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 مقدمه

از آنجا که دين اسلام، يک دين اجتماعی است و به مسائل اجتماع 

 ینگاه مورد بررس نيآن را با ا لیمنابع اص ديبایای دارد متوجه ويژه

وجود دارد  نهیزم نيدر ا یمتعدد ثيو احاد دیقرار داد. کلام الله مج

اره کرده اش یلاتیتشک کرديخاصه با رو یزندگ یکه به جنبه اجتماع

د در موجو یلاتیتوان نکات تشک یتامل در آنها م یاندک بااست که 

 آورد.  یآنها را بدست م

تحت عنوان  یزیاستخراج چ یلازم به ذکر است که ادعا البته

 يیادعا ،یبه طور کامل و جامع از منابع اسلام «یاسلام لاتیتشک»

 یلامبزرگ اس یتوان گفت علما یبزرگ است که به جرئت م اریبس

جا محقق تلاش خود  نيدر ا یکنند؛ ول ینم انیرا ب يیعااد نیهم چن
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و ثقل د یعني یاسلام لیمنابع اص براساسامکان  یرا کرده است تا جا

 یلاتیتشک یهااز آموزه یشمه ا اتيو روا دیکلام الله مج یگران بها

 کند.  انیموجود در آن را ب

 یعسو ، به سراغ قرآن رفته دیکلام الله مج تيبا محور جزوه نيا در

 شود.  انیبه کار رفته در آن ب یلاتیشده است مطالب تشک

 میمستق ریو غ میمستق دیاز کلام الله مج یاریبس اتياست که آ یگفتن

و  یستیو چ يیچرا مونرایپ یدارند و مطالب هیتک یبر مسائل اجتماع

 لاتیکند. تشک یم انیرا ب یاجتماع یابعاد مختلف زندگ یچگونگ

و  ستیابعاد استثنا ن نياز ا یاجتماع یبه عنوان سمبل زندگ یاسلام

 یهاشدن آموزه یاتیآن را حاصل عمل گر،يد یانیب هتوان ب یم یحت

 در حاق واقع دانست.  دیکلام الله مج یاجتماع

 ریالزاما تفاس هيهر آ ليشده ذ انیب یهاریبه ذکر است که تفس لازم

 یرأه ب ریاز تفس یبه منظور دور یول ستین یبدون نقص و اشکال

 ریحدالامکان برگرفته از تفاس یتلاش شده است مطالب استخراج

 مشهور باشد.

جزوه از سلسله جزوات دين تشکیلاتی است هشتمین حاضر، زوه ج

که از صحبت های استاد گرامی دکتر حسین عرب اسدی، استخراج 

 شده است. 

 مضمارايگاه پ
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 211 هیتوبه، آ سوره

شتافتن بسوى چیزى است و در دور شدن از چیزى و  یبه معن نَفْر

 یپس نوع جنگ است  یروى آوردن به سو یمورد جنگ به معنا

 هيآ نهفته است. که در« نفر»کردن در مفهوم  امیمفهوم به پاخاستن و ق

 فی ارُّو: يا أَي ُّهَا ال َذينَ آمَنُّوا ما لَکُّمْ إِذا قیلَ لَکُّمُّ انْفِديفرما یم گريد یا

ايد، اى کسانى که ايمان آورده یعني؛ هِ اث َاقَلْتُّمْ إِلَى الْأَرْضسَبیلِ الل َ

جهت چیست که چون به شما امر شود که براى جهاد در راه خدا 

درنگ خارج شويد )چون بار گران( به خاک زمین سخت دل بى
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 .زندیبه پا خ نیاست که همه مؤمن نيا هیايد. پس انتظار اولبسته

اما بعد بلافاصله موضوع تفقه را   بمعنى جمیع و همگى است «ف ةکا»

جدا کرده است. نکته در « کاف ة»زده است و آن افراد را از  صیتخص

ست نفر لازم ا کي یا لهیو قب لاتیکه از هر سازمان و تشک نجاستيا

رد هم گ نهايا کهحال « فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُّل ِ فِرْقَةٍ مِنْهُّمْ طائِفَةٌ» د؛يایکه ب

توانند بدون ساختار و سازمان باشند، پس خودشان هم  یآمدند، نم

ا طائفه ر کيدارند که در آن جمع شوند و  ازین ديجد لاتیتشک کي

ائل صرفا به منظور مس لاتیتشک گريدهند. به عبارت د یم لیتشک

هم  یموارد بالاخص علم آموز ريشود بلکه در سا ینم جاديا ینظام

و  یعلم آموز یشما برا ديگو یم هياست. آ یلاتیکار تشک ندم ازین

 کيکه هر کدام از  یآن هم طائفه ا دیده لیطائفه تشک کيتفقه هم 

 کي یعني نيهستند که گرد هم جمع شده اند، ا گريد ی لهیقوم و قب

که مد نظر اسلام است. پس امت واحده بدون  ینمونه از امت واحده ا

 نخواهد بود.  ريامکان پذ یمانو ساز یلاتیتشک تیفعال

 که به سمت یوقت« لِیُّنذِرُّواْ قَوْمَهُّمْ إِذَا رَجَعُّواْ إِلَیهِمْ: »ديگو یادامه م در

قسمت همه را  نيآنها را انذار کنند. ا ديقوم خودشان برگشتند با

 نجايکند که به سمت قوم خودشان برگردند. پس تا ا یموظف م

بوده است که  نيا یاسلام لاتیرسول به عنوان رأس تشک فهیوظ

ند ک یو علم آموز دياینفر ب کي یرا بوجود آورد که از هر قوم یلمح
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 یاست که بعد از علم آموز نيکه آمده اند هم ا یافراد نيا فهیو وظ

جمع  نيبه سمت قوم خود بروند و آنها را انذار کنند. با دقت در ا

ا ساز و کار کامل کياسلام در  حیشدن و پراکنده شدن گسترش صح

 قيد از طرتوان یگونه اسلام م نيا یعنيکند.  یم يیخود نما یلاتیتشک

ساز و  نيبه سراسر جهان صادر شود. ا یلاتیتشک میعظ یشبکه  کي

 انینب شیکه سالها پ یدر مورد فرمان صدور انقلاب اسلام قایکار دق

 سیمطرح کردند، صادق است. پس تأس رانيا یاسلام یگذار جمهور

چشم نگاه  نيتوان به ا یرا م «یالعالم یجامعه المصطف»چون  يیجا

 یاز سرتاسر جهان گرد هم آمده اند و بعد به محل زندگ یکرد؛ عده ا

 یاسلام یجمهور امیانذار واحد در قالب پ کيگردند و  یخود باز م

 رسد.  یم قيطر نيبه همه از ا

إِلَى مَنْ هَُّو  فِقْهٍ رُّب َ حَامِلِ » رینظ یگريد اتيتوان روا یم نجايا در

ورت ص نيمعنا کرد. به ا زیرا ن«  غَیْرُّ فَقِیه فِقْهٍ رُّب َ حَامِلِ »و «  أَفْقَهُّ مِنْهُّ 

 نيقرآن ا نديگو یروند و مثلا م یاشخاص به قوم خود م نيکه ا

 یيزهایشوند که چ یم دایپ ینکات را گفته است، در آنجا هم تعداد

ط فق ايکنند  یافراد فهم کرده اند را درک م نيآنچه که ا از شتریب

در هر دو سطح  نياند، که ا دهیافراد فهم نيفهمد که ا یرا م نیهم

 است.  یاسلام یمطلوب جمهور

 یم هيقسمت از آ نيها حذر کنند؛ ا ني؛ باشد که ا«يحْذَرُّونَ  لَعَل َهُّمْ»



 

 

 (دومبخش ) کریمقرآن  لاتییتشکآیات  برمروری 

 

 

8 

 مهم یلیخ جهیشود، ثمره و نت یکه انجام م یکار نيکه در ا ديگو

به  دنیرس یعني یلاتیکه کار تشک ديخواهد بگو یجمله م نياست. ا

بخورد.  اهیوسط خال س ديبا ریت یلاتیدر کار تشک گريد ریهدف؛ به تعب

 نهيهز ست،ین یلاتیفرصت آزمون و خطا کردن در کار تشک کهچرا 

وسط خال  ديها با ریاز دست دادن وجود ندارد، پس ت یفرصت برا

 «فیمأمور به انجام تکل»نوع نگاه در مقابل نگاه  نيبخورد. ا اهیس

رست د یزيو برنامه ر ریتو براساس تدب نجايبلکه ا ست،یبودن ن

. چرا که یده یرا انجام م آنداده و  صیرا تشخ حیصح فیتکل

است که حو ديخواهد بگو ینکن، بلکه م رینفرموده است که تو تدب

هم خداوند  يیجاها کي ،یدل نبد رتیبه تدبشود  یباشد که هم

 استنجيدهد؛ ا یتو نشان م ریاش را با در هم شکستن تدب یگانگي

 هم هيآ نيو در ا«  إن  العبد يدب ر و الل َه يقد ر:» ديگو یم تيکه روا

 به کار برده است. « لعل»

 یدور هم برا یهدف چیبدون ه یتوان گفت که گروه ینم نيبنابرا

جمع شدن هم معطوف به  نيا ديگپ و گفت جمع شوند، بلکه با

 هدف باشد. 

ن توا یبه صورت جمع است م نیاولا چون خطاب به مؤمن هيآ نيا در

به  لاتیکتش کيبلکه به  ستینفر ن کيگرفت که خطاب به  جهینت

 یتمرکز جد هيآ نيا ایاز مؤمنان است، ثان یمجموعه ا کي یمعنا
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 انیلازم است بن یاست که در جامعه اسلام یعلم لاتیاش بر تشک

 شود.  یگذار

 یم محسوب هيآ نيا یلاتیتشک فياز جمله ظرا زین« رَجَعُّواْ » ریتعب

ر ساکن باشند و د دينبا یلاتیتشک یهاصورت که آدم نيشود. به ا

د زاد و ول یو توانشان به هدر برود بلکه نوع یجا بمانند و انرژ کي

قوه به فعل  ليوجود دارد و دائما در حال تبد یعلم لاتیدر تشک

کنند  یتوان بالقوه را در خود احساس م نيکه ا یهستند. اول عده ا

شوند و بعد از آموزش و  یگرد هم جمع م یعلم لاتیتشک کيدر 

گردند که اهل خود را انذار کنند و  یخود باز م اريبه د نيتفقه در د

 تیخود توان خود را به فعل یلها فیانذار هم با انجام تکال نيبا ا

ود بوج یخود راه را برا ی لهیقب وبرسانند و هم با صحبت با قوم 

 زینکته ن نيهموار کنند. ا یعلم لاتیدر تشک ديجد یهاشيآمدن رو

 یتوق یسازمان یروین نديگو یم تيريقابل ذکر است که در علم مد

جازه ا دينبا یاست، که به راحت یسامان هيشود، سرما یوارد سازمان م

 ی. نه تنها نمديگو یخلاف آن را م هيآ نيبرود، اما ا رونیداد او ب

مانند ب ديها با روین د،يآ یکه بوجود م یعلم لاتیکه در تشک ديگو

که  دنيآ یم یعلم لاتیافراد به تشک نيا ديگو یبلکه صراحتا م

با  هيمطروحه در آ یلاتیتشک یالگو یعنيخودشان.  اريبرگردند به د

م به ه نآ لیشود الزاما تطابق ندارد. دل یم انیب تيريآنچه در علم مد
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 ديااساس افراد ب نيدر اسلام است. بر ا غیمهم تبل اریخاطر بحث بس

 و انذار دهند.  میبروند و قوم خود را ب

اساس  د،يوگ یم یلاتیتشک ديد هيبا زاو هيآ نيدر ا شتریو دقت ب تأمل

تحت عنوان سازمان من و گروه من  یزیچ لات،یدر نگاه کلان تشک

ده و امت واح یبا نگاه جامعه اسلام ديها با رویمعناست؛ ن یب نهايو... ا

 روین یبتوان ديکه باشد و اساسا در هر جا با يیشوند. هر جا تیترب

 دیکن تیبتر یطور کيرا  روین دينبا گري. به عبارت ددیکن تیبرا تر

سازمان خاص باشد.  کيکار کوچک در  کيکه که فقط مخصوص 

آمده اند که جهان را اداره کنند و کارخانه  اءیاست که انب نیهم یبرا

 یصحبت از آدم ساز لاتیراه انداخته اند. اساسا در تشک یآدم ساز ی

 است. 

در  «یوهرلکه ج» یالگو ديبا یلاتیتشک تیترب یالگو یریتعب به

 یهادر سلول یعنيباشد.  «یسلول اداره» یالگو اينا متقارن  یهاجنگ

 یهادارند، اما سوخت و ساز سلول یبدن هر کدام تخصص خاص

و کاملا خودگردان  ردیگ یبدن هر کدام در داخل خودش صورت م

 یربزرگ ت نیزم کيسلول در  نیهم رت عیوس ديد هيهستند و در زاو

 است. یمشغول باز

 «یه اهست یالگو»حضرت امام )ره(،  اتیالگو با ادب نيا گريد ریتعب

هسته به دوردست  نيکه ا دیکن یم جاديرا ا ینام دارد. شما هسته ا
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رود و با انجام درست کار خود، در آن مناطق  یها و مناطق کور م

 پخش فتند،یجوهر که هر جا ب یهاکنند. مثل لکه یم جاديحرکت ا

 دفاع مقدس سلول است. در کي لات،یتشک نگاه نيشوند. با ا یم

 یبرا ورین تیخودش را ترب فهیمدل سلول وظ نیبر اساس هم جیبس

 دانست و حرکت خود را آغاز کرد. یاسلام یجمهور

 یبه سرطان باشد، چرا که سرطان را نم ديحواسمان با یمدل سلول در

توانند  یکه پرکارند م يیمدل، سلول ها نيشود کنترل کرد. در ا

م بلکه افراط در کار ه ستین یسرطان زا باشند. نفاق تنها از کم کار

 نه یپرکار است اما کار یدر حد خود فساد آور است. سلول سرطان

شود  یم نياهداف خودش. ا یبلکه برا لاتیاهداف تشک یبرا

و دائما شروع به بزرگ شدن  ندیسلول خودش را بب کيسرطان که 

 پرکارند. اریحال که زنده اند بس نیها در عکند. در سرطان سلول 

 لاتیسلول هاست. در تشک نيا نیب یرابطه  یمدل سلول گريد رکن

 یاست که همچون خون «تيولا»سلول ها  نيا نیب یرابطه  یاسلام

ختلف م یهاتیبا ظرف تيولا نيکند. ا یم دایپ یسلول ها تسر نیب

 پدر و فرزند، شوهر نیگرفته است. رابطه ب یجا نیمؤمن یدر زندگ

 نياز ا ینمونه ا گريکدينسبت به  منبرادران مؤ تيو همسر، ولا

 هاست.  تیظرف

 تيبه نام ولا یروح یجمع شدن سلول ها به دور هم دارا نيبنابرا
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 یهارا از نظام یاست که نظام اسلام یشاخص اصل نياست، و ا

ند. ک یدور هم جمع شده اند جدا م یکه به صورت تصنع یستیکمون

را هم  نیتوانند ائمه مسلم یم یافراد حت ،يیمدل ولا نيلذا در ا

 هياو را تذکر دهند، لذا بر اساس آ میکنند و غلط بودن تصم حتینص

 بر یافراد حت« بعض اءیالمؤمنون بعضهم أول:» ديفرما یکه م یا

 دارند.  تيشخص حاکم هم ولا
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 48 هیاسراء، آ سوره

نرمند ه تیشخص دیباز تول یشود به نوع یم دیکه تول یاثر هنر هر

 دیتوان یشود، شما م یساخته م یلمیف یست؛ وقتا یآن اثر هنر

 یکتاب یوقت اي د؛یدرک کن لمیف دنيآن را پس از د سندهينو تیشخص

که چه  ديینما لیاش را تحل سندهينو تیشخص دیتوان یم د،یخوان یم

 یها همه شاکله انسان است که وقت ني. استداشته ا یتیترب نديفرا

در  ی. به عبارتداستيشاکله از پشت اثر او هو نيگذارد ا یم یاثر

که شما  یاساس وقت نیدارد. بر هم یعلت تجل یها یژگيمعلول و

اکله شما همان ش لاتیتشک یشاکله کل د،يندازیرا به راه ب یلاتیتشک

ز ا گريبه عبارت د ؛خواهد بود لاتیبه عنوان بوجود آورنده تشک
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 یها یژگيچه و لاتیکه رأس تشک دیتوان فهم یم لاتیشکل تشک

 دارد.  یتیشخص

که  معنا را دارد نيا« شاکِلَتِهِ قُّلْ کُّل ٌ يَعْمَلُّ عَلى: »ديفرما یم هيآ نکهيا 

توان  یکند. به عنوان نمونه م یم دیما، شاکله ما را باز تول لاتیتشک

 یژگيبه و ،یاسلام یجمهور لاتیتشک یبا بازخوان دیتوان یشما م

کامل با  یهمپوشان ني. البته اديببر یگذار آن پ انیبن تیشخص یها

 رهبران یاصل یها یژگيتوان شاکله و و یم یندارد ول لاتیتشک

 . ديد لاتیرا در آن تشک لاتیتشک
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 63 یال 12 اتیطه، آ سوره

 جهت ابلاغ رسالت، لوازم تیلمسئو افتيبه محض در یموس حضرت

 یبرا یشاخص مناسب شان،يا یدرخواست یابزارها نيخواهد. ا یم

 ت. اس لاتیرهبر تشک کي یخاصه برا ،یلاتیکار تشک کيانجام 

 یشرح صدر م یلاتیکارتشک کي یرهبر ديگو یم هيآ نيا بنابر

عبارت  جانيصبر وحوصله باشد. در ا یب دينبا لاتیخواهد. رهبر تشک
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 مناسب اریبس« بکنم و بعد خبر دهم یبررس یمقدار ديازه بداج»

 یافض کياسترس قضاوت به  تیوضع کيجمله ما را از  نياست. ا

را  یکس میکند. پس اگر خواست یمنتقل م یریگ میتصم یبرا یمنطق

داشته  صدر یسعه  ديبا م،یانتخاب کن لاتیتشک کيبه عنوان رهبر 

امر را از پروردگارش  نيا یکه حضرت موس نجاستيباشد. نکته ا

 ،افتنيشرح صدر  نيتوان گفت ا یم گريد ریخواهد به تعب یم

است به  یبلکه حصول ديو بدست آور دیکه تلاش کن ستین یلیتحص

 آن را در دلها قرار دهد.  یتعال یذات بار دين معنا که بايا

متناسب است. «  إِن َ مَعَ الْعُّسْرِ يُّسْرًا» هيبا آ« وَ يَس ِرْ لىِ أَمْرِى» هيآ

. اما نکته کند یعسر نم ینف یلاتیعسر لذا آدم تشک یعني لاتیتشک

وجود  یتو سخ یآسان نیب یتیمع کيبداند که  دياست که رهبر با نيا

 دارد.

 یلاتیدر کارتشک یعني« وَ احْلُّلْ عُّقْدَةً م ِن ل ِسَانىِ » ديفرما یبعد م هيآ

اها ج یلیدهد که خ یامر نشان م نيداشت که ا یقو انیب قدرت ديبا

باشد که طرف  یبه صورت چهره به چهره باشد و بطور ديمواجهه با

 ديبا قعموا یبعض گريد ریبه تعب« يَفْقَهُّواْ قَوْلىِ»مقابل حرف را بفهمد 

به دوباره حرف زدن نباشد و  اجیفراهم شود که احت یجور نهیزم

 همان بار اول طرف مقابل صحبت شما را متوجه شود. 

سخت  و نیکار سنگ کي ،یلاتیاست که کارتشک نيا گريد ی نکته
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دارد  یهر کار یو هرکس ديآ یبرنم یاز عهده کس يیاست که تنها

ه است ک نياش هم ا یژگيباشد که کمکش کند و یدر آن کس ديبا

وَزِيرًا م ِنْ أَهْلىِ(  وَ اجْعَل لى »داشته باشد و با ما همگرا باشد تیاهل

به علت حسد ها  یلاتیچون کارتشک« اشْدُّدْ بِهِ أَزْرِى. »«هَارُّونَ أَخِى

کار  نيا یا لهیبه وس ديبا نيشود بنابرا یها سست م یوکارشکن

رًا رًا وَ نَذْکُّرَکَ کَثِینُّسَب ِحَکَ کَثِی وَ أَشْرِکْهُّ فىِ أَمْرِى کىَ»محکم شود. 

ر شما در اگ یعني« إِن َکَ کُّنتَ بِنَا بَصِیرًا قَالَ قَدْ أُّوتِیتَ سُّؤْلَکَ يَامُّوسىَ 

 لیدل نيمستجاب است به ا یودعا کرد یقرار گرفت لاتیمقام تشک

شدن کار  يیو لازمه اجرا دیکه شما در مقام استجابت آن دعا هست

 شيندارد وشرح صدر بخواهد دعا یکار جیکه ه یکس یشماست ول

 شود. یمستجاب نم
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 09تا  09 اتیطه، آ سوره
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 تیو مسئول یموس یهارون به جا ینیدر جانش یپرور نیجانش اصل

 نيا تیمطرح شده است و اهم یبه طور جد لیاسرائ یبن یرهبر

 یکرده و حت ری)ع( تأخیکه موس یدر ده روز یحت یپرور نیجانش

 داند پررنگ تر شده است. یرا نم ریهارون هم علت تأخ

است که فتنه، ابتلاء  نيشود ا یاستخراج م هيکه از آ یدوم نکته

 حق و باطل به هم ختنیاز در هم آم یکه ناش یاست؛ ابتلائ یاجتماع

إِن َمَا بَدْءُّ وُّقُّوعِ الْفِتَنِ أَْهوَاءٌ تُّت َبَعُّ وَ : »نديفرما یم نیرالمؤمنیاست ام

 تينهاه در ک دیبدان د،یفتنفس ر یهرجا دنبال هوا یعني«  أَحْکَامٌ تُّبْتَدَع

 لیاسرائ یجا هارون به قوم بن نيآورد. در ا دیرا به بار خواه یفتنه ا

 شيآزما نيا« قالَ لَهُّمْ هارُّونُّ مِنْ قَبْلُّ يا قَوْمِ إِن َما فُّتِنْتُّمْ بِهِ :» ديگو یم

 تیهما نجايکرده است. از ا ریتأخ یشماست که موس یو ابتلاء اجتماع

 . ديآ یبدست م ستهيشا نیجانش کيو اطاعت امر از 

گردد شروع به شماتت هارون  یاز کوه طور بر م یحضرت موس یوقت

 يیمشخص است که جناب هارون کارها اتيکند، و از ظاهر آ یم

صورت که  نيتوانسته است انجام دهد که انجام نداده است. به ا یم

 نيا یفتنه را بخشکاند ول ی شهياش استفاده کند و ر هياز قوه قهر
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 رده است. کار را نک

قالَ »دارد:  یلاتیدر کار تشک یاریبس تیاهم زین یپاسخ سامر اما

بَصُّرْتُّ بِما لَْم يَبْصُّرُّوا بِهِ فََقبَضْتُّ قَبْضَةً مِْن أَثَرِ الر َسُّولِ فَنَبَذْتُّها َو 

؛ گفت: چیزى را که آنها نديدند بديدم و از «نَفْسی کَذلِکَ سَو َلَتْ لی

ى بر گرفتم و آن را در قالب گوساله جاى پاى فرشته مرسل کف

 یگر ساخت. پاسخ سامرانداختم که ضمیرم براى من چنین جلوه

 یم لاتیکه خودمان در تش يیها هيرو نیدهد که از هم ینشان م

 ايها و  لاتیکنند. مثلا در تشک جاديتوانند خلل ا یم یکسان م،يگذار

 یزینگاکه فتنه  یگذارند، افراد یم یخاص ینامه  نيیکه آ يیسازمانها

دهند که  یشوند و کارشان را انجام م یمتوسل م نیکنند، به هم یم

 لیاز اثر رسول که همان جبرئ یدرست جلوه کند. لذاست که سامر

ز شعبده نبوده بلکه ا یاست بهره جست و چه بسا که کار سامر نیام

لَتْ سَو َ» ریکه اثر رسول بود، سوء استفاده کرده بود. تعب ینياثر تکو

وجه از ت یاست که ناش یهمان سرطان ی شهيدال بر  ر زین «فْسینَ لی

 خود است. یبرا یفعال شیسلول به خود و ب
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 261 هیطه، آ سوره

 اهل در يیمعنا یرا به نماز امر کن. با توجه به توسعه  انتیاطراف

 یم هيآ دریگ یرا هم در بر م لاتیتشک یکه اعضا یلاتیتشک اتیادب

 گرانيا دو رابطه تان را ب دیباش یلاتیدر تشک دیتوان یکه شما نم ديگو

اشته کار د گرانيبه د ديکه با ديگو یاتفاقا بالعکس م د،یحذف کن

طَبِرْ وَ اصْ»بار گفتن و گذشتن بلکه  کيهم نه در صرف  ن. آدیباش

دمان به . اگر خودیو صبور باش دیهم بکن یپافشار ديبا یعني« عَلَیْها

ر که کارمان راحت بود اما د مینداشت گرانيبه د یو کار ميبود يیتنها

 لاتیتشک یاعضا گريد یبا پافشار دياست که با نيا یرو دیتأک نجايا
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 .دیبکشانرا به نماز 

امر کرده است که  یبه صورت دستور هيکه آ نجاستيسؤال ا حال

که  میمجبور کن میتوان یرا م گرانياهلت را به نماز امر کن، چگونه د

 یکسري ديکه ما با نجاستيرا انجام دهند؟ ا میخواه یکه ما م یکار

د برود شو یوقت نماز که م ري. مثلا مدمیرا بدان یتيريمد یهاکیتکن

 ايست. خانم وقت نماز ا ايکه آقا  ديها و بگو قدرب تک تک اتا

ذکر  . البته لازم بهمیده ینماز نم یکه کار به ب ديمثلا شاخص بگذار

ارزش  نماز یو برا دیو اذان گفت دیاست که اگر خودتان صف اول رفت

ه ب گرانيخود به خود د ديمصدر عمل شد یو به طور کل ديقائل شد

 . نديآ یدنبال شما م
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 33تا  32 اتیشعراء، آ سوره

 دریکار به صورت تمام و کمال صورت بگ یاسلام لاتیتشک در

 ني، ا«وَ مَنْ مَعَهُّ أَجْمَعینَ أَنْجَیْنا مُّوسى» کنند یم داینجات پ یهمگ

 گرانيآنها د شرفتیو توسعه و پ یکه بخاطر نجات عده ا ستیگونه ن

س اسا نياش بر ا یزيبرنامه ر یکنون یعلم تيريفدا شوند که مد

 است. 
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خاطر  به« فانفلق»آمده است که عصا خورد و اثر کرد  هيآ نيدر ا نکهيا

 ديبایلاماس لاتیشده است؛ در تشک انیقبل ب هير آاست که د يی«کلا»

اصل باشد، اثر ح مانيو اگر ا یداشته باش نانیسرت اطم یبه فرد بالا

 یا نهیاست سخن در زم یاسلام لاتیشود؛ چرا که سخن در تشک یم

 بر آن حاکم است. یاله تيلااست که و

 قالَ کَلا َ إِن َ مَعی»)ع( در نصرت پروردگارش شک نکرد یموس چون

 فَأَوْحَیْنا إِلى»کرد  یلذا بلافاصله خداوند به او وح« رَب ِی سَیَهْدينِ 

بودند را نجات  یکه با موس یافراد یو او و همه « أَنِ اضْرِبْ... مُّوسى

 دارد. وجود ن یشک به نصرت اله یبرا يیجا یاله لاتیداد. پس تشک

 سیرئ ستین ازین یاسلام لاتیاست که در تشک نيا گريد نکته

 هیهمه افراد را توج ش،يو برنامه ها ماتیتصم یتمام یبرا لاتیتشک

 یاعتماد مانيا نيدارند و ا مانيبه او ا لاتیتشک یکند؛ چون اعضا

 نيبه ا تيريرا در دلها نسبت به او بوجود آورده است. در علم مد

رده را بوجود آو «یتعهد سازمان»تحت عنوان  یاند و بحث دهینکته رس

شود  یم گفته یکند. وقت هیدائما اعضا را توج رينباشد مد ازیاند، که ن

اگر اعتماد  !دیبه او اعتماد کن ديکه با یفرد یعني لات،یتشک کيرهبر 

ست اساس ا نیشود. بر هم یم یمنتف لاتیاصلا حرکت تشک ینکن

شک و » یبه حربه  یاسلام لاتیشکه زدن به تضرب یبرا نیکه منافق

 ست. ا عهيابزارشان هم نجوا و شا نيکنند و مهمتر یتمسک م« تفرقه
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لزوما  دارد که یاهداف یو سازمان لاتیاست که هر تشک نيا گريد نکته

 ازیشود، حداقل در کوتاه مدت ن نییتب ستین ازیتمام افراد ن یبرا

کَلا َ إِن َ : »ديگو یم عي)ع( سر یلذا موس رد؛یصورت بگ نییتب ستین

 مطرح زین بیبه غ مانيا تیجمله اهم نيو با ا« رَب ِی سَیَهْدينِ  مَعی

 یول ديتوان آن را د یاست که نم نيهم ا بیمهم غ یژگيشود. و یم

 آورد.  مانيبه آن ا ديبا
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 83 هیسبأ، آ سوره

کند به  یم نییرا تب یلاتیشکت یدیکل ینکته  کيبر فرادا  یمثن تقدم

 یلاتیتشک دیو تلاش کن یلاتیدنبال کار تشک ديصورت که اول برو نيا

. البته هم دیکن امیق يیتنها دیبعد اگر نتوانست دیکن امیخدا ق یبرا

 "باشد تا ثمر بدهد. تعبیر به یاله امشیق ديو هم فرد با لاتیتشک

مادگى یست بلکه به معنى آاينجا به معنى ايستادن روى دو پا ن در "قیام

براى انجام کار است، چرا که انسان به هنگامى که روى پاى خود 
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شود، بنا هاى مختلف زندگى مىايستد آماده براى انجام برنامهمى

براين انديشه کردن نیاز به آمادگى قبلى دارد، که انگیزه و حرکتى در 

 یم هيردازد ، آآيد که با اراده و تصمیم به تفکر بپ دانسان به وجو

را لازمه  سه عنصر هي. آدیکن یزيبعد برنامه ر ديزیپس اول بپاخ ديگو

 فکر و برنامه« بِصاحِبِکُّمْ»رهبر، « لِل َهِ»داند: خلوص،  یقیام م نيا ی

هايى که براى خدا نباشد و برخاسته از ها و انقلابحرکت«. تَتَفَک َرُّوا»

رسد. اگر ها و براى کسب ثروت باشد به جايى نمىو هوس هاقدهع

انقلاب همراه با فکر و برنامه جامع نباشد و يا رهبر الهى همراه و 

ى رسد و بقا و برکاتاى نمىمصاحب با انقلابیون نباشد به نتیجه

 نخواهد داشت .

 انشیکه ب مطرح کرده اند هيآ نيا ریدر تفس یفینکته لط نيمفسر یبرخ

رادا به و ف یتعبیر به مثن نديگو ی. مستیاز لطف ن یخال نجايدر ا

يعنى آمیخته با  "جمعى "و "فردى "منظور اين است که افکار

مشورت را فرا گیرد، انسان بايد هم به تنهايى بینديشد، و هم از افکار 

که استبداد در فکر و رأى مايه تباهى است، و  گیردديگران بهره 

ر د -ل مشکلات علمى به کمک يکديگرهمفکرى و تلاش براى ح

آنجا که به جنجال و غوغا نکشد مطمئنا اثر بهترى دارد و شايد به 

 .مقدم داشته است "فرادى "بر "ثنىم "همین دلیل
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  14 هیفتح، آ سوره

 نياز ا يیيعنى خداوند رسول خود را فرستاد که هدف نها« أَرْسَلَ»  

تا « الْحَق ِ لِیُّظْهِرَهُّ عَلَى الد ِينِ کُّل ِهِ»آورد:  یارسال رسول را در ادامه م

 نيدين اسلام را با حجت ها برهان ها بر تمامى اديان ظاهر سازد ؛ ا

 یزير امههدف برن نيبر اساس ا ديو شما با یحکومت جهان یعني

و  میکن یرسان امیپ میخواه یما فقط م ديیصرفا بگو نکهي. نه ادیکن

 نيا به دنیرس ی. حالا ابزارهامیداشته باش زیمسالمت آم یستيهمز

 یاتلیتشک ريشود شما مد ی؛ نم«وَ دِينِ الْحَق ِ بِالْهُّدَى» ست؟یهدف چ

ابزار  ني. ادینکن فيبه اهدافتان تعر دنیرس یبرا یابزار چیو ه ديبشو
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پس ابزار  ستیهدف جهان نجايمتناسب با اهداف باشد. در ا ديبا

 نيا« بِالل َهِ شَهِیدًا وَ کَفَى:» ديگو یدامه مخواهد. در ا یهم م یجهان

 یعنيلکه ب میکن یو نگاه م ميا ستادهيکه ا ستین نيا یشهادت به معنا

شود  یمحسوب م لیو وک بانیپشت یکند که نوع یم تيخدا تو را کفا

 مَعَکُّما أَسْمَعُّ وَ  قالَ لا تَخافا إِن َنی: »ديفرما یم هيآ گريد يیکه در جا

 شما هستم.  بانیمن پشت دینترس یعني  «یأَر

ه ک یافراد یهایژگيبعد و هيکند و آ یم نییهدف را تع هيآ نيا در

 کند. یم انیکنند را ب یهدف حرکت م نيبه ا دنیرس ریدر مس
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 10 هیفتح، آ سوره

محمد رسول خدا است سپس به توصیف يارانش  ديفرما یم ابتدا
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پرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و افکار و اعمال آنها را 

کفار  کسانى که با او هستند در برابر»کند:طى پنج صفت چنین بیان مى

 نی)وَ ال َذِينَ مَعَهُّ أَشِد َاءُّ عَلَى الْکُّف َارِ( و در دوم« يد و محکم هستندشد

)رُّحَماءُّ بَیْنَهُّمْ(. « اما در میان خود رحیم و مهربانند»گويد: وصف مى

ته پیوس»افزايد: گويد مىدر سومین صفت که از اعمال آنها سخن مى

عبادت خدا  بینى و همواره بهآنها را در حال رکوع و سجود مى

)تَراهُّمْ رُّک َعاً سُّج َداً(. در چهارمین توصیف که از نیت پاک « مشغولند

آنها همواره فضل خدا و »فرمايد: کند مىو خالص آنها بحث مى

)يَبْتَغُّونَ فَضْلًا مِنَ الل َهِ وَ رِضْواناً(. نه براى تظاهر « طلبندرضاى او را مى

پاداش از خلق خدا دارند، بلکه  دارند، و نه انتظارو ريا قدم بر مى

 حرکت آنها هچشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده، و انگیز

در تمام زندگى همین است و بس. در پنجمین و آخرين توصیف از 

نشانه آنها در »گويد: ظاهر آراسته و نورانى آنها بحث کرده مى

هِمْ مِنْ أَثَرِ )سِیماهُّمْ فِی وُّجُّوهِ« صورتشان از اثر سجده نمايان است

 الس ُّجُّودِ( .

ته داش تانيبرخورد ها یبرا یبند فیط کي ديشما با ديگو یم هيآ

 یرا که نسبت به معصوم دار یتيکه اگر شما همان ولا یبه طور دیباش

سبت که ن یحرام است؛ همان ارادت یمعصوم داشته باش رینسبت به غ

ا همان ر ايست حرام ا ینسبت به مسلمان داشته باش یبه مومن دار
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طور دهد که ما چ ینشان م نيحرام است. ا ینسبت به کافر داشته باش

 مینظت نیهم یعني یلاتیکار تشک م؛يروابطمان را برقرار ساز ديبا

 دیهست اتلیتشک یریگ میسطح تصم نيرابطه. اگر شما عضو بالاتر

ر. ت نيیسطح پا کيفرق کند با  یلیخ ديعواطف و روابطتان با

واحد خودتان  درعواطف و روابطتان نسبت به همکارتان  نیهمچن

 «نهمیرحماء ب»کند فرق کند.  یکار م یگريکه در واحد د یبا کس ديبا

که  خاطر است نی. به همدینیبب یفیبه صورت ط ديبا هيآ نيرا در ا

 چیه برقرار است لیکم ايو مالک اشتر  نیرالمومنیام نیکه ب یروابط

از  را انشاري یاو وقت نيبنابرا ست؛یجندب برقرار ن شانيا نیوقت ب

عَم َارٌ وَ أَيْنَ ابْنُّ الت َی ِهَانِ  أَيْنَ »آورد؛  یرا م یدست داده است اسم بعض

ا و نوع رابطه ب نیدر مورد اباعبدالله الحس اي« . وَ أَيْنَ ذُّو الش َهَادَتَیْن

 شود.  یم دهيد یبند فیط نیهم زین ارانشاني

هم « الکفار یاشداء عل»ذومراتب شد،  «نهمیرحماء ب»که  رهمانطو

است )که دشمن  یخود رینفر غ کي دیذومراتب است. فرض کن

 م؟ینک یکه با دشمن م میرا بکن یهمان برخورد ديبا او با اي( آستین

 فیرا هم ط« الکفار یاشداء عل» دياست. پس با یمسلما پاسخ منف

 ديمعتقدند که ابتدا با یکه برخ تاساس اس نیکرد. بر هم یبند

 تيهاکرد که در ن ليتبد نيو سپس به منتقد نیرا به مخالف نيمعاند

 . وندندیها بپ یبه صف خود
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د اثر سجو ینیب یرا که م نهايوجوه ا ديگو یمتعال در ادامه م خداوند

معنا که محل سجده آنان مانند ماه شب  نياست به ا شانيدر صورتها

اشد بسته ب نهیآنها الزاما پ یهایشانیکه پ نيود  نه اچهاردهم خواهد ب

اثر سجده  نیاثر سجده در چهره آنها مشخص باشد؛ چون اول نيتا ا

 کند. یم جادياست که در طرف ا یتینوران

 ديبا یلاتیشود که اگر در کار تشک یم دهیفهم هيآ نيکل از ا در

 دیکه هم بتوان دیکن یشاخص گذار  نگونهيمطلوبتان را ا یکارمندها

 ی. مثلا اگر به کسدیکن جاديدر آنها ا یو هم همدل دیکن یابيآنها را ارز

ر از ت نيیسطح پا کيها را داشت  یژگيو نيکه سه تا از ا ديدیرس

ود ش یم ني. ادیها را دارد، برخورد کن یژگيو نيتا از ا جکه پن یکس

 یعمولممکن است م یشما با افرادتان. با کس یلاتینحوه برخود تشک

رد تفاوت در برخو نيگرم؛ ا یلیخ یگرياما با د دیکن کیسلام و عل

 . ديبا استفاده از شاخص ها بدست آور ديرا با

 یستگيشا کننده نییعواطف تع نيکه ا نجاستينکته قابل تامل ا البته

له کننده حدود و سلس نییتع ديمعنا که  عواطف نبا ني. به استیها ن

ته است. نک اریهاست که مع یستگيبلکه آرمانها و شامراتب باشد، 

سلسله مراتب مشخص شده است  نياست که ا یمطرح شده زمان

ساله را 91 ديو آله اسامه ابن ز هیعل هالل یمثلا حضرت رسول صل

 نجايو اتفاقا ا میدر خدمتش باش ديکند ، حال ما با یفرمانده لشکر م
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 نجاستياکرم )ص(باشد. ا امبریمحبت ما به او مثل محبت به پ ديبا

 ديتر بود، با ینوران شيمایشود که اگر س یکه آن شاخص ها مطرح م

 .دیداشته باش یتر یمیو روابط صم ديریبا او گرم بگ شتریب

 سنت مختص به نيا دیکه اصلا فکر نکن ديفرما یهم م هيادامه آ در

کار  یعني «لُّهُّمْ فىِ الْانجِیلِذَالِکَ مَثَلُّهُّمْ فىِ الت َوْرَئةِ وَ مَثَ»شماست، بلکه 

فق بودند اگر مو یسیع اي یاست و قوم موس ینطوريا ینيد یلاتیتشک

مل را ع نیکه موفق بوده هم یبوده است و در کل هرقوم لیدل نيبه ا

وَعَدَ الل َهُّ ال َذِينَ »چرا که  دیعمل کن دیخواه یکردند، شما هم اگر م

وعده  نيخدا ا« م م َغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِیمَاوَ عَمِلُّواْ الص َالِحَاتِ مِنهُّ  ءَامَنُّواْ

 کند.  یرا داده است  از وعده اش تخلف نم
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 29و  0 اتیحجرات، آ سوره

که  است نينکته ا نی. اولديآ یورد نظر چند نکته بدست مم اتيآ از

ارتباط بین مؤمنین را منحصر در ارتباط برادرانه کرده است ،  هيآ نيا

ست، ا یاسلام یجامعه نیارتباط ب یآنچه رمز برقرار گريد یبه معنا

 نيباهم برادرند. که ا نیمنظور است که مومن نیاست؛ به هم مانيا
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 ینظام اسلام کياست؛ چرا که در  ینظام اسلامدر  یدیکلنکته  کي

شکل  لاتیبستر بحث تشک نیبرقرار است و در هم یبرادر یرابطه

برا اساس خون و نژاد است  ینوع برادر کي. همانطور که ردیگ یم

کند که محور  یم ینوع رابطه را مفهوم ساز کيخداوند متعال  نجايا

در  مفهوم نيتر یمحور ني. بنابراردیگ یقرار م یارتباطات اجتماع

 است.  «یبرادر«مفهوم  ،یاسلام یلاتیتشک کيدر  یاتباطات اجتماع

 مانيا ،یارتباط اجتماع نياست که هرچند محور ا نيدوم ا ی نکته

توان  یاست، اما باز هم امکان اختلاف وجود دارد. پس نم یو برادر

 یحت .وجود داشته باشد که در آن اختلاف نباشد یلاتیگفت که تشک

. حال تندفیبه جان هم ب یمانيبرادران ا یعنياقتتلوا است؛  يیجاها کي

ند ک یمشخص م هيدر ادامه آ ست؟یشما چ ی فهیت وظیموقع نيدر ا

 تیموقع نيمعنا که در ا نيممنوع است. به ا یطرف یاصل ب نجايکه ا

که شما  ديگو یصراحتا م هي. آميندار یما کار ديیبگو دیتوان یشما نم

 نیب دياست که برو نيشما ا فهی. وظدیموضع داشته باش ديحتما با

 شيصرف ر یصلح هم به معنا یرقرارب ني. ادیآنان صلح برقرار کن

 هیروح کيدر مورد  هيآ نيبلکه ا ستیآن دو طرف ن نیب یدیسف

کند که شما با سرنوشت همه کار  یصحبت م لاتیدر تشک یجمع

بَیْنهَمَا  :»ديفرما یم هي. در ادامه آدیستیتفاوت نسبت به آن ن یو ب ديدار

ءَ إِلىَ أَمِْر تَفِى ال َتىِ تَبْغِى حَتىَ قَاتِلُّواْفَ فَإِن بَغَتْ إِحْدَئهُّمَا عَلىَ الْأُّخْرَى
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 ینابه مع دیمداخله کن یجاها لازم است که شما حت یبرخ یعني« الل َهِ 

ابتدا  ديبا ديگو یناحق م گريطرف داست و یکيحق با  ديديد نکهيا

و اگر صلح را  یآن دو انجام ده نیاصلاح ب یتا حد امکان تلاش برا

و قتال  ديریکننده موضع بگ یطرف تعد هیعل ستيبا یم رفتندينپذ

است که هر  نيا ميدار یکه درسازمان ده یاز آفات جد یکي. ديینما

به کار  یکنم و کار یمن کار خودم را م» ديخواهد بگو یکس م

 را ندارم.  یحق نیعنوان من چن چیبه ه هيآ ني؛ طبق ا«ندارم! یگريد

 یرا قسط و عدل م نیاصلاح ذات ب ی شهير هيآ نکهيا گريد نکته

داند. کلمه قسط به معناى آن است که به هر يک، آن حقى را که 

 عدل نیرابطه ب ني. بنابرادیمستحق است و آن سهمى را که دارد بده

دو به هم از نوع عطف مطلق بر مقید به منظور  نيو قسط و عطف ا

 تاکید است . 

 ديگو یم هي. آستیاز نوع قسط است و فقط عدالت ن یبرادر نيا پس

 نیب اصلاح ذات دياما چرا ابتدا با د،یرا سرکوب کن یاهل بغ ديشما با

عدل و قسط نگاه  هيچون هر دو برادرانت هستند. اگر از زاو د؟یکن

 یرا درجامعه  یاستعداد کيشود که هر دو  یم نيپاسخ ا میکن

قط ما ف ديآنها حفظ شوند. نبا یهر دو ديکه با ندشکل داده ا یاسلام

 مياردشمن د یو وقت ميدشمن دار نکهيا لیبه دل ميبه خودمان بپرداز

مان و شکست ميشو یاز دشمن غافل م م،ياگر فقط به خودمان بپرداز
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 است.  یتمح

ه ب یدهد که احتمال وجود بغ ینشان م هياست که آ نيا یبعد نکته

وجود دارد.  یاسلام یحکومت عادل، در جامعه  هیخروج عل یمعنا

شده  یبغ نیصف ايدر جنگ جمل  نیرالمومنیام هیاگر عل یعني نيو ا

 یعراش یابوموس یگریانجیآنها صلح شود. پس موضع م نیب ديبا

 .ستین حیصح

و  مملو از تنش یلاتیاست چرا که تشک نیچن نيهم ا لاتیدرتشک 

 میتوان یخوب باشد و ما نم زیکه همه چ ستینطورنيچالش است و ا

عاب . اگر انشمیاز آن انشعاب کن لات،یاختلاف در تشک کيبه صرف 

 یحتا مصرا هيشد. آ یم انیب گريد یبه نوع هيشده بود در آ رفتهيپذ

 . ستین حیانشعاب صح مومنان نیدر ب ديفرما

 یصبر م یاسلام یاست که به خاطر وحدت جامعه  یکس یعل امام

وقت است که در  کيکند.  یاول ودوم کار م ی فهیکند و با خل

ا ب یهمکار یبعد ادعا ميآور ینم یو را میکن یانتخابات شرکت م

 یم یوقت است که را کي یول م؛یکن یآورده را م یکه را یگروه

 یلیخ نيا میکن یم یهم همکار ازشود و ب یما کودتا م هیو عل ميآور

 یدهد که حفظ اتحاد جامعه  یاست. نشان م یسخت تر از اول

 یم یتا به سخت لاتمانیمهم است. اما ما در تشک نقدريا یاسلام

صلح  و ميیایکوتاه ب ديکه با یدرصورت م،یکن یانشعاب م م،يخور
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 قبل آن نباشد.به  یو بازگشت یحرف گريکه د ی. صلحمیکن

است به  «یبغ» یلاتیکارتشک یتوان گفت بلا یم نکهينکته ا نيآخر

 یو با او کار نم ميما فلان مسئول را قبول ندار ميیمعنا که بگو نيا

 یلاتیشککار ت کي. هنر در میرباشيپذ تيولا ديکه با ی. در صورتمیکن

 . میشود، آن را قبول کن یما زده م لیخلاف م یحرف یآن است که وقت
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  29تا  9 اتیمجادله، آ سوره
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ه است ک نيبحث مهم ا کي ميشو یجمع م لاتیتشک کيدر  یوقت

 یلبشود و یطبقه بند دياطلاعات با یعنيرا همگان ندانند.  زیهمه چ

شوند. پس ن ینرم باشد تا افراد طبقه بند یلیخ ديبا یطبقه بند نيا

 نياطلاعات و نرم بودن ا یاطلاعات، طبقه بند تیسه مسئله مهم: اهم

 ادجيسازمان ا یاعضا نیاصل شقاق ب نيا تيا. عدم رعیطبقه بند

 حرف زدن. یدرگوش یعني. نجوا دینجوا نکن ديگو یم هيکند. آ یم

است چرا که معمولا نجوا باعث  یطانیعمل بعضا ش نيا ديگو یم

در  دياطلاعات نبا یشود. پس دسته بند یم نهیض و کبوجود آدن بغ

ب خطا ني. ادشو یم لاتیظاهر باشد چرا که منشأ فشل شدن تشک

ردند. ک یتوطئه م امبریپ هیشدند و عل یاست که جمع م نیبه منافق

 کي یعنياند.  نگونهيا السلامهیعل یهم در سپاه امام عل نیمنافق

بحث اطلاعات و ضد اطلاعات را هم نشان  کي نيدارند. ا لاتیتشک

 یخدا با شماست و بعدا به شما خبر م دیدهد که هر چند نفر باش یم

 دهد. 
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 کي نيدر اثم و عدوان نجوا حرمت دارد. ا ديگو یهشتم م هيآ

دعوت کردند  یصورت که اگر ما را در جلسه ا نيشاخص است به ا

حا و اصطلا گرانيکردن د بتیو در آن جلسه افراد شروع کردند به غ

اثم است و باعث بوجود آمدن عدوات و بغض  نيزدن آنها، ا رآبيز

 شود.  یم

کند.  یاز اثم و عدوان اضافه م یرسول را هم جدا تیادامه معص در

 یاسلام تیبه حاکم نياز اثم و عدوان است و ا ریرسول غ تیمعص

 لیلد نیبه هم ،یاست خلاف امر حاکم اسلام یکار یعنيگردد،  یبر م

 لاتیسه نوع نجوا از جمله محرمات در تشک نيحرمت دارد. پس ا

 است.  یاسلام

ز نجوا را ا یبعد برخ هيکرد و در آ یهشتم سه نوع نجوا را نف هيآ در

که از جمله  یدارد به شرط ازیداند که جامعه به آن ن یم یجمله موارد

 نجوا بر بر  و یشاخص را استوار نيشده نباشد که مهمتر یموارد نه

 تقوا است. 

 یم ینطایکه بر اساس بر  و تقوا باشد را ش يیاز نجوا ریدهم غ هيآ در

 ستندینجوا ن دنیشن ی رهيکه در دا یکه افراد لیدل نيداند. به ا

 یرا به همراه دارد ول لاتیفشل شدن تشک نيشوند و ا یناراحت م

 حفاظت اطلاعات ديکار را کرد بلکه با نيشود ا یدر مقابل دشمن نم

 همراه با عمل.  یتوکل کرد، آن هم توکل دينمود در آنجا با
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صورت که خداوند  نيمفهوم دارد، به ا یلیحزن خ ینيد اتیادب در

 کند که یم دیتأک میکن یم یاريما شما را  ديگو یکه م يیدر جاها

خوف و حزن در درونزا بودن حزن  نی. تفاوت بميبر یحزن شما را م

 بودن خوف است. و برونزا 

 یآنها را بداند و از طرف یهر کس دياست که نبا یاطلاعات یطرف از

 نيشاخص ا ست؟یشوند. شاخص چ یافراد دسته بند دينبا گريد

 یيدارد. لذا بر  و تقوا راديحزن بکند، ا جاديشما ا یاستکه هر جا نجوا

کنش متقابل دارد که لازم است  کيجا مطرح شده است  نيکه در ا

 دیکلام الله مج گريد اتيتوان از آ یبر  را م فيربه آن توجه شود. تع

شده است: لَیْسَ الْبِر َ أَنْ تُّوَل ُّوا  انیگونه ب نيا یا هيبدست آورد، در آ

الْیَوْمِ  وُّجُّوهَکُّمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکِن َ الْبِر َ مَنْ آمَنَ بِالل َهِ وَ

 لْقُّرْبىحُّب ِهِ ذَوِی ا وَ الن َبِی ِینَ وَ آتَى الْمالَ عَلى ابِالْآخِرِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ الْکِت

وَ الْمَساکینَ َو ابْنَ الس َبیلِ وَ الس َائِلینَ وَ فِی الر ِقابِ وَ َأقامَ  وَ الْیَتامى

هِمْ إِذا عاهَدُّوا وَ الص َابِرينَ فِی الص َلاةَ وَ آتَى الز َکاةَ وَ الْمُّوفُّونَ بِعَهْدِ

وَ الض َر َاءِ وَ حینَ الْبَأْسِ أُّولئِکَ ال َذينَ صَدَقُّوا وَ أُّولئِکَ هُّمُّ  ساءِالْبَأْ

الْمُّت َقُّونَ  نیکوکارى آن نیست که روى به جانب مشرق يا مغرب کنید 

اثرى است( لیکن نیکوکارى آن است که کسى به )چه اين چیز بى

 انرالم و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانى و پیغمبخداى ع

ايمان آرد و دارايى خود را در راه دوستى خدا به خويشان و يتیمان 
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و فقیران و در راه ماندگان و گدايان بدهد و در آزاد کردن بندگان 

صرف کند، و نماز به پا دارد و زکات مال )به مستحق( بدهد، و نیز 

اند به موقع خود وفا کنند و در هر که عهد بسته نیکوکار آنانند که با

تنگدستى و سختى و هنگام کارزار صبور و شکیبا باشند. )کسانى  الح

اند( آنها به حقیقت راستگويان و آنها به که بدين اوصاف آراسته

 حقیقت پرهیزکارانند.
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 8تا 2 اتیصف، آ سوره

امر به معروف  تيبا محور یدر روابط اجتماع یدوم اصل اساس هيآ

که  یزیکند که مبادا خودتان به آن چ یاز منکر را مطرح م یو نه

 و در ادامه آن را نزد دینداشته باش مانيا دیکن یرا به آن امر م نگرايد

 یخدا گران تمام م یکه برا ديگو یداند و م یمتعال منفور م یخدا

أَي ُّهَا ال َذِينَ آمَنُّوا لِمَ تَقُّولُّونَ ما لا تَفْعَلُّونَ  يا»دیرا بکن کار نيشود که ا
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و قول  عمل نیب یدعوا نيا« کَبُّرَ مَقْتاً عِنْدَ الل َهِ أَنْ تَقُّولُّوا ما لا تَفْعَلُّونَ

 ديااست که ب یلاتیتشک یها تیمهم بالاخص در فعال اریبس یامر

 . ردیقرار بگ یلاتیهر تشک انمورد نظر همگان، چه اعضاء و چه رهبر

 یلاتیدر مباحث تشک هيآ نيتوان به جرأت مهمتر یبعد را م هيآ

صَف ًا  هِلیِسَب یف قاِتلوُّنَيُّ نَيال َذ حِب ُّيُّ اِن َ اللهَ : »ديفرما یدانست که م

 یگفته است که خداوند قطعا عده ا دیبا تأک« مَرصوص انٌیکَان َهُّم بُّن

 يیها یژگيهستند؟ و چه و یعده چه کسان نيدارد؛ ا یرا دوست م

 نَيال َذ»کرده است؟  دیدارند که خداوند بر دوست داشتن آنها تأک

کنند پس همه انواع  یهستند که جهاد م یعده کسان نيا «قاِتلوُّنَ يُّ

مطرح شده است  گريد یجهاد اعم از مال و جان و آبرو که در جاها

د مور یجهادهر نوع  ايآ نکهيا گريکلمه نهفته است. نکته د نيدر ا

 ديتما باح «لهِ یِسَب یف قاِتلوُّنَيُّ نَيال َذ:»ديگو یم هيآ ر؛یخ ؟قبول است

 یعده ا نيا یها یژگيمتعال باشد؛ پس از و یجهاد در راه خدا نيا

متعال  یاست که در راه خدا نيمتعال آنها را دوست دارد ا یکه خدا

و با اخلاص هر چه تمام تر جهاد کنند؛ آن هم همه موارد جهاد. تا 

قرآن مفصل به آن  گريد یمطرح شد که در جاها یژگيدو و نجايا

 پراخته است: جهاد و اخلاص. 

 یرا که با اخلاص برا یمتعال انسان یخدا ايکه آ نجاستيدر ا نکته

 ؛ریکرده است؟ خ خطاب به دوست داشتن هيآ نياو جهاد کند را در ا
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 لهِ یِبسَ یف قاِتلوُّنَيُّ نَيال َذ»را مطرح کرده است:  یگريد یژگيدر ادامه و

 یعال ممت ی. خداديآ یم انیبه م لاتیبحث تشک گريد نجاياز ا« صَف ًا

الب در ق مانيبلکه ا ستین دهيفا دیمف يیبه تنها مانيکه ا ديگو

ظم گرفته از ن« صَف ًا»صفت  نيکند. ا یم دایپ نی است که تع لاتیتشک

نسان ا نیما ب یانسجام در روابط ف یشده است و نظم نشان دهنده نوع

عده در راه خدا، خالصا لله و به صورت  نيدهد. پس ا یها را نشان م

ه متعال نکت یکنند. در ادامه باز هم خدا یجهاد م یلاتیتشکمنظم و 

« مَرصوص انٌیکَان َهُّم بُّن»کند که  یم انیافراد ب نيرا در مورد ا یگريد

کنند  یکار م یلاتیکه با هم تشک یدو نفر ،یاگر شخص سوم یعني

نند. ک یکار م یلاتیدارند به صورت تشک نهايدرک کند که ا د،يرا د

 لاتیکتش نيا گريآنها مهم است. به عبارت د یبرا طبمخا یتلق  یعني

 دیبتوان لاتینباشد که فقط خودتان در تشک یو صف شما طور

بلکه  ،دیبا هم هست یلاتیتشک تیکه مشغول فعال دیده صیتشخ

کار  ديارد یلاتیمتوجه شوند که شما به صورت تشک ديهم با گرانيد

 نيگردد که همه ا یبر م یمتعال به کسان ی. پس حب  خدادیکن یم

ه که در را خدا، ب یکسان یعنيها را در کنار هم داشته باشند؛  یژگيو

 جهاد کنند.  یمرصوص انیمثل بن ،یاتلیصورت منظم و تشک
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 3 هیآ م،یتحر سوره

 

داند. اهل قدر  یما را موظف به مراقبت از خود و اهل خود م هيآ اولا

 اتیآن باالاخص با ادب يیمعنا یبا توسعه  یخانواده است ول ق نیمت

که  صورت نيرا هم در بر خواهد گرفت به ا لاتیتشک ،یلاتیتشک

به  یکار یکنم ول یم یلاتیمن کار تشک ديیبگو دیتوان یشما نم

 لاتیتشک یاعضا گريکه به د دیشما موظف هست هسازمانم ندارم بلک

هده را به ع لاتیتشک کي یشما که رهبر یعني. دیکار داشته باش
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 . دیرا از آتش جهنم حفظ کن نهايکه ا دیموظف دیگرفت

ورت دارند که بص یلاتیکند که ملائکه هم تشک یمشخص م هيآ ایثان

آنها را  انیرا انجام دهند و بدون عص يیامر شده اند که کارها یجمع

 دهند.  یانجام م
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 سوره انشراح

که به حضرت رسول داده شده است  یلاتیسوره لوازم کار تشک نيا

 هيآ نیاست که در اول یآنها شرح صدر نيکند، که مهمتر یم انیرا ب

وَ . »«أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ»شود  یم انیب یبه صورت استفهام انکار
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دوش  یما آن بار رو یعني« وَضَعْنَا عَنکَ وِزْرَکَ ال َذِى أَنقَضَ ظَهْرَکَ

س که جلو هر ک یلاتیکه در کار تشک ستیگونه ن ني. امیتو را برداشت

است که  یيها یناقص یکسريکار کند بلکه معمولا  یبتواند عال ديایب

ا کار اساس« فَإِن َ مَعَ الْعُّسْرِ يُّسْرًا»شود.  یبرطرف م یلاتیدر کار تشک

را  یلاتیعسر در کار تشک نيو وجود ا یعسر و سخت یعني یلاتیتشک

 ديبا اتلیکه رهبر تشک نجاستينکته ا یگرفت ول دهيتوان ناد ینم

 نکهيا لیبه دل وجود دارد و یو آسان یسخت نیب یتیمع کيبداند که 

کرار آن را ت دیتأک یبرا یگريد هيسخت است لذا در آ تیمع نيباور ا

به  یقتکه و ديخواهد بگو یم هي؛ پس آ«إِن َ مَعَ الْعُّسْرِ يُّسْرًا»کند  یم

همراه  یشيو گشا یآسان یصبر کن چرا که هر سخت ،یدیرس یسخت

 تحت عنوان یمبحث تيريدر علم مد یدارد. در مباحث رفتار سازمان

 میتسل ديدر مواجهه با بحران نبا ديگو یتحمل ابهام هست که م

فَإِذَا » ديگو ی. بعد میتيريمد ینینوع جهان ب کي یعني ني. اميشو

 نيعبادت کن؛ ا ،یهرموقع از کار فارغ شد یعني «فَرَغْتَ فَانصَبْ

تحت عنوان اوقات فراغت وجود  یزیدهد که در اسلام چ ینشان م

 نياست و بدون شناخت د یهمواره ناظر به هدف لاتیندارد. تشک

کار با  نيا ديبا یعني« رَب ِکَ فَارْغَب وَ إِلىَ»کرد.  یلاتیکار تشک دينبا

 .رغبت باشد
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 عصر سوره

 

 یهامورد بحث نيخورد که در ا یسوره به عصر سوگند م یابتدا

ادامه  گنجد. در یمجال نم نيآن در ا یلیتفص انیاست که ب یمتفاوت

موجود در « ال»انسان ها در خسارت و زيان هستند. همه  ديگو یم

نسان ا هیبر دلالت بر جنس دارد که شامل کل یدر قواعد عرب« الانسان»

 «خسران»انسان ها بالکل در خسران هستند.  ی مهه یعنيشود،  یها م

 به یا هيسرما کي یعنياست؛   «هينقص در اصل سرما» یبه معنا
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دهد.  یرا دارد از از دست م هيسرما نيانسان داده شده است و او ا

ت دس یزیکه شما به چ ستیمعنا ن نيخسران به ا گريبه عبارت د

را از دست  ديکه داشته ا یزیمعناست که شما چ نيبلکه به ا ديا افتهین

 یا هيشما سرما یانسان ها، همگ یکه ا ديگو یم هي. پس آديداده ا

جمله عده  ني. از اديا و خسران زده دیده یکه آن را از دست م ديدار

در  است که نيکه مورد توجه است ا یزیچ نیاستثنا شده اند. اول یا

 یول اوردیتوانست اسم موصول مفرد ب یم« الا»جمله بعد از حرف 

الا » ديتوانست بگو یمفرد بود م« انسان»چون  یعنيکار را نکرد  نيا

« واامن نيالا الذ»را جمع به کار برده است و گفته  نيا یول« امن یالذ

ز هم باشد، با یفرد مانيا نياست که اگر ا ینکته ا نيپس در خود ا

 نيا یریشود، پس به تعب یفرد جزء افراد خسران زده محسوب م

 از خسران يیرها یبرا یاصل یهااز فاکتور یکيخودش  یجمع مانيا

جمع اسم موصول  ریضم نیشود. در ادامه با حفظ هم یمحسوب م

کند که اگر انسان داشته باشد از  یرا مطرح م یژگيچهار و نيالذ

قط که نه ف نجاستي. نکته قابل تامل استیجمله افراد خسران زده ن

د وجو ديتوأم باهم با یژگيچهار و کهبل یژگيدو و اي یژگيو کي

 یاز خسران است. چرا که شما در جاها يیشرط رها نيداشته باشد. ا

ه عبارات قبل آن ب یآمده است ول یاول یژگيکه دو و دینیب یم گريد

خسران زده اند. در  ینشده است که همگ یعام ریصراحت تعب نيا
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ل او یژگيهم که فقط دو و يیکه آنها دیتوان فهم یم نجايا جهینت

خسران زده اند.  یو عمل صالح را هم دارند باز مقدار مانيا یعني

چهار  است که نيا ديایب رونیان کامل از خسران بانس نکهيپس لازمه ا

 :ها عبارتند از یژگيرا باهم داشته باشد. آن و یژگيو

  مانيا .9

 عمل صالح .2

 به حق یتواص .3

 به صبر یتواص .4

هم مطرح شده است  گريد یدر جاها نکهيا لیو عمل صالح بدل مانيا

حث ب نجايدر ا یبحث شود. شاهد مثال اصل نجايکه در ا ستین ازین

 نيبر وزن تفاعل است که ا یدر قواعد عرب یاست. تواص «یتواص»

رفه ط کي یتواص نيا یعنيدو طرفه است.  یارتباط یباب به معنا

من شما را  یعنيطرفه است.  ود حتینوع نص کيبلکه  ستین

 یمطلق بودن تواص نيکنم و شما هم من را. حالا از ا یم حتینص

 یهم نم تلایدر تشک یتيريتوان برداشت کرد که سلسه مراتب مد یم

 یا تواصر ريتواند مد یدست م ريز یعنيرا بپوشاند  یتواص نيتواند ا

ول مشغ یتواص نيکه به ا یعده ا نياست که ا نيکند و بالعکس. ا

  .اند دهیکش رونیهستند خود را از خسران ب

ه ب یبه حق و تواص یتواص نيکه در ا نجاستيا یسؤال بعد حال
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 یهيد؟ بددارن یلاتیکار تشک یدر فضا يیچه معنا« صبر»و « حق»صبر 

ست ا نيتوان مطرح کرد ا یم نهیزم نيدر ا جايکه تا ا ینکته ا نيتر

 نهايبا جمع دارد، چرا که ا یمیارتباط مستق« صبر»و « حق» نيکه ا

را  گريکديافراد اجتماع بصورت دوطرفه  ديهستند که با یموضوعات

  .کنند هیبه آن توص

دارد،  یادياست که نکات ز یلاتیدر کار تشک یدیکل اریبس یاصل صبر

  .شود یمطرح م یمفهوم مطالب نيبر ا دیمنظور در ادامه با تأک نیبه هم

سوره را در کنار  نیآخر هم هياز قرآن از جمله آ یا هيچند آ نجايا در

را  یلاتیبر در نگاه تشکاز ص یتر قیهم قرار داده تا بتوان مفهوم دق

 .کرد نییتب

 نَ يال َذِ هَاي ُّ أَيَ: »ديفرما یآخر سوره آل عمران است که م هيآ ه،يآ نیاول

 نجاير اد«  ءَامَنُّواْ اصْبرُّواْ وَ صَابِرُّواْ وَ رَابِطُّواْ وَ ات َقُّواْ الل َهَ لَعَل َکُّمْ تُّفْلِحُّونَ 

دستور داده است که دو تا از آنها صبر  زیرا به چهار چ یمانيجامعه ا

 . بهیصبر در بعد اجتماع یو دوم یبعد فرد درصبر  یاست. اول

 دینک یاولا سع یمانيجامعه ا یگفته است که ا نجايدر ا گريعبارت د

فتمان گ تانيصبر را در جمع ها ایو ثان دیکه خودتان صبر داشته باش

إِن َ : »ديفرما یم نجاي. اديگذارسوره ب نيآخر ا هيرا در کنار آ ني. ادیکن

زده  را خسران ی؛ همگ«... تَوَاصَوْاْ بِالص َبرِ نَيإِل َا ال َذِ سْرٍالْانسَانَ لَفِى خُّ

 است که در جمع نيا شانيها یژگياز و یکيکه  یداند، مگر کسان یم
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 هیرا به صبر توص گريکديکنند  یتلاش م رندیگ یکه قرار م يیها

 لاتیتوان رواج گفتمان صبر در تشک یبه صبر را م هیتوص نيکنند، ا

آخر سوره عصر  هيآخر آل عمران کاملا منطبق با آ هيآ سدانست. پ

 لاتیبه گفتمان صبر در تشک یا یژگيتوجه و ه،ياست. در هر دو آ

شده است. علاوه بر آن در سوره آل عمران مطرح شده است که بعد 

که رابطه دو طرفه و چند از آنکه صبر در جامعه گفتمان شد است 

ارتباط  یشود. پس مقدمه اصل یبرقرار م لاتیافراد تشک نیب هيسو

و هم در بعد  یصبر است هم در بعد فرد لات،یدر تشک هيچند سو

اش حرکت کند  یاصل ریاگر بخواهد در مس لاتی. تشکیاجتماع

 ریواجب است که صبر را گفتمان خودش کند. و چون حرکت در مس

است و احتمال انحراف هر  یدشوار اریحرکت بس یلاتیکار تشک

 نيا یگاه محکم هیتک کيبه  ستيبا یلحظه در آن وجود دارد م

ارتباط  نيا نیهم یاست برا یتعال یارتباط متصل باشد و آن ذات بار

 و ديگو یکند و م یشده را در ادامه وصل به خدا م جاديا هيچند سو

به  یلاتیرا به صورت تشک یمانياست که جامعه ا ني، ا«اتقوا الله»

 میکن ریبه صورت ساده تفس میبخواه ررا اگ« فلاح»رساند.  یفلاح م

اشد رسانده ب تیاست که انسان توان و استعداد خودش را به فعل نيا

 نيتوان باالقوه اش بالفعل شده باشد. نکته ا نديگو یکه اصطلاحا م

 یدیکه به فلاح رس نديگو یدارد، نم یاديکه توان بالقوه ز یاست، کس
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لاح به ف نديگو یتوان بالفعل شد است که م نيکه ا یبلکه موقع

خسران است که در سوره  گرشيد یرو ،یو اگر به فلاح نرس یدیرس

داشته باشد خسران  یراديمدل ا نيا یعصر مطرح شد. پس هر کجا

  .توأم با آن است

 لاتیکتش کيصبر و گفتمان شدن آن در  نيکه ا نجاستيسؤال ا حال

و  تواند بالا ببرد یرا در چه حد م لاتیاست؟ و تشک یاتیچقدر عمل

 یگريد هيتوجه شما را به آ ديدارد؟ در پاسخ با یدر کل چه ثمرات

سوره مبارکه انفال است. در آنجا  55و  56 هيآ ه،يو آن آ ميجلب نما

الن َبِی ُّ حَر ِضِ الْمُّؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَکُّنْ مِنْکُّمْ  أَي ُّهَا: يا ديفرما یم

عِشْرُّونَ صابِرُّونَ يَغْلِبُّوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ يَکُّنْ مِنْکُّمْ مِائَةٌ يَغْلِبُّوا أَلْفاً مِنَ 

کُّمْ وَ عَلِمَ عَنْ  هُّ ( الْآنَ خَف َفَ الل 56َال َذِينَ کَفَرُّوا بِأَن َهُّمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُّونَ )

أَن َ فِیکُّمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَکُّنْ مِنْکُّمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُّوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ يَکُّْن 

 نیمومن ی(؛ ا55مِنْکُّمْ أَلْفٌ يَغْلِبُّوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ الل َهِ وَ الل َهُّ مَعَ الص َابِرِينَ )

 دیه باشو مهم را داشت یدیکل یژگيو کيکه  دینفر باش ستیاگر شما ب

نفر  ستيشما را بر لااقل دو یژگيو نيتواند ا یو آن هم صبر است م

به  کياست که شما با داشتن آن  نيصبر ا ژهي. پس کار ودينما روزیپ

 یلیکه اگر خ ديگو یدر ادامه م ی. حتدیجلو هست فتانيده از حر

و صبر  دیفید که ضعیو فکر کن دینداشته باش نیقيامر  نيخودتان به ا

 یکم اریبا داشتن مقدار بس ديرینگ یجد ديو شا ديرا آن طور که با
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وان . پس صبر تديروزیبه دو شما پ کيتوان گفت که لااقل  یاز آن م

در  یاديبلکه تعداد ز ستینفر ن کي گريکند. د یشما را چند برابر م

سوره  241 هيتوان مفهوم آ یکه م نجاستينفر هستند. در ا کيوجود 

 الل َهِ وَ الل َهُّ بِإِذْنِ رَةًیغَلَبَتْ فِئَةً کَث لَةٍی: کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلديفرما یبقره که م

. ستیو کم مهم ن اديتعداد ز یلاتی. در کار تشکدیرا فهم نَيمَعَ الص َابِر

ه افراد است. شما ب نيا نیکه مهم است مؤلفه صبر در ب یزیبلکه چ

گفتمان شده است به قوت رابطه  معج نيکه در ا یصبر زانیم

 یکن ینیب شیپ یتوان یم نیو همچن یببر یپ یتوان یآنها م یلاتیتشک

 چقدر است؟ یلاتیجمع تشک نيتوان و دوام ا زانیکه م

اده دستور د یمانيبه جامعه ا یکه حت دینیب یشما م گريد يیجا در

 نُّوایتَعآمَنُّوا اسْ نَيال َذ هَاي ُّأَ اي: ندياستعانت بجو زیشده است که به دو چ

 ی( صبر و نماز که اول963)بقره/ نَيبِالص َبْرِ وَ الص َلاةِ إِن َ الل َهَ مَعَ الص َابِر

ه ک یفرد یرا در فضا یو دوم ددانن یاجتماع م یدر فضا شتریرا ب

که  است یمهم اریبس یهاتشکلات مؤلفه کيدر  نهايا یالبته هر دو

از  یمانيجامع ا یکه ا ديفرما یم هيآ نيدارد. ا یبحث مفصل یجا

ف است صر یمانيکه خطاب به جامعه ا ی. وقتديریکمک بگ زیدو چ

 آنهر دو در  یو جمع یبلکه اهداف فرد ستیملاک ن یاهداف فرد

و  یهم در بعد فرد دیخواه یشما اگر م ديگو یواحد ملاکند که م

تان هدف به دنیدر راه رس ديبا دیبه هدفتان برس یهم در بعد اجتماع
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 .و آن هم صبر است و نماز ديریکمک بگ زیاز دو چ

د. به را جلب کر یتوان کمک اله یکه با داشتن صبر م دینیبب پس

 کيدر  یواژه صبر اصلا جذب کمک اله دیبدون کل گريعبارت د

 یلاتیکجمع تش کيفاکتور  نيتر یمحال است چرا که اصل لاتیتشک

  .دهد یصبر است که اصل رابطه را شکل م

 یلاتیفوق که صبر در کار تشک اتيآ نيا یاست که تمام نيآخر ا نکته

 نیلااقل مومن ايآمنوا را داشت  نيالذ هايا ايرا مطرح نموده بود خطاب 

هد که د یصورت گرفته نشان م یخيتار یهایبودند. بررس هيخطاب آ

 یتعال یاست که ذات بار يیخطاب ها نيخطاب از جمله بهتر نيا

است که در جامعه  یهم مختص زمان نيخواند و ا یم نجامعه را به آ

را  یا هيشما در مکه آ یعنيبرپا شده است  یحکومت اسلام یاسلام

م ه نيآمنوا داشته باشد. پس ا نيالذ هايا ايکه خطاب  دیابي ینم

که در جامعه تان دغدغه  يیاست که شما یجد دیتاک کيخودش 

ته هم نک ني. ادیباش گونه نيا ديبا دياررا د یداشتن حکومت اسلام

 .دارد یاديز اریکار بس یجا يیاست که به تنها گريد
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..........................................................................................................  

 

 

 

 

 

 امام خامنه ای )مدظله العالی(:
 

و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد. ریشه 

 از بخش های مهم پژوهش قرآنی این است. یکی 

در زمینه های گوناگون به نکات و دقائق قرآن توجه کرد ید با

 و مبانی علوم انسانی را در قرآن جستجو کرد و پیدا کرد. 
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