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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 29/8/95    اخوت  استاد  ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( هم رد چها  جلسه  )  عصر  مبارهک  سوره           

 

 صلواتی بفرستید. ،شاءاهلل که ما هم کنار زائرین اباعبداهلل باشیم ان

رود زیارت، از زیارت برنگردد )نه اینکه از سفر برنگردد، بلکه از زیارت برنگردد( صلواتی  کسی میشاءاهلل که هر ان

 عنایت بفرمایید.

آخرت بحثی که جلسه پیش داشتیم، بحث عمل بود که بخشی از آن ماند، این بحث عمده و مهمی است که محققا 

 گردد. به این بحث برمی ما

تا خطبه از نهج البالغه انتخاب کردم، نهج البالغه راجع به عمل و دنیا مطالب زیادی دارد و اگر کسی با نگاه  چند

حین جنگ یا بعد از جنگ  ،قبل جنگ السالم(؛ )علیههای امیرالمومنین اغلب خطبه بیند که تامل آن را نگاه کند می

که خیلی  جنگ مهم و طوالنی داشت سه ،سال پنجن ای در سال خالفتشان بود و پنجها در آن  است و تولد خطبه

 آله( اهلل علیه و )صلیهای شدیدی داشته است و از طرفی عایشه که همسر پیامبر خاص بودند. مثال جنگ جمل فتنه

ما مادران ما هستند و نه به طور خاص عایشه(  اهلل علیه و آله( )صلیاست، و در قرآن به عنوان مادر )همسران پیامبر

اگر کسی نهج البالغه را با دید عمل بخواند  کنند. می نقد آن راالسالم( )علیههستند، و این فتنه بزرگی بود و حضرت

 شود. بسیار مطالب مهمی برایش حاصل می

 :2خطبه 

سخن  کهجهت این یکی از  .ش توجه کنیدرا به عناوین مختلف فرمایند میکه در خطبه  را مواردی

تا و هم تعریفی که  شودبحث عمل را دقت به  اینکه ، یکی هماست جالب و جذاب السالم( است )علیهامیرالمومنین

 .مم را اصالح کنیای از عمل داشتهکنون 
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به یک  اهلل علیه و آله( )صلیورد عمل بود، عمل بنا به روایت شریف پیامبرما یک بحثی جلسه پیش داشتیم که در م

 آید: البالغه چنین می نهج 2جا در خطبه  گیاه تشبیه شده بود و این

 «زَرَعُوا الْفُجُورَ وَ سَقَوْهُ الْغُرُورَ وَ حَصَدُوا الثُّبُور»

های فوقانی خطبه هم  را برداشت کردند. قسمتفجور را کشت کردند، با غرور آبیاری کردند، و خجالت و بدبختی 

 مطالبی دارد که به همان خطبه قبلی شباهت دارد.

 :23خطبه 

خواند زیرا هر البالغه  نهجکه برای ذکر مصیبت  باید  رسد به نظر میخوانند،  افراد برای ذکر مصیبت مقتل میاغلب 

 کنند. بیان می السالم( )علیهها و سخنان مصیبتی است که حضرت کدام از خطبه

بِمَا قُسِمَ لَهَا مِنْ زِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ   نَفْسٍ  کُلِ  الْمَطَرِ إِلَى  ]کَقَطْرِ[ کَقَطَرَاتِ -أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَمْرَ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ»

وْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ فَلَا تَکُونَنَّ لَهُ فِتْنَةً فَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مَا لَمْ یَغْشَ دَنَاءَةً فِی أَهْلٍ أَ 280فَإِنْ رَأَى أَحَدُکُمْ لِأَخِیهِ غَفِیرَةً إ 

وجِبُ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ الَّذِی یَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُ  فَیَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُکِرَتْ وَ یُغْرَى بِهَا لِئَامُ النَّاسِ کَانَ کَالْفَالِجِ -تَظْهَرُ

إِمَّا دَاعِیَ اللَّهِ فَمَا   إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ  ءُ مِنَ الْخِیَانَةِ یَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ یُرْفَعُ بِهَا عَنْهُ ]بِهَا[ الْمَغْرَمُ وَ کَذَلِکَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِی

لْعَمَلَ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ ذُو أَهْلٍ وَ مَالٍ وَ مَعَهُ دِینُهُ وَ حَسَبُهُ وَ إِنَّ الْمَالَ وَ الْبَنِینَ حَرْثُ الدُّنْیَا وَ اعِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ لَهُ وَ إِمَّا رِزْقَ 

 « الصَّالِحَ حَرْثُ الْآخِرَةِ وَ قَدْ یَجْمَعُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَقْوَامٍ فَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مَا حَذَّرَکُم

شود. هر کسی حیاتی دارد به آن وصل است. یا کم است و یا زیاد. پس اگر کسی از  مر مثل قطرات باران نازل میا

دار  مت قابل مشاهده، یعنی یا خانوادهشما برای برادر خودش برتری در اهل و مال احساس کند، غفیره یعنی رح

تر و قابل مشاهده دارد، پس یک وقت به هم های بر دار است یا از نظر شخصی و در نفسش ویژگی است، یا مال

 نریزد و دچار چالش نشود.

ماند که در اول مسابقه است و تالش  ای می پس انسان تا زمانی که به عمل پستی دست نزده است ماننده مسابقه دهنده

 کند که برتر شود. می
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و  های دیگری بهم ریخته شود!. پس نباید کسی با دیدن داشتهسهمی از عالَم دارد سحواسمان باشد که هر ک نکته:

باید  !برنده شوددوست دارد  اماای است که کاری نکرده  مسابقه دهنده ماننددرست اید  عمل نکردههنوز تا زمانی که 

 ..و کسی گول نخورد در یک مسابقه هستیدهمه دقت کنید که 

نشده است وقت دارد، باید مواظب  «حاسد اذا حسد»تا زمانی که  توان خواند. های مختلفی می این روایت را به حالت

 باشد که بازی را نبازد.

در آیات  «احدی الحسنین»چنین مسلمانی که از خیانت پاک است انتظار دارد که یکی از دو خوبی به او برسد،  هم

گوید و یا خداوند به او روزی وسیع  به آن است. یا دعوت حق را لبیک السالم( )علیهجهاد است که داللت حضرت

 فرزند دهد.و همسر و 

خودش چه  بیند. هر بیند و خودش را می دیگران را می .برسدتا به تکامل دنیا آمده به شود،  انسان وقتی وارد دنیا می

اگر تو مسلمان فرمایند  می السالم( )علیهحضرت ،خواهد در همه چیز شاگرد اول باشد کند و می را با بقیه مقایسه می

دهد یا تو را به پیش  میرزق و مال و علم خداوند به تو باشی و در راه خدا باشی، یکی از دو حسن را داری یا 

 برد. خودش می

افتند پس ما چه کار  ها دارند از ما جلو می گویید که خیلی می .عجله نکنید، خیانت نکنیدگوید که  برای همین می

گوید که بروید جنگ  د جهاد معنا ندارد، مثال رهبر میکه اگر این منطق در زندگی کسی جاری نباش دگوی می .کنیم

گوید که احدی  ام، می و اعمال صالح دانشگاه و زن و بچه را انجام نداده مسال دار 18گوید که من  می شخصو 

مانی و به درس و کارهایت  میرویم یا زنده  دهیم که یا پیش خدا می الحسنین، یعنی حرف امام را گوش می

 یکی خوب است نه احدی الحسنین. د این را بگویید کهتوانی رسی. نمی می

 اگر هم دعوت الهی را لبیک گفت که خوب است، این خیلی خوب است و راجع به المسلم البری من خیانه است.

 بنین شد که باز هم خوب است. اگر هم بازگشت و صاحب مال و
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قْوَامٍ فَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مَا الْمَالَ وَ الْبَنِینَ حَرْثُ الدُّنْیَا وَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الْآخِرَةِ وَ قَدْ یَجْمَعُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَوَ إِنَّ »

 « حَذَّرَکُم

در قومی جمع  و خدا گاهی دو تا را و عمل صالح حرث آخرت است ها حرث دنیاست نین دیدی اینباگر مال و 

کند. پس ممکن است که حرث دنیا وآخرت برای کسی باشد، کسی ازدواج کند و صاحب فرزند شود و کسی  می

 اصال ازدواج نکند.

 284لِغَیْرِ اللَّهِ یَکِلْهُ اللَّهُ ] إ  وَ اعْمَلُوا فِی غَیْرِ رِیَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ یَعْمَلْ 283مِنْ نَفْسِهِ وَ اخْشَوْهُ خَشْیَةً لَیْسَتْ بِتَعْذِیرٍ إ »

 «[ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ نَسْأَلُ اللَّهَ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَ مُعَایَشَةَ السُّعَدَاءِ وَ مُرَافَقَةَ الْأَنْبِیَاء إِلَى مَنْ

 کند. ذار میهر کسی برای غیر خدا عملی انجام دهد، خدا او را برای همان کسی که کار را انجام داده واگ

 الساااالم( )علیهمو عااایش ساااعدا داشاااتن و رفاااق و دوساااتی باااا انبیاااا  شهداسااات هاااای منزلگااااه الشاااهدا: مناااازل

پااس مااال و بنااین حاارث دنیااا و عماال       تااا همااراه کننااد.   3پااس وقتاای مااا را از دنیااا بردنااد مااا را بااا ایاان        

 صالح حرث آخرت است.

این خیانت است که شما . و به جامعه ضرری وارد شودخیانت این است که اگر شما حضور در صحنه نداشته باشید 

خواند و  شناسی می اید. مثال یک نفر باید خوب درس بخواند که پزشک شود یا نه، گیاه به امانت جامعه وارد کرده

خوب نخواند. خیانت در رابطه با عهد و در رابطه با دیگران مطرح است و زمانی که حفظ عهد و امانت ندارد خیانت 

 ه است.کرد

 خداوندپذیرد و عملی انجام دهید که  می را آن انجام دهید که خداوند عملی کنید عمل صالح چیست؟ شما سعی می

 .کند، این عمل صالح است قبول می را آن

 عمل صالح به دو صورت است:

 اینکه خود عمل از طرف فرد باید خالصانه و برای خدا باشد. (1

 و اینکه خدا قبول کند. (2
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حتما باید که  سر دارد، صالحیت داشته باشد که بنده بفرستد و به حد نساب صالحیت از جانب خدا برسد بنابرین دو

 قبله داشته باشد. ؟! عملی را کهداند خداوند چه عملی را صالح می شاخص داشته باشد.

( را فرستاده است. امکتبی )قرآن( و هم حاضر و شاهد )امپذیرم هم نمونه  خدا برای اینکه بگوید من چه عملی را می

شهدا به معنای کسانی است که اعمالشان مقیاس خوبی و مقیاس خیانت نکردن است. شهدا کسانی هستند که 

 ولی و.... هستند.مام، شهدا ا .احسان را باید از شهید یادگرفت گرفت. 20توان دیکته نوشت و نمره  براساس آنها می

 :28 خطبه

 (و فیه أحد عشر تنبیها« الحمد للّه غیر مقنوط من رحمته»الخطبة التی أولها  و من خطبة له ع و هو فصل من 28)

 «بِوَدَاعٍ  أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْیَا ]قَدْ[ أَدْبَرَتْ وَ آذَنَت»

کند. یعنی نگاه شما به دنیا نگاه  کند و خداحافظی می دنیا پشت می معنی آن این است که؛ خیلی خطبه عجیبی است.

 کند. باشد که پشت کرده و خداحافظی می یک موجودی

 « وَ أَشْرَفَتْ بِاطِّلَاع  وَ إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ»

عبارت است از  آخرتکند،  میتعریف  را آخرت السالم( )علیهباشد. امیرالمومنین گونه نگاهتان به آخرت هم این

سالمش یعنی  ،یعنی دست به هر چه که زدید کند میکند و خداحافظی  چه که مقابل دنیاست. دنیا پشت می آن

رسند یعنی تمام  ها که وقتی می ک بچهک سُرسی به جای سالم بگو خداحافظ، مثل سُ به هر نعمتی که می خداحافظ!

 شد.

شود. باالخص در سوره مبارکه عصر که واژه خسر، ایمان و عمل و تواصی آمده است.  بحث دنیا و آخرت مهم می

شود که همه چیز به هم ریخته است و نیاز به امنیت داریم. همانطور که ایمان  ای مطرح می قهایمان در یک منط

 یابد عمل هم چنین است. وابسته به دنیاست و با آن معنا می

 السالم( )علیهمای دارند، مثل اینکه دنیا نبوده و آخرت زایل نشده است. اهل بیت خطبه (السالم علیه)امام حسین

 یا اینقدر موقت است.نگاهشان به دن
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 « أَلَا وَ إِنَّ الْیَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاق»

 اند: امروز روز تمرین است و فردا روز مسابقه. این قسمت را توضیح داده -رحمه اهلل علیه()آقای دشتی-مترجم 

 هاست. روز اعالم برنده جا روزی، اید و آن کنند. مثال مسابقه داده ها را اعالم می سباق یعنی اینکه برنده

 «وَ السَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَ الْغَایَةُ النَّار»

گیرد. بعد اگر رجال اعرافی بیاید  شده جای می اش بهشت نباشد، در نهایت در بخش کودکان گم هر کسی که جایزه

 گیرند. یا نیاید باالخره تعدادی در نار قرار می

 آیند. جمه به این راحتی به دست نمیاند که تر ها آنقدر سنگین ماشاءاهلل خطبه

 « قَبْلَ مَنِیَّتِه  فَلَا تَائِبٌ مِنْ خَطِیئَتِهِ أَ»

 کند. مرگ را منیّت تعریف می

   «أَ لَا عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ یَوْمِ بُؤْسِه»

 ( هست که قبل از فرارسیدن روز دشوار قیامت برسد کارهایی انجام دهد؟آیا عاملی )کسی

 آرزوها هستید که در قسمت قبل گفتیم اَمَد است. در یک روزگاه

 « أَلَا وَ إِنَّکُمْ فِی أَیَّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرَائِهِ أَجَل»

 ( است.هر کسی عمل کند در ایام املش )دنیا دار امل

 رسد. امل یعنی آرزو، یعنی اگر فرض کنیم چیزی هم گیرتان بیاید ولی در اصل چیزی به شما نمی

 : یعنی عمل برای نفس است و بدانید که ایام امل را اجلی است.«لِنَفْسِهِأَ لَا عَامِلٌ »

 « ُ وَ لَمْ یَضْرُرْهُ أَجَلُه  فَمَنْ عَمِلَ فِی أَیَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَقَدْ نَفَعَهُ عَمَلُه»
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اند شما  را مثبت گرفتهجا حضرت عمل  )اینمرگ برای کسی که عمل کند ضرری ندارد ولی اگر کسی عمل نکند 

 می توانید براساس این خطبه عمل را مثبت معنا کنید.(

 « وَ مَنْ قَصَّرَ فِی أَیَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَقَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ وَ ضَرَّهُ أَجَلُه»

 رساند. زیان میرساند، یعنی آن قصر و فقدان عمل به او  عملش به او زیان می و یا اینکه کوتاهی کند.

عملی که انجام نداده است خسران است.  15است،  انجام دادهعمل  5عمل کرده باشد ولی  20مثل اینکه او باید 

. پس انسان در ایّام امل باید عمل کند. گیرد میدر نظر  انسان را موجودی که از اول دنیا تا اجل می تواند عمل کند

 پس اجل و مرگ برایش ضرر ندارد.

 کند. اش بیان می گیرد و عمل را با معناشناسی اصلی واقع عمل را بد و خوب نمیدر 

 «أَلَا فَاعْمَلُوا فِی الرَّغْبَةِ کَمَا تَعْمَلُونَ فِی الرَّهْبَة»

عمل دارد در رهبت بوده  5اگر بیشتر فعال است. انسان نوعا  انسان در عمل کردن در رهبت )ترس از دست دادن(

های ماست. تا زمانی که در مدرسه است و امتحان دارد  توان ترسید. مثل درس خواندن که نمیاست. ولی همه عمر 

کنید؟ مدرسه ما خیلی بد است، خیلی به ما  خواند. مثال شما چند ساعت مطالعه می از ترس کم شدن معدل کتاب می

فرستند که او را مجبور به خواندن  می ای دهند و بچه را به مدرسه روند پول می دهند و باید مطالعه کنیم. می گیر می

دیگر زوری باالی  بیند، دیگر خود را آسوده میتواند غیبت کند  شود که می کنند. ولی همین که وارد دانشگاه می

 رود همین مطالعه را هم دیگر ندارد. کند، همین هم که از دانشگاه بیرون می سرش نیست، دیگر مطالعه نمی

ند. ما آمدیم هر چه که رهبت و ترس و .... از ژاپن و فنالند و فرانسه بود ا هروی رغبت برد ها نظام آموزشی را غربی

ها  اغلب خسارتی که انسان سالگی افراد با آن خو گرفتند. 18دادیم، و تا  یمان جا آوردیم و در نظام آموزشی

 ها و عملشان است.  بینند بین رهبت و رغبت می

کننده باشید، قرار  است. شما حتما باید نظام داشته باشید و خودتان برای خودتان تعیین ریز شدن بسیار مهم خودبرنامه

تواند  نیست با محیط پیش بروید. چه بدانیم که چه کسی باید اربعین برود و چه کسی نباید برود، ساختار نمی

شود. کسی به کسی  ردان نمیکه کسی تدب 3و  2و  1تواند تعیین کننده باشد. با تدبر  % محیط می 5تشخیص دهد. 

 گیرد. آید و رغبت را می رهبت می شود. تواند تدبر یاد دهد، تا کسی خودجوش نشود که چیزی یاد داده نمی نمی



8 
 

 «أَلَا فَاعْمَلُوا فِی الرَّغْبَةِ کَمَا تَعْمَلُونَ فِی الرَّهْبَة»

سوریه چه  گونه نیست. اینهای دیگر  شویم، ولی وقت فهمیم دشمن در حال آمدن است دست به سالح می وقتی می

هایی که باید با  ایم( ولی محرومیت )این عملی با رهبت است البته ما با رغبت رفته .اند ها آمده خبر است؟ داعشی

ها مثل اینکه در نقشه جغرافیای ایران نیست!  ریزی با رغبت دارد. برخی منطقه کارهای جهادی حل شود نیاز به برنامه

ما به آیا باید زور باالی سرمان باشد تا توجه کنیم؟ و عملیات کنند تا ما نگاه کنیم؟ ید اسلحه بکشند آیا حتما با

انفعالی برخورد کردن مانع  به اندازه نداشتن رغبتمان در خسرانیم. اما در حقیقت ایم اندازه ترسمان سازندگی داشته

 صالح انسان است.

 «طَالِبُهَا أَلَا وَ إِنِّی لَمْ أَرَ کَالْجَنَّةِ نَامَ»

 ام که طالب آن خواب باشد. همن به اندازه بهشت ندید گوید می

 «وَ لَا کَالنَّارِ نَامَ هَارِبُهَا»

خواهند ببرند جهنم و یک جای  خواهم بروم جهنم، ولی خواب است. مثل اینکه کسی را می گوید که نمی یعنی می

 وید نبرید. )در حالی که خواب است(گ هولناک، ولی می

  «یَضُرُّهُ الْبَاطِلُ  أَلَا وَ إِنَّهُ مَنْ لَا یَنْفَعُهُ الْحَق»

 اند. اند که چنین سخنانی گفته ای داشته نگاهشان به چه بوده و چه غصه السالم( )علیهدانیم که حضرت ما نمی

 .رساند گویم، هر کسی که حق نفع برایش نداشت، حتما باطل به او ضرر می آگاه باشید! با قطعیت می

 « وَ مَنْ لَا یَسْتَقِیمُ بِهِ الْهُدَى یَجُرُّ بِهِ الضَّلَالُ إِلَى الرَّدَى»

باشد. البته  «تهدای»کند، اگر کسی نتواند برای خودش ابزار هدایت را فراهم کند، باید به دنبال  هدی طیف پیدا می

برو  باید گفتنیست همسرش را عوض کند بلکه  کهقرار  .هبد شد یه زیاد است، مثال ازدواج کرده و همسرشتوج

ها غافل ماند. کسی را توصیف  نباید از هدی های خوب، دوست خوب و غیره. مسجد خوب، برنامه «هدی»دنبال 

 خدا هدایت دارد. کنیم که در زندان است و این ابتالست و در زندان هم می
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اگر  وگرنه مجنون است که برود خوش باشدعقل ندارد و  ؛دهم را تشخیص نمی «هدی»اگر کسی گفت که من 

 شناسد. عقل دارد پس باید قبول کند که حق و هدی را می

 «وَ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّاد  أَلَا وَ إِنَّکُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ»

پیامبر عشایرنشین است. مهاجر الی ربّ بوده  السالم( )علیهکرد. حضرت ابراهیم ایر زندگیبدانید که باید مثل عش

جا زندگی  ساعت دیگر بنا داریم فالن 2مثال  است. کسی فکر نکند که تا آخر عمرش تهران یا فالن شهر است.

 ام که معنا ندارد! کنیم، این که من به بالشتم عادت کرده

 «[ أَخَافُ ]عَلَیْکُمْوَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا »

گویند که فالن بن  به ما می السالم( السالم( بدانیم، و بشنویم که حضرت)علیه )علیهامروز خود را میهمان امیرالمومنین

 ترسم بر دو چیز: فالن من از تو می

 « عَلَیْکُمُ اثْنَتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَل»

 طوالنی داشتن است.یکی تبعیت از هوا و دیگری آرزوی 

 خواهند، همان را فراهم کنید. ببنید آن دنیا از شما چه می

 «غَدا  [ تَحْرُزُونَ بِهِ أَنْفُسَکُمْ فَتَزَوَّدُوا فِی الدُّنْیَا مِنَ الدُّنْیَا مَا ]تُحْرِزُونَ»

 به توشه گرفتن خود را توصیه شده است.

 :32خطبه 

دسته  4هایشان به  گینی است، و خیلی جالب مردم را از منظر عملاین خطبه را خودتان بخوانید که خطبه سهم

 کنند. این را حتما مطالعه کنید. بندی می طبقه

 این خطبه بسیار تحلیلی است.
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 :42خطبه 

 ای جدید است. اینکه این خطبه ادامه قبل است یا خطبه

 (من کالم له ع و فیه یحذر من اتباع الهوى و طول األمل فی الدنیا 42)

« لْهَوَى فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّفَأَمَّا اتِّبَاعُ ا 484إ   الْأَمَلِ  وَ طُولُ  الْهَوَى  [ اثْنَانِ اتِّبَاعُ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْکُمُ ]اثْنَتَانِ»

برد.  ای می ی از آن بهرهشد و هر کس حق در سوره عصر را بررسی کردیم، حق آن رحمتی بود که از آسمان نازل می

شود. صدّ شبیه همان سد فارسی خودمان است. یعنی  گوید که حظّ انسان با اتباع از هوی از حق کم می جا می که این

 شود. مانع حق می

اگر جلوی هوای خودت را بتوانی بگیری،  رفتن یعنی فهمیدن و زیارت این سخنان. السالم( )علیهزیارت امیرالمومنین

 ای. اندازه که توانستی از حق بهره بردهبه همان 

 «فَیُنْسِی الْآخِرَة وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ»

گوییم طوالنی بودن آرزو امل است ولی  یعنی شغلی که فقط در دنیا جوابگوست. ما می «امل»

مال و اهل پیدا  فرمایند که امل یعنی طلب کردن شئ دنیایی برای دنیا. یعنی ممکن است می السالم( )علیهامیرالمومنین

 شود. طول االمل موجب فراموشی آخرت می داند. می «امل»ها را  نای السالم( )علیهکند ولی حضرت

  «بُّهَاأَلَا وَ إِنَّ الدُّنْیَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاءَ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ کَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ اصْطَبَّهَا صَا» 

رسد  هایش مانده است یعنی تا به شما می اید و ته ظرف چربی ظرفی دارید، غذا خوردهمثل این است که شما 

 گویند که غذا تمام شد. یعنی ته مانده غذاها هست. دنیا چنین است. می

تَکُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا فَإِنَّ کُلَّ وَلَدٍ سَیُلْحَقُ أَلَا وَ إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَ لِکُلٍّ مِنْهُمَا بَنُونَ فَکُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَ لَا »

 « [ بِأَبِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ إِنَّ الْیَوْمَ عَمَلٌ وَ لَا حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لَا عَمَل ]بِأُمِّهِ

 هم آخرت بنون دارد و هم دنیا. 

کنید، دیگر دنیا  شود. وقتی کاری برای دنیا می پدرش ملحق می آخرت و دنیا هر دو بچه دارند. چون هر ولدی به

 این خسران است. نیست که آن عمل به آن برگردد و
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 دومساعت 

به ما  ؛شود شویم و در مورد شخصیت، اختالل و مباحث رشد بحث می وقتی با روانشناسان وارد صحبت می

باز  ،هستعمل هم در نظرمان  البته :گوییم رفتاری است. ما میشبیه رویکرد شناختی یا گویند: که روش کارتان  می

شناخت  :گوییم ما می ،تان رفتاری استدرویکر :گویند در مواردی می یا رویکردتان شناختی است. :گویند هم می

 هم در نظرمان هست.

جزیی از رفتار را  ، یعنیگویند رفتار . به خاطر همین وقتی میت دست روانشناسان غربی نبوده استقرآن و روایا

فکری قادر نیستند  جزیی از شناخت در ذهنشان است. در نظامیعنی گویند شناخت،  اند بشناسند. وقتی می توانسته

 شناخت یا عمل را تعریف کنند. 

 شناخت، ایمان، تفکر و خیلی چیزهای دیگر در ؛ مواردی چونمثال از عملشویم  ولی وقتی وارد فرهنگ قرآن می

کنند بدانند مشکل در این  پژوهشتند در مورد عمل آید. اگر دوستانی خواس در می مواردخیلی نیز از علم  آید. می

 . ایم آورده ما بیشترین تعریف را از کلمه عمل دردانند.  موضوع این است که همه عمل را بدیهی می

 بفرمایند. اند، لطفا بیان نکردهدوستانی که هفته قبل تعاریفشان را 

 عبادت بواسطه اسماء الحسنی را عمل گویند.  :تعریف اول

 (180 اعراف)فَادْعُوهُ بهِا وَ ذَرُواْ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فىِ أَسْمَئهِ سَیُجْزَوْنَ مَا کاَنُواْ یَعْمَلُون   وَ لِلَّهِ الْأَسمْاءُ الحْسْنىَ استنادات:

ون تواند تعریف عمل باشد چ کشاند که جزای شایسته دارد. بنابراین نمی دعا بواسطه اسماء، انسان را به عملی می

 شود مقدمه عمل و خود عمل نیست.  می

های کشیده شدن به عمل صالح، دعا بواسطه اسماء الحسنی است. عمل صالح فقط از اسماء الحسنی به  یکی از راه

راهی باشد که هم  تعریف باید همه مراتب را در برگیرد و جامع و مانع باشد. تعریف باید در چهارآید.  دست نمی

 از آن استخراج شود.بنیاد و هم مهارت 
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پذیرش ثانوی بر مبنای شاکله است که دارای جهت، نتیجه و اثر است و فقط تا اجلش قابل پذیرش  تعریف دوم:

 است. 

 مرتبه بعد از ایمان است پس پذیرش است. آیه قل کل یعمل علی شاکلته. اثر هم به خاطر جزاست. عمل  استنادات:

اگر بگویید بروز . اید گرفتهایمان را جنس عمل یعنی ه برمبنای شاکله باشد. کاید  گرفتهایمانی شما جنس عمل را 

یومنون را مساوی توانیم بگوییم عمل همان ایمان است.  شود. پذیرش همان ایمان است. نمی پذیرش تعریفتان بهتر می

 اید. باید اول ثابت کنید تا ما این جمله را بپذیریم.  یعلمون قرار داده

روایت ایمان مساوی عمل نیست.  است. طبق اینعمل به ارکان اقرار به زبان و ، قلبایمان سه جزء است. معرفت به 

 بلکه عمل جزیی از ایمان است. 

 بقای نعمت است.  عمل موجب تعریف سوم:

 الحول و ال قوه اال باهلل.  استنادات:

 یکی از آثار عمل بقای نعمت است ولی تعریف عمل نیست. 

 (96نحل واْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ)لَنَجْزِیَنَّ الَّذِینَ صَبرَ یَنفَدُ وَ مَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَ  مَا عِندَکمُ

 (97نحلجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ)وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَوةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَ  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثىَ

کند. عمل آن چیزی است  رساند و حیاتی جاودان به نام حیات طیبه به او عطا می عمل آنچه انسان را از فنا به بقا می

 رساند.   پذیر وجود دارد به بقا می که باعث تبدیل آنچه در دنیا بعنوان امکانات زوال

همان  «عین»و  است« عین»دهد. تفاوت امل و عمل در  امروز خواندیم تفاوت امل با عمل را نشان می ای که خطبه

 علم است که در عمل وجود دارد. امل پشتوانه و عقبه ندارد. پشتوانه عمل، علم است. 

 ر. همان بست موفقیت در ایجاد تغییر در بستر متغیر با استفاده از ابزار تغییردهنده تعریف چهارم:
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 بستر متغیر تابعی از عمل است. 

 کند؟ کند یا بستر متغیر عمل تولید می آیا عمل بستر متغیر را تولید می

. این موضوع در آیات و روایات آمده است. عمل به واسطه فضاهای متغیر، احسن گیرد عمل در بستر متغیر شکل می

تغییر یعنی از حالی به حالی شدن و صیروریت یافتن. شود. ما یک تغییر داریم و یک ثبات که مقابل هم هستند.  می

حسن، بهاء، جمیل همه به خاطر ثبات هستند. اگر متغیر هم ثبات یعنی جلوه کردنی که صیروریت در آن نیست. 

 کند و نمایشگاهی برای ثبات است.  ای دارد به خاطر این است که ثبات را حمل می جلوه

عمل مختص کند. تغیر ویژگی دنیا و ثبات ویژگی آخرت است.  و جریان پیدا میشود  ریح یا باد گرم و سرد میمثل 

شود. در این بستر باید کاری بشود که محصولش  یک بستر متغیر است. اگر دنیا برداشته شود عمل هم برداشته می

 برایمان ثبات داشته باشد. 

قتی متغیری در بستری متغیر بتواند به ثبات و شود. کنش و واکنش نفس در بستر متغیر که منجر به نتیجه ثابت می

 گویند. می عملبرسد این را 

ای  عمل واسطهافتد.  . جزا و جهنم در اثر نداشتن عمل اتفاق میتواند ثابت شود غیر انسان که نامش عمل است میت

 ای ثابت است.  برای رساندن نفس متغیر در بستر متغیر به نتیجه

بروز و ظهور باور انسان براساس توان او همراه با قصد بصورت اکتساب خیر و شر، قابل ثبت و وزن  :پنجم تعریف

 شود.  شدن که قابل رویت است و صالح یا طالح بودن آن موجب فالح یا خسران فرد می

 ی بود. عمل . در تعریف قبلی عمل صالح بود و جهنم به خاطر بیوجود دارددر این تعریف عمل صالح و ناصالح 

 که قابلیت ارتقا دارد. در بستری متغیر و دارای اجل تجسم اراده قابل ارزیابی  تعریف ششم:

*** 
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ها مختلف  دیدگاه د.کامل کند و تعریف نهایی ارائه دهاز این تعاریف را تعریف داریم. هر کسی یکی  15حدود 

 است و هرکس ممکن است یک وجهی برایش مهم باشد.

 مل آموزش دادنی است و پشتوانه دارد و حتما باید متکی به علم باشد. ع

کند و همین اجزا خودشان اجزا پیدا  ی اجزا پیدا میسازانه یا نظام سازانه است و یکسرتعریف معناشناسانه، فرآیند

شود. مثال  تر می مولفه را طوری انتخاب کنید که اجزا داشته باشند تعریفتان کامل ،ای کنند. اگر در تعریف کلمه می

  قبل از وقوع. دیگریعمل واقع شده و  یکی ؛توانیم داشته باشیم در مورد عمل دو تعریف می

 گردد. محصول یا حرث نفس که از او جدا شده و بصورت معلوم یا جزا برای او قابل رویت می عمل واقع شده:

 گردد( قابل علم می)

 شود عمل. آنچه حاضر است نزد نفس بصورت علمی و رویتی.  می «ما»علمت نفس ما احضرت.  استناد:

 افتد.  زینت عمل گاهی اوقات بعد از عمل اتفاق می

 تواند در دنیا جزای آخرت و جدا از او که میای است )وسیله، ابزار یا سببی( برای نفس  واسطه قبل از وقوع عمل:

 ع بخشد. یرا نصیب فرد کند و نفس را ترف

 . «الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه» استناد:

 . «اعملوا آل داوود شکرا وابتغوا الیه الوسیله»

 واسطه در این تعریف ممکن است ایمان یاعلم باش. علم یا ایمانی که به حد وساطتت رسیده باشد.

شود عمل و در دنیا جزای  فاق به مسکین واسطه برای نفس است که میروایت است که مسکین رسول خداست. ان

انما نطعمکم لوجه »در سوره انسان است. آیات ابرار همه در همین موردند. مورد آخرت را برای انسان رقم بزند. این 

 . «اهلل و النرید منکم جزا و ال شکورا

رسد  از تدبر در کتاب شروع شده، به تغیر میکند، کتابش دو بخش دارد.  پژوهشاگر بنا شد کسی موضوع عمل را 

 شود.  رسد و در آخر ثبت می حال به حال شدن می بعد به و
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 اِحکام نفس را عمل گویند. 

 سوره مهمی برای این کار است.  ءسوره اسرا

ند. البته کار و کار ک کردهاستخراج  را ها کند باید تک تک مولفه پژوهشعمل  موضوع اگر کسی بخواهد روی

ها را  همه اختاللشود.  نتیجه برسد علوم اجتماعی و روانشناسی را مسلط می این اگر کسی به اماعظیم و سختی است 

 خواهد.  پژوهشی می زمانساعت  500 محقق یک رسیدن به چنین چیزی برایشناسد.  در حوزه اجتماع و فرد می

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
   صلوات )عج(


