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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 1/11/49  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( سوم  جلسه  )    ماعون  سوره مبارهک           

 

 :ی دینیشناسی تکذیب دین در جامعهی خانم برومند با عنوان آسیبارائه الف(

اند: تکذیب در قید عبودیت، قید تعریف دین ضرب کرده 3مولفه رسیدند که تکذیب را در  3با توجه به تعریف دین به  

 مندیریزی، تکذیب در قید غایتتکذیب در قید برنامه

یتیم شاخص است؛ و سوال این است  «عّدَ»ی کفاری باشیم و خواستیم تکذیب دین را بسنجیم، یک جامعه اگر ما در

مسکین دارند مثل رعایت  «حض»کافرند، ولی در آن جامعه دعّ یتیم ندارند و  همگیای داشته باشیم و شاید یک جامعه

 شود.می شود زیرا استثناءمقررات راهنمایی و رانندگی. پس این شاخص نمی

تکذیب دین موجب دعّ »توان گفت که هست باید تکذیب دین را نشان دهد. با یقین میشاخص یعنی اینکه هر جایی 

ی توان با یقین نتیجهتوان گفت که عدم دعّ یتیم یعنی تکذیب دین نیست. زیرا دعّ یتیم را میولی نمی «شودیتیم می

ای مثل ژاپن دعّ یتیم ندارند و اینجا به تکذیب دین رسید. زیرا در جامعه توان با دعّ یتیمتکذیب دین دانست ولی نمی

 !!!گیر می افتیم که مطلب را عوض کنیم یا سوره را

و گاهی زیر. مثال زن در خصام غیر مبین است، یعنی است نسبی هستند مثال یک موضوعی گاهی رو  «علن»و  «یخف»

 است.  «مبین»چزونه که مخفی است و مرد هم مبین است ولی در چیز دیگری زن می

ها را خوب های قیاس و مقدمهبیاورید باید حدّ وسط در را خوب بقیهی ماعون ریای زن و مرد و برای اینکه در سوره

 بچینید.
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 :زندگی به سبک سوره ماعونبا عنوان خانم افشار ی ارائهب( 

 انتزاع است و یکی مصداق.سهو در نماز همان تکذیب دین است که یکی 

کند و هر ها مراعات میند، خدا در سورهزنها برچسب نکه به آدم دارندکنند که سعی ای برخورد میهای به گونهسوره

آید از نفاق اینجا استفاده کند تا دهد مثال کسی که ریا کند منافق است و خدا نمیجایی هر صفتی را به افراد نسبت نمی

 نشود. خراباین کلمه 

 کنیم.کند که شما وقتی سهو در نماز دارید بگویید منافقم. الزاما کاهل در نماز را با نفاق تداعی نمیخدا کاری نمی

جود دارد ولی خدا بینید و با اینکه معنای برخی مفاهیم وها این ادب را میی سورهادب قرآن خاص است و در همه

 زند.الکی نمی و برچسب مارک

 

 :مراتب ه موضوعب نتوجه دادبا  رضویخانم ی ارائهج( 

. کذب و دین را سرچ کردم که به چند سوره باشددارای مراتب میدارد ولی  یی کذب نگاهی صفر و یککلمه

ی مقابل است. وقتی یک واژه در مراتب پردازد که نقطهی زمر بیشتر به عبودیت و تصدیق دین میرسیدیم، مثال سوره

 ی مراتب تجلی یافته است.در کلیهی کلمات سوره بررسی کرد زیرا در کلیهتجلی دارد باید روح آن واژه را 

ی ساختار بیان حقیقت حاکم بر هستی است، برای فهم ساختار باید از واژگانی استفاده کرد که در مراتب تجلی واژه

 یابند. می

 

  :اخوت استاد اتتوضیح

-ی افراد حاضر در جلسه تشکر میزاده و کلیهاخالق و شهیدها برومند و افشار و رضوی و خوشبه صورت ویژه از خانم

 کنیم.

 .برای قدردانی از این بزرگواران صلواتی عنایت بفرمایید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
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بتوانند عطای  تاقصد ما از این کار تضارب افکار و نظرسنجی بوده است. اگر مطلبی سخت است باید بازخورد بدهید 

 تری را به مخاطب تقدیم کنند.دقیق

کنید یک سیر مراتب در سوره به صورت واضح قابل با داللت ظاهری نگاه می به آن ی ماعون وقتیی مبارکهسوره

رود تا نماز ریایی و منع ماعون و اتمام ی دوستان اشاره کرده بودند، سهو در نماز و بعدش میرویت است که البته همه

کی در عمل بینید که هر کدام در قسمتی است یکی در توجه فرد است و یکی در ادراک فرد و یرا می سوره، وقتی این

سهو . افتدی توجه اتفاق میو این یعنی بخشی انتزاعی و مفهومی است و بخشی در درون و الیه فرد نشان داده شده است

سهو باشد ولی تکذیب دین معرفت است و  و مدل توجه است هر چند مدل توجه جنسش ادراک در نماز ادراک نیست

سی نماز بخواند و وضو فهمد مثل اینکه ک. و ریا نمود عملی است، سهو در نماز را فقط خود فرد میدر نماز ادراک است

 رفتار است. ، هر دو ازد، نماز ریایی و منع ماعوننداشته باش

-ی ماعون میکنیم سورهیزی اطالق تعریف مراتب میاگر کسی بخواهد بحث مراتب را بداند باید بگوییم که به چه چ

 تواند به ما کمک کند.

ی شناخت و رفتار و توجه ها در بدو امر الزم است مثال مراتب در ناحیهگوییم که توجه به آنچند وجه از سوره را می

 کنیم.استنباط میانسان چه تاثیری دارد؟ بحث را دوباره انتزاع کردیم و موضوعی به نام فهم مراتب را 

 آورد؟توان از این سوره انواع را درو آیا می مراتب انواع دارد( 1

 توان تعامل بین مراتب را شناخت؟( چگونه می2

خواهیم ساختار خانم رضوی خیلی جالب به ساختار اشاره کردند، بحث مراتب بسیار به ساختار نزدیک است، امروز نمی

-ی ساختار شبیه دین است، اگر خواستید در قرآن کار ساختاری انجام دهید با کلمهکلمهرا توضیح دهیم ولی بدانید که 

 ی دین وارد شوید که ما بعدا به این خواهیم رسید.

 دهد.جریانی از نزول و صعود که از باال به پایین و بالعکس است و حقیقت را در مراتب مختلف تجلی می

 طبع ساختار همین مراتب است.
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 خواهیم صحبت کنیمموضوع می 3ع به امروز راج

 چیستی مراتب؟

 انواع مراتب؟

 تعامالت بین مراتب؟

 چیستی مراتب:

گیرد، وقایع متناسب با آن ها و بسترهای مختلف قرار میاز کجا مفهوم مراتب را فهمیدیم؟ وقتی یک جریانی در عرصه

از آن عرصه و بستر قابل رویت است، خود جریان دهد. در این صورت آن جریان در لباسی بستر را از خود بروز می

یت ؤآن عرصه را باید بپوشد و خودش را قابل ر چون یک حقیقت است باید در عرصه و بستر قرار گیرد، در واقع لباسِ

 شود.کند که به این سیر و جریان، مراتب گفته می

 یم.ی دیگر، که فعال با آن کاری ندارمرحله: سیر از یک مرتبه به مرتبه

 غیرهی از روح دارد و علقه حدّ بیشتری از وجود دارد و ضبهترین مثال سیر انسان در جریان خلقت است مثال نطفه یک ح

 شود.. پس حقیقت در سیر مراتب جاری می«انشاءناه خلقا آخر». تا اینکه برسد به 

گیرد، مثال آب، آب است ولی اگر ظرف یک کاسه باشد یا استکان یا کند و حقایق را میبستر یک ظرفی ایجاد می

 گوییم.شود، به این محدودیت بستر، لباس و حدّ زدن حقیقت میمتفاوت می غیرهبشکه و 

یت تکذیب دین است( انسان ؤ)که بحث اصلی ما ر یت کنیمؤها را اگر بتوانیم با هم ببینیم و ردر واقع ما بسترها و عرصه

د حق را احد و واحد ببیند در عین اینکه عالم خلقت در نهایت کثرت است، اگر چنین شود وحدت را در عین توانمی

 کثرت خواهد دید.

روح واحد است، خدا هست ولی در بسترهای مختلف متفاوت است، هیچ وجودی غیر از وجود نیست، هست از حقّ 

کند، اگر در نفس افراد را متفاوت می ،یکسان است و تفاوت بسترها اناست. هر جایی که حق و وجود داریم جنسش

 شود. منی این حقیقت جاری شود به صفات مطلوب تبدیل میؤم
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ی ضاند، که هر کدام حها همان مراتبکنید، جلوهها مشاهده میی حقّ است یعنی اینکه شما حق را در جلوهعالم جلوه

 شود معنای مرتبه.می دهند. ایناز حق یا هست را نشان می

د و ند عرضی باشنتوانشود، مراتب نمیمراتب عرضی به اعتبار مراتب طولی مرتبه نامیده می. اندمراتب طولیدر کل 

 د.نحتما باید طولی باش

 مند شود.تواند از وجود بهرهتواند از وجود بهره ببرد؟ هر قسمتی از موجود میچه قسمتی از موجود می

ی موجودات در هیچ کنند و رابطهشوند یعنی نسبت به هم رابطه پیدا میاتب، موجودات دارای مختصات میبراثر نظام مر

ی عرضی ببنید ولی دست به صورت جداگانه حالتی عرضی نیست، مثال ممکن است که دست را با بدنتان در رابطه

کنار هم بگذارید و آتش بگیرند این طور نیست  ی شیمیایی رایعنی این طور نیست که دو ماده گیرد.وجود را از خدا می

که هم جواری را علت آتش گرفتن بدانید بلکه ارتباط این دو یک اقتضایی ایجاد کرد که منجر به نزول یک حقیقت 

 شده است.

الهی ی خواهد که یکی ارادههای مختلفی میبرای اینکه یک معلول اتفاق بیفتد علت»ی عرضی یعنی اینکه بگوییم رابطه

 کنند.اسباب قابلیت تاثیر و تاثر را ایجاد میاشتباه است،  این که البته «است

از  ضخوریم که این دو علت و معلول است ولی حگیرند گول میربط همیشه از وجود است ولی وقتی کنار هم قرار می

 ها تاثیر و تاثر داشته باشند.وجود است که موجب شده است که این

اش رسیده دهید در ظاهر این است که از این گوشی پیام به گوشی کناریدارید به هم پیام میمثال وقتی با دو گوشی 

 است ولی در حقیقت پیام به مخابرات رفته و به گوشی بعدی رسیده است.

-استیال و استعال دارد، پس علی ،همیشه علت و عامل هر تحقق و هر کاری است و تفوقو آن وجود بسیط و ثابت است، 

 در بستری است که وجود نازل شده و غیر او نیست. و آن زنیمحرف میما ینکه رغم ا

ببینیم خدا این موضوعی که خیلی هم انتزاعی و قامض است را به چه صورتی در سوره بیان کرده است که شما به هیچ 

 فهمید مرتبه یعنی چه؟فهمید ولی دقیقا میوجه حالت قامض نمی

 ی هستی که کامال واضح و مبرهن است.ه به نام فلسفهخدا یک کالس درس تشکیل داد
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 کنیدآید به طور طبیعی برخورد نمیتوان فهم مراتب کرد؟ لذا به ایراداتی که به ذهنتان میچگونه از سوره می

ی ضعیف و یا اش را برخوردهای ناپسند با طبقهدر یک آسیب اجتماعی قرار می گیرید، آسیب اجتماعیشما در سوره 

مسکین و یا طبقات ضعیف نباشد بلکه یک آسیب  ،گوید ماعون الزاما یتیممثال وقتی می .نیازی گذاشته استهر 

 اجتماعی است.

توانیم یت مشخص و دقیق داشته باشیم که میؤها رتوان از آنبرخوردهای بد اجتماعی را هم آورده است که می

 مثال بیاوریم. های آن را به عینه در خود و دیگران مشاهده ومصداق

-ی آن آسیب قلمداد کرده که خیلی درونی است و نمیی توجه انسان به عنوان ایجاد کنندهآسیب اجتماعی را در الیه

 گذاشته است. «سهو»تر برده و اسمش را داخل (نه چیز دیگری را)توانیم همین طوری ببینیم و همین را 

یعنی چه را روی تصدیق و تکذیب نسبت به دین برده است یعنی روی اینکه بگویید توجه انسان ایراد دارد یعنی چه؟ 

 گیرد.ادراکش برده است، فاصله می

ی اجتماعی انسان است، گویی یک اتفاق ی توجهات و عرصهی ادراکات و عرصههاست که عرصهیک قسمت عرصه

 ه آن عرصه باشد.عرصه به نمایش گذاشته شده است و انتظارمان هم این است که بروزاتش شبی 3در 

 گوییم یک انسانی هست که برخوردش اینگونه است و علتش فالن است.ما می

خواهم یک انسان شما یک فکری دارید، شما یک توجهی دارید و شما یک رفتاری در فضای بیرون دارید، گاهی می

گوییم انسان در فضاهاست را از سوره می گویم یکیعنی اینکه می .یک کلیتی بدهم خواهممی را بررسی کنم و گاهی

 کنیم.ولی قانون و شاخص کلی را مطرح نمی

طورند وابسته به فهم نظام مراتب است. ما کاری هاست، یعنی اینکه بفهمید همه اینای کارش فهم همین تالزمنظام مرتبه

 تلف بروز دهد.ی مخعرصه 3تواند یک حقیقت را در گوییم که انسان میبه این نداریم و می

 3ی متفاوت مشاهده کنیم. آیا اینکه چیزی منشاء واحد دارد و در عرصه 3رخداد را که دارای منشاء واحد است در  3

 حکم است. 3حکم؟ که جواب  3یابد یک حکم دارد یا ی مختلف بروز میعرصه
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بیند، یک الیه میها را در ط کند که اینشود انسان نباید احکام الهی را باهم خلوقتی یک حرفی دایره مدار مراتب می

تواند آنالیز مراتب کند و حکم را تعمیم می دهد مثال یکی آسیب اجتماعی بحث ی مشکل انسان این است که نمیهمه

ش فعال نیست بینید که سیستم توجهادراکش مشکل دارد و گاهی یک بدحجاب می کند که گاهیحجاب را بررسی می

ن دعّ یتیم دارند، ی مکذّبین دیکنید این است که الزامی ندارد که بگوییم همهبندی میموضوعات را الیه. وقتی غیرهو

کند، حکمی در توجه و حکمی برای ادراک و حکمی در شود برای هر الیه حکمی پیدا میبندی میولی وقتی الیه

 رفتار.

 با توجه به بسترها باید احکام را استخراج کرد.

، مطفف سوره مطفف است در پایانبحث ففین مثل همین سوره بحث مراتب است که مثال اول سوره که ی مطسوره

 کند.ی صفات و صفات را مشخص میشود، انگار دارد ریشهکفار و مجرم می به تبدیل

بگوییم مکذّب خواهیم سهو در نماز را در خودمان کور کنیم، اگر بخواهیم ویل سوره را خوانیم و میی ما نماز میهمه

ممکن  دهمم که اگر فالن کار خوب که دارم انجام میفهمم مینظام مراتب ببینشود. اگر در دین که خیلی ناجور می

 شود.که همان کار خوب هم اصالح می رشحاتی از تکذیب دین داشته باشم. است

مرتب با ماعونم ارتباط برقرار  کنیم.فراهم میکنیم و برای خودمان امکان ارتقا را ی خودمان نزدیک میسوره را به مرتبه

 کنم.می

*** 

 «ساعت دوم»

 سهو در نماز دارد.  ،مبحث سهو در نماز مرتبه دارد. هر کسی به میزانی

 تکذیب دین شاخه دارد و سهو در نماز، منع ماعون و... بروزهای تکذیب دین هستند. 

 از جزء، جزء از کل یا بدل اشتمال؟ ها در سوره از چه نوع بدلی هستند؟ بدل کلسوال: الذی

آییم. سوره را با مصلی که با طبقات ضعیف برخورد ناپسند دارد، حتما سهو در نماز دارد. از آخر سوره به اول سوره می

 کنیم که منع ماعون دارد. ای را بررسی میکننده موضوع ما است. ما مصلیبرخورد بینیم. مصلی ساهی بدنگاه خاص می
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و اگر این سهو در نماز ادامه پیدا کند در  باشد ولی منع ماعون نداشته باشد ای باشد که سهو در نماز داشتهمصلیشود می

کند گیرد. سهو در نماز سببی است برای منع ماعون. سبب است نه علت. سبب اقتضا ایجاد میمعرض منع ماعون قرار می

 شود. گوییم چنین اقتضایی ایجاد می، ما میمنیکدرصدی و قطعی نیست. ما تالزم ایجاد نمی و صد

 کند. میمنع ماعون دارد و سهو در نماز دارد، کذیب در دین یک انسان در این سوره هست که ت

مباحث این چنینی که مربوط به نظام مراتب است چالش دارد و با این بحث بابش باز شد. با این موضوع باب خیلی علوم 

شود. اگر خواهد. انسانی که نظام مراتب را بفهمد، انسان حلیمِ لطیفِ واسع الحال میحوصله می ولیشود برایتان باز می

 شود. ها اختالف ایجاد میآورند. در خانوادهاین فهم حاصل نشود مباحث دینی جمود، انقباض و سرسختی به بار می

 کنیم تا مشکالت حل شود. ها را دوباره مرور میبحث

 شود. اجتماعی به ریا تبدیل می ینماز در عرصه

ممکن است کسی منع ماعون نداشته باشد ولی نماز ریایی داشته باشد. ممکن است منع ماعون داشته باشد ولی نماز ریایی 

نداشته باشد. ممکن است سهو داشته باشد ولی نماز ریایی و منع ماعون نداشته باشد. یک مصداق خاص از نمازگزاران را 

 دهد. نشان می

ربط خواهیم این عوارض را به هم های این سوره هرکدام مستقل هستند. الزاما نمیموضوع اول ما این است که عارضه

 کند. دهیم. خدا طیف خاصی را برای مشاهده معرفی می

گرایی ندارد. یعنی موضوع جزا و پاداش برایش نگری و آخرتسوال: تکذیب در دین چیست؟ یعنی کسی که آخرت

 ایم نه دین اسالم.داند. دین را جزا گرفتهولویت اول نیست. بهشت را نسیه میا

 کلمه در "فاء "حرف و است، جفا به و زور به کردن رد معناى به "دع "کلمه "الْیَتِیمَ یَدُعُّ الَّذِی فَذلِکَ "المیزان : 

 فذلک تعرفه لم فان بصفاته، فعرفته بالجزاء یکذب الذى أرأیت" کالم تقدیر و است، شرط معناى توهم براى "فذلک"

 اگر شناختى؟ است تکذیب الزمه که صفاتى راه از کند، مى تکذیب را جزا روز که را کس آن آیا یعنى است، "...الذى

  عمل عاقبت از و کند، مى جفا را او و راند، مى خود خانه در از زور به را یتیم که است کسى او که بدان پس نشناختى
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 و ترسید، مى خود عمل عاقبت از و داد، نمى خود به را جرأتى چنین داشت نمى انکار را جزا روز اگر و ترسد، نمى زشتش

 ".نمود مى ترحم یتیم به ترسید مى اگر

کند. مکذبی را ببین که دع یتیم و الیحض علی طعام مکذب دین کیست؟ کسی که تکذیبش را بواسطه دع یتیم ابراز می

کند. فاء در این جا فاء ها را دارد بیان میهای مختلفی دارد و این سوره این حالتدارد. تکذیب در دین حالتالمسکین 

 تفریع است. 

 دهد. دهد. تکذیب در دین را در سه حالت مختلف نشان میاین سوره یک اتفاق را در سه بستر متفاوت نشان می

ها رعایت شده و شود. فاصلهو اقتضائات مربوط به خود بررسی می در نظام مراتب هرچیزی سر جای خودش و در عوامل

 شود. همه چیز با همه چیز ادغام نمی

پرسند که چرا شما به تارک نماز می )صلی اهلل( خواندند: از پیامبریک روایت از من الیحضره الفقیه که یکی از حضار 

فرمایند که زانی به خاطر یک لذت آنی و شهوتی می اهلل()صلی  گویید. حضرتگویید ولی به زانی کافر نمیکافر می

عملی را که باید انجام  ،ولی تارک نماز براساس یک باور کندکند و پس از مرتفع شدن نیازش دیگر گناه نمیگناه می

 دهد کنار گذاشته .

اش کم نسبت به قضیه کلیه فائدهه جزئیه شود. بحث اینجاست که آیا قضیاش کم میای جزئیه باشد، از فائدهوقتی قضیه

 شود که قضیه جزئیه را به قانون تبدیل کرد و بعد قانون را تعمیم داد نه شخص را. شود؟ میمی

مجموعه سهو نماز قرار دارد. که البته ریا را فقط خود  فهمد که زیرداشت میشدن  میل به تماشاو  منع ماعون اگر کسی

فهمد که چقدر در نمازش سهو توسط دیگران را ندارد. پس فرد از ریا و منع ماعون میفهمد و قابلیت تشخیص فرد می

 دارد.

ری این توان شناخت. یکی این که مکذب در دایره اسالم باشد و دیگسوال: در سوره مکذب دین را با دو پیش فرض می

اند. موضوع دیگر اینکه مکذب دین داده و تفاسیر با پیش فرض خودشان درباره این سوره نظر که در دایره اسالم نباشد

 در قرآن خارج از دین اسالم است در حالیکه در این سوره مکذب دین از بین مسلمانان است.  

. بحث اریم که داخل در دین اسالم باشندهایی دجواب: مکذب در قرآن زیاد آمده است و در جاهای دیگر هم مکذب

 تشخیص ندهیم فاء در این سوره به چه معناست . اصراری نداریم که همان  دیگر شناخت سیاق است. ما ممکن است که
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خوانیم. قسمت اول سوره تکذیب دین است با اول متوجه نوع فاء بشویم. با فرض مجهول بودن فاء بقیه سوره را می

ء در این جا ها تناظر دارند. فاقسمت دوم توبیخ مصلی با جهت منع ماعون است. در دو قسمت جهت .جهت دع یتیم

 کند. ارتباطی منطقی و عینی بین دو قسمت برقرار می

 سوال: چرا ارتباط بین دو قسمت منطقی و عینی است؟ 

توانستیم دو قسمت سوره را از هم بخاطر تشابه دو قسمت . اگر فاء هم نیامده بود به لحاظ کالمی و سیاقی نمی جواب:

 جدا کنیم. 

 

 های مختلف. ی عرصهدهیم فهم مراتب است بوسیلهکاری انجام می در سوره ماعون :بندیجمع

 کند. . پس اول مراتب را از جهت درون و بیرون مشخص میاست و بیرونی انسان های درونی انسانی اول: عرصهعرصه

 ، عواطف، توجه )ساهون(، صفت )مصلی(، رفتار)دع یتیم(: ادراکتب از جهت ساختار وجودی انسانمرا

ها ادراکی، بعضی توجهی ها بررسی کنید. بعضی واژهتوانید مراتب ساختار وجودی انسان را از واژهر این سوره میشما د

 هستند.و... ، بعضی رفتاری 

تر از مسکین : دین، صاله، یتیم، مسکین. دین موضوعی مهیمن بر صاله است. یتیم از نظر آسیب سختمراتب درکلمات

 است. سهو، منع و تکذیب در درون انسان هم الیه الیه هستند. 

 

 موضوعات( تعریف کلمات )

 ها و انواعش فهم تنوع عرصه

 سیر موضوع به مسئله 

 تر است. ها هست ولی در این سوره عینیی سورهمراتب سیر موضوع به مسئله از اِحکام به تفصیل. البته در همه
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 های حاضر و غایب سوره. غایب و جمع و مفرد. فعلمراتب حاضر و 

 مراتب هستی به زندگی انسان از دین تا مَعَنَ. 

 مراتب مادی و معنوی 

 مراتب مثبت و منفی 

 کنیم. ها بحث میاهلل بعد روی اینشاءروی این مراتب فکر کنید ان

  

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  

 


