضی می

روند و این سالگی به مدرسه شبانه ب 12خوانند. اگر بخواهند ادامه تحصیل دهند باید از  ها چطور درس می روستا بچه

 یعنی جدایی از خانه و خانواده. 

شود، نه سبک  کند. نه زمین احیا می رسد و نه کشاورزی و دامداری تحول پیدا می طور نه آن بچه به جایی می این

کند. یعنی باید در شهر بماند  شود و کار پیدا نمی رود و درسش تمام می شود. این بچه دانشگاه هم می زندگی احیا می

 پیدا کند.  و کار

رود خارج از کشور. این سیکل معیوب ادامه پیدا  دهد و مثال می اگر در شهر کار نباشد تحصیالتش را ادامه می

 کند. نه زمین احیا شد نه مشکلی رفع شد. فقط این چرخه معیوب در حال حرکت است.  می
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 حاال باید چه کرد؟ 

ات  خوانی، برگردی از اول به رشته تان را تبدیل به علم و حیات کنید. مثال ریاضی می ای هستید رشته در هر رشته

تواند زندگی را تغییر دهد. باید بدانی چه بخش از ریاضی به کارِ زندگی  نگاه کنی و ببینی کجای این رشته می

ز دوسال باید از این رشته اشتغال دربیاورم، نفع در بیاورم، داند. بعد ا کس نمی کند. هیچ آید، به زندگی کمک می می

 ثروت و پیشرفت دربیاورم و به بقیه انتقال دهم. 

کسی نیست که این توانایی را داشته باشد. کار ما شده است کشور  ای هیچ االن خیلی دردناک است که در هیچ رشته

ها علمی را آموزش  هیچ جا علم نیست. دانشگاه گردی. زمین آماده است. نیروی انسانی هست. کار هست ولی

 خورد. چرخه علم و حیات پیوست ندارد.  دهند که به درد نمی می

کنیم؟  گویند جامعه غرب پیشرفت علمی کرده است چطور اتفاق افتاده؟ چرا ما مثل غرب پیشرفت نمی این که می

ها به هر چه تولید  به دلیل عدم وجود توحید در آن شان از نفعش بیشتر است. علم غرب قابل اعتماد نیست و ضرر علم

 کنند باید با شک نگاه کرد.   می

شان جزیی است. اعتماد به نفس و ادعایشان  شود. بخاطر این که علم کنند، سرطان ایجاد می جهش ژنتیکی ایجاد می

کند.  ت حتما اشتباه میسازند. اگر کسی گفت علم غرب پیشرفت محسوسی کرده اس باالست. از هیچ، همه چیز می

 مطالعه دقیق نداشته است. 

توان اعتماد کرد. به صنعت کشاورزی شان  اند. به داروهایشان نمی االن در آمریکا بر علیه همین علم بپا خواسته

 توان اعتماد کرد.  نمی

د اشتباه بوده است و فهمن کنیم. بعد می سال بعد تقلید می 30کنند و ما  ها کاری می گفتند غربی آقای دوالبی می

سال  30فهمند اصالحشان هم اشتباه بوده و ما  سال می 30کنیم. بعد  فهمیم و اصالح  می کنند. ما هم می اصالح می

 کنیم.  سال قبل غرب تقلید می 30فهمیم اصالحش هم اشتباه بوده است. ما همیشه از نسخه اشتباه  بعد از آن می
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شکنند، مفسد اجتماعی است. رجوع، مطالعه و اصالح  سر و دست میهمین تکنولوژی غرب که همه برایش 

 توان تحقیق کرد.  دستاوردهای غرب اشکال ندارد ولی اعتماد به این دستاوردها خطاست. نباید اعتماد کرد اما می

 ایم.  روایات فضیلت علم بسیار زیادند. ما این روایات را براساس انواع علم تفکیک کرده

 م نوری و ...علم حیاتی، عل

إِلَّا خَاضَ الرَّحْمَةَ وَ هَتَفَتْ بِهِ الْمَلَائِکَةُ مَرْحَباً بِزَائِرِ اللَّهِ وَ سَلَکَ مِنَ الْجَنَّةِ مِثْلَ   مَا مِنْ عَبْدٍ یَغْدُو فِی طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ یَرُوحُ

 7 ذَلِکَ الْمَسْلَکِ.

 دهد و چنین عالمی زائر خداست.  علم به انسان روح می

الْأَرْضِ وَ سِبَاعُ   ءٍ حَتَّى حِیتَانُ الْبَحْرِ وَ هَوَامُ کَالْحَیِّ بَیْنَ الْأَمْوَاتِ وَ إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَیَسْتَغْفِرُ لَهُ کُلُّ شَیْ  الْجُهَّالِ  بَیْنَ  الْعَالِمُ

  8. ى کُلِّ مُسْلِمفَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فَإِنَّهُ السَّبَبُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَ الْبَرِّ وَ أَنْعَامُهُ

کنند، حتی درندگان. علم سبب است. سبب مثل آسانسور است. که انسان را به  برای طالب علم همه اشیا  استغفار می

 رساند. عالِمی که نتوان بر او اطالق مجاهد کرد، عالِم نیست.  یخدا م

علم در ما هست یا نه! یک شاخصش حیات است. اگر علم ما « کال لو تعلمون علم»اگر بخواهیم بفهمیم طبق آیه 

 ای برای زندگی معنوی داشت، علم است. ثمره

*** 

 ساعت دوم

 است. « العلم سلطان»کنند که  بحث علم و قدرت و آن حدیثی که حضرت آقا رویش بسیار حساب باز می

                                                           
 174؛ ص 1 بیروت(؛ ، ج -بحار األنوار )ط  7
 174؛ ص 1 بیروت( ؛ ج -بحار األنوار )ط  8
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وقتی که بنای شما بر بحث حیات است، حیات یک معنای مشخص دارد، حیات معنوی یک معنای مشخصی دارد 

نیز قابل احصاست.  هایش را طیب، خیر، حسن و... گذاشتیم، حتی به صورت کمّی که ما در منظومه رشد شاخص

گویید که این موجود )فالن فرد( زنده است، چقدر زنده است؟ شاخص داریم، اگر کار خیر انجام  گاهی شما می

 دهد زنده است.گوییم که زنده است به اندازه کار خیر، کار حسن و... انجام می دهد می می

توان حیات را دید. گاهی مفهوم حیات را با  میهم در دستاوردها، هم در مصنوعات و هم در وضعیت ادراکی انسان 

گویید که این نوزاد در مرحله طیب است و حیاتش در مرتبه طیب  گیرید، مثال می صدق و حسن، خیر و ایمان می

توانیم این ساختار را داشته باشیم. به جای  بندی کنیم، در مصنوعات هم می توانیم حیات را شاخص است. وقتی ما می

تواند  گیریم که می آییم فرد را مختار در نظر می دیگر، ریاضیات و دستاوردهای بشر را نفی کنیم می اینکه علوم

کنیم که بگوییم که ریاضی یا  گذارد. اصال ما ورود پیدا نمی گیرد و ضررها را کنار می ها را می انتخاب کند، نفع

قل و تفکر و ایمان درون فرد فعال شود او قدرت شیمی تا اینجا درست و از اینجا غلط است. بلکه وقتی ساختار تع

آیند و  هایی که می تواند هر چیزی را با وضعیت مطلوب مقایسه کند و منافع را قبول کند. آن یابد و می تشخیص می

بر بودن با هالکت بر است و این زمانکنیم اما این امر زمان گویند که پایه علم بشری بر تجربه است ما رد نمی می

 کنیم. گذاری می ها سرمایهنسان همراه است، بنابراین ما روی خود آدما

تواند بیندیشد و بهترین  جایگاه قرآن، ایجاد یک انسان متفکر عاقل است که در مواجهه با مسائل و موضوعات می

را درست کند، جای تفکر و تعقل  حالت را از طریق الهام دریافت کند. قرآن در مرحله اول انسان را درست می

کند  افزار نصب می کند. یعنی نرم دهد و عالم را پشتیبانی می کند. یعنی به جای ساماندهی علم، عالم را سامان می می

 دارد. و او را همیشه به روز نگه می

ای الهام الهی سرریز شود. ولی کسی فکر نکند که در قرآن  از قرآن باید آدم تولید کرد، نه علم. یعنی با هر مسئله

شناسی از قرآن در بیاوریم بلکه فیزیکدان، شیمیدان،  علوم نیست، بلکه قرار نیست ما فیزیک و شیمی و روان

شناس باید عالم به علم قرآن شود یعنی مثل قرآن ببیند و بشنود و وجودش مثل قرآن شود. وقتی مثل قرآن شد  روان

داند، با قرآن تحدی کند و درس نخوانده زبان را از  نمیتواند با اینکه زبان قومی را یعنی واقعا مثل قرآن شد، می

 خودش بروز دهد.

 با قرآن خواندن باید چه چیزی در ما حاصل شود؟
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سوره است، ما  114خواهد؛  ها همانی شویم که خدا می خواهد تبدیل شویم، با غرض سوره باید به انسانی که خدا می

 باید برسیم. عندالّزوم به هر چه که الزم باشد از این سور

 الذِّکْرَ اتَّبَعَ مَنِ تُنْذِرُ إِنَّما»های علمی که حیات دارد در این سوره آمده است:  مثال سوره یس را حفظ هستید، شاخص

( خشیت و حیات شاخص هستند و خودشان هم 70« )حَیًّا کانَ مَنْ لِیُنْذِرَ(... »11«)بِالْغَیْبِ الرَّحْمنَ خَشِیَ وَ

 د، کسی که حیّ است یعنی به رحمت الهی وصل است و وجودش هر کجا که هست راهگشاست.هایی دارن شاخص

 شوند. باید و نبایدها حاکم می«. ملک»گویید  کنید می مثال وقتی راجع به قدرت صحبت می

یک بخش اول کار ثابت کردیم که علم و قدرت ارتباط دارند. اول راجع به مالکیت صحبت کردیم و مالکیت علم 

تواند مالک یک قدرت  قدرت را بیان کردیم. مالکیت علم، مالکیت قدرت. یکی مالک یک علم است و یکی میو 

 باشد. 

های این کتاب واقعا اذیت کننده است! این که ما حد وسط علم و قدرت را چگونه مالکیت قرار دادیم،  حدّ وسط

 خودش ماجرایی دارد.

آورند  گویند که علم و قدرت با هم ارتباط دارند، ولی اثباتش را نمی یحضرت عالمه در کتابهایشان به طور واضح م

 کنیم. ها را و چگونگی این اثبات را بیان می و ما در کتابمان به طور کامل حدّ وسط

 های مختلفی دارد مثال قدرت، مالکیت و غیره. علم، نور است ولی طیف

دادند، من فهمیدم که از این به بعد باید  داری یاد می خانه های گوید که من به کالسی رفتم که مهارت مثال کسی می

اش صحبت کند، یعنی حیاتی از جنس  گونه صحبت کنم، یعنی قدرت پیدا کرده که چگونه با بچه ام این با بچه

ها حیات  قدرت پدید آمد. مثال من فالن کالس را رفتم و دگرگون شدم، فالن فرد را دیدم و دگرگون شدم، این

 است.

گزینی را کار کردم و از آن به بعد بخل را کنار گذاشتم، یعنی  های حُسن مثال من بخیل بودم ولی یکی از مهارت

علم به شما قدرت داده است یعنی علم برای شما قدرت ایجاد کرده است. نشانه قدرت، مالکیت است و نشانه 
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موضوع را تشخیص دهم، یعنی وقتی فقیری آمد بدانم توانم باید و نباید این  مالکیت باید و نباید است. یعنی من می

 دادم.  طور نباشد که بگویم که ای کاش کمتر یا بیشتر می گری ایجاد نشود و این که چقدر به او بدهم که تکدی

دهند. به کرمانشاه رفته کنیم، همه به توان جسمی اهمیت می گوییم که وقتی قدرت را مطرح می اینجا این را می

ای یک تابلویی از نیاکان فروشنده بود که همه پشت به پشت هم با قدرت ایستاده بودند و قدرت  در مغازه بودیم که

آورد هم قدرت است. و کسی نمی داند ای با بلبل زبانی پولی از جیب پدر در می اند. ولی وقتی بچه را در این دیده

 خواهد. که رفتن به سمت هدایت، باالترین قدرت را می

ها نشان دهد،  تواند راه درست را به انسان است که یک نبی زور زیادی نداشته باشد اما همین مقدار که میممکن 

رود  ای در یک فامیل است که وقتی این پیرمرد و پیرزن از میانشان می خودش قدرت است. مثل یک انسان جا افتاده

ها تسلط در  ترامی به دیگری را نداشت و ایناح کسی حق بی فهمند که او چه قدرتی داشت، وقتی بودند هیچ می

 دانیم.  ها را قدرت نمی قلوب است و ما این

را نشان « قدرت»خواهم جنس  است. می« علم»شود، این یک  دقیقه با همه دوست می 3شود در  کسی وارد جمعی می

 برسیم.« جهت»دهیم و بعد به 

تواند با دانش آموزان خوب ارتباط برقرار کند اما همین معلم تواند معرفی کند و نمی یک نفر حتی خودش را نمی

ها  گیرد که همه او را دوست دارند، این قدرت است. اینکه خودش را جای آن ها چنان جا می در دل همه بچه

دردشان هستی قدرت  طوری بشنوی که حس کنند هم کند قدرت است. اینکه یک ها همدلی می گذارد و با آن می

 است.

السالم(  توان سیطره داشت. البته باید دانست که ممکن است انبیاء)علیهم مهم است که بدانیم به اندازه قدرت، میاین 

 قدرت داشته باشند اما دیگران زیربار نروند. اما ما بیاییم روی قدرتمان کار کنیم.. لحنمان را و..  تغییر دهیم.

هایم سلطه ندارم این یعنی علم ندارم، مگر آن که  روی بچه گوید که من آورد. می علم سلطه می ؛«العلم سلطان»

توانیم سیطره پیدا کنیم اما باید ها نمی توانیم کاری کنیم. ما روی برخی گیری اعتقادی پیدا کند که نمی ای موضع بچه

 برویم راهش را پیدا کنیم.

 علم مساوی با قدرت است.
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یعنی بین این دو فاصله «. توانستم»ها را یادگرفتم. همین که یاد گرفتم، مثال رفتم کالس یکی از اساتید و باید و نباید

آید. اگر کسی در موردی  نیست، دانستن معادل توانستن است و این دو یکی است. به میزان علم توانایی به وجود می

دانم نباید بکشم!  میکشم اما  گوید که سیگار می کند برای این است که علمش را ندارد. مثال می احساس ناتوانی می

دانی، علم  گوییم که علم تو هنوز به حدّ قدرت نرسیده است. در واقع چیزی که تو از ضررهای سیگار می به او می

گوییم  توانم سیگار را ترک کنم! به او می نویسم ولی نمی گوید که من یک مقاله از ضررهای سیگار می نیست. می

گوییم که اگر سیگار کشیدی هفت تیر به تو  بریم و به او می . او را به اتاقی میکه تو از علم تنها صورت آن را داری

بریم.. وقتی بداند که سیگارکشیدن معادل مرگ است  شود. یعنی فاصله بین سیگار و مرگ را از بین میشلیک می

مثل سخن حضرت  کشد. علم این آدم روزنه دارد! مثل بادکنک است که سوراخ شده و ترکیده است. یا دیگر نمی

کشد، این علم نیست.  داند سیگار ضرر دارد اما می شود. کسی که می آقا که حوضی است که نشتی دارد و پر نمی

 این را علم بخوان و حجّت معنا کن.

شان خیلی کارها را انجام دادند، یعنی حجت بر آنان تمام ها با وجود علم در سوره مبارکه جاثیه آمده است که این

کنیم.  نویسیم و حجت ترجمه می توانند انکار کنند. علم می عنی روز قیامت وقتی به پیشگاه الهی رسیدند، نمیشد. ی

 علم هر جایی بیاید با قدرت همراه است.

توان شناخت. علم مثل روح است. اگر بگوییم که علم قدرت است، باید  هایش می علم را به واسطه ویژگی

توان فهمید که  ال ما سوره ناس را خواندیم، آیا به آن علم پیدا کردید؟ چطور میهای قدرت را بفهمیم. مث شاخص

 ایم: ها را فهمیده اند؟ ما شاخص دانشجویان سوره ناس را خوانده

حیات؛ یک شاخص حیات است. حیات یعنی زندگی تغییر کرده است. مثال من دیگر به فالن عروسی  (1

 روم. نمی

ه بفهمم که به آن علم یافتم یا نه؟ باید بگوییم که آیا در به تاخیر قدرت؛ سوره ناس را خواندم چگون (2

ای؟ اگر در به تاخیر نیانداختن امور خیرش تسلط یابد یعنی قدرت یافته  تر شده نیانداختن امور خیر مسلط

 دانم یا گفت باید فکر کنم ماند معدوم بودن آن است. است و این یعنی علم پیدا کرده است. اگر گفت نمی

ای؟ یعنی مقابله من در مقابل حاسد و غاسق و نفاثات بیشتر شده است یا نه؟ آیا  آیا سوره فلق را خوانده

دارد یا نه؟ وقتی حاسد با من  های مردم در مقابل کارهای خوب مرا هم چنان از کار خوب باز می مسخره
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دارد. من نباید به چیزی یا کسی کند، باید بگویم که نباید حسد حسود من را از کار خیر باز  برخورد می

ام. حتی اگر قرار است غبطه بخورم با  حسد ورزم. من حسد را در خودم کور کردم، چون فلق خوانده

 احتیاط غبطه بخورم که حسد نشود.

ها را نخوانده است. لذا کسی که سوره فجر را  ها باید عملیاتی شوند. در غیر این صورت یعنی فرد آن سوره این سوره

گوید  های سوره نباشد. می«کلّا»شود، پس بخواند، یعنی خودش جزء  ر نماز صبح بخواند با اباعبداهلل محشور مید

توانم تشخیص دهم که در زندگی یتیم و مسکین وجود دارند. این سوره مجاهدت  وقتی من سوره فجر را خواندم می

گونه نبود اما االن که سوره را خواندم به  پیدا کند. قبال اینکند که یتیم و مسکین را  برد. قدرت پیدا می آدم را باال می

گونه قدرت  شناس شدن. یتیم را باید تکریم کرد و این ، یعنی یتیم«قدرت»ام. این یعنی  تر شده این موضوعات حسّاس

ترین چیز در دنیا چیست؟ غیرممکن است که  بخش دهد. شما فکر کنید که به یک نفر بگویند که لذت می

شود. حیات جدیدی دیده  آموزی قدرت جدیدی دیده می آموزی را بیان نکند زیرا در هر بخش از این علم معل

 آورد و این نکته خیلی جالبی است. کند. علم قدرت می شود. تغییر می می

داند  شود که مبنایش روی قدرت است. یعنی به اندازه آن علم باید و نباید می هایی گفته می حکمت؛ به علم (3

گوییم که علم مساوی قدرت است یعنی حُکم را  تواند اجرا کند. یعنی همان حُکم است. وقتی میو می

 بدانیم. حکمت اسمی است برای علمی که عین قدرت است.

ها هم هنوز چنین  گوییم، زیرا با علمش قدرت داشته است. حتی آنقدر است که در دهات ما به ابن سینا حکیم می

 گویی! گویند: تو بلدی اما نمی دانم، آنقدر او را می زنند و می بگوید که نمیاست که اگر حکیمی 

ای را سالم به  توانست بچه دو شغل مهم در زمان قدیم در روستاها، یکی حکیم بوده است و یکی قابله. اگر قابله نمی

ها مشاغل پر خطر در روستا است. اما  ینتوانستی سالم به دنیا بیاوری و نیاوردی! ا گفتند: تو می آورد به او مینمی دنیا 

تر بوده است، زیرا وجهی نبوده که یک بچه سالم به دنیا نیاید. برای  در شهر چنین نیست. قدیم قابله از طبابت مهم

همین است که در روایات قابله حکم مادر را دارد و یک کرامتی دارد چون با جانش بازی کرده که قابله شده است. 

شود، قابل تحلیل نیست. برای همین مثال این روایتی  ی که در روایات است وقتی از بسترشان خارج میبرخی چیزهای

 های امروزی. ها است و نه قابلهکه گفته شده است راجع به آن قابله
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آن  گذاریم و اند. علم مثل نوری است که منشور می اند از جنبه قدرتشان آمده خیلی از روایاتی که در باب علم آمده

 بینیم. را متمایز و در وجوه مختلف می

9«و آخرها مقت الفانیات.  اللّذّات  أوّل الحکمة ترک»
 

دهد. یعنی اول حکمت این است که فرد  گیرد و جنبه آخرتی را به او می این حکمت جنبه دنیازدگی را از انسان می

فانیات شود. یعنی آنقدر این علم نازل شده است از یک لذتی عبور کند و به لذتی تن ندهد، و آخرش یعنی بیزار از 

وجه حاضر به ترک نیستید و در مرحله آخر که به  و آنقدر تاخیر نسبت به خیر برایتان بزرگ شده است که به هیچ

اید. یعنی مرحله اول ترک لذت است و مرحله آخر یک  کمال حکمت رسیدید این است که از تاخیر بیزار شده

 ت.موضع گیری شدید اس

 سوره مبارکه کافرون:

 (3)أَعْبُدُ مَا عَبِدُونَ أَنتُمْ لَا وَ(2)تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ لَا (1)الْکَفِرُونَ یَأَیهَُّا الرَّحِیمِ. قُلْ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ 

 (6)دِینِ   لىِ وَ دِینُکُمْ   لَکمُ (5)أَعْبُدُ مَا عَابِدُونَ أَنتُمْ لَا وَ (4)  عَبَدتمُ مَّا عَابِدٌ أَنَا لَا وَ

 گیری کامال روشن و واضح. این یعنی موضع

خواهم کوهنوردی بروم اما خواب خوش صبح لذتی دارد که ترک آن  اولش سخت است مثال اول صبح است و می

گذارم. اما در کمال حکمت من  سخت است اما علم به آن آنقدر زیاد است که من از لذت خواب صبحگاه می

 بیزاری از خواب صبح دارم. احساس

 خوانید. شاءاهلل ادامه را خودتان می این ها به همین ترتیب است و ان

 10«غطاء العلم.  بالحکمة یکشف»

                                                           

9
 196غرر الحکم و درر الکلم، ص:  . 
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 های علم را بشکافد. تواند پرده یعنی حکمت می

 طور باید و نباید، حکمت است. علم همراه با حکم و همین

 11«لَا حِکْمَةَ إِلَّا بِعِصْمَةٍ.»

حکمت یک قدرتی نهفته است. عصمت یک حصن است، عصمت یک سرمایه است که به حکمت  در خود

حکمت است و « این است و جز این نیست»یی و علم «انمّا»رساند. به طور طبیعی این دو مورد، دوطرفه است، علم  می

ار. علم بدون درز ای برای شکاف ندارد. مثال سیگ این یعنی عصمت. عصمت یعنی حصنی دارد که این حصن روزنه

و بدون خلل حکمت است، علم بدون هوا حکمت است. علمی که هوا گرفته باشد یعنی حکمت نشده است. علمی 

 رسد. یی شده است به حکمت می«انّما»که عصمت دارد و 

را اشتباهی ها  السالم( را در نظر بگیرید، کافی است. ما خیلی از واژه شما فقط همین یک روایت از امیرالمومنین)علیه

السالم(  گوید که عصمت فقط برای انبیاء)علیهم ایم. یعنی اگر به کسی بگوییم که تو عصمت داری می به کار برده

 شود. گویند که اگر عصمت نداشته باشید که علمتان به حکمت تبدیل نمی السالم( می است. ولی حضرت امیر)علیه

 رسیم؟  ما چگونه به عصمت می

 نوع اول: علم

 دوم: حکمنوع 

 وقتی که علم ما آنقدر باشد که بتوانیم به عمل برسیم، عصمت است.

                                                                                                                                                                                           

10
 301غرر الحکم و درر الکلم، ص:  . 

11
 545عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 



109 
 

بیاوریم. یعنی سوره ناس را خواندم « انّما»فهمیم باید بتوانیم  خورد. هر چیزی که ما می لو تعلمون علم الیقین، تیتر می

ام به ای نفس حاکم شد، پس علمتی ایجاد شد و هوو خنّاس و تاخیر خیر را فهمیدم، و اگر در عمل به خیر روزنه

 حدّ قدرت و حکمت نرسیده است.

ام. در قرآن برای حکم و علم هر کدام  اولین علم، علم همراه با حکم است و با تاسی از قرآن آن را حکمت نگرفته

امثال ما، هایی  السالم( است که تمایز علم و حکم داشتند، و در آدم شأن جداگانه قائل است. این شأن انبیاء)علیهم

 شود. اش با حکمت متفاوت می شوند. علم همراه با حکم درجه حکمت می

 نوع سوم: یقین

 نوع چهارم: فهم

 نوع پنجم: فقه

 اند. فهم علم حاصل از عقل است. فهم و فقه مدل قدرتی

فوق دهیم، یکی برای تخصصی و یکی برای  مثال سوره ناس را برای دانشجویان دوره تدبر مقدمات ارائه می

شود. اگر کسی تفقه کرد،  شود. تفقه در سوره ناس هم متفاوت می تخصصی و امتحان هم مطابق این دو متفاوت می

 تواند حکم باید و نبایدی کلی برای مردم از سوره ناس بدهد. می

ظرم تقاضایی که دارم این است که ذیل هر کدام یک سری روایت است. االن فرصت نیست که خوانده شود اما به ن

ها با مفاهیمی که گفته شد، بسیار جالب است. جالب است که فهم و فقه در روایات بسیار دقیق  خواندن این روایت

 بندی شده است.طبقه

 نوع ششم: معرفت

 این روایات مربوط به معرفت نیز بسیار جالب است.

 «من عرف کفّ.»
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 شناسد.  دهد. مثل خطّاطی است، حد و حدود را می معرفت قدرت منع و کنترل به انسان می

ها حالت قدرت داریم و این به ما امیدواری ها متفاوت است، فهمی، فقهی، معرفتی و غیره. یعنی ده در نتیجه توان

 زنیم. ها را کمتر توی سر خودمان می دهد. وقتی بشناسیم قدرت می

 12«لَمْ یَغْفُلْ عَنِ الِاسْتِعْدَاد.  الْأَیَّامَ  عَرَفَ  مَنْ»

دهند. مثال قبال  علیها( متناسب با روزها انجام می اهلل های گروه صحیفه حضرت زهرا)سالم مثل همان کاری که بچه

 ایم.شنبه یعنی چه، اما االن یاد گرفته دانستیم شنبه و یک نمی

بودن و مجاهده حاضرند.  یا نه؟ اینکه همیشه برای کادرسازی و انقالبیاند  های صحیفه موفق چگونه بفهمیم که بچه

 نیروی تازه نفس داریم.« عرف االیام»یعنی به اندازه 

توانیم  شود، ان شاءهلل خوب است و همین. حرف دیگری نمی استعداد نبودن یعنی چه؟ یعنی هر کاری که انجام می

نفری که ثبت نام کردند، اگر  700.  باید حتما عرف باشد. از این بگوییم. اسمش عرف نیست. مثل قرآن خواندنمان

 نفر عرف االیام باشند، کافی است. استعداد در روایات به معنای آمادگی برای امکانات است.  5

 نوع هفتم : برهان

 13«و العلماء حکام على الملوک.  الناس  على  حکام  الملوک»

 منظورمان علم قدرتی است.

مِنَ الْأَجْرِ وَ مَنْ طَلَبَ عِلْماً فَلَمْ یُدْرِکْهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ کِفْلًا مِنَ   کَتَبَ اللَّهُ لَهُ کِفْلَیْنِ  عِلْماً فَأَدْرَکَهُ  طَلَبَ  مَنْ  بِیُّ صقَالَ النَّ»

 14«الْأَجْرِ.

                                                           
12

 433عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 

13
 183، ص: 1 بیروت(، ج -بحار األنوار )ط  . 
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نویسد. ولی طبق دستگاه حیات، کسی که علم  رسد، خداوند برایش دو اجر می کسی به دنبال علم است و به آن می

کند. ولی در دستگاه قدرت دو حالت دارد، ممکن است که کسی وسط کار بوده  را طلب کند، آن را درک می

شود.  ( در این حالت به او اجر داده میاست و آمده بوده ولی نشده است، )مثال استاد خوبی در دسترس نبوده است

تر و قدرت یک مفهوم  ای یعنی به حکمت و معرفت نرسیده است اما مأجور است. حیات یک مفهوم نتیجه

 تر است.  تر و جزئی تر و راهبردی مقدماتی

کند  ما در این کتاب یک سری چیزهایی مثل این روایت آوردیم که خیلی هم ممکن است سوال در مخاطب ایجاد

که این روایت را چرا در این فصل آوردید. دالیل اصلی فهم روایت است به همین جهت هر کس هرجا که بخواهد 

 تواند آن را فهم کند. می

نَفْسِی بِیَدِهِ مَا مِنْ مُتَعَلِّمٍ یَخْتَلِفُ إِلَى فَوَ الَّذِی   الْمُتَعَلِّمِینَ  مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَنْظُرَ إِلَى عُتَقَاءِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ فَلْیَنْظُرْ إِلَى  وَ قَالَ ص»

جَنَّةِ وَ یَمْشِی عَلَى الْأَرْضِ وَ هِیَ تَسْتَغْفِرُ بَابِ الْعَالِمِ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ بَنَى اللَّهُ بِکُلِّ قَدَمٍ مَدِینَةً فِی الْ

 15«صْبِحُ مَغْفُوراً لَهُ وَ شَهِدَتِ الْمَلَائِکَةُ أَنَّهُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ.لَهُ وَ یُمْسِی وَ یُ

اند را ببیند؛ این آزادشدن از نار دلیل دارد. قسم به کسی  اگر کسی دوست دارد کسانی را که از بند آتش رها شده

 نویسد. برای هر قدمش عبادت یک سال را می که نفسم به دست اوست، و او در علمش سماجت دارد)یختلف(. خدا

سازی  بار باشد. شیطان کارش مشابه تواند ضاللت تواند هدایت آورد و عدم عمل به آن می بخش است .می علم قدرت

ها را باید دو سویه  شود. بنابراین این کند. علم در آن مسیر شیطانی، حجاب اکبر می است و از مدل حق اخذ مسیر می

 ها نه.  ین و حکمت همیشه مثبت آمده است اما برخی واژهخواند. یق

                                                                                                                                                                                           
 184، ص: 1 بیروت(، ج -بحار األنوار )ط  . 14

15
 184، ص: 1 بیروت(، ج -بحار األنوار )ط  . 
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دهنده اسم علیم حکیم خداوند است که شأن حکمرانی انسان و شأن پیامبران  علم همراه با حکم انعکاس (1

 عظام است. 

 کننده نیاز است. حکمت علم برطرف (2

یر کتب عالمه است. یقین اتقان یقین، را بعدا باید بخوانیم و کار کنیم، یقین در این کتاب همان یقین در سا (3

 آفرینی است. علمی است که با توجه به علم حقیقی است و کارکرد آن باور و عمل

 گیری. فهم پایه فقه است. فهم، قدرت در تحلیل و تصمیم (4

 شده فهم است.  گیری در علم است. فقه تخصصی شدن تصمیم فقه، به نوعی تخصصی (5

 آشکارترین است.ترین و  برهان، وضوح علم است. واضح (6

گردد و  های علمی قبلی برمی معرفت علمی است که در اثر تصدیق است و مسبوق به سابقه است. به ذخیره (7

 ترین واژه است. داشتن خیلی مهم است. در بین این علوم، معرفت تجربی تجربه

یقتی است که اتقان دارد و اند. یقین یعنی یک حق دانیم. در حکمت، علم و حکم به هم چسبیده فقه و فهم را جدا می

چه که ناشی  فهمد و آن نشیند و با عقلش حقیقت را می بروز آن است و بیشتر معطوف به معلوم است. در فهم، فرد می

سازی  ورزی است فهم است. فقه یعنی همین کار را در یک کار تخصصی انجام دهی و جریان از ذهنیت و عقالنیت

 رود. مش روی تحلیل مسائل و موضوعات میاجتماعی داشته باشی. در واقع فه

هایش را خورده است. جایی که  معرفت یعنی علمی که دقیق، تجربی و کارآزموده است، در گذر زمان شکست

 به عبارتی یک فرآیند است.« من عرف نفسه، عرف ربّه»گوید  می

 برهان کامال واضح است. برهان به عصمت نزدیک است. 

 استفاده از عقل و دریافت وحی.در فقاهت دو سو داریم، 

همین که وحی در جامعه با باید و نبایدها مطرح شود یعنی اجتماعی شده است. همین که به وسیله رسول متصل به 

کنند. مثال شما این کار را انجام بده و دیگری  شود، به طور طبیعی افراد نقش پیدا می وحی شود جامعه درست می

 فالن کار.
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تواند جامعه را به وحی اتصال  ت وحیانی شدن نرود و تنها بر تعقل تاکید کنند این فقیه نیست و نمیاگر فقاهت به سم

توانند انجام دهند این ست که فقیه را بشناسند، و احساس کنند که بدون اتصال به فقیه  کند. اولین کاری که مردم می

شود و این نکته بسیار مهمی است. زیرا فقاهت  حیا نمیتوان کاری انجام داد. فقاهت بدون مراجعه مردم به فقیه ا نمی

 از یک سمت به نیاز مردم گره خورده است.

اش  تواند فقیه در مهندسی باشد یعنی نظام مهندسی ترین فرد به امام است. فقیه مثال می فقیه خلف امام است و شبیه

 تابع نظام والیی است. 

ود که فقه تنها در امور دینی واقع شد. اگر احکام فقهی تنها با تعقل یکی از بدترین کارهایی که انجام شده این ب

آفرینی خود  گرفت، هر کسی نقش شود اما اگر احکام فقهی کل زندگی را در بر میاش محدود می انجام شود، دایره

 کند. را پیدا می

رسد و هم  همین مقدار که برای هر انسانی علم )حکمت، برهان، یقین، قدرت و ...( قائل باشید این انسان به عرش می

تواند این انسان باالتر از مالئکه باشد و بدون واسطه حکم دریافت کند. کار مالئکه ریزش  شود. می وزن مالئکه می

 پا کرده است قدرت اتصال به وحی را پیدا کرده است.  حکم است و این انسان با ساختاری که درون خودش به

تواند  رسول را که ببینی او ملک و پادشاهی ندارد، او تنها یک چیز دارد و این است که با خدا ارتباط دارد و می

ها با تجربه به این برسند که  گوید: ای مردم طعام حالل بخورید! ممکن است که خیلی حکم را دریافت کند. می

 کند ولی رسول بدون تجربه و تنها با اتصال به وحی به این نکته رسیده است. م حرام عقل را زایل میطعا

رود مثل این است که جبرئیل در زمین  گویند که وقتی فقیه راه می فقاهت و فقیه شدن معادل مَلَک شدن است. می

 رود. )برخی جاها گفته شده( راه می

 دانیم، فضل در روایت شریف پیامبر آمده است. ما نتیجه علم و قدرت را فضل می
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عِلْمٌ لَایَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ، وَ لَا یَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ   فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: ذَاکَ»قَالَ: »

 16 «اثَةٌ: آیَةٌ مُحْکَمَةٌ، أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلثَلَ  آلِهِ: إِنَّمَا الْعِلْمُ

 فضل قرآن نتیجه علم و قدرت است.

وآله( یک دستگاه سه بخشی داریم، چه علم، چه دین و چه قدرت. وقتی  علیه اهلل براساس روایت پیامبر)صلی

است و « سنت قائمه»است، بخش صفات روی « آیه محکمه»شود قسمتی روی باورهاست که سازی  خواهد پیاده می

 نشیند. رود. یعنی روی ساختار وجودی می می« فریضه عادله»بخش عمل روی 

انسان شامل باور، صفت و عمل است. در باور باید محکم شود، در صفت قائم شود و در عمل عادل شود. علم و 

 و نور. حد وسط نور است. قدرت، علم و دین، علم

اگر من بخواهم یک فرم پرسشنامه درست کنم تا متوجه بشوم علمم زیاد شده یا نه، سواالت چهار دسته دارد؛ علم و 

 حیات، علم و قدرت، علم و دین، علم و نور.

رسم به  ت. میام افزاینده یا کاهنده اسهای من در علم خواهم ببینم که حرکت شود و من می ها درآورده می شاخص

گیریم که این  کنیم. از این روایت مدل می روایت، بنابرین علم و حیات را به حیثیت باور، صفت و یا عمل بیان می

 تر کنیم. موضوع را کاربردی

  

                                                           

16
 76، ص: 1 دار الحدیث(، ج -کافی )ط  . 
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کا  رث    )جلسه   هشتم(مبارهک   سوره            2/11/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ت

 

برای شادی ارواح دوستانمان که در حادثه پالسکو به شهادت رسیدند و نمادی از ایثار و شهادت را به یادگار 

 ی ختم بفرماییدگذاشتند صلوات

*** 

 « کال سوف تعلمون»گوید:  درباره سوره تکاثر به علم رسیدیم. نکته مهم این است که سوره می

بینی را  ، آن جهان«کلّا»کند. در این سوره هم با  استفاده می« کلّا»بینی غلطی وجود دارد، خدا از  در قرآن هرجا جهان

 ایم.  های اشتباه از نظر خداوند را جمع کرده بینی مجموعه جهانکند. اگر کلّاهای قرآن را جمع کنیم،  رد می

مربوط به آینده کمی دورتر است، شاید هم برگردد به مرتبه فرد. این فرد آنقدر به تکاثر گرایش پیدا کرده « سَوف»

 رسد. باید دستش از دنیا خالی شود تا به این علم برسد.   ها به علم نمی که به این زودی

شود،  دهد که حتما فرآیند دارد. مقدماتی فراهم می نشان می« فعل مضارع»اشاره به فرآیند ایجاد علم دارد.  «تعلمون»

کند که منجر به  شود و این چرخه، فهمی ایجاد می رسد. چرخه ایجاد می به علمی رسیده و در نهایت به نتیجه می

 شود.  عذاب می

یعنی علمی بدون قید و مشخص. ولی این علم قید دارد و  علمِ مطلقاین علم نه مطلقِ علم است و نه علمِ مطلق. 

جا منظور از یعلمون یعنی  شناسی. ولی در این یعنی علم توحید یا علم مربوط به هستی مطلقِ علممربوط به دنیاست. 

 علم به این که جهان فانی است. 

نه به مطلقِ علم یا علمِ مطلق. « حتی زرتم المقابرالهاکم التکاثر »گردد به برمی« کال سوف تعلمون»به قرینه کالمی 

 گردد. مقید به آن که؛ دنیا چیست و آخرت چیست؟ آخرت وجود دارد؟  بلکه به یک علم مقید برمی
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تواند تغییر دهد. علم به قطع اسباب دارد. علمش نسبت به  چیز را نمی فهمد که هیچ کسی که قبض روح بشود می

کند. چون کار علم هدایت  فصیلی نیست. علم در این مرحله علم، بشر را به جهنم هدایت میتکاثر، لهو و لعب و... ت

 است. 

خدا بارها حقایق را به انسان نشان داده است. یکی از این حقایق قطع اسباب است و انسان فهمیده که سبب کاری 

تواند بگوید که برای  ت قرآن انسان نمیکند. در واقع برای هر انسانی ماکت قیامت را فعال کرده است. طبق آیا نمی

 من قیامت کوچک اتفاق نیفتاده است. 

رسد، همه  اند. وقتی زمان مرگ می را دیده« کال سوف تعلمون»اند که در دنیا  پس همه در یک زمانی به جایی رسیده

 آورد.  ها را به یاد می این اتفاق

تواند  برای این که فانی بودن سرای دنیا را فهم کنیم. سوره تکاثر میما باید از تجربیات خود و دیگران استفاده کنیم 

ها  شد قبل از این که بطور کامل سبب انسان را تا نزدیک مرگ ببرد و او را دارای علم کند و برگرداند. ای کاش می

تواند سان هرکاری میکند. در این مرحله است که قدرت فعل و اراده انبریده شود، بتوانیم ببینیم که سبب کاری نمی

 بکند. خدا این توان را به ما داده است. 

قل انما اعظکم »با این آیه تطبیق دارد. « کفی بالموت واعظا»فرمایند:  السالم( که می این روایت امیرالمومنین)علیه

فعال کند به قیام یعنی اگر کسی بوسیله مرگ یا توجه به مرگ واعظ درونی را  17«بواحده ان تقوموا هلل مثنی و فرادی

 رسد.  در راه خدا و تفکر می

مرتبه این است که  20مرتبه یاد مرگ کنند، شهید هستند. منظور از  20گویند کسانی که در روز  به همین دلیل می

کند، نه این که انسان برای  هر ساعت آن را به یاد داشته باشیم. یاد مرگ هم یعنی توجه به این که سبب کاری نمی

 یعنی فهم فانی بودن دنیا و قطع اسباب.  مرگرزوی مرگ کند. خودش آ

شود.  رسد و تفکرش فعال می کند که اسباب قطع شده است به قیام می« ارتکاز»هر کس در روز در هر ساعتی 

تر است. ارتکاز کمترین حد از ذکر  یعنی به جریان انداختن کمترین ذکر. ارتکاز سطحش از قرائت پایین ارتکاز

                                                           
 46. سوره مبارکه سبأ،  17
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سازی. لباس و  شود فرهنگ در سوره مبارکه مریم به معنی کمترین یاد و ذکر است. مدیریت ارتکاز می رکزاست. 

 کند.  بیان مبلغ ایجاد ارتکاز می

تواند شبه تفکر و شبه ذکر  کند که علم نیست اما شبیه علم است. شبه علم می در انسان چیزی درست می« شبه علم»

یطانی هستند. در سور مبارکه شعرا و ملک درمورد شبه علم و شبه ذکر صحبت شده ها القائات ش درست کند که این

کنیم علم است. این  رویم در حالیکه فکر می ها سراغ شبه علم می کند. خیلی وقت است. این خیلی خطر ایجاد می

م. حجاب نورانی رویم، از حقیقت دورتر می شوی سراب است نه حقیقت. هر چه پیش می«. الهاکم التکاثر»شود می

 همین است. 

کند و انسان را به  بین علم و شبه علم تمایز وجود دارد. بشر عاشق علم است و شیطان از همین موضوع استفاده می

 کشاند. گفتیم که هر خاصیتی برای علم در شبه علم هست.  سمت شبه علم می

 خواهد شد تا بحث علم تمام شود.هفته قبل دو خاصیت علم گفته شد و امروز هم دو خاصیت دیگر گفته 

 دهد.  آفرین است. توان تسلط و سیطره به انسان می گفتیم علم حیات آفرین است. عامل تغییر مثبت است. قدرت

شان ذکر ها عامل دهد. خیلی از علم شبه علم هم عامل تغییر است. عامل تغییر مثبت است. تسلط و سیطره به انسان می

 است و اتصال به غیب دارند. خصوصیات علم و شبه علم بسیار به یکدیگر شبیه است. 

آورد. گسترش و اصالح  آورد، ارتقاء اخالق و اصالح اخالق)صفات( می علم، سهولت و اصالح در امور می

 آورد. روابط)اجتماع( می

ر را به همراه دارد. رشد آن یک سویه است. های دیگ شبه علم؛ سهولت در امور، اصالح من وجه و غفلت از جهت

افتد. بُعد ندارد. گسترش و اصالح روابط نیز از یک جهت. جهت؛  ارتقاء و اصالح اخالق در یک جهت اتفاق می

 ی خود بشر است. معادل با منفعت تشخیص داد شده

هایشان از جهت منفعتی  ه این پیشرفتها از خاک به افالک رسیدند. هم دانند. ژاپنی ها ژاپن را بهترین الگو می خیلی

شان  آموزان توانند جلوی استکبار را بگیرند؟ دانش ها می اند. آیا ژاپنی اند و جلو رفته است که خودشان تشخیص داده

آیند؟ فقر جهانی برایشان اهمیت دارد؟ خیلی موارد وجود دارد که در این مدل وجود ندارد.  ضد استکبار بار می
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ها حداقل اوضاع خودشان را درست  ایم؟ ژاپنی خودمان چه؟ ما برای خودمان و جهان چه کرده گویید حاال می

 گویم خودمان که هیچ. ما خسر الدنیا و اآلخره هستیم.  کردند. بنده می

ها نداریم. علم باید اینطور همه جوانب را  کنیم. کاری به روش کار خودمان و ژاپنی ما داریم بحث علم را مطرح می

 کنند.  بر بگیرد. ژاپن کشوری است که به تمام معنا رام استکبار است ولی مردمش خوب زندگی می در

آورد و تغییر ایجاد  رود. شبه علم قدرت می شبه علم هرچه که پیشرفت کند در جهت انحالل تمدن خودش پیش می

ه است. سهولت در امری، عسر در شود. در علم سهولت همه جانب کند اما هر چه پیشرفت کند از علم دورتر می می

 کند.  امر دیگر ایجاد نمی

هایی که این موضوع را دربردارد سوره مبارکه جاثیه است. علم انسان حتی در نوع مرگ و  یکی از سوره

 شدن جسم اثرگذار است.  پوسیده

گذاریم.  را علم میگذاریم و خیلی چیزها عمل است و ما اسم آن  خیلی چیزها علم است و ما اسم آن را عمل می

خواند  گوییم علم پزشکی میخواند، ما می این یکی از مشکالتی است که ما داریم. کسی که در دانشگاه پزشکی می

در حالی که پزشکی بیشتر عمل است تا علم. آقای دکتر علم جراحی ندارد. عمل جراحی دارد. علم نیست، مهارت 

 د. علم بدست نیاورد. عمل بدست آورد.  سال خودش را به بهانه علم هدر دا 40است. 

دهنده به  گیرد اما خودش شکل ندارد. جریان اتصال علم چیزی است مثل آب نه مثل ظرف. آب در ظرف شکل می

ها حالت شعار دارد اما حقیقت است. حظّ فرد از حقیقت بوسیله یک  حقیقت است. نه ظرف نزول حقیقت. این

 خواند، فقط ظرف کسب کرده است. ی میشود. کسی که پزشک ظرف نمایان می

هایی که ما با  شبه علم، علم نیست. عمل، ظرفِ علم است. فن، مهارت، کسب و کار بهانه برای نزول هستند. علم

هایی شبیه علم هستند. علوم انسانی هم علم نیستند، ظرف و فن هستند.  ها سروکار داریم نوعا ظرف هستند. عمل آن

 شناسی باشد. فقط علم وحیانی، علم است.  هحتی اگر تفکر و جامع

 اند. ها علم را از ساحت اجتماعی جدا کرده ایم. آن اگر ما مانند آمریکا، علوم انسانی بخوانیم صددرصد اشتباه کرده
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ها تواند با علم تجربی زندگی کند. چون تجربه کند. چون انسان نمی تمدن غرب تا چند سال دیگر به شدت افول می

 شود.  گرایی غوطه ور می آید و خودش در این در نسبیگرایی بوجود می کنند. نسبی ر را نقض میهمدیگ

تواند غیر وحیانی باشد. در هر دانشگاهی در کشور این  ها کفر است. علم نمی در نظام دانشگاهی امروز این صحبت

 شوی. جمله را بگویی، طرد می

جهت علم است. این که جهت علم، منفعت بشری باشد یا حکم الهی. اگر کند،  آن چه علم را از شبه علم متمایز می

 شوند. جهت علم منفعت بشری باشد، به شبه علم گرفتار شده و دچار انواع نسبیت و هرمنوتیک می

های امروزه دانشگاه، نیاز و مسئله هستند. موضوع نیستند. اگر جهت علم، کشف حکم الهی باشد، همان علم  علم

 ت.  حقیقی اس

های علمی که در این  گذاری کنید. در نظام محاسبه وارد کنید. فعالیت روید را نشانه هایی که می یکی از کالس 

کند. مقطعی از زمان  کالس روزانه، هفتگی و ماهانه دارید احصاء کنید. احصا در نعمت مهم است و تمایز ایجاد می

 و روند پیشرفت خود را از جهت مسائل زیر ارزیابی کنید. را به عنوان محاسبه انتخاب کنید. در هر دوره سیر

ساز نیستند. یعنی از همه وجوه مثبت و برکت داشته باشد و در اثر تغییر من  .سیر و روند تغییرات مثبت که حاشیه1

 ای نبیند.  کسی ضربه

السالم( برای حسد برادران  )علیهشدن منافق، نقش و تاثیری ندارد. حضرت یعقوب وآله( در منافق علیه  اهلل پیامبر)صلی

سازی مثال این است که به خاطر خرج  سازی نیست. حاشیه ها حاشیه السالم( القای منفی نکرده است. این یوسف)علیه

 شان را بفروشند.  تحصیل یک نفر والدین مجبور شوند خانه

ازهای او را پاسخ ندهم و یا به های کالس به فرزندم رسیدگی نکنم و نی مثال این است که من بخاطر حل تمرین

ست که سالم و ایمن از همسرم رسیدگی نکنم. تغییرات مثبت دارد اما آسیب هم دارد. اینجا منظور تغییرات مثبتی

 آسیب باشد. 
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.با سهولت بیشتر به انجام امور خیر مبادرت شود. یعنی از حساسیت نسبت به دیگران کاسته شده، بردباری و مدارا 2

شود این مطالب را از دعاهای روزانه حضرت  دیگران و درک از اطرافیان بیشتر شده است. میبودن با 

 ( بدست آورد.  زهرا)علیهاسالم

شود. اگر احساس کردیم فتنه بیشتر شده است، علم ما علم  خاصیت علم این است که وقتی بیشتر شود، فتنه بیشتر نمی

 شود. شود. چون نگاه انسان بزرگتر می ر و مشکالت نیز بیشتر مینیست. هر چه علم بیشتر شود، حیطه قدرت بیشت

طور باشد که من  شود. احساس فرد اگر این وقتی علم زیاد شود، حیطه کار انسان بزرگ شده و دشمنش بزرگتر می

 خیلی دشمن دارم به این معناست که دارای علم نیست. 

بینی، نورانیت را حس  عالِم زندگی کنی، مجد او را می های ما ندیدن عالِم است. وقتی با یک یکی از محرومیت

کنی. عالم حتی اگر با شما مخالفت کند، شما حس امنیت دارید. حاکم جائر هم کنار عالم باشد، احساس امنیت  می

 دارید. 

تر نشد، علم بدست نیاورده است. شبه علم بدست آورده است. خواندن  اگر کسی کالس قرآن رفت و خوش اخالق

ها را  ها برآیندی ثابت در وجود انسان دارد. انسانی که با قرآن خواندن مشکالتش را حل نکرد، سورهمه سورهه

شود. مدیریت و حس رضایت  نخوانده است. با قرآن خواندن مشکالت که بزرگتر شود، توان انسان هم بیشتر می

که مشکالتی که در  کند. با این مشخص میشود. این است که مرز علم حقیقی و غیر حقیقی را  انسان بیشتر می

های تدبر  کند بزرگتر شده اما توان مدیریتی او هم بیشتر شده است. جالب است که برای ترم زندگی مشاهده می

ای طراحی کنیم که میزان علم حقیقی که هر شخص بدست آورده را بسنجیم. چون علم برآیندی دارد که پرسشنامه

 گیرد.  آبی است که در هر ظرفی قرار میقابل مشاهده است.  علم 

شود و در حافظه فرهنگی جامعه  ها در جامعه جاری می های انسان علمی که در اثر کنش و واکنش علم اجتماعی:

 گیرد.  قرار می

گیرد  شود، شکل می ای از روابط حاکم است که بواسطه علمی که جاری می شود. در این بیت مجموعه بیت عالم می

 «فی بیوت اذن اهلل...»شود.  در این بیت جاری می و حقیقت

 در این بیت مرد سمبل تفکر است و زن سمبل ذکر است. 
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 دریافت کننده علم از غیب  زن:

 دریافت علم از طریق تجربه، قیام  مرد:

افتد. علم در  میشود. علم اجتماعی در چنین بیتی اتفاق  این ایمان است. اگر متالطم باشد، ارتباط با غیب قطع می

 افتد. ظرف وجودی انسان و جامعه )بیت( اتفاق می

طور قرار دهد اما  توانست حاکمیت را از ابتدا این امام، وحی و رسول هم در حاکمیت وجود دارند. خدا می

امت خواست که انسان به اختیار خودش حاکمیت را تغییر دهد. حتما باید علم در ساحت اجتماع فعال شود تا به  می

شود از جنس علم است. منتها اسم آن رحمت و سکونت  واحده دست یافت. رحمت و سکونتی که به بیت نازل می

 است. هر خیری به انسان برسد از جنس علم است. 

 فی بیوت اذن اهلل یعنی حکومت. حکومت از باال به پایین نداریم. باید از بیوت شروع شود تا حکومت درست شود. 

 بیمارستان نباشد، ضعف عمل وجود دارد و نه ضعف علم.اگر در جایی 

در واقع عمل از تولید به وساطت انتقال پیدا کرده و این ضعف بزرگی است. اگر در جایی بیکاری باشد، علم نیست. 

 رائیل.اس گویند بنیها می حدّ علم به نساب نرسیده است. اسرائیل توانسته است شبه علم را در عالم فراگیر کند. به این

*** 

 ساعت دوم

ای کاربردی مطرح شود. به خاطر همین اگر لطف کنید مطالبی تمایل دارم با اینکه بحث علم بنیادی است اما به گونه

آورید به صورت نکته نکته برای خودتان ثبت کنید و بعد با خودتان مرور کنید بسیار  که در این زمینه به دست می

کند که مطالب برایش گسست  رود، فرد بعد از جلسه احساس می سمت بنیادی میخوب است زیرا وقتی که بحث به 

 داشته است، اما مباحث سیر مشخصی دارند؛

سوف »رسند. علم یک ساحت ملکوتی و معنوی است. یعنی  همه زمانیکه از اسباب قطع شوند، به علم می (1

 «تعلمون
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م جدا بدانیم، جهت را مطرح کردیم و گفتیم چیزی ماهیت علم: در راستای اینکه ما چگونه شِبه علم را از عل (2

 دار بودن علم است.  که مهم است، جهت

 مان علم و دین است.موضوع 3کتاب است. در فصل  4و  3قسمت بعدی که فصل   (3

راجع به اینکه مبنای این بحث صرفا آیه الکرسی است؟ بله. اما اینکه چطور به دست آمده مهم است. از همان آیه 

وع کردیم. آیه اول حیات و قدرت دارد که مشخص است. بقیه را ذیل دین بردیم مانند شفاعت و والیت. اول شر

یعنی شفاعت و والیت را تجمیع کردیم و در ذیل دین قرار دادیم. آیه آخر که بحث خروج از ظلمات به نور است 

. زیرا خروج انسان از ظلمات به نور را را کارکرد علم دانستیم، علمی که قدرت و حیات است را معادل دین گرفتیم

مطرح کرده است و آیه قبلش را که علم و شفاعت و حیات و قدرت بود، با نور ارتباط دادیم. مثل اینکه علم را خود 

 تری نیز هست که باید خودتان مطالعه کنید. دانسته است. البته دالیل ویژه« نور»آیه الکرسی 

یقی نیز دالیلی آمده است. در حال بررسی رابطه علم و دین هستیم به نحوی که برای تفکیک علم حقیقی از غیرحق

 مان حقیقی یا غیرحقیقی است.خواهیم بدانیم که علم می

شود و نیازهای  نیاز انسان محرّک او به سمت کمال است. مشکل انسان این است که در نیازهایش ماندگار می

کشاند و از حق منحرف  برخی نیازها او را به حیرت و ضاللت می کند. جسمی و مادی بر معنویات او غلبه می

 خورد. کند. یعنی انسان از همین نیازی که منشا کمال اوست ضربه می می

کشاند. یعنی  شود و اگر او را جهت ندهد، نیازها او را به سمت و سوهای مختلف می نیاز کاذب برایش ایجاد می

هت نیافته است. اگر طفلی را رها کنیم و کاری با او نداشته باشیم، هیچ گاه به های انسان نیازهای ج منشا همه آسیب

بیند که  اش چیزهایی را میرود. او دوست دارد راحت و آزاد باشد. او در طفولیت سمت خواندن و نوشتن نمی

 برایش زحمتی ندارد مثل خوردن و خوابیدن. 

گیرد و در طبع هر انسانی است.  است. همراه با نیازها شکل می خداوند علمی را در انسان قرار داده که علم فطری

کند. ماهیت فطرت، علم است.  ای است که او را به خدا وصل می شود و جوهره فطرت ریشه و اساس هر انسانی می

ل به ها تبدی آید و این همان بدیهیات است. بعدا این یعنی به طور طبیعی هر کسی با علم طبیعی و فطری به دنیا می

 شود. شناسی می مباحث شخصیت
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فطرت همراه دائمی اوست و موجب تمایز او از سایرین است. در واقع این علم است که موجب تمایز انسان از 

ها وجود دارد. مثال فرض کنید  علمی است که در همه عالم و در طبع همه انسان «علم فطری»سایرین می شود. 

میل به خوبی، گریزان بودن از بدی و غیره در هر انسانی وجود دارد و  مفهوم بلندی و کوتاهی، عرض و طول،

 کند.  معرفی می «د(ن»خداوند علم فطری را همان 

 رسیم. ما از نیاز به سمت بحث فطرت رفتیم و از فطرت به بحث عمومیت رسیدیم و از عمومیت نیز به دین می

لمایی مانند فالسفه مثل حضرت عالمه)ره( در کتاب علم فطری بدون زوال است و پایه همه علوم است. مثال ع

از « یقین»گویند که  است، و اتفاقا می« عدم ارتفاع و اجتماع نقیضین»کنند که پایه همه علوم  شان، مطرح میبرهان

 گردد. جا صادر می شود و این نکته مهمی است. هر علمی که تولید شود به همین امر فطری برمی این

 فطریهای علم  و(ژگی

 حضوری است، اکتسابی نیست و در ذات انسان است. (1

 شود. یعنی دیدن و شنیدن به واسطه اوست. مندی از سایر قوا می سبب بهره (2

 باعث یکپارچگی در فهم است. (3

 سعادت و شقاوت وابسته به آن است. (4

 سبب تحقق امت واحده در سطح اجتماعی است.  (5

 رسد.  به توحید می (6

ایم. زیرا ما  فطری را در انسان احیاء کنیم مثل این است که توحید را در او احیاء کردهیعنی اگر ما بتوانیم علم 

توانیم بگوییم که خدا هم هست و هم نیست. اگر دو تا باشد دوباره یکی هست و یکی نیست. علم توحید، نظام  نمی

 اند. شان مشترکیکپارچه در علم است. یعنی همه هستی در عالم در هستی

تک علوم را ثابت کنیم که وابسته به دین هستند یا نه، ارتباط و وابستگی علم فطری به  ی آنکه بیاییم تکپس به جا

 توان اثبات کرد. کنیم. این مسیری است که ظرف دو دقیقه می دین را ثابت می

اند از دین جدا بماند تو کنیم و بعد ارتباط فطرت با دین. پس علم نمی در ابتدا ارتباط همه علوم را با فطرت اثبات می

 شود.  زیرا از جنبه فطری خودش رها می
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شود، این دستاورد بشری است و خیلی خوب است اما همان یک مرتبه به بمب اتم تبدیل  مثال هسته اتم شکافته می

 رسد. کند و به کشت و کشتار می کند، بلکه از نظام فطری نیز عدول می شود. یعنی نه تنها از نظام دین عدول می می

اند.  های سازمان ملل، هالل احمر و... فطرت ثانویه فطرت ثانویه باید به دین عرضه و بررسی شود. همه پروتکل

 اشکالی ندارد، باید با دین انطباق پیدا کنند. اما چنانچه این کار نشود ممکن است در دوجا ضربه وارد کند:

 ( در مفاد فکری همان بندها1

 ( در عملکرد 2 

کنند. حقّ وِتو فطری است؟! باید از آنها پرسید که حق وِتو را از منفعت  اد در بندها آمده است اما عمل نمییعنی مف

دهد. حکم قتل یک  ای یا فطرت؟! یعنی با آن حُکم به پلید بودن و پست بودن انسان میخودت استخراج کرده

ها از کجای فطرت آمده  هزار بشر است. این ها دهد. این حکومت باید از بین برود چون معادل قتل ده کشور می

 است؟!

یعنی «. امت واحده»اگر علم امروزه ما به فطرت نزدیک شود چقدر شفاف خواهد شد و این یعنی تمدن جهانی و 

کند یک قوم را از فقر نجات دهد. ما حتی در کشور خودمان هم یک علم فطری جاری نداریم  یک امت تالش می

هفته پیش در بلوچستان چند نفر به  3کنیم. همین  ای داریم و هیچ کاری برایش نمی های قبیله به خاطر همین آسیب

دارد و  خاطر دعواهای خانوادگی کشته شدند زیرا مبنای فکری این است که تا یک تعدادی را نکشند دست برنمی

 کنیم! کشند.. تا به تفاهم برسند و بگویند که یکی دیگر را بکش تا تمام کشند و می می

که قیام فطری « أقم وجهک للدّین حنیفا»خواهیم مفهوم  ای ایجاد کند. می علم فطری ما هنوز نتوانسته امنیت منطقه

 ساله، ضدّ فطرت است.  60ساله با یک مرد  14است را بگوییم. مثال ازدواج یک دختر 

کند، شبیه  سیج عمومی برگزار میکند و یک ب های اجتماعی را به صورت هشدار عمومی بیان می علم فطری آسیب

ای که همه  بند است. بندهای ساده 20یک اردوی جهادی. ما باید به سمت احیای علم فطری برویم. یک پروتکل با 

 شدنی است. شدن است. اجرایی و اقامه ها را قبول دارند اما منظور اقامه عالم آن

 نظام تولید نکرده است:خوریم، متاسفانه دین در ما  دین اگر نباشد دو ضربه می
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روایت  70ای درنگ، یعنی  شود مثل کتاب لحظه مفاد علم فطری به صورت امری بدیهی ظاهر می (1

 شود. السالم( پایه می امیرالمومنین)علیه

بدترین محل آسیب در کشور همین شهر تهران است. کلکسیون همه آسیب ها در تهران است. الزم نیست که  

رسد بهترین جا  جا شروع کنیم. به نظر می داشته باشیم. بهتر است از بیوت و مدارس همین کاری برای شهرهای دیگر

خورید در صورتی  ها را می هایش کمپلکس است. شما گول ظاهر تهرانی برای عملیات همین تهران است زیرا آسیب

که شرایط مقابله، شرایط خواهم بگویم  ها کم است. آسیب، آسیب است، فرقی ندارد. می شان از روستاییکه فهم

فراگیری علم فطری است، زیرا راحت است و همه مفادش را همه قبول دارند اما در اجرا راحت نیست، علمای دین 

 و اندیشمندان دینی و نخبگان دینی باید بیایند و به اقامه بپردازند.

ها کجاست؟  داند. اما این اوار نمیهیچ انسانی در این دنیا پرخاشگری، اختالف خانوادگی، حتک حرمت و... را سز

شد. چه  گذاشتیم، گلستان می مان دست می کنیم، یعنی اگر تنها روی علم فطری مان عمل می چقدر ما به علم فطری

 کسی است که از ظلم و بیداد خوشش بیاید؟!

 «.أقم وجهک للدّین»کند و اعمال مداخله جویانه و تزریق حکمت و مهارت دارد.  دین مداخله می

 اند پس سزاوار نیست که کسی آلوده شود. اش این است که چون همه از خدایند، همه پاکاصل

گوییم ربا حرام است،  زند. مثل ما که می کند و تبصره مینویسد و از پروتکل استنساخ می شیطان یک پروتکل می

 سازیم. مثل دفاع است و فطرت ثانویه میگوییم ظلم حرام است اما مقابله به  زنیم و دیگر حرام نیست. می تبصره می

برد که اجرا را منطبق بر  درست است که ظلم مذموم است ولی این دفاع از خود است. دوم آن را به سمت اجرا می

 کند.  اش می هواهای نفسانی

 فطرت.رسید؟ در  شود که فطرت وارد می شود. دین کجا بهعلم  می کند، دین در جایی وارد می دو کار می« دین»

ها را به علم فطری داللت بدهد و  خیلی مهم است. یعنی مبلّغ باید مفاد علم فطری را بشناسد و آن« مبلّغین»این برای 

فهمند، کافی است علم فطری را بدانید و  علم فطری، لسان عربی مبین است. در هر دهاتی که بروید خوبی را می

 طری را بلد باشید.وقت هر جا باشید مبلّغ هستید. باید علم ف آن
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کند یعنی اگر بگوید که با پسر و دخترم مشکل داریم مثل  های دیگران، خوب و بد برایشان مطرح می براساس آموزه

هایی که  گوید. یکی از مشاوره کند بلکه خوب و بدهای سطح خودش را می شناس تهرانی صحبت نمی یک روان

 10دقیقه  5تر بود! در عرض  کرده ای، تحصیل هداشتیم در زابل جالب بود. با اینکه در روستا بود از هر تحصیلکرد

راهکار خودش را بیان کرد. بچه اولش را فکر کرده بود که بیش فعال است و جلویش را گرفته بود و مشکل ایجاد 

 گرفته است.  اش فهمید که نباید جلوی او را می شده بود و برای بچه بعدی

فعال است در عین توازن  ای بیش فعال است که؛ بیش بچهبودن خوب است،  فعال گزاره فطری این است که بیش

ها باید در  اش باید به تناسب توازن سایر قوایش برسد. یعنی این فعالی فعال است، بیش قوای دیگرش. بچه ای که بیش

 ادبیات آن فرد گفته شود.

که عصبی نشود و های خودش بگوییم  ها و یکی در اجرا مهم است. در اجرا باید مثل حرف یکی در گزاره

 خودکنترل باشد.

 خالصه اینکه دین، شکوفاکننده فطرت است. 

شوند! پاوه شهری است کوهستانی و اغلب اهل  یکی از مشکالت اصلی شهرها این است که همه دارند تهرانی می

تر  اما زیباتر و عریضهایشان مثل ماسوله  اند. خانه های بهتری از ما شیعیان دارند. فهیم و باهوش اند و خیلی آدم تسنن

جایی از کوه را طبقات زدند. به رئیس آموزش  مان به مسکن مهرها خورد که یک باره چشم جا یک است. در آن

دار و جمع و جور است.  ها به شما ضربه وارد نکرده است؟ گفتند: بله. ذهنشان روی خانه حیاط پرورش گفتیم این

خواهند اسکان دهند در  اند؟! جمعیت را می اند. این عقل را از کجا آورده اند در همان محل آپارتمان زده بعد آمده

 ازای از دست دادن فرهنگ این قوم؟! بماند که مدرسه و مسجد هم ندارند.

ای را اعمال سازی یک قوم و قبیله است. بماند که در این تهران هر گونه معماری مسکن عامل اصلی در فرهنگ

 اند. کرده

ایم  اش به خاطر عزلت ما بوده است. علم پیدا نکرده های قرآنی در جامعه بوده است. همه ور انساندلیلش کمبود حض

شناسی، علم نشد، همه  شناسی نیامد قرآن بخواند، علوم اجتماعی و روان که رو بیاییم. رشته علوم اجتماعی و روان

 د. قصد ما، خودمان است.صنعت شدند. قصد ما عیب گرفتن نیست، خدا از سر تقصیرات ما هم بگذر
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 ای انسان، عقل است، لوح انسان است.  فطرت شبیه عقل است. در واقع متن گزاره

ها باید در بیت حفظ شود، حریم در هر اقلیمی یک تعریفی دارد. مردم برای  احکام فطرت اولیه که درآمد مثال حریم

 و این یعنی آن شهر شکسته شد. شود حریم یک شهر را شکست حریم یک تعریف دارند، خیلی راحت می

گذاری کرد. وقتی در یک شهر حاصلخیز  باید سرمایه« أکل»و سپس روی « لباس»در اولین مرتبه و بعد « معماری»

 فست فود بخورید، عین شکستن شهر است!

 های قبل است. هایی که در اینجا راجع به دین آمده است بسیار شبیه فصل روایت

 18ن مذلّة.عزّ ال یؤیّده دی  کلّ

  أَفْسَدَ مَعَادَه  أَفْسَدَ دِینَهُ  مَنْ

 19 لَا نَجَاةَ لَه  لَهُ  لَا دِینَ  مَنْ

 السالم( است. این روایات همه از امیرالمومنین)علیه

  20السّعادة استقامة الدّین  أفضل

 م تبدیل کردیم.در ابتدا آمدیم رابطه علم و دین را مطرح کردیم، از دین فطرت را گرفته، فطرت را به عل

 چرا د(ن علم است؟ چرا علم د(ن است؟ 

 ها دوئیت نداریم.  گوییم علم خود علم است. بین این گوییم که دین با علم ارتباط دارد، بلکه می نمی

                                                           

18
 508غرر الحکم و درر الکلم، ص: . 

19
 438عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 

20
 186غرر الحکم و درر الکلم، ص:  . 



128 
 

ای به خدا و هیچ  ای بگوییم که هیچ اشاره را به گونه« خیرگزینی»هفته پیش سفری به شیراز داشتیم، به نظرم آمد 

های فطری توضیح دادیم، گفتیم رشد عبارت است تولد توان، تقویت توان  در آن نباشد. آن را تنها با مولفهپیغمبری 

کرد من فردی دینی باشم، گفت که شما با ایدئولوژی  و متوازن بودن توان. یک فردی از آن جایی که فکر می

اید،  ن بود که شما مملکت را خراب کردهاید جلو و علت نقص ما در فرهنگ و اقتصاد همین است، منظورش ای آمده

اید..! گفتیم که شما یک مولفه ایدئولوژیکی از این متن  تر کرده تو و بزرگتر از تو همه اوضاع را بدتر و خراب

گویم تولد توان، تقویت توان و متوازن بودن توان، و این کدامش ایدئولوژیک است؟! تمام و خالص  دربیاور. من می

 ها تنها احکام دینی است. تواند غیر فطرت بداند. دین برای آن نمیدینی است اما 

روید شیعه و سنی هستند، باید فطری پیش بروید. خاصیت علم فطری همین است، در عین اینکه  جایی که می

 تواند بکند. فهمد که دینی است و باید خوب شود؛ ولی هیچ کاری نمی می

فطرت علمی است درونی، همه قرآن علمش فطری است. لسانش عربی مبین است یعنی ساحتش فطری است. سوره 

تواند آن مطلب را رد کند.  مبارکه ناس را باید فطری بگویید. باید عربی مبین بگویید. هر مسیحی، شیعه یا سنی نمی

جا نداشته  کند. کاری به آن ت فتنه ایجاد میتواند بگوید که دینی حرف زدی! اگر ریگی به کفشش باشد برای نمی

 کند که چه مطلبی را گفتید.  باشید اما اگر کسی اهل باشد برایش فرقی نمی

السالم( را ببرید، باید فطرت را ببرید. اگر کسی  الزم نیست که تشیّع را جایی ببرید، باید علم امیرالمومنین)علیه

توانید  السالم( ترویج دهد، اشتباه است. شما می لسالم( و امام حسین)علیها بخواهد تشیّع را به شکل امام حسن)علیه

زنیم. بیشترین  زنیم و تنها از فطرت حرف می فرستیم و حرفی از قرآن هم نمی ادعا کنید، که مبلّغ به خارج کشور می

 مبلّغین در جهان از مسیحیت است.

وجهی است. اگر شریعت را حذف  3آید. یک منشور  بین فطرت و دین رابطه دو سویه وجود دارد و علم هم می

کنیم اما در جایی که حالت مدیریت دارد.  شود. بنابراین ما شریعت را هم وارد می ها گسست ایجاد می کنید، بین این

 کند. ها فراهم می فطرت یک بستر را بین انسان
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هایتان، به دنبال بندهای فطری بگردید.  و صحبتشاءاهلل که بتوانیم بحث را به خوبی پیگیری کنیم. در بین افکار  ان

 ای درنگ بیاندازید.  این علمی است که در همه عالم فراگیر است. نگاهی هم به کتاب لحظه
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کا  رث    )جلسه    نهم(مبارهک   سوره            9/11/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ت

 

جلسه گذشته بحث ما پیرامون موضوع علم بود و از کتاب علم صحبت کردیم. امروز بحث علم را به اتمام 

رسانیم و موضوع یقین را مطرح خواهیم کرد. اصل این بحث، دینی بودن ماهیت علم است. حاال باید ثابت کنیم  می

 تواند دینی نباشد.  علم باشد نمیکه علوم مختلف به دین ارتباط دارند یا خیر. در صورتی که اگر علم، 

بعد از آن رسیدیم به بحث رابطه دین و علم. رابطه بین دین و فطرت سرمنشأ همه اتفاقات زندگی انسان شد. شکل 

دهی به این وضعیت است. یکی از   اولیه فطرت، علم است. جنس فطرت، علم است. دین، ساختار و نظام جهت

الیه این ساختار است. فطرت علمی درونی و غیرقابل تبدیل در ذات هر  یعنی منتهیمعناهای دین، جزا و پاداش است، 

گیرد بر پایه بدیهیات است. بدیهیات یعنی موضوعاتی که نوع انسان به  موجودی است. علمی که در فطرت شکل می

 آن آگاهی دارد. 

رود  هایی که انتظار می گردد به علم رمیدر مبحث یقین با این مطالب خیلی کار داریم، به این دلیل که جنس یقین ب

یابد در حکم دین  رود که بدیهی باشند. علمی که از ناحیه فطرت بروز می بدیهی باشند. از اِحکامشان، این انتظار می

توان در رابطه فطرت و دین جستجو کرد. ماهیت علم همان دین است. زیرا غیر از  است. رابطه علم و دین را می

 یگری نیست. التزام چیز د

کند و  کند زمینه کشف هست و نیست و باید و نباید را برای انسان فراهم می شریعت که بایدها و نبایدها را بیان می

آید تا هیچ  کننده علم دینی و دین فطری هستند. شریعت می دهد. شرایع احیاء اش سوق می انسان را به دین فطری

 دینی جز دین فطری جاری نباشد.  علمی جدای از دین معنا پیدا نکند و هیچ

پس سه کلمه فطرت، دین و شریعت به اتصال به خدا اشاره دارد. هر سه در یک وجه مشترک هستند به نام علم. 

دهندگی دین در سرشتی است که در نهاد همه هستی و زندگی انسان وجود دارد و بواسطه آن سرشت ساختار  اتصال

دهندگی فطرت در  دهد. وجه اتصال ود را به سمت رب العالمین سیر میو چارچوب هدایت شکل گرفته و موج

 سرشت هماهنگ موجودات به ویژه انسان با فاطر خودش است. 
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کنند.  کنند که البته هر کدام از وجهی این کار را می دین، فطرت و شریعت انسان و جامعه را به خداوند متصل می

کند. نظام کند. دین انسان را با همه هستی هماهنگ می ریزی جزئی می شریعت احکام قابل انتقال دارد و برنامه

شود. اگر  کند.)هل جزاء االحسان اال االحسان( در ساختار دین تعریف می یکپارچه بین انسان و هستی ایجاد می

ا بیان کند. اگر کسی خیرخواه باشد، هستی خیرخواه اوست. شریعت احکام ر کسی خوبی کند، عالَم به او خوبی می

 کند اما شریعت تفصیل دارد.  کند . دین قواعد را بیان می می

شود که مثل خدا عمل  ای می تواند خدایی فکر کند و از الهام بهره ببرد. جنس آن به گونهفطرت یعنی انسان می

اط برقرار دهد. فطرت جهتی است که انسان با فاطر ارتب شود. صفات خدا را جلوه می کند و رحمة للعالمین می می

 کند. می

راستایی با فاطر به نحوی که فطرت از  توّاب خدایی است که اجازه داده است انسان با او همسو بشود. توبه یعنی هم

 دهد.  کند و صفات خدا را نشان می آن نور و ضیاء تولید می

و فطرت برویم، اِحکام شود. هر چه از شریعت به دین  هر چه از فطرت به دین و شریعت برویم، تفصیل بیشتر می

 ها علم است.  شود اما جنس هر سه آن بیشتر می

 گری هر مخلوقی است.  اتصال هر موجودی با فاطرش با ثناگویی است، حمدگویی است. نماز در دین عبادت

 اند. ما سه دسته روایت داشتیم.  برخی روایات علم را فقط علم دینی تعریف کرده

  .یک دسته فضیلت علم را از منظر حیات بخشی مطرح کرده است 

  .یک دسته علم را به قدرت ربط داده است 

  .یک دسته هم به علم ربط داده است 

گیرد. اگر عمل ما در  کنند ما باید ببینیم علم ما در کدام دسته قرار می بندی ارائه می دسته 4السالم(  وقتی امام)علیه

 ای از علم نداریم.  یعنی ما بهره ای نباشد، هیچ دسته
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کُلَّهُ فِی أَرْبَعٍ أَوَّلُهَا أَنْ تَعْرِفَ رَبَّکَ وَ الثَّانِی أَنْ تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِکَ وَ   النَّاسِ  عِلْمَ  وَجَدْتُ  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

 21 عُ أَنْ تَعْرِفَ مَا یُخْرِجُکَ مِنْ دِینِکَ.الثَّالِثُ أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْکَ وَ الرَّابِ

خواهد.  ات چیست. یا بدانی خدا از تو چه می بشناسی پروردگارت را و بدانی با تو چه کرده است و ساختار وجودی

 کند .  یا بدانی چه چیزی تو را از دین خارج می

شناخت دین و این که چه چیزی تو را از دین خارج می کند، مهم است. از روایات علم یکی را هم که یاد بگیریم، 

 کافی است. 

 السالم( روی منبر این خطبه را فرمودند.  گوید امام)علیه راوی می

لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ الْعَالِمَ   فَاعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ  هَا النَّاسُ إِذَا عَلِمْتُمْقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ خَطَبَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ أَیُّ

أَدْوَمُ عَلَى هَذَا  عَنْ جَهْلِهِ بَلْ قَدْ رَأَیْتُ أَنَّ الْحُجَّةَ عَلَیْهِ أَعْظَمُ وَ الْحَسْرَةَ  الْعَامِلَ بِغَیْرِهِ کَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّذِی لَا یَسْتَفِیقُ

محصول(  لَا تَرْتَابُوا فَتَشُکُّوا وَ لَا  رٌ)بیالْعَالِمِ الْمُنْسَلِخِ مِنْ عِلْمِهِ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْجَاهِلِ الْمُتَحَیِّرِ فِی جَهْلِهِ وَ کِلَاهُمَا حَائِرٌ بَائِ

دْهِنُوا وَ لَا تُدْهِنُوا فِی الْحَقِّ فَتَخْسَرُوا وَ إِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَفَقَّهُوا وَ مِنَ الْفِقْهِ أَنْ لَا تَشُکُّوا فَتَکْفُرُوا وَ لَا تُرَخِّصُوا لِأَنْفُسِکُمْ فَتُ

هَ یَأْمَنْ وَ یَسْتَبْشِرْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّ أَنْصَحَکُمْ لِنَفْسِهِ أَطْوَعُکُمْ لِرَبِّهِ وَ أَغَشَّکُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصَاکُمْ لِرَبِّهِ وَ مَنْ یُطِعِ اللَّ تَغْتَرُّوا

  22یَخِبْ وَ یَنْدَمْ.

آید خواهیم شد. انسان  وقتی علم پیدا کردیم خالف علم عمل نکنیم که در این صورت مثل جاهلی که به هوش نمی

اند. تفاوتشان این است  خاصیت محصول و بی هستند. یعنی بی« حائرٌ بائرٌ»عمل، هر دو  چه جاهل باشد و چه عالم بی

که آن کسی که علم دارد، حجت بر او تمام است و حسرتش بیشتر است. این روایت را برای بحث یقین باید استفاده 

 کنیم. 

 «شود.  یعنی بددل نشدن. اگر انسان بددل شود، یقین از او سلب می« ترتابوا 

                                                           
 50؛ ص 1 اإلسالمیة( ؛ ج -الکافی )ط  21

 45؛ ص 1 جاإلسالمیة( ؛  -الکافی )ط  22
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 شود.  یقین مقابل شک است. شک هم موجب کفر می 

 شوید.  رها نکنید که خسران زده می هایتان را نفس 

  .فقه یعنی علمی که باعث بشود انسان فریب نخورد 

 شود.  کسی که خودش را بیشتر دوست دارد، اطاعتش از خدا بیشتر می 

 کند.  کسی که با خودش غل و غش دارد، عصیان می 
 دهد.  ماهیت تفکر قدرتی است که انسان را به علم دینی و فطرت الهی ارتباط می 

رسد. هرکس تفکر  تفکر را با علم و دین مرتبط کردیم. دالیلش هم بیان شده است. هر کس تفکر کند به حیات می

با علمی که مرتبط شود. نسبت عبد و فکر  رسد. هرکس که تفکر کند، مسائل و مسیر برایش باز می کند به قدرت می

 شود.  به دین است، متصل می

بندی مطالب مباحث قبل است. نور در قرآن کلمه عجیبی  آخرین مبحث بحث علم و نور است. علم و نور جمع

است. به عنوان مقصد غایی انسان معرفی شده است. نور دارای مراتب نیست. بلکه ظلمت دارای مراتب است. اگر 

کند. علم اگر نور شد، پس مراتب نخواهد داشت. انسان است  را بفهمد برایش کفایت می انسان یکی از این مطالب

 که مراتب دارد. بهره انسان از نور و علم مراتب دارد. 

گزاره درباره نور است. اگر کسی بخواهد راجع به توحید کار کند، نزدیکترین کلمه به این موضوع نور  50حدودا 

 االرض(  است. )اهلل نور السماوات و

اولین چیزی که بصورت ایجابی به خدا نزدیک است، نور است. مفهوم نور با آنچه از تعریف علم بدست آمد، 

های نور در قرآن با علم انطباق دارد. این همان روایت )العلم نور یغضفه اهلل فی قلب من یشاء(  منطبق است. ویژگی

 است. 

تر است. در منطقه ثبوت علم است. در منطقه ابراز و وجود نور است. از  مفهوم نور برای انسان از مفهوم علم قابل فهم

های مختلف دارد. در قیامت مراتب رویت انسان وجود دارد و از بین نرفته  ثبوت تا ابراز یک مفهوم است که واژه

 است. 
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 وجود دارد، خالقش خداست.  اگر  آسمانی«: اهلل نور السماوات و االرض»

تر است. )المعرفه نور القلب(. ما از ابتدا نور مثل علم است. در مفهوم هر دو شبیه هستند. در بروز، نور قابل فهم

توانیم بررسی  توانستیم از روایت این را بفهمیم. ولی چنین کاری نکردیم. اول به خاطر این که سند روایت را نمی می

را نداریم. دوم بخاطر این که اگر بخواهیم با سند از روایات استفاده کنیم باید اکثر روایات را کنیم. یعنی علمش 

کنیم و بعد روایت  آرشیو کنیم. چون اکثر روایات سندشان ضعیف است. پس ما از متن قرآن مطالب را استخراج می

 آوریم.  را هم در کنارش می

ده است. به این معنا که روایاتی که محتوایی شبیه هم دارند را در یک مطرح ش« خانواده روایت»اخیرا بحثی به نام 

روایت سند درست داشته باشند. همین کافی است تا همه  2دهند. ممکن از از یک خانواده روایت،  خانواده قرار می

 روایات این خانواده قابل قبول شوند. 

است اما اگر با علم برای او نورانیتی حاصل نشد، علم اگر انسان با علمش در زندگی نور بدست آورد که علم بوده 

 نبوده است. 

بِنُورِ  وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ کُلِّ نَاعِقٍ یَمِیلُونَ مَعَ کُلِّ رِیحٍ لَمْ یَسْتَضِیئُوا  رَبَّانِیٌ  النَّاسُ ثَلَاثَةٌ فَعَالِمٌ

 23 . یَلْجَئُوا إِلَى رُکْنٍ وَثِیقالْعِلْمِ وَ لَمْ 

السالم( و  عالم ربانی یعنی کسی که به روح القدس وصل است، به الهام الهی وصل است. مربوط به معصومین)علیهم

یعنی استوار نیستند « همجٌ رعاعٌ»کند. اعضاء و جوارحش همان اعضاء خداست.  شبه معصومین است. کار ربوبیتی می

گاه محکم داشته باشند. عالم ربانی الزم نیست روایت بخواند، به  توانند تکیه ور علم ندارند و نمیو جوّ زده هستند. ن

اند. نور جزء رموزات هستی است و خیلی  کند. ماهیت نور را دانشمندان فیزیک هنوز کشف نکرده روایت عمل می

 شبیه آب است. 

  24«. العقل  الحلم نور جوهره»

                                                           
 496نهج البالغة )للصبحی صالح( ؛ص 23
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اش و  علم حقیقت نور و نور نمود بیرونی یا کارکرد حقیقی علم است. نور همان علم است به اعتبار هدایت بخشی

اش. نور بیان عظمت و عزتی است که در علم وجود دارد. علم بیان جوهره و  علم همان نور است به اعتبار روشنگری

 حقیقت نور است. 

م است. ضاللت یعنی فقدان علم. )اهدنا الصراط المستقیم( یعنی هدایت هر جایی که در قرآن هدایت آمده، همان عل

 گیرد.  و نوری که مرا به مقصد برساند. )الریب فیه هدی للمتقین( نور در کسی که تقوا دارد، قرار می

م( همه السال بینی که ائمه)علیهم خوانی می ای می روایات برای بنده خیلی جالب و عجیب است. وقتی روایات را شبکه

 اند. جنس هدایت علم است.  چیز را به هم ربط داده

 25. [ الْإِیمَانَ عُدَّةَ مَعَادِهِ وَ التَّقْوَى ذُخْرَهُ وَ زَادَه وَ خَالَفَ دَوَاعِیَ الْهَوَى وَ جَعَلَ ]جمل  فَازَ مَنِ اسْتَصْبَحَ بِنُورِ الْهُدَى

 شود.  ه میهر کس طلب راه راست کند از کسی که منحرف است گمرا 

  26وَاضِحِ الْمَسَالِکِ سَلَکَ سُبُلَ الْمَهَالِکِ .  عَنْ  عَدَلَ  مَنْ

   27وَقَعَ فِی حَیْرَةِ الْمَضِیقِ.  مَنْ زَلَّ عَنْ مَحَجَّةِ الطَّرِیقِ

 28الْمَرْءُ حَتَّى یَغْلِبَ شَکُّهُ یَقِینَهُ.   یَضِلَ  لَنْ

کند. نبودن یقین فرد را  اند که او را تا مرز عصمت حفظ میفکر برای انسان السالم( قائل به مدلی از ت بیت)علیهم اهل

 آورد.  کشد و بودنش نیز عصمت می به ضاللت می

                                                                                                                                                                                           
 63غرر الحکم و درر الکلم ص :  24

 94تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛ ص 25

 95تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛ ص 26
 95تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛ ص :  27
 95تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛ ص :  28
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 تبیین وجود دارد.  40سازی خیر نزدیک به  در کتاب نظام

ای واضح  به اندازه کند. وقتی بیانی در فرد، کند و تمایز ایجاد می ها را باز می بیان، همان چیزی است که انسان گره

جا همراستایی پیدا کرده است. البته در این موضوع  شود. علم و ذکر در این شود که اتمام حجت کند، بیّنه می

 اختالف است.

*** 

 ساعت دوم

گونه است که علم باید بتواند تبدیل به ذکر شود. از هر مسیری که اخذ  بندی کنیم، این اگر بخواهیم بحث را جمع

 شود باید به ذکر تبدیل شود. این یعنی چه؟ شود و هر مقداری که دریافت می ز هر مسیری که دریافت میشود، ا می

تر کند. یعنی انسان نسبت به خداوند احساس قرب کند. روایاتی از این دست آمده یعنی انسان را به خدا نزدیک

ها و  م باید به هوشیاری ما نسبت به توانمندیآید. عل شود برای ذکر هم میهایی که برای علم گفته می است. همه آن

آورد. شرح صدر دهد یعنی پذیرش بیشتری برای دیگران داشته باشد.  هایمان کمک کند. علم شرح صدر می آسیب

 نباید خلقش تنگ شود بلکه باید واسع الحال باشد. مجلسی مجلسِ علم است که شرح صدر برای ما ایجاد کند.

 هایش آگاه کند.  بایستی علم شرح صدر بیاورد و انسان را نسبت به توانمندی  29«الصّدر  الذّکر یشرح»

 یک مرتبه علم داریم که علم قرآن است که خودش ذکر است.

تری از بصیرت دارد. بصیرت یعنی مشاهده درست یک حقیقت. ولی هوشیاری یعنی فرد  هوشیاری یک مفهوم وسیع

گویند این بچه بسیار هوشیار است، انعکاس و فعالیتش زیاد است.  اید می به غیب و الهامات الهی متصل است. دیده

هوشیاری امری بسیار خوب در انسان است که او  ماند. کسی که غفلت دارد در بسیاری از مواقف از خیر بی خبر می

                                                           

29
 48غرر الحکم و درر الکلم، ص:  . 
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گوید:  گویند به تو تهمت زدند، می کند. مثال وقتی می را نسبت به خدا هوشیار و نسبت به غیر خدا ناهوشیار می

 زدن یعنی چه؟! و نسبت به آبرو ریختن گیج است اما نسبت به خدا هوشیار است.. تهمت

شود. برایش مهم است که چه کسی  تر می طش با مردم بیشتر شود، غافلهر چقدر هوشیاری انسان نسبت به رواب

آید. نزد مردم حضور  شود، از مدح و تشویق خوشش می کنند شاد می برایش چه گفته است. وقتی مدحش را می

گوید که مردم غیبتم را  دارد اما نزد خدا حاضر نیست. نزد خدا حاضربودن یعنی هر جایی که هست ،خدا هست. می

گونه نیستم! یعنی هر مقدار که نسبت به  اند.. باشد.. اما من که این اند یعنی چه؟! مثال به من فالن نسبت را داده کرده

 خدا هوشیار است، نسبت به مردم ناهوشیار است.

 دهد. بالفاصله به او الهام شده است. کافی است که فقیری وارد مسجد شود، انعکاس دارد و انگشترش را به او می

 فردی سریع االنعکاس است.

شود  آید و این طرف می کند. اگر ذکر نباشد غفلت می ها را متمایز می ذکر و هوشیاری عطیه الهی است که انسان

زند. ثبات حال ندارد. فقدان ذکر، مصیبت باالیی است و اگر علم را در  حساس، زودرنج، افسرده. سریع غمبرک می

برد.  اش را برای خدا ببرد، برای مردم می شود. به جای اینکه گیجی لت تبدیل میمسیر ذکر به دست نیاوریم به غف

 برای مردم عجیب است که او چقدر گیج است اما در واقع نزد خدا هوشیار است.

های نورانی باالخص با  علم با صراط مستقیم، خشیت و قرائت ارتباط دارد. صراط مستقیم در قرآن نوعا با نور و واژه

کند و راهی است که روشن است و به خصوص با شرح  آمده است. یعنی یک جهتی که انسان قوام پیدا میهدایت 

 صدر آمده است.

 بندی: جمع

 ظهور رحیمیت یعنی خروج از ظلمات به نور.

دهد که  دهد. به او خشیت می کند. او را در صراط مستقیم قرار می علم نوری، علمی است که انسان را هدایت می

 کنیم.  هایش را در ادامه بیان می یویژگ

 خواهد بفهمد: حرف این است که اگر کسی می
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 علم به دست آورده؟  (1

 نافع بوده؟  (2

 شود؟ منجر به هدایتش می  (3

 علم اگر به درد نخورده است، یعنی علمِ نوری نبوده است.

جانشینی در صفات شود، نشانه نزدیکی به خدا  علم نوری دائم با هدایت قرین است و به خدا نزدیک می (1

شود. )اشدّ المعاقبین فی  تر می شود. انسان خشن تر می تر، رزّاق تر، مهربان خداست یعنی مثال انسان بخشنده

شود. ذاکرتر، هوشیارتر و  تر می تر )فعال لما یرید(، با اراده تر، فعال موضع النکال و النقمه( مجاهدتر و انقالبی

 شهیدتر است.

خداست و هر لحظه مشغول علم است، گویی در حال و هوای خدا در حال تنفس است. همراه با ذکر و یاد  (2

 شود. حواسش پرت نمی

شود. این علومی که  تر می اخالق یابد، خوش شود، اخالق فردی و اجتماعی اش ارتقا می تر می هر قدر فرد عالم (3

-نمی شود، پس چه به دست آورده میتر  ای که اخالقیکند، مهندس و دکتری ما داریم و ما را اخالقی تر نمی

کنیم؟ خدا کند ما درست شویم، ذکر نور  شویم پس چه می تر نمی اخالق خوانیم و خوش شود؟ ما که قرآن می

-شود که ذکر زیاد شود و نور کم شود! کسی که ذکرش بیشتر شود، نور روابطش بیشتر می است، پس نمی

 شود. میشود، )اشدّا علی الکفار رحماء بینهم( 

 اساسا علمی که به هدایت منجر نشود، اسم آن علم نیست.

خواهند مالئکه بپرسند  اند و می گاهی این سوال برایم مطرح بوده است؛ فکر کن که االن تو را در قبر گذاشته

ها را نوشتم.  خواهیم حساب رسی کنیم. این مان می که چه خواندی و چه نخواندی و ما حاال قبل از حسابرسی

 ایم علم است یا نه؟ها که کسب کردهحداقل خودم حساب و کتاب کردم که این

 4توانید تحمل کنید؟ یک ترم، یک سال،  یابد، یعنی آیا بقیه را می با افزایش علم نوری، فرد وسعت صدر می (4

 ای، باید کاری کرد.الحال نشده سال کالس شما چه تاثیری روی شما گذاشت؟ اگر واسع
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شدنی نیست و به سختی از بین  آید، به همین دلیل زایل حس و صورت ظاهری به دست نمیعلم نوری با  (5

گیرد. در خواب هم  رود. از جنس اینکه من این نکته را در فالن کتاب خواندم نیست. در قلب جای می نمی

مالئکه خواند اما صوتش از  توانم به سوال جواب دهم. گوشش به جای دیگری است. با اینکه کتاب می می

 شود. است. در دلش ثبت می

کند. اگر کسی در علمی  کند و به میزان اتصال به وحی، فرد قدرت ابداع پیدا می فرد را به الهام متصل می (6

قدرت ابداع نداشت یعنی علمش نوری نیست. یعنی مثال بتواند علمش را این طرف و آن طرف کند. مثال یک 

تواند به جواب سوال  بی نیست، ولی با این طرف و آن طرف کردن میآید مشاوره، سوالش در هیچ کتا نفر می

 برسد.

ها همراه باشد نامش علم است وگرنه  گذاریم، اگر با این برچسب گیرید را را علم نمی چه که شما یاد می نام مطلق آن

تا. یعنی خودم را با  3الن رسید و ا ها تدریج قائل هستیم مثال من قبال یک ابداع به ذهن من می علم نیست و برای این

گوییم که دانشگاه نروید،  ، نمی«متعلم علی سبیل نجاح»نیستم یا « عالم ربّانی»کنم. من که  خودم مقایسه می

 گویید از همان اول ابداع داشته باشید، بلکه بروید و در مسیر ابداع باشید. نمی

یست؟ خیر از نظر بنده خوب نیست. بگذارید افراد اگر این ابعاد را با رشد و سن رشد پیش ببریم بهتر ن سوال:

کند. اینکه کسی در حال پیشرفت است، همینطور باال بروند. خداوند توابّ رحیم است و نواقص گذشته را جبران می

ماند. علم خاصیت ترمیمی  های شما نمی رسد و این در ارزیابی به یک مرتبه به یک )لیله القدر خیر من الف شهر( می

 ی دارد. هیچ چیزی در این عالم بهتر از علم نیست.عجیب

 کند. اما کافی است که آن علم نور است و همه چیز را درست می

 یابد. تقوا و خشیت با عمل نوری افزایش می (7

کند.  کند. کسی خودش را با دیگری مقایسه نمی اش آماده میانسان را برای دست یافتن به استعدادهای خاص (8

معنای فضل است. البته برخی همه استعدادهای خاص را دارند که این خودش یعنی  استعداد خاص همان

 جا داری( استعداد خاص )آنکه خوبان همه دارند تو یک
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تفاوتی نسبت  کند. بی تر می رسانی در جامعه آماده های اجتماعی و فضل علم نوری انسان را برای اخذ مسئولیت (9

رجال ال تلهیمم تجارت و ال بیع عن »در ذیل السالم( )علیهت امیربه دیگران در شأن علم نوری نیست، حضر

 خوانیم.  اند که آن را بخوانید. ما االن فقط همین قسمت آخرش را می روایتی آورده« ذکر اهلل

تِجَارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَنْهُ یَقْطَعُونَ بِهِ   تَشْغَلْهُمْ  ...... فَلَمْ 30 رِجالٌ ال تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ  مِنْ کَلَامٍ لَهُ ع عِنْدَ تِلَاوَتِهِ» 

رِ وَ طِ وَ یَأْتَمِرُونَ بِهِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَأَیَّامَ الْحَیَاةِ وَ یَهْتِفُونَ بِالزَّوَاجِرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فِی أَسْمَاعِ الْغَافِلِینَ وَ یَأْمُرُونَ بِالْقِسْ

مَا اطَّلَعُوا غُیُوبَ أَهْلِ الْبَرْزَخِ فِی طُولِ یَتَنَاهَوْنَ عَنْهُ فَکَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنْیَا إِلَى الْآخِرَةِ وَ هُمْ فِیهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَلِکَ فَکَأَنَّ

فُوا غِطَاءَ ذَلِکَ لِأَهْلِ الدُّنْیَا حَتَّى کَأَنَّهُمْ یَرَوْنَ مَا لَا یَرَى النَّاسُ وَ یَسْمَعُونَ الْإِقَامَةِ فِیهِ وَ حَقَّقَتِ الْقِیَامَةُ عَلَیْهِمْ عِدَاتِهَا فَکَشَ

مَالِهِمْ وَ فَرَغُوا نَشَرُوا دَوَاوِینَ أَعْمَا لَا یَسْمَعُونَ فَلَوْ مَثَّلْتَهُمْ لِعَقْلِکَ فِی مَقَاوِمِهِمُ الْمَحْمُودَةِ وَ مَجَالِسِهِمُ الْمَشْهُودَةِ وَ قَدْ 

ا فِیهَا وَ حَمَّلُوا ثِقَلَ أَوْزَارِهِمْ لِمُحَاسَبَةِ أَنْفُسِهِمْ عَلَى کُلِّ صَغِیرَةٍ وَ کَبِیرَةٍ أُمِرُوا بِهَا فَقَصَّرُوا عَنْهَا وَ نُهُوا عَنْهَا فَفَرَّطُو

جاً وَ تَجَاوَبُوا نَحِیباً یَعِجُّونَ إِلَى رَبِّهِمْ مِنْ مَقَامِ نَدَمٍ وَ اعْتِرَافٍ لَرَأَیْتَ أَعْلَامَ ظُهُورَهُمْ فَضَعُفُوا عَنِ الِاسْتِقْلَالِ بِهَا فَنَشَجُوا نَشِی

تْ لَهُمْ مَقَاعِدُ السَّمَاءِ وَ أُعِدَّ هُدًى وَ مَصَابِیحَ دُجًى قَدْ حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِکَةُ وَ نَزَلَتْ عَلَیْهِمُ السَّکِینَةُ وَ فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُ

هِ رَوْحَ التَّجَاوُزِ رَهَائِنُ فَاقَةٍ إِلَى الْکَرَامَاتِ فِی مَقَامٍ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِیهِ فَرَضِیَ سَعْیَهُمْ وَ حَمِدَ مَقَامَهُمْ یَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِ

ى قُلُوبَهُمْ وَ طُولُ الْبُکَاءِ عُیُونَهُمْ لِکُلِّ بَابِ رَغْبَةٍ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ یَدٌ قَارِعَةٌ بِهَا فَضْلِهِ وَ أُسَارَى ذِلَّةٍ لِعَظَمَتِهِ جَرَحَ طُولُ الْأَسَ

لْأَنْفُسِ لَهَا حَسِیبٌ  غَیْرَهَا مِنَ ایَسْأَلُونَ مَنْ لَا تَضِیقُ لَدَیْهِ الْمَنَادِحُ وَ لَا یَخِیبُ عَلَیْهِ الرَّاغِبُونَ فَحَاسِبْ نَفْسَکَ لِنَفْسِکَ فَإِنَّ

 31« غَیْرُک

ها جای  اند. هیچ تجارت و خرید و فروشی برای آن ذکر خدا اهلی دارد که همانا ذکر خدا را به جای دنیا پذیرفته

 گیرد. ذکر را نمی

تواند  میگوید که این آدم همیشه دو کار  کند. می ها را از ذکر خارج نمی ها وقتی ذکر را دارند، بیع و تجارت آن این

 دهد و یک کار ارتباط با دیگران است که این همزمان است. بکند؛ یک کار ثابت ذکر است که انجام می

                                                           
 

 326، ص: 66 بیروت(، ج -بحار األنوار )ط  .31
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شویم، چه برسد به آن زمان که بیع و  کنیم از خدا غافل می فهمیم که وقتی ما مطالعه می عظمت این آیه را زمانی می

چند است، آن چطور است.. هر کسی مراقب است کاله به  گویند که این تجارتی بکنیم! در بیع و تجارت، مردم می

 خوانیم از یاد خدا غافل هستیم! چقدر گرفتار هستیم.. بینیم که وقتی نماز را هم میسرش نرود! بعد ما می

  «یَهْتِفُونَ بِالزَّوَاجِرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فِی أَسْمَاعِ الْغَافِلِینَ»

 « یَأْتَمِرُونَ بِهِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یَتَنَاهَوْنَ عَنْهُیَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَ »

 شدن مهم است. اجتماعی

 «فَکَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنْیَا إِلَى الْآخِرَةِ وَ هُمْ فِیهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَلِکَ»

 اینکه برسد به)لترونّ الجحیم(. ها با سوره مبارکه تکاثر ارتباط دارد)کال سوف تعلمون...( تا این

دَاتِهَا فَکَشَفُوا غِطَاءَ ذَلِکَ لِأَهْلِ ذَلِکَ فَکَأَنَّمَا اطَّلَعُوا غُیُوبَ أَهْلِ الْبَرْزَخِ فِی طُولِ الْإِقَامَةِ فِیهِ وَ حَقَّقَتِ الْقِیَامَةُ عَلَیْهِمْ عِ»

لنَّاسُ وَ یَسْمَعُونَ مَا لَا یَسْمَعُونَ فَلَوْ مَثَّلْتَهُمْ لِعَقْلِکَ فِی مَقَاوِمِهِمُ الْمَحْمُودَةِ وَ مَجَالِسِهِمُ الدُّنْیَا حَتَّى کَأَنَّهُمْ یَرَوْنَ مَا لَا یَرَى ا

 «الْمَشْهُودَةِ

گاه از آن جدا  کند. یعنی مملو از عشق و محبتی است که هیچ این انسان اتصالی دارد که هیچ ارتباطی او را غافل نمی

زند.  ها را به هم نمی ایم. روابط جمعی سیستم این گونه نبودیم اما در دیگران این را دیده البته خودمان این شود. نمی

گذارند درونشان به هم بریزند. در یک جمع حتی زمانی که بقیه او را  قدر مراقبت دارند که نمی خودشان هم آن

و سالم است. اما اگر کسی بخواهد گناه کند به  بینند، می فهمند که او جای دیگری است. وجودشان امنیت می

 است..  ریزند. کانَّ خدا هستند! چون این ذکر است که خدا را به زمین آورده شدت به هم می

ها را  ها را پیش خودت با عقلت تمثیل کن )هر چند ندیده باشی(. وقتی این گویند: بیا این میالسالم( )علیهحضرت

 کنی..؛ تمثیل می

قَصَّرُوا عَنْهَا وَ نُهُوا عَنْهَا نَشَرُوا دَوَاوِینَ أَعْمَالِهِمْ وَ فَرَغُوا لِمُحَاسَبَةِ أَنْفُسِهِمْ عَلَى کُلِّ صَغِیرَةٍ وَ کَبِیرَةٍ أُمِرُوا بِهَا فَوَ قَدْ »

بِهَا فَنَشَجُوا نَشِیجاً وَ تَجَاوَبُوا نَحِیباً یَعِجُّونَ إِلَى رَبِّهِمْ  فَفَرَّطُوا فِیهَا وَ حَمَّلُوا ثِقَلَ أَوْزَارِهِمْ ظُهُورَهُمْ فَضَعُفُوا عَنِ الِاسْتِقْلَالِ

 «مِنْ مَقَامِ نَدَمٍ وَ اعْتِرَافٍ
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کند. آماده جبران همه نواقص خود است، با این حال  نگاهشان کن، خودش را برای محاسبه صغیر و کبیر آماده می

لشان عُجب نیست، این فکر نیست که قرب او بیشتر شده است بلکه همه در حال غبطه خوردن به اویند. ماهیت اتصا

قرب او خشیت او را بیشتر کرده است. اگر کسی ادعای ذکر کرد اما در خودش محاسبه و ضجّه نداشت، ذکر 

های  شود قدر نعمت بیند، همیشه در این فکر است که چگونه می نداشته است. این انسان وقتی خدا و عظمت او را می

 .السالم( )علیها را دانست. مثل دعای عرفه حضرت اباعبداهللخد

حَتْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أُعِدَّتْ لَرَأَیْتَ أَعْلَامَ هُدًى وَ مَصَابِیحَ دُجًى قَدْ حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِکَةُ وَ نَزَلَتْ عَلَیْهِمُ السَّکِینَةُ وَ فُتِ»

 «التَّجَاوُزِتِ فِی مَقَامٍ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِیهِ فَرَضِیَ سَعْیَهُمْ وَ حَمِدَ مَقَامَهُمْ یَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ لَهُمْ مَقَاعِدُ الْکَرَامَا

ها  اند)اهلل نور السماوات واالرض(. این اند. خودشان علم شده های روشن تاریکی اند. چراغ های هدایت آنان نشانه

اند. درهای آسمان به رویشان گشوده شده است.، از تالششان خشنود..، دست به دعا برداشته..، و  شده« مشکات»

ها به طرف تمام درهای  کند. دست آن ها را بیان می یک جنبه از خدا و یک جنبه از آن السالم( )علیهغیره. حضرت

 امیدواری خدا دراز است.

 « تْ عَلَیْهِمُ السَّکِینَةُ وَ فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِقَدْ حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِکَةُ وَ نَزَلَ»

الباب  کنند خدا در آن است. دست دق به خاطر این حالت شکستی که در برابر خدا دارند، برای هر بابی که فکر می

 زنند که آیا خدا در این کار نیست؟.. در این کار چطور؟ ...؟ دارند، در می

سَّمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ لَهُمْ مَقَاعِدُ الْکَرَامَاتِ فِی مَقَامٍ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِیهِ فَرَضِیَ سَعْیَهُمْ وَ حَمِدَ مَقَامَهُمْ یَتَنَوَ أُعِدَّتْ »

لُوبَهُمْ وَ طُولُ الْبُکَاءِ عُیُونَهُمْ لِکُلِّ بَابِ رَغْبَةٍ إِلَى التَّجَاوُزِ رَهَائِنُ فَاقَةٍ إِلَى فَضْلِهِ وَ أُسَارَى ذِلَّةٍ لِعَظَمَتِهِ جَرَحَ طُولُ الْأَسَى قُ

 فَحَاسِبْ نَفْسَکَ لِنَفْسِکَ فَإِنَّ غَیْرَهَا اللَّهِ مِنْهُمْ یَدٌ قَارِعَةٌ بِهَا یَسْأَلُونَ مَنْ لَا تَضِیقُ لَدَیْهِ الْمَنَادِحُ وَ لَا یَخِیبُ عَلَیْهِ الرَّاغِبُونَ

 «.نْفُسِ لَهَا حَسِیبٌ غَیْرُکمِنَ الْأَ

 و اما مورد آخر:

 علم نوری باید بالفاصله منجر به عمل شود. (10
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اند( و این  کند. پاداش عمل هم علم است )دو روی یک سکه علم چسبیده به عمل است. هر کسی که بداند، عمل می

 خیلی عجیب است.

نْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعِلْمُ مَقْرُونٌ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَ»

 32«.وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَ الْعِلْمُ یَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ  عَمِلَ  عَلِمَ  إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ

 دهد. شب امتحانی بودن یعنی علم به عمل نرسیده است. زند و ندا می اتف به بلندی صدا میه

است و این دوباره احسان است. زنجیره علم و « اجر غیر ممنون»یعنی اینکه احسان، «: هل جزاءاالحسان الّا االحسان»

 کند. اه با هم است که نور تولید میکند. علم و عمل همر عمل هم، چنین است. مثل ژنراتور است که برق تولید می

گزینی که در حال نوشتن بودیم در  ما ضعف عمل داریم. بیشترین چیزی که داریم ضعف علم است. در کتاب حُسن

دهنده است، آنقدر  قسم اول آن به ذهنمان رسید که راجع به علم و عمل بنویسیم. یک تمرینی دارد که خیلی تکان

 گذرم! خوانم و زود از آن میافتد، مین میکه هر وقت خودم گذرم به آ

« اغلب»تا سوال دادیم و گفتیم  5یابی علم و عمل است. ما این را در جایی اجرایی کردیم؛  این تمرین برای فاصله

 را صفر. « اصال»بدهید و  5را « گاهی»بدهید،  10را

 مثال:

 بین علم و عمل من فاصله نیست. (1

 کنم. مفید را به بعد موکول میمطالعه کردن، کالس و کارهای  (2

3) ... 

 ای نیست. این در افراد مختلف، متفاوت هم نیست. شود یعنی بین علم و عملش هیچ فاصله 50اگر کسی 

                                                           
32

 44، ص: 1 اإلسالمیة(، ج -الکافی )ط  . 
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کنند )ان ربک لبالمرصاد(. ذیل سوره فجر همراهی علم و عمل شعار نیست. آدم را در پل صراط متوقف مینکته: 

العالمین است. همه ماجرای قیامت )جهنم و بهشت و غیره( ماجرای علم و پل است و یک پل از رب  3است که 

ها را از روایات استخراج کردیم،  شوند. کافر و مسلمان ندارد. تمامی این عمل است. همه طبق همین سیستم سوال می

 تواند باشد. این سخنان از زبان انسان نمی

دهم به دنبال علمش  کنم و هر عملی که انجام می که میهر کار و هر عملی درونش معنایی دارد. من هر کاری 

روم، مثال من اگر به فرزندم غضب کردم دو حالت دارد، یا از هوای نفس است یا به خاطر خداست. هر کاری که  می

کند، مثال  هایش را مشخص می آید و در یک بازه زمانی عمل دهد ، بازتاب یک علم است. مثال فرد می آدم انجام می

خورد! این  دانند چه کار کنند، می اند و نمی شان را خوانده رکعت نماز شب 11هایی که  تا عمل. )این به درد آن 5

مربوط به آن موقع است که هم تمرکز باشد و هم با فرد با خودش روراست باشد( در تاریکی قرار بگیرد، در یک 

شد. زن  شود. اگر شب نداشتیم سمع ما، کر می وی میقبر بدون فشار  وقتی همه جا تاریک است و نور نیست، سمع ق

کارش را  4شنود،  داری است. گوش دارد می هم معادل شب است. اگر کسی با زنش خوب باشد معادل شب زنده

که در روز انجام داده انتخاب کند، علمش چه بوده است؟ مثال بگوید که من با دوستم مباحثه کردم و جدال کردم، 

فهمی؟)حاشا که چنین باشد( پس  کنی بیشتر از دوستت می فهمم، آیا تو حس می یشتر از دوستم میجدال یعنی من ب

خواهم خودم را برتر بدانم. در کالس یک سوالی انجام شد و  کنم که معلوم نشود که من می من فردا دیگر جدل نمی

 دی است.دانم؟ اگر بله، این وضع ب خواستم بگویم که من خیلی می من جواب دادم، می

اهمیت دارد. خدا رحمت کند به کسی که فقط خودش را « ها یعنی»برای بررسی توافق علم و عمل همان بررسی 

شود. مثال من به ظاهر  کارهاست که خیلی مهم می« یعنی»کارها و « نیت»تحلیل کند و عمل دیگران را ارزیابی نکند. 

 ها هستم.  ام، ولی در واقع در حال فعال کردن تفکر آن با بچه جدل کرده

خواهد خودش را مطرح کند یا جلسه مصاحبه داشته باشد. این مهم است که هیچ چیز از معلوم است که کسی می

 ماند. خدای لبالمرصاد پنهان نمی

دارند. )بل « یمنعون الماعون»فهمند که مثال نمازشان با سهو است و  ظاهرها خیلی شبیه هم است، اما خود افراد می

فسه بصیره( نفس لوّامه بهترین نفسی است که باید پر و بال بگیرد. نفس لوّامه کارش این است که هر االنسان علی ن

کند، آیا این کار را برای خدا  شب، بلکه هر ساعت، بلکه هر دقیقه و هر لحظه، انسان خودش را به نفسش عرضه می
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کار را کردم اما قدردانی مردم برایم مهم کردی؟ بله. پس چرا قدردانی مردم برایت مهم است؟ من برای خدا این 

است! نفس لوّامه کارش این است که مردم باید قدردانی کنند..خب قبول، پس باید شما بیشتر باید تالش کنی تا 

 شود.« آدم»گذارد که آدم  مردم بفهمند و قدردان شوند. یعنی نفس لوّامه باالخره یک چیزی روی دست آدم می

 دهم. طور انجام می افتد. یعنی اینکه من فالن کار را خواهم کرد و فالن اتفاق می توزیع بعد از محاسبه

آیند، همه به خوب و بد و  ها که روز قیامت به محشر می گوید که همه انسانگونه می خدا طبق آیات و روایات این

بر من اثر گذاشتند و من مقهور  تواند ادعا کند که محیط و پدر و مادر اند و هیچ کسی نمی خیر و شرّشان واقف بوده

 «الم نجعل له عینین؟ و لسانا و شفتی؟ و هدیناه النجدین؟»شدم: 

خواهد باشد، او مرضیّ رضای  انصافا اگر کسی بتواند فاصله علم و عملش را کم کند، حاال هر کسی هم که می

باشد و یا هرکس دیگری، اگر بین  خواهد باشد! هر کسی عالِم باشد، حاکم باشد، مرجع تقلید خداست. هر کسی می

 است. جهنم برای فاصله علم و عمل است.علم و عملش فاصله داشته باشد، او جهنمی 

 33أولى العلم بک ما ال یتقبّل العمل إلّا به.

شود. علم دارد که باید به خدا ایمان داشته باشد، اگر ایمان ندارد  اگر علمی به عمل کشیده نشود، وزر و وبال می

 این عمل ندارد.پس 

توان زندگی کرد، مثال اگر  گوید آن علمی را یاد بگیر که بدون آن نمی من دنبال چه علمی بروم تا یاد بگیرم؟ می

 خواهم رزق طیب در بیاورم، اگر بلد باشم. توانم با فرزندانم کار کنم، من می تربیت فرزند را بدانم خیلی بهتر می

کنیم.  ل( یعنی آن علم الزم است که من زندگی کنم. ولی ما االن این کار را نمیاول باید محاسبه کنیم )محاسبه او

زندگی ما قرار است سعادتمندانه و بدون اختالف و شقاوت باشد، به حیات طیبه برسیم، چه لوازمی الزم دارد؟ 

 زندگی شرافتمندانه و بدون اختالف عمل است، پس باید عمل منطبق با آن را پیدا کنیم.

 علیک ما أنت مسئول عن العمل به.  العلم  أوجب
                                                           

33
 215غرر الحکم و درر الکلم، ص:  . 
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 کنند.  ترین علم چیست؟ علمی که روز قیامت از ما نسبت به آن سؤال می واجب

 تان کاری نکردید؟ چرا راجع به بیکاری جوانان کاری نکردی؟ چرا شما نسبت به جامعه

 . ألزم العلم بک ما دلّک على صالح دینک و أبان لک عن فساده

 تر چیست؟ تر. الزم ما با عربی متفاوت است. یعنی ملحق بیدهلزم، یعنی چس

 کند. چه که قلب تو را به صالح نزدیک می یعنی آن« تر الزم»پرسند.  را بخواهیم آن است که از آن می« اوجب»اگر 

 أحمد العلم عاقبة ما زاد فى عملک فى العاجل و أزلفک فى اآلجل.

کند. تو را چابک و  ست آن است که سرعت تو را در انجام عمل زیاد میعلمی که در آن به تو مدال دهند و احمد 

 است.« زادک فی عملک عاجله»ها در توانمندی این  کند. تفاوت آدم سریع می

مهم است و همه کنند. سرعت عمل اش میشان در یک بازه کم ستایشها را بستایند روی عمل خواهند آدم وقتی می

خورد، مشغول نشو  شوند. به علمی که به دردت نمی خورند و یا پیروز می ها در مورد همین سرعت یا لطمه می انسان

 تری. و به علمی بپرداز که هر چه بیشتر ندانی، نسبت به آن جاهل

گزینی آمده  ... که در کتاب حُسنها وها، عجلهپردازی ها، امیال و آرزوها، خیال فاصله انداز میان علم و عمل: دغدغه

 است. 

خواهید یک عمل انجام دهید، مثال نماز صبح سر وقت بخوانید، ببینید چه موانعی بوده  خیالپردازی یعنی چه؟ شما می

شوم، پس چرا  شب دیرتر بخوابم دیرتر بلند نمی 10دانم که اگر ساعت که آن کار انجام نشده است؟ من می

شب خوابید و برای نماز بیدار  2شب خوابید، صبح برای نماز بیدار شد و هر کسی که  10نخوابیدم؟ آیا هر کسی

ساعت از  5بار تا  3خوابیدی  می 2نوعی خیال است. اگر بلیط هواپیما داشتی و « وابستگی به زمان»نشد؟ نه. این 

این است که شما برای نماز ها چیست؟ یکی  پریدی! پس ربطی به ساعت ندارد. باید بگویی که بقیه علت جایت می

بار در  صبح چقدر ارزش قائلی؟ آیا به اندازه امتحان کنکور؟ ارزش قائلم اما نه به اندازه یک کنکور چون آن یک
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ها  دانیم.. این گردد به اینکه ما قدر نماز صبح را به اندازه یک بلیط هواپیما نمی سال است! پس این موضوع برمی

 رساند. را به علم می ایجاد تفکر است. تفکر ما

حَقِیقَةٍ حَقّاً وَ لِکُلِّ صَوَابٍ نُوراً ثُمَّ قَالَ إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نَعُدُّ   لِکُلِ  تَرْوِیهِ إِنَ 34خَبَرٌ تَدْرِیهِ خَیْرٌ مِنْ عَشَرَةٍ  قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

 35لَهُ فَیَعْرِفَ اللَّحْنَ.الرَّجُلَ مِنْ شِیعَتِنَا فَقِیهاً حَتَّى یُلْحَنَ 

خبری که روایت کنید. برای هر حقیقتی یک حقّ به  10یک روایت را که تدبیر آن را متوجه شوید، بهتر است از 

پیدا کردید که سنگین است، حقّ سنگینی  السالم( )علیهگردن شما است. یعنی اگر یک روایتی از امیرالمومنین

الش دهید و به آن عمل کنید و اگر بر اساس آن حقیقت عمل کنید به شما برگردن شماست که حفظش کنید، انتق

 دهند.)حدیث تدریه خیر من ألف حدیث ترویه( نور می

ای از  این نتیجه«. برد دانیم مگر آن که کسی از لحن به قصد پی می قسم به خدا ما برخی از شیعیانمان را فقیه نمیو »

با لحن و حقّش بفهمید، دیگر « مادرت به عزایت بنشیند»را در  السالم( )علیهاول روایت است. اگر لحن امیرالمومنین

 اند تا کسی را کوچک کنند!خواسته السالم( )علیهگوید که حضرت امیر نمی

 بینند؟ السالم( عرضه کنم، چگونه مرا می من اگر روزی خودم را به امام صادق)علیه

حَقِیقَةً وَ عَلَى کُلِّ صَوَابٍ   حَقٍ  کُلِ  عَلَى  یِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَعَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِ

 36 نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ

ا بایستی حق و حقیقت را از قرآن بفهمی و روایت را براساس آن این روایت برعکس قبلی است. در واقع شم

شناسایی کنی اما االن بالعکس است. کتاب اهلل پشت روایت نیست بلکه االن روایت پشت کتاب اهلل است. این 

                                                           
 

 210، ص: 2 بیروت(، ج -بحار األنوار )ط  .35

36
 69، ص: 1 اإلسالمیة(، ج -الکافی )ط  . 
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د و گوید که اگر شما نتوانستی حق را از کتاب اهلل متوجه شوی، در متشابهات رفتار ائمه گرفتار خواهی ش روایت می

 دانی باید چکار کنی.نمی

فهمی  رسی، و بعد می خدا را شکر که ما به قرآن اعتقاد داریم. شما اگر استعاذه را از فلق و ناس خواندی به نور می

 بوده است یا نه. السالم( )علیهکه این روایت از امام
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کا  رث    )جلسه    دهم (مبارهک   سوره            16/11/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ت

 

ای برای سالمتی خودتان و همه انقالبیون عالم باالخص کسانی که نقش موثری در پیروزی انقالب دارند و بر

 کنند، صلواتی ختم بفرمایید. فشانی می استمرارش جان

 شاءاهلل ما قدردان شهدا و انقالب باشیم و روز به روز از این نعمت بیشتر استفاده کنیم، صلواتی بفرستید. برای اینکه ان

 چنین حضرت امام)ره( حمد و توحید را قرائت کنیم. برای شادی روح شهدای اسالم، هم

 5ثباتی را پیدا کردیم که  مبارکه تکاثر و شاکله حیات دنیا بود. در این شاکله حیات دنیا تغیر و بیبحث ما در سوره 

 وجه داشت؛ لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر.

کند و بعد  مقصد و پوچ )خفّت موازینه( می ای است که انسان را بی گونه و مطرح کردیم که این حیات وضعیتش به

مندی از دنیا و برون رفت ایمن از حیات مطرح کردیم. گفتیم؛ به دلیل  م را به عنوان عامل بهرهدر این بین بحث عل

کند و انسان وقتی این نورانیت را در  اینکه علم خاصیتش وضوح و اکتشاف است یک نوع نورانیتی ایجاد می

رت و حقیقت است را ببیند و بعد به اش که خدا و آخ تواند این تغیرها را ببیند و مقصد حقیقی بیند می اش می زندگی

 طور طبیعی ثقلت موازینه بشود.

شود. پس  علم با توجه به این ساحت یک جریان مثبت است و اگر مثبت نباشد به طور طبیعی در این شاکله غرق می

 دهد. اش را از دست می اگر انسان به سمت علم پیش نرود شاکله حقیقی

 کنیم شامل موارد زیر است:دو بحثی که باید در ادامه مطرح 

است به معنای به فعلیت رساندن « اعلموا»، «تعلمون»چگونگی دستیابی به علم است؛ که اسمش در قرآن  (1

 علم در ظرفیت وجودی است یعنی علم در ظرف وجودی او ریزش کند. 

 مطرح است.« یقین»جا  ثباتی و تغیّر. در این چگونگی رهایی از بی (2

ثباتی است. علم  رساند. یقین مقابل تغیر و بی علم الیقین( یعنی علمی که انسان را به ثبات می گوید )تعلمون وقتی می

 واسطه رهایی از آن تغیّر است.
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 به سه واژه اصلی دست یافتیم:

 حیات دنیا  (1

 تعلمون، علم (2

 یقین (3

ها را با توان آن میجایگاه یقین دقیقا مقابل حیات است و علم واسطه بین این دو است. این دو بحث جداست که ن

توانیم دستیابی به علم را توضیح دهیم. در آینده اگر  هم پیش برد. به نظرم بهتر است از یقین شروع کنیم بعد می

راجع به تفکر صحبت کردیم و تفکر نتوانست ما را از وضعیت متغیر به ثبات برساند اسمش تفکر نیست. مثال کسی 

کنم که ابتدا و انتهایش  ثباتی رها نشود اسمش علم توحید نیست. فکر می یت بیبرود علم توحید بخواند ولی از وضع

 شود.  را که بدانیم وسطش به طور طبیعی روشن می

کند و این مهم است  پس سوره مبارکه تکاثر یک وضعیت تغیر، یک وضعیت ثبات و یک وضعیت انتقال را بیان می

لی برخی در این دنیا و برخی در آخرت. ثبات کافر وجود دارد ولی رسند و که همه چه مؤمن و چه کافر به ثبات می

در حالت خفّت موازینه. بنابرین سوره تکاثر یک سرش در دنیا و یک سرش در آخرت است و در بستر آخرت همه 

 گوید: )کال سوف تعلمون(. ولی آن موقعی است که کار از کار گذشت است. رسند. می به علم و یقین می

شود؛ خداوند انسان را با هبوط در  ث اول ما که اگر بخواهیم در یک گزاره یک خطی بنویسیم چنین میپس این بح

وضعیتی متغیر به نام حیات دنیا قرار داده است که او باید با جوهره علم یا با نور علم از این وضعیت متغیّر به وضعیت 

 ثابت انتقال پیدا کند.

رسد، زیرا دست او از ثابت عالم که به آن حقیقت  اه با تغیّر دنیا، به پوچی میاگر چنین رخدادی اتفاق نیافتد همر

 گویند خالی است. می

هاست که به بررسی  خواهیم برای معناشناسی تعریف یقین داشته باشیم. من در واقع مدت این بحثی است که می

اند جامع و  ای هم که در این حیطه بوده معانیام زیرا فهمیدم که معنای یقین بسیار مهم است،  معنای یقین پرداخته

 اند. کافی نبوده
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کنیم. به هر حال علم سبب پردازیم و بعد بحث علم و چگونگی دستیابی به یقین را بررسی می فعال به بحث یقین می

 یقین است.

 آن چه که در لسان روایات و قرآن درباره یقین داریم موارد زیر است:

 و اولیای الهی است. مقام یقین مقام انبیا 

 اند.  اند بندگان اهل یقین هم کم گویند بندگان شاکر کم افراد اهل یقین خیلی کم هستند، همانطور که می

 گویند. اینقدر کم اند که هر عارفِ عالمِ بزرگ را اهل یقین می

روایات است که یقین لقب ها درست هستند ولی خیلی دقیق نیستند. در  رسد که این حرف با توجه به آیات بنظر می

تواند فقط این  توان فهمید که یقین نمی السالم( است و اولیای خاص خدا. ولی از سوره نمل می حضرت ابراهیم)علیه

های دیگر  شوید که با آن صحبت شنوید متوجه می باشد. با اینکه این موارد درست است. وقتی تحلیل کلی را می

دانیم، نه از آن جهت که کم است بلکه از آن جهت که  گویند یقین کو؟! نمی یمنافات ندارد، ولی وقتی به ما م

 توانیم تعریف کنیم و تبیین کنیم. نمی

چیان هم روی بحث یقین کار کردند که خوب است ما را از نتایج آن  مثل آقای چیت  برخی دوستان دوره تدبر مکی

 مند کنند. بهره

ها  به همین جهت معناشناسی یقین برایمان به نسبت سایر معناشناسیآیه در رابطه با یقین آمده است و  28

 کنیم: بندی زیر بررسی می تر آمد. روش به این سبک است که آیات را براساس دسته اختصاصی

کننده مصادیق یقین هستند. نوعا حالت قید دارند؛ مثال ما آیات را برای قوم یوقنون تبیین کردیم.  برخی بیان (1

 ای برای رسیدن به یقین است. دهنده آخرت وسیله نشان« باء»)باالخره هم یوقنون(. پس گوید:  یا می

 برخی آیات ممکن است که در دو دسته باشند.

 دهنده سیر تحقق یقین هستند. اند. للموقنون، نشان کننده سیر تحول یقین آیات تبیین (2

مان. پس در ابتدا تنها آیات  های قبلی عکس معناشناسیکنیم، بر نویسی نمی خوانیم از همان ابتدا گزاره آیات را که می

 کنیم. بندی می را تقسیم
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دهد. همه آیاتی  های فکری و صفاتی و باوری این افراد را نشان می ای ویژگی کننده موقنون، به گونه معرفی (3

 دارند.« یوقنون»و « موقنون»که 

 «.الیقین عین»، «الیقین علم»، «الیقین حق»کننده مراتب یقین؛  معرفی (4

ای نداریم، در مورد ایمان نداریم،  در مورد علم چنین واژه«. مستیقن»و « استیقان»طلب یقین و انواع آن؛  (5

 ولی برای یقین داریم که طلب یقین است. استعالم )طلب علم( و استیمان )طلب ایمان( نداریم.

کتب لغت به طور وافی و کافی استخراج  اولین کاری که باید کرد این است که تمامی تعاریف یقین را از تمامی

 کرد و مطالب مهمی است، 

 یقین را به معنای از بین رفتن شک تعریف کردند. (1

 علم حاصل از نظر است. (2

اند، و چون خدا نظر و استدالل  ندارد  برخی گفتند که در کل قرآن و منابع دینی یقین را به خدا نسبت نداده (3

 پس یقین ندارد بلکه علم دارد.

گویند اگر در نماز  ین یعنی هر امری که اثبات و واضح شود یعنی به منطقه ثبوت و وضوح برسد. مثال مییق (4

 رکعت خواندی که درست است.  3یقین داشتی 

 در جامع روایی بسیاری از مواقع یقین به این معناست.

 یقین آرامش نفس است.  (5

رسد؛ پس خداوند یقین ندارد، زیرا برایش  آن میاست. اعتماد و سکونتی که انسان به « یقین»کارکرد علم،  (6

 امکان ندارد که به واسطه علم به آرامش برسد.

کسی است که به چیزی بعد از حیرت و شک علم یافت. شاهد این مطلب آن است که یقین را « موقن» (7

 مقابل شک گرفته اند.

 برای مالئکه هم یقین معنا ندارد. پس یقین علم در نفس است.

 ل بررسی یقین در کتب لغت هستیم و ما می خواهیم یک مقداری این مطالب را ارتقا دهیم.ما در حا
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علم استقرار یافته در علم، زیرا به واسطه سبب مشخصی آن علم »کنند:  آقای مصطفوی از این تعریف استفاده می

یک حوض واقع شود و حوض شود مثال وقتی آب در  قابل انهدام نیست، یعنی آنقدر استقرار یافته که منهدم نمی

 «گفتند یقن الماء. آبش ثابت بماند می

اند: بدیهیات، مشاهدات باطنی، وجدانیت، تجربیات،  دسته 6چنین یقین خیلی در منطق مشهور است، یقینیات  هم 

انجام دادی؟ اند و نه خود یقینیات(. مثال چرا این کار را  ها معبرهای رسیدن به یقین متواترات و محسوسات )البته این

 از بدیهیات است، بدیهی است که کار خوب را باید انجام دارد.

علم ثابت در »گویند و به نظرم کاملترین تعریف است؛  اند که حضرت عالمه این را می چنین اینطور معنا کرده هم

 «پذیر نباشد و در آن طمأنینه باشد. ای که شک نفس به گونه

 علم ثابت در نفس؛ (1

 نباشد؛شک پذیر  (2

 طمانینه بیاورد. (3

گویم که من فالنی را دیدم، او  شان را دیدم، به یکی دیگر از دوستان می یکی از دوستان ما دوقلو است، من یکی

کنم که کدامشان را دیدم.  گویم که بله، دو بار که از من بپرسد مطمئنی، من شکّ می گوید که مطمئنی؟ می می

اگر من مطمئن باشم یقین است و باید حتما قابل سکونت و ثابت باشد. البته بار بپرسد که مطمئنی،  20وقتی که 

آور است پس علم خاصی  گوید که یقین علم آرامش کنند پس اگر می برخی علوم سکونت و آرامشی ایجاد نمی

 حتما مدنظر است.

 گویند. مییقین از کلمه آرامی گرفته شده ست که اصلش ایقون وایقونا است. حضرت مصطفوی این را 

الیقین وقتی  شود. حق ای است که تصمیم قطعی از آن صادر می الیقین مرحله الیقین علم در مرتبه یقین است. عین علم

 ترین حدّ یقین است. شود و اعلی است که یقین به طور کامل جاگیر می

باب افعال داریم که یوقن است برد؛ از یقین یک  ها را از بین می شود زیرا عبودیت منیّت یقین از عبودیت حاصل می

 تحقق یقین در فاعل داریم و همینطور استیقان داریم که طلب یقین است. این شد کلیت بحث یقین.
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 آید. جنس یقین، علمی است که به درجه باال رسیده و از آن کار برمی بندی بحث چنین است: جمع

 کنیم:حال آیات را بررسی می

 سوره مبارکه بقره (4) یُوقِنُونَ هُمْ بِالْآخِرَةِ وَ قَبْلِکَ مِنْ أُنْزِلَ ما وَ إِلَیْکَ أُنْزِلَ بِما یُؤْمِنُونَ الَّذینَ وَ

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

 سوره مبارکه بقره (118) یُوقِنُونَ لِقَوْمٍ الْآیاتِ

کند یا برایمان آیه  گویند که چرا خدا با ما صحبت نمی دانند می رود و نمی گوید کسانی که علمشان به کار نمی می

برای کسانی که یقین دارند تبیین هایشان مشابه شد، ما به تحقیق آیات را  فرستد. این حرف جدیدی نیست، قلب نمی

 کردیم. 

خواهند یقین را بررسی کنند، آیات را با مراجعه به قبل و بعدشان بخوانند به خاطر اینکه  کسانی که به طور کامل می

 ال لَوْ یَعْلَمُونَ گوید )ال یک سلسله مراتب و مراحلی را مطرح کرده که به چنین حرفی رسیده است مثال اگر کسی می

گرا، و اگر چیزی را  ها بنی اسرائیل بودند و بسیار حس اللَّهُ( یعنی قبلش یک اتفاقاتی افتاده است و این کَلِّمُنَایُ

وآله( اگر  وعلیه اهلل گویند که پیامبر)صلی ها می ها در حال طلب یقین هستند. این کردند، این دیدند باور نمی نمی

گوییم که اگر خدا هست چرا حاجت ما روا  حبت کنیم، مثال ما میگویی که خدا هست پس بگو که ما با او ص می

 گوید که ما آیات را برای قوم یوقن تبیین کردیم.  ها طلب یقین است و خدا می شود، این نمی

و به خاطر تشابه قلوب، آیندگان هم کسانی هستند که چنین چیزی را طلب کنند. شباهت یک نوع شخصیت است. 

 گرا هستند. ها قساوت قلب دارند و حس شان یک شکل است. همه آن فکر و زندگیبینی و ت یعنی جهان

 گویی خدا، می گوید:کجاست؟ نشانم بده تا قبول کنم. گراست وقتی می کسی که حس

افتد در جریان همین طلبشان است. در  ها می ها به دنبال یقین هستند و همه اتفاقاتی که برای انسان به نوعی همه انسان

اللَّهُ( این مریضی یقین  یُکَلِّمُنَا ال لَوْ یَعْلَمُونَ کنند، طلب چیزی است که ظاهرا شبیه یقین است. )ال طلب یقین می واقع

 گویی که خدا هست، پس نشانم بده.  گوید که مگر تو نمی است، این سوال شبیه یقین است. می
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ها که از آخرت سوال شد کاری نکرد، ولی  وقتبه کار برده شده است. خدا خیلی « آخرت»این سخن هم در مورد 

گویی نشانمان بده، خدا  گویند که اگر راست می السالم( اتفاق افتاد. زمانی که مردم می یک روزی داستان عُزیر)علیه

 کنند. ها قبول نمی کند و باز هم بعد از آمدن یقین، خیلی کاری نمی

  لَفی فیهِ اخْتَلَفُوا الَّذینَ إِنَّ وَ لَهُمْ شُبِّهَ لکِنْ وَ صَلَبُوهُ ما وَ قَتَلُوهُ ما وَ اللَّهِ رَسُولَ مَرْیَمَ ابْنَ ىعیسَ الْمَسیحَ قَتَلْنَا إِنَّا قَوْلِهِمْ وَ

 نساء (157) یَقیناً قَتَلُوهُ ما وَ الظَّنِّ اتِّباعَ إِالَّ عِلْمٍ مِنْ بِهِ لَهُمْ ما مِنْهُ شَکٍّ

 السالم( است. بحث مسیح)علیه

السالم( کشته و به صلیب کشیده نشده است و این متشابه است. یعنی  گوید که حضرت مسیح)علیه خداوند قطعی می

 اند و جز ظنّ را تبعیت نکردند. تشابهات، نظام یقینی نیست. حتما کسانی که درباره او اختالف دارند در شک و یقین

 السالم( بدهد و این خبر وحی است. ینی حضرت مسیح)علیهتواند هیچ استنادی بر کشته شدن یق یقینا هیچ کسی نمی

 در تفسیر المیزان نکته جالبی نوشته شده است.

 «ما قتلوه یقینا»ترجمه این آیه هم مهم است: 

 یقینا به طور قطع او را نکشتند. (1

 خودشان یقین ندارند که او را کشتند. (2

باشند نکشتند. که در ترجمه دوم که حضرت عالمه  این نکته جالبی است که خودشان هم به طوری که یقین داشته

 قبول دارند یقین به معنای قطعا است.

 از غیر یهودیان که است جمله این معناى و گردد برمى «ظن»کلمه  به مزبور ضمیر: اند گفته دیگر بعضى بسا چه و»

 نظر از که فرضى به معنا این و بایستند آن پاى به توانند نمى که ناخالص ظنى هم آن ندارند، خود عقیده بر دلیلى ظن،

 کلمات استعمال زیرا کرد، حمل آن مثل بر توان نمى را قرآن لفظ که است غریب معنایى باشد، ثابتى معناى لغت،

 37است. کالم ترین فصیح که کریم قرآن به رسد چه تا نیست، پسندیده فصیحى هیچ از مانوس غیر

                                                           

 218: ص ،5 ج المیزان، . ترجمه1
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 مائده (50) یُوقِنُونَ لِقَوْمٍ حُکْماً اللَّهِ مِنَ أَحْسَنُ مَنْ وَ یَبْغُونَ الْجاهِلِیَّةِ فَحُکْمَ أَ

 به معنای یقین است. آیا انسان سزاوار است که به حکم خدا یقین داشته باشد.« حکم»

 اند. طبق لغتی که تا کنون خواندیم یعنی کسانی که اهل یقین« یوقنون»

کنیم و با دقت  بندی می شود بلکه با لغتی که دانستیم آیات را طبقه اگر بخواهیم از همان اول لغت را چک کنیم نمی

کنیم. این مرحله مرحله تطبیق معنای اهل لغت با آیات است. یعنی باید بفهمیم که قبل از  خاصی معنا را استخراج می

 دهد.  م ببینیم که چه جاهایی در تطبیق معنای اصلی را نمیخواهی ای رسیدند. می شروع، دیگران به چه تجربه

 دهد. کند اما در ضمن ذهن داشته باشیم که در چه جاهایی معنای لغت جواب نمی گاهی معنای لغت کفایت می

خوانیم یوقنون یعنی کسی  شود، حال وقتی در این آیه می یقین را گفتیم علم ثابت در نفس که موجب اطمینان می

دهد و هیچ موقعی نباشد که از یقین خالی باشد و اگر با این ترجمه جلو بروم  پیوسته یقین را جریان می است که

شود در حالی  ها از قومی است که علم ثابت در نفسشان دارند و این موجب اطمینانشان می شود که بهترین حکم می

ذیرفته شود ولی در آیه قبلی چنین نیست، )و ما تواند پ که در وجودشان در جریان است و این معنا در این آیه می

السالم( را کشتند زیرا بعد از  ها علم نداشتند که خودشان هم خاطرجمع باشند که عیسی)علیه قتلوه یقینا( یعنی آن

گردید و  گشتند. مثل اینکه دنبال یک فراری می السالم( می السالم( هم به دنبال عیسی)علیه کشتن عیسی)علیه

 کنید و تمام عمرتان دنبال این هستند که خودش کجاست. را پیدا می اش مشابه

واژه یقین در علم لغت معنایش بسیار اهمیت دارد، مثال واژه علم نیز چنین است. حتما باید پیشینه را به خوبی لحاظ 

واژه تفکر را  کنیم که طبق همان ساختارش پیش برویم، مثال وقتی آوریم سعی می ای که در می کنید. ما هر واژه

کنیم تا به تفکر برسیم. ولی در مورد یقین رجوع به پیشینه مهم  کنیم بلکه تفکر می کنیم به لغت رجوع نمی بررسی می

 خواهیم که معنای ما از معنای قبلی کمتر نشود. است. می

اند و برای کارهای تدبری  ها بسیار جالب اند. شروع و امتداد و خاتمه آن آیات سوره انعام در حوزه یقین فوق العاده

 اند به نسبت سایر تفاسیر. مفیدند و حضرت عالمه)ره( هم این آیات را خوب جا انداخته
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اگر کسی بخواهد یک بخشی از آیات قرآن را بدون سابقه ذهنی و به صورت امّی بخواند، این آیات توصیه 

 شود. می

وآله(  وعلیه اهلل رسد که ای پیامبر)صلی می 74وآله(، به آیه  وعلیه اهلل در سوره انعام بعد از تبیین شرک برای پیامبر)صلی

کنی؟  السالم( را به یاد آور، هنگامی که او به پدر خودش گفت که آیا بتان را به عنوان خدا اتخاذ می ابراهیم)علیه

 وَ السَّماواتِ مَلَکُوتَ هیمَإِبْرا نُری کَذلِکَ وَ) گوید بینم، و آیه بعدی می من، تو و قومت را در گمراهی آشکار می

بیند این  السالم( پدر و قومش را در گمراهی می (، علت اینکه حضرت ابراهیم)علیه75) الْمُوقِنینَ مِنَ لِیَکُونَ وَ الْأَرْضِ

ها و زمین را دیده است، در حالی که در تفسیر آمده است که آن زمان که حضرت  است که ملکوت آسمان

گوید کودک است. انگار یک کودک ملکوت را دیده است، و حاال وقتی  م( این سخنان را که میالسال ابراهیم)علیه

بیند که پدرش اصنام را به عنوان  کند وقتی می بیند تعجب می کند که یعنی چه؟ خیلی تعجب می پرستش بتان را می

 داند. آلهه می

 مَلَکُوتَ إِبْراهیمَ نُری کَذلِکَ وَ) اول و آخر بیاید. توانست دانم چون می چرا اینجا آمده است را نمی 75اینکه آیه 

واو «. و این اتفاق افتاد»(، در )و لیکون من الموقنین(، واو یعنی اینکه 75) الْمُوقِنینَ مِنَ لِیَکُونَ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ

ترین اتفاق همین یقین است و نشان  داللت دارد بر اینکه یک سری اتفاقات دیگر بوده است که حذف شده و انتهایی

صورت خطی کل  السالم(. این آیه به دهد که یقین محصول رؤیت است و غایت انسانی مثل حضرت ابراهیم)علیه می

اش تبیین  السالم( را در کل زندگی گوید ، مثل اینکه حضرت ابراهیم)علیه السالم( را می زندگی حضرت)علیه

 کند.  می

 شود. مرتبط می« فاء»آیات بعدی ظاهرا ربطی با قبل ندارند، و با 

 (76)االَْفِلِینَ أُحِبُّ لَا قَالَ أَفَلَ مَّافَلَ    رَبىّ هَاذَا قَالَ  کَوْکَبًا رَءَا الَّیْلُ عَلَیْهِ جَنَّ فَلَمَّا

 کننده باشد. تواند آفل و افول سازد، زیرا ربّ نمی السالم( نمی این با اعتقادات حضرت ابراهیم)علیه

 رسد. کند تا به این آیه می آیه را مطرح می 10شاءاهلل روزی بحث خواهیم کرد.  کند و ان یکی یکی مطرح می

 ءٍ  شىَ کُلَّ   رَبىّ وَسِعَ  شَیًْا   رَبىّ یَشَاءَ أَن إِلَّا بِهِ تُشرِْکُونَ مَا أَخَافُ لَا وَ  هَدَئنِ قَدْ وَ اللَّهِ فىِ   تحَُجُّونىّ أَ قَالَ  هُقَوْمُ حَاجَّهُ وَ

 (80)تَتَذَکَّرُونَ فَلَا أَ  عِلْمًا
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 است؟ کرده هدایت مرا او آنکه حال و کنید، مى ستیزه من با اللَّه درباره آیا: گفت. برخاستند ستیزه به او با قومش و

 من پروردگار علم. بخواهد را چیزى من پروردگار آنکه مگر. ترسم نمى انگارید، مى او شریک که چیزى آن از من

 (80) گیرید؟ نمى پند آیا. است برگرفته در را چیز همه

 نگران باشید.جا بحث خوف است و ربّ کسی است که باید راجع به آن  این

 إِن  بِالْأَمْنِ أَحَقُّ   الْفَرِیقَینْ فَأَىُّ  سُلْطَنًا عَلَیْکُمْ بِهِ یُنزَِّلْ لَمْ مَا بِاللَّهِ أَشرَْکْتُم أَنَّکُمْ تخََافُونَ لَا وَ أَشرَْکْتُمْ مَا أَخَافُ کَیْفَ وَ

 (81)تَعْلَمُونَ کُنتُمْ

 شود. دیوانه میقدر وجه در این آیه است که انسان  این

 گویند که چگونه من از آن چه که شما شریک قائل شدید بترسم، در حالی که لَاحضرت ابراهیم)علیه السالم( می

 سُلْطَنًا . عَلَیْکُمْ بِهِ یُنزَِّلْ لَمْ مَا بِاللَّهِ أَشرَْکْتُم أَنَّکُمْ تخََافُونَ

تان  که شما از اهلل من بترسید و شما توقع دارید که من از آلههمن و شما هر دو از هم توقع ترس داریم، من توقع دارم 

 بترسم. چطوری من بترسم از آلهه شما و شما از خدای من نترسید در حالی که سلطانی هم ندارید.

کننده است. مثال یکی که  پسند باشد و فرد را بتواند نجات دهد، یعنی تعیین یعنی دلیلی که بتواند محکمه سلطان

تواند او را نجات دهد. سلطان داشتن یعنی دلیلی دارد که کار از او بربیاید و  دار است و یک امضا از باال می پایین

 اش هم امنیت است. نتیجه

های  اش راجع به اهل یقین است. اگر کسی بخواهد راجع به یقین کار کند این یکی از سوره سوره مبارکه رعد همه

 مرتبط است.

 یُدَبِّرُ مُسَمًّى لِأَجَلٍ یَجْری کُلٌّ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ سَخَّرَ وَ الْعَرْشِ عَلَى  اسْتَوى ثُمَّ تَرَوْنَها عَمَدٍ بِغَیْرِ السَّماواتِ عَرَفَ الَّذی اللَّهُ

 رعد(2) تُوقِنُونَ رَبِّکُمْ بِلِقاءِ لَعَلَّکُمْ الْآیاتِ یُفَصِّلُ الْأَمْرَ

 داشته باشیم و این به واسطه آیات است.رب را باید در معرض یقین  لقاء

 حجر (99) الْیَقینُ یَأْتِیَکَ حَتَّى رَبَّکَ اعْبُدْ وَ

 است. یعنی تا دم مرگ عبودیت کن. برخی هم گفتند که خود یقین است.« مرگ»گویندکه یقین به معنای  می
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 شعراء (24) مُوقِنینَ کُنْتُمْ إِنْ بَیْنَهُمَا ما وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبُّ قالَ

 با استفاده از مصادیق.« یقین به رب»و « ربّ»معرفی 

 نمل (3) یُوقِنُونَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ وَ الزَّکاةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ یُقیمُونَ الَّذینَ

 نمل (14) الْمُفْسِدینَ عاقِبَةُ کانَ کَیْفَ فَانْظُرْ عُلُوًّا وَ ظُلْماً أَنْفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَتْها وَ بِها جَحَدُوا وَ

 های یقین به خاطر ظلم و علوّ است.  کند یعنی خیلی از طلب استیقانی که از روی ظلم و علوّ است را بیان می

 اش در سوره نمل است. رکورد یقین تا اینجا به نسبت تعداد آیه

 نمل (22) یَقینٍ بِنَبَإٍ سَبَإٍ مِنْ جِئْتُکَ وَ بِهِ تُحِطْ لَمْ بِما أَحَطْتُ فَقالَ بَعیدٍ غَیْرَ فَمَکَثَ

 بحث هدهد است. یقین یعنی یک خبری که قطعی است.

 نمل (82) یُوقِنُونَ ال بِآیاتِنا کانُوا النَّاسَ أَنَّ تُکَلِّمُهُمْ الْأَرْضِ مِنَ دَابَّةً لَهُمْ أَخْرَجْنا عَلَیْهِمْ الْقَوْلُ وَقَعَ إِذا وَ

 ها کارکرد یقینی ندارد ولی باید داشته باشد. ی خیلیبحث اینکه آیات برا

 روم (60) یُوقِنُونَ ال الَّذینَ یَسْتَخِفَّنَّکَ ال وَ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ فَاصْبِرْ

اند. یعنی کسانی که  ها الیوقنون جا بدترین انسان اند. یعنی این معلوم است کسانی که سر ستیز با اسالم دارند الیوقنون

اند یوقنون و  داند. مثل اینکه مردم دو دسته یوقنون میکنند ال السالم( را طرد و ذلیل و دور می پیامبران)علیهم

 یوقنون. ال

های معمولی نازل شود  شود. اگر شما نتوانید کاری کنید که یقین در ساحت آدم یک خالئی ایجاد می 60طبق آیه 

کننده  ها دشمنان رسولیم و خوارکننده و ذلیل نابراین همه ما و اغلب انسانمجبورید که اغلب را الیوقنون بدانید پس ب

 ایم. پس باید یک فکری به حال یقین کنیم.  رسول شده

ساله من هم یقین داشته باشد. اگر من بخواهم یقین را  7ای باشد که بچه  یقین نباید غایتِ غایت باشد. باید به گونه

شوند. من کی متوجه این موضوع شدم؟ وقتی که آیات اول  د، پس همه الیوقن میعلم ثابتی بگیرم که در نفس باش
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توان با  تراز با ایمان گرفته است و نمی گفت که )باآلخره هم یوقنون، ان الذین الیومنون باالخره(. یعنی یقین را هم

 معنای یقینی که تا اینجا درآوردیم این آیات را خواند و به بهشت رفت.

 نمل (81)مُّسْلِمُونَ فَهُم بَِایَاتِنَا یُؤْمِنُ مَن إِلَّا تُسْمِعُ إِن  ضَلَالَتِهِمْ عَن الْعُمْىِ بهَِادِى أَنتَ مَا وَ

 نمل (82)ونَیُوقِنُ لَا بَِایَاتِنَا کاَنُواْ النَّاسَ أَنَّ تُکلَِّمُهُمْ الْأَرْضِ مِّنَ دَابَّةً لهَُمْ أَخْرَجْنَا عَلَیهِْمْ الْقَوْلُ وَقَعَ إِذَا وَ

اند. یقین  شوند و بعد همین ماجرا هم دودسته این آیه یکی از نشانگان آخرالزمان است که دابه از زمین خارج می

 دارند و یقین ندارند.

 کند.  ها را مطرح می وقتی مقابل این

که امکان جریان و کند  گیرد و مفهوم یقین را عملیاتی می و در سوره نمل بین یقین و ایمان ارتباط در نظر می

 سازی برای یقین داشته باشد. جریان

 شود سوره دستیبابی به یقین. سوره نمل می

 وَ الْبَعْثِ یَوْمُ فَهَذَا  الْبَعْثِ یَوْمِ  إِلىَ اللَّهِ کِتَابِ فىِ لَبِثْتُمْ لَقَدْ الْایمَانَ وَ الْعِلْمَ أُوتُواْ الَّذِینَ قَالَ وَآیه  در سوره مبارکه روم

آمده است، علم و ایمان دو سر یقین است. یعنی اگر ما در نهایت تعریفی از یقین دادیم  (56)تَعْلَمُونَ لَا کُنتُمْ لَاکِنَّکُمْ

 باید بین علم و ایمان باشد.

 لقمان (4) یُوقِنُونَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ وَ الزَّکاةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ یُقیمُونَ الَّذینَ

 شود. سوره احسان با یقین مرتبط میدر این 

 سجده (12) مُوقِنُونَ إِنَّا صالِحاً نَعْمَلْ فَارْجِعْنا سَمِعْنا وَ أَبْصَرْنا رَبَّنا رَبِّهِمْ عِنْدَ رُؤُسِهِمْ ناکِسُوا الْمُجْرِمُونَ إِذِ  تَرى لَوْ وَ

مُوقِنُونَ(. البته ممکن  إِنَّا صالِحاً نَعْمَلْ جِعْناگوید که )فَارْ شود ولی بعد از مرگ. زیرا می یقین برای همه حاصل می

 است که آن یقین، یقینی حقیقی نباشد.

 دخان (7) مُوقِنینَ کُنْتُمْ إِنْ بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبِّ

 جاثیه (4) یُوقِنُونَ لِقَوْمٍ آیاتٌ دابَّةٍ مِنْ یَبُثُّ ما وَ خَلْقِکُمْ  فی وَ
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 جاثیه (20) یُوقِنُونَ لِقَوْمٍ رَحْمَةٌ وَ هُدىً وَ لِلنَّاسِ بَصائِرُ هذا

 جاثیه (32) بِمُسْتَیْقِنینَ نَحْنُ ما وَ ظَنًّا إِالَّ نَظُنُّ إِنْ السَّاعَةُ مَا نَدْری ما قُلْتُمْ فیها رَیْبَ ال السَّاعَةُ وَ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ قیلَ إِذا وَ

 ای که بیشترین میزان واژه یقین را داشتند یکی نمل است و یکی جاثیه. سورهتا اینجا دو 

 چه در قرآن )الریب فیه( است. چه که بایستی به یقین در بیاید حق بودن وعده خداست و هر آن آن

 بِمُسْتَیْقِنینَ( یعنی ما نیازی به یقین به وعده الهی نداریم. نَحْنُ ما )وَ

 ذاریات (20) لِلْمُوقِنینَ آیاتٌ الْأَرْضِ فِی وَ

 طور (36) یُوقِنُونَ ال بَلْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقُوا أَمْ

 این آیه هم مهم است. مصادیق یقین است.

 واقعه (95) الْیَقینِ حَقُّ لَهُوَ هذا إِنَّ

از اول سوره تا اینجا چیست؟ )انّ هذا( یعنی آیات قبل. « هذا»این یعنی چه؟ این هم یک عالمت سوال است که این 

 اش حق یقین است. همه

 معناى به «حق»گویند: کلمه  الیقین یعنی چه؟ حضرت عالمه می شما گفتید که یقین علم ثابت در نفس است، حق

 علمى هر پس) است، مطابق واقعیت و خارج با علم که جهت آن از چیزى به علم بلکه علم، تنها نه اما است، علم

 تا دو نصف واحد اینکه به علم مانند باشد، مطابق خارجى واقعیت با آن معلوم که است حق علمى آن نیست، حق

 چیزى به لوح ساده افرادى شود مى بسا) نباشد، تردیدى و ابهام نقطه آن در که علمى از است عبارت «یقین»و ( است

 علم علمى چنین کرد، شک به مبدل را علمشان توان مى وسوسه و تشکیک مختصر با لیکن و کنند، مى پیدا علم

 اضافه اصطالح حسب به اضافه این «یقین»کلمه  به کرد اضافه را «حق»کلمه  شریفه آیه در اینکه پس( نیست الیقین

 که بیانى این: که است این آیه معناى و .کند بیان را مضاف وضع خواهد مى و دارد، را تاکید خاصیت که است، بیانیه

 که است علمى و نیست، آن در تردیدى و ابهام نقطه هیچ که است حقى کردیم مردم گانه سه طوایف حال باره در ما

 .کرد تردید و شک به مبدل را آن توان نمى بیانى و دلیل هیچ با
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خواهد که آن علم واقعی و قطعی، یقینی که یقین است. پس علمی که در آن نقطه ابهام و تردید  حق الیقین می

 نباشد. علمی درست شد که خارج از نفس انسان است. 

وآله( جمع است. پس علم ثابت در نفس  علیه اهلل یعنی همه قرآن یقین است. یعنی در وجود نازنین رسول اکرم)صلی

اش هست. پس در اینجا هم این تعریف کم  کند و همه وآله( طمانینه ایجاد می علیه اهلل پیامبر)صلی است که در

 آورد. به هر حال ما باید حق را بگوییم. نمی

 حاقّه (51) الْیَقینِ لَحَقُّ إِنَّهُ وَ

( هیچ حرف غیر حقّی وآله علیه اهلل آید که وجود پیامبر)صلی این سوره یک ظرافتی دارد که بعد از این آیات می

 (45)بِالْیَمِینِ مِنْهُ لَأَخَذْنَا (44)الْأَقَاوِیلِ بَعْضَ عَلَیْنَا تَقَوَّلَ لَوْ درش نیست. )وَ

 الَّذینَ یَزْدادَ وَ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذینَ لِیَسْتَیْقِنَ کَفَرُوا لِلَّذینَ فِتْنَةً إِالَّ عِدَّتَهُمْ جَعَلْنا ما وَ مَالئِکَةً إِالَّ النَّارِ أَصْحابَ جَعَلْنا ما وَ

 بِهذا اللَّهُ أَرادَ ذا ما الْکافِرُونَ وَ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ  فی الَّذینَ لِیَقُولَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذینَ یَرْتابَ ال وَ إیماناً آمَنُوا

 مدثر (31) لِلْبَشَرِ  ذِکْرى إِالَّ هِیَ ما وَ هُوَ إِالَّ رَبِّکَ جُنُودَ یَعْلَمُ ما وَ یَشاءُ مَنْ یَهْدی وَ یَشاءُ مَنْ اللَّهُ یُضِلُّ کَذلِکَ مَثَالً

 ها در کتاب چیزهایی نوشته است که اهل کتاب باید طلب یقینشان را فعال کنند.  خیلی وقت

 گیرد. جا یقین را مقابل عدم شکّ می در این

 مدثر (47) الْیَقینُ أَتانَا حَتَّى

 مرگ مدّنظر است.

 تکاثر (5) الْیَقینِ عِلْمَ تَعْلَمُونَ لَوْ کَالَّ

 تکاثر (7) الْیَقینِ عَیْنَ لَتَرَوُنَّها ثُمَّ

نویسی کنیم و فقط  خواهیم گزاره بندی می توانیم به یک تعریف برسیم. نمی خواهیم ببینیم که چگونه با دسته می

 برسیم.بندی به تعریف  قصد داریم با دسته

*** 
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 ساعت دوم

 برای سالمتی خودتان و رزمندگان اسالم صلواتی بفرستید. 

خواهیم معنای واژه را بدست آوریم نباید این معنا عرف لغت را زیر سوال ببرد و تعارض داشته باشد.  وقتی می

هستند. از لحاظ داشتن توانیم برای یقین مصداق پیدا کنیم. آخرت، قرآن، حق، آیات، مرگ، نبأ از مصادیق یقین  می

 گیرد. مصداق، یقین شبیه به کلمه ایمان است. از علم فاصله می

ها و زمین است. موقنین  سیر تحقق یقین عبودیت رب، توجه به آیات ربوبی، توجه به آخرت، رویت ملکوت آسمان

مورد تایید یا در موضوعات  مند از صفات نماز، ایتاء زکات و ... هستند. انواع طلب یقین در موضوعات محکم و بهره

 غیر محکم وجود دارد. 

 استیقان در سوره نمل آیه مهمی است. 

 (13فَلَمَّا جَاءَتهْمْ ءَایَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِینٌ)

 (14بَةُ الْمُفْسِدِینَ)وَ جَحَدُواْ بهِا وَ اسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا فَانظُرْ کَیْفَ کاَنَ عَقِ

دارند در رابطه با  هایشان را به یقین وا می کنند در حالیکه استیقان دارند. نفس از روی ظلم و علو با آیات ما جهد می

 این آیات. 

خواهد خدا را  کند. کسی که نمی آورد، تکذیب می خواهد. وقتی خدا معجزه می طلب یقین دارد اما معجزه می

 افتد. بال استدالل است! اگر استیقان در بستر ظلم و علو اتفاق بیافتد این آیات اتفاق میبپرستد اما دن

 (65قُل لَّا یَعْلَمُ مَن فىِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَا یَشْعُرُونَ أَیَّانَ یُبْعَثُونَ) 

 (66مِّنهْا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ)  فىِ شَکٍ بَلِ ادَّارَکَ عِلْمُهُمْ فىِ االَخِرَةِ بَلْ هُمْ

پرسد از آخرت اما آیمان  یعنی سوال پرسیدن پی در پی از آخرت و شک داشتن به آن. سوال می« بل ادارک»

 رسد.  آورد و دنیا طلبی دارد. کوچکترین ظلم و علو که در وجود انسان باشد هرگز به یقین نمی نمی
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 یت قائل شدن و این که انسان نخواهد حرف خدا را بشنود. یعنی برای خود شأن علو

 آید و علو از بلند مرتبه بودن.  یعنی دنبال علم و معنویت و ذکر نبودن. ظلم از ظلمت می ظلم

کاره است و از جهتی پست و سخیف  شود آمریکا. مجسمه حماقت محض در عالم. از جهتی همه ترکیب این دو می

 شود.  ر طبیب نباشد و خود را طبیب بداند. در ساختار این انسان اصال یقین جاری نمیاست. مثل این که یک نف

آیند. به مشاور  استیقان در اینجا مرض شایعی است. مثال دونفر اختالف زناشویی دارند و هیچ کدام کوتاه نمی

 . شود تر می کنند ولی هر دو ظلم و علو دارند. در اینصورت اختالفشان عمیق مراجعه می

خواهد همانطور مثل قبل ادامه دهد. در  خواهد راه پیدا کند یا می کننده می مشاوره باید اول تشخیص دهد که مراجعه

 درخشد.  دعواهای خانوادگی و زندگی روزمره این آیه می

 یقین موجودی خارجی و بیرون از انسان است.  (قین را طل  کردن:

وجود یقین وابسته به انسان نیست و موجودی خارجی است. یقین موضوع حق است. هر چه محکم و ثابت است 

رود که محکم و ثابت باشد. برخالف حیات دنیا که محکم نیست. امر محکم مانند  یقین است. یقین جایی بکار می

 خدا، آخرت ، مرگ و... 

 افتد.  ازم در انسان است و چنین علمی در تغیّر هم اتفاق مییک وقت تعریف ما از یقین این است: یقین علم ج

 وقتی دیگر تعریف ما از یقین این است: یقین در حوزه محکمات است نه متشابهات.

ها اتکا کند، این یقین است. دقیقا  توان به آن خدا احکامی را برای انسان بعنوان امور ثابت مشخص کرده که انسان می

 مثل مرگ. 

 تقن همان یقن است در جایی که بحث علم برای انسان مطرح شود.  (:ن )اتقان( و (قن )(قینتفاوت تق

 تواند به آن دست پیدا کند.  آن مقدار از توحید که انسان می
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در سوره مرسالت یقین پیروزی حق بر باطل است.  یقین ویژگی حقایق است. وقتی انسانی به حقایق « عذرا او نذرا»

 «. الیقین حق»و « یقین»، «موقن»متصل شود خودش می شود 

 دهیم چون چیزی غیر کنیم. یقین را به خدا نسبت نمی کنیم ولی در یقین مصداق تعیین می در علم مصداق تعیین نمی

الیقین شدن امکان دارد. انسان یا مخلوقی که بغیر از ثابتات عالم چیزی در او نباشد.  خدا وجود ندارد. برای انسان حق

 یقین یعنی الحاقّه. خدا حق است و الحاقه فعل خداست. «. الحاقّه»شود  او قابل اتکا به غیب است. این می

توانیم از  رسند. ولی در آنجا یقین ثمربخش نیست. ما می روز قیامت یقین محض است. کافر و مومن به یقین می

 شویم. « یوقنون»همین االن 

کند. اهل یقین شدن راحت و  یقین طناب افتاده از عرش به زمین است که هرکس آن را بگیرد از تغیّر نجات پیدا می

 حکم اتکا کنی. مثل آب خوردن است. یقین قبل از ایمان است. ایمان یعنی اتکا. باید به یک وجود م

 ها یاد بدهیم چگونه امر ثابت ببینند.  ها کرد این است که به آن اولین کاری که باید برای بچه

بردار نیست. این که  کنم. هر چه متغیر است یقین به جای اینکه اول رابطه را بلند کنم، موضوعات ثابت را پیدا می

حکم خداست و خیر است. چه عمرش کوتاه شود یا بلند  غیبت حرام است حکم خداست. هر چه بعدش اتفاق بیفتد

 شود. 

تواند یقین را در خود جاری کند. به این صورت که به امری یقینی  توان گفت انسان می با توجه به سیر تحقق یقین می

قین(. توجه کرده و بتواند آثارش را در خود شکوفا کند. حتی به یقین امر شده است. )و اعبد ربک حتی یأتیک الی

 یقین این آیه برای پیامبر به معنای مرگ است و برای ما به معنی ازدیاد یقین. 

 الزم است انسان به یقین رسیدن را به عنوان مقصد خود در نظر داشته باشد و مقدماتش را برای خود مهیا کند. 

کلیفی عمومی است کس سزاوار ندانسته است و تکلیف عمومی است. وقتی ت خدا یقین نداشتن را برای هیچ

 مقدمات، لوازم و آثارش ممکن است. مربوط به تعداد خاص نیست. 

ها وابسته به مراتب خود انسان و مراتب  تواند مراتب مختلفی را برای امور یقینی تجربه کند. این موقعیت انسان می

 ظهور حقایق است.
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که یقین مراتب دارد. مراتب دو عامل دارند. یکی اینکه  فهمیم می« الیقین حق»و « الیقین عین»، «الیقین علم»با توجه به 

مراتب ظهور حقایق در هر سنی یک معنا دارد و از طرفی مرتبه هر شخص هم متفاوت است. این که هر کس چقدر 

 عمل صالح دارد.  

کنم که رسول  دا میکند، علم پی الیقین باالتر است. رسول به من امری می الیقین از مرتبه عین ها مرتبه علم بعضی وقت

شود.  جا مقدم است. انجام بده حتما می شود. علم در این روم که اجرایش کنم اما نمی از من چیزی خواسته است. می

قدر که به امر رسول اعتقاد دارم به چشمم اعتماد ندارم. وقتی  تر است. من در این مرحله این علمش از عینش قوی

الیقین  الیقین دارد از عین شود. چون علم انسانی که باالتر از من است و عین میشود یعنی اینکه  گوید می رسول می

 گویم اینجا بهشت است.  من باالتر است. اگر وارد جهنم شدم و رسول گفت اینجا بهشت است، من هم می

حکم اما به نظر حکایت علم و عین به مرتبه نزول حقایق و مرتبه انسان وابسته است. به همین خاطر همیشه و پیوسته 

 من ترجیح دارد. 

شود، اگر ولیّ الهی را بشناسد همیشه در عصمت است و اگر ولی ّ را نشناسد همیشه در ضاللت  کسی که مؤمن می

 است. 

شود الحاقه. به همین دلیل یقین به خدا  عبارت است از نزول حقیقت. خود حقیقت نیست. اگر حق باشد می (قین

 شود.  نسبت داده نمی

را برگزیده است و اگر انسان در امور محکم یقین را « هدایت»ر انسان در امور محکم یقین را طلب کرد مسیر اگ

را برگزیده است. الجرم انسان باید مستیقن شود. مستیقن در امور حق نه در امور غیر « گمراهی»طلب نکرد مسیر 

 حق. 

استیقان به سمت امور متغیر برود منفی است. باید اعتقاد داشته برد. اگر  خیلی از دعاها ما را به سمت استیقان منفی می

 باشیم که حقیقت ریزش کرده است و خدا انسان را رها نکرده است تا به یقین برسیم. 

 شود!  یقین برای کسانی است که اعتقاد به نزول حقایق در هر لحظه داشته باشند. سوره قدر پیِ اصلی یقین می

 یعنی وقتی که به یقین رسیدیم. « مطلع الفجر»است. حتی  همه یقین در سوره قدر
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بخش هستند. یقین یعنی حقایق  یقین در آخرت عمومیت دارد. باید در دنیا به یقین برسیم. حقایق مثل روح حیات

 تواند حقیقت را ببیند.  نازل شده قابل طلب قابل رویت قابل ادراک. انسان می

ل شده خدا. یعنی رنگ حقیقت دیدنی است. هر جا یوقنون آمد باید یک کاری یعنی رنگ و جلوه ناز« صبغه اهلل»

 بروز یابد. اقامه صاله، ایتاء زکات و... را دربردارد. 

 السالم(، شکستن بت است. اگر بروزی بعد از یقین نباشد دیگر یقین نیست، استیقان است.  نتیجه یقین ابراهیم)علیه

شود اسوه مثل  شود. چنین کسی شناسنامه یقین خداست. چنین کسی می فرد بعد از جاری کردن یقین موقن می

 السالم(.  حضرت ابراهیم)علیه

 شود یقین. اسوه بودن ابراهیم در سوره مبارکه ممتحنه آمده است.  السالم( را بروز دادن، برای من می ابراهیم)علیه

کنیم یا خداپرستی  کنیم یا خدا را از خودمان راضی می اشیم وقتی خداشناسی میتوانیم اهل یقین ب همه ما می

شود کاری  قدر این یوقنون بودن در همه لحظات تکرار شود تا به موقن شدن برسیم. بدون یقین نمی کنیم. باید این می

 شود.  تر می انجام داد. هر چه یقین بیشتر شود بروزات انسان قوی

 باید همیشه در کارهایم حکم خدا را و آخرت را طلب کنم و نتوانم طلب کنم. من اختالل در طل :

 من در کاری نتوانم ثوابش را ببینم. اختالل در رو(ت:

 نتوانم فهم کنم. اختالل در ادراک:

 نتوانم یادآوری کنم.  اختالل در توجه:

شود. طلب مثل بچه هر کاری بخواهد  یشود و به شبه یقین متمایل م بهره بودن از حقایق می این اختالل سبب بی

 کند.  می

پرسد  یعنی تردید بددالنه و کوری نسبت به حقیقت. سوال می شکشود.  می« شک»وقتی یقین شکست، تبدیل به 

 شود هر لحظه به یاد خدا بود. این یعنی شک.  که مگر می

 موضع گیری انسان نسبت به حقایق سه دسته است. 
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اش حضور دارد. آثار اعتقاد به آخرت در  دهد. آن حقایق در زندگی پذیرد و از خود بروز می .حقایق را می1

 اش مشخص است.  زندگی

دهد این حقایق  پذیرد. در پذیرفتن حقایق شک دارد. گاهی اعمالی دارد که نشان می .فرد بطور کامل حقایق را نمی2

اش بطور ناقص است. ایمان به  حقایق نیستند. جریان یافتن حقیقت در زندگیهستند گاهی اعمالی دارد که گویا این 

 حقایق موقتی و موردی است. ایمان عاریتی در روایات همین است. 

کند و  کند و به آنچه حقیقت نیست توجه می ها اعتنایی نمی .فرد خود را در مسیر خالف حقایق قرار داده و به آن3

 کند.  بیند و قضاوت می بیند با این مبانی می چه میاش هستند. هر  مبنای زندگی

تفاوت باشد. وقتی عقل برای انسان ظاهر شود یقین برای  نسبت به حقایق بی« عقل»هیچ انسانی نیست که بعد از ظهور 

 مستقیم است. به میزان حاکمیت عقل، حاکمیت یقین هم هست. « یقین»و « عقل»شود. نسبت  او ظاهر می

 تواند داشته باشد.  موضع میپس انسان سه 

 گیرد.  نام می« یوقنون»یا « موقن»جانبه و همیشگی که  موضع همراستایی همه 

  گیرد.  نام می« یوقنون»یا « مستیقن»موضع همراستایی موردی که 

  .موضع ناهمراستایی 

و در او بروزات ثابت  شوند امور ثابت محکم قابل اتکا در زندگی که موجب اتصال انسان با حقیقت مطلق می (قین:

 کند.  آورد و تثبیت می  ای بوجود می مدارانه و حق

شوند و در او بروزات  مثال مرگ، امر ثابت محکم قابل اتکا در زندگی که موجب اتصال انسان با حقیقت مطلق می

 کند. آورد و تثبیت می ای بوجود می مدارانه ثابت و حق

آید. وقتی رسول  است که مرگ حق است و سراغ همه میفهمد این  اولین چیزی که هر انسانی می

 ها درباره مرگ است.  میرند. مرگ ایشان، پایان همه شبهه وآله( از دنیا رفت یعنی همه می علیه اهلل خدا)صلی

السالم( امر  توان گفت اصال موضوع قتل مسیح)علیه السالم( امری یقینی نبود. می )ماقتلوه یقینا(؛ قتل عیسی)علیه

 دی نیست که حقیقت داشته باشد. وجو
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السالم( چه  جا باید ببینیم که قتل مسیح)علیه سال بعد از عروج مطرح شد و این 200السالم(  مسیح)علیهقتل حضرت 

کرد که چنین موضوعی را مطرح کردند. کشته شدن ایشان امر ثابت قطعی نیست.  هایی را برایشان ثابت می فرضیه

ای کرد. در دین خیلی  توان استفاده السالم( به دلیل یقینی نبودنش نمی که از قتل عیسی)علیهبرآیند این آیه این است 

از مسائل قابل اعتنا و قابل بحث نیست. باید به محکمات توجه و اتکا کرد. )ماقتلوه یقینا( را اگر حال بگیریم؛ مجال 

های  ای برای استفاده تواند پایه انجام قتل نمی السالم( نبود. انجام یا عدم تطبیق مشخصات فرد با حضرت عیسی)علیه

شود که هر گونه استداللی بعد از آن  السالم( بوسیله خداوند باعث می بعدی کرد. ایجاد تردید در قتل مسیح)علیه

 ویران باشد. 
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کا  رث    )جلسه    یازدهم (مبارهک   سوره            23/11/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ت

 

شاءاهلل خداوند توفیق دهد تا هر روزمان شب قدر باشد، به واسطه شب قدر حقیقی حضرت صدیقه  ان

 ( کبری)علیهاالسالم

 همیشه قدردان امر والیت باشیم صلواتی عنایت بفرمایید. شاءاهلل ان

بندی آیات به  ما بحثمان بحث معنای یقین بود، درمورد یقین و تعریف یقین با توجه به آیاتی که ذکر کردیم و دسته

مل ها را کا ها اشکال دارند بلکه آن گوییم که آن های لغت آمده است را تکمیل کردیم. نمی معنایی که در کتاب

 کردیم.

کنند  بردار نیست و هم روایات و هم عرف عرب این را تایید می های لغت جنس یقین علم است. یقین شک در کتاب

 گوید که یقین دارم یعنی شک ندارم. و اگر کسی می

ای که جلسه پیش ارائه شد، گفته شد یقین صفت است، و صفتی است که بر وزن فعیل و داللت  بندی براساس دسته

گوییم یقین باید  ثبوت دارد. وقتی صفت است حتما باید برایش موصوفی در نظر گرفته شود. یعنی وقتی میبر 

 بگوییم مثال عین یقین، نباء یقین، علم یقین.

جا شما متوجه  خواهد. از آن علم یقین منظور علمی است که شکی در آن نیست. یقین به هر حال موصوف می

آید مثل دنیا که بر  الیقین، حالت صفتی دارد و این صفت بودنش از وزن فعیل می لمگوییم ع شوید که وقتی می می

 وزن فُعلی است. یقین یعنی محکم که داللت به چیزی بودن را دارد.

شود که با علم ارتباط دارد.  در مواردی ذکر می« یقن»یعنی استحکام و محکم بودن. « یقن»است. « یقن»اصلش 

بیشتر مرتبط با حقایقی است که از جنس « یقن»گویند ولی  مثال به ساختمان می« تقن»دارد.  ارتباط« تقن»با « یقن»

 تواند علم به یقین پیدا کنید.  تواند امورتان با یقین همراه باشد و می کند می علم اند. وقتی حالت صفت پیدا می

 مولفه است: 3 چه که درش اهمیت دارد تر است. یک جریانی است که آن یقین یک جریان کلی

 استحکام و ثبوت دارد و قابل اتکاست؛ (1
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 نازل شده است و در دسترس قرار دارد؛ قابل ادراک، قابل فهم و قابل رویت است؛ (2

تواند خاصیت خودش را به انسان انتقال  تواند انسان را به پایگاه محکم و ثابتی داللت دهد. می در واقع می (3

 د.چشان بودنش را به انسان می دهد. محکم

تواند  اگر علم باشد، علمی است که حقیقتش ثبوت دارد و دارای اتکاست و نازل شده است و به واسطه آن علم می

 محکم و ثابت شود.

توانیم نسبت دهیم. این  مولفه دارد؛ به خاطر همین گاهی ما آن را به علم و گاهی به امور دیگر می 3در واقع یقین 

 خالصه جلسه پیش بود.

خوانی داشت. یعنی اگر  مولفه هم 3السالم( بود. تقریبا با این  ررسی شد من جمله آیه حضرت عیسی)علیهآیاتی که ب

السالم( را از روی یقین نکشتید در واقع به این معناست که کشتن حضرت  خداوند فرمود که شما حضرت عیسی)علیه

توان قسم خورد که چون  قول معروف نمی مولفه را ندارد پس مبنای خاصی ندارد. به 3السالم( این  عیسی)علیه

چه که  ها یقینی بر حرفشان ندارند و آن کنیم. پس آن السالم( کشته شده است ما چنین و چنان می حضرت عیسی)علیه

ها و امور  اند به پایگاه محکمی قابل اتکا و قابل اثبات نیست و در واقع یقین به واسطه اتصال رویت اشیاء، پدیده دیده

شود. اگر این اتصال از جایی قطع شود دیگر اسمش یقین  گویند پدیدار می می« حقّ»با ثابت هستی که به آن  و علوم

اند. اگر یک دانه قطع شود  نیست. در واقع حتما این اتصال و رویت و این ثابت هستی باید باشد که با یقین همراه

 شود. زنجیره قطع می

نسان موقن نشود. پس بنابراین یقین یک حیثیت جدایی دارد، غیر اینکه ما باید تواند وجود داشته باشد ولی ا یقین می

الیقین در بیرون وجود دارند. در مورد علم چنین نیست. علم  علم و یقین داشته باشیم یک سری چیزها به عنوان نفس

 یاورد.وجودش به عالم وصل است. مثال ممکن است مرگ که امری یقینی است ولی برای انسان یقین ن

تواند به کار رود. برخی از امور در  االمر می پس یقین اصطالحی است که هم در انسان و هم خارج انسان یعنی نفس

توانند یقین  زندگی یقینی است و ممکن است انسان به واسطه آن یقین را اخذ نکند. اموری که یقینی نیستند نمی

 ایجاد کنند، عمایت و کوری است.

 به واسطه امور غیر یقینی ایجاد شد اسمش کوری است و این توهم یقین است و نه خود یقین.اگر یقین انسان 
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%اش غیر یقینی باشد که کوری است. امور غیر یقینی اگر شبیه یقین 100تواند به علمی دست یابد که  یک نفر می

ست و مبنایی ندارد، این کوری شد کوری است. کوری دقیقا مقابل یقین است. مثال شما اعتقادی دارید که اشتباه ا

کند امر یقینی است. علم جازم علمی است  کند. آن چیزی که کوری را از یقین متمایز می است. مثل یقین عمل می

بردار نیست، من نسبت به اینکه شما آدم خیلی بد یا خیلی خوبی هستید یقین دارم ولی ممکن است که شما  که شک

آیم. اگر علمی جازم بود و در رابطه با یک  و یقین دارم که با شما به جهنم هم می برعکسش باشید و اینقدر مطمئنم

 علمی غیر یقینی بود کوری است.

 یهودیت ریشه مسحیت شد و مسیحیت هم نحله نحله شد و نهایتش به دنیاطلبی مدرن رسید.

نسان هم جزء این حیات دنیاست و تغییر و تغیّر در ذات حیات دنیا نهادینه شده است. اگر انسان باشد خود این ا

تواند  دهد. می کند و از تغییر نجاتش می آید و او را ثابت می وضعیتی از این تغیر را دارد. یک سبب متصل به حق می

 گویند. می« یقین»اش را براساس این متغیر ثابت بگیرد، به این  افکار و باورها و تعاریف زندگی

که جزمیت پیدا کردن و  شود. شبه یقین مساوی است با کوری. یعنی این قین میاگر یقین به این سمت آمد، شبه ی

دانیم، حال  جا امکان پذیر نیست، چون ماهیتش ثابت نیست. امور ثابت در دنیا را حقایق نازل شده می قاطعیت در این

های درونی  باید الیه سازد. انسان های نهادینه شده را می اگر جزمیت و یقین روی تغیرات عالم قرار بگیرد شک

رسد  اش را از مجرای ثابتی نگیرد به یقین نمی خودش را به مبدایی وصل کند. اگر انسانی باورها و تعاریف زندگی

 یابد که کوری نام دارد. نظام تغییر و تغیّر نظام ابتالست. هایی دست می ها و قاطعیت ولی در عوض به جزمیت

های  ها برنامه د، یک سری اعمال دارید، رفتارها، بروزات، افکار که اینهای زندگی داری شما یک سری برنامه

شوند. افکار و باورها که  روند ثابت می سازد. رفتارها و بروزات متغیرند و هر چه به سمت افکار می تان را می زندگی

 گوییم.  می« یقین»مبنای زندگی هر انسانی هستند، باید براساس یک امر ثابتی بنا شوند. به این امور ثابت 

مثال آخرت مبنای هر عملی است. مثال ابتغاء وجه، مبنای هر بروزی است. مثال رضایت خدا مبنای هر کاری است. 

شود ولی اگر این متغیر غیر آخرت و غیر ابتغاء و غیر  اند. اگر متغیرات به ثابتات وصل شوند درست می ها ثابت این

 کند. ها یقین تولید نمی چسبد. پس این ل شود، متغیر به متغیر میرضایت خدا شود یعنی رضایت مردم اص
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یعنی می توانیم آن را بفهمیم، « آخرت»گوییم  پس یقین امری قابل اتکا، قابل رویت و قابل اتصال است. اگر می

یقینی بوده است. شود و در اصل آن  گفته می« امر»و هم به « علم»یعنی در بروزاتمان تاثیر دارد. به همین دلیل هم به 

گوییم، مثل این است که خداوند یک سری حقایقی به عنوان مالک  و آن علمی هم که در انسان است یقین می

 گویند. اند و صرف به یقین رسیدن و جزمیت یقین نمی کننده شک یا یقین ها تعیین گذاشته است که آن

 مولفه در نظر بگیریم؛ 3اقع اگر برای یقین ما باید بتوانیم نسبت یقین را با موارد دیگر بدانیم، در و

 اِحکام؛  (1

 امکان اتصال؛  (2

 وصف پس از اتصال یا انتقال صفت محکم بودن.  (3

مولفه موازنه کنیم. اگر چیزی تنها اِحکام  3توانیم بقیه موارد را با این  تا را وصف بدانیم، می 3اگر برای یقین این 

 مولفه را داشته باشد. 3حتما یقین باید این داشته ولی اتصال نداشته باشد یقین نیست، 

 خودش محکم باشد. (1

 قابلیت اتصالش وجود داشته باشد. (2

 خاصیتش را بعد از اتصال بجا بیاورد. (3

 اگر چیزی قابل رویت نباشد یقین نام ندارد. 

د که هر کسی که آیا می شود چیزهایی در این عالم قانون باشد و یقین ولی ما آن را فهم نکنیم؟ بله؛ مثال می گوین

شود. این قانون خداست. چون از طرف خدا آمده محکم است. امکان  برابر ثبت می 700یا  70انفاق کند برایش 

برابر است و اگر کسی اعتماد کرد و انفاق کرد دیگر مثل  700اتصال را هم دارد، زیرا انفاق سبب رسیدن شما به آن 

گوید که  قدر بزرگ شدی؟ می گوییم که چرا این ی دارد. مثال میدارای 700قبلش نیست، یک آدمی شده است که 

 برابر شدم. از کجا فهمیدی؟ چون خدا گفته است. 700من انفاق کردم و 

کنم. اگر  دوزم. یک سر و یک ته برایش درست می هر چیزی که شما به من بگویید من سر و تهش را به هم می

افتد. ممکن است که کسی بگوید  ن در انسان به صورت مستمر اتفاق میشود. یقی چیزی به باال وصل نشود یقین نمی

 که من خدا را قبول دارم ولی ربوبیت او را قبول ندارم، این فرد در محکمش مشکل دارد.
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 مرگ و اجل چرا یقین است؟ -

 خودش قطعی است. حق است. وجود دارد. (1

امکان اتصال به او هست، هم فهم و هم علمش وجود کند.  رسد. به همه انتقال پیدا می ها می به همه انسان (2

 فهمم.تواند بگوید که من مرگ را نمی دارد. در دسترس است. کسی نمی

اگر کسی حق بودنش را بفهمد و در وجودش حضور داشته باشد، خصوصیت یقین به مرگ در افعال و  (3

 کنند. ی میداند مرگ هست با غیر آن متفاوت زندگ شود. کسی که می اعمالش ظاهر می

 وقتی کسی به امر یقینی بیرونی اتکا کرد، به علم یقینی رسیده است.

رود و و لحظاتی که در زندگی دارد به پایان  حق بودن یعنی اینکه انسان دائمی نیست، موقت است و از این دنیا می

انتقال این صفت در او یک  رسد. برای انسان پایان وجود دارد. فهم پایان هم وجود دارد. اگر این را فهم کند می

 فهمد. دهد چون مرگ را نمی کند. مثال یک نفر دِینی دارد چرا دینش را نمی انسان فعال و ساعی و کوشان می

 هاست. ها و فرصت دار بودن نعمت انتقال صفت به پایان به معنای اجل

38فِیهِ أَشْبَهَ بِشَکٍّ لَا یَقِینَ فِیهِ مِنَ الْمَوْتِ.یَقِیناً لَا شَکَّ   اللَّهُ  یَخْلُقِ  وَ لَمْ  السالم( وَ قَالَ)علیه
 

فرمایند؛ خدا خلق نکرد یقینی که در آن شکّی نیست. امری که شکّی در آن نیست. ربطی  می  السالم( )علیهامام صادق

نی است. که به انسان ندارد، مثال ذلک الکتاب ال ریب فیه؛ خودش امری یقینی است. علم یقینی نیست، بلکه امر یقی

 دانند! این یقین در بین مردم شکّی است که یقینی در آن نمی

اش  ریزی بهره است. هر کسی که در برنامه اندازد یعنی اینکه از یقین به مرگ بی هر کسی که کارش را عقب می

 ..آموز، بقّال و. خواهد باشد؛ عالِم، دانش کند به مرگ یقین ندارد، هر کسی که می امروز و فردا می

کند که  شود. گناهی نمی اش پر از مراقبت می شما فکر کنید همین یقین به مرگ در انسان به وجود بیاید، زندگی

 شود. وقتی بمیرد با گناهانش بماند و مومن می

                                                           
 364تحف العقول، النص، ص: 38
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ای کنیم، دچار مشکل شده و این مرحله 3خواهیم این چند مرحله یقین خوب بیان شوند. اگر نتوانیم یقین را  می

 شود.ست فهمیده نمیروایت در

 بهره بودن از محکم است، یا نفهمیدن آن محکم یا عدم انتقال آن صفت محکم به او. به معنای بی« شک»

شود که؛ یقین وصفی به یک صفت است، باید گفته شود که یقین از شما نیست بلکه مرتبط با  یه وقتی گفته می

 وصفی است که حق است و در بیرون است.

هر موجودی و هر انسانی ممکن است بمیرد، پس این قانون است. قانون بیرون  شماست یا خارج؟مرگ داخل 

 ماست.

کنم، اگر علم جزمتان به امر یقینی باشد یقین است ولی اگر علم جزمتان به امر یقینی  من اینجا یک امر یقینی پیدا می

 نباشد عین کوری است. 

 داشته باشد ولی اگر این علم بر یک امر غیر یقینی باشد کوری است.برندار  تواند یک علم شکّ هر انسانی می

 حتما باید یک سمت یقین، شیئی یقینی باشد.

اش نشانی از علم  دهیم، جهیزیه، مهریه و مراسمات سنگین، همه % یقین انجام می100کنیم با  همه ما هر کاری که می

 گذارد.  ا اسمش را کوری میشود و خد گوییم که مگر غیر این هم می جازم است و می

باالترین یقین، یقین به خداست. چون خدا حقّ است و خدا باالترین حقّ است.  ما االن به خدا یقین داریم، یعنی چه؟

فهمانده شده است.   السالم( )علیهمشود. خدا قابل فهم شده است؟ بله. توسط اهل بیت یعنی همه چیز از او صادر می

پرستید که توسط وحی و رسول و حجت خدا به شما رسیده باشد این که در زیارت جامعه حتما باید خدایی را ب

خوانیم که به وسیله شما توحید به ما روزی شود و علّمنا اهلل معالم دیننا. تا آن که در توحید دچار شرک نشویم.  می

شویم که به محکم و  ما به این سبب متصل می اند. وآله( وعلیه اهلل و مقام رسول)صلی  السالم( )علیهمبیت ها مقام اهل این

حقّ برسیم که باورهایمان و افکارمان، توجهات و رفتارهایمان توحیدی شود. هر قسمتی که منقطع شد دیگر یقینی 

 نیست.
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خودِ خداشناسی امری یقینی است. حق است و خدا برایش سبب قرار داده است و براساس توجه به آن است که 

بود و حقایق  بود، و فقط می کند. اگر خدا می شود. اتصاف به این امر یقینی، یقین را ایجاد می می رفتارها توحیدی

 گرفت. شد یقین صورت نمی نازل نمی

گوییم سومین مرحله، قابلیت است یعنی محکمی که قابلیت ادراک و قابلیت تاثیر پیدا کرده است. به  وقتی می

شود. یقین یک سبب است که انسان را از  ن وقتی است که تقن نازل میگوییم. یقی می« تقن»صرف محکم بودنش 

 شود. هر انسان متزلزلی به خاطر نداشتن یقین متزلزل است. دهد و موجب تثبیت انسان می متغیرات عالم نجات می

ت که دهد. مثل علم نیس خداوند برای هدایت انسان یقین را خلق کرد؛ لم یخلق یقینا. به یقین حیثیت خلق می

 وجودش قائم به عالم باشد. 

توانید برخی مخلوقات را به نام یقین بدانید، یعنی حقیقت ثابتی است که قابل فهم شده و خاصیت خودش را  شما می

الیقین مخلوقی است که  گویند. حق الیقین می کند. به این مخلوقاتی که در نهایت این جریان هستند حق عنوان می

 شود. مولفه یقین در او ظاهر می 3الیقین رسیده است قابل اتکاست و  اشته باشد. این فرد که به حقاتصال تامّ به یقین د

اند ولی  الیقین است(، خودشان مخلوق اند( یا شئ )کتاب خدا حق الیقین در واقع آن شخص )امام و رسول حق

 به ثبات و اِحکام برساند. شود شما را اند و توجه شما به آن سبب می اتصالشان محکم، خودشان قابل فهم

گویند که این دو از من  دانند و در ادامه می وآله( خودشان را محکم می وعلیه اهلل انی تارک فیکم الثقلین، پیامبر)صلی

مولفه  3السالم( یعنی قابلیت اتصال وجود دارد و این  شوند. تمسّک به کتاب و عترت)علیهم است و این دو جدا نمی

 شود: چنین می

 وآله(  وعلیه اهلل ص رسول)صلیشخ (1

 کتاب اهلل و عترت قابل تمسّک  (2

 تمسّک  (3

 رساند. این روایت خودش یقین است. تمسّک شما به روایت شما را به یقین می

 شود که در ادامه مشخص خواهد شد. شان چگونه میممکن است که بپرسیم، حُکم و آیه و حجت جایگاه
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 یقین:سه مولفه برای ایجاد یقین در مخلوق 

 مندی از حق؛ حق بودن یا بهره (1

 امکان فهم )حتما در دایره فهم انسان باید قرار گیرد(؛ (2

 امکان انتقال خاصیت محکم بودن به انسان است. (3

 باشد. آیه ممکن است راه رسیدن به یقین باشد.« آیه»ها فرآیند رسیدن به یقین  وقت ممکن است خیلی

« علمی که درش شکّ نیست»ای از تصور  امر خارجی تصور کنید. برای برههکنیم که یقین را  اینکه ما اصرار می

 «.علم»بگذارید، نه روی « امر»خارج شوید و یقین را روی 

 همه ما باید اول یک ارزیابی داشته باشیم و ببینیم که بهره ما از یقین چقدر است؟

مات عالم ببیند. باید ببیند که امور یقینی چقدر در اش را از محک اش نگاه کند؟ خیر. باید بهره آیا باید به علم قطعی

زندگی او حاکم است و این را ارزیابی کند. باید در نظر بگیرد که مرگ، وحی، آخرت به عنوان یقین ببیند. وقتی 

 بینید که ما نسبتی با این مسائل نداریم.  کنید می نگاه می

قابل فهم اثرگذار نیست! قابلیتی در زندگی ما ندارد. پس  آخرت برای ما قابل فهم نیست. آخرت برایمان یک پدیده

 یک عالمت سوال ایجاد شد؛ 

تک کارها باید بررسی شود که مبنای هر کار من چه  ما یقین نسبت به آخرت نداریم؟ در جواب باید گفت: تک

 )باآلخره هم یوقنون(.شود  % کارهایمان بر مبنای آخرت شود، این می100رویم که  % کارها پیش می2بود. پس؛ از 

 تک مفاهیم را در خودش تثبیت کند و بفهمد.  قرائت یعنی تک

 رو بگذارد و عمل کند. تالوت جنبه عملی دارد یعنی آیات را پیش

کند. شاید سوال شود  جا اضافه بیانی است، حقّی که یقین است. شبیه صفت و موصوف تعریف می الیقین؛ این حقّ

ه است! این حالت از اضافه، شبیه به صفت و موصوف است و بلکه اثر بیشتری دارد. چرا صفت و موصوف نیاورد

 شود. یعنی قابل اتکا و اتصال است. گاه که در لباس یقین ظاهر می شود که حقّ آن معنایش این می
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ده است. گوییم که قابل اتکا و اتصاف است یعنی خداوند عنایت کرده است و نامحدودی لباس تعیّن پوشان وقتی می

 الیقین یعنی پوشاندن لباس تعین به نامحدود. پوشاندن لباس به نامحدود بسیار کار عظیمی است. حق

گوید که این تمام کالم  دانیم، خدا نامحدود است. کالمش نامحدود است. ولی می وقتی قرآن را کالم خدا می

 کند. ا مرئی میخدایی است که قابلیت اتصال دارد. یقین یک مخلوق است که نامرئی ر

 پس قرآن همه حرف خدا نیست، بلکه همه حرف خدایی است که قابلیت اتصال و اتکا برای انسان است.

 تواند به آن اتکا کند و باال برود. رود و می الیقین بسیار باال می مقام حق

سوره باورها و رفتارهایت را به  3 توانید براساس این اند. شما می الیقین اند. حق سوره واقعه و حاقّه و قارعه سور یقینی

محکم متصف کنید. حقایق را قابل دسترسی کرده است. بنابراین خودش یک مخلوق است. پس انسان به میزان 

کنید و نه به اندازه سراب  خوردن رفع عطش می کند. شما به اندازه آب مندی از یقین است که یقین پیدا می بهره

بندی کنید، دیگر این  خواهید اولویت رود، شما وقتی گفتید که بین امور یقینی می نمیدیدن! یقین با هیچ چیزی کنار 

 امور یقینی نیست.

کنید باید یا  دهد دقیقا همان امر یقینی است. آن کاری که شما می نشانه موقن آن است که همان کاری که انجام می

زنند و با هم ارتباط دارند.  موارد همدیگر را کنار نمی  مستند به مرگ، یا مستند به آخرت یا مستند به وحی باشد، این

 کننده مراتب نیست، هر چند که ما قادر به بیان آن نیستیم.  هیچ چیزی به اندازه یقین تعیین

مولفه را  3کنم این  بحث بعدی راجع به آیات قرآن است. اینکه با این تعریف چگونه وارد قرآن شویم. ولی فکر می

یم و بعد یک دور قرآن را با بحث یقین مرور کنیم؛ کجا یقین وجود دارد و کجا یقین وجود ندارد و فعال یاد بگیر

 شود کمّی کنیم یا نه؟! بعد که آیات را دیدیم به شفافیت رسیدم ببینیم که یقین را می

 بهتر است که از مسیر قرآن وارد شویم.

دسترسی و اتکا شده و انسان در اثر دستیابی و توجه به آن،  یقین حقیقتی است که توسط خداوند با نظام وحیانی قابل

 شوند. به آن حقیقت متصف و متصل می
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های حقّ را از  یقین به این معناست که خداوند به انسانی رضایت داده که بتواند به خود او )حقّ( متصل و ویژگی

 ناحیه آن انسان جلوه دهد.

 است. « حسن»و « حمد»ها  این

های حقّ را از  معناست که خداوند به انسانی رضایت داده که بتواند به خود او )حقّ( متصل و ویژگییقین به این 

دهند. در واقع آن چیزی که در رابطه با پیامر  می« احمد»ناحیه آن انسان جلوه دهد. به این انسان مقام 

دهید در واقع  وآله( می علیه اهلل پیامبر)صلیهای یقین است. شما هر وصفی که به  وآله( داریم ویژگی علیه اهلل خاتم)صلی

 دهید.  به یقین نسبت می

 است. یعنی از حق به انسان برای اتصاف به حق.« رسول»ترین واژه به یقین چیست؟  نزدیک

الیقین رسول است یعنی خودِ  مولفه هست. یعنی اگر گفتند حق 3اصال رسول خود یقین است. در خود رسول این 

 .خودِ یقین است

 شود.هر انسانی به رسول اتصال پیدا کند یعنی به یقین اتصال پیدا کرده است.آیات را که بخوانیم مشخص می

 ساعت دوم

بیند که فقط خدا هست و باقی اسباب عواملی بودند تا انسان به خدا برسد.  بیند. می بعد از مرگ انسان حقایق را می

بعد از مرگ. سطح یقین متناسب با فهم و ادراکشان متفاوت است. مهم رسند ولی  ها به یقین می در واقع همه انسان

 های خطا و هالکت نجاتشان دهد.  این است که انسان در این دنیا به یقین برسد تا این یقین از ورطه

دنیا  های بینیم که خدا یک جاریه یا کشتی نجات قرار داده تا با آن بتوانیم از تالطم اگر سوره حاقه را بخوانیم می

 فهمیم.  ها بعد از مرگ می نجات پیدا کنیم وگرنه همه این

 کنیم.  الیقین یعنی زمانی که با شهود و مشاهده فهم می عین

یقن عبارت است از حقایق نازل شده قابل طلب، قابل رویت، قابل ادراک، قابل توجه انسان که با دریافت این حقایق 

عیل ظرفی برای دریافت چنین حقایقی است یا وصف علم چنین حقایقی است. مند شود. یقین بر وزن ف تواند بهره می

 تواند وصف علم باشد.  ناپذیر است. یقین می یقین علم به حقایق شک
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شود، در  یقن عبارت است از امور ثابتِ محکمِ قابل اتکا در زندگی که موجب اتصال انسان با حقیقت مطلق می

 آورد .  نه بوجود میمدارا انسان بروزات و باورهای حق

شود، در  یقین وصفی است از امور ثابت محکم قابل اتکا در زندگی که موجب اتصال انسان با حقیقت مطلق می

 کند.  آورد و تثبیت می مدارانه بوجود می انسان بروزات و باورهای حق

 های بحث:  مولفه

 کند.  ه میمدارانه که در زندگی انسان جلو های حق . ویژگی حقایق و مولفه1

.ویژگی نزول حقایق که در دسترس انسان قرار بگیرد. حقایق مراتبی دارد. که بعضی در دسترس همه و بعضی در 2

 تواند هر چیزی را ببیند.  های خاص است. هر کسی نمی دسترس انسان

 شود.  .اثر نزول حقایق؛. مخصوص کسانی است که حقایق در قلبشان نازل می3

 ستخراج کردیم. در قرآن آیات را ا

 است. اولین مولفه هم مربوط به خود حقایق است. « آیه الریب فیه»اولین آیه، 

تواند علم داشته  آید. نمی به معنی توهّم همراه با شک است. توهّم یعنی تمثل و تخیلی که برای فرد پیش می« ریب»

 باشد. 

ها را از هرگونه قابلیت توهّم و شک مبرّا  گوید )الریب فیه( به ویژگی حقایق اشاره دارد که آن وقتی خدا می

اند. خاصیت چیزی که  ها شک کرده کند. خدا راجع به چیزهایی الریب فیه را بکار برده که اتفاقا مردم در آن می

شک کرد سیستم خودش مشکل دارد. آیات اول  کند. اگر کسی به چنین چیزهایی شک در آن نیست را بیان می

داند. دستگاه ادراکی انسان در اثر تقوا روشن  مندی از کتابی که شک در آن نیست را تقوا می سوره بقره شرط بهره

 شود.  می

 هستند: « الر(  فیه»مواردی که در قرآن 

 (9فِیهِ إِنَّ اللَّهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیعَادَ)رَبَّنَا إِنَّکَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لَّا رَیْبَ  آل عمران:
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یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا رَیْبَ فِیهِ الَّذِینَ   نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلىَ  قُل لِّمَن مَّا فىِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ کَتَبَ عَلىَ انعام:

 (12ؤْمِنُونَ)خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا یُ

یَدَیْهِ وَ تَفْصِیلَ الْکِتَابِ لَا رَیْبَ فِیهِ مِن   مِن دُونِ اللَّهِ وَ لَاکِن تَصْدِیقَ الَّذِى بَینْ  وَ مَا کاَنَ هَاذَا الْقُرْءَانُ أَن یُفْترَى (ونس:

 (37الْعَالَمِینَ)  رَّبّ

لسَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ قَادِرٌ عَلىَ أَن یخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَیْبَ فِیهِ فَأَبىَ أَ وَ لَمْ یَرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ ا اسرا:

 99الظَّلِمُونَ إِلَّا کُفُورًا 

 (7وَ أَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِیَةٌ لَّا رَیْبَ فِیهَا وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَن فىِ الْقُبُورِ) حج:

  اند.  ب و قیامت سه موردی بودند که در قرآن الریب فیه شدهمرگ و کتا

 دسته بعد آیاتی هستند که مربوط به حق هستند. 

خُّلَّقَةٍ وَ غَیرْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ میَأَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فىِ رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاکمُ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ 

وَ   نخُرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّکُمْ وَ مِنکُم مَّن یُتَوَفىَ  لَکُمْ وَ نُقِرُّ فىِ الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلىَ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثمُ  مخُلَّقَةٍ لِّنُبَینِ

عْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْا وَ تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتزَّتْ وَ رَبَتْ وَ مِنکُم مَّن یُرَدُّ إِلىَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلَا یَ

 (5زَوْجِ بَهِیجٍ)  أَنبَتَتْ مِن کُلّ

 (6دِیرٌ)ءٍ قَ شىَ  کلُ  وَ أَنَّهُ عَلىَ  ذَالِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحْقُّ وَ أَنَّهُ یحُىِ الْمَوْتىَ

 از تراب به مرگ رسید. به زمین ربط داد. 

، خود حق است، یعنى وصفى نیست «حق»آید این است که مراد از  آنچه از سیاق بر مى» در تفسیرالمیزان آمده است؛

خواهد بفرماید: خداى تعالى خود حق است، حقى  بوده باشد، بلکه مى« ان»که قائم مقام موصوف حذف شده و خبر 

الى حق است و هر کند. پس همین که خداى تع دهد و در همه چیز نظام، حق جارى مى که هر موجودى را تحقق مى
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چیزى تحققش به او است، سبب شده که این موجودات و نظامهاى حقه جارى در آن به وجود آید، و همه اینها 

 «کند از اینکه او حق است. کشف مى

خواهیم اهل یقین شویم. ابتدا باید آیات یقین قرآن را استخراج کنیم. اول باید آیاتی که الریب فیه دارند را  ما می

 اج کنیم. بعد آیاتی که حق دارند. استخر

 گیرند:  دسته قرار می 9آیات حق در 

کند. کسی که  حق را باید در سیر فاعل ببینیم. مثل مادری که با نوزاد در رحم نجوا می«: هو الحق»آیات با عبارت -

 دهد.  رشد میدهد حق است. مادر در رشد جنین اراده ندارد. خداست که جنین را  در مراحل جنینی تغییر می

 آید.  بیشتر مواجهه دارد. با این مواجهه یا هدایت و یا ضاللت بوجود می«: بالحق»آیات -

 «.وعدالحق»، «الحق قول»، «الحق دین»، «الحق»و همینطور 

ها آیات یقین هستند. اگر کسی دنبال یقین  شود و این آیه راجع به حق است. دامنه واژه حق گسترده می 200حدود 

 آید. اید ببیند حق چیست، کجاست و چگونه به دست میاست ب

هُ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ وَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَیْنَا وَ یَکْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ»

 ( بقره 91« )اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَتَقْتُلُونَ أَنبِیَاءَ 

 ورزیم.  آوریم و به آن چه پس از آن است کفر می گویند ما به آن چه بر خودمان نازل شده ایمان می می

کند. بگو اگر ایمان به تورات دارید چرا پیش از این  هاست را تصدیق می قرآن هم حق است و هم آنچه نزد آن

دهد. یعنی قبول نکردن کتاب مثل کشتن  ها نسبت می کشتید. قتل همه انبیا را به آن السالم( را می خدا)علیهمپیامبران 

سازی است. در  سازی است. سبک شیطان یقین السالم( یقین السالم( است. یکی از کارهای انبیا)علیهم تمام انبیا)علیهم

 کند.  کشی را باب می نبی سازد. به بهانه تهذیب، مقابل دین، یک فلسفه فکری می

 آیاتی که در مورد هوالحق است، اکثرا جمالت حالیه است. 
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 ( انعام 66«)وَ کَذَّبَ بِهِ قَوْمُکَ وَ هُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَیْکُم بِوَکِیلٍ»

 آید.  اند هوالحق می جاهایی که مردم استنکاف کرده

 ( انفال 32«)ا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِکَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِیمٍوَ إِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن کاَنَ هَاذَ»

کنند قرآن حق باشد. اگر یقین درست تشکیل نشود،  شود علم جزمی در مقابل یقین شکل بگیرد. اصال فکر نمی می

خواهند. متکی به امر یقینی نیست. کتاب خدا امر  ا را قبول دارند و این را میها خد گیرد. این یقین اشتباهی شکل می

کند. یقین علم جزمی به امر یقینی است نه  یقینی است. وقتی کتاب خدا بخوانیم ذهنیتمان نسبت به یقین تغییر می

 مطلق علم جزمی. در این آیه علم جزمی هست ولی متکی به امر یقینی نیست. 

 (حج 62« )الْکَبِیرُ  ذَالِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلىِ»

 اوتوالعلم در قرآن یعنی کسانی که اهل یقین هستند و نزدیکترین واژه به اهل یقین است.

یَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا یَوْمُ الْبَعْثِ وَ لَاکِنَّکُمْ کُنتُمْ لَا   لْمَ وَ الْایمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فىِ کِتَابِ اللَّهِ إِلىَوَ قَالَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْعِ»

 (56«)تَعْلَمُونَ

 توان از ناحیه برائت کسب کرد. یقین را می

 ی سبک زندگی حق را خواهد داشت. سبک زندگی باطالنه را شناخته و از آن برائت پیدا کرده، بصوررت طبیع

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

 (26هَاذَا مَثَلًا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَ یَهْدِى بِهِ کَثِیرًا وَ مَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ)فَیَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِ

خواهد قبول  شنود و نمی دانند این مثل از جانب خدا و حق است. کسی که وحی را می کسانی که ایمان دارند می

 پرسد.  کند، مدام سوال می
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خواهد تصدیق و عمل کند نه مثل کسی که می شنود برای این که  به مانند کسی که می های خدا را شنید باید حرف

کند بعد  پرسد. کسی که نخواهد قبول کند اول تحلیل می خواهد عمل کند زیاد سوال می عمل نکند. کسی که نمی

 جایی است.  جابهکند. تفاوت آن در مختصر  پذیرد بعد تحلیل می پذیرد. کسی که بخواهد قبول کند اول می می

پذیریم. این سبک  کنیم بعد می اگر در خصوص اوامر و نواهی خدا به سبک زندگیمان نگاه کنیم نوعا اول تحلیل می

 اش را بفهمی. زندگی کافرانه یا باطالنه است. اول باید حجاب را رعایت کنی بعد فلسفه

وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَیْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُّواْ   یَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضَئهَا فَوَلّتَقَلُّبَ وَجْهِکَ فىِ السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّ  قَدْ نَرَى»

 (144«)افِلٍ عَمَّا یَعْمَلُونَوُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ لَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَ مَا اللَّهُ بِغَ

که قبله  یکی از موضوعاتی که در تاریخ اسالم مطرح بوده و خیلی هم شکاف ایجاد کرده بحث قبله بوده است. این

بینیم. هرجا که باشید به سمت خدا  گوید ما تو را می در ابتدای اسالم به سمت بیت المقدس بوده است. خدا می

پذیرفتند  کتاب این را می دانند که حق است. اگر اهل ت و میهای آسمانی بوده اس روبرگردانید. این خبر در کتاب

 افتاد؛ چند  اتفاق می

 گرفت.  دانستند و امت واحده شکل می وحی را چیزی متصل به خدا می -

 فهمیدند حق است.  دیدند می کتاب وقتی این اتفاق  را می خود اهل - 

وآله( این توانایی را داشت.  علیه اهلل است و پیامبر)صلیعوض کردن جهت و قبله باالترین سطح تغییر در یک نظام 

العیاذ باهلل مثل این است که در یک کشور ناگهان واحد پول را تغییر دهند. یا مثال این بجای پول مبادله کاال به کاال 

صال شود حق، چون ات ها هم سیطره دارد. کسی که ولی است خودش می را جایگزین کنند. نظام والیی روی جهت

 دارد. )علی مع الجق و الحق مع علی(

 های الهی و... فعل نبی، احکام صادر شده از نبی، مثل حق:

کْفُرْ بِهِ  بِهِ وَ مَن یَبَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَ مِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسىَ إِمَامًا وَ رَحْمَةً أُوْلَئکَ یُؤْمِنُونَ  أَ فَمَن کاَنَ عَلىَ»

 (17« )اسِ لَا یُؤْمِنُونَمِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَکُ فىِ مِرْیَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الحْقُّ مِن رَّبِّکَ وَ لَکِنَّ أَکْثرَ النَّ
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 واژه بیّنه هم جزء این شبکه مفهومی است. 

 دی یقین است. مقابلش است. هم یکی از کلمات کلی«ُ فَلَا تَکُ فىِ مِرْیَةٍ مِّنْه»

اش به این مطلب  اش دارد بخاطر گرفتاری به مریه است. باعث شده توجه یعنی هرکسی اختاللی در نظام مسلمانی

شوند. گفته است الیومنون چون  جلب نشده است که وحی و رسول حق است. به همین خاطر مردم الیومنون می

 ثمره عملی یقین اعتقاد و ایمان است.

بود. حاال  السالم( هم بود باید ایمانتان در حد اعال می تان به اندازه کتاب موسی)علیه مسلمانان اگر کتاب آسمانیای 

السالم( امام و رحمت بود. پس قرآن دیگر چه چیز ارزشمندی است. هر قدر  که دیگر قرآن است. کتاب موسی)علیه

شود و  ید. اگر قرآن در زندگی نباشد انسان دچار مریه میتان وجود دارد همان قدر ایمان دار قرآن در صحن زندگی

 خودش هم خبر ندارد. مریه و شک چیزهایی نیستند که انسان از آن خبر داشته باشد. 

 سوره حج آیات زیادی راجع به حق دارد. 

صِرَاطٍ   هِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِلىَوَ لِیَعْلَمَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّکَ فَیُؤْمِنُواْ بِ»

 ( حج54« )مُّسْتَقِیمٍ

شود. مخبت یعنی رام، خاضع و محکم است.  گیرد. کسی که موقن می شود مخبت می اخبات در مولفه سوم قرار می

گیرد. در اثر توجه و ایمان  ها را به او سپرد. تصمیم حق می انسانتوان جان  ای که آرامشی دارد که می مثل فرمانده

 شود.  است که اخبات پیدا می

 تری است. شناور است. اخبات فقط برای مولفه آخر است.  اوتوا العلم وصف کلی

 سرلشکران توحیدی به نسبت رجوعشان به حق قابل اعتمادند. سردوشی سرداران دینی براساس اخبات است. اخبات

 براساس ایمان است. ایمان براساس اتصال به امور یقینی است. 
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اخبات یعنی جریانی در فرد که بتوان به او اعتماد کرد و نیرو دستش داد، با خیال راحت به او مأموریت سپرد. آدم 

اوتوالعلم از شود. مخبت و  ها در اثر اتصال فرد به حق ایجاد می متواضع و رام و منعطف و قابل اعتماد. این ویژگی

 واژه های یقین در قرآن هستند. 

 ( قصص53« )عَلَیهْمْ قَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا کُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِینَ  وَ إِذَا یُتْلىَ»

( 53« )ءٍ شهَیدٌ شىَ  کلُ  لَهُمْ أَنَّهُ الحْقُّ أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلىَ  یَتَبَینَ  سَنرُیهِمْ ءَایَاتِنَا فىِ االَفَاقِ وَ فىِ أَنفُسِهِمْ حَتىَ»

 فصلت

 نتیجه سوره این آیه است. 

در ادامه گفته خواهد شد که یقین حتما محصول نشان دادن و به رویت رساندن است. چیزی نیست که فرد خودش 

 دهند.  ببیند. به انسان نشان می

اتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنرُیَهُ مِنْ ءَایَ  نَ الَّذِى أَسْرَىسُبْحَا»

 ( اسراء1«)الْبَصِیرُ

 لنریه یعنی به او نشان دهیم. 

 ( انعام 75« )مَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَوَ کَذَالِکَ نُرِى إِبْرَاهِی»

 به ابراهیم نشان دادیم. 

یقین عبارت بود از حق قابل ادراک و قابل رویت. کسی اگر بخواهد حق را ببیند باید نشانش دهند. بنده باید در 

 خودش ظرفیت ایجاد کند تا به او نشان دهند. 

ایم. قبال شهود برای عرفا بوده است.  یقین شهودی است. ما از شهود معنایی قابل دسترس و همگانی ایجاد کرده ذات

 تواند اتفاق بیفتد ولی درجه دارد.  شهود برای همه می
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کند. هر چه وصل به خداست قابل اتکاست. هر چه وصل به خدا  اتصال به وحی است که در انسان یقین ایجاد می

 توانند از وحی بهره مند شوند.  ی است و همه میباشد وح

شود که فرزندش را قربانی کند. هیچ استداللی پشت این قضیه نبود  السالم( در داستانش امر می حضرت ابراهیم)علیه

داند که پدر متصل به وحی است.  کند و می السالم( هم به پدر شک نمی کند. حضرت اسماعیل)علیه ولی شک نمی

 ه است. خواندن آیات خیلی مهم است. اش کند. به هر دو وحی شد کند که قربانی از پدر درخواست می

بینیم که تو  نیستیم که ببینیم. اگر هستیم چرا نمی« هم»خدایا مگر ما جزء «.سَنرُیهِمْ ءَایَاتِنَا فىِ االَفَاقِ وَ فىِ أَنفُسِهِمْ»

 مم؟.. فه حقی. اگر نیستیم کاری کن که ما جزءشان بشویم. خدایا من هنوز انه الحق را نفهمیدم. کی این را می

خواهیم رویت در آفاق و انفس را در ما بوجود آورد. تا حق  کند. از خدا می در انسان ایجاد می« دعا»این آیات، 

 خواهیم چنین شود.  شود. از خدا می بودن خدا را بفهمیم. با خواندن این آیات در ما اقتضا، توقع و انتظار تولید می

کند ازین نظر که  کند برای این که مراقب و ذاکر باشد و هم کفایت می شهید بودن خدا بر انسان او را کفایت می

 «. ءٍ شهَیدٌ شىَ  کلُ  أَوَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلىَ»اگر مورد ظلم و خشم واقع شد، بداند خدا جای حق نشسته است. 

ق این است. رزقمان آب و نان نیست. باید دهد. ما رزقمان در دنیا از حقای سطح توقع انسان را در زندگی دنیا تغییر می

 طور حس کنیم.  عالم را این

خدا هم شهید است هم شاهد است هم مشهود. شهید دانستن خدا منشأ توکل است. نیرویی است که همیشه با 

 شماست و توانمند است. 

وره رعد و شوری تمامی سوره شوری راجع به وحی است. سوره عجیبی است برای تقویت یقین در انسان. دو س

 شان هم با بقیه سوره ها متفاوت است.  برای تقویت یقین هستند. حروف مقطعه

 ( شوری 17« )وَ الْمِیزَانَ وَ مَا یُدْرِیکَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِیبٌ  اللَّهُ الَّذِى أَنزَلَ الْکِتَابَ بِالحْقّ»

 دهی کند.  تواند باور را وزن ست. یک عمل میحقِ میزان یعنی حق قابل دسترس که سنجش اعمال مان با آن ا
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أَلَا إِنَّ الَّذِینَ یُمَارُونَ فىِ السَّاعَةِ لَفِى  یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِهَا وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنهْا وَ یَعْلَمُونَ أَنَّهَا الحْقُّ»

 ( شوری 18« )ضَلَالِ بَعِیدٍ

ها واقف است. ولی کسی که  دهد. چون به تمام آسیب پزشک وقتی بخواهد دارو بدهد با ترس و لرز می ل:(ستعج

 دهد.  خیال دارو می علمش را ندارد، راحت و بی

 شود.  برآیند علم این است احتیاط و دقت انسان بیشتر می

ارد. کسی که یقین به رحمت خدا اگر کسی اهل یقین شد تأثیر و تأثرش از حق بیشتر می شود. خشوع بیشتری د

 ترسد که این خوبی را از دست بدهد.  تر است چون می دارد مراقب

 است. آیات بالحق خیلی متنوع است. « بالحق»دسته سوم آیات  -

 به بعد.  71سوره بقره آیه 

 ها مطرح شده است ادعا بوده است.  ها تمسک به حق بهانه است. هر جا بالحق توسط انسان بعضی وقت

 ( بقره 119«)بَشِیرًا وَ نَذِیرًا وَ لَا تُسْلُ عَنْ أَصحْابِ الجْحِیمِ  إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ بِالْحَقّ»

انسان مطرح بشود ادعاست. اگر کسی وصل  هاست. اگر از سمت  نوعا هر جا بالحق هست اشاره به بسترها و مواجهه

 تواند بالحق بگوید، مگر به ادعا. به خدا نباشد نمی

بستر دنیا با انواع نیاز در انواع تعامل و مواجهه با دیگران و اشیاست. انسانی که فقیر مطلق است و در دنیای پر از 

 خطر، تالطم، تعلق و زینت. 

رض و سما قرار دهد و انسان را از این وضعیت به وضعیت ثابتی برساند. دقیقا خواهد این را سببی متصل بین ا خدا می

مثل یک کشتی در سوره حاقه. انسان با تغییر و تغیرات به یک نظام والیتی متصل شود که در نتیجه بشود معرکه 

مرگ، بیماری و... همه ها نجاتش دهد.  شهود او در حق بودن اهلل. همه تغیرات را معرکه شهود او بکند. از همه آسیب

 برایش امن وسالم شود. این سبب متصل همان یقین است. 
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هایش را با دیگران قطع کند یا در تالطم قرار نگیرد. همه این اتفاقات  به این معنا نیست که انسان تعامالت و مواجهه

دهد. انسان دیگر در  ها قرار می ینشود. انسان را باالتر از ا شود و یک بعد به انسان اضافه می معرکه شهود انسان می

دهد تا غرق نشود و روی آن قرار بگیرد. یقین همین  شود. چگالی انسان را باالتر از دنیا قرار می این اتفاقات غرق نمی

رفت مثل است. سوره حاقه برای این کار است. این را  روی آب راه می السالم( )علیهاست. این که حضرت عیسی

 ارتباط دهیم به خطبه فدکیه. 

نهایت و  نهایت. اهل دنیای بی خطبه فدکیه مواجهه اهل دنیایی است با انسان متصل به یقین در دو طیف خیلی بی

 علیهاالسالم( مطرح شده یقین است.  انسان متصل به حق. این خطبه خیلی عجیب است. هر چه توسط حضرت زهرا)

وآله(  علیه اهلل کنند. بواسطه نورانی شدن عالم با پیامبر اکرم)صلی حضرت سه موضوع ظُلَم، بُهَم و غُمم را مطرح می

شود. این  شود با سوره مبارکه فلق. با غاسق، نفاثات و حاسد سوره مرتبط می این سه موضوع حل شد. این مرتبط می

 ی عجیب است. نور پیامبر یقین است. برائت از این سه یقین را در بردارد. برگردان خیل

 هر چیزی است که مایه تاریکی است و مانع نفوذ جریان نور حق است.  ظُلَم:

ها را خاموش کردن، نور نداشتن، چشم داشتن ولی نور نداشتن. حکومت طاغوت راه  بستر را تاریک کردن، چراغ

نی شدن. در درون انسان مبتال به گناه شدن و این که فضای تشخیص درون انسان تاریک انداختن و استکبار جها

 شود. ظرف و بستر را آلوده کردن، جامعه را به طاغوت سپردن و...

مربوط به چشمان من است. توانایی تمایز و تفکیک و تشخیص نداشتن. عدم اتصال به حق. مثل ذهن پر شبهه و  بُهَم:

 ابهام. 

 وافتادن، افت عملکرد و عدم توجه. از کارآیی افتادن.فر غُمم:

 سه موضوع ضد یقین داریم. برای حق است و اتصال به حق و انتقال خصوصیت از حق. 

اند که در واقع توصیف یقین  هایی گفته کردن قرآن. عبارت کنند به وصف حضرت زهرا)علیهاالسالم( شروع می

 است. 
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 «  النَّاطِقُ  اللَّهِ  کِتَابُ  عَلَیْکُمْ»

وآله( وحی را به کتاب ناطق تبدیل کرده است. خود کتاب با  علیه اهلل زند. پیامبر)صلی کتاب ناطق یعنی با تو حرف می

 زند.  شما حرف می

 « وَ الْقُرْآنُ الصَّادِقُ وَ النُّورُ السَّاطِعُ»

 شکافد.  نور ساطع یعنی پرنفوذ مثل نجم ثاقب. تا کنج مبهمات را می

 « وَ الضِّیَاءُ اللَّامِعُ»

 شود. حیات دارد.  بهجت و سرور دارد. منجر به اهتزت و ربت و انبتت می

 بَیِّنَةٌ بَصَائِرُهُ »

 « مُنْکَشِفَةٌ سَرَائِرُهُ

 کنم کسی عباراتی با این عمق درباره قرآن گفته باشد.  فکر نمی

 مُنْجَلِیَةٌ ظَوَاهِرُهُ »

 « مُغْتَبِطَةٌ بِهِ أَشْیَاعُهُ

السالم( که همه شهدا غبطه ایشان  خورند. مثل قمربنی هاشم)علیه اش را می کسی که دنباله روی قرآن باشد، همه غبطه

 خورند. را می

 « قَائِداً ]قَائِدٌ[ إِلَى الرِّضْوَانِ» 

تواند چند دستگاه فکری داشته باشد. دستگاه فکری از حق، از اتصال به انتقال صفت. این  دانم یک نفر می نمی

 دستگاه یقین است. 
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 های تدبر با این دستگاه ها تطبیق داده شود. های روش ها یک دستگاه یقین است. سعی شد کتاب هر کدام از این

ای است  کنید. اول و وسط و آخر دارد. نطق جلوه آن به اهلل دست پیدا می مثال کتاب اهلل ناطق: بواسطه کتاب و نطق

 رسید.  که بوسیله آن به اول می

 تواند با محتوای کتاب تعامل برقرار کند و باال برود. وصف رحمانیت و هدایت است.  کتاب ناطق یعنی فرد می

 توانی باورت را به کتاب عرضه کنی و جوابت را بدهد.  می

 نی رفتارت را به او عرضه کنی و جوابت را بدهد. توا می

 توانی سوالت را به او عرضه کنی و جوابت را بدهد.  می

توانند کلیم اهلل  السالم( کلیم اهلل بود. اما االن همه می کتاب ناطق، عنصر کلیم اللهی شدن است. قبل تنها موسی)علیه

ها عمومی  وسیله قرآن وحی و تکلم خودش را برای انسانکنیم خدا مثل ما بخیل است! خدا ب شوند. چرا فکر می

 ای ندارد. کند. خداوند با بخل میانه می

 أَتْبَاعُهُ مُؤَدٍّ إِلَى النَّجَاةِ»

 اسْتِمَاعُهُ بِهِ تُنَالُ حُجَجُ اللَّهِ الْمُنَوَّرَةُ  

 وَ عَزَائِمُهُ الْمُفَسَّرَةُ وَ مَحَارِمُهُ الْمُحَذَّرَةُ 

 تُهُ الْجَالِیَةُ وَ بَرَاهِینُهُ الْکَافِیَةُوَ بَیِّنَا

 وَ فَضَائِلُهُ الْمَنْدُوبَةُ وَ رُخَصُهُ الْمَوْهُوبَةُ 

 «وَ شَرَائِعُهُ الْمَکْتُوبَةُ 
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شود که یک دور  بند بند این خطبه عمیق و عجیب است. برای توسل، برای خواندن و فهمیدن خطبه، پیشنهاد می

 رسد قفلش را حدیث کسا باز کند. نظر میحدیث کسا خوانده شود. ب
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کا  رث    )جلسه     دوازدهم(مبارهک   سوره            30/11/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ت

 

زنجیره بحث ما سوره تکاثر و حیات دنیا، علم و یقین بود. بحث یقین به این سمت رفت که یقین حیثیت مستقل از 

انسان دارد، ساختار دارد و قابل مطالعه است. خصوصیت این بحث درباره ارتباط با شاکله حیات دنیا است. هر قدر 

ین پایدار و قابل اعتماد است. مثل این که یقین عَلَمی است که حیات دنیا ناپایدار و غیرقابل اعتماد و متغیر باشد، یق

 کند. حیثیت پایدار و قابل اتکا دارد.  در برابر شاکله حیات دنیا بر پا می

 « سورة مبارکه یونس»

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 (1الر تِلْکَ ءَایَاتُ الْکِتَابِ الحْکِیمِ)

رَجُلٍ مِّنهْمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبهِّمْ قَالَ   ا أَنْ أَوْحَیْنَا إِلىَأَ کاَنَ لِلنَّاسِ عَجَبً

 (2الْکَفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ مُّبِینٌ)

 است.« قدم صدق»ها  ن واژههای مختلفی آمده است. یکی از ای پایداری و استقامت در قرآن با واژه

 

عَلىَ الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِیعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ   اسْتَوَى  اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَیَّامٍ ثمُ  إِنَّ رَبَّکمُ

  (3تَذَکَّرُونَ) ذَالِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ أَ فَلَا

 بینیم. ثبات و استقامت و پایداری همان یقین است. خوانیم رد پای یقین را در تمام آیات می وقتی آیات قرآن را می

عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَ الَّذِینَ واْ وَ إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ یَبْدَؤُاْ الخْلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ لِیَجْزِىَ الَّذِینَ ءَامَنُ

 (4کَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِیمٍ وَ عَذَابٌ أَلِیمُ بِمَا کاَنُواْ یَکْفُرُونَ)
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حِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَالِکَ إِلَّا هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَ قَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْ

 (5)مولفه اول( یُفَصِّلُ االَیَاتِ )مولفه دوم( لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ)مولفه سوم( ) بِالْحَقّ

های دنیایی. با رجوع به علم، انسان از تفصیل آیات  کند، و نه سال هایی که انسان رشد می سنین و حساب منظور سال

 گیرد. پایه و اساس یقین است. در اثر علم، یقین شکل می برد. یعلمون بهره می

 

 (6)إِنَّ فىِ اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَ النهَّارِ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فىِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ الَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَّقُونَ

 (7ا وَ اطْمَأَنُّواْ بهِا وَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ ءَایَاتِنَا غَافِلُونَ)إِنَّ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُواْ بِالحْیَوةِ الدُّنْیَ

 است و ارتباط یقین با شاکله حیات دنیا.  7اصل بحث ما آیه 

اش در مقابل شش آیه اول آمده است. امید به آخرت نداشتن و دلخوشی به امر متغیر و اطمینان به آن  و ادامه 7آیه 

 که در بستر غفلت از آخرت صورت گرفته است. 

ها و آیات یقین را بررسی کردیم. مصادیق یقین و سیر تحقق را گفتیم. به  بحث اول ما معناشناسی یقین بود. واژه

 رسیدیم که سه مولفه داشت. معنایی 

 سه مولفه (قین:

 امور ثابت محکم قابل اتکا 

 موجب اتصال انسان با حقیقت مطلق است؛ 

 مدارانه. و باورها و بروزات ثابت حق 

کند اشاره دارد. خارج از فضای زندگی انسان نیست. انسان را از  مولفه اول به ثبوت حقایقی که در زندگی جلوه می

دهد. علم حقیقی و نورانی،  اتکایی )عدم ایمان( نجات می ثباتی و بی نادانی )عدم علم( و ناتوانی )عدم قدرت( و بی

 علمی است که حیات و قدرت دارد. 
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ایمان و علم وجود دارد. یقین، کمال علم و ایمان است. کمال علم است از جهت نورانیت و  در دل مولفه اول

تواند به آن اتکا کرده و به ثبات  کند. کمال ایمان است از آن جهت که می روشنایی و قدرتی که در اثر علم پیدا می

 برسد. یقین مجمع علم و ایمان کمال یافته است. 

های نزول و جاری شدن حقایق در زندگی انسان بوسیله وحی و رسوالن است که باعث  مولفه دوم مربوط به شیوه

شده حقایق در دسترس انسان قرار بگیرد و انذار و تبشیر بشود. به مراتب حقایق و مراتب انسان وابسته است. سطحی 

 کنند.  می از آن در دسترس همه و سطحی از آن در دسترس رسوالن است. بعضی ها هم از انذار اعراض

ها همراستایی با حقایق را برگزیده و بعضی از این  شوند. بعضی ها به دو گروه عمده تقسیم می در این سطح انسان

 کنند.  همراستایی اعراض می

 « سورة مبارکه یس»

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 (1یس)

 (2وَ الْقُرْءَانِ الحْکِیمِ)

 (3ینَ)إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِ

 (4صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ)  عَلىَ

 (5تَنزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ)

 (6لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ)

کنند  مولفه سوم مربوط به اثر نزول حقایق است که صرفا مربوط به کسانی است که اثر حقایق را در قلبشان نازل می

این حقایق محرومند هر چند که توفیقاتی هم در زندگی بدست آورند در اثر تغیّر حیات دنیا به و کسانی که از 

 شود. تعبیر قرآن در این مورد، هالکت است.  فراموشی منجر می
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 نتیجه یقین در این آیات سوره یونس است. 

 (9بِإِیمَانهِمْ تَجْرِى مِن تحَتهِمُ الْأَنْهَرُ فىِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ)إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ یهَدِیهِمْ رَبهُّم 

 (10الْعَلَمِینَ)  دَعْوَئهُمْ فِیهَا سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَ تحَیَّتهُمْ فِیهَا سَلَامٌ وَ ءَاخِرُ دَعْوَئهُمْ أَنِ الحْمْدُ لِلَّهِ رَبّ

ای این موضوع واضح است.  ولفه فوق هستند. در جزوه تدبر سورههمه آیات قرآن بدون استثنا درصدد تبیین سه م

های  کنید. یکی از وجه کنید در واقع این سه مولفه را از آیات استخراج می بندی می وقتی حقایق و بروزات را دسته

خود گوید. بعضی از آیات سه مولفه را در  حق الیقین بودن قرآن همین ویژگی است. همه قرآن از یقین سخن می

 دارند. 

اتِنَا إِنَّ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُواْ بِالحْیَوةِ الدُّنْیَا وَ اطْمَأَنُّواْ بهِا وَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ ءَایَبعضی از آیات یک مولفه دارند: 

 (7غَافِلُونَ)

حقایق و منافع حقایق در زندگی اشاره دارند تر به یقین بپردازیم آیاتی که به حقایق و جریان یافتن  اگر بخواهیم دقیق

 کنیم.  رجوع می

کنند. آیاتی که در صدد تبیین کلمه حق هستند،  با تاکید به مولفه اول مطالب را مطرح می« الریب»هایی مثل  عبارت

 کنند.  به نزول و جاری شدن حق در زندگی انسان اشاره دارند. منافع را بیان می

 آیات مربوط به نزول کتاب و جاری شدن حقایق و آیات آن در مورد استقرار حقایق در زندگی هستند. 

 کنند.  های اتکابخشی را بیان می کنند. ویژگی آیات تاکید، حصر، قسم، شرط بطور خاص حقایق را مطرح می

 ق و وصل شدن به حق. یقین در قرآن ساختار دارد و این ساختار سه مولفه دارد. حق، سبب اتصال به ح

هایی که از آیات استخراج  کند و کسی که این تعریف را قبول ندارد به مهارت هایی تولید می این تعریف مهارت

 رسد.  شود نمی می
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معروف است. « حق اهلل»تعریف یقین نمودار خطی دارد. تعریف حجت نمودار مثلثی دارد. ساختار یقین در قرآن به 

اند با مولفه اول سر و کار دارند. آیات مریه،  ه با حروف مقطعه و تنزیل کتاب شروع شدهسوره قرآن ک 29همه 

 شک، تبعیت از ظن و...

رود تا یقین از او ساقط شود. مثل  دهند. فرد آنقدر به موضوعی کلنجار می مکانیزم ضد یقین را نشان می« مریه»آیات 

 دهم.  کنم و آخرش آن کار را انجام نمی دل دیگر را دخیل میاین که پدرم چیزی از من خواسته است، و من هزار م

تواند به  آید و نمی به معنی توهم همراه با شک است. توهم تصور، تخیل یا تمثلی است که برای فرد پیش می« ریب»

 چیزی علم داشته باشد و با شک و گمان همراه است. 

 صور نیستند که برایشان تمثلی بوجود بیاید. چیزهایی که خدا برایشان الریب فیه آورده است، قابل ت

نشیند. مانند خداوند.  شود نه از مسیر تصور. بر جان انسان می چیزی که از مسیر تصدیق، تصدیق می الر(  فیه:

 توان تصور کرد.  کند. قرآن و وحی را نمی کند، تصور نمی فهمد و تصدیق می انسان، بودن خدا را می

ق فهم و وجدان و علم حضوری تصدیق می شوند نه از مسیر علم حصولی ال ریب فیه چیزی که مستقیما از طری

 هستند. 

 آید.  شود قابل شک است. علم حصولی در اثر کنش و واکنش قوه خیال با محیط اطراف بوجود می آن چه تصور می

ایی که مربوط به وجدان ه گویند علم تنها از طریق تصور و تصدیق بوجود می آید. در صورتی که علم در منطق می

آید. تصور قابلیت  شود. یقین قابلیت تصدیق دارد و به تصور در نمی است قابلیت تصور ندارد و مستقیما تصدیق می

ریب و شک دارد. ما باید براساس یقین عمل کنیم نه براساس تصورات و توهمات. )هل جزا االحسان اال االحسان( 

 ( تصدیقی است. قانون تصدیقی است. )أ اله مع اهلل

ها  ها امری احکامی است. روح جاری در یک سوره است. وجدان حقیقی شماست که آن را با واژه غرض در سوره

 کنید.  بیان می
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کند. با علم  در فصل دوم که ساختار یقین با ساختار انسان بررسی شده است، یقین با فطرت انسان ارتباط برقرار می

 بریم.  هایمان در دنیا پی می یله یقین به داشتهحضوری ارتباط دارد. ما بوس

در دنیا مشاهده خیالی و وهمی داریم ولی در قیامت نداریم. در یقین رؤیت و مشاهده هست. ولی خیالی و وهمی 

افتد که علم حصولی نیست. علم الیقین هم جایی است که  نیست. عین الیقین همین است. عین الیقین جایی اتفاق می

عریف از یقین به معنی ارتباط با حق و وجدان با حق کند. این ت انسان به جای علم حصولی به علم فطری مراجعه می

 در جریان زندگی است. این فطری است. 

مان علم حصولی و حضوری کجاست. اگر نتوانستیم توهمات و تصورات را باید متوجه شویم که در دستگاه ادراک

های آینده،  گذشته و آرزوی شویم خاطرات ای مواجه می رسیم. وقتی با مسئله با علم فطری جدا کنیم به یقین نمی

 شود.  شود و مبنای عمل ما می تمنیات و حب و بغض ها بر ما حاکم می

آور نیست. اگر  شود. اگر چنین نباشد و تصدیق درونی نداشته باشد یقین در درون خودمان فهم می« انذار»معنی 

الریب فیه باالترین توصیفی است که توان به او اعتماد کرد.  حقیقت رسول وجدان نشود و در تصور فهم شود نمی

 دهد.  خدا از امر یقینی ارائه می

 دسته هستند؛ هوالحق، انه الحق، باالحق، حق، دین الحق، بعد الحق،الحاقه، غیر الحق. 9است. « حق»واژه بعدی 

 کتاب، دسته بعدی هستند. « تنزیل»و « نزول»آیات 

و « امتراء»، «مریه»ای به نفع خودش کسب کند.  تواند بوسیله آن بهرهبه معنای تردد در امری است. یعنی فرد ب« مریه»

 در قرآن آمده است. « تماری»

 

 (109مُوَفُّوهُمْ نَصِیبهَمْ غَیرْ مَنقُوصٍ)فَلَا تَکُ فىِ مِرْیَةٍ مِّمَّا یَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا یَعْبُدُونَ إِلَّا کَمَا یَعْبُدُ ءَابَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَ إِنَّا لَ
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های تکنولوژی و حاکمیت قدرت و زور تو را به  های غیر خدا تو را به شک نیاندازد. پیشرفت مواظب باش عبودیت

 شک نیاندازد. 

 دهد. کلمه حق قسمت آخر است.  کند. تنوع ستمکاری را نشان می تمام آیات قبلش را یقینی می« فاء»این آیه با یک 

هاى گذشته و سرانجام شرک و فسق و لجبازى و انکار آیات خدا و هاى امتانپس از آنکه داست»گوید:  المیزان می

کردند، براى پیغمبر گرامیش تفصیل داد، خاطرنشان  استکبارشان را از قبول حق که انبیاى آنان بدان دعوت مى

خرین یک سازد که چگونه رفتارشان ایشان را به هالکت و عذاب استیصال و در آخرت و روزى که اولین و آ مى

سازد و پس از آنکه در آیات گذشته آن تفصیالت را خالصه  شوند به عذاب دائمى دوزخ مبتال مى جا جمع مى

ها عبرت دهد که او و هرکه پیرو اوست از آن داستان نموده، اینک در آیات مورد بحث به پیغمبرش دستور مى

مى را جز به سوى هالکت و انقراض رهنمون گیرند و براى خود کسب یقین کنند، که شرک و فساد در زمین آد

بر ستمکاران  شود، ال جرم باید دست از طریق عبودیت برنداشته، خویشتندارى و نماز را شعار خود سازند، و نمى

رکون و اعتماد نکنند که اگر چنین کنند آتش آنان را خواهد گرفت، و دیگر جز خدا یاورى نخواهند داشت، و 

د شتافت، و باید بدانند که همیشه برد، با خداست و منطق کفار همیشه منکوب و خوار شان نخواهکسى به کمک

خواهد  دهد، جز براى این نیست که مى شان دهد، چه اگر خدا مهلتشان مىاست هر چند خدا چند صباحى مهلت

وه دارند به فعلیت کلمه حق را که قضا و قدرش بر تثبیت آن رانده شده استوار سازد )یعنى آنچه که ایشان، در ق

رساند تامین و  برساند و حجت بر آنان تمام شود( و بزودى این منظور در قیامت که ایشان را به کیفر کردارشان مى

 39«گردد. تکمیل مى

هایی است که فرد با خود از نظر منافع دنیایی دارد. این کلمه در قرآن منفی و  نوعی تردید است، درگیری مر(ه:

 است.  مقابل حق و یقین

 در سوره انعام داریم.  امتراء:

                                                           
 57، ص: 11 ترجمه تفسیر المیزان، ج  39
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شود که خرج نکرد و غیره. فرد همه  گوییم تاالر را باید بگیریم و نمی مثال امر آمده که ازدواج را ساده بگیریم. ما می

است. همه « امتراء»گیرد. کلنجار رفتن برای در رفتن همان  دهد و عذاب وجدان می این اشتباهات را انجام می

کنند. غنا حرام است، حتی اگر در صدا و سیمای  می دانند که غیبت حرام است اما توجیه بصورت فطری می

 جمهوری اسالمی باشد. ربا حرام است، حتی اگر در بانک جمهوری اسالمی باشد. 

های فکری اقتصادی  های گلدکوئیست. اتاق فکر و بارش اندازد، مانند شبکه این را در سیستم جامعه می تماری:

 کارشان تماری است. 

اند. الزم نیست یقین بدست بیاورند. الزم است  ها با یقین پا به دنیا گذاشته شناسد. .همه انسان ها را می خدا این آدم

 کنند که یقینشان از دست برود.  ها این است که کاری می شان را از دست ندهند. مشکل انسان یقین

 کنیم.  ایم و می هگردد به توجیهاتی که زمانی کرد ها و مشکالت زندگی و مملکت مان برمی تمام بدبختی

 شده است. « امتراء»محکم و متشابه حق است ولی ابزاری برای 

ها این را  شود که اقتصاد دان گویند اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد بدون وابستگی به نفت. چطور می وقتی رهبر می

ها  زنند. خیلی از دولت ا میدهند و فقط حرف اقتصاد مقاومتی ر طور وابستگی به نفت را ادامه می فهمند؟! همیننمی

شود به این که ممکت سقوط کند و به هالکت برسد.  ها منجر می اند. این استفاده کرده« تماری»و « امترا»، «مریه»از 

 شود این را نفهمند؟ اند؟! مگر می اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مبتنی بر تولید ملی. اما واقعا چطور متوجه نشده

بکنند. سبک زندگی « امتراء»دهند که  بینند به خودشان مجوز می می« امتراء»و زعمای قوم  چون مردم از اشراف

 شود. می« امتراء»ایرانی 

اند. دنبال حکم گشتن برای  یعنی دنبال قید گشتن برای انجام ندادن وظیفه. مثل کاری که بنی اسرائیل کرده« امتراء»

« امتراء»کند به غیر ربا.  . مقررات بانکی که ربا را در ظاهر تبدیل میزیرآبی رفتن. بهانه و توجیه برای دور زدن حق

 در زندگی خانوادگی یعنی نداشتن اختالف. توجیه نکردن و کوتاه نیامدن. 
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شک به معنی عدم یقین در امر یقینی است. این حرف سنگینی است. آخرت و خدا برایش قطعی نباشد و در ساختار 

 اش بروز نکند.  وجودی

 نسبت علم و جهل در موضوعی حالت تساوی داشته باشد.  در لغت:شک 

 گویند علم.  نسبت دانستن از جهل بیشتر است اما قطعیت ندارد. وقتی کامل باشد می ظن در لغت:

 گونه نیست.  شک در قرآن این

دانند  د میدرص 99ای که خداوند گفته است. شک در مورد حجاب.  عدم قطعیت نسبت به امر قطعی شک در قرآن:

 کنند. شک حتی به اندازه یک درصد کافی است تا حکمی را انجام ندهد.  حجاب قطعی است اما عمل نمی

دانیم امر یقینی چگونه در زندگی  دانیم امرهای یقینی چیست. مشکل دوم این که نمی مشکل این است که ما نمی

 شود.  جاری می

کنیم. این که خدا رزاق است، چگونه وارد زندگی بشود.  یمشکل سوم این است که گاهی به امر یقینی شک م

طور که انسان در هیچ حالتی دست به مال حرام نزند و پیوسته دنبال رزق حالل باشد. حتی اگر کاری نداشته  این

 باشد، درآمد حرام را توجیه نکند. 

از این بحث نیست. اگر  تر کنیم. هیچ بحثی در روی کره زمین مهم در فصل بعدی در همین مورد صحبت می

 های انسان در این بحث باز شود، در همه بحث ها باز شده است. اگر باز نشود هم که هیچ..! گره

گوید ای آدم به جای اینکه اینگونه حیران و درمانده باشی، این  شود. خدا می بندی می در قرآن حقایق یقینی دسته

هایی است که از یک طرف کامال سنگین  کن.  بحث یقین از بحثچهار مورد را مراقبت کن و بقیه مسائل را رها 

ها گول سختی را  رسد. از طرفی راحت و مهارتی است. ثقل سنگین و ثقل مهارتی دارد. آدم است چون به حق می

 روند اما یقین کامال مهارتی است.  خورند و دنبال یقین نمی می

 «. خَرص»و « تبعیت از ظن»دو واژه دیگر هم هست. 
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 از نظری مقابل یقین، خَرّاصون است. 

 یقین، علم و ایمان است. علم باال و کامل و اعتماد به او یقین است.  خَرص:

 یعنی گمان به چیزی و عدم اعتماد.  خرص:

مثال خواستگاری آمده است که ایمان دارد و مشکل مالی هم ندارد. برای رد کردن خواستگار دالیل بیهوده 

 است. « یخرص»ص است. استناد به دالیل واهی آورد. این خَر می

مگر »ایم؟!  ها را از کجا آورده ، این جمله«خدا نخواست ما عالِم بشویم»، «خدا نخواست ما جزء مومنین باشیم»

 و... )ان هم اال یخرصون...(« شود همه آیه اهلل بهجت بشوند می

 سوره مبارکه ذاریات 

 (13( یَوْمَ هُمْ عَلىَ النَّارِ یُفْتَنُونَ)12( یَسْلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ الدِّینِ)11هُمْ فىِ غَمْرَةٍ سَاهُونَ) ( الَّذِین10َقُتِلَ الخْرَّاصُونَ)

 ها در روز قیامت است.  خرص این

*** 

 ساعت دوم

کنیم تر بحث کنیم و بر روی ارزیابی یقین دقت  کنیم و قصد داریم که در ادامه جزئی شاکله بحث یقین را مطرح می

 و جستجو کنیم کجای کارهای ما ایراد دارد. چرا نتوانستیم برخی حقایق را درک کنیم و غیره.

چه که از قرآن استخراج شده ارائه خواهد شد تا شما ببینید که این معنا چطور استخراج  معنای یقین را براساس آن

کردید آیا به این  ودتان روی یقین کار میشده است. شأن اولیه کالس، شأن پژوهشی است. باید ببینید اگر شما خ

توانید اگر قسمتی از کار ما ایراد داشت بگویید به این قسمت ایراد وارد است و  رسیدید یا نه. آیا شما می تعریف می

 طور شود. بهتر است فالن
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ساختار انسان  شما االن باید ببینید که نحوه استخراج مطلب، اثبات مطلب چگونه است و اینکه یقین چیست و در

رسانند. بنابراین اگر روش ما اتقان داشته باشد  آید چطور ما را به معنای یقین می چگونه است، آیاتی که در قرآن می

گذارد اما اگر این بحث در  توانیم اطمینان کنیم و به طور طبیعی آن اتقان در ما اثر می ما طبیعتا به نتایج بحث هم می

کنیم و صفر صفر برنده رسیم نیز هیچیک از موارد را قبول نمی تند، آن جایی که به عملیات میبدو امر برای ما جا نیاف

 شویم! می

بندی کردیم و فهمیدیم یقین به امری بیرون از انسان اطالق  در جلسه قبل آمدیم آیات یقین را بررسی و دسته

 مولفه دارد: 3شود که  می

 حق است؛ (1

 سبب اتصال به حق است؛ (2

 به حق است.وصل شدن  (3

 

 آ(ات مرتبط با سب  اتصال به حق

کنیم. در قسمت مولفه دوم است و وحی  حال داریم آیاتی که مربوط به رسول و وساطت است را بررسی می

اند که دست انسان را بگیرند و به سمت  ای دارند و آمده ها همه حالت واسطه محتوای انذار است و در واقع این

خواهیم مستقیم به خدا  گویند که ما می توانستیم اتصال پیدا کنیم، برخی می ول نبود، ما نمیپروردگار بروند. اگر رس

 وصل شویم، این هم مستقیم است اما مستقیمی که صراط مستقیم است.

 گیرند. هستند، در این قسمت جای می« رسول»آیاتی که مشتمل بر  (1

 .است، حاالت وساطت دارند« آیات»آیاتی که مشتمل بر کلمه  (2

 هستند، حاالت وساطت دارند که در تدبر کالم باید بررسی شوند.« قوانین هستی»آیاتی که مشتمل بر  (3

 

 توجهی به حقا(ق است! دسته آ(ات سوم که در باب توجه و بی
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 آیند. های شیوه نزول و جاری شدن حقایق در این قسمت می ویژگی

 در قرآن یک سری قواعد حاکم است که مهم است:

های شدید را بیان کرده و از  ای رویگردانند و خدا حالت کنند و عده ای به حق توجه می قرآن عدههمه  در (1

حالت میانه حرفی به میان نیاورده است. بنابراین هر وصفی در نهایت کمال در هر دو طیف است و هر کدام 

سی نگوید که چرا انبیاء آمدند کنند، مثال )سواء علیهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم(، ک بر موقعیتشان پافشاری می

 بلکه ایشان در سر طیف هستند.

ها  ها آمدند و داستان پیش می رود از مولفه دوم است، اینکه انسان گوید مرسلون نزد آن در سوره مبارکه یس که می

مولفه دوم گویید، وقتی  گویید همه را می شوند هم به واسطه مولفه دوم است. پس وقتی مولفه اول را می دسته می 2

 گویید. گویید ولی رویکردها متفاوت است. در رویکرد اول حق را می گویید باز همه را می را می

 ای باید دید. آید و گاهی یکپارچه بینیم؟ یک جاهایی این به کار ما می تا مولفه می 3چرا ما 

داشته باشند. اینطور نیست که  سطح را 3شود الزم است که هر کدام  هایی که برای این سطح کار انجام می مولفه

هایشان احکام  بندی گونه نیست. طبقه شان این بندی تاست؛ اسم است یا حرف است یا فعل. طبقه 3« کلمه»گویید  می

کنیم، روز آن است  قسمت تقسیم می 3های ثبوت و اثباتی است یعنی روز را مثال به  بندی به تفصیل است یعنی طبقه

ها نوعی پیوست دارند. یک مفهوم ظاهر و یک  آن است که شب بعدش باشد و غیره. اینکه قبلش شب باشد، روز 

ها را در  مفهوم نهفته است. این مثل اسماءاهلل است که مثال گفتید رحمان، قطعا رحیم هم هست، مواظب باشید واژه

ایمانی در هر سوره ای شأنی  قرآن دقیق ببینید، ممکن است معنای ایمان در یک واژه دقیقا علم باشد. بنابراین هر

لطفا یقین خود را »ای علم به خداست.  توان همه را گفت که باور به خداست بلکه گاهی ایمان در سوره دارد و نمی

 «محکم نگه دارید

شود این فطرت شکوفا یا خاموش شود،  )کل یولد علی الفطره(، هر انسانی براساس فطرت آفریده شده است. می

ساله بود فطرت این مقداری الزم  7اش فطرت شود. قبال  شود همه زندگی استفاده شود یا نشود. می شود از فطرت می

 شود نیاز به فطرت و شکوفایی بیشتری دارد. ساله می 10داشت و بعدا 
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گوید محسنین، کمال احسان است و  شوند، وقتی می براساس چنین ساختاری همه آیات قرآن به عنوان شاخص می

 ال ایمان. پس مخاطب باید این را در نظر بگیرد و به دنبال مصداق اتمّ این صفات باشد.مومنین کم

تواند مصداق اتمّ داشته باشد. پس قرآن  السالم( را نداشته باشد نمی پس اگر کسی در نظام درونش ائمه)علیهم

 است.ای ندارد. و تفسیر غیر روایی تفسیر نیست، تدبر خواندن بدون تفسیر روایی فایده

کنیم و برایمان در حاشیه است اما چنین  هایمان تفاسیر روایی استفاده نمی کنند که ما در کالس ها فکر می برخی

 نیست بلکه تفسیر بدون تفسیر روایی، اصال  تفسیر نیست.

در بین مومنین و کافرین )با اینکه در قرآن صفات دو طیف است( برخی صفات، یقین بیشتری را در درون خود 

بسیار واضح باشد و در « اخبات»دارند، مثال ممکن است در مومنین یقین خیلی ظهور نداشته باشد در حالی که در 

 است.« اعمی»مقابلش عدم یقین نیز 

 شود.  می« اعمی»، از سمت دیگرش صفت «مخبت»شما اگر از سمتی یک صفت فرض کنید، مثال 

 

 اخبات

 سوره مبارکه هود (23)خَلِدُونَ فِیهَا هُمْ  الْجَنَّةِ أَصحَْابُ أُوْلَئکَ رَبهِِّمْ  إِلىَ أَخْبَتُواْ وَ الصَّالِحَاتِ اْعَمِلُو وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ إِنَّ

شبیه یک شئ بیرونی « مخبت»فرمایند ضمیر آگاه است و تعریف  ذیل این آیه حضرت عالمه راجع به مخبت می

گویند که پایش را محکم در جایی گذاشته است و دستش را در جای  است، مخبت را از آن جهت مخبت می

طور  هم این« متوسّم»ها حتی  فتگردد، نه به فرد. در صورتی که بقیه ص محکمی بسته است. اخبات به دستاویز برمی

 اند.  های ما برخی به آن سطح نرسیده های قرآن مخبت هم هستند، اما مومن نیست. مومن

را گفته اند به زمین محکمی پا گذاشت، کم کم در مورد افراد متواضع و نرم به کار برده شد و برای کسانی « مخبت»

شود  هایشان آرام می کسانی هستند که به یاد خدا دل« مخبتین»این هایشان در حالت نرمی و خشیت است. بنابر که دل

به طوری که ایمان درونشان متزلزل نگشته و دچار تردید نگردند همانطور که زمین چنین است. به واسطه دریافت 

 لرزاند. اند. بنابراین اشیائی که بر گُرده خود دارد را نمی یک امر حق خودشان محکم شده
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 أخبت" :شود مى گفته وقتى و است، محکم و مطمئن زمین معناى به "خبت"کلمه »: است گفته اتمفرد در راغب

 و اسهل"کلمه  نظیر شد، پیاده زمین آن در یا و برود، محکم زمینى به گرفت تصمیم که است این معنایش"الرجل 

 استعمال تواضع و نرمى معناى در تدریج به و باشد، مى"رفت  بلندى به رفت، هموار سرزمین به "معناى به که"انجد 

 آمده، تواضع معناى به "الْمُخْبِتِینَ بَشِّرِ وَ"جمله  در نیز و آمده، معنا همین به"رَبِّهِمْ   إِلى أَخْبَتُوا وَ) آیه در که شده

 یعنى "قُلُوبُهُمْ لَهُ فَتُخْبِتَ"جمله  در نیز و بده، بشارت ندارند خدا عبادت از استکبارى که را متواضع افراد فرماید مى

 .گردد مى خاشع و نرم او براى دلهایشان

 او سوى به دلهایشان تمایل و او یاد به یافتنشان آرامش و اطمینان ،"خدا سوى به مؤمنین اخبات"از  منظور بنابراین، و

 نگردناد،  تردیاد  دچاار  و نشاوند  منحارف  ساو  آن و ساو  ایان  به نگشته، متزلزل دلشان درون ایمان که بطورى است،

 «لغزاناااد. دارد نماااى خاااود گااارده بااار کاااه را اشااایایى اسااات، و چناااین ایااان محکااام زماااین هماااانطور کاااه

 صدر آیه این بوده است که )افمن کان علی بیّنه من ربّه( مثل کسی است که اعمی است؟

 مؤمنین این از منظور ینکها بر دارد داللت این و اخبات، به کرده مقید را صالح عمل و ایمان تعالى خداى آیه این در»

 به اطمینان که هستند مؤمنین از خاصى افراد آن و است، مؤمنین از خاصى طایفه بلکه نیست، ایمان دارندگان عموم

 تفسیر در آیات صدر در ما که است همان خصوصیت این و خویشند، پروردگار ناحیه از بصیرتى داراى و دارند خدا

 کند، مى مقایسه مردم از خاص طایفه دو بین ما آیات این: گفتیم و آورده "... رَبِّهِ مِنْ بَیِّنَةٍ  عَلى کانَ فَمَنْ أَ"جمله 

 «.اند داده دست از را خود بصیرت چشم که آنهایى یکى و اند، الهى بصیرت اهل که آنهایى یکى

 

 اوتوالعلم

 است که جلسه پیش راجع به آن توضیح دادیم. « اوتوالعلم»وصف دوم راجع به 

ای راجع به اهل علم است که یقین درونشان رسوخ یافته است. آن طرف نیز فقدان بصیرت و نابینایی است،  کلمه

 وجه حاضر نیستند حق را بشنوند. شوند و به هیچ برای افرادی که از مسیر خدا دور می

 ت، آیات زیر است:بهترین آیا
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 بَلْ  االَْخِرَةِ فىِ عِلْمُهُمْ ادَّارَکَ بَلِ (65)یُبْعَثُونَ أَیَّانَ یَشْعُرُونَ مَا وَ  اللَّهُ إِلَّا الْغَیْبَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فىِ مَن یَعْلَمُ لَّا قُل

 سوره مبارکه نمل (66)عَمُونَ مِّنْهَا هُم بَلْ  مِّنهَْا   شَکٍ فىِ هُمْ

های قرآن را  «االنسان»کند.  ای هستند که به یک طرف سوق پیدا می صفات پایه« جهول»و « ظلوم»و « هلوع»انسان 

توانیم  توان گفت که جنس نبیّ انسان نبوده است، می دهند، درست است و قطعا نمی برخی به انسان کامل نسبت نمی

 گوییم که عبور کرده است. می حتما ظلوم نیست ولی« رسول»بگوییم که 

نبوده است. و این « منوع»و « جزوع»و « هلوع»)السالم علیک یا ممتحنه امتحنک(، این یعنی قبل آن که به دنیا بیاید 

ها وجود  ها صفات مقدماتی و شروع است و در همه انسان توانند چنین باشند. این است و همه می« نسل توحیدی»کار 

 تواند در زمان نطفه و قبل و بعد صفاتش اصالح شود. می« االنسان»متفاوت است.  دارد اما زمان گذرش

 محور را در بیاوریم. 3توانیم  گانه می با مطالعه آیات سه

 

 (قین

ها مثال )ان اهلل...(.  هاست. سنت آیاتی که راجع به موضوع حق، کتاب و هستی، قوانین و وحی و سنت (1

 اند. اند. تجلی فعل خدا در عالم ها واسطه ...(. سنتها )لن تجد لسنه اهلل تحویال سنت

از مفاهیمی است که « ذکر»اند. آیات، ذکر، رسول، انذار و بشارت و امثال این ها.  های نزول حقایق ویژگی (2

 جاست. در سه جا امکان وقوع دارد ولی اصلش در این

قداست « ذکر»ها سر وکار دارد  هایی که انسان با آن کنند و بین واژه اند که شأن پیدا می ها بسیار پردامنه برخی واژه

 کند. پیدا می

 ایمان و تقوا. قول صدق. انواع پاداش و انواع جزاء. (3

هایتان متفاوت شود که این مهم نیست، مهم آن است که در  بندی کنید، و جایگذاری البته ممکن است که شما دسته

 ارکرد حق به دست بیاید.اولی باید حق باشد و در دومی نزول حق و سومی ک
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شود اضافه کرد.  است و می« قرآن»که ذیل « صراط»دهند، مثال  ها چون خودشان شبکه مفهومی تشکیل می واژه

 بر یک قدم باالتر است.« صراط»

 

سوره مبارکه  (1)الحَْمِیدِ الْعَزِیزِ صِرَاطِ  إِلىَ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ النُّورِ إِلىَ الظُّلُمَاتِ مِنَ النَّاسَ لِتُخْرِجَ إِلَیْکَ أَنزَلْنَهُ کِتَابٌ الر

 ابراهیم

کتاب وسط است تا اینکه به صراط برسد. کتاب وسط آمده است یعنی تنزیل شده است. اشکالی ندارد یعنی مولفه 

 دوم شده است. پس یعنی تنزیل الکتاب است، انزلنا است.

آمده نگاه یکپارچه است اما تنزیل تدریجی « انزل»هر جا  توان گفت آیات قرآن را باید مفهومی نگاه کرد. نمی

شویم که رسول مرحله به است. در این آیه انزال است ولی مفهومش تدریجی است. از آنجایی این را متوجه می

کند، انزالی است که تنزیل  رساند. اینکه رسول قرآن نزدش حاضر است و به تدریج استفاده می مرحله کتاب را می

 ست. تنزیل بدون انزال نداریم.شده ا

را همیشه معادل نزول دفعی « انزل»خواهیم ویژگی دفعی را نفی کنیم.  قصدمان اثبات ویژگی تدریجی است، نمی

های دیگر تقیّد به دفعی بودنشان مهم  نگیرید، زیرا مثال مانند اینجا نزول تدریجی مدّ نظر است. سوره شوری یا سوره

 ما باید تدریجی گرفت. است. برخی موقعیتها حت

 حالت دارد: 3نزول 

 دفعی (1

 تدریجی (2

 تدریجی که دفعی هم هست. (3

« وحی»دانیم که وقتی  برای شما امری عادی است، ولی می« وحی»گوید که  این در سوره مبارکه شوری است. می

ساب کنیم که ها نزدیک است که متالشی شود. وقتی وحی را به عنوان یک پدیده خاص در عالم ح شود آسمان می
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گذارد و حیثیت  کند، روی تکوین اثر می این پدیده در ذات و گوهره هستی در ماه و زمین و خورشید عمل می

 بگیرید.« دفعی»یا « تدریجی»شود که وحی را  خاص خودش را دارد. آن وقت است که متفاوت می

هم وجود دارد؟ این دو با هم متفاوت  وحی تدریجی که مربوط به قرآن است آیا در یک زمان بوده است؟ یا اکنون

 است.

هر روز « روح»و « مالئکه»سال وحی بود و تمام شد، بنا به سوره قدر چنین نیست، زیرا  23گوییم  ما نوعا می

 گویند که سوره قدر را هر روز بخوانید. توانند توسط وحی بر فرد نازل شوند بنابراین می می

ما »یعنی کتابی که چنین است.« کتابٌ»گوید  الکتاب/ )که( انزلناه الیک(. وقتی میدر آیه چنین بوده است که )تنزیل 

 گیریم. را هم در آن در نظر می« تنزیل»خوانیم،  که می« انزلناه

 

 (3)الحَْکِیمُ الْعَزِیزُ اللَّهُ قَبْلِکَ مِن الَّذِینَ إِلىَ وَ إِلَیْکَ یُوحِى کَذَالِکَ

 (4)الْعَظِیمُ    الْعَلىِ هُوَ وَ الْأَرْضِ فىِ مَا وَ السَّمَاوَاتِ فىِ مَا لَهُ 

 الْغَفُورُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ أَلَا  الْأَرْضِ فىِ لِمَن یَسْتَغْفِرُونَ وَ رَبهِِّمْ بحَِمْدِ یُسَبِّحُونَ الْمَلَئکَةُ وَ  فَوْقِهِنَّ مِن یَتَفَطَّرْنَ السَّمَاوَاتُ تَکاَدُ 

 سوره مبارکه شوری (5)الرَّحِیمُ

اش تنزیل برای یک زمانی نباشد، از موهبت فهم مالئکه که یسبحون و یستغفرون است  اگر یک نفر در نظام ذهنی

شود و برایش مهم  شود، اتفاقات آسمانی هم برایش اتفاق محسوب می شود. وقتی کسی آسمانی می مند می بهره

 ایم. کند اما ما بیشتر زمینی شده جلوه می

السالم( شأن متفاوتی دارد. ایشان شاهد بر همه  و آله( در بین سایر انبیاء)علیهم وعلیه  اهلل  مبر)صلیپیا

السالم( شده است، تحت رؤیت اوست. به عنوان  هایی که به انبیاء)علیهم السالم( است یعنی همه وحی انبیاء)علیهم

 کنند. شاهد عمل می

 وید.ش یک دور آیات را بخوانید حتما متوجه می

 شوند که ما باید آن را بپذیریم. کم یک سری قوانین میها کم همین
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تواند بگوید که  ها امکان فهم حقایق را داده است. یعنی کسی نمی خداوند در ساختار و سرشت همه انسان (1

 فهمم! من کودن هستم و نمی

آیات ادعا کند که نفهمیده تواند طبق  ها را از حقایق مطلع ساخته است. کسی نمی به اندازه کافی انسان (2

 است.

 

 زخرف (5)مُّسْرِفِینَ  قَوْمًا کُنتُمْ أَن صَفْحًا الذِّکْرَ عَنکُمُ فَنَضْرِبُ أَ

 آیا مسرف بودنتان مانع از این است که ما حرف حق را نگوییم؟ 

برسد باید از خواهد به خدا  خداوند مسیر رسیدن به خود را از مسیر فهم حقایق قرار داده است، هر کسی می (3

 فهم حقایق و قوانین برسد.

بخوانید. خدا « همه»نویسیم عمده، اما شما راه دستیابی به عمده حقایق را وحی قرار داده است. تسامحا می (4

 % وحی است و بقیه، بقیه است.99را با وحی فرستاده است.  همه

درست باشد، یعنی راه دستیابی به حقایق  4شود. اگر این حرف  مهم می« دین»شود،  برای ما خیلی مهم می« رسول»

 است.« دینداری»و « دین»

 ای جز تبعیت از رسول وجود ندارد.  برای دستیابی به وحی چاره (5

 همه حقایق در وحی است اما ممکن ست کسی بگوید که من از غیر وحی به خدا رسیدم، این درست است. 

طهارت قرآن نداشته باشد و بتواند از آن علمی  شود کسی ای جز اطاعت از رسول وجود ندارد. نمی چاره (6

افزاری دارد! راه رسیدن به حقایق، عمل به دستورات است. قرآن اگر دست هر  در بیاورد، چون قفل سخت

تواند حقایقش را استخراج کند. لذا اگر کسی شروع به  بنی بشری باشد که عمل به آن نداشته باشد، نمی

 کند. ا باز میعمل کردن کرد،  قرآن مسیرش ر

شوند و آن وقت  هر  انسانی اگر در برابر حقایق ایستاده باشند بال استثناء با اصل یقین و خود یقین مواجه می  (7

 است که پشیمانی است. سوره مبارکه تغابن در این رابطه است.

 برای همه آشکار می شود. یوم الیقین است.« مرگ»چیزی است که با « یقین» (8
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 ساختار (قین:

کند. کلمه  ساختاری دارد که همه ساختارها را به سمت خودش جذب می« یقین»بخش دارد که گفته شد.  3

وجه است، که وجهی به حق است،  3گیرد.  مغناطیس در قرآن اسمش یقین است و براساس آن همه چیز نظام می

 رسد. سبب اتصال و وجهی به اتصال می

گونه است که با دلیل به وساطت حق به  ا وصل باشد، خوانش آن اینیعنی کاری که انجام دادی باید به خد حجت:

 خدا و حکم خدا باید وصل شوی.

 شود. با عمل تحت وساطت علمی که به حُکم وصل است محقق می حکمت:

 شما اگر بخواهید برای کارتان بینه داشته باشید باید بتوانید به وساطت تبین به بیان دست یابید. بیّنه:

 رسد. چه که به واسطه نذیر و از طریق وحی به انسان می آن انذار:

 رساند. از طریق تفصیل آیات ما را به احکام می احکام عبود(ت:

 وجه داشته باشد: 3های تدبر باید  توانید برای محکم و متشابه و هر روشی بنویسید. هر روشی در روش شما می

 سببیت برای اتصال (1

 کاشفیت (2

 شود. میوجهی که به حق متصل  (3

ها یک آدم  وجهی است، سمتی به حق، سمتی به نظام عملیات و سمتی به واسطه است که برخی وقت 3ساختار یقین 

 ها رسول و کتاب است. است و برخی وقت

شوند. سنگ محک شماست. هر کسی هر حرفی زد  ساختار یقین ثابتی است که بقیه ساختارها به وسیله آن اثبات می

ای داشته باشد که آن را بخوبی برساند و یک  باشد. باید به خدا وصل باشد، باید واسطه وجه داشته 3باید 

 یابی داشته باشد.  مصداق
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شود. کسی  خواند، واسطه ذکر نمی وقت کسی که نماز نمی رسد. هیچ طبق این نظام، حکومت طاغوت به یقین نمی

 شود.  نمی« اهل التقوی»که اهل نماز نیست، 

یعنی واسطه باید کامال مبتنی بر این ساختار « اگر ما بین شما نبودیم به روات حدیث ما مراجعه کنید»این روایت که 

 یقین باشد.

ما در کتاب حجت مورد ساختار حجت اقدام کردیم و انواع و اقسام این ساختارها را بر مدار یقین نوشتیم. با اینکه 

ای  مولفه 3یم که درست انجام داده بودیم. چون آیات حجت را بیندانستیم اما االن می قبال مباحث یقین را نمی

فهمیم که موضوع یقین قبل  گفتند، درست شد. آن موقع تنها بر مبنای آیات قرآن آن حرفها را زدیم اما االن می

 شده است.  حجت باید نوشته می

وم و گاهی در مولفه سوم است. متشابه شده است، گاهی در مولفه اول و گاهی در مولفه د« کتاب»در کتاب حجت، 

 دلیلش این است که معناهایش متفاوت است.

بعد قرار  3در این « انسان»و « جامعه»و « هستی»بینید که ساختار  بندی هستم، شما می زمانیکه که من در حال جمله

توانیم هستی  یم، نمیگیرند، هستی باالست، هستی بستر هویدا شدن حق است، تا زمانی که نتوانیم این حرف را بزن می

 بدانیم.« حق»را 

 هستی یعنی ظهور حق در عالم امکان است.  (1

 انسان واسطه ی فهم این حق است.  (2

 جامعه می شود وقتی انسان از چنین خوانشی بهره برد زن و مرد و جامعه پدید می آیند.  (3

هایت باید شروع کنی. پس  از نقش بنابراین اگر قرار باشد به حق متصل شوی، از زن و مرد بودنت باید شروع کنی.

 توان به حق متصل شد. یابی و به وسیله آن انسان است که می از این مسیر تو به انسان که وساطت است، دست می

خواهد. این اعتقاداتی  ها اثبات می تردید از راه جامعه است. جامعه مقام کاشفیت است. اما این راه کمال هر انسانی بی

برد. پس باید حکومت  کند را زیرسوال می گوییم بسیاری از عقایدی که انسان را منزوی می جامعه میکه ما راجع به 

 نیست.« حکومت جهانی»شود از آن کوتاه آمد و هیچ راهی به جزء حاکمیت  دینی همه عالم را بگیرد و نمی
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 (قین در ساختار انسان

کنیم. قصدمان این است که دریابیم هر کدام از ما و شما بندی و مصادیق کاربردی را بیان  کم جمعخواهیم کم می

 چقدر از یقین بهره داریم. وزنه یقین را باید طراحی کنیم.

 کند؛ در  های دنیا و آخرت را بیان می کند: ویژگی گفتیم که خدا وقتی در قرآن راجع به یقین چنین بیان می

ساز مثل آیات و آخرت، توجه به ربوبیت و ...  قینماند و یک سری عوامل ی بهره می دنیا انسان از یقین بی

 هم آفریده است. سیر دستیابی به یقین هم وجود دارد که )نری ابراهیم ملکوت سماوات(

 اند. های اهل یقین را هم با مومن و محسن و ... را بیان کرده ویژگی 

 .یقین غایت زندگی است و این قطعی است 

 شود. ی همه حاصل میشود که در آخرت یقین برا معلوم می 

 ها بدون  کنند و گروهی نه. پس همه انسان شوند، گروهی یقین را ابراز می انسان ها به دو گروه تفکیک می

اند یک طرف  استثناء یکی از این دو گروه هستند؛ این دو گروه در غایت صفات انسانی در دو قطب

 رسوالن و یک طرف )و الیستخفنک الذین ال یوقنون(.

 هاست. عدم بروز یقین منشاء عدم شکوفایی است. ین منشا همه شکوفاییبروز یق 

 هاست. از یک طرف شروع و از یک طرف نهایت است. اصل است چون همه چیز  یقین اصل و پایه خوبی

در زندگی جریان داشته باشد. چون همه چیز در زندگی  -هو الحق-« او هست»شود، باید  شروع می« او»از 

شود حتی آن  از زمانی که روح در انسان دمیده می«. من هستم»شود نه از  شروع می« تاو هس»انسان از 

 شود. گوید ال اله اال اهلل، از آن موقع یقین شروع می زمانی که در رحم است و فقط می

  او هست»یوقنون یعنی ابراز.» 

  او هست»مرحله بعدی  فهم و علم به.» 

  متغیراتی وجود دارد.مرحله سوم اتکا به ثابت در عین اینکه 
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 منشا تفکر است، منشا تعقل است، منشا ا(مان است، منشا ذکر است و منشا تقوا است.« (قین»پس 

 افتد. چرا منشا تفکر است؟ تفکر یعنی سیر دادن به سمت حق و حق شدن. اگر حق را نفهمد که تفکر راه نمی

 را نشناسد که تعقل نخواهد داشت.چرا منشا تعقل است؟ تعقل یعنی همراستایی با حق. اگر حق 

 تواند به حق اتکا کند. چرا منشا ایمان است؟ ایمان محل اتکا به حق است. اگر حق را نشناسد که نمی

 توان آن را یادآوری کرد. چرا منشا ذکر است؟ ذکر یادآوری حق است، بدون حق که نمی

خواهیم  کند. می کند تعقل می چون یقین را ابراز میکند.  کند، تفکر می شروع است. چون یقین را ابراز می« یقین»

ترین پایه در دین و  است. یقین اولین و اصلی« یتّقون»و « یعقلون»و « یتذکرون»، «یتفکرون»معادل « یوقنون»بگوییم 

 همه تحوالت در انسان است. 

نبودش تبعاتش را احصاء  کنید، از کنید دیگر نبودش را حس نمی اش خارج می وقتی یک واژه را از منطقه اصلی

ها دو جمله با هم  خواهم تفکر کنم تا به یقین برسم. این کنید. چون یقین نداریم، تفکر نداریم. نه اینکه مینمی

 متفاوت اند.

توانم ایمان، تفکر و ذکر داشته باشم. تقوای من خلل و فرجش به خاطر  چون یقین به ذات ربوبی و آخرت ندارم نمی

 ها همه آیه قرآن دارد. شود. این شود و اسمائش عوض می ست. یقین رویکردش عوض میضعف یقین من ا

 

 علم (قینی

 علم به حق و حقایق+ علم به شیوه رجوع به حق و حقایق

 مولفه یقین داشته باشیم. 3علم به یقین داشتن یعنی علم به 

 علم به حق (1

 علم به سبب اتصال به حق (2

 به حق های خود در رجوع علم به توانمندی (3
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« علم الیقین»شود، ظهور  در ساختار انسان فعال و ابراز می« علم الیقین»شوند. بنابراین  می« علم الیقین»با هم  3این 

شود. تفکر کسی که  شود. ابراز یقین یعنی تفکر بر مدار حق، تعقل بر مدار حق که یوقنون می موجب دمیدن روح می

 ارت است از ابراز یقین.بر مدار حق است یوقنون است. یوقنون عب

 اعلموا علم الیقینی کذا و کذا»، یعنی «اعلموا...»گوید  علم به یقین در قرآن با یعلمون است. هر جا می.» 

 ها آمده است. «یوقنون»ها، در حوزه همان «الیعلمون»ها و « یعلمون»ها و «اعلموا»تمام  

  است.« یوقنون»ابراز یقین در قرآن با 

 است.« موقنون»در قرآن با  تثبیت ابراز یقین 

هر انسانی که به این دنیا آمده است برای غایتی است، غایتمان این است که استعدادهایمان شکوفا شود و )یوت کل 

ذی فضل فضله( شود. غایت انسان رسیدن به فضل است. اینکه خدا هست؟ بله. اینکه خدا خالق اوست؟ بله. خدا 

گیریم، باید چگونه زندگی کند که به فضلش برسد؟  تا یقینی می 10ات است. حدود ها یقینی کتاب فرستاد؟ بله. این

کار را باید انجام بدهد. باید برود رسولش را پیدا کند و شغل و  3این «. توبوا»، «ان استغفروا»، «ان ال تعبدوا اال اهلل»

 اش را با اتصال به رسول یا رسولِ رسول و... بگذراند. زندگی

 توبه و استغفار. با(د انجام دهم؟چه کاری من 

 مرا به من بدهد.« فضل» چه کاری خدا با(د انجام دهد؟

آن است « فضل»نیست. « فضل»خواستم کنکور امتحان دهم و من قبول نشدم، قبولی در دانشگاه، ازدواج و ....  من می

 کند. که خدا اعطا می

کنیم، شما  درد هستید و.. .  ما قبول می د و مرفه بیشو ممکن است کسی بگوید که نفس شما از جای گرم بلند می

یک نفر مثل ما مرفه با درد را در نظر بگیرید. ازدواج و شغل و خانه ندارد، او خدا دارد و آخرت دارد. من هم خدا 

مثال درد خدا ندارم، هر دو خدا داریم. تفاوت من و او در این است که من  خواهم بگویم که من مرفه بی دارم و نمی

جا  سال ما را ببیند، هر دویمان شبیه همیم. اگر مرگ باشد، شما مسیرتان که به آن 70رئیس جایی هستم اما او نه. بعد 

دار بودن کسی برایش غفلت بیاورد و  شود. ممکن است بچه ها با اجل وضعیتشان یکسان می رسد، همه انسان می

 د.دان ها را بچه خودش میبچه بودن کسی همه بچه بی
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ها بالسّویه  فهمند، که داشتن هیچ امکاناتی با داشتن آن رسند می ها در هر وضعیتی باشند، به سراشیبی که می همه انسان

 است. شکر به این است که خدا در زندگی انسان حاضر باشد.

اگر کسی میرد. پس رود یا می ای دارد که اگر دردش از حدی بیشتر شود، یا از هوش می انسان یک حد آستانه

 زنیم. ها خودمان را گول می هوش شود!  بعضی وقت گوید، چون باید بی گفت که دردم زیاد است، راست نمی

 است.« حقیقت»این را در ذهنتان نگه دارید، خیلی چیزها ساده است اما 

 ها امری ضروری است: ای که توجه به آن امور یقینی 

 توجه به خدای واحد بدون شرک (1

 اینکه به یگانگی خدا اظهار داشته باشیم.ما ماموریم به 

 یقین به آخرت (2

 باید اظهار  به آخرت داشته باشیم.

 ها یقین به رسوالن و آیات ارائه شده توسط آن (3

  باید به رسوالن و آیات اظهار داشته باشیم.
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کا  رث    )جلسه سیزدهم(مبارهک   سوره            7/12/95ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ت

 

ما از ابتدا که در حوزه سوره تکاثر شروع به کار کردیم به جای یک واژه یا یک کلمه یا حتی یک موضوع آمدیم 

در واقع این کار، نسبت یک واژه یا یک کلمه را در قرآن پیدا کردن  .کردیم مبحث شاکله یک موضوع را بررسی

اما ما در حدّ یک موضوعات متعددی با آن ارتباط خواهند داشت  ،است. چون اگر بخواهیم اطالق نظام داشته باشیم

 شاکله بحث کردیم.

 

 روش اول

کنم این نظام موضوعات نیست بلکه  باز تاکید میاینکه شاکله حیات دنیا را به جای لهو و تکاثر انتخاب کردیم. 

 کند. ها را مشخص می شاکله موضوعات است و شاکله تعداد محدودی از موضوعات مرتبط است که قلمرو آن

  روش دوم

ها بود که براساس آن  های کلمه در دسته بندی و تعیین استعمال در حوزه یقین بود که برای معناشناسی یقین از دسته

معنای اجمالی رسیدیم و آن معنای اجمالی را در آیات به وسیله آیات تکمیل کردیم و یک شبکه مفهومی به یک 

های اقراری و  های ادبی )انّما، حصر و استفهام هم از آن استخراج شد. که این شبکه مفهومی عبارت بود از قالب

روش دوم بود. در واقع اینجا رسیدن به  نیز( این انکاری و ...( + الفاظ + خود کلمات و در واقع عبارات. )الریب فیه

 طرفی دیگر بسط آن مهم بود.از  معنای اجمالی و

 

  روش سوم

قرآن برخی از اشخاص و برخی از عناوین و رخدادها در  سومی که امروز به دنبال آن هستیم این است کهروش 

 .موضوع است ، خود آنقتی بررسی شودیعنی خود آن اتفاق و خود آن شخص و سمبل و نماد یک موضوع هستند.

جایی که هر یعنی  شان معادل یقین است.نامآید  میالسالم(  همثال وقتی در قرآن اسم حضرت ابراهیم)علی
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یقین بوده است. مثال برخی از رخدادها مثل رخدادی که یک مومنی در مقابل یک  ،السالم( است ابراهیم)علیه

مثال وقتی در سوره یس و غافر صحبت دو مومن را بررسی  .خداد یقین استغیرمومن احتجاج کرده است، و آن ر

یک عنوان و نماد  ،در واقع خود شخص و رخداد .کنند کنیم، دو مومن یک امر یقینی را واکاوی و بررسی می می

 داد.در قرآن بررسی  توان کلمه صریح آن آمده باشد می است. پس با آن موضوع پژوهشی بدون آنکه

گونه است و البته این اولین انتخاب پژوهشی ما نیست. این  مورد، یک موردش این 10فت که از هر چنین باید گ هم

السالم( سرایت پیدا  کم به تمام انبیاء)علیهم السالم( نماد یقین است، کم نکته نیز گفته شود که همین که ابراهیم)علیه

السالم(، در سیر  السالم( یقین است اما تنوع انبیاء)علیهم اء)علیهشود که موضوع بحث تمام انبی کند و مشخص می می

سیر رسیدن به یقین ، السالم( موسی)علیهدر جریان حضرت توانیم بگوییم  به یقین است. مثال میرسیدن به یقین یا مرت

 را بررسی کنیم.

کافی  .سیر رسیدن به یقین استدر سالم( ال )علیهمءالسالم( کلمه یقین در قرآن هستند و تنوع انبیا )علیهم،انبیا تمام

شخص ها به جای دیدن  و در هر کدام از این کندالسالم( از آدم تا خاتم  )علیهمءاست یک نفر شروع به بررسی انبیا

 ببیند. سیر دستیابی به یقین در این افراد متفاوت است.   السالم(، یقین نوح)علیه حضرت السالم( و موسی)علیهحضرت 

 ای خواهد بود. شود چنین کاری کرد و پژوهش جالب و ارزنده می اماالبته ما از این روش استفاده نکردیم 

آورید  هایی که مد نظرتان است( را در  السالم( )همه یا آن اثباتش چنین است که با روش استقرایی آیات انبیاء)علیهم

-کنید. در این بررسی مشاهده می و شروع به تطبیق می هداشتآیات یقین و معنای یقین را هم که  کنید. و لیست می

پس سه  دارد.« تطابقی»یا داللت « تضمن»و یا داللت « التزام»یا داللت  یا اینکه ندارد.منافات دارد  کنیم که این تطبیق

 حالت دارد.

گذارد و  ز میزیرا دست تفسیر به رأی را با کنیم. از آن استفاده نمیبه دالیل مختلف ما داللت التزام؛  .1

 طلبد.میمهارت فرد را 

 داللت تضمّن؛ یعنی بخشی با این انطباق دارد. .2

 همان است. ،داللت مطابقه؛ یعنی کل این .3
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و خودشان  را« معاد»و یا کردند  را معرفی می« وحی»و « خدا»یا  گفتند. السالم( چیزی جز یقین نمی )علیهمءانبیا تمام

 ءنبی را استهزاها آن فلذا دید. ها را معاد و توحید میآن ،دید ها را می شدند. یعنی هر کسی آن می سهنماد این 

 کردند. السالم( را استهزا می )علیهمءکردند بلکه معاد انبیا نمی

 شوند: در قرآن بسیار بزرگ می نظامالسالم( طبق این  انبیاء)علیهم

 کننده چیستی یقین هستند. تبیین (1

 نده چگونگی دستیابی به یقین هستند.کن تبیین (2

 ها خیلی مهم است.  و این

 السالم( را بخواند. )علیهمءباید بگوییم هر کسی طالب یقین است، باید آیات مرتبط با انبیا

کار  بگذارید و بقیه را اطرافش بچینید چون اینالسالم( را وسط  شود حضرت ابراهیم)علیه البته باید گفت که نمی

 شود، مگر آنکه با همه یک معامله واحد بکنید. میای  پیچیده

حث های روشی در این جلسه برایمان مهم است و امیدواریم که این مبا شناسی است. بحث این بحث از باب روش

 د.روشی شما را در پژوهش یاری کن

هایی نسبت به هم  تفضیل نداریم. البته در آیات قرآن داللتی بر اینکه در انبیاء یقین برخی بر سایرین بیشتر باشد،

حضرت گاه  هیچ . مثالالسالم( متفاوت است )علیهمءها مرتبط با طرفدارانشان است. سیر دستیابی در انبیا دارند که آن

 مانندالسالم( مقابل نمرود  ابراهیم)علیهحضرت  نیزگاه  هیچ نگفت )ال احب اآلفلین( والسالم(  موسی)علیه

 م( نبود.السال موسی)علیه

 

 مولفه داشت: 3یقین 

 های حق ویژگی (1

 اتصال به حق (2

 بروزات حق (3
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در اعراض از ذکر مراتب وجود دارد، در همانطور که شود.  تفاوت و مراتب یقین در بروزات مشخص می

 دارد. وجود مراتب نیز گیری  موضع

شوند؛  دو گروه می کنند و گیری می موضعها نسبت به آن  شود و انسان شود، حرف حقی گفته می پیامبری وارد می

  بارکه لیل، و این گروه اعطی ، تقی و حسنی داریم.م)فاما من اعطی و اتقی( سوره 

 کند. خارج می ،ثباتی و بی اتکایی الف( نادانی و ناتوانی و ب( بی سان را ازهای حق ان ویژگی 

 وحی به مردم برسد. مراتب هم متفاوت  های نزول و جاری شدن حقایق توسط وحی و رسوالن تا آنکه شیوه

فرد به  ارتباطیاست. مولفه دوم  مختلفو شیوه انذارشان  داردتفاوت ست. حتی مثال این قوم با آن قوم ا

مثال آیا شود.  که به نسبت می مطرح می شود زمانیپیامبر و کتاب  اما است طوربماش  به مرتبه ندارد بلکه

طور درس دهید. حتی گاهی باید داستان بگویی، یا  نباید یک خیر،دهید؟  طور درس می جا یک شما همه

 رسد. های تبلیغ می و غیره. این مولفه به شیوهرا مطرح کنی یک موضوع 

 گردد. مولفه سوم هم به بروزات برمی 

 

 گیری (قین شکل

ا که  تعاریف قبلی تمایقین نخواهند بود. ما  ،که اگر انسان نباشدقدر عجیب است  موضوع یقین در ساختار انسان آن

 قابل بررسی است. نیزقبول کردیم تا بگوییم که یقین در ساختار انسان  نیزرا  شده  گفته

 در آیاتی که به طور مستقیم یقین آمده است دو دسته داریم:

 توصیف یقین (1

 یقینی توصیف بی (2

این دهیم، دلیلش  بسط می سپسدهیم و  ریم اول یک نگاه اجمالی و کلی ارائه میما در مباحثی که در مورد یقین دا

مهمی است که یقین اگر بخواهد شناخته بسیار در بحث گم نشویم. این نکته است که چون مطلب بسیار وسیع است، 

 باید با اضدادش شناخته شود. شای برای شناخته شدن هر واژه همینطور شود و
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 تماری و همینطورخرص.  و ءشک، ریب، مریه، امترا (قین:واژه های مقابل 

بطور مثال اگر  اند که ن گرفتهالسالم( شکّ را چنی بیت)علیهم وقتی به هر دلیلی یقین نباشد. حتی در روایات اهل :شک

 باشد. شک شک کنید که وضویتان باطل شده یا نه، نشده است. شک یعنی یقین نداشتهداشته باشید اما شما وضو 

 باطل است. اننمازت ،یا نه دکه وضو گرفتی دشک کردی د وکه وضو نداشتی داگر یقین داشتیکند اما  یقین را زایل نمی

 است.« تبعیت از ظنّ»خود ظنّ نیست بلکه « یقین»است. مقابل « علم»در مقابل یقین نیست بلکه در مقابل « ظنّ»

می هم نسبت به آن داشته باشد. وقتی این تبدیل به رد و توهّم همراه باشد. یعنی شک دابا توهّ زمانی مه شک :ر( 

شود. یعنی عالوه بر اینکه به چیزی یقین ندارد، دو دولی به بددلی و  شود، یعنی بددلی هم به آن اضافه می مریب می

 شود. چرکینی تبدیل می  دل

مد هست یا نه و گاهی ریب دارید که نسبت به آن بدبین دانید کارآ آدمی شک دارید که نمی گاهی شما نسبت به

 هستید. نیز

 نیزیعنی گرایشات  .آید روی ساختار وجودی است که از ادراک به سمت عمل و فعل میبر این حرکت به نوعی 

 آید.  شود و بددلی روی عاطفه و گرایش می اضافه می

ایجادکردن است. « تردید»و به دنبال  ند که به یقین نرسدشک را بیشتر کخواهد دامنه  یک اراده مخالف که می :مر(ه

 یک قدم در حال جلوتر است.

 کند. ریزی می ش اراده و برنامها برای شکّ :امتراء

 زنی است. به دنبال برچسب زنی که شک همراه با تهمت :ارتیاب

 باشد. نیست که دو به دو« خبیث»و « طیب»در واقع مثل  .است« مراتب شک»مقابلش « یقین»

خلق داشته باشید،  دانید که باید با دیگران حُسن است؛ مثال شما می بهترین حالت، شناخت به اضداد ،در مقام شناخت

 مولفهخنده باشید )تبدیل به  رو بود؟ یک راه این است که بگوییم که خوش شود خوش بعد باید پرسید چگونه می

-مولفهاخالق باشید غر نزن، بدخلقی نکن و غیره. )تبدیل به  وشمثبت( و ممکن است بگوییم که شما برای آن که خ

 (الذین یعلمون و الذین ال یعلموناست. )هل یستوی « عدم تسویه»قاعده  ،های منفی(. این روش دوم 
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تواند پیوسته در ذاکره شما باشد و به وسیله  نق زدن امری است که می اما رویی چیست اید شما نفهمید که خوشش

است. نوعا در یقین چنین است، که برائت از  نطورخاصیتش ایشود.   می یاخالق تبدیل به خوش بل آن،مقاصفت 

 کند. یقین حتما باید در امور ثابته و جاری حق باشد. ایجاد یقین می، شک و مریه

یقین دارد انجام دهد که دقیقا انسانی که  است و کسی که نابیناست کارهایی انجام می« نابینایی»نتیجه عدم یقین، 

بیه یقین است، یعنی آنقدر که این جزمیت دارد در است که دقیقا ش« عمون»یا « عمی»این به دلیل خاصیت  دهد. می

کار پس اند.  السالم( و افراد مقابلشان هر دو در جزمیت مشابه انبیاء)علیهم نیز جزمیت برای حق است. طرف آن ،باطل

 کند. عمل می ،د ناحق خودش شبیه کسی که یقین داردشود، یعنی در مور خیلی خطرناک می

 

 مرات  (قین:

 کنندگی یقین طلب (1

 دهندگی یقین جریان (2

 کنندگی منافع یقین آشکار (3

دهندگی شک است. ارتیاب هم وارد صحنه زندگی  کنندگی شک است. امترا و تماری جریان ریب حالت طلب

 کند. شود و جنبه عملیاتی پیدا می می

امتراء  ،است« شکّ یلعبون»وقتی .شکّ به طور خالص نیست و بروزات مختلف دارد ،شوید ی میوقتی وارد زندگ

 شود. می« عمل»یعنی شک در ناحیه  ،کند شود. در شکّ بازی می می

ست. صولش عمون است. این چرخه محا« عمون»چرخه رسد. نتیجه همه این  شود و به ارتیاب می از شکّ شروع می

 شروع کند. باید از اول مسیر را ادامه دهد. ابتدابرای اینکه انسان برگردد، باید از 

 خواهیم به دنبال کاربردی کردن بحث برویم، به دنبال مثال برویم تا به استخراج یقین بپردازیم.  االن می

 شو(م؟ ما چطور مستیقن، موقن و (وقن می

 ید روی آن کار کنیم علم است:ترین بحثی که با برای یقین اولین و مهم
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 علم به حقایق (1

 علم به سبب اتصال به حقایق (2

 های خود به سبب اتصال به حقایق علم به توانمندی (3

 برسیم.« یقین»شکل بگیرد و به « تقوا»تا آنکه 

 «.عقلت»و « تفکر»های  را باید فهمید در حوزه« اعلمواها»آید.  به دست می« موقنون»، «یوقنون»و « یعلمون»ترکیب 

شود.  کدام معنا نمی هیچ د،اگر یقین را برداری است.« یقین»وامدار کلمه « تقوا»و  «ذکر»، «ایمان»، «تعقل»، «تفکر»

کند. اگر بگویند که در این چند جلسه چه ادعایی راجع به یقین شده است؟  یقین است که معنای تفکر را درست می

 نیست. « رآنیتفکر ق»گوییم اگر در تفکری، یقین نباشد  می

ها  شود، نامش این رف میذکر دارد. یقین در انسان وقتی صَ براز شود، فرد تفکر، تعقل، ایمان وپس اگر یقین ا

 شود: تفکر، تعقل، ایمان و ذکر. می

ها با هم  و این را نیز چونکنند، تفکر هم دارند، ایمان هم دارند و ذکر متناسب با همان  هایی که تعقل می نوعا آن

 ت. اس

دهد تا شما را به حق  به معنای سیر دادن انسان به حق و قرار دادن انسان در مسیر تابش نزول حق است. سیر می ؛تفکر

 شود.  می« تعقل» ،رسید زمانیکهبرساند. 

کند که از  یک جریانی پیدا می نظامراستایی با حق است. طبق این  فهم حق و همموضوع آن جایی است که  ؛تعقل

 سیر دادن با تفکر بوده است.

مثل این است که شما به  .به نسبت تفکرش به تعقل رسیده است اماممکن است یک نفر تفکر کند و به تعقل نرسد، 

« مبنا»گشتن اید. پس شما در حال  اید پس شما به همان میزان به باالی کوه رسیده به قله نرسیده امااید  باالی کوه رفته

 را پیدا نکرده باشید.« مبنا»هر چند  ،هستید
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 اماکردیم که یقین نتیجه است،  باید فرد به چیزی یقین داشته باشد تا تفکرش شکل بگیرید. ما قبل از این فکر می

جا یقین شروع است. یقین هم نتیجه و هم شروع است. اگر کسی یقین نداشته باشد که خدا هست و حقایق ثابت  این

 تواند تفکر کند و این یقین اولیه علم فطری است. نمی ،است

 تعقل است.از بعد « ایمان»است. « تعقل»شروع می شود. تفکر مقدم بر « تفکر»همیشه از  ترتی  به چه نحوی است؟

، استمرار ذکر است است «ذکر»منظورمان از  امااست و هم بعد ایمان. ذکر بر همه غلبه دارد « ایمان» هم نیز« ذکر»

یقین  ،بود فال تتذکرون( است. ذکر از مرتبه یقین باالتر است. به دلیل اینکه اگر ذکر نمیأآید. همان  که در آخر می

عامل نزول یقین است. پس ما منظورمان آن ذکر نیست. بلکه آن است که اگر کسی به حق « ذکر»شد.  نازل نمی

هم نتیجه همه این هاست. من یقین ندارم یعنی من خدا و قیامت ندارم، یعنی « تقوا»نباید یادش برود.  ،کند اعتماد می

 درونم ندارم.در من حقایق را 

یقین  (قینِ نوشیدن چای (عنی چه؟ (قین داشته باشم که ا(ن را بنوشم.ی را بنوشم، من با(د خواهم ا(ن چا من می

ای توجه کنم. اینکه بدانم که خدا در خوردن این  آن است که به وجه ثابت توجه شود. یعنی من به نیت خداپسندانه

م و بخوانم. من در صورتی با خوردن توانم به وسیله این کار او را طلب کن چای، خود را آشکار کرده است. من می

یعنی نیت خدایی من غلبه داشته باشد،  جان کرده باشم! را نوشاین چایی اهل یقینم که چایی نخورده باشم بلکه خدا 

اینطور در جایی دیگر باید این چای خوردن به ثابتات وصل شده و ثبت شود. یعنی این عمل متغیر به ثابتی برگردد. 

ای  ام را به گونه شود و ماندگار است. یعنی عملی که انجام داده در صحنه عالم محو نمی یچگاهچای خوردن من ه

 ام که برایم آن عمل باقی مانده است. به حق متصل است. پس هست تا هست)حق(، هست.  انجام داده

یقین ، «گزینی حسن»و « گزینی خیر»قدمه اتکای من به آن، کار ایمان است و ماندگار شدن آن امر یقین است. م

 است.

ای از عمرش را با حق گره بزند که به خیرات قیامتی ثابت بشود. ما اعتقاد  خداوند به انسان گفته است که هر لحظه

کردن خدا در روی زمین به  تواند خدایی باشد. هر انسانی در روز قیامت به اندازه جلوه داریم که هر لحظه ما می

 نار و جهنم است. ،ای از خدا نداشته باشد بهره کند و اگر واسطه او جلوه می
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اگر به جلوه حق آمیخته نباشد این جهنم است و این جهنم تکوینی است. همه ما  اماوقتی عمل هست، تغیّر هست 

مان رویم. ما به اندازه عمل به بهشت نمی ،شفاعت نباشداگر رویم.  به بهشت می« شفاعت»جهنم داریم و به واسطه 

ها نماز دارند، شفاعت دارند،  کند. چون آن نداریم که به بهشت برویم. این را سوره مدثر بیان می جلوه بهشت

 شود راجع به شفاعت با او صحبت کرد. می ،شفاعت برای نمازگذاران است. وقتی فرد نمازگذار شد

 دهم.بز توانم جلوه حق را برو دانم و می و آن عمل را می ی وجه ثابت آن کار یعن« یقین دارم»

ترین  تواند انجام دهد. ابتدایی ترین کاری است که انسان می ابتدایی اماکنیم پیچیده است  در عین حال که فکر می

دهد. در واقع یک لقمه شما را به خدا  همیشگی ثمر می ،باشد« لقمه بسم اهلل»ای،  کار نیت کردن است. اگر یک لقمه

 ام.  حق را جاری کرده ،ام هایی که با بسم اهلل گفته شود. در روز قیامت به اندازه لقمه کند و عمل صالح می وصل می

یاد  ها ها. استعاذه و حمد را به آدم یعنی جاری کردن حق. یعنی خدا خدا کردن و خدا خدا یاد دادن به آدم (قین

 دادن است.

 السالم(، وحی و کتاب است. بیت)علیهم خیر. میزانش اهل آ(ا ممکن است که حق مخفی باشد و میزان نداشته باشد؟

گوید  می ، بگوید!گوید براساس کدام آیه قرآن رفته است؟ اگر راست می ،کسی که عملیات انتحاری کرده است

 د برای تک تک ما فی سبیل اهلل بودن معلوم شود. فی سبیل اهلل است، بگو سبیل اهلل یعنی چه؟ بای

 شود؟! کشد آیا به صفات نزدیک می به خدا و صفات و اسماء او نزدیک باشیم. اینکه کسی بچه می حتما باید

های شبیه داعش بودند، اولش به خاطر این  یکی از افرادی که در سفرهایمان دیدیم، این بود که ایشان قبال در گروه

ا انگیزه مالی خوانند. یعنی اولین بار ب کم روایات و آیاتی هم می دهند، کم که فالن میزان دالر ماهیانه می رفته بود

دهند. فقط یک  ها نمی اجازه هم نداشتند که همه قرآن را بخوانند، اجازه تفکر به آن شود. وارد سیستم می

کنند. از او پرسیدیم بعد چه شد؟ گفت: ما باور  میها ایمان به کفر پیدا  خوانند، و آن هایی از قرآن را می قسمت

من فکر  شد..محول شد که در آن جنایت مییک بار یک عملیات به ما  قدر پیش رفتم که فرمانده شدم. آن کردیم،

متوجه شدم ای که من در آتش انداختم چه گناهی کرده است؟ و شروع کردم به تحقیق کردن که  کردم که این بچه

 آخر ،که اول بود انگیزه  همانیعنی هزار دالر را چه کنم ) 30دیدم که ماهی خورد. جای دیگرش نمی جایی به هیچ
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هم آمد(. بنا بود فرمانده ارشد شوم، آمدم مرخصی و دیگر برنگشتم. االن که پیش شما هستم، فهمیدم باغم را  کار

 ، این یعنی دیگر امنیت ندارم!..نداهآتش زد

شود. اصال  کنند و اگر زیربار نرفت، تهدید می دهد، تطمیع می باور میفرد که به  پروتکل دارد یک گروهی

آورد، این هم از  گویند قرآن یقین می هایی که می گویند: آی آن گیری داعش برای تخریب یقین است، می شکل

ند. الحمدهلل که ما به کن این کفر و این نوع کفر بسیار خاص است و باالترین سطح یقین را منفور می !قرآن و یقین

 ها رسیدیم.  فهم این خرابی

ممکن خیر، غیر ممکن است که منحرف شوم؟وم و براساس (قین بخواهم عمل کنم، آ(ا اگر من سراغ (قین بر

 است.

شاءاهلل بتوانیم به دستورات مهارتی دست یابیم،  ما بحث یقین را سعی کردیم که با تأنی پیش ببریم از این جهت که ان

هایی از  این است که مثال نیز از جهتی در بررسی آیات هستیم و دومین کار افتد؛ به بعد دو اتفاق برایمان میاز این 

 تنها اید به ظاهر سطحش باال باشد. ما به یقین خیلی نزدیک هستیم وبرایمان ملموس شود. بحث ش تاخودمان بزنیم 

 کنیم. آن را پیدا کافی است 

قین به ی ها شک نداشته باشد؛ ت انسان به آنترین حقایق نازل شده، که الزم اس شود که مهم از آیات قرآن معلوم می

 استو« رسوالن»و یقین به « آخرت»، یقین به «خدا»

دانیم که خدا هست و این کار غایتی دارد و از جانب رسوالن  یعنی می یقین را داشته باشیم؛ 3د این بای پس ما حداقل

 آمده است.

 یعنی:« یقین دارم»پس 

 خدا هست (1

 به سالمتی به آخرت می رسد (2

 السالم( است. )علیهمءبرمبنای حکم انبیا (3

 شود.  موضوع از بحث یقین خارج می ،نتوانم جواب بدهم سهیعنی اگر یک چیزی باشد که من با این 
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 ها مفهومی بررسی شود که آیات اول سوره نمل است، که؛  پیشنهادم این است که این

 (59)یُشْرِکُونَ أَمَّا خَیرٌْ ءَاللَّهُ  اصْطَفَى الَّذِینَ عِبَادِهِ  عَلىَ سَلَامٌ وَ لِلَّهِ الحَْمْدُ قُلِ

 هست یا نه؟ خودتان قرار دهید که آیا خدا در آن باید این را برایدهید  یعنی شما در هر کاری که انجام می

 أَ  شَجَرَهَا تُنبِتُواْ أَن   لَکمُ کَانَ مَّا بَهْجَةٍ ذَاتَ حَدَائقَ بِهِ فَأَنبَتْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِّنَ لَکُم أَنزَلَ وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ أَمَّنْ

  (60)یَعْدِلُونَ قَوْمٌ هُمْ بَلْ  اللَّهِ مَّعَ ءِلَاهٌ

 هست. نیزاین اصل یقین است. این در سوره واقعه 

 لَا أَکْثرَُهُمْ بَلْ  اللَّهِ مَّعَ ءِلَاهٌ أَ  حَاجِزًا الْبَحْرَیْنِ   بَینْ جَعَلَ وَ   رَوَاسىِ لهََا جَعَلَ وَ أَنْهَرًا خِلَالَهَا جَعَلَ وَ قَرَارًا الْأَرْضَ جَعَلَ أَمَّن

  (61)یَعْلَمُونَ

 گوید. یعنی توجه به خدا و غیره. ها مواردی است که یقین را می این

  (62)تَذَکَّرُونَ مَّا قَلِیلًا  اللَّهِ مَّعَ ءِلَهٌ أَ  الْأَرْضِ خُلَفَاءَ یَجْعَلُکُمْ وَ السُّوءَ یَکْشِفُ وَ دَعَاهُ إِذَا الْمُضْطَرَّ یجُِیبُ أَمَّن

 یقین است. ،خدا را کشف کنید ،اینکه شما در آن ظلماست.حتی زمانی به شما ظلمی رسیده 

 عَمَّاا  اللَّاهُ  تَعَلاىَ  اللَّاهِ  مَّاعَ  ءِلَااهٌ  أَ رَحْمَتِاهِ  یَادَىْ    بَاینْ  بُشْارَا  الرِّیَااحَ  یُرْسِالُ  مَان  وَ الْبَحْارِ  وَ الْبارَِّ  ظُلُمَااتِ  فىِ یَهْدِیکُمْ أَمَّن

 (63)یُشْرِکُونَ

 مند بودن هستند. ر زندگی و یقیناین آیات اگر بررسی شوند انواع کارهای ما د

تا آخر سوره مبارکه  59 آیه بهتر است که از ،خواهم یک دسته آیه برای یقین کار کنم اگر کسی گفت که من می

 نمل که با ضرب آهنگی مطرح شده را کار کند.

 حوزه دارد: 3یقین 

 خدا (1

 ادَّارَکَ بَلِ (65)یُبْعَثُونَ أَیَّانَ یَشْعُرُونَ مَا وَ  اللَّهُ إِلَّا الْغَیْبَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فىِ مَن عْلَمُیَ لَّا : قُلآخرت (2

 (66)عَمُونَ مِّنْهَا هُم بَلْ  مِّنهَْا   شَکٍ فىِ هُمْ بَلْ  االَْخِرَةِ فىِ عِلْمُهُمْ
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 رسول (3

 است.بحث شده  3در این سوره راجع به این 

 .مورد را داراست 3اظهاری است که این پس اعمال ما همگی 

 اظهار اعتقاد به خدا 

 اظهار اعتقاد به آخرت 

 اظهار اعتقاد به رسول 

*** 

 ساعت دوم

اگر متوجه این باشم که خدا یکی است و شریک ندارد و اگر حرفم و کارهایم مبتنی بر حکم رسول است و مبنای 

یقین در آن نیست. اگر در تربیت فرزند، اظهار  ،کنم. اگر چنین نشود را ابراز می« یقین»آخرتی دارد، پس دارم 

 .وجود داردیقین در آن  ،یگانگی خدا باشد، مبتنی بر حکم رسول باشد و مبنای آخرتی داشته باشد

فطری است. « کتاب» ، علم به«رسالت رسوالن»، علم به «خدا»علم به «. علم اکتسابی»پایه یقین است نه « علم فطری»

. پس علم به کتاب فطری است. خدا قرآن را تعلیم داده است. علم به «الرحمن علّم القرآن»در قرآن آمده است 

 دار بودن و نفع حقیقی.  نیز فطری است، یعنی علم به غایت« آخرت»

این رجوع به علم فطری  ،«لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیلأ» شوند.، استفهام میشوند علوم فطری، استدالل نمی

 است. 

ن شود. بُعد زمان و مکا ها ثابت است. بواسطه گذر زمان و تاریخ منهدم نمی یعنی علمی که در همه انسان علم فطری

 رود.  مستقیما به سمت تصدیق پیش می شود و ال میتوجه فع و تاریخ در آن تأثیری ندارد. به وسیله

 

 : سیر فعال شدن (قین 4تیتر 
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 کنیم. دل را این هفته بیان مییک م

ها. یقین باالتر از علم فطری است. در یقین به خود حقیقت  عبارت است از نزول حقیقت در فطرت انسان علم فطری

 گوییم.  می« فطرت»کنیم. به نزول این حقیقت در انسان  نگاه می

در هر انسانی  آورد زیرا آشکاری می ، برایش وضوح وتوجه کندبه آن ماهیت علم فطری از نور است که اگر انسان 

 نهادینه شده است. 

 گویند.  می «علم فطری»حیثتی از یقین که در وجود هر فرد تثبیت شده است را 

 یقین ودیعه نهاده شده در درون هر فرد است.  علم فطری پس

استفاده  نیزالبته اگر از علم یقینی کتاب  .مند شود تواند از یقین بهره چه که در درونش هست می انسان بیشتر از آن

 کند. 

 کند.  از نور استفاده می ،راه افتادبه  زمانیکه اندازد و ( است. انسان را راه میاستارتروشن شدن) مانندعلم فطری 

 السالم( وقتی به فرعون رسید؛ حضرت موسی)علیه

 (23قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِینَ)

 (24رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا إِن کُنتُم مُّوقِنِینَ)قَالَ 

 (25قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ لَا تَسْتَمِعُونَ)

 (26وَ رَبُّ ءَابَائکُمُ الْأَوَّلِینَ)  قَالَ رَبُّکمُ

 (27لَمَجْنُونٌ)  قَالَ إِنَّ رَسُولَکُمُ الَّذِى أُرْسِلَ إِلَیْکمُ

 ( سوره مبارکه شعرا28رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَیْنهَمَا إِن کُنتُمْ تَعْقِلُونَ)قَالَ 

 یقین در اینجا یعنی به علم فطری خود توجه کنید، خدا را در درون خود ببینید. 
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. اعتقاد «ین داشته باشیداگر شما یق»گفته است  امااست.  «رضاالسماوات و ال ربّ»اند برای اهل یقین،  در تفاسیر گفته

 بر این است که هر انسانی در سرشت خود علمی دارد از جنس نور. فطرت از  فاطریت آمده است. 

 یعنی در اثر ابراز یقین، یقین در انسان  وسعت یابد.  شرح صدر

انسان  بسیارشود،  میخوبی  بروز پیدا کند، انسان شود. اگر یقین در انسان بهره انسان از یقین روز به روز بیشتر می

صفا  ، با آنشود. دنیا خوب باشد یا بد باشد . چشم انسان خدابین شده و مسائل دنیا برایش آسان میشود! خوبی می

شود  گذرد. در دنیا استعدادهایش شکوفا می خوش می ، دنیا برای او. اهل یقین هر کاری کندو رضایت دارد کند می

خداوند رب آسمان و زمین است اگر پس حالِ راضی است. در واقع خوششود.  رسد. راضی می و به مقام رضایت می

  .اهل یقین باشی.

دستاوردها و راهبردهایی  ،برای رسیدن به یقین السالم( بطور اختصاصی و خاص همه آیات حضرت ابراهیم)علیه

 دارد. 

 ( سوره بقره130وَ لَقَدِ اصْطَفَیْنَاهُ فىِ الدُّنْیَا وَ إِنَّهُ فىِ االَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ)وَ مَن یَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ 

 ملت: یعنی سبک زندگی

 از عقلش استفاده نکند. یعنی سفه نفسه: 

 دهد.  جا تشخیص می نفع و ضرر را جابهکه کسی است  احمق

 بروز سفاهت است.  ،حماقتدر واقع ندارد.  کسی است که نرم افزار تشخیص نفع و ضرر را سفیه

 ، تبارک اهلل احسن الخالقین دارد!خلق موجود سفیه

 سوره انعام در مورد یقین است.  82تا  74آیات 

 (74)أَرَئکَ وَ قَوْمَکَ فىِ ضَلَالٍ مُّبِینٍ  وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لِأَبِیهِ ءَازَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنىّ
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در ابتدای زندگی حضرت این جریان با پدرش رو در رو قرار گرفته است.  السالم( )علیهحضرت ابراهیم

شبیه حضرت  السالم( )علیهاتفاق افتاده است. دلیلش این است که داستان حضرت موسی السالم( )علیهابراهیم

 6یا  5 السالم( )علیهبا ابراهیمو سپس اند.  با حیوانات بوده اند و ایشان در غار بزرگ شده است. السالم( )علیهابراهیم

 اند.  ساله مواجهه شده

 ( 75وَ کَذَالِکَ نُرِى إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ)

 . به اعال درجه یقین رسید. برای مفسرین مشخص نیست. به یقین ثابت رسید« کذالک»قوم ایستاد.  در برابر

 چه دید؟  السالم( )علیهابراهیم

 (76فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ االَفِلِینَ)  فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ الَّیْلُ رَءَا کَوْکَبًا قَالَ هَاذَا رَبىّ

 دست کشید.  هاآن شها از پرست با افول ستاره

بوده است. در نظام فطری خود فهمیده چیزی را باید پرستش کند  سالم(ال )علیهاتفاقات در کودکی حضرت ابراهیم

 شود.  که افول نکردنی نباشد. اعتقاد به رب ثابتی که در درون کشف می

تواند زمان  ها الزم نیست که پرستیده شود. عبودیت نمی ای از زمان در پاره پرستش کوکب به این معناست که

 بگذرد(بر آن زمان یعنی دار باشد) زمان

چه توان بر این مبنا عمل کرد. آن مین و اشتباه است ،اگر مبنای حکم ما در زندگی امور متغیر باشد، مثال تجربه باشد

 بردار نیست.  قابل شک است و یقین ،افول دارد

 (77لَأَکُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ)  رَبىّفَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئنِ لَّمْ یهَدِنىِ   فَلَمَّا رَءَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَاذَا رَبىّ

 (78ءٌ مِّمَّا تُشرْکُونَ) بَرِى  هَاذَا أَکْبرَ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ یَقَوْمِ إِنىّ  فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَاذَا رَبىّ

 (79أَرْضَ حَنِیفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشرْکِینَ)وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْ  إِنىّ
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ءٍ عِلْمًا  کُلَّ شىَ شَیْا وَسِعَ رَبىّ  فىِ اللَّهِ وَ قَدْ هَدَئنِ وَ لَا أَخَافُ مَا تُشرْکُونَ بِهِ إِلَّا أَن یَشَاءَ رَبىّ  وَ حَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَ تحُجُّونىّ

 (80أَ فَلَا تَتَذَکَّرُونَ)

کردنی است که مرا هدایت  مگر خدا جدال که گفتند السالم( )علیهو درباره توحید به جدال پرداختند. حضرتقوم ا

 کرده است. خدای من همه جا هست. 

أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن   فَأَىُّ الْفَرِیقَینْ وَ کَیْفَ أَخَافُ مَا أَشرْکْتُمْ وَ لَا تخَافُونَ أَنَّکُمْ أَشرْکْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ یُنزَّلْ بِهِ عَلَیْکُمْ سُلْطَنًا

 (81کُنتُمْ تَعْلَمُونَ)

اید که  از اینکه چیزى را شریک خدا گرفته نیز ه شما، بترسم؟! در حالیکاید چگونه از آنچه شما شریک او قرار داده

د ]بگویید[ کدام یک از دو گروه دانی اگر حقایق را مى ترسید. ، نمىخدا هیچ دلیلى بر حقّانیّت آن بر شما نازل نکرده

 [ به ایمنى ]از عذاب خدا[ سزاوارترند؟ ]خداپرستان و مشرکان

اند سلطه داشته تو یعنی دلیل و برهانی که می سلطانسلطان دارد.  ،داشته باشد. حق در حق بودنش« سلطان»یقین باید 

  قرار بگیرد.مبنای یک حکومت باشد و حاکم بشود و

 منظور همان علم فطری است. تعلمون:

 (82الَّذِینَ ءَامَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئکَ لهَمُ الْأَمْنُ وَ هُم مُّهْتَدُونَ)

ها و  رؤیت ملکوت آسمان»گویند  ها و زمین می بیند. به مشاهده ربوبیت خدا در آسمان ها و زمین را می آسمان

 «. زمین

شود و انسان را  ها و زمین است که در اثر توجه به علم فطری حاصل می ول توجه به ملکوت آسمانشکنی محص بت

کند و  کند و از هر غیر خدایی بری می نسبت به خدایی که در همه عالم مهیمن است و سیطره دارد آگاه و خاضع می

 کند.  با پدر هم مقابله می دهد فلذا ایشان نیز نشان می برائتش را

گوید  کند. می می« عمل»، «مبنا»را کشف کرد بر همان « ثابت»خورد. وقتی  مناسبات و قواعد روزمره را نمی فریب

 هاست. شکستن بتنیز  انشنباید در این شهر بت باشد. نشانه برائت
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 آفرین است.  یقین« سلطان»همانطور که  ،آفرین است یقین« برهان»

 کند.  کند که دیدن امر را بدیهی می قدر روشنایی ایجاد می علمی است که آن برهان

 دهد.  دهد. عالوه بر روشنایی، قدرت هم می علم می سلطان

 چه در ظاهر است. باطن مسلط بر ظاهر.  یعنی مهیمن بر آن ملکوت

، قمر و شمس و همینطور و فهم افول کوکب انشان دادن ملکوت همان خواهی بدانی ملکوت چگونه است؟ آ(ا می

 . اهمان ،فهم افول نکردن رب

ها و  شناسی نیاز به رؤیت ملکوت آسمان شناس باشید. برای بت شکن باشید. الزم است ابتدا بت خواهد بت ابتدا نمی

 به علم فطری مراجعه کنید.  ها و زمین فطری است. پس باید ملکوت آسمان زمین است. رؤیت

دارند و باطنی. ظاهر را که دیدیم. باطنش این است خداوند است که این ظاهر را ها و زمین ظاهری  آسمان

و قدرت ماند. خدا را بپرست. خدایتان پول  کند و خداست که باقی می چرخاند. ظاهر این آسمان و زمین افول می می

  .ای. ها و زمین را رؤیت کرده اکنون ملکوت آسمان طبق حکم خدا عمل کنی، هماگر نیست!

ها و  ایم. رؤیت ملکوت آسمان ها و زمین را رؤیت کرده السالم( ملکوت آسمان ما هم به برکت حضرت ابراهیم)علیه

شکنی است.  بت ،کردنی نیست. ثمره این رؤیت زمین ثابت بود. رنگ نداشت و تغیّر نداشت. همه جا هست و افول

 که غیرخداست باید شکسته شود.بت است و باید شکسته شود. منبع هر حکمی  ،هرچه مقابل خداست

بر وزن فاعل است. طعنه « آفل»دوست داشتنی نیست.  ،شود )ال احب االفلین( استدالل فطری است. آنچه افول می 

 کند.  شود و هم تمام می هم تمام میزند.  می

اهمیت »یا نه « اق افتادهاتف»السالم( از جنبه مثلی اهمیت دارد. این که آیا واقعا  این گفت و گوی حضرت ابراهیم)علیه

 «. ندارد

برد. وجه ثابت را با درون فطری خود  می های ثابتی پی بیند و از دیدن این متغیرها به وجه انسان متغیرهایی را می

 رسد.  سنجد و به این وسیله به حق می می
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 ساختار ادارکی (قین: 

در فطرت انسان است. باید به خود برگردد و  ،کند. وجه ثابت دنیا با وجه متغیر دنیا ارتباط برقرار می ،انسان با هبوط

السالم( جدل نیست. ساختار  وجه ثابت را ببیند و راجع به حکم ثابت آن نظر دهد. این بحث حضرت ابراهیم)علیه

 گوید باید ملکوت را ببینی تا یقین در تو شکل بگیرد.  رسیدن به یقین در انسان است. آیه می

به امر ثابت اتکا کند. با « ایمان»میزان و معیار را کشف کند. با « تعقل»انتقال پیدا کند. با « حق»به « تفکر»انسان باید با 

 مراعات کند. « تقوا»دائم داشته باشد. با « توجه»، «ذکر»

 دهد؛ این آیات شیوه رسیدن به یقین در هر امری را به ما آموزش می

  و شناسایی امور ثابت و متغیر آنتجزیه و تحلیل مسائل 

 ه آن مسئله و مبنا قرار دادن آنکشف قانون دربار 

  به وجه متغیر و اتکا به وجه ثابتبی اعتمادی نسبت  

  یادآوری دائم امر 

 قبت درباره حضور حق در آن مسئلهمرا 

ملکوت است. از کوکب و قمر و شمس به خدا رسیدن، ملکوت است. ما تفاسیر را نقض  ،خود این سیر رؤیت

 است.  «(قین ابراهیمی»گوییم این سیر  بحث نداریم. میکنیم. ما بنای  نمی

« متغیر»است. یک زمانی مسئله شما « ربوبیت کوکب»یک زمانی مسئله شما  است و« کوکب»یک زمانی مسئله شما 

است. یک متغیری جای خود را به ثابت داده است. برهان درست « ثابت بودن متغیر»یک زمانی مسئله شما  ست وا

    شود. این باالتر از جدل است.  دستگاه فکری درست می«. تغیر ثابت است، مادامی که متغیر نباشدم»شود؛  می

یا « سلطان»به سطح « استدالل»السالم( از  حضرت ابرهیم)علیه عملیعنی همراهی کسی تا رسیدن به مقصد.  جدل

 شود.  ارتقا داده می« برهان»

شود نه با چیز  ابت بودن نیست. ثابت بودن فقط با ثابت بودن اثبات میزیبایی به معنای ث بزرگی، کوچکی، منفعت و

شود. این در مورد تکنولوژی و  مضمحل می در نتیجه  هر چه که باشد متغیر است و ثابت نیست و« متغیر»دیگر. 

 کند.  پیشرفت غرب هم صدق می
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  .یمکن را از کجا دریافت میمان یم و ببینیم حکمکن به دنیای خود نگاه 

 است. « کوکب» ،در آن موضوعیت دارد« زیبایی»هایی که وجه  همه ربوبیت 

 قمر است.  ،در آن موضوعیت دارد« گشایی گره»هایی که وجه  همه ربوبیت 

 «همه کاره است. « شمس 

 سلطانی است. بلکه سطح آیات جدلی نیست، 

 به حکم فطرت.  ثابتات عالم است واست، از « ربوبیت»در جامعه و بین مردم هر زمان منشأ عبودیتشان که 

درست « صنم»شوند.  دهند. در گذر زمان متغیرها بعنوان ثابت پرستیده می قرار می« رب»ثابت را بعنوان  ،افراد

شود. اولین  متزلزل می خورد چون یقین او قسمت نیز انسان شکست مییعنی متغیر ثابت نما. از همین  صنمشود.  می

 است.  شکست انسان، شکست یقین

ها  گذارد. ملکوت آسمان اسمش را اصنام می وندگیرد. خدا نما قرار می السالم( در مواجه متغیرهای ثابت ابراهیم)علیه

شود  ریزد. این می با شکستن بت همه عالم فرو می ابت جاری. اگر بت ثابت عالم باشد، پسث ،شود و زمین می

« رب»شود یکی از مسائل ما. اگر مراقب  می« رب»هم بریزد. حفظ که نظام اجتماعی ب نگرانی از این«. خوف از رب»

 چه اتفاقاتی را به دنبال دارد.  ،نباشیم

)کذالک نری... تا ...لنکون من الموقنین(؛ این سیر یقین است. در این سیر اول کوکب بود. کوکب را در موقعیت 

قی شناخته شده است. تغیّر را نشان داده و پس رب حقیقی نیست. یعنی رب حقی ،رب حقیقی قرار داد. افول کرد

 ستاره را شکسته است.  ،السالم( قبل از این که بت را بشکند کوکب را باطل کرده است. حضرت ابراهیم)علیه

واقعی چنین کاری بطور اگر  اما است. جدل ،دنعی چنین کاری را کرده باشالسالم( اگر تصنّ حضرت ابراهیم)علیه

 . رهانبشود  د مینکرده باش

که به یقین م. بنابراین در مشاهدات برای ایند بشویالسالم( موحّ )علیهمءانبیا مانندمان  قرار است در زندگی شخصی

کنیم. در بیرون آنچه با حق نسبت داده  کنیم. ابتدای سیر ویژگی حق را در درون مشاهده می سیری را طی می ،برسیم

 افتد.  تر اتفاق می یقین سریع ،باشد یتر دهیم. هر قدر بین این دو ارتباط ویژه شود را انطباق می می
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های رب و انطباق آن با، آن ویژگی  همشاهده مصادیق و جلو« عبد حقیقی»بهره از علم فطری در داشتن ویژگی 

های ربوبی  یا تحلیلش نسبت به جلوه ت. یا علم انسان به رب کافی نیست واست. یقین محصول این دو اتفاق اس

 کافی نیست. 

 گیری یقین در ساختار انسان را بیان کند.  خواهد چگونگی شکل داستان می

 شوید؛ اول علم فطری که دارید و دوم مشاهده مصادیق.  در زندگی با دو چیز مواجه می

است. باید منبع حکم در زندگی را شناخت و دید منبع چقدر « رساله عملیه»های زندگی از منبعی غیر از  % حکم90

 باشد.  «دموحّ»تواند  می ،به خدا نزدیک است. این سلطان است. کسی که این کار را بلد باشد

 باشند. « حبیب»توانند  ای معین کرده که همه می خدا در این آیات سرّ حبیب بودن ابراهیم را به گونه

دستگاه ساخت. این باالتر از جدل است. این « مشاهده»شوی. از یک  می« حبیب»اگر عالم را با این نظام فکری ببینی، 

است. دستگاه رسیدن به ثابت را تولید  ندهکن متغیر فاش را هم در خود دارد. این سیستم، 50است، پس  100خود 

 کرده است. 

 نیز، جدل به هدف. البته این داستان در ذات خودرسیدن  جهتل استدال نت برای طوالنی کردجدل مفهوم عام اس

 تحلیلرا  سازی در انسان تولید شده است. هفته آینده این دستگاه دارد، منتها قصدش برهان بوده است. دستگاه یقین

 دارد.  نیزهای یقین این است که احتجاج  خواهیم کرد. تفاوت این مدل با بقیه مدل

ساعت این هفته را در نظر بگیرید. در این ده ساعت بروزات مختلفی دارید. همه 10 فعالیت داریم، 100اگر در هفته 

 بروزات متغیر هستند. 

  ببینید ثابت این ده ساعت کجاست؟ 

 ت چیست؟ های ثاب ویژگی 

  آیا این ثابت متنوع است یا ثابت؟ 

 بنویسید.  نیزهای متنوع را  ویژگی 

 مرحله بعدی این است که این ثابتات را با ثابتات فطرت تطبیق دهید. 
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 نشیند.  نما جای ثابت می بینید. نوعا ثابت یک ثابت هست و شما یک ثابت می

ر بروزی در انسان که وصل به ثابت حقیقی باشد باید در شود. ه راضی نمی ،کند جاست که فرد هر کاری می این

اهل یقین نیستند و به  ،شوند تر شوند. اگر روز به روز پیرتر می ها باید روز به روز جوان انسان انرژی تولید کند. آدم

 ن. شود وسیله اغوای انسا به این سادگی می ها نوعا امر افولی است. امر نسانشوند. ثابت ا افول نزدیک می

نیازی به  وندبرای دیدن خدا .!.ایمکردهمیی به این بدیهی را پیچیده زهاخندند که چرا چی آید که به ما می زمانی می

 .ندارداستدالل  نیست و نیازی بهشمع و چراغ قوه 
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کا  رث    )جلسه     چهاردهم(                                                                                               14/12/95ختم مفهومی    استاد   اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                سوره  مبارهک ت

 

 لواتی بفرستید.برای سالمتی خودتان و همه مومنین عالم و امام مومنین ص

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

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

شود و یک بررسی اجمالی کردیم و به یک نمودار رسیدیم.           جاری میبه چه صورتی یقین در زندگی انسان 

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

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

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

 گیرد.  در عمل جای می« ظن

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

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

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 «موع»بندد که  ها شک است. که به طور طبیعی ساختار ادراکی انسان را می 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

 اتکا به ثابت و نه متغیر (3

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

 رسیم.  طبیعی منشا تفکر، تعقل و ایمان و ذکر است. بعد از آن به پدیداری یقین می
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آید و روح  آید؟ اعتقاد این پژوهش این است که یقین با فطرت پدید می یقین در انسان از چه موقعی به وجود می

 آید از فطرتش است. ای که یقین در انسان پدید می هاست. اولین مرحله امی پدیدهجاری در تم

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

 (10قُتِلَ الخَْرَّاصُونَ)

 (11الَّذِینَ هُمْ فىِ غَمْرَةٍ سَاهُونَ)

 (12الدِّینِ)یَسَْلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ 

 (13یَوْمَ هُمْ عَلىَ النَّارِ یُفْتَنُونَ)

 (14هَاذَا الَّذِى کُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ)   ذُوقُواْ فِتْنَتَکمُ

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

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

 توجه نکرده است.

 (20وَ فىِ الْأَرْضِ ءَایَاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ)

 (21أَ فَلَا تُبْصِرُونَ)    وَ فىِ أَنفُسِکمُ

 (22تُوعَدُونَ)وَ مَا    وَ فىِ السَّمَاءِ رِزْقُکمُ

 اند. کسانی هستند که به یقین اتکا ندارند و از کتاب منحرف شده« خرّاص»

 

 ( 9یُؤْفَکُ عَنْهُ مَنْ أُفِکَ)

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

 شود نتیجه.بودن، می« فی غمره ساهون»
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کننده بر وحدانیت خداى تعالى در ربوبیت،  هاى داللت شانهفرمایند: این آیات به تعدادى از ن حضرت عالمه)ره( می

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

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

 ربط داده است.« کذالک نری ابراهیم»ها را به  مه)ره( اینشاءاهلل مطالعه کنید. حضرت عال مطالب المیزان را ان

اش کافی است انسان به آیات توجه کند. مثل نطق، رزق، آیات نفس و آیات زمین که انسان را به فطرت حقیقی

 دهد.داللت می

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

 شود. رود و همه خیرات و برکات به سمتش نازل می خدا می

 

 «وجه نیاز انسان به (قین»

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

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

 شود و هالک. شده محسوب می ما دارد وگرنه گمهر انسانی برای طی مسیرش نیاز به راهن

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

 نام دارد.« یتیم»انسان از جهت نیازش به سرپرست 

 شود. هدایت مینام دارد. در صورت برطرف شدن این نیاز، « 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 

 ه یتیم و ضال و عائل است.که انسان یتیم است و غیره. وجه نیاز انسان به یقین از وج
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اضطراب در انسان ناشی از اتکا به سرپرستی است که کفایت سرپرستی ندارد یا هادی که کفایت هدایت ندارد یا 

 نیازی را ندارد. کننده نیازی است که کفایت بی برطرف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 «.من الموقن الی الموقن»خر. یعنی شاءاهلل در آ هم ان

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

 هر کدام به شئون مجزایشان داللت دارند.

السالم( در این  موسی)علیههای حضرت  آیات سوره مبارکه ابراهیم هم خواندنش بسیار جالب است و هم خطاب

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

 ابراهیمی است:

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

 (9مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَیْهِ مُرِیبٍ)   فَرَدُّواْ أَیْدِیَهُمْ فىِ أَفْوَاهِهِمْ وَ قَالُواْ إِنَّا کَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِى شَکٍ
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صحبت خواهیم کرد. « شکّ مریب»شود، البته ما در فصل بعدی هم راجع به  ببینیم این داستان از کجا شروع می

 هاست. حالت فاعلیت دارد. های آدم کننده دل یعنی بددل« شکّ مریب»

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

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

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

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

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

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

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

 دادنش از من گرفته شود.

 آید. ها مواردی است که در منبع حُکم می در واقع این

اندازد. بددلی  ت بد دلی و دو دلی میکند و آن را در حال فرد به چیزی اعتماد نمی چیست؟« شکّ مر( »های  نشانه

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

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

کند، این قتل نفس نیست و...!؟ از شک  رش بیعت کند؟.. و خالصه اینکه با سوال شک میتوانست مثل براد می

خواهد رهبر جامعه شود و به دنبال سِمَت برای خودش  رسید، مریب یعنی نکند این می شود تا به مریب می شروع می

و... . یعنی نه تنها تردید ایجاد  نشینند که دنیا ارزش جنگ ندارد 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.
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شود مطرح کرد، از رکعاتش، از  گونه نماز بخوانیم؟ سواالت زیادی می ممکن است کسی بگوید که چرا ما باید این

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

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

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

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

 کنیم. یعنی مریه را اختیار می« اءامتر»

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. کند. بدترین وجه است و نهایت بی می

ن خیلی بزرگم و... . توهم نیز حدّ یقف ندارد. وقتی یعنی شک همراه با توهم. توهم هم انواع دارد، اینکه م« ریب»

، یعنی در واقع در «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 همان شک کار می

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

 السالم( است. کند که شبیه حضرت ابراهیم)علیه السالم( که با دو نفر زندانی صحبت می یوسف)علیه

 وجه پیدا کرد: 3پس یقین 

 حق و حقایق (1

 سبب اتصال به حق (2

 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

 .سبب اتصال به حق نیز منذر است 
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 چه ربطی دارد. خداوندی که های انسان در رجوع به حق هم آخرت است. ممکن است بگویید  توانمندی

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

 او توانمند نشده است.  

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

 ها مشاهده کنید.  وانید یقین را در تمام سورهت 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  های انسان. آخرت معنای مختلفی دارد اما در این سیستم چنین معنایی دارد. این آخرت یعنی نهایت بروز توانمندی

 تی با هم ندارند.منافا

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

 

 

 وجوه تخلف انسان از (قین

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

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

 زند. رقم می

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

شود. قرآن این فرآیند  شدن استعدادهای او می خطای انسان نسبت به منبع حکم موجب هالکت و نابودی او و ضایع

 بیین کرده است.   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

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

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

 طور آمده است.

خطای در شناخت، 

اعتماد و اطمینان به کسی 

که واسطه نزول حق 

 است

 

رَبِّکَ بِکاهِنٍ وَ ال فَذَکِّرْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ 

 (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.

أَمْ یَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ الْمَنُونِ 

(30) 

بلکه آنها گویند: او شاعرى است که برایش 

حوادث زمان و آمدن مرگ را انتظار 

 کشیم. مى

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

 منتظرانم )که عذاب خدا بر شما فرود آید(.

خطای در دریافت امر و 

 نهی

هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْالمُهُمْ بِهذا أَمْ 

(32) 

آیا خردهایشان آنها را به این )گفتار( فرمان 

گرند )که  دهد یا آنها گروهى طغیان مى

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

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

 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 

 شأن او از نظر خالقیت

الْخالِقُونَ ءٍ أَمْ هُمُ  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(؟

أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بَلْ ال یُوقِنُونَ 

(36) 

اند  زمین را آفریدهها و  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) 

هاى )دانش و رحمت(  یا مگر گنجینه

هر پروردگارت نزد آنهاست )که نبوت را به 

که خواهند دهند( یا آنهایند که )بر جهان 

هستى( مسلطاند )تا نبوت را از تو سلب 

 کنند(؟

خطای در دریافت حقایق 

و قرار دادن خود در شأن 

 وساطت حق

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ یَسْتَمِعُونَ فیهِ فَلْیَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ 

 (38بِسُلْطانٍ مُبینٍ )

راز( آن )به یا مگر نردبانى دارند که بر )ف

سخنان مأل اعلى( گوش فرا دهند؟ )اگر 

چنین است( پس شنونده آنها باید حجت 

 آشکارى )بر کالمش( بیاورد.

خطای در نادیده گرفتن 

 شأن حق

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

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

 دانید( از آن شماست؟! خوب و محبوب مى
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خطای در نادیده گرفتن 

 های وحی شأن واسطه

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

کنى که آنان از غرامت  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 

 تصمیم بر مبنای حق 

أَمْ یُریدُونَ کَیْداً فَالَّذینَ کَفَرُوا هُمُ 

 (42لْمَکیدُونَ )ا

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 

أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَیْرُ اللَّهِ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ 

(43) 

براى آنها معبودى جز خدا هست؟ یا مگر 

منزه است خداوند از اینکه براى او شریک 

 دهند. قرار مى

 

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

وید چه کسی گفته امروز گ 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

گوید، اصال هم منظوری ندارد، اما دیگران به  گاهی کسی چیزی می«. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید»افتند!  می

 نویسند!می یهاندازه یک کتاب روی حرف او حاش

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

کند در  حجاب چیست، از او سوال انحرافی بپرسید که مثال دیشب غذا چه خوردی؟ بعد از چند دقیقه فراموش می

 رد.بحالیکه اگر سوال واقعی بود نباید از یاد می
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هایی که در آن یقین منحرف  تر هم ارائه کرد و شئون مختلفش را مشخص کرد. حوزه بندی باال را دقیق شود دسته می

 اند. شود به طور کامل در قرآن احصاء شده می

گیرد. به عبارت دیگر شک و  فهمی یا جهل در سه مؤلفه یقین صورت می با توجه به آیات فوق فقدان یقین در کج

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

 مؤلفه یا دو یا هر سه آن است. 

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

 رسد. ظهور می

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

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

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

 ین به خدای واحد، بدون شرکیق .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 

 

 سیر فعال شدن (قین

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

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

شنوی داشته باشد. در هر صورت  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.
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ه یقین برای عبودیت ضروری است جلوه اول که در فطرت هر انسانی سرشته شده است منشأ دو جلوه اتخاذ سه جلو

 دیگر است:

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

 معرفی شده است.

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

 او اطاعت از خدا شمرده شده است.

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

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

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

 

 یابد. شود نسبت به دوتای دیگر جریان می 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

ذاشته است و روی شنویم روی منبع حکم دست گ را می السالم( )علیهدر قرآن وقتی داستان حضرت ابراهیم

 سازی یقین روی وجه اول دست گذاشته است. فعال

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

جه به توحید است ما را بر سیر تحقق یقین از ناحیه توالسالم(  )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
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مبارکه انعام بیان کرده است یقین در اثر در سوره  السالم( )علیهبر اساس طرحی که خداوند از یقین حضرت ابراهیم

شود و نشانه این رؤیت ملکوتی فهم زوال غیرخدا و فهم عدم زوال خداوند و اختیار او به  ریتی ملکوتی حاصل می

 عنوان یگانه معبود است. 

را بپرستد و از خداوند   تواند در شرایط سخت نیز  صرفاً 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:

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

قرار گفتن در معرض عبودیت او و یافتن مبنا برای هر لحظه؛ شما بایستی منبع حکمی را اتخاذ کنید که  مرحله سوم:

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

 صحیح نیست.

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

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

 ها به حق توجه کرده است و نه در تمامی لحظاتش. جنبه
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که بگوییم که عالوه بر آنکه با آن شود  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. کند و نیز به فطرتش توجه می ها و زمین توجه می انکسی است که به آسم 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

 ام( انع81کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )

 تواند اعطا کند. امنیت را خدای واحد می

 نقل شده است. السالم( )علیهعلم و ذکر کلماتی است که در این سیستم از حضرت ابراهیم
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کند که ما باید حتما تفکرمان فعال شود و از مسیر تفکر و تعقل یقین  اثبات می السالم( )علیهاین مدل حضرت ابراهیم

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

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

 یابد. 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 « هذا ربی»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

کرده است. باید ببینیم گونه که ما مکلّفیم ببینیم خدا کیست و توحید خود را چگونه جاری  تر است. همان نزدیک

شود. وقتی به رسول رسیدیم باید بپرسیم که نشانه رسالت شما  امام و پیامبرش کیست و این با جستجو انجام می
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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. زمان بیاید و زیربار نرویم بخاطر آنهم باید بدانم. امکان دارد امام 

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

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

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

 خواهد بود. 

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

تمایز قائل  السالم( )علیهه نتواند از نظر فهم توحیدی بین خلیفه اول و دوم و امیرالمومنینبالفاصله رها کردند. کسی ک

 شود، توحید او مشکل دارد.

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

 کنند. کنند، توحید را تبیین می ید است. یعنی اولین کاری که میشان توح خدا و صلوات است. یعنی مبنای فکری

 

گیرد اما کسی کاه جساتجوگر اسات، باه      فرضی در نظر می در تردید فرد پیش تفاوت جستجوگری و ترد(د چیست؟

دنبال حق است و مثال اگر به دنبال خادا باشاد و کسای از آن طارف دنیاا بیایاد و خادایی را باه او معرفای کناد کاه            

پرسد که این خدای تاو کاه    می السالم( )علیهحضرت ابراهیم پذیرد. اش بیشتر باشد، حرف او را میانیت و پاکیوحد

کند تا به حقیقتی برسد که هیچ جای شک و تردیدی نداشته باشاد.   ستاره است چه خصوصیاتی دارد؟ و جستجو می

وقت است کاه   ا را به ارث برده باشید، آنمان است. وقتی شما خد نقطه ضعف ما به خاطر این خاموشی جستجوگری

شاان  دهید. حضرت سلمان)رضی اهلل عناه( باه واساطه دنباال خادا باودن       اوامر و نواهی خدا را یکی در میان انجام می

را یافت. چون دیدناد حضارت    السالم( )علیهاو حضرت زهرا السالم( )علیه، امیرالمومنینوآله( علیه اهلل )صلیرسول خدا

پاذیرد. او حاضار باود کاه از هماان ابتادا پاای حضارت          دهاد، پاس او را مای    داللات باه خادا مای     لساالم( ا )علیهامیر

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

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

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

 ماند.  کرد. اگر درست پیدا کرده باشید، می

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

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

اما این یک  ماند. 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  وجه ثابت نیز دارد و آن وجه ثابت قانونی است که صبح، ثابت است. یعنی می

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

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

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

توجه  کند 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  خواهد، استدالل نمی می

متغیرات است. یک کسی باالدست ثابتات و متغیرات است اما برای فهم خداشناسی بهتر است اول تمایز ثابتات و 

اینکه بفهمانید که خدا ثابت است و متغیر نیست بسیار متغیرات را بفهمیم. اگر به افراد درک ثابتات را بدهید بعد 

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

جه ثابت های عالم اینطور هستند، این یک و را انجام دهید. مثال در راه رفتن مورچه، ثابتش این است که همه مورچه

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

حالی که چنین نیست، خدا ثابت است ولی تنها  آید در 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

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

 خدا تفکیک وجه ثابت و متغیر است.
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مثال در یک دست من فردی باشد و در دست دیگرم یک فرد دیگر. وجه متغیر، میزان کنش و واکنش  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  حکم ذیل آن قوانین ثابت نیست. مثال من اگر سنگی بر سر دیگری زدم، سرش می

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

 اد آفرینی کنید.یقینی کشف و عمل کنید، یعنی رخد

 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 پدیدهبرای 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 ند، خالق قانون خداست. اینگوییم قوانین اوال مراتب دارند بعد آنکه خالق دار 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

، و علتش نیز گوییم که خدا همیشه ثابت و ناظر است باز هم در ضمیر ناخودآگاهمان خدا ثابت نیست ما وقتی می

 ها حضور ندارد!ها و مکانزمان  تقوایی ماست. خدا برای ما در بعضی بی

شود. پس بر روی  است. شما وقتی به انسان دقت کنید، مدام کفر از او صادر می« قُتِلَ االنسان ما اکفره»نوع انسان، 

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

تواند خدا را اثبات کند. مشکل ما و شما این است که خدایی را  و حاضر در لحظه شد، می برای هر کسی خدا ناظر

أ فی »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  وقتی برای شما امری بدیهی باشد، می

 «.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 میمخلوط کردن رخداد و پدیده را در دوره دوم رشد 

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

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

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

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

برند  ها به فلق پناه می رسد. آن اما به خدا نمیآید  نظام توحیدی در سیر کتب غربی که آمده است تا به قانون ثابت می

 و ما به ربّ فلق. 

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

 شود.  امر ثابت را اثبات کنید، خدا اثبات می

اند و شما  اند و حقایق مخلوق حق ثابت اینکه حقایق در عالم ثابتشوید به  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

سانی به هیچ وجه حقّ های بشری، هواهای نف ای از منبع حق ثابت باشد. باید منبع محکم امر و نهی کند. پس اراده نهی

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

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

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

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

توان  تواند راه بیافتد و از جهتی هم اگر کسی آن را انکار کرد، نمی از یک جهت ساده است، و فرد به راحتی می

 دیگر کاری انجام داد.

ه یقین خود را ارزیابی کند و به آن نمره دهد. ما کاری نداریم قصد ما این است که با این بحث هرکسی در این جلس

تک ماست! وقتی آن را  های تک که نفر دیگری هم هست، بحث را روی دیگران نبرید. االن وقت شمردن جوجه
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السالم( هم  شود زیرا حضرت ابراهیم)علیه خواهید یقین را تعلیم دهید، درست نمی برید و میروی دیگران می

 السالم( به رویت آسمان و زمین برسیم. یقین را به کسی آموزش دهد. ما باید مانند حضرت ابراهیم)علیه نخواست

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

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

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.  پذیرد. پس این رسیدن مهم می گوید و بقیه هم می پذیرد در حالی که فالن معلم می نمی

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

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. زند همه می می

*** 

 ساعت دوم

 کنیم. نکاتی را بیان می برای اینکه ادامه مباحث را مطرح کنیم،

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

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

ی مخصوصی از خدا در درونشان هست که برخی گیرد، و هر کدام از این انواع امرها 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 نیست. البته در همان موارد که مثل بقیه است نیز تمایزاتی با بقیه دارد. حضرت امیر)علیه

زنند که بهایم  شود برخالف بهایم که از درون است و مثال می ها داده می هایشان از بیرون به آن ها امر و نهی انسان

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

اش هم نیازمند امر و نهی از بیرون است و  تی در حوزه دنیویدارد و امر و نهی لباس پوشیدن ندارد. اما انسان ح 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

ها در نظام عبودیتی قرار دارند و هیچ انسانی نیست که تابع امر و نهی نباشد؛ خدا خواست که  شود، پس همه انسان می
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و در عالم ذر عهد گرفته است، و هیچ انسانی نیست که تابع امر و نهی « ألم أعهد الیکم یا بنی آدم اال تعبدوا اال اهلل»

 نباشد.

 است به وجود آید: مشکالت مختلفی در این بین ممکن

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

 را اله قرار دهد. 

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

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

 است.

تواند هم  تواند خودش باشد، آمر و ناهی حتما باید بیرونی باشد. شئ نمی اشکال انسان این است که آمر و ناهی او می

 محرک و حرکت باشد و نیازمند یک دوئیت است.

تواند از جانب خودش باشد، اشکالش این است که  اش می امر و نهیتمام اشکالی که بشر دارد سر این است که 

شود و این رهایی او  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

هر موجودی به طور مرتب و بدون وقفه وجودش را از حقّ  شود، 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 برای خودش متصور می دارد و یک خودِ بیرونی« 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 های الهی خود را خالص کند، در دام امر و نهی اگر انسان از امر و نهی

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

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

 پاک جدا کند و در کثافت بیاندازد.

 است.ای  ای و هر امری از زندگی تابع امر و نهی هر لحظه (1
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ها داشته باشد یعنی اگر این کار را نکند، فطری  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«. امام، یقین است»در فصل بعدی فصلی است به نام 

امام یقین است. در واقع خداوند آمده است، وجه تمثیلی برای کننده حکم رسول است و  خداست و امام که نمایان

است.  هر کسی در چنبره امام نباشد قطعا در چنبره شیطان است و کسی « 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

ایم.. و دینمان مخلوط از گرایی افتاده کند اما مشکل ما این است که در یک قشریشریعت آمد کار ما را راحت 

 کنیم.  خودمان و شریعتمان شد و همه اینگونه زندگی می

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

 م گفت، فالنی گفت و...گوید که دلم خواست، پدرکردی؟ می

 

 داند. دانم چرا این کار را کردم و منبع حکم را نمی نمی (1

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

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

 باشد ناراحت شوم باید کسی بگوید که ناراحت شو؟! 

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

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

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

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

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

 پدر و مادر، القای شیطان و هوای نفس.

 باید کسی بگوید که ناراحت شو، پس باید ببینم که چه کسی به من این امر را گفته است.
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ید که بله خدا گفت، تواند کاری انجام دهد که عامل آن کار غیرخدا باشد. اگر فردی بگو انسان در هیچ حالتی نمی

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

 )مثال همین مثال ناراحت شدن( وجود داشته باشد.

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

های  های مهم و اصلی است. یک سری موقعیت اش دارد، که موقعیت نسانی یک سری مواقف اصلی در زندگیهر ا

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

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

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

 شود. های اصلی دچار مشکل می موقعیت

یر خدا یک اید. مگر آدم احمق است؟ مگر خدا و غ اگر شما امر و نهی خدا را نپذیرید قطعا حکم غیر خدا را گرفته

وزن دارند؟ چقدر آدم باید نفهم باشد که برای غیر خدا یک ترازو درست کند که بگوید که ترازوی غیر خدا 

کند. )و من یرغب عن مله ابراهیم اال من سفه  تر از خداست. اسم این سفیه است یعنی از عقلش استفاده نمی 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 

 توانیم به صورت مدل ببینیم؛ موانع را می

 خروج از طاغوت مدل اول:

 خروج از جاهلیت مدل دوم:

 توجهی نسبت به احکام الهی خروج از بی مدل سوم:

 مدل خروج از والیت شیطان مدل چهارم:

 دنیاهای  خروج از آسیب  مدل پنجم:

 توجهی نسبت به آیات خروج از بی مدل ششم:
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کند و از از بیرون در تالش است.  خواهد یقین انسان را زایل می این مدل ها به نحوی است که در دنیا هر کسی می

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

 ایم. ست که فعال نیاوردهمدل هفتمی هم ه

 مدل اول: خروج از طاغوت  

ها نرود مانند کار امام خمینی)ره( و مقام معظم  انسان بتواند متکبرین و طاغوتیان را بشناسد و زیر لوای آن

 جویند.  العالی(، که در زمان حال از طاغوت جهان برائت می رهبری)مدظله

باید در این نظام به دیده تردید به علوم غربی نگاه کرد. به عنوان منبع حکم نگاه نکند بلکه باید به دید تجربه باشد. 

 احکام طاغوت را نباید منبع حکم قرار داد. 

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

 رد،  خود را از آن خارج کنند و شتابان به سمت امر الهی خواهند رفت.ها باید بدانند که طاغوتی وجود دا اگر انسان

 ای. های زمانه و حرکت به سمت دریافت حکم الهی درهر زمینه علیکم و علینا به شناسایی طاغوت

 
 

کند  روند! حتی مثال اگر طاغوت یک اتاق هم داشته باشد، فکر می علوّ یعنی خیلی پر رو هستند و از رو هم نمی

 اند. الک کل جهان است. در زندان هم که باشند، طاغوتیم

 اصطالحاتی که در جامعه است مانند ولنتاین در رابطه با تبعیت از طاغوت است.
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من باید طبق دین خود با استاد ارتباط برقرار کنم. باید با نگاه خدا ببینم، )الحکمه ضاله المومن( حاال اگر این 

ای از وجود و وجوهش قابل اتکا نیست و  از این دید نگاه کنم. طاغوت هیچ جنبه حکمت دست کافر هم باشد، باید

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

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

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

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

 ود.ش برای دوری از این مانع باید مشاهده زمین و آسمان داشته باشد، ربوبیت را ببیند. ولیّ الهی واسطه ربوبیت می

 

 مدل دوم: خروج از جاهلیت

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

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

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

 گذارد؟ آیا خدا به شما اجازه داده است که براساس دوست داشتن خودتان جلو بروید؟ می

 یکی است؟« ال احب اآلفلین»با « احب اآلفلین»آیا 

گویند که  د. میگوین ها می ممکن است خدا راجع به برخی چیزها حکم نداده باشد یا مبهم گفته باشد؟ این را خیلی

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

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

 اشکالی ندارد.

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

 در سوره مائده چنین آمده است. 

 برویم باالتر ببینیم که موضوع چه بوده است؟

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

ما آتاکُمْ    وَ لکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فیعَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً

 (48قُوا الْخَیْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُونَ )فَاسْتَبِ
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 موضوع کتاب همیشه در پسِ حکم است.

ها با هم  مسیر روشن( قرار دادیم. یعنی آدم«)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 ر حال آدماند. به ه متفاوت

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

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

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

 کشند که حکم خدا را نگویی. ها تو را به چالش می برخی وقت

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

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

بیان  توانید لیستی  تهیه کنید و در آن برای هر شهری آداب و رسوم اشتباه آن  را کار بسیار راحتی است. شما االن می

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

را بدانید نباید « فاستبقوا الخیرات»مثال شما به جایی رفتید، کادویی بدهید. هدیه دادن کار خوبی است، پس اگر 

 ک معیار عقلی جلو بروید.هدیه بزرگی دهید که افراد کم بضاعت خجالت بکشند. شما حتما باید براساس ی

 کند. ها مقابله میهای نفسانی و جهالت خواندن کتاب آسمانی و قوانینش بسیار مهم است و با خواهش

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

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

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

 های نفسانی در حال کاهش یافتن است. حال اعراض هستند و این یعنی خواهش
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 هی نسبت به احکام الهیتوج مدل سوم: خروج از بی

 تر است. این مدل از مدل باال، جزئی

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

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

 کند. می

 سوره بقره آمده است: 104در آیه 

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

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

کند و  آید و انقالب می جوامع در ابتدا جاهلیت دارند و سپس پیامبر میرویکرد این آیات مکی است. بطور کلی 

گردد اما  کند و ساختار مدنی به ساختار مکی برمی شود بعد از آن جاهلیت عود می جامعه منور به نور هدایت می

ا، که جاهلیت دانند! مثل جاهلیت م های فرار را هم به خوبی میتر و شدیدتر شده است و دیگر راه جاهلیتش عمیق

ها یا این است که آخوندها این کار را کردند یا چون آخوندها این کار را کردند،  مدرن است. مثال امروز استناد آدم

 کنیم. ما چنین نمی

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

 (بقره118الْآیاتِ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ( )
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 آییم چنین است: وقتی به آیات باالتر می

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

 ( بقره109ءٍ قَدیرٌ( ) کُلِّ شَیْ  اصْفَحُوا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلى

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

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

 نحوی شک برانگیز است. 

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.مشکل دارد و دیگر انقالبی اصیل 

 

 
 

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

 است.

 مدل چهارم: مدل خروج از وال(ت شیطان

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

 اینگونه بودیم!

 های شک باید جای گیرد. است و در واژه« خرص»های یقین را بزند. مثل مبطل یعنی وقتی کسی پایه
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أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ شَهِدْنا   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

 ( اعراف174رْجِعُونَ )وَ کَذلِکَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ وَ لَعَلَّهُمْ یَ

 

 
 

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

 

 های دنیا خروج از آسی  مدل پنجم:

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

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

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

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

 توجهی نسبت به آ(ات مدل ششم: خروج از بی

 
 

 مدل ششم، سوره مبارکه نوح است. 

هاست که در جلسه  مدل هفتم را که نیاوردیم سوره مبارکه غافر است، مدل دعای کافر است. البته مجموعه این

 کنیم. بعدی مطرح می
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کا  رث    )جلسه     پا زندهم(مبارهک   سوره            21/12/95ختم مفهومی    استاد   اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ت

 

شده قابل اتکاء موثر در زندگی که آن را از  حقایق نازل بحث ما راجع به یقین بود و در مورد یقین گفتیم که ما به

 گوییم. دهد، یقین می تالطم نجات می

اند. طبیعتا فقدان یقین معادل  یقین ،دهند شوند و قابل اتکا هستند و انسان را از تالطم نجات می حقایقی که نازل می

عدم اطمینان به حقیقت است. در  ها و انگیز، ناآرامی هالقائات وسوسها و  ها، تردیدها، ناامیدی ها، فتنه انواع اضطراب

واند به ت ست و ناآرام است نمی واقع اگر کسی مضطرب است و دچار انواع تردید و سردرگمی و انواع ناامیدی

 مربوط به یقین است.  حقیقت اطمینان کند،

ت. به همین دلیل هر جایی که یقین المصائب اس الخیرات( و فقدان یقین هم ام در واقع یقین مادر همه خیرات)ام

 ،یقین نباشد زمانی هم که. هستندشکر، ایمان، فکر، عقل و... حاضر  تمامی خیرات هم حضور دارند؛حتما  ،هست

 شرور است؛ مثل کفر، شرک و بقیه موارد. تماممحل 

اگر این  کهکنیم  ها در زندگی انسان صحبت می کنیم روی نقطه ثقل ارزش پس وقتی ما راجع به یقین صحبت می

شاءاهلل در  شود. ان ها احیا می ارزش تمامیشود و اگر احیا شود  ها تخریب می ارزش تمام ،نقطه ثقل تخریب شود

یعنی تفکری که از فطرت نشأت  نام دارد «تفکر امّی»کنیم که  مباحث بعدی ما یک مدل تفکر مبتنی بر یقین پیدا می

هایمان و در نوجوانی در مدارس و به  ما روش کار با یقین را از کودکی به بچه پایه یقین است. یعنی باید گرفته و بر

شوند  میای مواجه  دهیم که وقتی با مسالهبتفکر مبتنی بر فطرت و یقین را آموزش دهیم. در واقع باید یاد  دانشجویان

تمام تفکرات پایه « تفکر امی»در واقع  .چگونه به حقایق ثابت رجوع کنند و با آن حقایق ثابت مشکالت را حل کند

 ست.وا ، تفکرکند اولین توانمندی که انسان را با یقین مواجه میاست و تفکر حقیقی است و 

براساس یقین عمل ون یقین عمل کردیم، ه اگر جایی بدمباحث کاربردی بگذاریم، ک ،بنا شد در تتمه بحث یقین

برطرف شود. تصمیم ما این است و از خیلی قبل تصمیمان این بود که اطمینانی در زندگی مان و امراضکنیم و درد 

مان را جلو ببریم. ما همیشه دنبال راه  پیدا کنیم و به رضایت و خرسندی برسیم و بتوانیم براساس یک حقیقتی زندگی

 راهش دستیابی به یقین است. ،اگر بخواهیم به صراط مستقیم برسیم .راه را پیدا کنیم بودیم تا آنکه
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 ، باید فعال شود.چون یقین در فطرت وجود دارد (قین چگونه فعال می شود؟

اند. پس همانطور که فطرت  شود. مفهوم یقین و فطرت مالزم و مساوی هم طور که فطرت فعال می همان (1

ها و القائات محیطی خالص شود. همین مقدار که  از آلودگی زمانیکه شود فعال می نیزیقین  ،شود فعال می

و از این « این همان حرفی است که پدرانمان گفتند»با القائات محیطی کاری نداشته باشد یعنی نگوید که 

ها، از حرف مردم خالص شود. در این  ها و آداب و رسوم شود. از تبلیغات، از فرهنگ رها هاحرفگونه 

 شود. زیرا القائات محیطی مانع فعال شدن فطرت است. صورت فطرت فعال می

آمدن  ای نیست و برای خوش گونه نفع عاقالنه ها هیچ شما ممکن است کارهای اشتباهی در جامعه ببینید که پشت آن

شود. در واقع انسان به خاطر آنکه طبیعت و فطرت دارد یعنی  فرهنگ می تبدیل به نهایتا دهید و ادامه میمردم آن را 

ها براساس  دهد، و فرهنگ آسایی و دنیاخواهی سوق می طبیعتش در توجه به مادیات است، مادیات او را به سمت تن

روی بر  الهی)علیهم السالم( انبیاء اما .طبیعت استآسایی و  ها نوعا به دنبال تکثیر تن شود و فرهنگ این تنظیم می

 . پدران حقیقی ما اماهستند « آباء» نیزآیند. انبیاء  می ها انسان فطرت

فطرت، یقین  هستند.  به مقدار بی توجهی بهشود و این دو با هم  فعال می نیزپس همانطور که فطرت فعال شود، یقین 

 .رودیقین نیز از دست می

دانی و  کند، والیتمداری، شریعت داری کار ایجابی می، دینداری است. در اینجا دینار مهمدومین راهک (2

داری، پیامبرداری انسان را  کند. امام های الهی به شدت یقین را فعال می دادن به امر و نهی تن شریعتمداری و

امام و  و متصل شود فرد کهگیرد. همین مقدار  دهد که از یقین امام و پیامبر وام می در یک راهی قرار می

اگر دومی اتفاق  رسد شود و به نظر می در او فعال می یقین میزان  همان ، بهانتخاب کندصحیح پیامبرش را 

شود و آباء برایش در مدار  شود و به طور طبیعی فرد جوّ زده نمی فعال می نیزبه طور طبیعی فطرت  ،بیافتد

 بسیاری ازممکن است که  سپسبرد و  اش را جلو می د و زندگیگیر ها وام می شوند. از فطرت آن حق می

 دانسته، بفهمد و متوجه شود.نمیقبل که منافع یقین را  از یبسیار ممکن است منافع را بفهمد .

شود. یعنی همان  داری به هر دلیلی نقض و شکسته شود، یقین شکسته می ای دینداری و امام اگر در جامعه

ها به نحوی از  ناگر ای .اند دار امنیت مردم ان. در واقع امام و پیامبر سکّشوندظاهر میها و ...  ها، فتنه اضطراب
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رسول در  ینکهشد )و همّوا بإخراج الرسول( یا ااخراج به معنای اینکه حرفشان حاکم نبا شهری اخراج شوند،

اما حرفش یعنی در شهر کوفه باشد « تنها ماندن علی علیه السالم»نداشته باشد،حرفش شنونده  اماای باشد  خانه

 شود و و شک تردید میکند  یقین را تبدیل به شک می شکند و جریان یقین را می این خریدار نداشته باشد،

 رود. ورد، و بعد از آن لجبازی و .... و به صورت زنجیروار جلو میآ تردید بددلی می

گوید من به این دلیل حجاب ندارم که با حاکمیت مشکل دارم، این یعنی لجبازی.  می بطور مثال اینکه کسی

این یعنی شکی که به لجبازی رسیده « خوانم، پس من نماز نمیگویید این است اگر دینی که می»گویند  می

گویند که ما چرا نماز  خوان ما می های قرآن بینیم، آدم های خوبمان می و جالب است که ما این را در آدماست. 

 امامی است. ها از بی این تمامی و شود.. خوانیم ببنیم که چه می ز نمیگویند که یک مدتی نما می !و قرآن بخوانیم

ناپذیر. فطرت جنسش  نکه ثابت است و زوالاز جنس یقین است. جنس یقین یعنی آ ،هر چه که در فطرت است

 از جنس یقین است. 

 شدن یقین داریم؛ پس ما دو راه اصلی برای فعال

 صیانت از فطرت: فطرتتان را خراب نکنید. (1

گویند که ما  نند و میک را جدا می ها امام و پیامبر و ولیّ دار شدن. برخی دار شدن، پیامبردار شدن، دین امام (2

السالم( را  کنند ولی امام)علیه وآله( را قبول می علیه اهلل ها پیامبر)صلی این درست نیست. برخی دین داریم که

 رسند.به ولی فقیه نمی اماآیند  السالم( می امام)علیهم 12ها تا  نه، برخی

ما گفتند که  پدران ما گفتندکه مال و ثروت مهم است، پدران آن را خلط کنند!« آباء»صیانت از فطرت یعنی نباید با 

 .. غیره.و !بانک مهم است

تقوا به معنای مراقبتی است که انسان از خودش دارد، وضعیتی از نفس که خود را در برابر خالق خودش حاضر 

 بیند. می

 ترین فصل کتاب است که به نام امام حق است. فصل سوم ما کاربردی
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دار شدن یعنی  داشته باشیم، و امام یعنی داشتن امام حق. امامدار شویم راهش این است که امام  برای اینکه ما یقین

کند و این هویت جمعی در او  دار شدن. زیرا انسان یک هویت جمعی دارد و از آن هویت جمعی استفاده می یقین

 شود. دار می یقین ،دار شود بدون آنکه زحمتی کشیده باشد کند. پس اگر امام یک پیوستگی ایجاد می

 

 امام حق فصل سوم: 

 یک سری مقدماتی را باید در ابتدا مطرح کنیم:

 امر و نهی ؛ذات زندگی انسان .1

دهیم طبق امر و نهی است پس  امر و نهی برای انسان در حکم دم و بازدم است. یعنی ما در هر کاری که انجام می

 باید آمر و ناهی داشته باشیم و حتما هم باید امر و نهی از بیرون ما باشد.

 کننده حکم خدا  رسول نما(ان .2

های الهی است. اگر رسول  ای از آیات نورانی قرآن در تبیین نقش رسول در نمایان کردن امر و نهی بخش عمده

 ،آخر قرآن به رسد. به خاطر همین همه آیات از اول تا نباشد به هیچ وجه امر و نهی از ذات باری تعالی به ما نمی

ست باز هم در « لهمها فجورها و تقواهافأ»عقل منشاء امر و نهی نیست، اگر ی است. رسول و وح ،منشاء حکم و امر

خودش در ذاتش امر و نهی نیست، بلکه  ،ای که با رسول اتفاق افتاده است. الهام مثل عقل است صورت تسویه

و الهام دو روی یک شود. عقل  آید به وسیله القاء الهام می کاشفیت امر و نهی از آن اوست. آنچه که به عقل می

 اند. سکه

له الحکم و له  »،شودنمیمنبع حکم به انسان، عقل انسان، ایمان انسان و تفکر او منتسب  ،قرآن بگردید تمامدر اگر 

 .«االمر

 شود. اتصال انسان مختل می ،پس اگر رسول نباشد

م را با عقل بدون وحی شما یک محل اتکا دارید و یک سبب اتصال. امکان ندارد کسی بگوید که من احکا

 آید. کنم، این از آیات سوره مبارکه رعد به دست میمیاستخراج 

 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ
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 ....(1)یُؤْمِنُونَ لَا النَّاسِ أَکْثرََ لَاکِنَّ وَ الْحَقُّ رَّبِّکَ مِن إِلَیْکَ أُنزِلَ الَّذِى وَ  الْکِتَابِ ءَایَاتُ تِلْکَ  المر

 مَا وَ  بِبَالِغِهِ هُوَ مَا وَ فَاهُ لِیَبْلُغَ الْمَاءِ إِلىَ کَفَّیْهِ کَبَاسِطِ إِلَّا ءٍ  بِشىَ لَهُم یَسْتَجِیبُونَ لَا دُونِهِ مِن یَدْعُونَ الَّذِینَ وَ    الحَْقّ دَعْوَةُ لَهُ

 (14)ضَلَالٍ فىِ إِلَّا الْکَافِرِینَ دُعَاءُ

شود. پس رسول  دعوت به حق تنها از آن اوست، و این هم از طریق وحی انجام میدعوت به حق مخصوص اوست. 

 شود. محور یقین می

 . رسول، محور (قین  3

 مادروحی امر بیرونی است و یک مصدر بیرونی واضح دارد، یعنی وقتی به  ام فهمی است وابسته به توان فطرت امااله

 شود. صحبت میبا ایشان واضح  یتوسط ملک مقربی با صدایشود یعنی  حی میو السالم( )علیهرت موسیحض

 دانند. می وآله( علیه اهلل )صلیهای شخصی پیامبر دانند آن وقت است که قرآن را تجربه وقتی وحی را به اشتباه الهام می

ن به درون شود، حتما یک انتقال از بیرو و مخابراتی باشد کارش مختل می ای امواج ماهوارهزنبور عسل در جایی که 

 .وجود داردروی زنبور عسل 

ندیشمندان به خاطر ضعفی که دارند، بین وحی و عقل مقایسه شود که برخی از ا اشکال کار از آن جایی شروع می

هم  صد عاقل اندازد، ای سنگی را در چاهی می هدیوانگوید اگر می این مثل که کنند در حالیکه این اشتباه است. می

این است  مانند. یکدیگرندکه کسی گفت که عقل و وحی شبیه در بیاودند، نقل این جریان است توانند آن را  نمی

را با  ام و یا مثال میکروسکوپ مقایسه کرده ها راآن که کسی بگوید که من کتابی نوشتم بین چشم و خورشید، و

 خواهم مقایسه کنم.  سلول می

 منشاء این خطا این است:

 کنند یعقل و وحی را مقایسه م  (1

 کنند یکی عقل و دیگری وحی دو تا میدومین خطا این است که منبع حکم را   (2

 گیرند. برند و دور می اندازند و عقل را می سومین خطا آن است که وحی را می (3

های  ها درس این البته و رسول. و شود اصالت انسان و جدایی وحی و سیاست و انسان مستقل از ولیّ و این می 

دانند که از قرآن حکم گرفتند و بعد عاقالن  هایی می ها را نماد آن دانشگاهی است که دکتری هم دارد! بعد تکفیری

 بندد! به خودش بمب میرود عقل ندارد و  گویند که کسی که دنبال وحی می دانند و می را دور از وحی می
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 حفظ کند.  ،لقا شدههایی که به ما ا خداوند ما را از این صحبت 

شود،  فعال بحث ما این است که اگر ذات انسان امر و نهی است، این اولین جایی است که تولید اشکال شروع می

 تواند اثبات کند. تواند دفاع کند و نه می یعنی در این نکته نه می

ود و اگر قرار باشد حیات طیبه ش می  ذات ربوبی است و با امر و نهی وابسته یعنی ذات انسان موجودیتش وابسته به

 باید متصل به وحی باشد.  ،داشته باشد

شود، حداقل اگر کسی نتوانست بپذیرد به هر حال باید برخی امر و  فقط و فقط توسط وحی امر و نهی ابالغ می

 .بپذیردو.. را « اقم الصاله« »صل و نحر»مانند های اصلی را  نهی

 توانید به جایی اتکا کنید. پس رسول محور یقین است. ینم ،یعنی اگر شما رسول را بردارید

 

 . امام، نما(اننده رسول4

شود. امام وجه جدانبودن دین از  افتد و حکومت تشکیل می وجه امامت یعنی وجه جلوداری. وجهی که جلو می

، و وآله( علیه اهلل خاتم)صلیپیامبر حداقل  امادانیم  السالم( امام بودند؟ نمی سیاست است. آیا همه پیامبران)علیهم

ند. پس امام نمایاننده رسول است. الزامی ندارند که امام حتما رسول باشد و اهالسالم( امام بود لوالعزم)علیهموپیامبران ا

 کننده رسالت قرار داده است. خداوند امام را به عنوان نمایان امارسولی حتما امام باشد. 

سوره  (73)عَبِدِینَ لَنَا کاَنُواْ وَ  الزَّکَوةِ إِیتَاءَ وَ الصَّلَوةِ إِقَامَ وَ الْخَیرَْاتِ فِعْلَ إِلَیْهِمْ أَوْحَیْنَا وَ بِأَمْرِنَا هْدُونَیَ أَئمَّةً جَعَلْنَاهُمْ وَ

 مبارکه انبیاء.

نوع ت که مخصوص رسالت است و نبائی اسکه یک مدل آن وحی إنوع وحی  12-10ما انواع وحی داریم، حدود 

 وحی به زنبور عسل. و یا مثال وحی به مادر حضرت موسی)علیه السالم( دیگر

 سازی دارد، امام حتما امت دارد. نبائی حتما باید مرتبط با کتاب باشد و وحی امام وظیفه جریانوحی إ

چون آن هم تواند بگوید که من امر و نهی از بیرون ندارم  آید و کسی نمی ها از طریق القائات بیرونی می امر و نهی

اگر کسی امر و نهی غیر رسول را بپذیرد خود را به هیچ  رود! می انساناین کالهی است که سر  وحی شیطان است..،

 فروخته است.« بخس ثمن»یعنی
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 به امامت . (قین در پرتو توجه5

 برایشیقین ، شود. یعنی اگر کسی در فکرش موضوع امامت نباشد یقین فقط و فقط در پرتو توجه به امام حاصل می

 ندارد.  یموضوعیت

با امام است. اقامه قسط  آنها حکم دارد و تفصیل و تفریع  اقامه قسط خودش ده سط کنید.گوید که اقامه ق رسول می

کنیم که در  همه فکر می ، سر همین موضوعات کلی استبر مشکل ما زنان و... است. ان، بزرگساالن و برای کودک

 حال اقامه قسط هستیم بدون نظام امامت. 

است  اینبرای  د.کنی امامت و والیت اتکا میموضوع به  هایتان در کالس تو بیش از حد شماگویند که  ها می برخی

 شود. م میغیر امام همه چیز توهّ توان فهمید..، را نمی د، هیچ امری از دینکه اگر این رکن را برداری

بحث اصلی فدک توانیم بگوییم خطبه یقین! میبه جای خطبه فدکیه نکردم.  پیدابهتر از خطبه فدکیه  این موضوعدر 

 .انتساب والیت و توحید است ،موضوع بحث ،نیست

فهمد، و  وآله( را می علیه اهلل )صلیءاالنبیا خبر رسیدن خاتم که وآله(، علیه اهلل ان پیامبر)صلیخودتان را بگذارید در زم

در خطبه  نیزالسالم(  حضرت زهرا)علیها. داند که مرگ را در مقابل آن هیچ می استآنقدر رسول برایش بزرگ 

وآله( خود  علیه اهلل ذلیل و هیچ است و پیامبر)صلی ،وآله(، خرد علیه اهلل د که مرگ نزد پیامبر)صلینکن فدکیه مطرح می

 مرگ را اختیار کرد.

 . احیای (قین در پرتو احیای امامت6

هنده به توحیدند و به غیر از توجه به ربّ هیچ حرف و د و اولیای الهی همگی داللت السالم( )علیهمءسلسله جلیله انبیا

 داللت دارد. ،خالصدشدن دبودن و موحّای از آنان بر موحّ ادعای دیگری ندارند. هر عمل، باور، فکر و گفته

 قرب به توحید ناب است و اگر چنین نباشد قربی اتفاق نیافتاده است.  ،به همین دلیل قرب به آنان

 ترشدن توجه فطری نسبت به پروردگار عالم است. فعال الهی و اولیاء السالم( )علیهمشدن به انبیاء نزدیک هشاخص

نخورد، که اگر  فریبفطرتمان فعال شود. کسی  زمانیکهشویم؟  ینزدیک م السالم( )علیهمثال ما چطور به امام حسین

 نزدیک شده است. السالم( )علیهیعنی به امام ،را دید السالم( )علیهزیارت رفت و خواب امام
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 یعنی به امام نزدیک نشده است. ،ها را با کالم خدا یعنی قرآن آشناتر نکرد اگر نزدیکی انسان به پیامبر و امام آن

السالم( و در زمان غیبت ایشان در اردوگاه ولیّ جامع  لب فوق قرارگرفتن در اردوگاه امام معصوم)علیهابه مطبا توجه 

فرد  ،شود و البته اگر چنین نگردد دار شدن اعمال و باورها طبق منویات ایشان می طور طبیعی باعث جهت به ،الشرایط

 شود.میسالمی باشد دچار کفر دچار نفاق و فسق شده است که اگر در خارج از شهرهای ا

زیرا امام  گرفتن در بیرق امامت امام حق استقرار  ،سازی یقینی فطری ترین کارها برای فعال بنابراین یکی از ساده

 توان فهمید. این نکته را از قرآن به راحتی میدهنده به امر و نهی خدا و حقایق هستی است.  حق داللت

أمل در کالم وحی متوجه شد. عالوه بر آیات شریف قرآن این موضوع در سندهای توان با کمی ت این مطلب را می

ویاترین سندهای تاریخی و یکی از گ .السالم( به صورت تفصیلی بیان شده است مختلفی از ائمه معصومین)علیهم

معروف به خطبه فدکیه است. شاید بهتر باشد این خطبه را  السالم( )علیهاکالم بلیغ حضرت صدیقه طاهرهحماسی، 

داللت داده شده است و در واقع سندی در تبیین  ،نام گذاشت، زیرا در آن به آنچه مربوط به یقین است« خطبه یقین»

توجهی موجب  شود و در صورت بی موجب اقامه دین و والیت می ،مبحث یقین است. یقینی که در صورت توجه

که انسان از فطرتش عدول  شود خواهد بگوید که چه می فطرت است. می ،گردد. خطبه ه دین و والیت میاهانت ب

حکومت  ،اگر توجه شود شود اما وجب اهانت به دین و والیت میم ،توجهی به فطرت بیکند.  می

هم با  السالم( )علیهیندانند که حکومت امیرالمومن شود. به هر حال اهل سنت هم می می السالم( )علیهامیرالمومنین

برتری  الحمد هلل که غیر»حکومت عمر و ابابکر متفاوت است زیرا در کتاب ابن ابی الحدید نوشته شده است که 

 .وجود داردهایی  پرده کند که البته پشت در همان خطبه ابابکر هم اقرار می«. کنار زده شد و برتری آمد

السالم(  رسد آخرین خطبه نقل شده از حضرت)علیها که به نظر میم یا خطبه آوردهاز یک روایت دیگر هم بعد 

له یک ماه کار از کار گذشته بود اما کنند، در همان دوره که در فاص است، که انصار و مهاجران اظهار پشیمانی می

 دیگر امکان نداشت.

ه نوعا در مجلس عزا گفته شده های فدکی نکته بسیار مهم در بیان این خطبه کاربرد فراوان آن در زندگی است. خطبه

 مان غلبه نکند.کنیم که احساسات و احساسات غلبه داشته است. ما هم سعی می
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چرا خودت را طبق آن  زدن و لعنت کردن.. اما کنند به پشت دست خوانند شروع می همه کسانی که خطبه را می

، حرفی ی با معرفت صلوات و لعن کندکساگر هستی؟  السالم( )علیها سازی؟ تو مگر طبق نظر حضرت زهرا نمی

و باید تاریخی باشد، من جزء این خطبه نباشم؟!  ای که خطبه فطرت است این است که چرا باید خطبه نیست اما انتقاد

 چرا موضع ما مشخص نیست؟..

شده است نکته بسیار مهم در بیان این خطبه کاربرد فراوان آن در زندگی است. زیرا موضوعاتی که در خطبه بیان 

یک  فتد. در واقع یک ترجمانی از قرآن وا اتفاق می امکررر هر دوره و در زندگی هر فردی موضوعاتی است که د

تمام موضوع یقین از در آن خطبه فدکیه است.  ،بیانی از کل قرآن است. در واقع تفسیر موضوعی یقین از کل قرآن

رهنمودهای این خطبه حق را از باطل متمایز ساخته و در پیروی از حق بر اساس  توانمیزیرا شود.  ها بیان می سوره

تر از آن تبعات ننگین  د. زیرا به صورت واضح تبعات عدم تمایز حق از باطل بیان شده است و مهمیاستقامت ورز

 دهد. تبعیت از باطل به وضوح تبیین شده است. یعنی خطبه برای هر کسی یک سیر زندگی را نشان می

 ه است اگر این خطبه:اشتبا

 تنها مربوط به یک زمان و دوره تلقی شود. .1

های خشونت باری  آید این است که خیلی صحنه تنها در خصوص فدک دانسته شود. دلیل اینکه فدک می .2

بوده است. اگر قرار   در واقع آن بهانهبوده است که مطرح کردن فدک سبب شد که خطبه قرائت شود و 

داد  خطبه بخواند کسی حرف گوش نمی السالم( )علیهبرای حکومت حضرت امیر السالم( )علیهابود حضرت

شود، مثال  ها مشخص می و ممکن بود مسجد را به آتش بکشاند. به نظرم دقت در خطبه خیلی از پشت پرده

 چرا فالنی حرف نزد! این اشتباه است که بخواهیم خطبه را تاریخی کنیم.

 سائل مطرح شده در آن دور بدانند.افراد خود را از م .3

 معرفی نشود.« یقین کاربردی و راهبردی»به عنوان منشور یقین آن هم  .4

 

 ناحیاگر (قی (،علیها  اهلل  سالم). حضرت زهرا1-5   
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وضوعی کامالً فرعی و مصداقی موضوع فدک در این خطبه م که توان فهمید با مختصر تأملی در خطبه فدکیه می

احترامی به  اعتنایی و بی های توجه به یقین معرفی کرده و بی ای از جلوه اعتنا و احترام به آن را به عنوان نمونه است.

 گیری صریح در برابر کتاب خدا، رسول و اولی االمر معرفی کرده است. آن را به عنوان موضع

تواند سرّ و  می بیاید،در هر دورانی پیش  وتوجه به مضامین خطبه که ممکن است هر روز و هر لحظه برای هر انسانی 

ضرورت قرار گرفتن در اردوگاه ولیّ الهی را یادآور شود این مهم در صورت توجه به یقین برای فرد حاصل 

 40بیند.  احترامی به آن به شدت لطمه می اعتنایی و بی شود و در صورت بی می

 الهی کیست و اردوگاه او کجاست؟ که ولیّباید بعد از آن بگویند  شنوند افراد وقتی خطبه را می

*** 

 ساعت دوم

همین که کسی  اماتوان خواند  می در یک ساعتقبل از آنکه به جزئیات خطبه بپردازم، چون کل خطبه را تقریبا 

 آن ما فقط به عناوین اصلی خواهد کشید،ساعت طول  200تا  150حداقل  ،بخواهد ترجمه کند و شرح دهد

ه طور مفصل مطالب توانند ب می ،نوشته کتاب برایشان ارسال شد اگر زیم. افرادی که در جلسه هستندتوانیم بپردا می

ای هم که  ند. ترجمهاهترجمه خوبی برای خطبه فراهم شده است که خانم کندی زحمتش را کشید را مطالعه کنند.

 عالی بود. ،داشتند

 

 تیترهای خطبه فدکیه:

این است که این از قالب تاریخی به قالبی یقینی برسد. فکر نکنید مخاطب این خطبه  تمام همّ ما در این تیتربندی

 بلکه همه ما هستیم. ،اند های آن موقع آدم

 

 (قین اصل عنوان به توحید به توجه . أ

 (قین اصل به اتکاء چگونگی تبیین . ب

 وآله( علیه اهلل پیامبر)صلی توسط زندگی در توحید تجلی . ت

                                                           
 بندی بر اساس یقین کرده است. کتاب حاضر در صدد شرح این خطبه شریف و وزین نیست ولی برای باال بردن دقت اقدام به عنوان 40
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  (قین به دستیابی راه (السالم علیهم)عترت و قرآن . ث

  شرا(ع (قینی اصول تبیین . ج

  الهی ولیّ توسط شده جاری (قینِ با همراهی . ح

  الهی ولیّ به اعتنا(ی بی با (قین از شدن دور . خ

 افتد و چه تبعاتی دارد؟ دورشدن چرا اتفاقی می

 

 

 (قین به کردن پشت تبعات . د

 ن(قی نبود در توجیهات باب شدن باز از ای نمونه . ذ

  (قین امام انذار به نسبت  اعتنا(ی بی از ای نمونه . ر

  (قین از شدن دور های ر(شه . ز

 پیچیده شکنی (قین از ای نمونه . س

  (قین به بازگشت راه تنها قرآن در تدبر . ش

 خطبه: اصلی متن

 و شدند همدست فدک از (السالم علیها)زهرا حضرت منع براى عمر و أبوبکر وقتى که؛ شود می آغاز چنین این داستان

 مجلس سوى به خود قوم زنان و اطرافیان از تن چند با و کرد سر به چادر ،کشیده سر بر مقنعه شد، خبر با آن از ایشان

 وارد چون رفت، مى راه (وآله علیه اهلل صلی)خدا رسول همچون و آرامش و طمأنینه کمال با و فرمود، حرکت أبوبکر

 در (السالم علیها)حضرت آن و زدند، پردهاى پس بودند، نشسته انصار و مهاجر جماعت از گروهى با أبوبکر شد مسجد

 به مجلس همه و کشید خود سوزان دل از دردناکى آه (السالم علیها)حضرت آن سپس فرمود، جلوس پرده آن پشت

 سپس گشت آرام مجلس تا نمود صبر اندکى (السالم علیها)حضرت آن شد، عزا و اندوه یکپارچه و افتاده ناله و گریه

 نمود: آغاز سخن گونه این
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 (است. شده گفته مطالب این عزا فضای دراین و دارد عزایی و التهاب جامعه که ستا معلوم یعنی)

 (قین اصل عنوان به توحید به توجه .1

  فرموده انعام آنچه بر را خدای سپاس ،أَنْعَمَ مَا عَلَى لِلَّهِ الْحَمْدُ .1 یگانه خدای گری ستایش

 به ها بدی و ها خوبی )از آنچه بر را او هم شکر و ،أَلْهَمَ مَا عَلَى الشُّکْرُ لَهُ وَ .2 الهامات شکر

   نمود. الهام انسان(

 :فرستاد پیش آنچه به راست خدای حمد ،قَدَّمَ بِمَا الثَّنَاءُ وَ .3 به: توجه با ها داشته به نسبت ثنا

 ابتدائا خداوند که هایی نعمت عموم از و ،ابْتَدَأَهَا نِعَمٍ عُمُومِ مِنْ .3.1 ابتدایی های نعمت -

  ،است نموده عطا درخواست( )بدون

  ،است کرده عطا که هایی نعمت فراوانی و ،أَسْدَاهَا آلَاءٍ سُبُوغِ وَ .3.2 آالء وانیافر -

     نمود. بذل که هایی[ هایی]نعمت منت تمام و ،أَوْلَاهَا مِنَنٍ تَمَامِ وَ .3.3 ها منت تمام -

 احصای دانستن بیرون -

 ها نعمت

  ،است بیرون عدد از ها نعمت این شماره ،عَدَدُهَا الْإِحْصَاءِ عَنِ جَمَّ .3.4

 پاداش و جبران حد از آن مرزهای و ،أَمَدُهَا الْجَزَاءِ عَنِ نَأَى وَ .3.5 جزاها دیدن نهایت بی -

 ،فراتر

 دیااادن نهایااات بااای -

 ها نعمت انتهای

 بشر ادراک حیطه از ابد تا آن دامنه و ،أَبَدُهَا الْإِدْرَاکِ عَنِ تَفَاوَتَ وَ .3.6

 دسترس در نیز ها آن آخر بلکه ها نعمت اول تنها است.)نه تر گسترده

   نیست( بشر ادراک

 نعمااااات اساااااتمرار -

 شکر با

 با تا کرد دعوت را مردمان  ،لِاتِّصَالِهَا بِالشُّکْرِ لِاسْتِزَادَتِهَا نَدَبَهُمْ وَ .3.7

 کنند. طلب را نعمت ازدیاد و استمرار شکر،

 نعم افزایش با را خالئق ستایش و ،بِإِجْزَالِهَا الْخَلَائِقِ إِلَى اسْتَحْمَدَ وَ .3.8 حمد با نعمت افزایش -

  برانگیخت خویش

 و داد قرار نعمتها افزونی وسیله را دعا و ،أَمْثَالِهَا إِلَى بِالنَّدْبِ ثَنَّى وَ .3.9 بااا هااا نعماات تقویاات -
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 های ]نعمت ها نعمت این امثال به را شما دعوت است فرموده تکرار دعا

 اخروی[.

 

 است متنع ای دیده هر و قدم به قدم نفس، نفس داند. می الهام از را ها نعمت همه حضرت :أَلْهَمَ مَا عَلَى الشُّکْرُ لَهُ وَ

 است. (السالم علیها)حضرت اینکه مخصوصا نداریم، جایی مضمونی چنین این ما شود. می ناشی الهام از که

 به مخصوص واژگان (السالم علیها)حضرت که دهد می نشان این است. آمده جدا حمد و ثناء :قَدَّمَ بِمَا الثَّنَاءُ وَ

 رسد. می حق به حمد دارند. را خودشان

 العاده فوق ،ببیند تواند می حد این به را ثنا که کسی اند. گرفته قرار جا این شبکه یک صورت به ثناء و شکر و حمد

  است.

  ،است نموده عطا درخواست( )بدون ابتدائا خداوند که هایی نعمت عموم از و ،ابْتَدَأَهَا نِعَمٍ عُمُومِ مِنْ .1.1

  ،است کرده عطا که هایی نعمت فراوانی و ،أَسْدَاهَا آلَاءٍ سُبُوغِ وَ .1.2

     نمود. بذل که هایی[ هایی]نعمت منت تمام و ،أَوْلَاهَا مِنَنٍ تَمَامِ وَ .1.3

  ،است بیرون عدد از ها نعمت این شماره ،عَدَدُهَا الْإِحْصَاءِ عَنِ جَمَّ .1.4

 ،فراتر پاداش و جبران حد از آن مرزهای و ،أَمَدُهَا الْجَزَاءِ عَنِ نَأَى وَ .1.5

 اول تنها است.)نه تر گسترده بشر ادراک حیطه از ابد تا آن دامنه و ،أَبَدُهَا الْإِدْرَاکِ عَنِ تَفَاوَتَ وَ .1.6

   نیست( بشر ادراک دسترس در نیز ها آن آخر بلکه ها نعمت

 گیرد. می قلمرو هم و شود می صرف نعمت هم اینجا

 شود. می ماتریس یک شبیه و آید می کیفیت انواع کیفیت خود در و آید می نعمت انواع نعمت خود در
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 (قین اصل به اتکاء چگونگی تبیین .2

 به خدا وحدانیت به شهادت

 کلمه: عنوان

 هب دهم می شهادت و :کَلِمَةٌ لَهُ شَرِیکَ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ وَ .1

 که ای کلمه نیست. متصور او برای شریکی که خدایی اهلل اال اله  ال

 شهادت این است.)نتیجه اخالص آن تأویل ،تَأْوِیلَهَا الْإِخْلَاصُ جُعِلَ .1.1 اخالص -

   است( اعمال در اخالص

 است)این خورده گره آن به دلها همه و ،مَوْصُولَهَا الْقُلُوبُ ضُمِّنَ وَ .1.2 شدن وصل -

  است( کرده جاسازی دلها در خدا را توحید

 است. یافته روشنی آن از ها اندیشه و  ،مَعْقُولُهَا التَّفَکُّرِ فِی أَنَارَ وَ .1.3 تفکر روشنی -

 با خدایی وحدانیت به توجه

 های: ویژگی

  الْمُمْتَنِعُ .2

 نیست او دیدن توان را ها چشم که خدایی ،رُؤْیَتُهُ الْأَبْصَارِ مِنَ .2.1 مشاهده قابل غیر -

  .او وصف قدرت را ها زبان نه و ،صِفَتُهُ الْأَلْسُنِ مِنَ وَ .2.2 توصیف قابل غیر -

  .رسد می ذاتش درک اوج به وهم نه ،کَیْفِیَّتُه الْأَوْهَامِ مِنَ وَ .2.3  تصور قابل غیر -

 آورناااده وجاااود باااه -

 اشیاء

 آن از پیش آنکه بی آفرید را اشیاء ،قَبْلَهَا کَانَ شَیْءٍ مِنْ لَا الْأَشْیَاءَ ابْتَدَعَ .3

  .باشند موجود

 را آنها و ،بِمَشِیَّتِهِ ذَرَأَهَا وَ بِقُدْرَتِهِ کَوَّنَهَا امْتَثَلَهَا أَمْثِلَةٍ احْتِذَاءِ بِلَا أَنْشَأَهَا وَ .4 چیز هر ایجادکننده -

 .فرمود تکوین مثالی و قالب هیچ بی مشیتش و قدرت با

 حاجت داشتن بدون -

 آنها خلق از

 محتاج ها آن خلقت به آنکه بی ،تَکْوِینِهَا إِلَى مِنْهُ حَاجَةٍ غَیْرِ مِنْ .4.1

  .باشد

 از فایده گرفتن بدون -

 آنها

  بجوید فایدتی آن در یا ،تَصْوِیرِهَا فِی لَهُ فَائِدَةٍ لَا وَ .4.2

 تثبیت دلیل به صرفا -

 حکمت

 خلق واسطه حکمتش)به تثبیت مگر ،لِحِکْمَتِهِ تَثْبِیتاً إِلَّا .4.2.1

   کرد( ظاهر و ثابت را بودنش حکیم موجودات
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 به دادن توجه و -

 طاعت

 طاعتش)زیرا بر خالیق کردن هشیار و ،طَاعَتِهِ عَلَى تَنْبِیهاً وَ .4.2.2

   است( فطری امری خدا اطاعت

  قدرتش ساختن آشکار و ،لِقُدْرَتِهِ إِظْهَاراً وَ .4.2.3 قدرت اظهار و -

  .کنند پرستش را او مخلوقات آنکه برای و ،لِبَرِیَّتِهِ تَعَبُّداً .4.2.4 مخلوقات تعبد برای -

 بخشااااایدن عااااازت -

 دعوت

 دعوتش)تثبیت به بخشیدن عزت برای و ،لِدَعْوَتِهِ إِعْزَازاً وَ .4.2.5

   انبیاء(. دعوت تقویت و

 قبال در ثواب اعطای -

  طاعت

  طاعت قبال در را ثواب سپس ،طَاعَتِهِ عَلَى الثَّوَابَ جَعَلَ ثُمَّ .4.2.6

 در عقاب وضع -

 معصیت صورت

 معصیت قبال در را عقاب و ،مَعْصِیَتِهِ عَلَى الْعِقَابَ وَضَعَ وَ .4.2.7

  داد قرار

 از بندگان داشتن باز -

  نقمت

 عذابش و انتقام از را بندگان تا ،نَقِمَتِه مِنْ لِعِبَادِهِ ذِیَادَةً .4.2.8

  بازداشته

 ببرد. بهشتش سوی به و ،جَنَّتِهِ إِلَى لَهُمْ حِیَاشَةً وَ .4.2.9 بهشت به یافتن سوق -

 

 بسیار و است جالب بسیار خدا با رابطه در مورد 10 این و است مهم بسیار «امی تفکر» شدن فعال برای قسمت این

 باشید. داشته قبول را توحید شما که گوید می ساده

  شود. روشن باید تفکر یعنی است. یافته روشنی آن از ها اندیشه و  :مَعْقُولُهَا التَّفَکُّرِ فِی أَنَارَ وَ

 رود. می خدا سمت به توجه دوم قسمت در است. عجیب اخالص و تفکر و عقل ربط

 در (السالم علیه)ابراهیم حضرت یاد را ما فرازها این رسید. می سند باالترین به مفاد این با سندیت، نظر از االن شما

 بحث مایه درون و اندکرده تدبر را قرآن آیات همه (السالم علیها) زهرا حضرت گویی اما اندازد می قرآن

 است. (السالم علیه)ابراهیم حضرت اش توحیدی
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 ندارد. کاری الّا و گیرد می وقت ساعت 2000 حدود خطبه آیات استخراج

 و کند می معرفی عالم در حق کردن جاری و کردن ستایش و ستودن ناحیه از را خدا یعنی الحمدهلل گوید می وقتی

 خود دهد یم شهادت وقتی کند. می مطرح است متصل دائما که یفیض جریان یک ناحیه از و فهمیم می را او ما اینکه

 در واقع در است. شاهد عالم اتفاقات بر فرد و است توحید مشاهده مقام شهادت، مقام کند. می قلمداد ناظر را

 د.یبین می شاهد منظر از را مطلب شما شهادت

 است. توحید یافته تکامل مرحله همیشه شهادت که است این است شهادت آن از بعد و است حمد اول چرا اینکه

 وآله(  علیه  اهلل پیامبر)صلی توسط زندگی در دتوحی تجلی .3

 رسالت و عبودیت به شهادت

 که: پیامبری

 محمد پدرم که دهم می شهادت و ،رَسُولُهُ وَ عَبْدُهُ مُحَمَّداً أَبِی أَنَّ أَشْهَدُ وَ .1

  خداست رسول و بنده

 از قبل شده اختیار -

 رسالتش

 از پیش برگزید و کرد اختیار را او خداوند و  ،أَرْسَلَهُ أَنْ قَبْلَ اخْتَارَهُ .1.1

  دهد. رسالت او به آنکه

 قبل شده نامگذاری -

 شدنش متمایز از

 عالم( این )به اینکه از قبل را مقدسش نام و ،اجْتَبَاهُ أَنِ قَبْلَ سَمَّاهُ وَ .1.2

 را اسمش( و کرد معرفی انبیا جمیع )به شود ظاهر رسالتش و بیاید

  آورد.

 از قبل شده برگزیده -

 بعثتش

 آنکه از پیش بخشید برتری و برگزید را او و ،ابْتَعَثَهُ أَنِ قَبْلَ اصْطَفَاهُ وَ .1.3

  کند. مبعوثش

 الْعَدَمِ بِنِهَایَةِ وَ مَصُونَةٌ الْأَهَاوِیلِ بِسَتْرِ وَ مَکْنُونَةٌ بِالْغَیْبِ الْخَلَائِقُ إِذِ .1.4 ... که قبلی -

 الدُّهُورِ بِحَوَادِثِ إِحَاطَةً وَ الْأُمُورِ بِمَآیِلِ عَالَىتَ اللَّهِ مِنَ عَلَماً مَقْرُونَةٌ

 پنهان غیب عالم در بندگان که هنگام آن ، الْأُمُورِ بِمَوَاقِعِ مَعْرِفَةً وَ

 کردند می سیر وحشت و ترس از ای هاله در و عدم حد سر در و بودند

 رصهع به پا و نکرده پیدا عینی وجود موجودات هنوز که )هنگامی

 به معرفت و احاطه و علم خداوند که آنجا از بودند(. نگذاشته وجود
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 دانست داشت)می مقدرات منزلگاه و روزگار حوادث و امور عواقب

 آفرینش نظام در جایگاهی و موقعیت چه هرکدام عالم مقدرات

 دارند(،

 لِمَقَادِیرِ إِنْفَاذاً وَ حُکْمِهِ إِمْضَاءِ عَلَى عَزِیمَةً وَ لِأَمْرِهِ إِتْمَاماً اللَّهُ ابْتَعَثَهُ .1.5  بعثت دالیل به توجه

 کمال به انسان خویش)رسیدن خدایی کار تا برانگیخت را او ،رَحْمَتِهِ

 )همه کند امضا را خویش قطعی حکم و رساند اتمام به را الیقش(

 و آید( در اجرا به بود شده بینی پیش خلقت کمال برای ازل از آنچه

 خداوند حتمی مقدورات از )پیغمبر بخشد نفوذ را اش میحت مقدرات

    است(. خداوند حتمی تقدیر این تنفیذ شدنش مبعوث و بود

 مُنْکِرَةً لِأَوْثَانِهَا عَابِدَةً نِیرَانِهَا عَلَى عُکَّفاً أَدْیَانِهَا فِی فِرَقاً الْأُمَمَ فَرَأَى .1.6 بعثت مواهب به توجه

 فرقه شد، مواجه هایی امت با خدا رسول محمد پس ،عِرْفَانِهَا مَعَ لِلَّهِ

 به که اند رفته راهی )به ها آتش مالزم و ها آئین مقابل در شده فرقه

 را خدای انکار و کرده را ها بت بندگی و شود( می منتهی جهنم

 فطری(. توحید رغم )علی او به معرفت رغم علی کنند می

 تفصیلی های عنایت به توجه

 بعثت

 جَلَى وَ بُهَمَهَا الْقُلُوبِ عَنِ کَشَفَ وَ ظُلَمَهَا مُحَمَّدٍ بِأَبِی اللَّهُ فَأَنَارَ .1.7

 تعالی خدای پس ،بِالْهِدَایَةِ النَّاسِ فِی قَامَ وَ غُمَمَهَا الْأَبْصَارِ عَنِ

 را ابهام های تیرگی و کرد روشن را ها تاریکی محمد پدرم بوسیله

 )موانع زد. کنار ها دیده مقابل از را هسیا ابرهای و زدود دلها از

 مردم هدایت برای پدرم و زدود(. را قلبی های آلودگی و هدایت

 کرد قیام

  .بخشید نجات گمراهی از را آنها و ،الْغَوَایَةِ مِنَ فَأَنْقَذَهُمْ .1.7.1  گمراهی از نجات -

 و بخشاااای بصاااایرت -

 کاااااردن برطااااارف

 تاریکشان چشمهای بر بصیرت نور و ،الْعَمَایَةِ مِنَ بَصَّرَهُمْ وَ .1.7.2

  .ساخت بینا و پاشید
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  نابینایی

 و محکم دین به را آنها و ،الْقَوِیمِ الدِّینِ إِلَى هَدَاهُمْ وَ .1.7.3 قویم دین به هدایت -

  کرد هدایت استوار

 فرا مستقیم صراط به و ،الْمُسْتَقِیمِ الطَّرِیقِ إِلَى دَعَاهُمْ وَ .1.7.4 مستقیم راه به دعا -

 خدا متوجه ها انسان قلوب که بوده این تبعث از خواند)هدف

 خودش کار اولیه فطرت بگذارد و نرفته را شیطان راه و بشود

  بکند(. را

 عین در پیامبر فقدان به توجه

 ایشان بعثت مواهب وجود

 اینکه تا ،إِیْثَارٍ وَ رَغْبَةٍ وَ اخْتِیَارٍ وَ رَأْفَةٍ قَبْضَ إِلَیْهِ اللَّهُ قَبَضَهُ ثُمَّ .1.8

 و رغبت و پیامبر( خود اذن به یا درخواست )با اختیار به را او خداوند

 برد. خود سوی به خویش رأفت دست با و او ایثار

 نزد پیامبر وضعیت -

 خداوند

 بِالْمَلَائِکَةِ حُفَّ قَدْ رَاحَةٍ فِی الدَّارِ هَذِهِ تَعَبِ فَمُحَمَّدٌمِنْ .1.8.1

 پس ، الْجَبَّارِ الْمَلِکِ مُجَاوَرَةِ وَ ارِالْغَفَّ الرَّبِّ رِضْوَانِ وَ الْأَبْرَارِ

 را او گرد و است آسایش در دنیا این های رنج از محمداکنون

 پروردگار خشنودی مشمول و اند  گرفته فرا نیکوکار فرشتگان

  است. کننده( جبران جبار)بسیار خداوند همجواری و غفار

 صَفِیِّهِ وَ الْخَلْقِ مِنَ خِیَرَتِهِ وَ أَمِینِهِ وَ نَبِیِّهِ أَبِی عَلَى اللَّهُ صَلَّى .1.8.2  پیامبر های ویژگی -

 ، پدرم بر خدا درود ،بَرَکَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ

 و او. مرضیّ و منتخب و او برگزیده و او وحی امین و او پیامبر

 او. بر خدا برکت و رحمت و سالم

 

 مهم است. ،شود وآله( شروع می علیه اهلل صلی«)ابی محمد»خود حضرت اینکه خطبه با نسبت به 

 شود: دالیل بعثت مهم می
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او را برانگیخت تا کار خدایی خویش)رسیدن  :فَاذاً لِمَقَادِیرِ رَحْمَتِهِابْتَعَثَهُ اللَّهُ إِتْمَاماً لِأَمْرِهِ وَ عَزِیمَةً عَلَى إِمْضَاءِ حُکْمِهِ وَ إِنْ

بینی شده  الیقش( را به اتمام رساند و حکم قطعی خویش را امضا کند )همه آنچه از ازل برای کمال خلقت پیش انسان به کمال

و مبعوث  از مقدورات حتمی خداوند بود وآله( علیه اهلل صلی«)پیغمبر» .اش را نفوذ بخشد آید( و مقدرات حتمیبود به اجرا در

   تنفیذ این تقدیر حتمی خداوند است(.  شانشدن

 اتمام امر 

 عزیمه 

 انفاذ 

 هر سه دلیل خاتمیت است.

 توجه به مواهب بعثت:

رسول  وآله( علیه اهلل صلی«)پس محمد :رَةً لِلَّهِ مَعَ عِرْفَانِهَافَرَأَى الْأُمَمَ فِرَقاً فِی أَدْیَانِهَا عُکَّفاً عَلَى نِیرَانِهَا عَابِدَةً لِأَوْثَانِهَا مُنْکِ

شود( و  اند که به جهنم منتهی می ها )به راهی رفته ها و مالزم آتش هایی مواجه شد، فرقه فرقه شده در مقابل آئین خدا با امت

 کنند علی رغم معرفت به او )علی رغم توحید فطری(. ها را کرده و انکار خدای را می بندگی بت

 بند خالصه کردند. 4زده شده است. ایشان تمام جاهلیت را در این  بتکنید که این حرف ها از خانمی باشد که مصی باورنمی

 فرق داشتند. ،چون واحد نبود امادین داشتند  (1

 در آداب و رسول آتشین خودشان تعصب دارند. (2

 پرستند. بت می (3

انکار  اماکنند و این یعنی یک معرفت فطری و یقینی دارند  انکارش می ،شناسند در حالی که خدا را می (4

 کنند. می

 شود بسترهای جاهلیت که الزم است توسط بعثت نورانی شود. پس این می

 

پس خدای ظُلَمَهَا وَ کَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا وَ جَلَى عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا وَ قَامَ فِی النَّاسِ بِالْهِدَایَةِ،  فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِی مُحَمَّدٍ

ها کنار  و ابرهای سیاه را از مقابل دیده های ابهام را از دلها زدود و تیرگی ها را روشن کرد ه پدرم محمد تاریکیتعالی بوسیل

 .و پدرم برای هدایت مردم قیام کرد های قلبی را زدود( زد. )موانع هدایت و آلودگی

 سوره فلق و ناس است. مانندشود که  می 3+1تاست که  3ها اصلش  این
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 )ظلم( نور و ظلمت (1

 ابهام و تبیین )بهم( (2

 اصر( مانندهای درماندگی  گرفتگی )غمم و حالت (3

 شبیه سوره فلق است. مشکالت یا از جنس تاریکی است )غاسق( یا ابهام است و از جنس گرفتگی است. بسیار

 گویند: ای دیگر می یک دفعه دیگر این داستان را به گونه

  .بخشید نجات گمراهی از را آنها و ،الْغَوَایَةِ مِنَ فَأَنْقَذَهُمْ .1.1.1

  .ساخت بینا و پاشید تاریکشان چشمهای بر بصیرت نور و ،الْعَمَایَةِ مِنَ بَصَّرَهُمْ وَ .1.1.2

  کرد هدایت استوار و محکم دین به را آنها و ،الْقَوِیمِ الدِّینِ إِلَى هَدَاهُمْ وَ .1.1.3

 این بعثت از خواند)هدف فرا مستقیم صراط به و ،الْمُسْتَقِیمِ الطَّرِیقِ إِلَى دَعَاهُمْ وَ .1.1.4

 اولیه فطرت بگذارد و نرفته را شیطان راه و بشود خدا متوجه ها انسان قلوب که بوده

  بکند(. را خودش کار

 

 است. ءرود که غاوی در سوره شعرا کند. غوایه در مراحل رشد و در قلب سلیم می شود. دستگاه عوض می دو تا دو تا می

 نمل است )بل الدارک ... عمون(بصرهم در سوره 

 السالم( است. دین قویم و طریق مستقیم هم سوره حضرت ابراهیم)علیه

نمایی است و هم اینکه اگر بخواهید فدک را تحلیل کنید، گاهی در دستگاه اول تحلیل  این تغییر دستگاه نوعی قدرت

تواند  فهمید. یعنی نمی می 3شمتان حقایق را با این کنیم و گاهی در دستگاه دوم و گاهی در دستگاه سوم و در جلوی چ می

 دهد. قسم است که شما را در سه کنجی تشخیص قرار می مانندها  دستگاه باشد. ماهیت این دستگاه 3فارغ از این 

 نمازهاست. مانند اریم،تایی د 2تایی و یک  3تایی، یک  4های باال یک  در دستگاه

 آید. های فرد فطری است و اتمام حجت از آن درمی های زوج حکمتی است. مولفه مولفه

است و از « حجت»پس هر یقینی  کند. لحاظ که یقین حجت را تمام مییقین در ذاتش با دو مقوله خیلی ارتباط دارد، از آن 

 است.« حکمت» ،دهد آن جهت که هر یقینی انسان را در مدار عمل قرار می
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کند پس بنابراین حجت است. پس اگر جایی گفتیم حجت، یعنی  تمام حجت میاز آن جهت که یقین به طور قطع بر فرد ا

 حکمت است. ،کند یقین. از آن جهت که یقین به طور قطع راهبردهای زندگی را مشخص می

گویند )احتجاج الزهرا علی الفدک(. یعنی اقامه  پس وجه اشتراک حجت و حکمت، یقین است. پس در روایات می

 زاست. دهد و هم مسئولیت ست. اینجا هم بصیرت میحجت که همان یقین ا

 

 دستگاه رشد: 

 بیشتر روی مراتب رشد و بلوغ است. غوایه انحراف قلب است و .1

 عمایه .2

 

 دستگاه ساختار وجودی انسان:

 نور و ظلمت )ظلم( (1

 ابهام و تبیین )بهم( (2

 های درماندگی مثل اصر( گرفتگی )غمم و حالت (3

 

 دستگاه ساختار وجودی اجتماع:

 چون واحد نبود فرق داشتند. امادین داشتند  (1

 در آداب و رسول آتشین خودشان تعصب دارند. (2

 پرستند. بت می (3

انکار  اماکنند و این یعنی یک معرفت فطری و یقینی دارند  شناسند انکارش می در حالی که خدا را می (4

 کنند. می

 

 تایی مربوط به ساختار وجودی جامعه است. 4دستگاه 

 ی مربوط به ساختار وجودی انسان است.تای 3دستگاه 

 تایی مربوط به رشد است. 2دستگاه 
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با بقیه متفاوت است زیرا در  وآله( علیه اهلل )صلیرا قبض روح کرد، و جنس مرگ پیامبر وآله( علیه اهلل )صلیخداوند پیامبر

 آن رأفت، اختیار، رغبت و ایثار دارد:

تا اینکه خداوند او را به اختیار )با درخواست یا به اذن خود ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ قَبْضَ رَأْفَةٍ وَ اخْتِیَارٍ وَ رَغْبَةٍ وَ إِیْثَارٍ، 

 ( و رغبت و ایثار او و با دست رأفت خویش به سوی خود برد.وآله( علیه اهلل )صلیپیامبر

 ضحی است.ایثار: خیر لک من االولی سوره 

-از دنیا رحلت نمیداد  اجازه نمی وآله( علیه اهلل )صلیو اگر پیامبربزرگتر از مرگ است  وآله( علیه اهلل )صلیوجود پیامبر

 .ندکرد . باید اختیار میکردند

چنین  (وآله علیه اهلل )صلیدهد که قبض روح پیامبر ای از موارد مقامش باالتر است، یعنی کسی که شهادت می شاهد در پاره

 بود، یعنی او باید هم رسول را ببیند و هم فرشته مرگ را مگر آنکه رسول خودش گفته باشد که چنین چیزی نفرمودند.

 

  (قین به دستیابی راه السالم( عترت)علیهم و قرآن . ص

 فرمود: و بودند نشسته مسجد در که کسانی به کرد رو حضرت پس قَالَتْ: وَ الْمَجْلِسِ أَهْلِ إِلَى الْتَفَتَتْ ثُمَّ

 

 بندگان نقش به دادن توجه

 عالم در موحد

  ! خدا بندگان ای شما ،اللَّهِ عِبَادَ أَنْتُمْ .1

 و پرچماااااااااااااادار -

 و اماار دهنااده انتقااال

 ها نهی

 )شما خداوندید نهی و امر پرچمدار و مرجع ،نَهْیِهِ وَ أَمْرِهِ نُصْبُ .1.1

 که شما از دیگران که هستید الهی احکام محور انصار و مهاجرین

  کنند( اطاعت اید کرده درک را پیغمبر

 وحی و دین حامل -

 خدا

 رساندن )رسالت او وحی و او دین حامالن و ،وَحْیِهِ وَ دِینِهِ حَمَلَةُ وَ .1.2

  شماست( عهده بر دیگران به دین زیاد و کم بدون

 جانب از بخش امنیت -

 خدا

  خویشتن بر ندیدخداو امناء و ،أَنْفُسِکُمْ عَلَى اللَّهِ أُمَنَاءُ وَ .1.3
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 هااای اماات بااه مبلغااین -

 دیگر

  ها. امت سوی به اوئید مبلغان و ،الْأُمَمِ إِلَى بُلَغَاؤُهُ وَ .1.4

 برای والیت مقام به توجه

 حق به دستیابی

 میان در اکنون حق زمامدار ،إِلَیْکُمْ قَدَّمَهُ عَهْدٌ وَ فِیکُمْ لَهُ حَقٍّ زَعِیمُ .2

  خم( است)غدیر بسته شما با پیش از که پیمانی با شماست

 برای قرآن مقام به توجه

 های ویژگی با حق به دستیابی

 زیر:

 باقی شما برای که ای( خلیفه یا یادگاری)کتاب و ،عَلَیْکُمْ اسْتَخْلَفَهَا بَقِیَّةٌ وَ .3

    است. گذاشته

  خداست. ناطق کتاب ،النَّاطِقُ اللَّهِ بُکِتَا .3.1 خداوند ناطق کتاب -

  صادق قرآن و ،الصَّادِقُ الْقُرْآنُ وَ .3.2 صادق قرآن -

  فروزان نور و ،السَّاطِعُ النُّورُ وَ .3.3 .... -

  درخشان شعاع و ،اللَّامِعُ الضِّیَاءُ وَ .3.4 

   است، روشن آن های حجت که کتابی ،بَصَائِرُهُ بَیِّنَةٌ .3.5 

 سربسته ولی دارد نهفته آشکار)اسراری آن بواطن ،سَرَائِرُهُ مُنْکَشِفَةٌ .3.6 

   نیست(،

  متجلی آن ظواهر ،ظَوَاهِرُهُ مُنْجَلِیَةٌ .3.7 

 مهم دیگر.)آنچه اقوام غبطه مورد آن پیروان و ،أَشْیَاعُهُ بِهِ مُغْتَبِطَةٌ .3.8 

 آن در اخروی و دنیوی سعادت درس و است قرآن به عمل است

   است(.

 سوی به را انسان آن، از تبعیت که کتابی ،الرِّضْوَانِ إِلَى ]قَائِدٌ[ قَائِداً .3.9 

  دهد می سوق بهشتی( درجات رضوان)باالترین

 را نجات آن، به سپردن جان گوش و ،النَّجَاةِ إِلَى مُؤَدٍّ أَتْبَاعُهُ .3.10 

  .آورد می ارمغان به

 نورانی های حجت و ،الْمُنَوَّرَةُ اللَّهِ حُجَجُ تُنَالُ بِهِ اسْتِمَاعُهُ .3.11 
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   شود. می یافتنی دست آن بواسطه خداوند

  شده تفسیر واجباتِ به قرآن بوسیله و ،الْمُفَسَّرَةُ عَزَائِمُهُ وَ .3.12 

  شده منع محرماتِ و ،الْمُحَذَّرَةُ مَحَارِمُهُ وَ .3.13 

  ظاهر ادلّه و ،الْجَالِیَةُ بَیِّنَاتُهُ وَ .3.14 

    آنهاست( پشتوانه )که کافی براهین و ،الْکَافِیَةُ بَرَاهِینُهُ وَ .3.15 

  برانگیز رغبت آن فضائل و ،الْمَنْدُوبَةُ فَضَائِلُهُ وَ .3.16 

  شده موهبت آن های رخصت ،الْمَوْهُوبَةُ رُخَصُهُ وَ .3.17 

 است. شده نوشته آن شرایع ،الْمَکْتُوبَةُ شَرَائِعُهُ وَ .3.18 

 

  ! شما ای بندگان خداأَنْتُمْ عِبَادَ اللَّهِ، 

 یعنی من و شما...:

 یعنی وضعیت مطلوب شما این است و هر کسی باید خودش را با این موارد میزان کند.

مرجع و پرچمدار امر و نهی خداوندید )شما مهاجرین و انصار محور  :نُصْبُ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ شما علمدار هستید؛ (1

بیند  . یعنی شما را هر کسی میاید اطاعت کنند(احکام الهی هستید که دیگران از شما که پیغمبر را درک کرده 

در سوره معارج آمده است. شما باید نماد « الی نصب یوفضون»باید پرچم امر و نهی ببیند. شما باید عالمت باشید 

 امر و نهی الهی باشید.

الت رساندن بدون کم و و حامالن دین او و وحی او )رس :وَ حَمَلَةُ دِینِهِ وَ وَحْیِهِ شما حامل دین و وحی هستید؛ (2

اش را از وحی بگیرد. باید  . همان معنایی که گفتیم که انسان باید مبانیزیاد دین به دیگران بر عهده شماست(

 حمله باشیم و نه یحمل اسفارا.

ایمان بیاورید تا هم شما «. ففروا الی اهلل. »و امناء خداوندید بر خویشتن :وَ أُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَى أَنْفُسِکُمْ شما امین خدایید؛ (3

 و همه بقیه امن شوید. خودمان باید به امنیت برسیم و دیگران هم از شعاع ما به امنیت برسیم.

توانیم  ها نمیما نسبت به سایر امت ها. و مبلغان اوئید به سوی امت :وَ بُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ های دیگرید؛ مبلغ امت (4

 «هستید: جعلناکم امه وسطاشما امت وسط »تفاوت باشیم  بی
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 . «فمن یعمل مثقال ذره خیره یره...»شود،  مورد زلزله شروع می 4با این 

 مورد بررسی کنیم. 4تکلیف خودمان را با این 

 است)غدیرخم( زمامدار حق اکنون در میان شماست با پیمانی که از پیش با شما بسته :وَ عَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَیْکُمْ زَعِیمُ حَقٍّ لَهُ فِیکُمْ

حق است. زعیم یعنی کسی که باید از طرف خدا اعتبار خرج  ولیّ مانندحق ندارید، زعیم حق  یعنی فکر نکنید که شما ولیّ

 خاطر آنکه ریشش گرو است.  بهبه اصطالح یم است. زع اماکند. 

 بندیم. بندد و از طرفی ما با او عهد می با خدا عهد می نظام عهد است، که والیت است. از طرفی که ولیّ

این بقیه اهلل « بقیه اهلل خیر لکم. »ای( که برای شما باقی گذاشته است و یادگاری)کتاب یا خلیفه :یَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَیْکُمْوَ بَقِ

 قرآن ناطق است.

. شودمیمهجور  ،متن نداریم، قرآن وقتی ناطق نشدقرآن خودش ناطق است و نیازی به استنطاق ندارد. استنطاق از 

 از قرآن ببین. ،حق ببینی با خواهی منطبق یعنی هر چه که می

  خداست. ناطق کتاب ،النَّاطِقُ اللَّهِ کِتَابُ .1.1

  صادق قرآن و ،الصَّادِقُ الْقُرْآنُ وَ .1.2

  فروزان نور و ،السَّاطِعُ النُّورُ وَ .1.3

  درخشان شعاع و ،اللَّامِعُ الضِّیَاءُ وَ .1.4

   است، روشن آن های حجت که کتابی ،بَصَائِرُهُ بَیِّنَةٌ .1.5

 سربسته ولی دارد نهفته آشکار)اسراری آن بواطن ،سَرَائِرُهُ مُنْکَشِفَةٌ .1.6

   نیست(،

  متجلی آن ظواهر ،ظَوَاهِرُهُ مُنْجَلِیَةٌ .1.7

 مهم دیگر.)آنچه اقوام غبطه مورد آن پیروان و ،أَشْیَاعُهُ بِهِ مُغْتَبِطَةٌ .1.8

 آن در اخروی و دنیوی سعادت درس و است قرآن به عمل است

   است(.

 سوی به را انسان آن، از تبعیت که کتابی ،الرِّضْوَانِ إِلَى ]قَائِدٌ[ قَائِداً .1.9

  دهد می سوق بهشتی( درجات رضوان)باالترین
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 را نجات آن، به سپردن جان گوش و ،ةِالنَّجَا إِلَى مُؤَدٍّ أَتْبَاعُهُ .1.10

  .آورد می ارمغان به

 نورانی های حجت و ،الْمُنَوَّرَةُ اللَّهِ حُجَجُ تُنَالُ بِهِ اسْتِمَاعُهُ .1.11

   شود. می یافتنی دست آن بواسطه خداوند

  شده تفسیر واجباتِ به قرآن بوسیله و ،الْمُفَسَّرَةُ عَزَائِمُهُ وَ .1.12

  شده منع محرماتِ و ،الْمُحَذَّرَةُ مَحَارِمُهُ وَ .1.13

  ظاهر ادلّه و ،الْجَالِیَةُ بَیِّنَاتُهُ وَ .1.14

    آنهاست( پشتوانه )که کافی براهین و ،الْکَافِیَةُ بَرَاهِینُهُ وَ .1.15

  برانگیز رغبت آن فضائل و ،الْمَنْدُوبَةُ فَضَائِلُهُ وَ .1.16

  شده موهبت آن های رخصت ،الْمَوْهُوبَةُ رُخَصُهُ وَ .1.17

 است. شده نوشته آن شرایع ،الْمَکْتُوبَةُ شَرَائِعُهُ وَ .1.18

 

گویند که قرآن  لسالم( میا راجع به قرآن در حالی است که قرآن را مصادره به مطلوب کردند. حضرت)علیها ها این حرف

 گیرد. قرار نمی ولیّاز آن چیزی است که در مصادره کسی غیر 

ن را های قرآ شوید، در واقع بطن آن می ناطق بودن قرآن وارد، یعنی گاهی از روی «کتاب اهلل الناطق»د نگوی وقتی می

 هر کدام یک دستگاه است.یکسان باشد.  های گونه نیست که قرآن ناطق و ساطع و ... دستگاه د. ایننشمر یکی یکی می

یالتش در اختیار شما قرار دهد. وقرآن قادر است که حقایق را با تأ صادق دیدن قرآن یعنی چه؟ شما یک موضوع دارید و

کند. صادق بودن یعنی مفهوم را به تمامه  آن است را بیان می دهد و شخصی که مصداق اتمّ به شما ایمان حقیقی را نشان می

 کند. ش برای شما مطرح میبا مصداق تامّ

 پسگردند یا نه،  دات دومرتبه باز میخواهد قیامت را بفهمد، یعنی ببیند که آیا موجو السالم( می مثال حضرت ابراهیم)علیه

گردند. این یعنی صادق. سیستم قرآن صادق  ها هر کدام باز می د و آننزن د و...  تا اینکه صدا مینکن ها را مخلوط می پرنده

 100خوابد و خوابش  کنی؟ او هم می ها را زنده می مرده خدایا چطور در قرآن که مثال )علیه السالم(عُزیرحضرت  مانند

 آورد. یعنی مصداقی برای شما می ،گوید قیامت است کشد. خدا وقتی می سال طول می
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 توان در آینده گفت که این پژوهش قرآن ساطعی است یا صادقی یا .... است.  می

 بسیار عالی است. ،ذ کندالسالم( تلمّ بیت)علیهم کسی بتواند در مکتب اهل

یابید. وقتی توانستند در علم مسائل صوت  دست آورید به علوم بیشتری دست میای به  هر قدر که شما بتوانید دستگاه مرتبه

 شود. ها تکمیل می مرتبه به مرتبه دستگاه را ابداع کنند، تلفن اختراع شد و بعد از آن موبایل... .

 1من از دستگاه  العاده اثر دارد. شما کافی است که بگویید های فکری در تعلیم و تزکیه و در تربیت انسان فوق دستگاه

 شود. جویی می ساعت صرفه 20کنم و یک مرتبه  استفاده می

یم. مثال دستگاه اهشود اصالح شویم را هنوز پیدا نکرد دستگاه فکری که با آن می اماخواهیم اصالح شویم  ما همه می

 تواند انسان را جلو بیاندازد. کنترل تندی و کندی، این دستگاه خیلی می

تطهیر از شرک قرار داد. توحید برای شرک است. چطور ایمان تطهیر از شرک شد؟ توحید عملی انسان ایمان را برای 

 شود. زمانی محقق می شود که بتواند به خدا اتکا کند. در غیر این صورت دچار شرک فکری و شرک عملی می

 قتی توجهش به مبدا مختل باشد.تواند استعدادهای خود را بپوشاند؟ و شرک فرآیند تحقق کفر است. چگونه انسان می

 

  شرا(ع (قینی اصول تبیین .4

 قرار را ایمان خداوند و ،الشِّرْکِ مِنَ لَکُمْ تَطْهِیراً الْإِیمَانَ اللَّهُ فَجَعَلَ .1 ایمان منفعت به توجه

  شرک. از شما تطهیر برای داد

 کبر. از شما تنزیه برای را نماز و ، الْکِبْرِ عَنِ لَکُمْ تَنْزِیهاً الصَّلَاةَ وَ .2 نمازتوجه به منفعت 

 تزکیه برای را زکات و ،الرِّزْقِ فِی نَمَاءً وَ لِلنَّفْسِ تَزْکِیَةً الزَّکَاةَ وَ .3 زکاتتوجه به منفعت 

   روزی. افزایش و نفس

 آشکار اخالص)چون تثبیت برای را روزه و ،لِلْإِخْلَاصِ تَثْبِیتاً الصِّیَامَ وَ .4 روزهتوجه به منفعت 

  ندارد( ظاهری اثر و نیست

  دین رفعت برای را حج و ،لِلدِّینِ تَشْیِیداً الْحَجَّ وَ .5 حجتوجه به منفعت 

 قلب هماهنگی و وابستگی برای را عدل و ،لِلْقُلُوبِ تَنْسِیقاً الْعَدْلَ وَ .6 عدلتوجه به منفعت 



295 
 

   داد. قرار شما های

طاعت توجه به منفعت 

 هل بیت علیهم السالما

 نظام برای کرد واجب شما بر را ما اطاعت و ،لِلْمِلَّةِ نِظَاماً طَاعَتَنَا وَ .7

  شوند(. می جمع امام یک محور بر همه ملت)چون یافتن

امامت توجه به منفعت 

 اهل بیت علیهم السالم

  است. تفرقه برای امنیتی ما امامت و ،لِلْفُرْقَةِ أَمَاناً إِمَامَتَنَا وَ .8

 ذلت اسالم)و عزت برای کرد واجب را جهاد و ،لِلْإِسْلَامِ عِزّاً الْجِهَادَ وَ .9 جهادتوجه به منفعت 

   نفاق(. و کفر اهل

 جلب برای ای وسیله را صبر و ، الْأَجْرِ اسْتِیجَابِ عَلَى مَعُونَةً الصَّبْرَ وَ .10 صبرتوجه به منفعت 

 حق. پاداش

ماار بااه توجااه بااه منفعاات ا

 معروف

 به امر گروی در را عامه مصلحت ،لِلْعَامَّةِ مَصْلَحَةً بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرَ وَ .11

  داد قرار معروف

نیک به توجه به منفعت 

 والدین

 سپری را مادر و پدر به نیکی و ،السُّخْطِ مِنَ وِقَایَةً الْوَالِدَیْنِ بِرَّ وَ .12

    غضبش. از محافظت برای ساخت

 وسیله را رحم صله و ،لِلْعَدَدِ مَنْمَاةً وَ الْعُمُرِ فِی مَنْسَأَةً الْأَرْحَامِ صِلَةَ وَ .13 صله رحمتوجه به منفعت 

  .جمعیت افزایش و عمر شدن طوالنی

  داد قرار ها خون حفظ وسیله را قصاص و ،لِلدِّمَاءِ حَقْناً الْقِصَاصَ وَ .14 ت قصاصتوجه به منفع

وفای به توجه به منفعت 

 نذر

 انسان تا داد قرار را نذر به وفای و ،لِلْمَغْفِرَةِ تَعْرِیضاً بِالنَّذْرِ الْوَفَاءَ وَ .15

   دهد. قرار الهی غفران معرض در را خود

ت رعایت توجه به منفع

 میزان

 در موازین رعایت و ،لِلْبَخْسِ تَغْیِیراً الْمَوَازِینِ وَ الْمَکَایِیلِ تَوْفِیَةَ وَ .16

  فروشی کم نرفت میان از برای را فروش و خرید

 شرابخواری از نهی و ،الرِّجْسِ عَنِ تَنْزِیهاً الْخَمْرِ شُرْبِ عَنْ النَّهْیَ وَ .17دوری از توجه به منفعت 
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  ها پلیدی از دوری برای را خواری شراب

دوری از توجه به منفعت 

 تهمت ناروا

 حجابی را ناروا تهمت از پرهیز و ،اللَّعْنَةِ عَنِ حِجَاباً الْقَذْفِ اجْتِنَابَ وَ .18

  .الهی لعن برابر در

ترک توجه به منفعت 

 دزدی

 به ورود برای ای وسیله را سرقت ترک و ،لِلْعِفَّةِ إِیجَاباً السَّرِقَةِ تَرْکَ وَ .19

  داد. قرار عفت وادی

دوری از توجه به منفعت 

 شرک

 به تا کرد حرام را شرک و ،بِالرُّبُوبِیَّةِ لَهُ إِخْلَاصاً الشِّرْکَ اللَّهُ حَرَّمَ وَ .20

     کنید. پیدا اخالص او ربوبیت

 اللَّهَ أَطِیعُوا وَ مُسْلِمُونَ، أَنْتُمْ وَ إِلَّا تَمُوتُنَّ ال وَ تُقاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا فَ .21 تقواتوجه به منفعت 

 ،الْعُلَماء عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَى إِنَّما فَإِنَّهُ عَنْهُ نَهَاکُمْ وَ بِهِ أَمَرَکُمْ فِیمَا

 اسالم لباس در جز و است شایسته آنچنانکه کنید پیشه خدا تقوای پس»

 نهی که آنچه از و فرموده امر آنچه در باشید خدا فرمانبردار و .«نمیرید

 «د.شون می نائل او خشیت مقام به خدا دانای بندگان تنها همانا» که کرده

 

دادند، نماز، روزه، حج، جهاد، زکات ... . اینجا چیزی به نام فروع دین نداریم بلکه  دین یاد می قبال پدر و مادرها به ما فروع

 اصول شرایع است. ما یک اصول دین داریم و یک اصول شرایع.

 هاست. قید بر این .تاست. توحید، نبوت و معاد است، امامت و عدل 3اصل اصول دین 

 هاست:  اصول شرائع هم این

 ایمان 

 نماز 

 زکات 

 روزه 

 حج 
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 اینجاست(جایش ل )عد 

 ّو امام اطاعت از ولی 

 جهاد 

 صبر 

 رِّ به والدینب 

 صله رحم 

 .قصاص: اگر به کسی لطمه زدی باید به تو لطمه بزنند. قرار نیست بدون مسئولیت به دیگران آسیب بزنی 

 و موارد بعدی که برای بزرگساالن بیشتر مطرح است و از سوره اسراء آمده است.

 

 وفای به نذرتوجه به منفعت 

 ت رعایت میزانتوجه به منفع

 خواری دوری از شرابتوجه به منفعت 

 دوری از تهمت نارواتوجه به منفعت 

 ترک دزدیتوجه به منفعت 

 دوری از شرکتوجه به منفعت 

 تقواتوجه به منفعت 

 

 (22)مخَّْذُولًا مَذْمُومًا فَتَقْعُدَ ءَاخَرَ إِلَاهًا اللَّهِ مَعَ تجَْعَلْ لَّا

 وَ تَنهَْرْهُمَا لَا وَ   أُفٍ لهَُّمَا تَقُل فَلَا کِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا الْکِبرََ عِندَکَ یَبْلُغَنَّ إِمَّا  إِحْسَنًا بِالْوَالِدَیْنِ وَ إِیَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُواْ أَلَّا رَبُّکَ  قَضىَ وَ

 (23)کَرِیمًا قَوْلًا لَّهُمَا قُل

 (24)صَغِیرًا رَبَّیَانىِ کَمَا ارْحَمْهُمَا   رَّبّ قُل وَ الرَّحْمَةِ مِنَ   الذُّلّ جَنَاحَ لَهُمَا اخْفِضْ وَ
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 (25)غَفُورًا لِلْأَوَّابِینَ کَانَ فَإِنَّهُ صَالِحِینَ تَکُونُواْ إِن    نُفُوسِکمُ فىِ بِمَا أَعْلَمُ   رَّبُّکمُ

  (26)تَبْذِیرًا تُبَذِّرْ لَا وَ السَّبِیلِ ابْنَ وَ الْمِسْکِینَ وَ حَقَّهُ  الْقُرْبىَ ذَا ءَاتِ وَ

... 

 (31)کَبِیرًا خِطًْا کَانَ قَتْلَهُمْ إِنَّ    إِیَّاکمُ وَ نَرْزُقُهُمْ نحَّْنُ  إِمْلَاقٍ خَشْیَةَ أَوْلَادَکُمْ تَقْتُلُواْ لَا وَ

 (32)سَبِیلًا سَاءَ وَ فَاحِشَةً کاَنَ إِنَّهُ  الزِّنىَ تَقْرَبُواْ لَا وَ

 (33)مَنصُورًا کاَنَ إِنَّهُ  الْقَتْلِ   فىّ یُسْرِف فَلَا سُلْطَانًا لِوَلِیِّهِ جَعَلْنَا فَقَدْ مَظْلُومًا قُتِلَ مَن وَ    بِالْحَقّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتىِ النَّفْسَ تَقْتُلُواْ لَا وَ

 (34)مَسُْولًا کاَنَ الْعَهْدَ إِنَّ  بِالْعَهْدِ أَوْفُواْ وَ  أَشُدَّهُ یَبْلُغَ  حَتىَ أَحْسَنُ هِىَ بِالَّتىِ إِلَّا الْیَتِیمِ مَالَ تَقْرَبُواْ لَا وَ

 (35)تَأْوِیلًا أَحْسَنُ وَ خَیرٌْ ذَالِکَ  الْمُسْتَقِیمِ بِالْقِسْطَاسِ زِنُواْ وَ کلِْتُمْ إِذَا الْکَیْلَ أَوْفُواْ وَ

 (36)مَسُْولًا عَنْهُ کاَنَ أُوْلَئکَ    کلُ الْفُؤَادَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ إِنَّ  عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَیْسَ مَا تَقْفُ لَا وَ

 سوره مبارکه اسراء (37)طُولًا الجِْبَالَ تَبْلُغَ لَن وَ الْأَرْضَ تخَْرِقَ لَن إِنَّکَ  مَرَحًا الْأَرْضِ فىِ تَمْشِ لَا وَ

 ها خود را از شرک برهانند. ها برای آن است که انسان و همه این

 

    و شرک را حرام کرد تا به ربوبیت او اخالص پیدا کنید.  :خْلَاصاً لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِوَ حَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْکَ إِ

وَ أَطِیعُوا اللَّهَ فِیمَا أَمَرَکُمْ بِهِ وَ نَهَاکُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ  :نْتُمْ مُسْلِمُونَإِلَّا وَ أَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ ال تَمُوتُنَّ فَ 

چه و فرمانبردار خدا باشید در آن .«پس تقوای خدا پیشه کنید آنچنانکه شایسته است و جز در لباس اسالم نمیرید»، عِبادِهِ الْعُلَماء

 «همانا تنها بندگان دانای خدا به مقام خشیت او نائل می شوند.»امر فرموده و از آنچه که نهی کرده که 

 .ندهای خدا جمع کرد ها را در نهایت روی امر و نهی همه این

 

 

 

 

  الهی ولیّ توسط شده جاری (قینِ با همراهی .5
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 أَقُولُ لَا وَ بَدْواً وَ عَوْداً مُحَمَّدٌأَقُولُ أَبِی وَ فَاطِمَةُ أَنِّی اعْلَمُوا النَّاسُ أَیُّهَا قَالَتْ ثُمَّ یقین امام به توجه

 عَزِیزٌ أَنْفُسِکُمْ مِنْ رَسُولٌ جاءَکُمْ لَقَدْ» شَطَطاً أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ لَا وَ غَلَطاً أَقُولُ مَا

 تَعْرِفُوهُ وَ تَعْزُوهُ فَإِنْ «رَحِیمٌ رَؤُفٌ بِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْکُمْ حَرِیصٌ عَنِتُّمْ ما عَلَیْهِ

 .إِلَیْهِ الْمَعْزِیُّ لَنِعْمَ وَ رِجَالِکُمْ دُونَ عَمِّی ابْنِ أَخَا وَ نِسَائِکُمْ، دُونَ أَبِی تَجِدُوهُ

 گویم می است. محمد پدرم و ام فاطمه من که بدانید مردم! ای هان گفت: سپس

 حق غیر نه و دارد جا گفتارم در غلط نه کنم. می تکرار بلکه یکبار( نه هم )آن

 او بر شما رنجهای که آمد شما میان به شما خود از پیامبری» راه. کردارم در

 مهربانی و رأفت ومنانم با و ورزید می حرص شما هدایت به و بود گران

 پدر که بینید می بشناسید را او بخواهید و کنید مراجعه او نسب به اگر «داشت.

 مردان برادر نه است بوده من پسرعموی برادر و شما زنان پدر نه است بوده من

 و بست اخوت عقد انصار و مهاجرین بین مدینه به ورود از پس )پیامبر شما.

 سعادتمند چه و داد( قرار السالم علیه علی تحضر را خود اخوت عقد طرف

   باشد. منسوب او به که کسی است

  رسانید انجام به را خود رسالت او پس ،الرِّسَالَةَ فَبَلَّغَ .1 رسالت مواهب به توجه

 بود شرک که را روز آن غالب )جو انذار اظهار با ،بِالنِّذَارَةِ صَادِعاً .1.1 انذار اظهار در -

  کرد(. اظهار است توحید همان که را حق و شکست

 رسواساااازی در -

 مشرکین

 پشت مشرکین روش و راه به حالیکه در ،الْمُشْرِکِینَ مَدْرَجَةِ عَنْ مَائِلًا .1.2

  .زده پا

 بااااه ضااااربه در -

 مشرکین

  زده مشرکین کمر به ضربه و ،ثَبَجَهُمْ ضَارِباً .1.3

 انهااااااااادام  در -

 مشرکین

  فشرد. را گلوگاهشان ،بِأَکْظَامِهِمْ آخِذاً .1.4

 زبان، بهترین با و ،الْحَسَنَةِ الْمَوْعِظَةِ وَ بِالْحِکْمَةِ رَبِّهِ سَبِیلِ إِلَى دَاعِیاً .1.5 به درعوت در -
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 کرد. دعوت خدا سوی به را آنان حکمت، و موعظه زبان خداوند

  الدُّبُرَ وَلَّوُا وَ الْجَمْعُ انْهَزَمَ حَتَّى الْهَامَ یَنْکُثُ وَ ،الْأَصْنَامَ ]یَجُذُّ[ یجف .1.6 شکنی بت در -

 زَعِیمُ نَطَقَ وَ مَحْضِهِ عَنْ الْحَقُّ أَسْفَرَ وَ صُبْحِهِ عَنْ اللَّیْلُ تَفَرَّى حَتَّى

 انْحَلَّتْ وَ النِّفَاقِ وَشِیظُ طَاحَ وَ الشَّیَاطِینِ شَقَاشِقُ خَرِسَتْ وَ الدِّینِ

 الْبِیضِ مِنَ نَفَرٍ فِی الْإِخْلَاصِ بِکَلِمَةِ فُهْتُمْ وَ الشِّقَاقِ وَ الْکُفْرِ عُقَدُ

 اینکه تا کرد سرکوب را مشرکین و شکست بت آنقدر ،الْخِمَاصِ

 صبح و گریخت شب و کردند نشینی عقب و پاشید هم از جمعشان

 نورانی صبح و رفت بین از شرک شب )ظلمت یافت ظهور مجال

 و )توحید کرد گری جلوه خالصش موضع نآ از حق و دمید( توحید

 شیاطین های حنجره دین، زمامدار کالم با و یافت( رواج خداپرستی

 شد( خاموش کفر گویندگان و آمد در گفتار به شد.)پیغمبر خاموش

 شقاق و کفر های گره و شد. هالک نفاق ی ریشه بی جمعیت و

 منحل اسالم علیه مشرکین و کفار میان )پیمانهای گشت گشوده

 اما روسپید و آبرومند انسان ای عده میان در شما زبان آنگاه و گردید(

 و عترت به حضرت )اشاره شد. باز« اهلل اال الاله» گفتن به تهی شکم

 است(. السالم علیه علی خصوصا

 از خروج در -

 گرفتاری انواع

 قَبْسَةَ وَ الطَّامِعِ نَهْزَةَ وَ الشَّارِبِ مَذْقَةَ النَّارِ مِنَ حُفْرَةٍ شَفا عَلى کُنْتُمْ وَ .1.7

 خَاسِئِینَ أَذِلَّةً الْقِدَّ تَقْتَاتُونَ وَ الطَّرْقَ تَشْرَبُونَ الْأَقْدَامِ مَوْطِئَ وَ الْعَجْلَانِ

 وَ تَبَارَکَ اللَّهُ فَأَنْقَذَکُمُ حَوْلِکُمْ مِنْ النَّاسُ یَتَخَطَّفَکُمُ أَنْ تَخافُونَ

 ذُؤْبَانِ وَ الرِّجَالِ بِبُهَمِ مُنِیَ أَنْ بَعْدَ وَ الَّتِی وَ اللَّتَیَّا بَعْدَ بِمُحَمَّد تَعَالَى

 أَوْ اللَّهُ أَطْفَأَهَا لِلْحَرْبِ ناراً أَوْقَدُوا لَّما ،الْکِتَابِ أَهْلِ مَرَدَةِ وَ الْعَرَبِ

 فِی أَخَاهُ قَذَفَ الْمُشْرِکِینَ مِنَ فَاغِرَةٌ فَغَرَتْ أَوْ الشَّیْطَانِ قَرْنُ نَجَمَ

 بِسَیْفِهِ لَهَبَهَا یُخْمِدَ وَ بِأَخْمَصِهِ جَنَاحَهَا یَطَأَ حَتَّى یَنْکَفِئ فَلَا لَهَوَاتِهَا
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 سَیِّداً اللَّهِ رَسُولِ مِنْ قَرِیباً اللَّهِ أَمْرِ فِی مُجْتَهِداً اللَّهِ ذَاتِ فِی مَکْدُوداً

 لَائِمٍ لَوْمَةُ اللَّهِ فِی تَأْخُذُهُ لَا کَادِحاً مُجِدّاً نَاصِحاً مُشَمِّراً اللَّهِ أَوْلِیَاءِ فِی

 بِنَا تَتَرَبَّصُونَ آمِنُونَ فَاکِهُونَ وَادِعُونَ الْعَیْشِ مِنَ رَفَاهِیَةٍ فِی أَنْتُمْ وَ

 مِنَ تَفِرُّونَ وَ النِّزَالِ عِنْدَ تَنْکِصُونَ وَ الْأَخْبَارَ تَتَوَکَّفُونَ وَ الدَّوَائِرَ

 و مانستید می آب ای جرعه به .«بودید جهنم پرتگاه در شما و» ،قِتَالِالْ

 نیافته روشنی که بودید ای زنه آتش طمعکاران. طلبی فرصت محل

 به که بود اسالم )این عابران لگدمال بودید، پا زیر شدید. می خاموش

 بود درختان برگ خوراکتان نوشیدید، می متعفن آب داد(. عزت شما

 همیشه و بودید مطرود و ذلیل اید(. رسیده نانی و آب به شما )اینک

 بندگی بربایند)به را شما اطراف از مردم اینکه از هراس و هول در

 بوسیله را شما تعالی خدای روز، و حال ین ازا بعد ببرند(. و بگیرند

 گرگان از کشید، مردم دست از که بالها چه داد. نجات محمد پدرم

 می بر جنگ آتش که هرگاه » ب.کتا اهل سرکشان و عرب

 یا شد می عیان شیطان شاخ که هرگاه .«کرد خاموشش خدا افروختند،

 کام به را علی برادرش پیامبر کرد، می باز دهان مشرکین اژدهای

 مالید نمی خاک به را آنان های گوش تا علی او و انداخت. می حوادث

 گشت. نمی باز میدان از کرد نمی خاموش شمشیرش با را شان فتنه شعله و

 و خدا مسیر در پرتالش و خدا راه در مبارزه( )برای کشیده سختی

 پیوسته بود. خدا اولیای سرآمد و آقا او بود. خدا رسول به نزدیکترین

 خدا راه در و بود پرتالش و جدی و خیرخواه و خدمت به آماده

 اهِرف در حال آن در شما و نداشت. اثر او در مالمتگری هیچ سرزنش

 )با بودید امنیت و نعمت در دین( )به تفاوت بی و خوشگذارنی و عیش

 افتادید(. نوش و عیش به و رسیده رفاه به همسرم و پدر های تالش

 گریختید، می ها جنگ از و کرده نشینی عقب حوادث در که شما همان



302 
 

 بودید. اخبار منتظر و شدید ما علیه روزگار گردش راه به چشم

 

مان باز کنیم به  توانیم پای یقین را به زندگی مبحث یقین، چگونه به زندگی ما کشیده می شود؟ ما که نمیبه نظر شما 

 های اخالقی و اجتماعی ما را حل کند. ای که این مبحث بتواند گره گونه

احث چگونه با این مب امااگر کسی از شما بپرسد که این تعداد جلسه یقین شرکت کردید، خیلی کار خوبی هم کردید، 

 دهید؟ شما چه جوابی می ارد مباحث اخالقی و اجتماعی شوید،توانید و می

بحث  این اساسا خود دهد. ان رویکردهای او را تغییر میبرخی از مباحث در زندگی انس :اولین جواب این است که

شود؟ یعنی ما اصال  میاعتقادی است یعنی چگونه مبحث یقین به زندگی ما کشیده  ،رویکری و باوری است. جنس بحث

 شود. مان عوض می سازد پس ما زندگی از آن اعتقاد و باور بخواهیم، پس چون یک اعتقاد در ما می

کاربرد یعنی باید بگویید که من این چای را چطور باید بخورم؟ صرف گفتن اینکه تحت والیت طاغوت نبودن که برای 

 ماکاربردی نیست!

 کنند و این به نحوی از مورد اول متمایز است و هم اینکه مرتبط است. ایجاد امنیت میاینکه برخی از رویکردها  :دوم

ثباتی دنیا و در نتیجه عدم تعلق به  گوییم توجه کنیم به بی مان لحاظ کنیم، می اینکه اگر ما بخواهیم یقین را در زندگی :سوم

 دهد. مان جهت می کند و به زندگی آن. که عدم تعلق به ما کمک می

 یعنی شناسایی قوانین. نین ثابت و اختیار ما نسبت به آندر واقع توجه به قوا :چهارم

 شفافیت بیشتر. پنجم:

 کند و االن به آن جواب دهد. هر کسی برای خود یک جدول درست

 کند را بنویسید. دهد و ناخرسندتان می هر آنچه شما را رنج می

برید و  از چه چیزی رنج می

 کند؟ ناخرسندتان می

 قرآن و روایات  مبنای چرایی اعمالتان تان؟ چرایی رنج

 مثال:

برخوردهااااای نااااامطلوب  

دیگااران موجااب رنااج ماان 

 

کسی به من تهمت زده 

 است.

 

کسی نباید به ما تهمت  هیچ

 بزند.

 

 بِالْافْکِ جَاءُو الَّذِینَ إِنَّ

 شَرًّا تحَْسَبُوهُ لَا    مِّنکمُ عُصْبَةٌ
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    لِکلُ    لَّکمُ خَیرٌْ هُوَ بَلْ  لَّکُم شود. می

 مِنَ اکْتَسَبَ مَّا مِّنهُْم امْرِىٍ

 کِبرَْهُ  تَوَلىَ الَّذِى وَ  الْاثْمِ

 (11)عَظِیمٌ عَذَابٌ لَهُ مِنهُْمْ

 بزرگ دروغ آن که کسانى

 از گروهى اند ساخته را

 را شما که مپندارید. شمایند

 خیر نه،. بود شرى آن در

 از مردى هر. بود آن در شما

 که گناه از اندازه بدان آنها

 کیفر به است شده مرتکب

 که آن آنها میان از و رسد،

 به را بهتان این بیشترین

 بزرگ عذابى به دارد عهده

 (11. )آید مى گرفتار

 

 

 !هنیئا لکماگر مبنا با قرآن و روایت )نه با عقل خودتان( منطبق بود، پس  شان مبنا دارند و برخی ندارند. برخی برای چرایی

برد بر مبنایی که قرآن  خوشا به حال کسی که رنج می« ما انزلنا علیک القرآن لتشقی»یعنی این رنج بر شما گوارا باشد. 

 کند.  تعریف می

آیه این طرفی داریم ولی آن  هم در مثال باال) ه دیگر هیچ.اگر کسی نتواند رنجش را به قرآن و روایات مستند کند ک اما

 (م.طرفی نداری
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اندازد چون  که برخورد نامطلوب دیگران مرا به رنج می شودگفته میشما باید هر چیزی را در مراتب خودش ببینید، مثال 

گوییم که آیا الزم است که شما نسبت به چنین چیزی  دهند که در من نیست، پس می ها چیزهایی به من نسبت می آن

کسی نباید کاری که دیگری نکرده است به او نسبت دهد،  کم باشد و هیچگوید تقوا باید در جامعه حا ناراحت شوید؟ می

ها طبیعی انسان است. اینجا باید  نجگوید خیلی از رتان حکمی از خدا دارید؟ میم که آیا شما برای رنجیپرس دوباره می ما

ردند که دیگر رنج نبرند. شناسم که روی خودشان کار ک ها را می این را چه کسی گفته است که طبیعی است؟ خیلی گفت

 پس این ناراحتی امری فطری نیست. پس باید متوسل به قرآن و روایت شویم. 

 «.واجب است شما از از تهمت دیگران ناراحت شوید»آوریم که  یک آیه و یک روایت می

و به نجوای گیرم  ممکن است کسی بگوید که من یقینم این است که کسی که به من تهمت بزند من خدا را شاهد می

یعنی من  ،رسد شود و به خرسندی می یعنی به دعا تبدیل می« قال انما اشکوا...»کنم  گونه با خدا معامله می دعاگونه، شکایت

 تر شدم. به خدا نزدیک

ریم زیرا نه ما اصال چنین منظوری ندا «ایم! کنید، ما آماده ها را رنجیده می هایی که آدم ها و ای انسان ای رنج»اینکه بگوییم:

 کسی نباید راضی به اتهام دیگران باشد. که هیچ هستقانون دیگری 

ها که  ید. برخینفرچند تا بلکه بینید که شما یک فرد نیستید،  اگر این جدول را برای خودتان بکشید، بعد از یک مدتی می

رسد، یک پروتکل دارد، و در همان  می اند. یعنی وقتی به فالن ماجرا آدم 5ها معادل  فهمند. برخی چند فردبودنشان را می

 ریزد. ماجرا یک برنامه دیگری می

 شود. شود، یعنی همان اتفاق چراهایش متفاوت می شود که چراها در روزهای مختلف هفته متفاوت می دیده می

 کند. یعنی کدام مبنا درست است و کدام نادرست. است که فرقان ایجاد می« فاروق»این خاصیت قرآن 

 !؟گوید که من چرا باید ضعیف باشم که از تهمت دیگران برنجم رفت، فرد می پیشز مدتی که جدول بعد ا

وقت است که شما از ضعفتان رنجیده  گویید چرا من باید ضعیف باشم، و آن شما یک برخورد نامطوب دیدید، می

 شوید. میپس زود شکسته  ،ای بیاورید که وقتی ایمان نداریم شوید. حاال باید یک آیه می

ام آگاه  های درونی زنند، من را به ضعف ای است، حرف شما این است که دیگران که به من تهمت می خیلی چیزها زنجیره

شما  چطور؟ حاال هایم! ها بلکه از ضعف و نه از آن شوم ام رنجیده می های درونی سازند و من به دلیل آگاهی از ضعف می

 یده شوید؟ هایتان رنج دلیلی دارید که از ضعف

 .بدهد فریبباید دست از توجیهات برداشت. آدم نباید خودش را 
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دهای کند، یعنی رویدا تان که هست و شما را متزلزل می اتفاق در زندگی 5 -10برای جلسه بعد هر کدام لطف کنید، برای 

 تان را شناسایی و برای آن مبنا و حکم از آیات پیدا کنید. نده در زندگیریز هم  به

فا خود را برای حاضرشدن در صحنه قیامت و جواب دادن در پیشگاه ربوبی آماده کنید.لط  

کا  رث    )جلسه    شازندهم(مبارهک   سوره            28/12/95استاد   اخوت        ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ت

 

 گذرد نواقص ما هم کم شود و از بین برود صلواتی بفرستید. که می شاءاهلل این آخر سال ای اینکه انبر

هایی را که خودش هم محاسبه  حتی آن ،برای اینکه هر کسی با هر قصد و هر حاجتی که در این جلسه حضور دارد

 صلواتی بفرستید. ،برآورده شود شاءاهلل و در گمانش نیست ان  نکرده

شاءاهلل بر زبان و قلب حضرت  خواهد برای خودش و دیگران حاجتی روا شود، ان برای آنکه هر کسی که می

 صلواتی بفرستید. ،فرجه( جاری و به اجابت برسد تعالی اهلل اهلل)عجل بقیه

  *** 

 های شما را بشنویم. جواب یک تکلیفی هفته پیش دادیم، بناست که ما تعللی داشته باشیم تا

استفاده از مردم و استفاده از ابزار، اسباب و قوانین مقابل یقین نیست و به هم ربطی ندارند، مشاهده حقایق مربوط به 

 اند. یقین

 ریزیم! اما ما با کار یکی به هم میکند  کند و دیگری هم شبیه همان کار را می ایم، یک نفر کاری می ها را دیده خیلی

دیگری به هم نریخت؟! چرا اگر فرزند ما به  اماتامل کند که چرا با همان کار، یکی به هم ریخت  انسانب است خو

های  زمینه این به پس. شویم بگوید بسیار ناراحت می به ما اگر دوستمان امابه ما برنخورد « ادبی چقدر بی»ما بگوید که 

 با خودشان هم انگار دعوا دارند!دارند که دعوا  دیگرانبا   ها آنقدر گردد. گاهی آدم برمی

خواهد،  خواهد، عین همین را دیگری می مثال یک نفر از ما چیزی می .مواقف مقایسه در این مورد خیلی جالب است

باید اندکی تامل کند که چرا برای او شتابان است  رود! کند میرود و برای دیگری با پا هم  برای یکی با سرشتابان می

 چنین است.« چرا» گوییم باید ببینید برود، بلکه می گوییم تند یا کند جا نمی دیگری کند است. اینو برای 
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کنیم جواب  ما سوال می امادهید  کند شما جواب می گویند که فالنی سوال می ما در معرض اتهام هستیم، می

کند و در  ای نفس در انسان خانه میدهید، ما باید دقت کنیم که آیا واقعا چنین است؟ آیا دلیل دارد؟ هواه نمی

کنند و در نفس انسان حاکمیت دارند. انسان باید بداند که در هر موضعی درست  جاهای مختلف متفاوت بروز می

 عمل کند.

کند اولویتش از کارهایی که خدا گفته است بیشتر  بیند که خیلی کارهایی که برای مردم می ها آدم می برخی وقت

صبح بلیط  5و ساعت  مسافرت برویمبه  خواهیم مثال می کردیم تا درست شویم. تنبیهدمان را است. ما خیلی خو

 شویم! مان هیچ وقت بیدار نمینماز صبح هراساز هراس سفر بیداریم اما از  3ساعت  داریم.

یم که این بلیط گوی آن سفر امر مستقیم خدا نیست، بعد می امااگر به این قانون عمل کنیم که نماز صبح امر خداست 

 جان که نیست! پول است. است!

زنید؟ اگر  شود انجام داد. مثال بین دوستانتان بیشتر به کدامشان زنگ می ها خیلی خوب می این تمرین را در مقایسه

« هوای نفس»حق است که ممکن است حقوق دیگری هم با دیگران داشته باشید. هر جایی که مبنا دل شود، 

 شود.  می

که مبنای ، زمانیها تبعیت از هوای نفس است همین شان است غیر این است. نفسشان، الهد کسانی که هوای فکر نکنی

 نفس و طبع باشد.

زندگی راحت  اید باید مبنا داشته باشد. اینگونه رابطه شما حتی اینکه چقدر با چه کسی، و بر طبق چه چیزی در

یعنی مبنا گرفتن کل ساختار وجودی برمبنای حق. این « شکر» نام دارد.« شکر»شود و اسمش همّ واحد است که  می

گویند که چرا  مثال می شود. مخلوط میگویند. اگر یکپارچه نباشید، رفتارهایتان با دیگران  یکپارچگی را حق می

اش  روایت است که کسی که عذرخواهی ید از خدا و مردم عذرخواه باشید.شما مدام با نگاهت را چنین کردی و

ین معنا از کل سوره ابراهیم گرفته شده است. شما باید کرده است. معنای شکر به ا ش کار نمیزیاد شد، بداند که عقل

 براساس قانون باشد. ،کنید هر کاری که می
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مثال اگر دانشگاه تهران  خیلی کارها را بررسی کنید، شود فهمید. خوب می ها خیلی مقایسهحرف من این ست که در 

ای  این طبق چه ضابطه نخواهم رفت.، بگویداگر دانشگاه شریعتی  روم اما ی تشکیل بده، من میبگوید بیا کالس قرآن

 است؟! باید انسان ضابطه پیدا کند.

ما االن که خواستیم آن را مطرح کنیم ا ایم. نمیکه البته کاملش نکرده« یقین کاربردی»بحثی را باز کردیم به نام 

 گردیم. میمان  برکنیم و سپس به صحبت اصلی بحثش مطرح شد، آن را بیان می

شاید بشود گفت  کته قبلش آمده است. بحث مهمی است.ن 5است یعنی  6ایم. این شماره  استنادات را بحث کرده

 های زندگی این است.  ترین مهارت کاربردی

 (قین کاربردی. 6

به دلیل  اماتوان تصدیق کرد که هر انسانی در زندگی به طور قطع به بسیاری از حقایق واقف است  با کمی تأمل می

اطالع است یا  اطالع است. )حقیقت موجود است ولی فرد یا بی از آن حقایق بی ،عدم توجه یا توجه به خالف آن

 اطالعی می کند.( اظهار بی

دانند اما در عین حال بیشتر افراد از قبول حقیقی آنها  وانین حاکم بر زندگی را همه مییا قبسیاری از قوانین هدایت و 

 های قرآن است که مثال اکثرهم ال یعقلون و... . زنند. این همان اکثرهم و عمل بر مبنای آن سرباز می

 زند.  می قوانین هدایت و قوانین حاکم بر زندگی بر کل زندگی چنبره ایم. دسته کرده 4قوانین را 

بیند. به  ها آسیب می ای نه به دلیل ندانستن، بلکه به دلیل توجه نکردن و عمل نکردن به دانسته زندگی هر فرد و جامعه

شود. امور بدیهی  همین دلیل حاکمیت بدیهیات در هر زندگی موجب توفیق، نجات، هدایت و رستگاری آن می

 رفته شده اند.اموری هستند که یا در فطرت و یا توسط عقل پذی

 یعنی حضور بدیهیات در زندگی. (قین کاربردی

 باشد! 95ترین حرف سال  این عجیب شاید ای است که بر مبنای بدیهیات باشد، آل زندگی یک زندگی ایده

 کنار این پژوهش است. شیرین،بندی بدیهیات هم یک کار  توانیم بیاوریم. تقسیم دسته می 6بدیهیات را در 

 . بد(هی شمردن عمل به معروف 1-6
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فطری است. بدیهی، در قرآن ، دانند که بین کار خوب و بد، باید کار خوب را انجام داد. این بدیهی است همه می

 یعنی همان مبرهن است که برهان داشته باشد.

 .ِ41 الزُّهْدُ ثَمَرَةُ الْیَقِین 

شود نشانی از یقین است و این یعنی معروفی  رغبت می کسی که به دنیا بی هد میوه یقین است. این بدیهی است.ز

 کنند. همه غیر آن عمل می امادانند خوب است  است که همه می

 .َ42 الْإِنْصَافُ یَرْفَعُ الْخِلَافَ وَ یُوجِبُ الِائْتِلَاف 

 اما دانند میاین را شود. همه  ک میها به هم نزدی شود و قلب اگر انسان انصاف داشته باشد هیچ اختالفی ایجاد نمی

 عمل به آن کم است.

شود. گاهی مواقع  می یکدیگرهایشان خالف  این است که افراد در یک مسیر، جهت وجود دارداختالفی که 

شد که خندق بکنند  ها می وآله( در جنگ علیه اهلل تضارب افکار است و نه اختالف. مثال پیشنهاداتی که به پیامبر)صلی

 ره تضارب افکار بود و نه اختالف. در اختالف قطعا یک نفر خالف انصاف است و یا هر دو.و غی

 .ِ43 الْکَرِیمُ مَنْ جَازَى الْإِسَاءَةَ بِالْإِحْسَان 

 دادن.  کرامت یعنی بدی را با خوبی جواب

هر کسی احسان کند زنم، احسان یعنی عدم اسائه.  احسان یعنی احسان، من از این به بعد با شما بدیهی حرف می

 ، اسائه کرده است!دحسان کرده است و هر کسی اسائه کنا

 

 .ِ44 الدِّینُ وَ الْأَدَبُ وَ الْعَدْلُ نَتِیجَةُ الْعَقْل 
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داری است. اگر کسی دین و  داری و عدل اش دینداری، ادب اگر کسی عقلش را به کار گیرد بدیهی است که نتیجه

دین و ادب  اماکنید کسی عقل دارد  کار نیانداخته است. یعنی شما فکر می ادب و عدل ندارد یعنی عقلش را به

 عجیب است. !ندارد؟

در مقام یقین، فاصله علم تا عمل بسیار کم است، یقین ساحتش ساحت اتصال کوتاه است یعنی همین مقدار که 

ه االخالق نوشت، یعنی با آنکه سجیّها کتاب  توان از رفتار برخی آدم رود. بنابراین می فهمید، همین مقدار جلو می

 اند. دهند و به یقین وصل کارهای خوب را بالفطره انجام می امااند  تحصیل نکرده

 ام پس دین و ادب و عدل دارم. پس اگر در گویند که دین و ادب و عدل نتیجه عقل است یعنی من عاقل وقتی می

 کنم. عقل را فعال می ،ها ناقصم این

  یعنی عرف و منکر فطری است. و المنکر ما نُکر؛لمعروف ما عُرف ا

 شمردن ترک منکر  .بد(هی2-6

 .َ45الْجَزَعُ لَا یَدْفَعُ الْقَدَرَ وَ لَکِنْ یُحْبِطُ الْأَجْر 

کسی در این عالم ندیده که جزع بتواند تقدیری  جزع یعنی آه و وای کردن، نق و غر زدن، جزع یعنی غر و نق. هیچ

کند. این بدیهی است ولی همه در حال جزع و  دیده شده که اجر را حبط می امای ایجاد کند، بکند و تغییری در کس

 اند. فزع

 .َ46 الْحِرْصُ لَا یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ لَکِنْ یُذِلُّ الْقَدْر 

 شود. رزق زیاد نمی اماشود  کند، پول زیاد می حرص رزق را زیاد نمی

  ْ47 کَظَمَهُ أَطْفَأَهَا وَ مَنْ أَطْلَقَهُ کَانَ أَوَّلَ مُحْتَرِقٍ بِهَا.الْغَضَبُ نَارٌ مُوقَدَةٌ مَن 

سوزی. وقتی  اگر نه خودت اولین نفری که میو  خوب استای است که اگر سرش را گرفتی که  غضب شعله

 سوزی! شوی اول خودت می عصبانی می

 .ِ48 الْبَخِیلُ خَازِنُ وَرَثَتِه 
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 کنند. باز هم بخیل بودن را رها نمی است! ثهکار ور مناسبهر کسی بخل کرد، 

 .ِ49 الْحِرْصُ وَ الشَّرَهُ وَ الشُّحُّ نَتِیجَةُ الْجَهْل 

 .است. 3است. یعنی جهیزیه جهل این  همراه ،هر کسی نادان باشد، حرص، شره )عدم کنترل( و بخل درونی

 برد.در قرآن جهل یعنی اگر عقلش را به کار نیاندازد در جهل به سر خواهد 

 

 .بد(هی شمردن اتکای به حقا(ق 3-6

 .ِ50 الْحَازِمُ مَنْ تَرَکَ الدُّنْیَا لِلْآخِرَة 

کند. دنیای فانی را فراموش کنی و آخرت باقی  کسی که دوراندیش است، دنیا را برای رسیدن به آخرت ترک می

 را بگیری.

 .ِ51 الرَّابِحُ مَنْ بَاعَ الْعَاجِلَةَ بِالْآجِلَة 

 دست است بدهد تا باقی را بگیرد. کند که آنچه که دم میکسی سود 

 .َ52 التَّدْبِیرُ قَبْلَ الْفِعْلِ یُؤْمِنُ الْعِثَار 

 افتد.  نمی ،«چه کنم چه کنم»اگر کسی تدبیر کند به 

 

 .تکیه بر بد(هیات فطری (ا عقلی4-6

سال قابل بیان و  7برای بچه زیر هایی که  بدیهی فطری با بدیهی عقلی متفاوت است، بدیهی فطری یعنی گزاره

 تصدیق است ولی بدیهی عقلی در مقام انتزاع است.

 بیشتر روایاتی که خواندیم بدیهی عقلی هستند. 

دهد که این کیست و پاسخ می گوییم بدیهیات آن است که خودش، خودش است. یعنی حمل اولیه است. مثال می

 که این خودش است.
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 ِ53 ی النَّاسِ أَحَدُ السَّخَاءَیْنِ.الْکَفُّ عَمَّا فِی أَیْد 

مراقبت داشته باشد که چشم هم نخواهد، یکی از سخاهاست. السَّخَاءَیْن  داردنسبت به آنچه که در دست  انساناینکه 

یعنی یکی خودش است و یکی خودش است. دو تا سخا داریم، یک جهت ایجابی و یک جهت سلبی است. هر کار 

اوت و بخشش، چیزی سخال اگر کار خوب باشد ایجابی است مثال خودش است، حا خوبی و هر کار بدی خودش

 شوی. و جدا یعنی بتوانی از مانع سخا کنده نیز جنبه سلبی را به کسی دادن و

تر از  شان روایات برتری است. یعنی بین یک چیز و خالفش، دو شأن داریم و خالفش فطریاین روایات اسم

 خودش است.

سفید توانیم بگوییم که این تخته غیر یسفید نیست. پس متخته سفید است یعنی این تخته غیراگر شما گفتید این 

 نیست پس این تخته سفید است. پس دو جنبه پیدا کرد.

بند خودش  ،شود که فرد سخاوت ندارد؟ به خاطر آن است که مال سخاوت یعنی عطا و بخشش به دیگری، چه می

های مردم است. پس سخاوت یعنی کسی خودش را با دیگری  کند. مانع سخاوت، توجه به دارایی یاست و مقایسه م

 مقایسه نکند.

 .ِ54 الظَّنُّ الصَّوَابُ أَحَدُ الصَّوَابَیْن 

ر چیزی شأنی دارد ایجابی یا ظنّ درست است. ه ،هاست. الزمه رفتار درست گمان نیک داشتن، یکی از صواب

د ایجابی است و اگر منکر باشد سلبی است. که چسبیده به این دو شأن هم شأنی سلبی و اگر معروف باش سلبی که

های خیر، ترک شرّ است. یک نظام  ایجابی است. پس یکی از خیرها، شر انجام ندادن است. مثال یکی از انجام دادن

 شود دید. دوتایی نهفته آشکاری را می

گردیم یک مقدمه چسبیده به آن  برمی ن کار را بکنم یا نکنم.فالتوانم  گوید که من نمی یک نفر به شما می

گوییم که ترک یا انجام دهد تا آن  آییم خالف آن را می شود یا می گوییم که وقتی انجام شد آن هم انجام می می

 فعل انجام شود.

هم نقیض به وجود آید. یقین با توجه به ف گونه به وجود می ای تصدیقی، دارای نقیض است. یقین این هر گزاره

 شناخت. ایمان با شناخت ضدّ آن که کفر است شناخته است. توان د. خیر را با فهمیدن شرّ میآی می
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 روایت قبلی که ایجابی و سلبی بود نیست.  ماننداین روایت شأن مقدمه و آثار است و مرحله است و 

 .ِ55 الذِّکْرُ الْجَمِیلُ أَحَدُ الْحَیَاتَیْن 

 که حیات چیست. یماول باید ببین

 توان با سیستم سلبی و ایجابی مطالعه کرد و هم با مقدمه و آثار. این روایت را هم می

یعنی وقتی نام خوشی از کسی بماند یعنی یک حیات  ان ذکر یک فرد بعد از مرگش دانست.تو ذکر جمیل را می

میرد از دنیا،  اینکه مرده است. انسان می ست با دهد. اینجا زنده اش را نشان می دارد و حیات دیگر هم حیات برزخی

مرد »ندگوی میبه اصطالح کند.  زنده است در برزخ. ذکر الجمیل هم یکی از دو حیات است. سلب حیاتش می

 «نکونام نمیرد هرگز

 این سبک جالبی است.

رشد استخراج  هایی که جنبه ایجابی و سلبی از قرآن بوده است در کتاب معناشناسی و فرآیندشناسی در رشد آن

 شده است.

شناسی. مثال  شناسی اول قابل بحث است و بعد جامعه شود و هم اجتماع. الیه انسان در نظام دوتایی هم فرد مطرح می

در روایات بسیار زیاد واژه است اما  50ها در قرآن نزدیک  ، عقل و جهل، صدق و کذب و غیره. اینرشد و غیّ

 است.

  ِ56. أَعْظَمُ الْمُصِیبَتَیْنالْمُصِیبَةُ بِالصَّبْر 

شود باید  به تو وارد می کند؟ چون وقتی مصیبت چرا دو مصیبت می ها. گوید که همه مصیبت داریم، نمیدو مصیبت 

 مصیبت به صبر بزرگتر می شود. صبر کنی زیرا

شود. در  یبت میدو مص ،بشکنید این چنانچهصبر کنید،  شود، باید اگر به شما مصیبت وارد می قاعده این است که

اگر صبر کنید یک مصیبت بوده است و اگر صبر نکنید  ، دو مصیبت است اماواقع وقتی مصیبتی به شما وارد شود

 گردد که بزرگتر است. مصیبت دوم بر شما وارد می

 ها بدیهیات عقلی اید. این هر موقع یک بدی به شما رسید، اگر با خوبی جواب دادید حداقل به دو خوبی رسیده

 تان انتزاع کنید.است. چرا عقلی است؟ چون باید در ذهن
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 57. الْعَاقِلُ مَنْ عَقَلَ لِسَانَه 

 ،«عقلَ عملَه» خیر؟ «عَقلَ لسانَه»خواهد بگوید که فقط  . یعنی می«عَقلَ لسانَه»این بدیهی فطری است. عاقل یعنی 

 کند. یعنی چارچوب دادن. حیوان را مهار می «العاقل من عقل». یعنی اگر ما یک موقعی گفتیم «عقلَ اعتقادَه»

 .ِ58 الْخِیَانَةُ أَخُو الْکَذِب 

 آید. این الزمه است. کسی که خیانت کند به هر حال یک مدل کذب در او به وجود می

 .ِ59 الْوَفَاءُ تَوْأَمُ الصِّدْق 

 ُ60[. ]مِنْ کَرَمِ الطِّبَاعِ  بِالْأَتْبَاعِ  الرِّفْق 

 باشد. رام کسی است که رام است. رفق آن است که رفق دارد.رفیق کسی که رام 

 .ِ61 الْحَاسِدُ لَا یَشْفِیهِ إِلَّا زَوَالُ النِّعْمَة 

گویند تا  میبه اصطالح ، و رودبی احتیاط با سرعت میبا آن و شفا یعنی تا نمیرد، آرام نگیرد. مثال کسی ماشین دارد 

 کند.تا اتفاقی نیافتد، رها نمییعنی  !شود نمیاین با ماشینش چند نفر را نکشد راحت 

 ٍ63 وَ حُجَّةٌ لِکُلِّ قَائِلٍ. 62 الْعَقْلُ مَنْجَاةٌ لِکُلِّ عَاقِل 

 .ِ64 النَّزَاهَةُ مِنْ شِیَمِ النُّفُوسِ الطَّاهِرَة 

 .َ65 الْعَجَلُ قَبْلَ الْإِمْکَانِ یُوجِبُ الْغُصَّة 
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 .ِّ66 اللَّجَاجُ بَذْرُ الشَّر 

 ُ67 فَسَادُ کُلِّ أَمْرٍ. الْجَهْل 

 .َّ68 الْیَقِینُ یَرْفَعُ الشَّک 

 .ٌ69 الشَّکُّ ارْتِیَاب 

 .ٌ70 الْیَقِینُ عِبَادَة 

 .ِ71 الْیَقِینُ عِمَادُ الْإِیمَان 

 .َ72 الْیَقِینُ یُثْمِرُ الزُّهْد 

 .ِ73 الْیَقِینُ عُنْوَانُ الْإِیمَان 

تمثّل آن به این است. این دوتایی است که هم یقین با ایمان شود. عنوان یعنی  یقین یعنی در لباس ایمان دیده می

 است و هم ایمان با یقین.

 .ٍ74 الْحَقُّ أَفْضَلُ سَبِیل 

 .ُ75 غَیِّرُوا الْعَادَاتِ تَسْهَلْ عَلَیْکُمُ الطَّاعَات 

 عاداتتان را تغییر دهید تا آنکه طاعات برای شما آسان شود.

 

 .آسان دانستن عمل خیر  5-6

 ِ76 لَى الْقِیَامَةِ وِزْراً.إِیَّاکَ وَ کُلَّ عَمَلٍ یُنَفِّرُ عَنْکَ حُرّاً أَوْ یُذِلُّ لَکَ قَدْراً أَوْ یَجْلِبُ عَلَیْکَ شَرّاً أَوْ تَحْمِلُ بِهِ إ 
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 کند و آزادمردی را از تو سلب می از هر کاری که آزادی 

 کند خوار می یا تو را 

 کشاند یا شرّی را به سمت تو می 

 ِپرهیز کن. ،کند زری را در روز قیامت بر تو حمل مییا و 

یک عمل بد  توانید پیدا کنید! تی مثل این نمیهای بدی را در این جمع کرد. زیر این گنبد گردون روای همه حالت

 شود. بخیر می مورد خواهد بود و اگر کسی فقط همین یک روایت را بداند عاقبت 4ذیل این 

مورد با هم  4ممکن است کسی بگوید که این  کند یا خیر. دار می یت مرا خدشهکرد که آیا حرّ هر عملی را باید نگاه

 است.

حرّیت یعنی بحث فراشریعتی است، یعنی اگر دین ندارید الاقل آزاده باشید. یعنی به نوعی انسانی است و در مدل 

 د آزادمرد باشد.بای انسانت است. صفات انسانی جامعی که فارغ از هر شریعتی است. حریّ

دانید  شما می دهد که در شرایط استعدادش نباشد. خوارکردن در مدل استعداد و فضل است. یعنی کاری را انجام می

ساعت مطالعه  1000کند که باید  دهد کاری را قبول می گویید هستید. پس قول نمی می اماطور نیستید،  که مثال فالن

گویند بروید دانشگاه شریف، باید ببینید که  گذارد. مثال وقتی به شما می میساعت بیشتر وقت ن 5کند در حالی که 

 کشد یا نه؟!  می آن را قدر شما

 یعنی توان تو کامال در کار خرد شود. این هم که در حال افزایش قدر باید بود هم قدری دارد. «یذّل لک قدرا»

 رود. شر نباشد روی امور زندگی می

 شود. آید، مثقال ذره عمل دیده می عمل می وزر در قیامت نباشد روی

 ها ، امور و اعمال. آید. توان نظام داریم، حریت روی حدود می 4پس ما 

دانند کاری که در توانشان نیست  کارها باید وجه داشته باشد، مشکل ما در علم نیست، در عمل است. یعنی همه می

 زدگی علت بسیاری از کارهاست. ؟ جوّزدگی و محیطکنند شود که قبول می چه می امارا نباید قبول کنند 

با ایمان. آیا اگر با آن پولدار  اماپول  گوید که من دو خواستگار دارم، یکی پولدار است و یکی بی مثال کسی می

کنی. تو باید  دار می چرا نظر خودت را خدشه ات درست است؟! تضمین کنی که آینده توانی ازدواج کنی می
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گیرد و براساس آن تشخیص  تشخیصی خودت عمل کنی. هر کسی یک مدل بیرونی را در نظر میبراساس شرایط 

 زدگی است.دهد و این نوعی جوّ می

 ردیم، نه دنیا داشتیم و نه آخرت!گفت ما با یک آدم مؤمن ازدواج ک دوستی داشتیم که می

عده نیست که برخالف قرآن و برهان این قا واج کردند و زندگی خوبی نداشتند.های مذهبی هم ازد خیلی از آدم

های  کند و همان مصداق کند و شک ایجاد می های جزئی خالف یقین را یقین می آید مصداق عمل کنید. شیطان می

 کند. جزئی را کلی و تبدیل به واقعیت می

 چه کسی گفته است که هر کسی با مومن ازدواج کرد، هم دنیا را دارد و هم آخرت.

گوید که این بعدش چطور  گوییم استخاره برای چه؟ استخاره که نمی د یک استخاره کنید؟ میشو گویند نمی می

اگر اینطور بود که خداوند  شود فهمید! آخر کار را میکند که تا  ای می گویند که فالنی استخاره است. بعد می

استخاره ها  اساس یقین نباشد. برخی کرد. این چه زندگی است که عمل بر استخاره را قبل هر عملی واجب می

  !؟شود مگر می شود. برایشان عین یقین می

افتد. نظام  حالت برایتان اتفاق می 4نگاه کنید که کدام یک از این  باید در زندگی هر فردی جاری باشد.این روایت 

 دهد. تفکیک به شما می

 ی تصمیم بگیرد.خداوند توصیه به عقل کمکی و مشورت کرده است که انسان به خوب

 77. مَا اتَّقَى أَحَدٌ إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ مَخْرَجَه 

 .78 یَسِّرُوا وَ لَا تُعَسِّرُوا وَ خَفِّفُوا وَ لَا تُثَقِّلُوا 

اندازند، مثال برای یک  ها خودشان هستند که خودشان را به سختی می گیری باشید. آدم ف نباشید، اهل آساناهل تکلّ

 اندازد. را به سختی میمسافرت رفتن خودش 

سوزد، از  خواهند ازدواج کنند می هایی که می من دلم به حال این د دست و پا گیر، بدبخت نکنید.خودتان را با قواع

 دواج، عکس، آینه شمعدان و ماشین و..!مراسمات قبل از

فلسفه ولیمه را حفظ  یک ولیمه هم بدهد. ؛ یک عقداست وخواهد ازدواج کند ها جایش اینجاست. می این روایت

 .خواهند جواب خدا را بدهند. چگونه می که درآمده ها این داستان دربارهکند. 
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از بعد  کنند و با آن طی مییک سال  شود! بینند خانه تاریک میکنند و بعد می روند کمدشان را عوض می  میمثال

گیری  ب است. همه چیز به سمت سختگویند خانه خالی شد! عجیب و غری می دهند و بیرون مییک سال کمد را 

 رود. می

بیند حیفش  کسی که ذوق دارد وقتی این قشنگی را می !آید؟ متر است، این دالبر به چه کار می 8ای که دالبرش  پرده

 !چرا این پرده؟ درست است اماباشد،  معلوم داخل خانه نبایدگوید  آید که پرده را کنار بزند تا نور را ببیند. می می

یعنی جلوی مادرشوهرم نباید کم بیاورم! تو فکر  زیباییاست؟ چون خانه جاریمان که رفتیم فالن.  زیبااین پرده  چرا

از همان دم به یک  داند و کارش را می! مادر شوهرت هم آیی؟ کنی با این کار از دست و پاچلفتی بودن در می می

 بیند. یعنی در همه آن قشنگی یک نخ را می کند!نخ بند می

 شود. کند غیر این هم نمی وقتی کسی برای مخلوقات کار می

 

 .سخت دانستن عمل شرّ 6 -6

 َ79  اللَّهِ.إِیَّاکَ أَنْ تَسْتَسْهِلَ رُکُوبَ الْمَعَاصِی فَإِنَّهَا تَکْسُوکَ فِی الدُّنْیَا ذِلَّةً وَ تُکْسِبُکَ فِی الْآخِرَةِ سَخَط 

 

 . اصالح مفهوم سختی و آسانی7-6

 دادن هستم. من در حال حُسن ست و حقیقی نیست. مورد مجازی 7ن بین ای هایبندیتقسیم

در ایام والدت حضرت و اینکه کتاب از فاطمیه شروع شده  زمان شروع و یک زمان پایان دارد. هر کتابی یک

کتاب را مقداری  عنوان بندی بندههمه از خیرات و برکات این جمع است. ه طاهره)علیهاالسالم( تمام شود، صدیق

کنیم. قصد  شاءاهلل مباحث دیگر را بیان می خواهم کلیتی از کتاب را نشان دهم و بعد ان عوض کردم و االن می

کتاب تفکر  انندمبه نظر رسید که فاتحه همان معناشناسی باشد. قصدم این بود که  امانداشتم که با فاتحه شروع کنم 

دهیم و مانع رسیدن  ها خودمان را در قیود قرار می ما برخی وقت صل بیشتر نیست و قید خاصی نباشد.باشد که یک ف

 شویم. خیرات به خود می

 در بخش فاتحه معنای یقین مطرح شده است.
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 نزول حق )(قین(

های خوبی  خیلی سرنخ بیشتر نیست به نظرصفحه  10صل که فصلی اضافه کردیم به نام نزول حق )یقین(: در این ف

تک ما مهم است که بدانیم وقتی قرآن  استقرائی است که برای تک .زیرتیتر دارد 7برای بحث یقین داده شده است. 

دیدیم که خداوند ما را به این صورت با  جستجو کردیمقرآن را که  تمامخوانیم با تأمل و دقت بیشتری بخوانیم.  می

 کند: یقین آشنا می

شود. که ذیل آن برخی مباحث راهبردی و کاربردی را آوردیم  هر جایی نزول حق مطرح می نزول حق: (1

شوند و  عمی و بینا تفکیک میها به دو گروه أ یابد و انسان می یعنی در اثر نزول حق است که ایمان معنا

 گوید.  عمی میای أ به عده تواند ببیند( و را میای بصیر)آنکه حق  چون خدا حق را نازل کرده به عده

شود و آن  کسی است که وصل به حق می «اولوااللباب» شود. کسی است که به حق واقف می «اوتوالعلم»

اند و  یابد. اولوااللباب متصل به حق شده کند و در اثر نزول حق این فضایل در انسان تابش می را مشاهده می

 اند. اوتوالعلم آنانی هستند که نماینده حق

های گوناگونی در قرآن از آنها یاد شده است و   اند با عبارت این آیات که متعدد و متنوع تنز(ل الکتاب: (2

اند در  هایی که با حروف مقطعه آغاز شده گیرد. تقریبا همه سوره های قرآن را در بر می بسیاری از سوره

ین دلیل وسعت این آیات بسیار زیاد مطلع آنها به این موضوع اشاره مستقیم و یا غیرمستقیم دارند. به هم

 . کتاب منظور لوح محفوظ، کتاب نفس و... است.سوره این واژه را داراست 25.حدود  است

گوید  تفاوت مورد اول و دوم چیست؟ نزول حق از جهت نزول است و تنزیل از جهت ثبت است. وقتی می سوال:

ی است. نزول حق اعم از تنزیل کتاب است. نزول کتاب مهم بسیار کتاب، همان حق است به اعتبار ثبت. ثبت کار

 سبب جریان حقیقت با جلوهایی از حقیقت شده است.

شوند و نه  نه ناقص می رسد نه ضعیف و ی طی مراتب به ما میکلمه نزول یا تنزیل بر این داللت دارد که حقایق وقت

 به شبیه اند.  ست و در مرتبه پایین هم چنین همین اشود. یعنی همین حقیقت در مرتبه باال ایجاد می هانی در آاختالل

السالم( از حقیقت  السالم( مثال حضرت نوح)علیه کنند. دلیلش هم این است که انبیای عظام)علیهم حبل اهلل عمل می

همان است.  فهمد و اینطور نیست که حقایق در طول زمان تغییر کند. حق همان است و تسبیح و حمد همین را می

 گردد.  به طهارتشان برمی نیز کند و این اثر حقیقت بر افراد تغییر می کند اما حقیقت تغییر نمی
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یافتن خلل، نقص و  هایی از حقایق شده و  بدون آنکه در اثر این جریان  نزول کتاب سبب جریان حقیقت با جلوه

 بخشد. ضعفی یابد، زندگی انسان را رنگ الهی می

زوال کرده است. در  خداوند با نزول کتاب زندگی انسان را دارای معیار، شاخص و مبنای ثابت و بی بر این اساس

اخالق، باورها، اعتقادات و مبانی زندگی به واسطه گذر زمان و یا تغییرات اقلیم و مکان هیچ  این صورت معنویت، 

 یابد.     تغییری نمی

 انسان دارای کتاب بوده، هست و خواهد بود.

 بحث عبودیت خالص و ... هم مربوط به همین مبحث کتاب است.

همچنین خداوند نزول کتاب را سببی برای تحقق عبودیت خالص معرفی کرده است. این بدان معناست که عبودیت 

 شود. خالص بدون وحی و نزول کتاب میسر نمی

 80«مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ فَاعْبُدِ اللَّهَ  إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِ»

 خاصیت کتاب است. ه بتواند به آن مراجعه کند، ازاش حکم داشته باشد ک اینکه انسان در زندگی

مِنْ رَبِّکَ   أَنَّهُ مُنَزَّلٌإِلَیْکُمُ الْکِتابَ مُفَصَّالً وَ الَّذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْلَمُونَ   حَکَماً وَ هُوَ الَّذی أَنْزَلَ  أَ فَغَیْرَ اللَّهِ أَبْتَغی»

 81«فَال تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرینَ  بِالْحَقِ

)بگو به کفار( آیا غیر از خدا داورى بطلبم در حالى که اوست که به سوى شما )جامعه بشرى( این کتاب را که )در 

که به آنها کتاب )آسمانى(  آن معارف دینى و راه تمیز حق و باطل( تفصیل داده شده، نازل کرده است و کسانى

دانند که این کتاب از جانب پروردگارت به حق و درستى )و هدفى واال و عقالنى( نازل شده، پس هرگز  ایم مى داده

 از تردیدکنندگان مباش.

تردید انسان را به ثبات رأی و  های متعددی بیان شده است که بررسی آن بی های کتاب و نزول آن در سوره ویژگی

  82نماید. صدق دعوت و ترغیب میقدم 

 یقین ثابت و در کتاب است.

                                                           
 2سوره مبارکه زمر، آیه  80

 114سوره مبارکه أنعام، آیه  81

 از همین مجموعه رجوع شود.« تدبر در کتاب»برای مطالعه تفصیلی در این زمینه به کتاب  82
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ملکوت در عرف قرآن »هاست،  کردیم که ملکوت برای یک از انسان ما فکر می ارائه ملکوت و نظر به آن: (3

الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ )إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ، فَسُبْحانَ   و به طورى که از آیه

نظر  یز که بسوى پروردگار متعال است.شود عبارت است از باطن و آن طرف هر چ استفاده مى 83ءٍ( شَیْ

چنان که از آیه )وَ کَذلِکَ نُرِی إِبْراهِیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ  کردن به این طرف با یقین مالزم است، هم

پس ملکوت وجه باطنی هر چیزی  85«شود. این تالزم به خوبى استفاده مى 84نَ الْمُوقِنِینَ(الْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِ

 ملکوت یعنی رؤیت یقین.  است.

گرایی و  شود و توجه به فطرت نیز با عاقبت ای فطری است که در اثر توجه به فطرت فعال می نظر به ملکوت وظیفه

 گردد.  به مرگ و اجل فعال میگرایی ارتباط دارد و گویی در صورت توجه  آخرت

 کند که ملکوت را مشاهده کند. میل پیدا می ه باشد،یعنی اگر کسی توجه به مرگ و اجل داشت

 است:آیه زیر در قرآن آیه عجیبی 

أَنْ یَکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَیِّ   ءٍ وَ أَنْ عَسى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَیْ  مَلَکُوتِ  أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فی»

 86 «طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ  حَدیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ * مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَال هادِیَ لَهُ وَ یَذَرُهُمْ فی

وند از ها و زمین )قاهریت و مالکیت خدا و مقهوریت و مملوکیت آنها( و در آنچه خدا آیا در ملک بزرگ آسمان

اند و در اینکه شاید پایان عمرشان نزدیک شده باشد؟! )و اگر به دعوت این کتاب نگروند(  اشیا آفریده ننگریسته

آورند؟! هر که را خداوند )به سابقه طغیانش( در گمراهى خود  پس به کدام سخن بعد از این )قرآن( ایمان مى

 کند در طغیان خود سرگردان باشند. را رها مىاى نباشد؛ و آنها  کننده واگذارد دیگر او را هدایت

 شود.دانسته میاینجا اقتراب اجل با یقین یکی 

 گوید شما بعد از ملکوت و اقتراب اجل چه دستاویز دیگری خواهید داشت؟! می

اطر طغیان و به به خ« ها عمه و حیرت» ها و گی: همه سرگشت«طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ  مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَال هادِیَ لَهُ وَ یَذَرُهُمْ فی»

 خاطر فعال نشدن فطرت است. 

                                                           
فرمان نافذ خدا )در عالم( چون اراده خلقت چیزى را کند به محض اینکه گوید موجود باش بال فاصله موجود خواهد شد، منزه است آنکه  83

 84سلطنت همه چیز بدست او است. سوره یس آیه 

 75لکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم بنمودیم که از اهل یقین شود. سوره انعام آیه بدینسان م 84
 455، ص: 8 ترجمه تفسیر المیزان، ج 85

 186 - 185سوره مبارکه أعراف، آیات  86



321 
 

خوانیم که اگر کسی به ملکوت و باطن اشیاء  اینجا می اما !کردیم نظر به ملکوت برای عرفاست کنون فکر میما تا

 تواند ایمان بیاورد. توجه نکند نمی

اشیاء است که چرا فراموش کردند و در آن نظر  غرض از این آیه توبیخ آنان در اعراض و انصراف از وجه ملکوتى»

کند حق  آن دعوتشان مىوآله( بسوى  علیه اهلل رسول خدا)صلینینداختند تا برایشان روشن شود که آنچه را که 

 87«است.

معناى آیه این است که: چرا در خلقت آسمانها و زمین و هر چیز دیگرى از مخلوقات خدا نظر نکردند؟ و باید نظر »

ت، بلکه از آن طرف کنند، اما نه از آن طرف که برابر اشیاء است، و نتیجه تفکر در آن علم به خواص طبیعى آنها اس

رساند که وجود این موجودات مستقل به ذات نیست،  و تفکر در آن آدمى را به این نتیجه مى .88که برابر خداست

کند و آن پروردگار رب العالمین  ر چیزى را او اداره مىبلکه وابسته به غیر و محتاج به پروردگارى است که امر ه

 89«است.

                                                           
 455، ص: 8 ترجمه تفسیر المیزان، ج 87

 برابر خدا بودن یعنی همان بحث مواجهه است. 88

 455، ص: 8 ترجمه تفسیر المیزان، ج 89

چون جمله مورد بحث )بخاطر اینکه مصدر به  "مَلَکُوتِ السَّماواتِ ... " این جمله عطف است بر جمله "أَنْ یَکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ  وَ أَنْ عَسى "

هایشان نزدیک شده باشد، زیرا نظر کردن در  اینکه شاید اجل آیا نظر نکردند در "است( در تاویل مفرد است، و تقدیر چنین است که: "أن "کلمه

در غالب مردم چیزى که ایشان را از اشتغال به امر آخرت باز داشته و   چون "همین احتمال چه بسا ایشان را از ادامه و پافشارى بر ضاللت برگرداند

انجامد، و اما اگر التفات به  داند کارش به کجا مى مرگى که انسان نمىکشاند مساله فراموش کردن مرگ است،  بسوى دنیا و مغرور گشتن به آن مى

شوند، و  اند، و ممکن است که اجلشان بسیار نزدیک باشد قهرا از خواب غفلت بیدار مى اطالع آن داشته باشند، و متوجه باشند که از اجل خود بى

 دارد. مىهمین یاد مرگ آنان را از پیروى هوا و هوس و آرزوهاى دراز باز 

دهد و  گردد، و این جمله خبر یاس از ایمان آنان را مى به قرآن بر مى "بعده "آید که ضمیر در از سیاق کالم بر مى "فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ "

اى صحبت  ها و مواعظ حسنه و حجت معنایش این است که: اگر به قرآن که تجلى پروردگار سبحان است به کالم خود بر ایشان، و با آنان به براهین

اى است ایمان نیاورند بطور مسلم به هیچ چیز دیگرى ایمان نخواهند  سازد، و در عین حال معجزه باهره کند که عقولشان را مضطر به قبول مى مى

حرف به خرجشان برود و به حق ایمان هاى ایشان مهر نهاده و با این حال هیچ امیدى نیست در اینکه  آورد، خداى سبحان هم خبر داده که بر دل

 ."مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَال هادِیَ لَهُ ... "بیاورند، و لذا بعد از جمله مورد بحث فرموده:

و یا به معناى نفهمیدن حجت  به معناى حیرت و سرگردانى در ضاللت "عمه "کلمه "مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَال هادِیَ لَهُ وَ یَذَرُهُمْ فِی طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ ... "

ذکر نکرد براى این بود که  "اى براى او نیست و کسى که او هدایتش کند دیگر گمراه کننده "است، و اگر مقابل این جمله را که عبارتست از:

آورند چیست در جواب  یگرى ایمان نمىبود، گویا کسى پرسیده جهت اینکه به هیچ حدیث د "فَبِأَیِّ حَدِیثٍ ... " کالم در تعلیل آیه قبلى یعنى جمله

 اى برایش نیست. فرموده: جهتش این است که خدا گمراهشان کرده و کسى که خدا گمراهش کند دیگر هدایت کننده
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گوییم که دقت  را زمانی می« نظر»کشاند، ه رأی میرساند، یعنی هر رؤیتی انسان را ب می« رأی»انسان را به « رؤیت»

تر از دار شود که انسان به رأی برسد. نظر عمق ای طی می در رؤیت یک سلسله اماکردن و مشاهده عمیق است. 

 رؤیت است.

 نیزبه اشیاء  دیباحتما « نظر»در  امارؤیت خیالی، شهودی ، عقلی و... است.  تمام مراحل باید دیده شود؛« رؤیت»در 

 نگاه کنی ولی باید نگاهی دقیق داشته باشی.

 تر است. عمومی« رویت» . است« بصر»و بعد « نظر»توان گفت اول  در ساختار وجودی انسان می

 مادّىّ موضوع فی تحقیق و تعمّق فی رؤیة هو: المادّة فی الواحد األصل أنّ»چنین آمده است:  «نظر»در التحقیق معنای 

 «.الفروق فی کما الظهور، و الهدى طلب النظر أنّ: رأى فی سبق و .ببصیرة أو ببصر معنوىّ، أو

 یعنی باید برنامه داشته باشد. «نظر در ملکوت» دقت کند. مثال  مل در شی مهم است. یعنی باید فردتا «نظر»یعنی در 

در دیدن  ،«رویت» اس است درروی دقت، حسّبر  «نظر»دیدن با چشم است، در « بصر»تر است.  نظر تخصصی

 اس است بایّ نحو کان.حسّ

إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ * بَلْ ءٍ وَ هُوَ یُجیرُ وَ ال یُجارُ عَلَیْهِ  قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْ»

 90«أَتَیْناهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ

بگو: کیست که ملکیت همه اشیا )که از اراده او وجود یافته( و حاکمیت و تسلّط بر آنها به دست اوست، و اوست 

دانید؟ خواهند گفت: )همه(  شود، اگر مى دهد و از )عذاب( او احدى پناه داده نمى پناه مىکه )هر کس را بخواهد( 

شوید؟! بلکه ما حق را )درباره مبدأ  از آن خداست. بگو: پس چگونه و از کجا )در برابر این حقایق روشن( جادو مى

 و توحید و معاد( براى آنها آوردیم و البته آنها دروغگویند.

شود که خدایی دارد که آن شئ جز او پناهی ندارد. هیچ راهی ندارد جز آنکه  افتد، این می تفاق میا «نظر»وقتی 

است. در طبعش این است که باید وجودش مستقل باشد.  «ففرّوا الی اهلل»خدایی دارد که به او پناه ببرد. و این شبیه 

 این خودش یقین است.

 تواند بدون پناه او باشد. دهد و احدی هم نمی ییقین یعنی به کسی پناه ببرد که همو پناه م

 این خودِ یقین است. ،اینکه به جایی برسی که امکان دیگری برایت نیست

                                                           
 90-88سوره مبارکه مؤمنون، آیات  90
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ش را انچشم مقابلیعنی فرد « سحر»شدید؟ « سحر»پس بگو چرا دچار  .«سَیَقُولُونَ لِلَّهِ »گویندها بپرسی، می اگر از این

 بینند. نمی اماشان است انچشم مقابلهای عقلی، حقیقی  یعنی مردم گزاره «سحر»بیند.  نمی

 : این آیه هم بسیار جالب است.«بَلْ أَتَیْناهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ»

کنند بیانی از سحر است که عبارت است از وضعیتی از انسان که حق تماما  عمل نمی اماگویند خدا هست  اینکه می

 اش گیج شده است. . سحر یعنی جهاز ادراکیبیند اما آن را نمیکند  می نیزوی اوست و اقرار روبر

معناى آیه این است که: به این منکرین بعث بگو کیست آن کسى که ایجاد تمامى موجودات مخصوص او است، و »

کند و  پناهنده شود حمایت مى نیز آثار و خواص هر موجودى را تنها او به آن موجود داده و او از هر کس که به وى

دهند که  کسى نیست که کسى را از خشم و عذاب او حفظ و حمایت کند، اگر دانایید؟... به زودى جوابت مى

ملکوت آسمانها و زمین براى خداست. وقتى جواب دادند ایشان را توبیخ کن که پس تا کى حق در خیال شما باطل 

تواند نشاة آخرت را ایجاد نموده، اموات را  ى سبحان است، پس او مىکند؟ وقتى ملک مطلق براى خدا جلوه مى

 91«اى ندارد. مئونه "کن "براى حساب و پاداش و کیفر دوباره زنده کند، و براى او جز یک امر و فرمان

ها سوره مبارکه  یعنی نزول حق، تنزیل کتاب، رؤیت ملکوت و تنزیل مالئکه. که این اند؛«ماما»های  ها همه واژه این

 قدر است.

 وظیفه خداست. ، ایناینکه چه کسی نشان دهد امااست  «نظر کردن»وظیفه ما تنز(ل مالئکه:  (4

 شود. توان دعای مجیر را خواند؟ بله می آیا برای باز شدن رؤیت ملکوت می سوال:

زیرا این فصول به .ها جمع شد و در یک فصل آمد  و بعد این ها تیترهای کتاب بود یم اینروع کردکه کتاب را ش ما

 7 ،مورد 7ای قبلی نبود، این اگر کتابهبه همین جهت  اند. طور مفصل در کتاب آیات و تدبر در کتاب و غیره آمده

 شد.  فصل کتاب می

عالم در سیطره امر الهی است و  ،ه بر اساس آیات نورانی قرآنهمین مقدار بدانید ک تنزیل مالئکه بحث جالبی است.

هیچ چیز از این سیطره خارج نیست. مالئکه الهی به عنوان حمله عرش و نیز وسائط عالم عاملی برای اجرای اوامر 

ها ها و رخداد ل مالئکه به معنای جاری شدن امر الهی در هستی است که در اثر آن همه پدیدهالهی هستند. تنزّ

هایی هستند که باید و  اند. یعنی در واقع آن کننده اند. مالئکه جاری از ناحیه اجرا مالئکهها همه این شود.  حاصل می

 ها تحقق می یابد.  نبایدها به وسیله آن
                                                           

 84، ص: 15 ترجمه تفسیر المیزان، ج 91
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 کنند.  یند را بیان مییات، مرسالت و نازعات رمز این فرآذار  های صافات، های مالئکه یعنی سوره سوره

 .شودسوره پیشنهاد می 4، خواندن این از ناحیه تنزل مالئکه باال برود اش راخواست یقینی اگر کس

کنند که  آفرینی مالئکه را تبیین می نقش به نزول وحی و قرآن اشاره دارند و ها هایی که در آن سوره همچنین سوره

 نحل است. مبارکه سوره بهترین آن نیز،

 92«مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ أَنَا فَاتَّقُونِ  بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلىیُنَزِّلُ الْمَالئِکَةَ »

فرستد که هشدار  فرشتگان را به فرمان خود با روح )با وحى و قرآن( بر هر کس از بندگانش که بخواهد فرو مى

 کنید. دهید که معبودى جز من نیست، پس از من پروا

 از این جا« االمر اولی»شود.  یعنی صاحب امر می«. فاتقونی»تواند بگوید  شود که می قدر این در عالم محور می  این

 شود. شود که شب قدر به این دلیل ایجاد می «االمر اولی»تواند  کسی فکر نکند که غیر امام کسی می . شودگرفته می

 . حد و حصر است یز جاری شده و مواهبی که در اثر این ارتباط وجود دارد بیدر اثر ارتباط انسان با مالئکه یقین ن

 هازمان بسیاری ازقلب عالم امکان است.  ،امام اضر است و با مالئکه ارتباط دارد که ایشانو ح یک نفر است که حیّ

های  در حوزه هایی که از برهان بسیاری گویید که چون امام هست. ؟ شما نیز میکنید گویند که چرا این کار را می می

همه به خاطر  ،و غیره کنید کنید یا چرا حوزه افتتاح می س میچرا اصول فقه تدری علمی در حال اجراست که مثال

 «.برهان وجود امام حیّ و حاضر»به نظر باید این باشد  نام برهان آناین است که امام هست. 

ل مالئکه و روح در که قدر و دخان متوجه شد. در سوره مبارکه قدر به تنزّتوان از سوره مبار  نمونه این منفعت را می

 .شود شود داللت می در سوره دخان به رخدادی که باعث جریان روح یقین در زندگی می .ره داردشب قدر اشا

ختار لکی نیست، یعنی عمر شما در آن سانظام مختصاتش نظام ملکوتی است و مُ ،وکار مالئکه و این ماجرا ساز

گوییم  اگر هم می«. راکما اد»گوید که  خواهد بگوید که معادل هزار سال است بلکه می شود. نمی محاسبه می

 «لف شهرألف، ألف، أمن  خیرٌ»توانست بگوید  ، مشکلی ندارد. می«لفأ»

 زمینی نیست. اختاری وجود دارد که حساب و کتاب آناین یعنی نزد امام س

که خدا بودنش را به ما اعالم این اماباالتر از آن چیست؟ خدا هست  «.خدا هست»باالترین یقین این است که بگویید 

اینکه خدا  خدا هست باید نفعی به شما برساند.گویی  این باالتر است. یقین ذاتش کاربرد است. وقتی می کرده،

ا باالتر از این هم وجود دارد؟ بله. امام هست. مگر می هست و خدا جلوه کرده است به نسبت یقین باالتر است. آی
                                                           

 2یه آسوره مبارکه نحل،  92
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فهمی و به  کند و تو می همانطور که خدا هست و جلوه می ؟«خدا هست»باالتر از آن است که  «امام هست»شود که 

 تر است. اگر امام باشد و امر هم داشته باشد که با اتصال آن بتوانی به بهشت رسی، جلوه کردنش مهم سعادت می

 تر است. که دستگیر ی، به نسبت یقین باالتر است چرابرس

که بگویی  انش را دارد، این ادعای سختی استای از بندگ باالتر از اینکه شما بگویید، خداوند بنده خواهم بگویم می

ئکه قدرت دریافت امر را از مالرود(  خورد و در زمین راه می خود ما )آب و نان می مانندای از بندگان  که یک بنده

 طوری که باید از خدا تقوا داشته باشید.  د، همانده! در خصوص توحید و شأن تقوا میگیرد ند و بعد شأن انذار میدا

 این حرف جالبی است.

گیرد، همانطور که باید از خدا تقوا داشته  گیرد و شأن مراعات تقوا می این فرد شأن انذار در خصوص امر توحید می

فرجه(  تعالی اهلل کنی بگوید که من امام زمان)عج کنم، و به او گفتیم چرا گناه نمی ن گناه نمیباشید. اگر کسی گفت م

 کنم، این یعنی این مرتبه یقین. بینم و شرم می را می

 «أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ أَنَا فَاتَّقُونِ»

 دو شأن است: انذار و تقوا.

 هاست و این مرتبه امام است. نبایدها و امر ونهیاولین مرتبه تقوا، فهم باید و 

 2آیه  شود، که سوره نحل گفته می«االمر اولی»ها  : به این«مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ  یُنَزِّلُ الْمَالئِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى»

 است.

 آن القاى از عبارتست روح همراهى و مصاحبت با مالئکه تنزیل که چون»فرمایند:  در المیزان می )ره(حضرت عالمه

 روح سبب به مالئکه تنزیل همچنین و گردد، الهى معارف گرفتن آماده روح، آن داشتن با وى قلب تا پیامبر قلب در

 انسانها مانند را آنان و گذاشته اثر مالئکه در باشد حیات کلمه همان که تعالى خداى کلمه چون است، معنا همین به

 «.کند مى زنده

برای این حیات است. روح بر  ،آورد یعنی روح عامل حیات برای مالئکه و انسان است. اینکه مصاحبت با روح می

 معنای ملک تفوق دارد.

  تَعالى وَ سُبْحانَهُ "جمله تعلیل که است ابتدایى و استینافى جمله، و گردد، مى بر تعالى خداى به "ینزل "در ضمیر و»

 شرک از برتر و منزه تعالى خداى که است این آیه معناى و .نماید مى تعلیل بود، قبلى آیه در که را "یُشْرِکُونَ عَمَّا
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 مالئکه که است شریک از تنزهش و تعالى همین بخاطر و باشد، مى اند گرفته برایش ایشان که شریکى از و ورزیدن،

 هر بر -است او کلمه و او امر سبب به یا و -است وى ایجاد کلمه از و است او امر سنخ از که روح همراهى با را

 اینکه از دهد زنهار و نیست، من جز معبودى که کنند انذار را بشر آنها تا کند، مى نازل بخواهد که بندگانش از کس

 «.بگیرید دیگرى معبود

 این در شأن امام معصوم است.

د که یبین گردید می است. وقتی در قرآن می ای در خود آن ن است که مفهوم هر آیههای آیات قرآن ای یکی از قاعده

توانیم  در سوره یس شباهت فعل به منذر است. ما می «رجل یسعی»رسول است.  شأن انذار تنها برای رسول و وصیّ

 مقرّب شویم. ،با نزدیک شدن فعل

 شود. هم می« من معک»خطاب به است، « یا ایها المزمل»مزمل که  در سوره

ای اتصال یافت تا بتوان به  توان به گونه  به معنای وجهی از پدیده و رخداد است که می آ(ه ارائه آ(ات: (5

کند و آن  حقیقت توجه کرد. به رؤیت رساندن آیه یکی از مطالبی است که خداوند در قرآن از آن یاد می

کند. به   ی میرا هم به عنوان اتمام حجت و هم به عنوان ترفیع درجات و پاداشی نیکو برای مؤمنین معرف

تواند از هر پدیده و رخدادی درس و پند و الهامی در خور شأن و نیازش  واسطه چنین قدرتی انسان می

 داشته باشد.

 اند؟ خیر آیا آیات مساوی ملکوت -

 اند؟ خیر آیا جدای از ملکوت -

به وجه در واقع د و کنی نگاه می ،در ملکوت شما به وجه اتصال موجود به نحوی که قیام آن شی وابسته به خداست

است. در آیه شما به وجه آرامش گرفتن، درس گرفتن و تبیین شدن و الهام گرفتن در زندگی خداوند فاطریت 

وقتی ملکوت  امابه همین دلیل تنوعی از آیات داریم  زئی است وزیاد و ج بسیاراست. در فرایندش تعلیمات 

 یک حالت بیشتر نداریم.  ،گوییم می

 های مختلف داریم. معجزه و بیّنه و حالت ،و تشریع در آیات تکوین
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به معنای  «تبیین»کرده است. « تبیین»خداوند در قرآن آیات خود را توسط وحی و رسول  تبیین آ(ات: (6

سازد. در تبیین  ای جلوه حقیقت را نمایان می سازی و آشکارسازی است که به واسطه رخداد یا پدیده واضح

ها و  زند و اگر فرد قدرت تفکر و تعقل خود را در پدیده سازی تفکر و تعقل حرف اول را می آیات فعال

 و رخدادها حق را نظاره کند.ها  تواند به حقیقت رو کند و از دل پدیده رخدادها صرف کرد می

 تبیین آیات نوعا مواردی است که با زندگی مردم ارتباط نزدیکی دارد. 

 نوعاً آیاتی که تبیین شده است آیاتی هستند که:

 باعث فعال شدن تفکر هستند. .1

 در کنه آن توجه به باید و نبایدی وجود دارد. .2

 شود.   می  شدن عقل فهمیده در اثر فعال  .3

 کام شرعی اجتماعی و یا در ارتباط نزدیک با اجتماعی است.نوعاً از اح .4

آن امر شنیده  ،باشد و اگر فطرت در حجاب باشد اش به آن امر پایبند می فرد در اثر فعال بودن یقین فطری .5

 شود.  نمی

إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ  یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ»

 لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ.  اتِاللَّهُ لَکُمُ الْآی  الْعَفْوَ کَذلِکَ یُبَیِّنُ

م، و پرسند، بگو: در ارتکاب آن دو گناهى است بزرگ و سودهایى )مادى( براى مرد از تو درباره شراب و قمار مى؛

پرسند که چه چیز انفاق کنند؟ بگو: آنچه میسور است. این گونه  گناه آنها بزرگتر از سودشان است. و از تو مى

 93«.کند، شاید بیندیشید د را روشن مىخداوند براى شما آیات خو

سر است. و نفع یگلدکوئیست دارید که مَ ماندیسر قمار است. مثال شما نظاماتی مَ خداوند خمر و مَیسر را حرام کرد.

 کند و فوایدی دارد! جامعه را بانشاط می نی خمر  دارد.

کت اجتماعی و منافع زیادی مشار وجود دارد،یسر کنند که در شهری که خمر و مَ مثال در برخی شهرها بررسی می

 .!«ثمهما اکبر من نفعهماإ»دارند اما باید بدانیم که

                                                           
 219سوره بقره،  93
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یسر نیست بلکه هر حکمی که از جانب شرع آمده یعنی کندی و تاخیر ایجاد کردن. این فقط راجع به خمر و مَ «ثمإ»

 . «کذالک یبیّن اهلل...»است باید گفته شود 

 کند. را کند می انسان راگوید که خمر اثم دارد و  آیه قرآن می

باشد یعنی بداند که اگر همه عالم روی یک صف خیلی فرق می کند که انسان نسبت به احکام الهی یقین داشته 

آمار و تحقیقات  فریب ع دارند، به هیچ وجه متزلزل نشود وبایستند و بگویند که ما اثبات کردیم که خمر و میسر نف

 جاری است. موضوع در تمامی احکام این نخورد. را 

گوید. این یعنی  احکام ذبح را در قرآن می اند. یک موضوع هم دارند، مثال خداوند احکام الهی همه در امر و نهی

 موضوع و حکم داریم؛ مثال ماهی الزم نیست ذبح شود. 

گوید که اگر چارپایی با سگ از پا در بیاید، در شرایط خاصی قابل استفاده است. مثال  در سوره مبارکه مائده می

 کنید. می آن را رهاتیر  اننددر واقع مخوانی و  دهید، از قبل اذکار را برایش می سگی را آموزش می

 اند. این آیات، آیات االحکام

 اگر حیوانی با دیدن سگ سکته کرده باشد، دیگر این خوردن ندارد.

 ها بررسی شود. موضوعات مداوم در حال تغییرند، که باید حکم آن

د یک سری سیگنال ریگی گویند وقتی وضو می دهند. مثال می می یمدار منفعت جا  ها احکام شرعی را دایره خیلی

 .خیرگوید  میکه طور دیگر فعال کنم؟  ها را یک شود من این سیگنال گوید آیا می بعد او می شوند. فعال می

 و بگیری و برای خدا هم وضو بگیری.تو باید وض باید یاد بگیرند که

 دهند. تبیین آیات کارش این است که آیات تکوین و تشریع را به هم ارتباط می

موضوع ذکر است.  ،های حقیقت که در زندگی انسان پایه و اساس یقین است یکی از جلوه :رنزول ذک (7

 شود. ذکر همان حقیقتی است که موجب اتصال انسان و یا موجود با خداوند می

های متعددی خواص ذکر و نیز تبعات فقدان آن را معلوم  کند و در سوره معرفی می «ذی ذکر»خداوند قرآن را 

 کند.  ترین ارکان محسوب می پردازد که آن را در تربیت نفوس از مهم نماید و به قدری به این موضوع می می

به شک و انکار مبدل پدیداری ذکر در فرد به طور قطع فرد را اهل یقین کرده و فقدان ذکر نیز به قطع یقین را   

 تواند این حقیقت را به خوبی معلوم نماید. ص و مریم میی مانند های رهخواندن سو و سازد. قرائت می

 قطعا دارای یقین است. ،کسی که ذاکر است
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 مطرح می کند؛« ذی ذکر»در سوره ص قرآن را 

 ؛ (8) «مِنْ ذِکْری بَلْ لَمَّا یَذُوقُوا عَذابِشَکٍّ   أَ أُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ مِنْ بَیْنِنا بَلْ هُمْ فی»

آیا از میان ما این )قرآن( یادآور بر او )که مردى فاقد مال و جاه است( فرو فرستاده شده؟! )علت عدم پذیرش آنها 

اند، بلکه )اگر در شک هم  نقص این کتاب نیست( بلکه آنها )از فرط توجه به دنیا( از )قرآن( یادآور من در شک

 اند. پذیرفتند، زیرا( هنوز عذاب مرا نچشیده نبودند نمى

 ؛(9) «أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّکَ الْعَزیزِ الْوَهَّابِ»

ات )که از جمله نبوت و کتاب آسمانى است( در نزد  هاى رحمت پروردگار مقتدر و بسیار بخشنده مگر گنج

 آنهاست )که به هر کس بخواهند ببخشند(.

 باید به مالکیت و ملک خدا متصل باشد و سطح ذکر را باال می برد.، گوییم ذکر ا می گوید که اگر میخد

 ؛(45) «وَ اذْکُرْ عِبادَنا إِبْراهیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ أُولِی الْأَیْدی وَ الْأَبْصارِ»

ها )در  علمى و جسمى و مالى( و بصیرتو به یاد آر بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب، آن صاحبان نیروها )ى 

 امور مادى و معنوى( را.

 ؛(46) «إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِکْرَى الدَّارِ»

 ما آنها را به صفت ناب و خالصى که )غرق( یاد خانه آخرت بودن است برگزیدیم.

 ؛(47) «وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیارِ»

 البته آنها در نزد ما از برگزیدگان و نیکانند.و 

 ؛(48) «وَ اذْکُرْ إِسْماعیلَ وَ الْیَسَعَ وَ ذَا الْکِفْلِ وَ کُلٌّ مِنَ الْأَخْیارِ»

 و به یاد آر اسماعیل و الیسع و ذو الکفل را که همه از نیکان بودند.

 (49) «هذا ذِکْرٌ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقینَ لَحُسْنَ مَآبٍ»

 )سرگذشت پیامبران( یاد نیکى است و حتما براى پرهیزکاران بازگشتى نیک و فرجامى نیکوست.این 

 أُولِی الْأَیْدی وَ الْأَبْصارِ یعنی خیلی دقیق اند و قدرت اجرایی باالیی دارند.

 (49) «هذا ذِکْرٌ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقینَ لَحُسْنَ مَآبٍ»

 السالم( ذکر است. خود بحث انبیاء)علیهم

 بیه همان خزائنی بود که در باال آمد.السالم( ش یعنی وجود انبیاء)علیهم
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 ذکر سبب اتصال انسان با حق است.

گویند ذکر. ذکر از باال گرفته  یعنی وصل به خداست. به او می ؟!«زند نورباال می» کسیگویند  اید که می شنیده

 آید. شود و تا پایین می می

 

 م و تمام.یویهای کتاب را بگ یک دور فصل ما

 (قین در ساختار انسان  فصل دوم: 

 گیری (قین در انسان  .شکل1

 .ظهور یقین در زندگی در قرآن1-1

 .نقش یقین در زندگی2-1

 .پدیداری یقین در انسان 3-1

 .وجه نیاز انسان به (قین 2

 .وجوه تخلف انسان از (قین 3

 .علم فطری پا(ه (قین4

 .سیر فعال شدن (قین5

آید. گفتیم که حضرت  گیرد که با اضدادش هم می گوید که یقین در چه جایی قرار می میفصل دوم 

 السالم( است و .... . ابراهیم)علیه

 سازی  فصل سوم: نقش (قین در زندگی

کند، یک زندگی به خاطر یقین شاکله  دهد. یقین سبک زندگی درست می یقین یا فقدان یقین زندگی را تغییر می

 ها را بررسی کردیم. مدلما شاکله زندگی هر کسی وابسته به یقین است.  گیرد. می



331 
 

 های نیک  .جایگاه یقین در بین خصلت1

 .جایگاه یقین در امور زندگی 2

هر انسانی برای اینکه در زندگی خود موفق و سعادتمند شود نیازمند به مقصدی حقیقی، راهی مطمئن و سهل و 

 هایی فعال دارد. توانهایی متناسب و  امکانات و نعمت

 پذیر  است و احتمال شکست و شقاوت دارد: ترتیب انسان از یکی از چهار مؤلفه فوق آسیب بدین

 مقصدی غیرحقیقی اختیار کند و یا مقصد نداشته باشد. .1

 راهی برای مقصد حقیقی نداشته باشد و یا راهی سخت و دور را اختیار کند. .2

 شته باشد و یا امکانات خود را قبل از رسیدن به مقصد از دست دهد.امکاناتی متناسب با مقصد حقیقی ندا .3

 توان او متناسب با مقصد حقیقی نباشد.  .4

های اتکا این است که اگر مقصد حق نباشد و... پس  نقطه بر این اساس زندگی انسان دارای چهار نقطه اتکا است.

 ها با حصر عقلی است. نقطه اتکای محکم ندارد و این

 بخش دارد، مقصد، راه، توان، امکانات. 4 هر زندگی

 کند؛تمرکز میها  دشمن روی این

 است.« حق»کند. معنای مقصد حق، همان  مثال مقصد را باطل می 

 .راه حق سبیل اهلل و صراط است. جهتش صراط است و خودش سبیل 

 .امکانات انواع نعمت است 

 .توان امکاناتی است که درون وجود فرد است 

 کند. کند یا امکانات و توان را مسدود می کند، یا راه را کج می مقصد را کاذب میشیطان یا 

 افتند. تر و توجه به آن شکوهمندتر باشد بقیه به راحتی راه می هر قدر مقصد توحیدی

تَحْضُرُهُ فِی کُلِّ   مِنْهُ  بِرُوحٍ  عَالَى أَیَّدَ الْمُؤْمِنَعَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ لِی إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَ»

وراً عِنْدَ إِحْسَانِهِ وَ تَسِیخُ فِی وَقْتٍ یُحْسِنُ فِیهِ وَ یَتَّقِی وَ تَغِیبُ عَنْهُ فِی کُلِّ وَقْتٍ یُذْنِبُ فِیهِ وَ یَعْتَدِی فَهِیَ مَعَهُ تَهْتَزُّ سُرُ
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رٍ نِعَمَهُ بِإِصْلَاحِکُمْ أَنْفُسَکُمْ تَزْدَادُوا یَقِیناً وَ تَرْبَحُوا نَفِیساً ثَمِیناً رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً هَمَّ بِخَیْ  هِ فَتَعَاهَدُوا عِبَادَ اللَّهِالثَّرَى عِنْدَ إِسَاءَتِ

 ؛«اعَةِ لِلَّهِ وَ الْعَمَلِ لَهُالرُّوحَ بِالطَّ 94فَعَمِلَهُ أَوْ هَمَّ بِشَرٍّ فَارْتَدَعَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نُؤَیِّدُ

السالم( رسیدم، به من فرمود: خداى تبارک و تعالى مؤمن را  ابو خدیجه گوید: خدمت حضرت ابو الحسن)علیه»

بوسیله روحى از جانب خود تأیید کند و هر زمان که مؤمن نیکى کند و تقوى پیش گیرد، آن روح نزد او حاضر 

تجاوز نماید، آن روح در آن زمان غایب شود، پس آن روح با مؤمن است و در زمان است. و هرگاه گناه کند و 

 احسان و نیکى او از شادى به جنبش آید و هنگام بدرفتاریش در زمین فرو رود.

هاى خدا را )که ایمان و یقین است( به وسیله اصالح نفس خویش )به سبب تقوى و ترک گناه(  بندگان خدا، نعمت

اى را که تصمیم خیرى گیرد  ا یقین شما بیفزاید و سودى نفیس و گرانبها برید، خدا رحمت کند بندهمراقبت کنید ت

( آن روح را بوسیله السالم( )علیهمو انجام دهد یا تصمیم شرى گیرد و از آن باز ایستد، سپس فرمود: ما )اهل بیت

 «کنیم. اطاعت خدا و عمل براى او تأیید می

ها از جانب خدا یک پیامبر  گوید که همه انسان ل مالئکه بالروح عمل می کند. میهمان آیه تنز ماننداین 

 را مطرح کردیم. مدل  8ن، و اند. در این قسمت جایگاه یقی کوچک

 فصل چهارم، امام حق؛ (قین 

 خاتمه، دعای امام برای (قین  

السالم( برای یقین  لیهمالسالم( برای یقین است. یک سری دعاهایی که اهل بیت)ع دعای امام)علیه نیزاش  در خاتمه

 جالب هستند. بسیار اند گفته

  اللّهمّ انّى اسئلک ایمانا صادقا و یقینا ثابتا لیس معه شکّ»علویه:  26دعای روز» 

  :علما تفرّج به الجهاالت و یقینا تذهب  و اقسم لى حلما تسدّ به باب الجهد و»دعای قبل رفع مصاحف علویه

 « به الشّکّ عنّى و فهما تخرجنى به من الفتن المعضالت و نورا امشى به فى النّاس و اهتدى به فى الظّلمات

  :اللّهمّ انّى اسالک لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا و یقینا صادقا و ایمانا خالصا و جسدا متواضعا و »دعای لیله هریر

 «.بّا و ادخل قلبى منک رعباارزقنى منک ح

                                                           
 ] نزید[ فیرجع إلى التأیید أیضا فانه یتقوى بالطاعة کانه یزید. أی نقویه و فی بعض النسخ 94

 و لعالمتنا الطباطبائى لهذا الحدیث بیان، راجع آخر هذا المجلد.
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بود را آوردیم. در  4نقطه اتکا را داشته باشیم آمدیم برخی قوانینی که مربوط به این  4برای آنکه ما بتوانیم آن 

شود.  قسمت تقسیم می 4صفحه روایت آمده است، آن روایات، روایات یقین هستند و در این  20« فلق»انتهای کتاب 

ه مقصد، راه، امکانات و توان در ذهنش داشته باشد. از این به بعد برای مقصدش به آن روایت راجع ب 20هر کسی 

کافی ت یک روایت بیاورد که برای مقصدش باز هم مطالعه کند. ممکن اس ،روایات رجوع کند. اگر کم است

 علم در عمق است. اماعلم در کثرت است  ،کنند ها فکر می . برخیهراسان نشوداست، 

 گیرد. آید و جلوی یقین را می لش ضعیف شود، افت یقین داشته است. چون تعاریف مختلف میاگر کسی عم

سان و یقینش شبهات و هواهای نفس بین ان به وسیله شبهات به شک تبدیل نکن. دعایی است که خدایا یقین مرا

 .بودزدل در عبودیت خدا جسارت و جرأت داشته باشد. نباید ب کمی انسان بایداندازد.  فاصله می

ترسد که مقرب درگاه خدا شود. چون ذلیل است و از ذلت  می دیت خدا به دلیل بزدلی و ترس است گوییعدم عبو

 «ربنا اهلل ثم استقاموا»گوید  اختالالت است. می تمامترس پایه  اندازد! و سریعتر خود را به ذلت می ترسد می

 خوانیم! ار خوب میمجبوریم نماز را در خیابان بخوانیم، بسی مثال وقت نماز است.

 رجوع ندارند. اما به آن یقین را همه دارند 

 ،انقالبی نباشد انسانخواهد. تا  مرد باشد، به عهد الست پایبند خواهد بود. پایبندی مردانگی و شجاعت می کسیاگر 

تاهلل »گوید که  السالم(می السالم( باشد. ابراهیم)علیه هیم)علیهحضرت ابرا مانندد نخواهد بود. انقالبی بودن یعنی موحّ

 «الکیدن اصناکم

ها را  یک فرهنگ اشتباه در جامعه است که باید بگوییم یا جای ماست یا جای این فرهنگ. باید مردانه بایستد و بت

 بشکند.

 ت. خدا، خداست و یکی بیشتر نیست. کسیما بنده خداییم و غیر بندگی اتفاق دیگری نباید بیافتد. این متعصبانه نیس

یقین در جامعه  افتد این است که اهل شود. یکی از اتفاقاتی که در جامعه می بدبخت می ،پرستد هم که غیر خدا را می

ها را  ها راه ندارد. همه مردم آن ها را دوست دارند. نفاق در آن اند. همه مردم آن اهل یقین، صدقاند.  بسیار پنهان

کند، کارش  دارند. مثال نجاری می ها را دوست، آنشاندارند حتی دشمنانشان هم به خاطر این مقام صدقدوست 

 همان است. 

 فهمند محکم بودن یعنی چه. می نیزبعد  فهمند و ران با این آدم یقین را مییعنی دیگ
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محکم این  ،کند کاری میگوید خدا رحمت کند کسی را که وقتی  اهل یقین آیه محکم بودن خداوند هستند. می

 .دهدانجام میکار را 

 کند. در همه شئونات شک می ،انسان وقتی در یکی از شئونات ربوبیت شک داشته باشد

  مان را کمک کند.شاءاهلل که خداوند همگیان

 

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(

 

 

 


