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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 01/06/96    اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                         (یازدهم   جلسه )   نمل   مبارهک   سوره          

 

 (1) مُّبِينٍ كِتَابٍ وَ الْقُرْءَانِ ءَايَاتُ تِلْكَ  طس

 (2)لِلْمُؤْمِنِينَ  بُشْرَى وَ هُدًى

 (3)يُوقِنُونَ هُمْ بِاالَخِرَةِ هُم وَ الزَّكَوةَ يُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ يُقِيمُونَ الَّذِينَ

 (4) يَعْمَهُونَ فَهُمْ أَعْمَالَهُمْ لهَمْ زَيَّنَّا خِرَةِبِاالَ يُؤْمِنُونَ لَا نَالَّذِي إِنَّ

  (5)الْأَخْسَرُونَ هُمُ خِرَةِاالَ فىِ هُمْ وَ الْعَذَابِ سُوءُ لهَمْ الَّذِينَ أُوْلَئكَ

 ی ذاكرين، مطيعين و متوسلين قرار دهد.اهلل كه خداوند ما را در زمرهءان شا

مان نصيب (سالمعليه ال)ل محمد، زيارت عتبات عاليات و حرم امام رضا آوات بر محمد و هلل به بركت صلاءان شا

 د.شو

*** 

هايمان آگاه و خيلی صريح ما را از لغزش دادهمان خبر كند كه از دروننمل ما را با حقايقی آشنا می مباركه سوره

درونی مثل اضطراب، افسردگی و ... بسيار موثر است چرا  هایشناسیدر رابطه با شناخت و درمان آسيب سازد.می

شود عدم ايمان به تنشی كه به فرد وارد می نكند. اوليها را مورد بررسی قرار داده و بيان میكه علت تمام اين تنش

 گردانی خواهد شد. ررت است و اين موجب تزئين عمل و سآخ

 را مورد بحث قرار داديم. 37 رسيديم و تا آيه( يه السالمعل)يات حضرت سليمان آبه  جلسات قبل یدر ادامه
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 (37صَاغِرُون) هُمْ وَ أَذِلَّةً مِّنهْا لَنُخْرِجَنهَّم وَ بهِا لهَم قِبَلَ لَّا بجِنُودٍ فَلَنَأْتِيَنَّهُم إِلَيهْمْ ارْجِعْ

 (38لِمِينَ)مُسْ تُونىِيَأْ أَن قَبْلَ بِعَرْشهِا يَأْتِينىِ أَيُّكُمْ الْمَلَؤُاْ يَأَيهُّا قَالَ

ای باشد كه هيچ فردی با عبوديت غير خدا نتواند های حاكميتی اسالم بايد به گونهدهد كه جنبهاين آيات نشان می

 مردم را به استضعاف بكشاند.

 (39أَمِين) لَقَوِىٌّ هِعَلَيْ  إِنىّ وَ مَّقَامِكَ مِن تَقُومَ أَن قَبْلَ بِهِ ءَاتِيكَ أَنَا  الجْنّ مِّنَ عِفْرِيتٌ قَالَ

 دارا را های مقابله با نظام استكبارتمام مولفهست كه ا قدرتی داشتن یحاكميت دين هایويژگیترين يكی از مهم

 باشد.

  رَبىّ فَضْلِ مِن هَاذَا قَالَ عِندَهُ مُسْتَقِرًّا رَءَاهُ فَلَمَّا  طَرْفُكَ إِلَيْكَ يَرْتَدَّ أَن قَبْلَ بِهِ ءَاتِيكَ أَنَا الْكِتَابِ مِّنَ عِلْمٌ عِندَهُ الَّذِى قَالَ

 (40كَرِيم)  غَنىِ  رَبىّ فَإِنَّ كَفَرَ مَن وَ لِنَفْسِهِ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا شَكَرَ مَن وَ  أَكْفُرُ أَمْ أَشْكُرُ ءَ لِيَبْلُوَنىِ

 »باشند كه  بايد در نظام دينی افرادیفته باشد. در نظام دينی بايد قبل از مواجهه با هر مشكلی تدبير آن صورت گر

د. پس نظام تعليم در مكتب ند به طرفه العينی تخت را جا به جا نماينرا دارا بوده و برای مثال بتوان «الْكِتَابِ مِّنَ عِلْمٌ

د چگونه اين آيات را توجيه خواهن ،اسالم بايد وجود داشته باشد. كسانی كه معتقد به جدايی دين از سياست هستند

دهند هم اين حاكميت را گسترش می و ه است كه نبی الهی هم حاكميت دارندكرد؟ در اين آيات صراحتا بيان شد

 راگيری دين اسالم در عالم دارند.و اصرار به ف

ی گاه همهتر علم وجود دارد. هيچه، هزينه، امكانات، سرباز و از همه مهمبرای رسيدن به چنين جايگاهی نياز به عدّ

و مال در زمان  بيايد. ممكن است علم در يك زمان به دست داشت وجود نخواهددر يك زمان به راحتی ها اين

 (عليه السالم) حضرت سليمان ها به هم ملحق شوند. دورهاين ای همهبرسد و نهايتا در دوره ج خودديگری به او

و... بوده  (عليه السالم)، حضرت داود (السالمعليه )قبل شامل حضرت موسی  ءهای تمام انبياحاصل الحاق توانمندی

 ،باشد. زيرا هر چه غير اسالم باشدرسيدن به چنين نظام قدرت و حاكميتی می ءم انبيافكری تما است. پس زمينه

 ،توسط طاغوت پر خواهد شد. يعنی يا اسالم است و هر چه غير از آن باشد يعنی غير از اسالم است. اسالم يا خدا

ای كه وجود دارد اين است كه در پاسخ به اين بايد زير نظام سلم باشند. مساله است بدين معنی كه همهطلب مطلق

، بينيمدر جامعه می اكنون ست كها اگر منظور اين اسالمی؟ منظور شما از اسالم چيست پرسندمیها انسان ،هاصحبت
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ينی است و كاری به رفتارهای ناهنجار افرادی كه نام ما اين را قبول نداريم. منظور ما از اسالم يك نظام فقاهتی د

 اشند بلكه اسالم بايد حاكم باشد.گوييم مسلمانان بايد حاكم بنداريم. در واقع ما نمی ،مسلمان دارند

ايم. گروهی كه قصد مجادله قعی اسالم و كفر در جامعه نرسيدهست كه به مرز واا زمانیمربوط به حال مشكل 

گيرند. اگر چنين ادعايی را بپذيريم يعنی برند كه در اين زمان نبايد مسلمانان حاكميت را به دست ادعا دا ،دارند

اما اين استدالل با آيات ذكر شده در تناقض  !توانايی حكومت داری بيشتری دارندطاغوت حاكم شود؟ بله زيرا آنها 

 .؛باشد.می

 (41دُونَ)تَيهَ لَا الَّذِينَ مِنَ تَكُونُ أَمْ تَدِىتهَ أَ نَنظُرْ اعَرْشهَ الهَ نَكِّرُواْ قَالَ

 (42مُسْلِمِينَ) كُنَّا وَ قَبْلِهَا مِن الْعِلْمَ أُوتِينَا وَ  هُوَ كَأَنَّهُ قَالَتْ  عَرْشُكِ هَاكَذَا أَ قِيلَ جَاءَتْ فَلَمَّا

 (43كَافِرِين) مٍقَوْ مِن كاَنَتْ اإِنهَّ  اللَّهِ دُونِ مِن تَّعْبُدُ كاَنَت مَا صَدَّهَا وَ

بسيار عجيب است.  ،دهدرا نشان می ء الهیكفر توسط يكی از انبيا ءايت يكی از اوليااين آيات از اين جهت كه هد

 تواند احيا شود يعنی حتما سايرين هم امكان هدايت دارند.كفر می وقتی يك ولیّ

  إِنىّ  رَبّ قَالَتْ  قَوَارِيرَ مِّن مُّمَرَّدٌ صَرْحٌ إِنَّهُ قَالَ  سَاقَيْهَا عَن كَشَفَتْ وَ جَّةًلُ حَسِبَتْهُ رَأَتْهُ فَلَمَّا  الصَّرْحَ ادْخُلىِ الهَ قِيلَ

 (44الْعَلَمِين)  رَبّ لِلَّهِ سُلَيْمَانَ مَعَ أَسْلَمْتُ وَ نَفْسىِ ظَلَمْتُ

و  ما چنين تواضعی نسبت به ولیّ باشد و بايد همهمی سلمانانم تمامشود مربوط به ذكری كه در اين آيه مطرح می

ست كه ا به خداوند عرضه شود. اين بهترين نوع اسالمی ،مان همراه با اسالم ولیّمان داشته باشيم تا اسالمسرپرست

به ذكر خداوند و اسالم  (عليه السالم)تواند روزی يك فرد قرار دهد. بانو بلقيس با ديدن حضرت سليمان خداوند می

كند. يعنی را مطرح می( عليه السالم )سازی حضرت سليمان اين در واقع قدرت نفوذ و گفتمان يابد.داللت می

مهم اين  اند. نكتهبه همان اندازه قدرت بيان و گفتمان داشته ،اندحضرت به همان ميزان كه اهل جنگ و ستيز بوده

اند وگرنه و فساد نداشته و علوّ نبوده 13تا  11آيات های آسيبست كه حتما حضرت بلقيس مبتال به ا داستان اين

رين سيستم و ديدند. پس در نظام آموزشی حتی اگر بهترا سحر مبين می( عليه السالم )معجزات حضرت سليمان 

برای شنيدن حتی و ظلم موانع بزرگی  به نتيجه نخواهد رسيد. علوّ ،داشته باشد آموز علوّدانش اماامكانات مهيا شود 

يعنی انسان نسبت به  ،كنندو ظلم برای انسان جهل مركب ايجاد می علوّ !رسد به پذيرش آنبچه  ،حرف حق هستند
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-حقايق واكنش الزم را نخواهد داشت. اين نكته بسيار دردناک است كه آن چيزی كه انسان را از مسير خدا باز می

 كنند.و وبال ايجاد می های انسان برايش وزراست. توانمندیهای خود انسان همان توانمندی ،دارد

نديشيم كه اكند. ما بايد بيباشد حتما مسيرهای هدايتی را برای فرد مسدود می ها همراه با ظلم و علوّاگر اين توانمندی

ير جنود ظهای زيادی نپذير شويم. اين آيات به حكومت دينی مجوزتوانيم نظير حضرت بلقيس هدايتچگونه می

ها دو دسته هستند؛ رسول و همراه رسول. همراه رسول بايد ظلم خود را دهد. انسانرا می هاداشتن و ابراز توانمندی

 از طريق تبديل سوء به حسن مرتفع سازد.

 (45) تَصِمُونيخَ فَرِيقَانِ هُمْ فَإِذَا اللَّهَ اعْبُدُواْ أَنِ صَالِحًا أَخَاهُمْ ثَمُودَ  إِلىَ أَرْسَلْنَا لَقَدْ وَ

عليه )در پاسخ به دعوت الهی برادرشان حضرت صالح اما اند ولوژی بسيار برتر بودهاز نظر تكنقوم ثمود 

 نمايند.شروع به جنگ و نزاع می(السالم

 (46تُرْحَمُون) لَعَلَّكُمْ اللَّهَ تَسْتَغْفِرُونَ لَا لَوْ  الْحَسَنَةِ قَبْلَ بِالسَّيِّئَةِ تَسْتَعْجِلُونَ لِمَ يَقَوْمِ قَالَ

شود. سيئه به معنی كارهای باشد و اين منجر به رحمت میمعنی طرد سيئات و رفتن به سمت حسنات میاستغفار به 

ست كه ا ست كه زشتی آن تبديل به يك جريان اجتماعی شده است. حسنه به معنی كارهای شايسته ایا خطايی

توانيم با حسنه اين سيئات مقهور سوء در جامعه شدن. چرا نمیتبديل به جريان اجتماعی شده است. سيئه يعنی 

استغفار يعنی حسنه آفرينی در جامعه به نحوی كه سيئات مرتفع شود. اين آيه  !تحميل شده را از خود دفع كنيم؟

 بسيار باشكوه است.

 (47تُفْتَنُون) قَوْمٌ أَنتُمْ بَلْ  اللَّهِ عِندَ كُمْطَئرِ قَالَ  مَّعَكَ بِمَن وَ بِكَ نَااطَّيرَّ قَالُواْ

نسبت دادند. در  (عليه السالم)های حضرت صالح ها را به صحبتو بدبياری سالیوم ثمود فال بد زدند و خشكق

كنند مگر اينكه خدا از ايشان ب خدايی صحبت نمیصمنخود را در مقام خداوند قرار نداده و از  ءگاه انبياقرآن هيچ

 دهد و نه از جانب خودش.قول خداوند وعده می حتما از ،اب بدهدذع مثال اگر نبی بخواهد وعده ،بخواهد

 (48يُصْلِحُونَ) لَا وَ الْأَرْضِ فىِ يُفْسِدُونَ رَهْطٍ تِسْعَةُ الْمَدِينَةِ فىِ كاَنَ وَ
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اند. در واقع حضرت بااليی داشتهبسيار لوژی مدنيت و تكنوهستند اما اين قوم اگرچه مربوط به چندهزار سال قبل 

سر و كار  «تسعه رهط»با  (صالح عليه السالم)اند اما حضرت قرار داشتهدر مقابل يك بلقيس  (عليه السالم)سليمان 

  اند.داشته

 (49لَصَدِقُونَ) إِنَّا وَ أَهْلِهِ مَهْلِكَ دْنَاشهَ مَا لِوَلِيِّهِ لَنَقُولَنَّ ثُمَّ أَهْلَهُ وَ لَنُبَيِّتَنَّهُ بِاللَّهِ تَقَاسَمُواْ قَالُواْ

باشد و همانطور كه می (صل اهلل عليه و آله)شبيه اوايل زندگی حضرت محمد  (عليه السالم)ت صالح زندگی حضر

 در رابطه با قوم ثمود هم اين اتفاق افتاد. ،ريزی ليله المبيت چندين طايفه دست به دست هم دادندرای برنامهب

 (50نَ)يَشْعُرُو لَا هُمْ وَ مَكْرًا مَكَرْنَا وَ مَكْرًا مَكَرُواْ وَ

عليه )باشد. مكری كه اين گروه برای نابودی حضرت صالح بسيار خاصی می یاين آيه از نظر تكرار واژه مكر آيه

 برانداز بوده است.مند و بنيانيار نظامبس ،و رسالت ايشان نمودند (السالم

 (51أَجْمَعِينَ) قَوْمَهُمْ وَ دَمَّرْنَاهُمْ أَنَّا مَكْرِهِمْ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فَانظُرْ

 (52يَعْلَمُون) لِّقَوْمٍ يَةًالَ ذَالِكَ فىِ إِنَّ  ظَلَمُواْ بِمَا  خَاوِيَةَ بُيُوتُهُمْ فَتِلْكَ

 شان رجوع نمايند.خواهند به علم فطریكه می ای باشد برای افرادیآيه توانداين جريان قوم ثمود می

 (53يَتَّقُون) اْكَانُو وَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ أَنجَيْنَا وَ

-ای نجات میفرد را از هر بليه ،همراه با تقوافهميم كه ايمان قوم ثمود و عبرت گرفتن از آن می داستان با مراجعه به

 دهد.

 (54تُبْصِرُون) أَنتُمْ وَ الْفَاحِشَةَ تَأْتُونَ أَ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ لُوطًا وَ

دهد تا به است و در اين آيات استفهاماتی را از انسان انجام می )عليه السالم(بحث بعدی مربوط به حضرت لوط 

كند. دليل بليه بودن آن هم اين است كه الباليا معرفی میرسد و آن را به عنوان اممی« خِرَةاالَ فىِ عِلْمُهُمْ ادَّارَکَ»

شود. وجه انسان به علم آخرت میطع تقعلم آخرت. توجه به دنيا منجر به كند؛ علم دنيا و انسان دو نوع علم پيدا می

شود زيرا از توجه آن به آخرت كم می ،ظرفيت علمی انسان محدود است پس به آن ميزانی كه به دنيا معطوف شود
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جهت اين دو علم متفاوت است. هر انسانی ممكن است در بستر متفاوتی از زندگی قرار گيرد، مثال در قوم ثمود، يا 

 ...يا  لوط، يا بلقيس

زند و در رابطه با قوم ست با ساير اقوام متفاوت باشد. مثال فساد اخالقی در قوم لوط موج میا اد هر قومی ممكنفس 

 تعصبانهطاغوتی و در قوم ثمود دموكراسی م در قوم فرعون ديكتاتوری متعصبانهبلقيس حاكميت كفر وجود دارد، 

شده باشد. حال « خِرَةاالَ فىِ عِلْمُهُمْ ادَّارَکَ»  كه دچار ، انسانی سقوط خواهد كرد. در هر بستر و حاكميتیطاغوتی

اين توجه علم به هر امر دنيايی نظير علم دانشگاهی، بچه داری، خانه داری و ... موجب كاهش علم آخرتی شود. 

-، تفصيلخدا، احكام ءر علم به اسماآورد و آن هم بايد يك علم باالدستی نظيق میفقط علم است كه در انسان تفوّ

رود. علوم دنيايی فظه از بين نمیادنيايی و حتزلزل  علومی كه ثبات داشته و به واسطه و... باشد. ءهای الهی، انبيا

بت و پايدار اعلم آخرتی ثست در اثر يك تصادف يا فراموشی از بين برود اما علم آخرتی اين گونه نيست. ا ممكن

ای مثل حفظ صفحه ،شودحصولی در اثر تصوير يك شئ حاصل می رود. علماست و در اثر حوادث از بين نمی

علمی  باشد. خصوصيت چنينمی «سنقرءک فال تنسی اال ما شاء اهلل»قرآن كه فرد بايد مدام مرور نمايد. علم آخرتی 

ه بعد ب 59توان به آيات باشد. برای رسيدن به چنين علمی میسوء به حسن می كنندههمراه بودن با عمل و تبديل

 مراجعه نمود. ،باشدن میآكه جزء غرر آيات قرنمل  سوره

و با خلوص و عمل صالح ها بايد بتواند انسان را به قرب الهی نزديك كند علم دنيايی مثل علم پزشكی يا ساير رشته

 نمود. مراجعهتفسير الميزان ذيل اين آيات  به توانبرای شناخت بيشتر در اين زمينه میهمراه شود.
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