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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 81/2/59  اخوت  ی استادختم مفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( دوم  جلسه  )    فیل و قریش  سوره مبارهک           

 

شاءاهللکهبهبرکتعیدمبعثازهرنوعشرکوقیدوبندآزادشویمصلواتبفرستید.ان

بعضیازاعیادمثلعیدمبعثشأنوقدرشانمجهولاستوبرایاینکهاینمهجوریتکمشودبایدتالشکرد.

بدیلیدراهلل(وقرآنرابعنوانآخرینکتابنازلکردوایناتفاقبییبعثت،رسالتپیامبرخاتم)صلیخدابوسیله

عالماست.

هاست.منتهاقبلازاینکهواردسورهبعدیصدبندهمرورسریعسورهسورمبارکهفیلوقریشرامطالعهکردیم.ق

کنم.شویمچندنکتهعرضمی

یسورهسوالاست.یآیاتدرقالباستفهامنازلشدهاست.همهدرسورهفیلاتفاقجالبیافتادهایناستکههمه

بحاضراست.کهخطابشمخاط«المترکیففعلربکباصحابالفیل»استفهام اول:

«المیجعلکیدهمفیتضلیل»استفهام دوم:

اینمعطوفبهاستفهامقبلاست.«فارسلعلیهمطیراابابیل.ترمیهمبحجارهمنسجیل»استفهام سوم و چهارم:

«فجعلهمکاصفمأکول»استفهام پنجم:

هایتجزیهوترکیبرانگاهکردم.لمیجعل:ماضینقلیاست.یسورهرابایدبااستفهامبخوانیم.کتابهمه

نقشسوالدرفعالسازی یکیازمباحثمهماینسورهسوالواستفهاماست. بایدسوالیخواند. تاتهسورهرا

توجهوتفکر.
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هاییکهحالتاقرارگرفتنهیوبعدسوالکردنازآنامر.استفهامجلوهدادنامریبصورتبدیاستفهام اقراری:

این استفهامدارند ایننوع هستند. .نقلهایقرآنگزارهطور منطقهمهستند. در بدیهیهستندکه هایفطریو

ایرابدیهییافطریکند.تواندقضیهمتواترتاریخیمی

شوند.هاردمیایندارندوسریعازآنهایفیلوقریشنکتهکنندکهسورهگاهیافراداحساسمی

آورد.اگرمعلمیسرکالسنقشسوالدرنیازسازیمهماست.تاانسانبهنیازیدستپیدانکندعلمیبدستنمی

تولیدنکندعلمیتولیدنمی مدارساالنافرادصورتعلونیاز در میکند. را یادم به را وصورتعلوم خوانند.

آید.آورند.بهتناسبنیازافرادبرایشانسوالپیشمیمی

هایگریزانبودنجوانانماازمطالبدینیایناستکهزمینبرایریختناینبذرآمادهنشدهاست.یکیازعلت

اندبدوناینکهنقلونباتسرجوانانریختهکند.مطالبدینیرامثلاگربذررارویآسفالتبریزیمرشدنمی

برایهمه وبایدحفظشود. درصورتیکهحقیقتارزشدارد االنانجامنیازشانفعالکنند. تا یکارهاییکه

سازیگوییم.درحالیکهبایدزمینهکنیم.ماشوقدریافتحقیقتداریمواینحقیقترابههمهمیدادیماستغفارمی

عداینگوهررادراختیاردیگرانقراردهیم.بعدازخواندنسورهفیلاستغفارکردمبخاطراینکهبدونشودوب

فعالکردننیازدردیگران،علمرادراختیارشانگذاشتم.

بهقزوینرفتیم.آقاییبسیارفاضلومتدینیگفتند بهجاییرسیدمکهفهمیدمسوال»سفری بسیارمطالعهکردم.

هایشاستواگربخواهیمرویکردکسیراتغییررویکردهایهرانسانیازسوال«وضوعمهمیدرزندگیاست.م

تغییردهیم.همهدهیمبایدسوال ایشانبهکتابتفکریکتابهایشرا خواندم. کهدربارهسوالبودندرا هاییرا

مودبانهگفتندکهکتابتفکرپرسشیهمبهدردپرسشیرسیدهبودندوبااینکتاببامدرسهقرآنآشناشدند .

یکموسسه قرآننخورد. تحقیقیدر سوال. با رویکردها تغییر و بود محوریتشسوال که تاسیسکردند ایرا

اندودیدندحدودایکسومقرآنسوالاست.کرده

سوالمقدمه اینکه به گرفتمرسیدم مسئلدنبالبحثایشانرا استو مقدمهیمسئله دره سیر یموضوعاتو

شود.حقایقاست.اگرکسیبخواهدبهحقایقازپاییننگاهکندازسوال،مسئلهوموضوعشروعمی
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دراینسوره«ماسُئل»کنید،مسئلهاستیسواالتدقتمیشود.وقتیبهریشهنظاممسائلوموضوعاتتولیدمی

یسوال،مسئلهاست.مسئلهکیفیتفعلرباست.موضوعاتاصل

طوراستکهسوالمتعددترازمسائلاست.ولیبایدتوجهداشتکهممکناستسواالتمتعددبهیکنوعااین

مسئلهبرگردد.

گیرد.موضوعآنچیزیاستکهمتکلموضعپسمسئلهآنچیزیاستکهتوسطمخاطبموردسوالقرارمی

اشتهباشد.کندوممکناستربطیبهمخاطبندمی

شود.شودومسئلهدردرونمخاطبایجادمیتفاوتمسئلهوموضوعدرایناستکهموضوعتوسطمتکلمالقامی

شودیکچیزیهمموضوعباشدوهممسئله.باتوجهبهبسترهامی

آیادرزمانغیبتچیزیبهناموالیتوجوددارد؟

است؟آیااینوالیتفقیهیکهمامعتقدیمهمان

تواندشوراییباشد؟آیامی

مخاطبمی والیتفقیهیکه سواالتباالاینجا با اینمسئله است. مسئله والیتفقیه درباره زعمجامعه پندارد.

شودموضوع.مسئلهناظربهاعتقاداندمیدربارهوالیتعنوانکردهالسالممعلیهطرحشدهاست.آنچهخداواهلبیتم

توانیمازآنسوالبپرسیم.یمخاطباستوم

درقرآنمسائلوموضوعاتنظامدارند.کشفنظاممسائلوموضوعاتاجتهاداست.یکیازاصولفقهحکومتی

ببیندوتبدیلبهمسئلهکندونظامشرااستخراج ایناستکهفقیهبتوانددرجامعهحضوریابد.سواالتمردمرا

سیکندوباتوجهبهمسائلیکهبرایمردممطرحشدهحکماستخراجکند.کند.متنروایتووحیرابرر

پسفقیهبایدبتواندبینمسئله)سوالشما(وموضوع)جوابخدا(رابطهایجادکند.

یموضوعوکشفحقایقواحکاماست.یمسئلهومسئلهمقدمهسوالمقدمه

جاموضوعآوردهاست.مسائلمطرحهستند.البتهخداهمهدرسورمکیموضوعاتمطرحهستندودرسورمدنی
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این وقتیبگوییم همهمگیسوالند. آیاتبعد انسان)مخاطب(. به خداوند)متکلم( فیلسوالیاز سوره اول آیه

شودکیفیتفعلرب.موقعیتوزمانمشخصدارد.درنظاممسائلحتماموقعیتسواالتراجعبهچهچیزاستمی

مطرحاست.وزمان

آورباشد.درسورهقریشهممسئلهایالفقریشاست.ایالفیکهالزماستعبودیت

شود.جزئیاتآنایرابصورتموضوعمطرحکردهاست.وقتیمسئلهمحورنگاهشود،تفصیلدادهمیخدامسئله

کند.بایدبهموضوع،مدلایجادمیایراتبدیلبهموضوعکردهاست.تبدیلمسئلهشود.خدامسئلهاتفاقگفتهمی

وار.واربنویسیمنهمسئلهغرضسورهقریشراموضوع

بوسیلهسورهفیلوقریشمیوار سوره قریش: غرض موضوع نسبتبهفعلخودوربوبیتشدرخدا را خواهدما

مبهاینفعلرادرمخاطبالقایظهوراینربوبیتکهگاهبوسیلهمنعوگاهبهوسیلهایجاداستعلعالمونحوه

کند.

بایدازسورهفیل،فعلربرابفهمم.

پرستانندهید.کیداصحابفیلیبتبایدازابتدایسوره،اصحابفیلسورهرابخوانیم.ازهمانابتداتعمیمبههمه

هایپخشنراکعصفماکولببینیم،جنازههایشارادرتضلیلببینیم.طیراابابیلراواقعابایدپرندهببینیم.بایدجنازه

برداشتمی موضوعاتیکه با باید موضوعیبرداشتکنیم. بعد و درستببینیم را مسئله اول کنیم،رویزمین.

بروزاتخدارادرعالمببنیم.

وند،کیفیتتردیدهشایشودبهفعلربرسیدوازاینبهعرشرسید.آیاتهرچهمسئلهازیکداستانزمینیمی

شود.فعلرببهترفهمیدهمی

رود.شود،سطحبحثباالمیمسئلهدقیقادارایمصداق،زمانومکاناست.همینمسئلهوقتیموضوعمی

شود.اگرکسینتوانداگرکسینتواندموضوعاتقرآنرابهمصادیقتبدیلکند،درتوهماتموضوعیماندگارمی

کثراتموضوعاتغرقمی موضوعاتتبدیلکنددر به غرقدرمسائلرا حیرت، موضوعاتو غرقدر شود.

هاوکثرات.مسئله
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تشخیصدهیمیاکاریبرایشوانیمولینمیخآورد.سورهماعونمینگاهبهموضوع،عملیاتنمی توانیمیتیمرا

برد.ایوموضوعیهردوباشدانسانرابهعرشمیبکنیم.اگرنگاهمسئله

:مهجوریتقرآنبهسهعلتاست

گشاست.رویم.قبولنداریمکهقرآنراهاینکهاصالسراغقرآننمیاول 

شویم.گیرمسائلمیرویمولیدراینکهسراغقرآنمیدوم

شویم.رویمودرگیرموضوعاتمیاینکهسراغقرآنمیسوم

سوالجزییوتکرارینه.مالکسوالواقعیربطسوالبهمسئلهایچندسوالواقعیمیازهرآیه توانپرسید.

است.تبدیلسوالبهمسئلهمهماست.

شود.اینچنینسوالی،سوالواقعیاست.موتوانممضاعفمیهابرایمجوابدادهشودقدرتاگرایندستهسوال

کند،بایدبهقدرتوتواناضافهکند.اگرکند.بهدانشمناضافهنمیسوالواقعیبهقدرتوتوانمناضافهمی

سوالتانازقرآننخورید.تغییررویکردبافقطدانشرااضافهکرد،سوالواقعینیست.گولسواالتغیرواقعی

افتد.واقعیاتفاقمی

هایشبفهمید.مختصاتاونسبتبهتوانیدازسوالخواهیدنقشهرانسانوجایگاهشرادرعالمبفهمید،میاگرمی

شود.عرشمشخصمی

شودهایزندگیتانرابنویسید.میهاییبیناینجمعپخششودوازشمابخواهیمکهمهمترینسوالاگراالنبرگه

اینسوالا برایز ولی باشد معنوی کسی استسوال ممکن شد. متوجه را ... شخصیتو دنیاگرایی، میزان ها

دنیاگراییباشد.انسانگاهیازخداوندسوالودعاداردولیباغروروتکبر.بایدبهایننکتهتوجهکنیم.

یاینکهتوانستهاستچنینکاری،نشانهاگرکسیبخواهدنظاممسائلوموضوعاتدربیاوردواحکامکشفکند

بکندیانهایناستکهقدرتبعدازاینعلماست.درقرآنخواندنمااصالچنینچیزیمعناندارد.کسیقرآنرا

خواندکهقدرتپیداکند.قدرتیعنیپرپروازیکهمارابهعرشببرد.قدرتیعنیپشتپازدنبهدنیاورهانمی
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آنوبهملکوترفتن.بایداینقدرتدرظواهرفردآشکارشود.بههیبتونورانیتشبیفزاید.قرآنبرایماکردن

نور،علم،قدرتنیست.قرآنبرایمانیکمتنمعمولیاستواینخیلیبدوزشتاست.

منبخاطرهمینموضوع،یکمدتتصمیمگرفتمکالس را دیدمهرچهکهدارملتعطیها گویمبرایمیکنم.

فایدهگویمکندوفهمیدمهرچهمیخودمعلموقدرتایجادنمی مثلایناستکهنقاشییکایگویا است.

ریزد.تصویریکبزنیتاتوتبریزد.معلوماستکهتوتنمیایضربهدرختتوترابکشیوبهنقاشیدرخت،

توانمواردشوم.شهررویاییولینمی

علمحصولیاست.علمحصولییعنیحاضرشدنصورتیکشیدرذهن.قرآنبرایمنیکنقاشیاست.

هاوصورتتفسیرشهمدرذهنماست.ولییتوحیدراحفظهستم.صورتمعنایآیاتوواژهمنصورتسوره

هیچوقتنشدکهمنخداراببینموببینمکهخدااحداست.هیچوقتچنیناتفاقیبرایمننیفتاد.

حا علم میوقتی تأثیر سواالتما نظام در بدانیم، حصولی علم را قرآن از تغییرصل را سواالتمان نظام گذارد.

کنمونظامدهد.ولیوقتیمنیکسورهرابخوانمواینسورهدرزندگیمنجاریشود،علمشهودیپیدامیمی

شود.سواالتممتفاوتمی

نعلمحصولیبرداشتکنیم.اگریکنفرازمابپرسدکهدرقرآنتانتوانیمازآقرآنبرایمایکمتنیاستکهمی

توانیمسواالتشیمیراازاست.ولینمی«تبیانالکلشی»دهیمکهبله.چونقرآنعلمشیمیهمهست؟پاسخمی

قرآنپاسخدهیموعلمیازآندربیاوریم.

اریم.ذگبوسیموکنارمیم.قرآنرامیدهیتوانیمحکومتتشکیلتوانیمشفادهیم.نمیباقرآننمی

حکومت از عاجز که قرآنیداریم اینما باداریاست. چقدر قرآنحصولیاستو از ما علم که بدانیم ما که

در باقرآنحلکنیم،نقصرا وقتیبهجاییرسیدیمکهنتوانستیممشکلمانرا حقیقتفاصلهداریمخوباست.

نقصدرکاستیبرداشتماازقرآناست.بینیمبلکهقرآننمی

یعلمحضوریاستویتدبرهمگیمربوطبهعلمحصولیاست.البتهعلمحصولیمقدمهکارهایمادرحوزه

شود.بایدبدانیمکهچگونهعلمحصولیبهعلمحضوریتبدیلمی
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یقرائتقرآن،بهنحویکهانسانحقایقرادردرونخودجاریکندرابهانسانیفیلوقریشنحوهسورمبارکه

گویندکهوقتیخواستیقرآنبخوانیچگونهبایدبینمسائلوموضوعاتاتحادآموزند.ایندوسورهبهمامیمی

یآیاتشمصداقجزییداشتهباشند.یفیلوقریشنداریمکههمهبرقرارکنی.شبیهبهسوه

گویدکهبرایایالفشانبایدعبادترببیترابجاآورند.یکقضیهراکهدررابطهباقومدیگریسورهقریشمی

بهماچهربطیداردکهآنگویدآنکندومیاستمطرحمی بایدعبادتکنند. بایدعبادتکنند؟اینمثلها ها

تستهوشاست.

بایدبفهمیمکهاگرقریشبهخاطرایالفشانبایدربراعبادتبکنند،برایمنوقوممچهاتفاقیافتادهاستکه

بایدربراعبادتبکنم؟اینمسئلهماستوسوالماازسوره.

کند،امکاناتتفصیلیوجزییبرایماهستچیست؟امکاناتنقدالهیکهخداراسزاوارعبودیتمی

برویمبگردیمچهچیزیداریمکهربراعبادتکنیم.باید

مریممی میسوره قریشایالفرا عبادتکن. پرستشمیبینندکهگویدربسماواتوارضرا را کنند.خدا

وآلهاهللصلیرسولخدا کندومابایدچهچیزیببینیمکهخداراپرستشبیندکهخداراپرستشمیچهچیزیمیعلیه

کنیم.

عبودیتکنبههربهانهممکن را خدا اشکالیندارد. عبودیتکنی. را ببینیوخدا خدااستتوفرزندترا ای.

اهلل(ازهمینعبادتدرسطحبرد.مبادابهطمععبودیتیمثلعبودیترسولخدا)صلیسطحاینعبودیتراباالمی

ویوخداراعبادتنکنی.خدافقطایالفاهلل(مأیوسشخودتغافلشوی.یابهخاطرعبادترسولخدا)صلی

ندادهاست.خداهزاراننعمتبهتودادهاستونعمتوجودبهتودادهاست.بهخاطرنعمتوجودخداراعبادت

کن.

 خدا برای تو چه کرده است که باید او را عبادت کنی؟  اینسوالراجوابدهید:
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آتشم را مثلعباراتمقتلانسان نعمتیاینسوال برایانسانعادیمیزند. شهرهایها در کسانیکه شوند.

هایشانراببرند.کسانیکهکنندشایدسالیدوبارلبساحلبروند،آنهمبخاطراینکهمهمانساحلیزندگیمی

حتینعمتشبوروزبرایدرمشهدزندگیمی مانعادیاستوازاینکنندبرایشاننعمتحرمعادیاست.

اینشدهاستوگیریم.نعمتایالفبرایقریشیکنعمتعادیمحسوبمیهاعبادتربرانتیجهنمینعمت

اند.دیدهنعمترانعمتخاصینمی

رسد.شعرشودبهعبادتربمیهانباشدواگرانسانفکرکندکهایننعمتگرفتهشودچهمیشدکهنعمتمی

اینشعررابایدبهصورتحضوریبخوانیم.«بادادهخدادادهکیبهماماماندادهبا»معروف

ایقریشراوبهشکلکندبهاینکهاوراعبادتکنند.بهشکلمسئلههارادعوتمیخدادرسورهقریشانسان

هارا.یانسانموضوعیهمه

گانهبهاویاددادکهعبادتکند.فهمیدکهخداراعبادتکندولینفهمیدوخدابازبانبچهانسانبایدمی

کند.هایخدا.ولیخداعبودیتبخاطرنعمتراهمقبولمیدلیلعبودیتخدافقطخدابودنخداستنهنعمت

دانی،بایدبفهمیکهگویدایتاجر،تومعنیپولوتجارترامیهانیست.خدامیایالفقریشاحتماالتمجیداین

کند.نیترابرایتوفراهممیخداییهمهستکهام

بهعبودیتدعوتکنیدبهنعمت برایاوهایبالفعلآناگرخواستیددیگرانرا را عبودیتخدا هاداللتدهید.

هایعینیزندگیببینندرغبتبهعبادتکنیدوبرایشسوالایجادکنید.هرقدرافرادبتوانندخدارادرصحنهمسئله

زیادمیدرآن خوشاکسیکهنعمتخاصش،وجودها بایدازطریقمسائلشانفعالکرد. عبودیتافرادرا شود.

باشدوذکرخدا.

کندیبعدبهخاطرنعمترسول،عبادتمیرود.درمرحلههاباالترمیاگرعبودیتبشود،سطحفهمانسانازنعمت

و...

طرحشدهدرمنابرتغییرینکردهوسطحشباالترنرفتهبهاینهایمایمثالیکدههببینیمکهنعمتاگردرجامعه

معنیاستکهآنجامعهرشدنداشتهاست.
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کند.برایتعیینسنمعنوییکجامعهیایکفردسوالدرخصوصچراییعبودیتعبادتدررشدشیبپیدامی

داراعبادتکند.هایخاصآنسنختواندکافیباشد.درهرسنیفردبایدبهنعمتخدامی

پرستید؟اگرکسیگفتبهخاطرتواننداالنبهاینسوالبهصورتواقعیجوابدهندکهچراخدارامیهمهمی

هاییاستهانعمتکند.علتعبادترسولخداایناست.علتعبادتدیگرانساناینکهخداخداست،اشتباهمی

کهدارند.

محفوظاتدرذهنمن نمیمنبرها ومنحرفدلمرا حرفایجادکرده فقطتکرارهاییکهیادگرفتهزنم. امرا

ام.کنمآدمبزرگیشدهکنم.بعدفکرمیمی

سطحبندیمیشناسیاسالمیبرایعبودیتمولفهتعیینمیروان علمحصولیافرادازکندوعبودیترا تا کند.

خودشانبهعلمحضوریبرسد.



***
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 ساعت دوم

افزاباشد؟واینبایدتبدیلبهیکگفتمانشود.چگونهمابایدقرآنبخوانیمکهقرآنبرایمانعلمافزاوقدرت

یخودتبدیلبهسواالتمتعدددربارهخوانیدراایکهمییکجوابخیلیسادهوابتداییایناستکههرسوره

اگرایالفکنید.مثالوقتیالیالفقریشکهمی خوانیدبپرسیدکهآیافقطقریشبایدخداراعبادتکنند؟آیا

عبادتمی را کردند؟وهرقدرکهانسانذهنشپرسوالوپرنیازشودبیشترازسورهدریافتنداشتندنبایدخدا

هایسواالتواقعیوجوابهایعنیعلمافزاست.هازسورهبیشتربهسواالتجوابدادهشداینهرقدرککند.می

واقعیقدرتافزاست.

شود.هاموجبعلموقدرتشمامیپرسید،اینخواهیدبسازیدوازبقیهمیمثالوقتییکدستگاهیمی

از پرازسوالکنیدولیسعیکنیدکهسواالتتانرا خودقرآنبپرسید.سواالتبایددردرونشماپختهذهنتانرا

شود.

افتدیکلیدرتدبردرقرآن،ایناستکههردستاوردیکهتوسطیکحقیقتعلمیبرایمتدبراتفاقمیقاعده

بایستینصّآندستاورددرقرآنیاروایتیاهردووجودداشتهباشد.مثالمنتوسطقرآنبهجوابیرسیدمووقتی

می آیهآیاترا چیزیکشفنمیبینمروایتیا برایما ویمخصوصدارد. صریحقرآن نصّ اینکه مگر شود

روایتدرآناست.مثلکارهایاضطرابوافسردگیکهعملیاتیهستند،هرمطلبیکهدرقرآنباروشاستخراج

کردیمعینروایتوعینآیاتوجودداشت.

کردیموبراساسساختاروجودیدیدیمکهوقتیخوفورجامشکلپیداکارمیاخیرارویمعناشناسیاضطراب

فرمودهبودند:السالمعلیهالمومنینامیرشودودومینروایتیکهپیداکردمعینهمینبود.کهشوداضطرابپدیدارمیمی

درونیکهاوراازکاربازشود.اضطرابوغلبهمیکندحذربراوچیرهمیانسانعجیباستکهوقتیخوفدرا

دارد.می

یمناست.منباشودمگرآنکهنصّآنوجودداردواینعقیدهپسهیچحقیقتعلمیدرقرآنبرمانازلنمی

لذاالهاماترابایدباقرآنودهم.هایتدبردرآمدهوبعدآیهرانشانشمیکنمکهازروشاینقضیهاحتجاجمی

رد.روایاتمرتبطک
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هادرانسانآمدوشدنکند.واگرخوباستکهاینقدرباقرآنوروایاتمانوسباشیمکههیچعلمیبهغیرازآن

اشمندباشدبایدنتیجهتدبراگرروشکردهاست.سازییکدرجهخالفاینبرودگاهایکجریانباطلراجریان

بایدکلیتشازروایتوآیاتباشد.گونهیندرماننیزهمبهظاهرآیاتوروایاتنزدیکباشد.

(متنادبیاستادرجبعلیوپخشکلیپ)

ازکورهدرنرویم.مانرابهتروبیشتربشناسیم.اگردیرجوابدیدیمصبرکنیموزودشاءاهللمعلماصلیوحقیقیان

خواهمکهاینحسراهمقبولداشتهباشیم.ازخدامیرانوعابهعنوانیکانسانمعمولی(همینمعلممان)قرآن

ایمومامانداشتهماخواستهیاناخواستهیکمعلممخفیدرزندگیداشتهباشیمکهاینمعلممخفیدستوپادارد.

ایم.فقطخواهرانوبرادرانیهستیمکهخدمتاوتلمّذکرده

اللهمصلعلیمحمدوآلمحمد

***

 قریش ی مبارکه  سوره

توضیحشرایطشبعداگروهفتهشودطرحمیمیقریشرویفعلربّیمبارکهدرسورهبحث را بودفعلربّ

خواهیمداد.

فعلماهیتش اینکه است. شده انساننسبتداده به استوعملتنها شده نسبتداده انسانوخدا به فعلراجع

یامتفاوتاسترابایددرمباحثتعلیموتزکیهبررسیکنیم.چیستوآنکهدرانسانودرخداهستیکیاست

نمیبرمبامجموعهحاالتیمثلصفتوشاکلهوخلقیاتوحاالتذیلفعلقرارمیگیرند.فعالبحثرارویفعل

.اینکهبسیارمهماست
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 بحث قریش و عبودیت:

بررسیکنیم.خواهیمدرقرآنرامی«اعبدوا»هایامریاشبهامرفعل

لَعَلَّکُمْتَتَّقُونَ) الَّذِینَمِنْقَبْلِکُمْ الْأَرْضَفِراشاًوَالسَّماء12َیاأَیُّهَاالنَّاسُاعْبُدُوارَبَّکُمُالَّذِیخَلَقَکُمْوَ (الَّذِیجَعَلَلَکُمُ

ییمبارکهسوره(11زْقاًلَکُمْفَالتَجْعَلُوالِلَّهِأَنْداداًوَأَنْتُمْتَعْلَمُونَ)بِناءًوَأَنْزَلَمِنَالسَّماءِماءًفَأَخْرَجَبِهِمِنَالثَّمَراتِرِ

 بقره

یکی،یکیآیاترادرذهنتاننگهدارید.

یاینکهچراانسانبایدخداراعبادتکند؟!فلسفه

قرآننعمتیبرایقریشدرنظررسیدکهایناستکهخوانیدبهیکمدلمیقریشرامییمبارکهیوقتیسوره

فیلبگیریدکهبهیمبارکهیگرفتهاستوبهخاطرایننعمتسزاواراستکهخداراعبادتکنند.حاالیابهسوره

خاطرسرنگونیاصحابفیلبایدعبادتکنندویابهخاطرایالفشانبایدعبادتکنند.بهطورکلیمنتونعمتی

هاتوجهکندوخداراعبودیتکند.کهانسانبهآنالزماستوشوداستکهباعثمی

وجعلزمینوآسمانونازلشدنآبورویشیسورهدرآیاتاولیه یبقرهبحثخلقکموخلققبلازما،

کند.هاعبودیتراالزممیارائهشدهاستکهایننعمتازنعماتثمراتو....یکپک

می نگاه فقطآیاتیرا عبودیتسوقما به انسانرا یعنیسببیکه دارند امنیتقریشرا و اطعام وجه کنیمکه

دهد.می

هابایدعبودیتکنندونهفقطعبودیتمختصقریشیانسانتفاوتاینآیاتباقریشچیست؟دراینآیاتهمه

باشد.

عبودیتخداسزاواراستبهخاطراینکهخداخالقماست.

رساند.ولیمفهومرامیدرسیاقشرطاست

بقرهییمبارکهسوره(271یاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُواکُلُوامِنْطَیِّباتِمارَزَقْناکُمْوَاشْکُرُوالِلَّهِإِنْکُنْتُمْإِیَّاهُتَعْبُدُونَ)
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یاهلعبودیتخداکنند.اگرکسشکربعدازعبودیتاست.یعنیبافرضاینکهعبودیتراقبولدارندشکرمی

کند.یعنیاگردرقرآنآمدهکهشکرکنیدقبلشحتماعبودیتیبایدباشد.باشدخداراشکرمی

راجعبهتولدحضرتمریم.

آلعمرانییمبارکهسوره(12)إِنَّاللَّهَرَبِّیوَرَبُّکُمْفَاعْبُدُوهُ...

یسآمدهاستکهعبودیتکنارصراطمستقیمیادیمبارکهیدرسورهدراینآیهربویتعلتعبودیتاست.

شدهاست.

.راهایخطابونههمهمیمبررسیکنیخواهایداردرامیآیاتیکهحالتنتیجهما

شَیْ کُلِّ خالِقُ هُوَ إاِلَّ الإِلهَ رَبُّکُمْ اللَّهُ عَلىذلِکُمُ هُوَ وَ فَاعْبُدُوهُ شَیْءٍ )کُلِّ وَکِیلٌ هُو201َءٍ وَ الْأَبْصارُ التُدْرِکُهُ )

 انعامییمبارکهسوره(201یُدْرِکُالْأَبْصارَوَهُوَاللَّطِیفُالْخَبِیرُ)

بهطورکاملتوضیحدادهاست.ربّرادرآیاتقبلی

برهاناین نبیها هر از اگر پرستشمیهایالهیبرایعبودیتاستو را خدا چرا کنیدرجوابایبپرسیکه

خواهدگفتکهالالهاالهو.

توانخواندورونماییازاینآیاتهست.رامیالسالمعلیهبرایتفسیراینآیاتدعایصباحامیرالمومنین

(اعراف15قَوْمِهِفَقالَیاقَوْمِاعْبُدُوااللَّهَمالَکُمْمِنْإِلهٍغَیْرُهُإِنِّیأَخافُعَلَیْکُمْعَذابَیَوْمٍعَظِیمٍ)لَقَدْأَرْسَلْنانُوحاًإِلى

ترسم.است.اینبرهاناستکهمنازعذاببرایشمامیآمدهایندستآیاتهمدرقرآنزیاد

ستکهخداعبادتشودچونناظروحاضردرهمهجاهست.سزاوارا

 اعرافییمبارکهسوره(51عادٍأَخاهُمْهُوداًقالَیاقَوْمِاعْبُدُوااللَّهَمالَکُمْمِنْإِلهٍغَیْرُهُأَفَالتَتَّقُونَ)وَإِلى

نشیندودلیلجایتقواجایعبودیتمیویکسطحباالترازقبلیاستوامربهتقوادرعبودیتشدهاست.که

می میفعل که تعبدون؟ افال بگوید باید ظاهر طبق بر و تتقون؟!نشیند. افال عبودیتگوید باشید تقوا اهل اگر

کنید.می
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إِلى جاءَتْکُوَ قَدْ غَیْرُهُ إِلهٍ مِنْ مالَکُمْ اعْبُدُوااللَّهَ یاقَوْمِ قالَ أَخاهُمْصالِحاً آیَةًثَمُودَ لَکُمْ اللَّهِ ناقَةُ هذِهِ رَبِّکُمْ مِنْ بَیِّنَةٌ مْ

 اعرافییمبارکهسوره(71فَذَرُوهاتَأْکُلْفِیأَرْضِاللَّهِوَالتَمَسُّوهابِسُوءٍفَیَأْخُذَکُمْعَذابٌأَلِیمٌ)

توانآورد:یکیباایجادترس،باعبودیتمیمورددلیلبرای1آورد.پسدراینجاعبودیتوبرهانآنرابابیّنهمی

حاضروناظردانستنخداوبابیّنهآوردن.

با هاییدهیدبایدچگونهباشد؟یکظرافتآموزش«انّیاخافعلیکمعذابیومالیم»اگرخواستیدعبودیترا

نبرمتفاوتاست.معلمبایدنگرانترسانم.منبررویآقاوآقارویمترسمونهاینکهشمارامیداردیعنیمنمی

آموزنبایدازعذاببترسدبلکهبایدیمعلمببیند.دانشآموزبایدنگرانیازعذابرادرچهرهعذابباشدودانش

درتوببیندواصلمعلمبرایشمهمبشودهرچندهیچ بهطوروقتناحساسدلسوزیوشفقترا تواندعذابرا

استکهبایدبرایسنینرشدبادقتوظرافتبهکاربردهشود.ماالسالمعلیهایقومحضرتنوحواینبرکاملبفهمد

ترسانیمتابهعبودیتتوانیمبگوییمکهخداداللتبرعبودیتدادهاستباترساندنازعذابومامردمرامینمی

.گفتهنشدهاست.پسبایدبادقتاستفادهشودبهاینصورتبرسند،

بیندعبودیتیکاحساسنیازبهنیرویبرتراستکهفردیکهعبداستهیچامرونهیرابرایخودشسزاوارنمی

دهد.پنداردقرارمیودرازایچنیننیازیامرونهیراازجانبکسیکهاوراربّمی

داند.اینمیعبدآناستکهخودرادرحکمواخذحکمکاره

مختلفیدرفردایجاداینکهفردخودر وجوه با حقیقیبگیرد، ازربّ نیازمندببیندبدوناینکهاوامرونواهیرا ا

شود:می

شیوه این و کند وصل امین عبودیت به خودشرا و رسول. استمثل امین که باشد داشته اعتماد یکی یبه

ربّمنربّشماست.یعنیازیکهاراازمنبگیر.نهیاستکهمرابهعنوانامینقبولکنوامروالسالمعلیهمپیامبران

می،انسان اینبرایکمکیبرایاخذعبودیتاستفاده اگریکبچه7کندو و4یسالاولاست. پدر سالهاز

تقواکنیبایدپدرومادربگویندکهمابایدمراعاتکنیم؛اینچنینکنییانمیمادرشبپرسدکهچرااینکاررامی

شود.درکودکتقویتمی
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هابهطورطبیعیبهروید،بچهکنند.شماوقتیدیدارعلمامیپدرومادرباتقوابهطورطبیعیفرزندانشانراباتقوامی

سالاول.منظورم7واینیعنیتعلیمعبودیتازهماندوناینکهبهاوچیزیگفتهباشندگذارندبآنعالماحتراممی

کندویکجاییبیّنهاستویکجاییتقوایتکهیکجاییپدرومادراستکهعبودیتراتامینمیایناس

شوندخواهندکاراشتباهیکنندپنهانمیشود.کودکانازیکسنیوقتیمیدرونیموجبفعالشدنعبودیتمی

هازد.نتوانبهآهارامییکسریحرفواینیعنیتقوابرایشانفعالشدهاستو

گیرد.عبدنهآنقدرمحکماستونهآنقدرمتشابهاستوبینقرارمیواژه

إِذْنِهِعَلَىالْعَرْشِیُدَبِّرُالْأَمْرَمامِنْشَفِیعٍإِالَّمِنْبَعْدِإِنَّرَبَّکُمُاللَّهُالَّذِیخَلَقَالسَّماواتِوَالْأَرْضَفِیسِتَّةِأَیَّامٍثُمَّاسْتَوى

 یونسییمبارکهسوره(1ذلِکُمُاللَّهُرَبُّکُمْفَاعْبُدُوهُأَفَالتَذَکَّرُونَ)

سطحمتفاوتیدارد.روزخلقکرد.5سمانوزمینرادرکهآتراست.ربّشماکسیاستاینآیهقدریپیچیده

گویمکهاگرخواستیدرویشکارکنیدبتوانید.هاراخالصهمیاین

آیهاست21-20هاکنیم؟تقریبااینکنیم،بهچهدلیلیخداراعبودیتمیمامعتقدیمکهخداراعبودیتمیمهه

یزیر:ایم،مثلآیههاهستم.وبرخیهستکهماتاکنونبهآنفکرنکردهکهبههرحالمنجزءیکیازاین

یسوره(211إِلَیْهِیُرْجَعُالْأَمْرُکُلُّهُفَاعْبُدْهُوَتَوَکَّلْعَلَیْهِوَمارَبُّکَبِغافِلٍعَمَّاتَعْمَلُونَ)وَلِلَّهِغَیْبُالسَّماواتِوَالْأَرْضِوَ

 هودیمبارکه

می داده ارجاع او به امریهم هر آنخداستو غیباز مناینرایعنیسببعبادتمناینباشدکه و شود

برید.بردیعنیاخالصعملفردراباالمیاطراینعبودیتکنم.سطحعبودیتراباالمیفهممکهبخواهمبهخنمی

گویدارجاعامرموجبدهدیکدقتاستوآنهمکهمیانجاممی«انیاخاف»یعنیکسیکهکارشرابادقت

عبودیتاستمتفاوتاست.الهاماتشانوسواالتشانبسیارمتفاوتاست.

یکپارچهلَّکسیکهدرساختارلِهایمختلفیدارد.بسترهایمختلفشکلنوععبودیتدر هغیبعبودیتدارد،

وجودشخداست.

داردهرکاریکهانجاممیعبودیتیعنی :روایت است که را اینگونهنیستکهعبودیتاینقدردهدحکمخدا .

متشابهشودکهنتوانآنراتعریفکرد.
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شازموالیشاست.ملکشازموالیشاست.عبدکسیاستکهاذنروایت:

نهسرکشوگردنکش.گویندعبدیعنیرام،برخیمی

نیستپسعبدروایت: هیچمخلوقوانسانینیستکهنتواندعبدنباشد،یاعبدالطاغوت،یاعبداهلل.زیراانسانربّ

است.

یعبداستواینواژهبسیارهادرواژهبگیردکهاینایرابایدانساندرهرحالتیوبرایهرکاریبایدامرونهی

 جالباست.

:یعنیاختیاریندارند.«ماکانلهمالخیره»احزاباستکهیمبارکهیدرسوره

:اوالمابایدبدانیمکه

 ؛هرکسیبداندکهواقعاعبداست (2

کهاشتباهیبکندکهمشکلیهرکسیبایدبپذیردکهعبدخداباشدکههمهپذیرفتندوگاهاممکناست (1

 ؛نیست.عبدسرکشهستیمولیعبدخداهستیمکهمشکلینیست

 ؛بایدبدانیمکهعبودیتماوجهداردومیتوانیموجهشراکشفکنیم (1

 ؛رودکندوباالمی،سیمایشفرقمیهوجهعبودیتباالتربرودهرقدرک (4

توانیدبگوییدکهمنازبچگیخدارابهآندلیلدارد.نمیامکانارتقاءدالیلبرایعبودیتخداوجود (1

مثالمنپرستموهنوزهمچناناست.اینخوبنیست،ثابتماندندردلیلپرستشخداخوبنیست.می

گوید،وخدااینگونهسیروکنم،عارفیبرایشماسیروسلوکرامیروییکموضوعیدارمبحثمی

تتانراارتقادهید.گویدکهعبودیسلوکمی

میوجه (5 احصا قرآن از استقرائی صورت به را است گفته عبودیت برای خدا که کنمهایی و، خودم

کنم.مشخصکنکهبعداپیشرفتخودترابفهمی.بایداحساسکنیدکهبهمختصاتخودمراتعیینمی

 کنیدوآنوجهراعمیقکنید.چهدلیلخداراعبادتمی

ینجم.یآخرسورهموآیهیگویینجممیسورهیعلق.یآخرسورهآیهوییمگویعلقمیسورهداریماالنما

هاهمهیعنیقرائت.ایناینموضوعاولوالعزماست،نهازرسلبلکهازکتاباست.
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افزاعلمقدرتایبخوانیمکهکاربردیاست.بحثمادراولجلسهاینبودکهقرآنرابهگونهازاینمواردخیلی

وآیدپرستددیگربههیچوجهکوتاهنمیازقرآنبگیریم.واینیعنیاینکهاگرانسانبداندکهخدارابرایچهمی

کند.نهاینکهموشکهواکنید.قدرتیعنیجزعوفزعنمی

؟!وشکنشکندقدربایدقدرتمندباشدکهزیراینهمهمیفلسطینفرمودند:انسانچهحضرتآقادرباره

محکمشود.دچارتوهمنمیکسیکهدلیلدارددیگر ترکند.اگرتودلیلداریپسهرعبودیتیبایددلیلترا

یعنیایالفقریشموجبعبودیتشدوعبودیتایالفرابیشترخواهدکرد.شکرنعمتنعمتتافزونکند.

توانازهمینشاخصمشخصکرد،کهعبودیترامیشود.خودششاخصمی،دلیل؛یمهمیاستکهایننکته

افزونترشدهاستیانه.

گفته بایدعبدشود. بچهآدم اندکهخواهشا یعنیالزماستکه تربیتنکنید. فقطاختاللوآسیبهایتانرا شما

ایجادنکنید.

کندبلکهداندچراداردعبودیتمیاینکهنیباالترراغباست.نههایمرحلهعبداگرمسیرشبازباشدبهعبودیت

بایدبدانددلیلاینعبودیتچیست؟

دهد.سالبایدفکرکنید.اولفکرکنیدکهچراخدارامیپرستیدوقرآنبهشماگرامی2ماهتا5رویاینموضوع

حجرییمبارکهسوره(55)وَاعْبُدْرَبَّکَحَتَّىیَأْتِیَکَالْیَقِین

شود.چقدروجهعظیمیاست.شرسیدنبهیقینمیوجهعبودیت

حجربخوانیمونهبایقینذهنییمبارکهییقینرابایدباسوره؟گوییمچگونهعبودیتراباوجهیقینبخوانیممی

خودمان.

عبودیتکنبرایراکندکهپیامبراعالممیعلیهوآلهوالسالماهللصلییحجرکهوقتیخدابهپیامبرفهمیددرسورهشمامی

یقین،بااحصاءآیاتبهیقینبرسید.فکرکنیدکهیقیندراینسورهچهبودهاست.

شود.واقعهوحاقّهاینمضمونبهحقّالیقینتبدیلمییمبارکهیدرسوره
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اشتباهنکنید.مواظبباشیدیقینخودراباسوره

هایتانکجاست؟محیطاستیا...؟وبعداینکهمرجعامرونهیاینراثابتکنیدکهآیاعبودیتموجوداستیانه؟

بیند.ترظرافتعبودیتانرابیشترمیتانقویحاالدلیلرابگو.هرقدردالیل

خوانم،بهمن.مندارمازرویلوحیمیباشدهاییکانسانکاملاستکهعبودیتبایدبهچهنحویاینحرف

تااالننتوانستمکهبگویمکهولیبهحرفامنگاهنکنیدکهمنچگونه ساعتبهطورکامل2هایمگوشدهید.

برایخدابودهاست.

یکعدد»قدرهمکهفهمیدمکههمینام.منرانبینید.توانمبگویمکهفالنکاررامنبرایخداانجامدادهمننمی

برایخدابودنقاعدهدارد.منیّتزنیم.توپامیخوباست.بههرحالدس،هم«کارخوبهمبرایخداندارم

درشنیست.

«لیسکمثلهشیء.»هایششبیهمانیست:*بیاناتقرآنخیلیمستدلاستولیاستدالل

برد.مریمانسانراازهوشمییمبارکهیاینآیاتسوره

یَمْتَرُونَ الَّذِیفِیهِ الْحَقِّ قَوْلَ مَرْیَمَ إِذاقَضى14)ذلِکَعِیسَىابْنُ وَلَدٍسُبْحانَهُ مِنْ لِلَّهِأَنْیَتَّخِذَ فَإِنَّمایَقُولُ(ماکانَ أَمْراً

مریمییمبارکهسوره(11لَهُکُنْفَیَکُونُ)

هاجالباستکهآوراست.ایناشبهکنفیکوناستواینعبودیتگویدکهخداارادهمیالسالمعلیهحضرتعیسی

قبلمردناینایکاش یعنیقولشبدونسببما است. اینگونه قولخدا بفهمیمیعنیبپرستیمبرایاینکه را ها

هاالکیاستوخداهمهکارهاست.شود.سببمحققمی

(رَبُّالسَّماواتِوَالْأَرْضِو54َبُّکَنَسِیًّا)وَمانَتَنَزَّلُإِالَّبِأَمْرِرَبِّکَلَهُمابَیْنَأَیْدِیناوَماخَلْفَناوَمابَیْنَذلِکَوَماکانَرَ

 مریمییمبارکهسوره(51مابَیْنَهُمافَاعْبُدْهُوَاصْطَبِرْلِعِبادَتِهِهَلْتَعْلَمُلَهُسَمِیًّا)

غررکلقرآناست.51و54آیات
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این عالیاست. کسیبداند اگر را اینآیه واقع سخنانحضرتمریمدر مائدهعلیهااهللسالمها کسیکه هایاست.

جانکردهاست.آسمانیرادیدهونوش

خوانیمدانیمکهوقتیحدیثکساءمیخوانیم.میکندماحدیثکساءمییمانازلمیچونخدامالئکهرادرخانه

افتد.بینیموکارمانراهمیمامالئکهرامی

 طهییمبارکهسوره(24)أَنَافَاعْبُدْنِیوَأَقِمِالصَّالةَلِذِکْرِیإِنَّنِیأَنَااللَّهُالإِلهَإِلَّا

کندکهجالباستبخوانید.هاهمعدمتعبدهاهمطیفپیدامیدرمقابلاینعبودیت

کنمبهمیتوانیدبگوییدعبودیتهادلیلعبودیتشدند.شمامیچهبرکتیبرایبشریتبودند.آنالسالمعلیهمواقعاانبیا

..مریمو..گوییدبربّموسیّ،بربّرابهآناختصاصدادی،بعدمیعلیهااهللسالمخاطرآنچهکهمریم

یکابراهیم یکابراهیمالسالمعلیهکافیاستشما خدا که بیاورید ذهنتان میالسالمعلیهدر ما خواهیموجهداشتو

عبودیتمانابراهیمیباشد.

کنیمکهفقطیکعیسیبودهاستولیممکناستکهزیادباشند،منحصرنمیالسالمعلیهوعیسیالسالمعلیهمثلموسی

است.دستخدابرایعیسیوموسیآفرینتنگنیست.السالمعلیهواینموسیالسالمعلیهتوانیمبگوییمکهاینعیسیمی

الکعبهبرایحضرتامامعلی البیتالمعموربود:یعنالسالمعلیهربّ یسبحاناهللوالحمدهللوالالهاالاهللواهللربّ

اکبر.

گوید.خوانددلیلعبودیترامیربّهذاالبیترامیعلیهوآلهاهللصلیاگرپیامبر

مرتبهیکشوند.جوع،بندیمییقریشرتبهیمبارکهیمراتبیکهدرقرآنراجعبهعبودیتگفتیمدرسورههمه

رسد.امنیتوجوعرویحیاتاست.بهمراتبباالترحیاتمیآیدازظاهرمی

البیترویدلیلعبودیتمی اولبیتپرازبتمیرود.هذا البیترا میبینیموبعدبتهذا مثلهایشرا شکنیم.

کند.هارابشکنیوبعدمعرفیخدامینجمکهاولبایدبتیمبارکهیسوره
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بایدساختاریموارداینکند.توانکردکهاولسطحیدیدهشودوبعدسطحپیدامیمیکارراباایالفهمهمین

گذاریم.سازیاستکهبرایبعدمیفعالکارهایپیشرفتهوآکادمیکومدلشوند.دیده
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