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عنوان لفظ  به ؛«عصر»درباره وحدت سوره با کلمه طباطبایی ـ عدم تناسب بیانات عالمه 1/1

 «زمان»دال بر 

« عصـر »ی  سورهبیان کلی آیات ی  درباره ره طباطبایی عالمهمرحوم  محمدصادقحیدری:االسالمحجت

تـرین بیـان خالصـه     : این سوره تمامی معارف قرآنی و مقاصد مختلف آن را در کوتـاه فرماید می

شـباهت   بـودن  باشد و هـم مـدنی، امـا بـه مکـی     تواند هم مکی  کرده است و از نظر مضمون می

بیشتری دارد.

مناسـب اسـت    ،بعد با توجه به مضمون دو آیه د:ایفرم در آیه می« عصر»ی  ابطه با کلمهدر ر  

ی  باشد که عصـر طلـوع اسـالم بـر جامعـه      وآله علیه اهلل  صلیخدا، عصر ظهور رسول «عصر»که معنای 

ی بعدی این است که خسـران   ی حق بر باطل است، چون مضمون دو آیه بشری و ظهور و غلبه

کننـد و ایمـان و عمـل     و صبر مـی  کردهی است و تنها کسانی که از حق پیروی یك امر فراگیر

است.  وآلـه  علیه اهلل  صلیکه این موارد مخصوص دین خدا و پیامبر ؛شوند صالح دارند، دچار خسران نمی

شـود. پـ     را داشته باشد، دچار این خسـران نمـی   وآله علیه اهلل  صلییعنی کسی که دین خدا و پیامبر

 باشد. وآله علیه اهلل  صلیتواند منظور عصر ظهور رسول خدا ، می«عصر»معنای 
 

 برگرداندند، یعنی قسم به عصر بعثت. «بعثت»یعنی به  :االسالموالمسلمینمسعودصدوقحجت
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 )آخر روز( وقت عصر ،«عصر»اند: مراد از  اقوال مختلفی در این باب است که برخی گفته البتهس:

 آورد. برد و شب را می دبیر ربوبی دارد که روز را میاست که داللت بر ت

 چنـین  هـم اسـت.    تـرین نمازهـای یومیـه    اند: مراد نماز عصر است که با فضیلت بعضی گفته  

انـد: منظـور از    گفتـه  یاگویند.  ها عصران می اند: منظور شب و روز است که اصطالحاً به آن گفته

  ائبی وجود دارد که بر قدرت ربوبی داللت دارد. در، دهر است. عالم زندگی که در آن عج«عصر»

-عجـل ، ظهـور حضـرت مهـدی   «عصر»گویند در بعضی از روایات آمده است که منظور از  آخر می

 کند.  حق بر باطل به طور کامل غلبه می ،است که در آن عصر فرجه تعالی اهلل

 ایـن نظـر ایشـان    اند، نظری ندادهها هیچ  طه با آناما در راب کنند عالمه بیان میرا اقوال این   

 است. وآله علیه اهلل  صلی، عصر ظهور رسول خدا«عصر»بود که با توجه به آیات بعدی، این 

د در این جا انسان، منظور جن  انسان است و گوی یم «إن االنسان لفی خسر»ی  آیهدر تفسیر 

 که اینو  خسران شود در سرمایه، انسان دچارخسر هم به معنای نقص در سرمایه است، یعنی 

تعظیم است، یعنی جن  انسان در خسر بزرگی است، یا  دلیل بهیا است،  مدهخسر با تنوین آ

انسان در نوع مخصوصی از خسران وجود دارد، که فقط  یعنیتنویع است  ،تنویناز منظور 

به  ،به ذات خودشیعنی خسران مالی و آبرویی نیست، بلکه خسران در ذات خودش است. 

 :آمده دیگرای  آیهاین احتمال است که در براساس  ؛زند ترین سرمایه ضربه میوان بزرگعن

گوید: خود  جا هم می کسانی که به خودشان خسران زدند، در این« الذین خسروا انفسهم...»

 برد. ذات خودش را از بین می انسان،

ناء از جـن  انسـان اسـت کـه     استث ،«إال الذین آمنوا و عملواالصالحات»فرماید:  در ادامه می  

جن  انسان محکوم به خسران است اما افرادی که متصف بـه ایمـان و عمـل صـالح باشـند، از      

گوید: انسـان همیشـه    دهند که کتاب خدا این را می خسران ایمن هستند. در این جا توضیح می

پـ  زنـدگی اول    کند. کند، بلکه انتقال پیدا می اش با مردن خاتمه پیدا نمی زنده است و زندگی

کسی از امتحانـات درسـت عبـور کنـد، زنـدگی       اگری زندگی دوم است، به همین دلیل  مقدمه

شود. پـ    مندی می شود و کسی که بد عبور کند، زندگی شقاوت دومش، زندگی با سعادتی می
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زندگی بعـدی جـزا و پـاداش زنـدگی     به این دلیل است که بودن این زندگی بر آن زندگی  مقدم

اش است. چون این زندگی  ی انسان زندگی ترین سرمایه دهد که اصلی نشان می و این ستاولی ا

چگونه باشد و جـزا و پـاداش زنـدگی بعـدی، براسـاس ایـن       کند عاقبتش  است که مشخص می

اش همین زندگی در دنیاسـت، اگـر خـوب تجـارت کنـد، در       ی اصلی زندگی است. پ  سرمایه

چگونـه خـوب تجـارت    حـال  تجارت کند، بیچاره خواهد شد. رسد و اگر بد  آخرت به نتیجه می

کند؟ با ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر. در این جا منظور از ایمان، ایمـان  

ی اعمال صالح اسـت.   به خدا و رسوالن خدا و ایمان به روز جزاست و منظور از عمل صالح، همه

ی اعمالشان صالح نباشـد و بعضـاً دچـار فسـق      ما همهآن کسانی که ایمان بیاورند، ا حتی یعنی

خسران خواهند شد. کفـار کـه خسرانشـان کامـل اسـت، امـا کسـانی کـه عمـل           گرفتارشوند،  

دهنـد و فاسـق هسـتند، از جهـت      صالحشان ناقص است و بعضی از اعمال صالح را انجـام نمـی  

 فسقشان خاسرند.

 ؛ایـن بـه آن و آن بـه ایـن     کردن یعنی سفارش «تواصی»، «صوا بالصبرو تواصوا بالحق و توا»  

کنند و  رش به پیروی از حق میسفا یکدیگر را کنند، یعنی سفارش به حق و سفارش به صبر می

که در راه حق استقامت کنند، چون دین حق چیزی جز پیروی از حق و اسـتقامت بـر حـق     این

ر دارد. چون امر به معروف و نهـی  تر از امر به معروف و نهی از منک نیست. تواصی، معنایی وسیع

 شود. شود، اما این شامل همه چیز می از منکر شامل اعتقادات نمی

اسـت، چـرا در    شود که تواصی به حق، خودش جزء عمل صالح در این جا سؤالی مطرح می  

جا ذکر خاص بعد از عام است، به دلیل تأکیـد بـر    گویند در این ذکر کرده است؟ میجدا  جااین

ی اعمال صالح، عنایت خدا بیشتر به تواصی به حـق و تواصـی بـه صـبر      مطلب که بین همهاین 

در صـورتی  شاهد بر این مدعا این است که عبارت تواصی را بر صبر تکرار کرده است بوده است. 

خواسته  میبه این وسیله  وندد: خداگوی در ادامه می؛ توانست بگوید: تواصی به حق و صبر که می

در همـه جـا پیـروی از حـق دائمـی و       تـا شـود   کند و حق را پذیرا  حیات پیدا منین های مؤ دل

 بزرگ کرده است. گسترده شود. بنابراین این موضوع را 
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گیـرد؛   نگفته است چه نوع صبری، لذا انواع صبرها را در بر مـی مطلق است و  جا در اینصبر   

 صبر بر اطاعت و صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت.
 

جـدا  را « عصر»چون دست نیامد. ه ب )وحدت آن(  ، عنوان سورهایشان مطالباز رسد  مینظر  به ج:

 معنا کردند.هم جدا را « ان االنسان لفی خسر»معنا کردند و 
 

هـای   : انسـان در خسـر اسـت، مگـر کسـانی کـه حـرف       شـود  ظاهرا عنوان کلی سوره این مـی  س:

کـه ایـن    وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی قسم به عصر رسول خـدا بارت دیگر، ع به را گوش دهند. وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

 انسانی که در خسر است، راه حل نجاتش پیروی از این دستورات است.


 وآله علیه اهلل  صلیانصراف به دستورات پیغمبراین مطلب، نا نشد؛ زیرا مع« عصر»ی  کلمه در این عنوان، ج:

و  ابـال  شـده   وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی که به رسول خـدا ی متعال ر و نواهی خدااوامیعنی «! عصر»دارد، نه 

 نشد.  مشخصزمان، در آن  و «عصر»ی  کلمهجایگاه اما  شود؛ باعث رستگاری می

درست عنوان شده است؟ در این سوره و نام آن « عصر»ی  چرا کلمهباید تحلیل شود که لذا   

یـا در یـك    شود واقع می در یك زمانی ،ظهور بعثت در یك زمانی اتفاق افتاده است یا است که

 و مکـان  شوند و هیچ چیزی خارج از زمـان  ب میونصبه امامت م السـالم علیهزمانی آقا امیرالمؤمنین

 .توضیح داده نشده استآن، « خصوصیت زمانی» ی دربارهنیست، اما 
 

-میی ایمان و عمل صالح نجات پیدا  عنوان اصلی بیانات ایشان این بود که از خسران، بوسیله :س

 کنیم.
 

عنـوان سـوره    امـا  ؛تناسـب داشـت  به سوره این مطلب شد،  بله، اگر عنوان سوره عمل صالح می ج:

 زمان است؟ به معنای« عصر» آیاکه باید مشخص شود است، « عصر»
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 «ساعت، شب، روز، هفته و...»ق انتزاعی به تعریف زمان در منطـ 2/1

 باشد؛ مثل نای دوران، عالم و روزگار میعصر هنگام است و یك معنا به معیك معنا، معنای  س:

 عصر سلجوقیان، یعنی دوران سلجوقیان.
 

 و غیره است. ، ساعت، دقیقههفته یك معنای انتزاعی دارد، که روز، شب، «عصر» ج:
 

گرفتن تغییرات اشیا به معنای وصف قرار نگر به سرعتنطق مجموعهـ تعریف زمان در م3/1

 زمان برای موضوع خاص 

تغییرات هـر چیـزی.    عنی سرعت حرکت ورشد است. یسرعت ، «عصر»یك معنای دیگر از   

  یك میوهسرعت تغییرات  بمیرد یاکند و  زندگی  د،آی به دنیا  جانور یكکشد که  چقدر طول می

طـور   بـه  شـود.  زمان وصف موضوع مـی در این معنا، و بعد برداشت شود. شود  ی رسیده که میوه

خانـه   در گـل  ، چگونـه کشد تا به عمل بیایـد  ماه طول می چنددر زمین عادی که  یخیار نمونه

 .باشد میشدن قابل کم و زیادزمان تغییرات خیار،  لذا د.ویعنی زمانش کم ش ؛برسدچهل روزه 

بـه معنـای    ؛ایمجموعـه  ق انتزاعی دارد و یك معنا در منطقیك معنا در منط« زمان»پ    

 خودش است. تغییرات هر شیء برابر با  زمان
 

به معنای وصف  ؛ـ تعریف زمان در منطق تکاملی به سرعت تولی )تغییرات خواست(4/1

 «اختیار»قرارگرفتن زمان برای 

منظـور از  این معنـا،   براساس !یعنی سرعت فاعلیت است. «سرعت تولی»، زمان معنای سوم  

فاعـل مختـار اسـت، زمـان تغییـرات       ،گفتند می« إن االنسان لفی خسر»در که  یانسان آن ذاتِ

زمـان تغییـرات اختیـار    منظور، زیرا ، غیر از زمان تغییرات تکوینی یك موضوع است. «خواست»

و  مـاهی  ،لیوان، سیبجن  دیگر اشیا و موجودات مثل از لذا انسانی است، آن، جن  است که 
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نیـز دارای  جـن   البتـه  .شود تعریف می فاعلیت و اختیار به در این مبنا انسانیعنی غیره نیست. 

 .فاعلیت و اختیار است
 

های رغم تمرکز بحث فعلی بر فاعلـ اشاره به تعمیم فاعلیت نسبت به همه مخلوقات علی1/4/1

 تصرفی

 نه به معنای قابلیت. جا فاعلیت به معنای اختیار استاینرسد  نظر می به :س
 

موجودات )مانند سرعت تغییرات  همهکه  جا منظور از فاعلیت، معنای عامش نیست در اینبله؛  ج:

 .گیرد در بررا  آب یا انگشتر و...(

امـا   شـود.  مـی  سرعت تغییرات فاعـل  عام است، که ،سومدر معنای زمان یك سطح از البته   

عـروج و   شـود و  ، یعنی کسـی کـه مکلـف مـی    است انیسرعت زمان فاعل انس ،جا منظور در این

 سقوط دارد. 

معنای زمان انتزاعی، زمان در مجموعه و زمان در نظام تولی و والیت  توان میجا  پ  در این  

فاعل نوع سه  که در آن شود حرکت به تولی و والیت تعریف می در معنای سوم،باشد. مورد نظر 

ن سـت. ایـ   های تصرفی فاعلمنظور بحث، در این اما  ؛«یمحوری، تصرفی، تبع» شود: تعریف می

 هم یك معنای دیگر از زمان است.
 

؛ ـ ارائه سرفصل جدید پیرامون عنوان سوره عصر به حاکمیت والیت الهی بر زمـان 1

رعت تولی( از طریق قیـام حضـرت   )س« هاترکیب خواست»شدن  به معنای نورانی

 «زمان»ف از یه سطح تعربر اساس س فرجه تعالی اهلل عجلعصر ولی

انصراف داشته و  فرجـه  تعالی اهللعجلبه امام زمان، تعبیر کنند« عصر»امام به را « عصر» ،روایاتاگر   

 یــا وآلــه علیــه اهلل  صــلیوجــود پیــامبر بــهتوانــد چنــین مــیخواهــد بــود. هــمیکــی از اســماء ایشــان 

خودشـان   عصـرِ  صراف داشته باشـد کـه امـامِ   ان السالمعلیهمی معصومین و همه السالمعلیهامیرالمؤمنین

۹



در راویت هست که منظـور از  البته  ها. ها، امام زمان صر، امام خواستسم به امام عقَ یعنی بودند؛

به وجـود  را « عصر» باید رسد لذا به نظر می است. فرجه تعالی اهللعجل، عصر قیام حضرت مهدی«عصر»

ست، اما بـه معنـای امـام    اکه یکی از القاب ایشان  ادد انصراف  فرجـه  تعالی اهللعجلمبارك آقا امام زمان

 یعنـی والیـت آنـان، والیـت بـر ترکیـب      به معنی سوم از زمـان تطبیـق دارد.   ها، یعنی  خواست

ها اینان هسـتند،   ، امام ترکیب خواست(از اول تا آخر تاریخ) ها ی دوران هاست و در همه خواست

هم به   جامعهالبته امامت گردد و  ق تکوین عالم به آنان برمیتاریخ هستند و رفق و فت یعنی امامِ

 گردد. آنان برمی


فرمایش شما درست است، اما معنا شود،  فرجه تعالی اهللعجلبه خود حضرت« عصر» ،اگر در روایات س:

تعبیر شده است. یعنی خودش دوباره به زمان  فرجه تعالی اهللعجلقیام حضرت حجت جا به عصرِ در این

 !به شخص ، نهمعنا شده است
 

ظهور، والیت ایشان « عصر»ها هستند. در  که ایشان امام بر خواست وقتیچه وقتی است؟  ،عصر ج:

را جـاری  پذیرند که والیت ایشـان   ها می شود و اراده شود، یعنی والیت ایشان جاری می زنده می

 چـه بوسـیله   زیـرا آن  نشـد.  واقـع  السـالم معلـیه شـان ادجداکـه بـرای   اسـت  آن چیزی  ،و این کنند

ترکیـب   وآلـه  علیـه  اهلل  صلیپیامبربا اراده شان را  ارادهتشریع شد، مردم نپذیرفتند که  وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

   د.نکن


 وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی ی پیـامبر  ی اراده هایشان را به در خانه ارادهکه یعنی از این جهت  :زادهسالمکرماالحجت

 را نپذیرفتند؟ السالمعلیهامت آقا امیرالمؤمنینامنیاوردند، 


هـم  را  وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی نپذیرفتند، حکومـت خـود پیـامبر   هم را  وآله علیه اهلل  صلیوالیت خود پیامبر حتی ج:

دهـد. یعنـی    داشـتند، همـین معنـا را مـی     وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی نپذیرفتند. کل اعتراضاتی که به پیـامبر 

وقتـی حـق    .بیاورنـد  وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی اکـرم  نبـی ی  را در خانـه  شـان(  خواسـت ) نخواستند شاءشـان 

امـت  هـم  لـذا  سـکوت کردنـد.    هایشان نشستند و تند، همه در خانهرا گرف السـالم علیهامیرالمؤمنین

 شود و هم اصحاب. عذاب می
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کنـد. یعنـی   مـی حکومـت   (هـا  تغییرات خواست) پ  عنوان سوره این شد که دین بر زمان  

البته شود.  . این آن عصری است که والیت دین در عالم جاری میشودجاری میالیت و امامت و

کـه  ی خدا و والیت و مولویت خدای متعـال   قسم به آن دستورات خدا و اراده !، نه تشریعاًتحققاً

 شود. در عالم جاری می فرجه تعالی اهللعجلی امام زمان به وسیله
 

-عجلیعنی به حضرت ؟ییا شخصی و انسان شدمعنای زمانی « عصر» یت،در نها االسالمحیدری:حجت

 ؟فرجه تعالی اهللعجلمعنا شد یا به زمان حضرت فرجه تعالی اهلل


قیـام   مشخص شود در زمـان حضـور و  ، باید شود منصرف می فرجـه  تعالی اهللعجلبه خود حضرت وقتی ج:

یعنی آید.  شئونات زندگی مردم می همه دری دین  اراده در آن زمان،افتد؟  چه اتفاقی میایشان 

 شود. اش است، جاری می خواست خدای متعال در هویت انسان که حضور در زمان و مکان اراده

و شـتاب  سـرعت  حرکـت،  یعنـی  . منصـرف شـد   سـوم از زمـان  معنای به  ،«عصر»بنابراین   

شتاب دارد.  «رخو ن سرعت، شتاب»حرکت است که  ،جریان خواستعبارت دیگر،  ها. به خواست

هـای مختـار جریـان     ت انسـان هوی شد، چه وقت شاء خدای متعال درحال اگر تعریف زمان این 

عصر ظهور!یعنی  ؛نماید جاری خودانسان، خواست خدا را در زمانی که  کند؟ پیدا می

یا  سره قدسحضرت امامکه در اینجامعه چنین چیزی نیست. نه  وتاریخ در  ،ظهورقبل از زیرا   

ع و علمـاء بـه   تعـداد محـدودی از مراجـ   در طول تاریخ،  زیرا، وجود ندارد ظله دامای خامنهاهلل آیت

و  هـا  سـلمان  ،منظـور لـذا   فدا کردند.در این مسیر  را و خودهستند و  دنبال دستورات خدا بوده

ی  بـه ی خدا که غل وعدهآن اینان قطعاً شاء خدای متعال را عمل کردند. اما  چون نیست، هااباذر

یخی تـار  اجتماعی، ظهورعصر . آن وعده در ، هنوز واقع نشده استباشد می حق بر باطلعمومی 

 قسم خورده شده است. ،به آن زمانلذا شود، میو جهانی 

جاری  غلبه پیدا کرده وها به صورت الهی  خواستزمانی که پ  وحدت سوره اشاره دارد به   

. شـود  نـورانی مـی   فرجـه  تعالی اهللعجلامام زمان و ظهور والیت بهو دوران « عصر» عبارت بهتر، بهشود. 

. هسـتند  و همه محروم از نور ایشانبوده ی غیبت  امام هستند، اما در پردهو ولی  نیزایشان اآلن 
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ی غیبـت زمـین و آسـمان بسـته شـده اسـت و        ، یعنی در دوره«سماءال منعت ضاقت االرض و»

اصـل   ومردم خواستند که نرسد، وگرنه آنان معـدن خیـر   خود البته رسد و  خیری به مردم نمی

کنـد. معنـای    تاریخ ظرفیت تولی پیـدا مـی   که است زمانی« عصر»معنای  بنابراینخیر هستند. 

-عجـل عصـر  زمـان قیـام حضـرت ولـی     ،به امامان عمومی تولی زمانِ و تولی به امامان است ،زمان

 رسد.   می. یعنی تاریخ به این بلوباشد می فرجه تعالی اهلل


شدن نور خورشید و ابتدای روز  گسترده یبه معنا ضحی ی سورهدر  «ضحی»که  با توجه به این :س

تناسب خواهد  با ابتدای روز ،بگیریم (بعد از ظهر)عصر زمان به معنای هم را « عصر» اگربود، 

به ظهور و بروز  مانیك ز وآله علیه اهلل  صلیاکرماین هم انتهای روز است. یعنی نور نبیچون ، داشت

اتفاق نیز  فرجه تعالی اهللعجلالزمان شود که ظهر و عصر، در زمان حضرت صاحب منتهی میروز 

. مالحظه کنیم یا فجر ضحیسوره بخواهیم نسبتش را با البته این در صورتی است که افتد.  می

 یعنی د.شو آخر روز حساب می« عصر»وسط روز و « ضحی» به معنای طلوع صبح،« فجر» پ 

گسترده  وآله علیه اهلل  صلیبا نور نبی اکرم« ضحی»بعد در  ،را تولد اسالم در نظر بگیریم« فجر»اگر 

با این . باشد ظهر و عصر می در زمانتکامل روز زیرا رسد،  می« عصر»شود، نهایت آن نور به  می

 .را پیدا کرد« عصر»و « ضحی»ط بین رب معنا، شاید بتوان


یعنی غلبه دولت سیاه و  .دنکن بینی می آینده را پیشبه این است که همگی ها  هاین سورربط  ج:

 . ندبهم مرتبط  گوید. همه نسبتش به ظهور را میجریان فجر عاشورا و 


 

 

 
 اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین  وصلی
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به فاعلیت حیوانی نسبت به قوه طلب و اختیار بر اسـاس  « خسران انسان»ـ تعریف 1

 «  ایجادكننده خواست جدید»تعریف هویت انسان به 

با توجـه   ره طباطباییعالمه مرحوم شد که ی گذشته بیان  در جلسه دری:االسالممحمدصادقحیحجت

 تناسـب بـا  ،  سورهمحتوای این ، در حالی که اند نکردهمطرح را به عنوان اصلی سوره، بحث زمان 

بـا  مطرح کرده بودند. برای این سوره وحدتی که عالمه  . این نقدی بود بردارد )عصر( سوره اسم

 زمان به ،و در سطح سوم در سه سطح از تعریف زمان مطرح شد ت سورهتوجه به این نقد، وحد

هـا بـه صـورت     هـا و اراده  زمانی که تغییرات خواستیعنی  معنا شد؛ «سرعت تغییرات خواست»

 عبـارت دیگـر،   بـه اسـت.   فرجـه  تعالی اهللعجلظهور حضرت ، عصرِزمانآن  کند کهمیالهی جریان پیدا 

عنـوان   از این تحلیل عقلی شود. کند و جاری می ن تحقق پیدا میدییعنی زمانی که ، «والعصر»

 .مطرح گردید سورهاین با توجه به روایت ذیل  سوره اصلی

 اسـت کـه عالمـه   « إن االنسان لفی خسر»ی بعدی:  شد. آیهاول بر همین اساس معنا ی  آیه  

لـذا  سـت.  او  یهش، سرماو عمر  زندگی ت خودش است وگویند انسان در خسران نسبت به ذا می

صدمه  خودو ذات به اصل کند و ایمان و عمل صالح ندارد،  انسانی که براساس دین حرکت نمی

  خورد. از اصل سرمایه می یعنی زند؛ می

۱۷



 

 

خسـروا  »ی  بـه آیـه  و  اسـت  «خسـران در ذات » ، فقـط ان ذیـل ایـن آیـه   عبارت ایشـ البته   

بـا   رسـد  مینظر  اما به. ردند، نه مال یا آبروکنند، یعنی خودشان را خاسر ک اشاره می« انفسهم.....

ی آدمـی زنـدگی    سـرمایه »که  شود اند، این طور معنا می ی آیاتی که توضیح داده توجه به ادامه

 . اند را گفته« خسران در ذات»فقط وگرنه خودشان  ؛«اوست
 

 اند؟ تعریف نکرده کنند، اشاره میجا  در اینکه  ذاتی رااین  :االسالموالمسلمینمسعودصدوقحجت
 

الـذین خسـروا انفسـهم و اهلـیهم یـوم      »آیه تعریف کردند؛ این به آن را  اهللصدوق:االسالمروححجت

 «القیامه...
 

اش به اعمال  همه در خسران است کهزندگی  فرمایند می به جای تعریف ذاتدر ادامه ایشان اما  ج:

برنـد کـه    را نـام مـی   ؤمنینورزند، م خسران میبه اعمالشان که کسانی در مقابل  لذاگردد.  برمی

 .دهند انجام میصالح اعمال 
 

اش سود کرده است و کسی کـه   کسی که در عقیده و عمل از حق پیروی کند، در سرمایهپس  س:

 دهد. اش را از دست می این کار را نکند، سرمایه
 

 «هویـت »دانشـگاه،   ادبیـات ر دالبته ؟ به چه معناستشود،  ذاتی که گفته میاین  دید حال باید ج:

از نظر ادبیات دانشگاه و حوزه متناظر هم بوده  لفظ. این دو «ذات» در ادبیات حوزه،گویند و  می

کند و دانشـگاه   تعریف می «ذات»حوزه برای هر چیزی عبارت دیگر،  بهو ترجمه یک چیز است. 

 تعریف کند.  «هویت»کند در مباحث انسانی، برای انسان  سعی می

معنـا شـد. یعنـی زمـان     زمان بـه بُعـد خواسـت     ،«عصر»معنای  گذشته در تحلیل بحثدر   

انسـان دارای   یعنـی  «إن االنسان لفی خسـر » پس. استامام  ها؛ که این خواست، دارای خواست

اما این معنا بـرای  اند که مشارکت در شاء داشته باشد،  او این قدرت را داده . لذا بهخواست است

)فاعلیـت   انسانیدارند، اما خواست به معنای  تبعی فاعلیت نیزآنان د ندارد؛ یعنی وجواشیا سایر 

رنگ جدیـد   یا انسان نیستند که یک جنس جدید مانندنقره یا طال طور مثال  بهندارند. تصرفی( 

فقط برای انسان و جن که دارای تکلیـف   معنا را درخواست کنند و بشود. اینتمناهای جدید یا 
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مـادی و   الهـی، »دارای سه نـوِِ  د داربرای انسان وجود که  ناهاییتمالبته شود.  میهستند واقع 

هـا و   . یعنی هم تمنیات مادی قابل تحقق است و هم تمنیّات الهـی. کـل طغیـان   باشد می «نفاق

کـه در خسـران   اسـت  هـایی   انسان به خاطر خواستِ شود، همه که در عالم انجام می فسادهایی

   .هستند

خواست جدید  ی کنندهایجاد، بلکه به شدنذات تعریف  یاهویت انسان به  تحلیل، با اینپس   

درون یـک   ، بلکـه دعالم را تغییر دهـ  د جهتِ. البته خواست او در حدی نیست که بتوانمعنا شد

ای  وهآن ق انسانیعنی « إن االنسان لفی خسر» بنابرایند. هایی داشته باش د خواستتوان نظام می

بـدین  بـرد. البتـه    ا به خسران مـی ر گرفته بود عهد و و از آن قوه پیمان عطا کردهکه خدا به او 

و  تواند معـدومش کنـد   نمیچون دهد  ، بلکه حیات حیوانی به آن میببرداز بین معنا نیست که 

 کشاند. این قضیه او را به زندگی در جهنم می

 شاءهاست ت برماما به معنای زمان و عصر هم شود لذا هویت به شاء تعریف می  
 

 اساسشدن شرور بر نسبت بین علیّت و اختیار و عدمی پیرامون گفتهـ جریان اشكاالت پیش1/1

 «ذات انسان»تعریف خسران در 

 عالمه چیست؟تحلیل اثباتی بود، نقدتان به  مطلب، نظر این س:
 

نـد اختیـار را تعریـف    ا آیا توانسته کهشان ببریم  باید در دستگاه فلسفی را شود ذاتی که گفته می ج:

لذا ایـن  ؟ وجودیعدمی است یا  (عمل شرو  عمل خیر)گویند،  کنند یا خیر؟ بعد اعمالی که می

البتـه  جنس انسان در خسر اسـت.  توان گفت  شود. بنابراین نمی مطرح میجا   ها در این نوِ بحث

بـه ذات  ( )در مبنـای ایشـان  که ایشان اشاره کردنـد. جـنس   است همان ذاتی  منظور از جنس،

 .باشد میهویت انسان  همان نیزشود و ذات   میمنصرف 
 

وضعیت مشترکی کـه دارد، در  ها. یعنی انسان با  ی انسان ات همهجا یعنی مشترک جنس در این س:

 خسران است.
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 ،انسـان  فـرد و در باید مشخص شـود کـه بـاالخره    شود مطرح می بحث اختیار و علیتاما وقتی  ج:

بایـد از نفـس انسـان     اگر منظور، نفسِ انسان اسـت،  یا ماهیت یا فاعلیت؟! است وجود اصالت با

یا و بود، که این بنای ماست آن یا باید تعریف را از متن روایات گرفت و تسلیم  د کهنتعریف ده

 شود. کیفیت تعریف می باید تعریف عقلی بدهند که در مبنای ایشان، به علیت و
 

به جنس انسان وارد در موضوِ ذات دوباره همان اشکاالت ن اساس لذا بر همی االسالمحیدری:حجت

دیگـر  و  شـود  مطـرح مـی   «کفر و نفاق و ایمـان » بندیِ اگر اختیار اصل باشد، دسته اما شود. می

 شود. جنس رها میبحث از 
 

ها، نظام نظام حساسیت»شناسی در مبنای مختار در سه بُعد ـ اشاره به تعریف انسان2/1

 شناسی قوم )عقل نظری و عقل عملی(در مقابل انسان« م عملعلمی و نظا

که ایشان، عنوان را به صورت زمانی معنـا نکردنـد و بـه عقیـده و عمـل       حال با توجه به این  

بـا عنـوان سـوره    زنـدگی  و از انسان بـه ذات  ایشان تعریف شاید بتوان گفت ، لذا تفسیر نمودند

انسـان را بـه یـک امـر عملـی یـا        ر زمـانی اسـت، امـا   وره یک امچون عنوان س خوانی ندارد؛ هم

 اند. کردهای معنا  عقیده
 

در سـه  انسان  یها خواست در مبنای مختار،ما اعقل عمل. هم و  هم عقل نظر دارد انسان یعنی ج:

در  -3  که نسبیت تصرفی است در نظام علمی؛ -2  ها در نظام حساسیت -1 :حضور داردسطح 

 نظام عمل.

 نظـر،  نیست، بلکه فقط نظر و عمل یعنی. ، نه دو سطحوجود داردسه سطح ن مبنا لذا در ای  

تقاضـا در   و هسـت  متصـرف  خود نیز  ، در حاالت روحیانسان زیرا است، عمل و نظام حساسیت

از  مبنـای مختـار  هایی اسـت کـه    فاعلیتش تبعی است. این اختالف گرچه جاری است نیز جا آن

وجود در حوزه دارد و هر کـدام لوازمـات خـاو خـود را داراسـت.      مبنای مشناسی با  نظر انسان

کـه در لسـان    گـردد  برمـی سـوم   سطحیعنی به  ؛عمل است اً آیه، در موضوِظاهر براین اساس،
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« إال الذین آمنوا و عملوا الصـالحات » البته .اند دهروایات و احادیث عمل را به نفس ایمان بسط دا

 قلبی و عملی است. ،زبانینیز  که ایمان ؛ایمان است و هم عمل صالح بحث هم
 

ـ عدم تحقق خسران برای شیعیان و محبیّن بر اساس تولی آنان به مدیریت الهی در 3/1

 و فرهنگ مذهب مختارتكوین، تاریخ و جامعه با توجه به تعریف فلسفی 

دارد؛ زبانی، های زیادی  بخشلذا اند.  را توضیح داده آن ی ابعاد در فرهنگ روایات، همهالبته   

همـان  گیرد. اما چیزی که مهم است، تولی است. یعنـی   ی سطوح را می قلبی، نیت، عمل و همه

اعتقـاد  به دلیل  یان و محبینشیعبه که ی خدای متعال؛  و برنامه دستورات تولی نسبت به زمانِ

، عنصـر  آنـان همراهـی بـا   و ی خـدای متعـال    برنامه با السـالم معلیهبیت اهلفاعلیت  بودن منطبق به

نسبت بـه  هم تکویناً کسی است که  در مورددر آیه شریفه،  شود. پس خسران میگفته تاریخی 

-بـی به آنها  مراحل تاریخو هم در  باشدایمان نداشته ( السالممعلیهبیت اهلم )یعنی عالَ جهت غایی

تنها امتی هسـتند   ارند، ایمان داهلل به کل ما انزل السالممعلیهبیت محبین و شیعیان اهل .باشد ایمان

آن چـه کـه بـر     بـه  هـم  که هم بر چیزهایی که بر انبیاء سلف نازل شده اسـت ایمـان دارنـد و    

هـایی   به کل وعدهچنین هم .ایمان دارندهر دو به  .در آن زمان نازل شده است وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

  .که داده شده است، ایمان دارند
 

عمل به خسر که در آن  توضیح ایشان شود؛ اما صورت زمانی معنا می ان بهخسر ،با این توضیح س:

گویند: مؤمنین  میدر ادامه ندارد. البته ایشان  (وحدت سوره)یعنی  ربطی به زمان ،شود معنا می

 فاسق هم در خسراند.
 

. در روایات آمـده اسـت   ایمان استدرجات در  ـولو فاسق   رسد هر کس محب باشد ـ  مینظر  به ج:

 اند جایگاه و منزلت قرار داده نیزشوند، برای آنان  به گناهان کبیره هم می کسانی که مبتال حتی

 و شود در عالم برزخ حل می منتفی است و ظاهراً وضعیت آنان آنان برای در جهنم خلودقطعا  و

بنـابراین   نیسـت.  مطـرح  جهـنم بـرای آنـان   کـه  ایـن خالصه . خسرانشان در عالم برزخ استلذا 
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کـه   اینالبته  ، خسران در درجات تقرب است.شود مطرح میی که برای محبین و شیعیان خسران

خسران به کسانی است که این  نشانگر، آمده استدیگر  مقابل هم )خسر و ایمان( این دودر آیه 

خسران  نیز اتروایدر بعضی  .ندا هکه بساط طغیان و کفر و نفاق را در عالم برپا کرد تطبیق دارد

 گردانند. برمی السالمعلیهمبیت اولی و دومی و دشمنان اهلرا به 
 

 ـ تعریف خسران برای محبّین و شیعیان به خسران در درجات تقرب1/3/1

 رسـد دربـاره مـؤمنین،    نظر می به ؛ امادده توضیح نمیرا در مؤمنین فاسق عالمه خسر البته   

هم برای ایـن   ونداست که خدا یا شاخصهاین زیرا است. درجات قرب خسران در معنای  بهخسر 

در عـالم  بـاالخره  داخل محبّین باشد، کسی از ابتدا  اگر و قرار داده است دنیا و هم برای آن دنیا

بعـد  هـای   بحث خلود و عدم خلود است و شاخصـه شاخصه اول، ! پس کندنجات پیدا می قیامت

هایی ایجاد شده  یک محدودیت جا هم موقت است. البته در آنهمه )مانند این دنیا و عالم برزخ( 

مـدت زیـادی کـه     بعـد از است و همه در خلود نیستند، یعنی کسانی که اهل توحیـد هسـتند،   

در بیـرون از بهشـت    شـود و  به آنـان بهشـت داده نمـی    لیآورند و عذاب کشیدند، بیرونشان می

 .  کنند زندگی می
 

و عمل  السالمعلیهمومینـ تعریف ایمان و عمل صالح به ایمان به والیت تاریخی معص2

 برای تحقق آن بر اساس تعریف توحید به جریان فعل خداوند متعال

 با اعتقادات تشیّع« تعریف ایمان به توحید و نبوت و معاد»انحصار ـ ناهماهنگی 1/2   

فرمایند استثناء از جـنس   می« إال الذین آمنوا و عملوا الصالحات» ی شریفه عالمه در تفسیر آیه س:

افرادی هستند که متصف به  ،ها  محکوم به خسران است و استثناء شده یعنی جنس انسان، است

ی آن دنیاست و آن دنیا جزای  این دنیا مقدمه فرمایند سپس میو  باشند میایمان و عمل صالح 

کسانی هستند « الذین آمنوا و عملوا الصالحات»و این دنیاست، لذا زندگی این دنیا سرمایه است 
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، که این آیند ه و از خسران درمیدتجارتشان سودبخش شعقیده و عمل،  درپیروی از حق  که با

 ایمان به روز جزا اسـت. چنین  همو  آنهاایمان، ایمان به خدا و رسوالن خدا و اطاعت و پیروی از 

 امامـت و ایمان به  بحث اما، اند را آوردهنبوت و معاد  ایمان به توحید، ایشان بحثبر این اساس، 

. یعنـی  از اصـول مـذهب اسـت    ، بلکهاصول دین نیست امامت و عدل ازچون . اند عدالت نیاورده

اگر کسی به امامت و عدل اعتقاد نداشته باشـد، شـیعه نیسـت    براساس صحبتی که عالمه دارند 

 اما مسلمان است.
 

ین مطلب بـا  اند که ا از مصادیق نفاق دانسته را اهل سنت تفسیرشان،دیگر  های ایشان در بخش ج:

ز رسـوالن را بـه   پیروی ا بنابراین باید .ایمان به توحید، نبوت و معاد تعارض داردمنحصردانستن 

 .امامت تعمیم داد

 ؛اسـت  جریان فعله تبارك و تعالیایمان به ایمان به خالقیت، یعنی  منظور بر مبنای مختار،  

مقصـد دارد و   وجهـت   ،تخلقـ که،  توضیح آن .بحث ذات مطرح نیستدیگر در این صورت که 

پـس   .باشند می السالمعلیهممعصومینائمه و  وآله علیه اهلل  صلیپیامبر ین، یعنیمخلوق آن نیز اشرفمقصد 

امـام  بـه  ؛ یعنی ایمان السـالم علیهمائمه معصومینایمان به والیت  به خالقیت )توحید(، یعنیایمان 

 شود. اشد که یک روزی دین محقق میه بایمان به این داشت ؛ ایمان به رجعت؛السالمعلیهعصر

« عملواالصـالحات »و بیاورنـد  ایمان به عالم رجعت بدین معناست که « إال الذین آمنوا»پس   

: افضـل  کـه در روایـت آمـده   ، فرجه تعالی اهللعجلانتظار حقیقی نسبت به وجود مبارك امام زمانیعنی 

طور  قولی و اعتقادی و ذهنی است؛ به ،انتظار اهگ باشد. می افعالی است. البته این انتظار،االعمال 

شـود   صورت فعل مالحظه مـی  و گاه انتظار، به میاعتقاد دار فرجه تعالی اهللعجلامام زمانبه وجود  مثال

بعضـی از افعـال در    زیـرا ؛ شـود  دیـده نمـی  ظهـور   عصراز  دوران غیبت جدا که در این صورت،

یعنـی منجـر بـه     باشـد؛  مـی  تـخخیر آن در راستای  ظهور است و بعضی از افعالتعجیل راستای 

تحقـق دیـن   تـا   تعجیل در ظهور شـود که باعث  فعلی بر این اساس،شود.  شدن حرکت میکُند

بزرگترین عمل صالح است،  مطلب، این رسد نظر می به شود. تر انجام بگیرد، عمل صالح می سریع

 پوشاند. عمال صالح را میی ا همه اما ظاهر بیان عالمه،
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برای ایمـان و عمـل صـالح بـرای جلـوگیری از تقویـت كفـار و         «وحدت»ـ ضرورت تعریف 2/2

 منافقین در برآیند نهایی

کسی اسـت کـه چنـد     صالح، در جایی به وحدت برسد. اگر به وحدت نرسد ماننداعمال تمام  باید  

اما یک شخصـیت ده   دهدرکعت نماز بخواند یا چند هزار روز روزه بگیرد یا هزاران کار خیر انجام  هزار

عظـیم  ی نمازهـا از  امروز! مسلمو چه  کافرچه ، منافق چه اده کند؛استف عدی باشد که هر کسی از اوبُ

،  جماعـت  هـای عظـیم  نمازاین در کند؟ اسرائیل!  در مسجدالحرام و مسجدالنبی چه کسی استفاده می

سـران بعضـی از کشـورهای    ! شـود و ممنـوِ اسـت    سرائیل گفته نمـی یک مرگ بر آمریکا یا مرگ بر ا

نـه   دهند کـه  انجام میی مسلمین  در رابطه با مسلمانان به اسم خلیفهرا ترین جنایات بزرگمسلمان، 

. هسـتند  سـکه بلکه روی دیگر همـان  ها ندارند،   و صهیونیسم ای با اخالق سران آمریکا هیچ فاصلهتنها 

از  السـالم علـیهم بیـت  گویند شیعیان و محبین اهل میرسماً  از طرفی باشند. می« تعاونوا علی االثم»اینان 

آیـا یـک   امـا  . شـیعیان اسـت  شـان علیـه    انتحاری هایعملیاترو،  ازایناسرائیل و آمریکا بدتر هستید. 

حقیقتاً ما را دشمن دانند و  حتی آنها را دشمن نمی !؟اند انجام داده ها صهیونیسم علیهعملیات انتحاری 

را حـرام  دوسـتی کفـار   تمام آیاتی که در قـرآن  رغم علییعنی دانند.  وست میو آنان را د خود دانسته

  1کنند. میدوستی اینان با عمالً ، است دانسته
 

ترین آیه )معصومین( به رزق عقلی برای غیرمعصـومین در تحلیـل روایـت    ـ معرفی بزرگ3/2

 ذیل آیه سوم

یعنی چه؟ فرمودنـد:  « والعصر»پرسیدند:  السالمعلیهاز حضرت ذیل سوره عصر آمده که یدر روایت :س

یعنـی  « إن االنسـان لفـی خسـر   » ؛فرجـه  تعـالی  اهللعجـل الزمان ، یعنی عصر قیام حضرت صاحب«عصر»

  .های ما ها و آیه یعنی آمنوا به نشانه« إال الذین آمنوا» ؛دشمنان ما
 

                                                                 
فهمند. کسانی کـه اعتقـاد    های دنیا این را می تمام پابرهنه که فقط ما به این مطلب اذعان داریم، بلکه طور نیست این. 1

فهمنـد. چـون بـه انسـانیت و حریـت       میهمه را مظالم در میانمار، فلسطین و... فهمند، می نیزبه هیچ چیزی ندارند 

در شـود.  رو مـی هـا روبـه  شود و بـا آن  سوار کشتی آزادی می طرف دنیابه خاطر حقوق بشر، از آن لذا د هستند. معتق

  .فهمد و این حد از شعور را دارد. یعنی آزاده است ولی این را می نیستند داراصالً دینحالی که 
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نگـاه کردنشـان،    ماننـد دهند؛  هم وجود مبارکشان آیه است و هم هر حرکتی که انجام می پس ج:

ای  تـرین آیـه  البته بزرگ ی وجوهشان آیه است. زدنشان، بلندشدنشان و نشستنشان؛ همه حرف

شـود. چـون تمـام     است که به ما داده مـی  شود، رزق عقالنی صادر می السالمعلیهمکه از معصومین

اگر عقلمان لذا و این از طریق عقلمان است.  آوریم میایمان  هااست که به آن اموریهویت ما، به 

اگـر   ات را خواهد داشـت؛ یعنـی  ی این برک شود و وقتی نورانی شد، همه د، نورانی میومتعبد ش

ی مراتـب را بـا نـور خواهـد      شد، دیگر همه السـالم معلیهشانو اوالد علیحضرت کسی مرزوق علم 

 طور از تمام مراحل قیامت. گذرد و همین رفت، از صراط هم با نور می
 

در تحلیـل از   ؛عصـر ههـور   ایثار به عنوان وصف روابط اجتماعی در جامعه الهـی  ـ معرفی 4/2

 «عملوا الصالحات»روایت ذیل 

یعنـی  « تواصوا بالحق» نوازی از برادران؛ یعنی با دل« اتعملوا الصالح»آمده که ت یرواادامه در  س:

 یعنی در سختی.« تواصوا بالصبر»به امامت و 
 

بـرای  رکـن   نیز چنـد های دیگری  د و در روایتنمعنای اجتماعی دارف، رسد این اوصا نظر می به ج:

 انسـانِ ، مـؤمن  یعنـی انسـان   ه زنـدگی کنـد،  که مؤمن باید با تقیکنند؛ یکی این ذکر میمؤمن 

اهـل   اگر با مردم و دستگاه اگر کسی حج نرود، تاریخی است. این معنای تقیه است؛ حکومتی و

 ه معنایی دارد؟ هیچ معنایی ندارد.، تقیه چارتباط نداشته باشدسنت 

این یک رکن است. رکن دیگر در رابطه با ایمان شیعیان اسـت کـه همـین اخـالق بـرادری        

مؤمن در جیب برادر ایمانی خـود   فرجه تعالی اهللعجلامام زمانظهور ی  است. گفته شده است در دوره

ای اسـت کـه در آن   ت؟! رابطـه ای اسـ  دارد. این چـه رابطـه   کند و به قدر نیازش برمی دست می

در بین شیعیان، پدر شماره حسـاب خـود را از پسـر    حتی  اما امروزهگیرد.  اصل قرار می «ایثار»

 از هم انتظار نداشته باشند!   کند و بالعکس تا مخفی می
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گیرد؛ همه نیاز بـرادر مـؤمن   وصف نظام اسالمی قرار یعنی اخالق حمیده، « نوازیدل»پس   

بـط  و در تمـام روا وآمـد   دانند و این اصل، در معامله، تغذیـه، رفـت   می بر نیاز خودخود را مقدم 

-عجـل امـام زمـان   ی ظهـور  دورهروابط اجتماعی به  پس این آیات اشاره .شود میجاری اجتماعی، 

 دارد. فرجه تعالی اهلل
 

به  ؛بتداران توحید در عصر غیعنوان سیر نزول خیرات برای پرچم به« شدت بال» معرفی ـ5/2

 معنای سطح دوم عمل صالح 

« آمنـوا و عملـوا الصـالحات   »منظـور از  اگـر  از نظر عقلی حرفتان درست است، اما از نظـر آیـه    س:

إن االنسـان لفـی   »کننـد، معنـای    مـی زندگی بعد از ظهور اجتماعی روابط در که  باشندکسانی 

البتـه بـه   ! ، حتی مؤمنینکه همه در خسرانند ،شوند که در آن دوران نیستند میکسانی  «خسر

 .که در غیر از جهت غایی بکار روداست طلبی  به معنای «خسر» رسد نظر می
 

چه معنـا   به «عملوا الصالحات»و  «آمنوا». حال السـالم  علیهم بیت یعنی در جهت والیت دشمنان اهل ج:

 ؟شد
 

 ایمان به والیت و عملِ انتظار. س:
 

چشـید و از آن طـرف، در درگیـری بـا      تحقق دینـی را نمـی   حظِ، از یک طرف انتظار دورانِ در ج:

عنـای انتظـار   م ،شود. بنابراین نسبت بین این دو امردستگاه کفر و نفاق، به شما نعمت داده می

طـور نمونـه    به غیبت و در دوره ظهور. پس عملوا الصالحات در دو سطح معنا شد: در دوره است.

دوران خیـرات  ، توفیـق بسـیاری از   ظلـه  داممعظم رهبری یا مقام سره قدسحضرت اماممانند  کسانی

، گیـرد  صورت میدر درگیری با نظام کفر برای آنان ، نزول خیر در این دوراناما را ندارند، ظهور 

-عجـل ی آقـا امـام زمـان    کنـد، در دوره  یعنی آن زمانی که دین به صورت طبیعی تحقق پیدا مـی 

شود، سلبی است.  داران توحید نازل می اتی که برای پرچمخیردر دوران غیبت است و  فرجـه  تعالی اهلل
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بیشتر شود، به همان نسبت در نظام نـزول بـال بـه او     امتحانات و بالهاهرچقدر وحدت و کثرت 

 1.شود نعمت عطا می
 

ــه   3 ــق ب ــف ح ــ تعری ــت »ـ ــدن، حكوم ــیله  و تشــریع تم ــی بوس ــت اله ــت  ی ام امام

 منداساس منطق نسبیت نظامعنوان آیه الهی بر  به« السالم علیه معصومین

، عنـوانی  «حقتواصـی بـال  »فرمایند  می« وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر»ی  آیهعالمه در تفسیر  :س

شـود، امـا امـر بـه معـروف شـامل        تر از امر به معروف است و شـامل اعتقادیـات هـم مـی     وسیع

                                                                 
 هجمهابلیسبهنظامالهیبندیبراساسشرایطزمانیومکانیِدفاعازوالیتبهمعنایاولویت. 1

را در امـور   و عمل صـالح با اعمال صالح داشته باشند کنند تا زندگی  می شان تالش ی زندگی همهدر برخی از افراد   

جا خرج کنند.  چون دیگر انرژی ندارند که در آن کنند، ی نظام و انقالب غفلت پیدا می از مسئله اما دانند، خُرد فردی می

علما و بزرگان دین بجای پـرداختن بـه   یعنی اگر  خواندن جدی، فقیه شد؛ ان بدون ریاضت عقلی و درستو از طرفی نمی

ائمـه  ترین امر جهت تقرب به  ها را مهمکارو این نوِ  دنبال رساندن امور خیر به دست مردم باشند به  ،تفقهامور پیچیده 

را فقـط بـه ایـن خـواهیم      السـالم علیه صورت آقا امیرالمؤمنین ! در اینسخت در اشتباه هستند، بدانند السالمعلیهم معصومین

یعنـی نشـناختن ابعـاد جـامع      ،ایـن  بردند! میی فقرا  در خانه گذاشتند و ای می رما در کیسهها نان و خ شناخت که شب

 دادن نادرست. در جاهای مختلف و تخصیص السالمعلیه معصوم

م یتـوان  چه کار مـی بفمیم  یم تاچقدر انرژی دارباید بدانیم  ما، داردما ای به  چنین هجمه کفر در شرایط و زمانی که  

م. مثالً به خاطر روزه گرفتن، از جبهه ی، ممکن است به بسیاری از وظایف اصلی نرسبندی نکنیم اولویتاگر  یم.انجام ده

بعد را قانون اساسی  سات خبرگانِبایست جل می سره قدس گفتند: حضرت امامآقایان می در اوایل انقالب، برخی از یم.برگرد

پیغـام   سـره  قـدس  حضرت امام !مان در ماه رمضان تعطیل نشودتبلیغگرفتن روزه، گذاشت، که ما عالوه بر  از ماه رمضان می

از طرفـی برخـی ماننـد عالمـه     تهـران بیاییـد.    ها بردارید و برای حضـور در جلسـات بـه    بازی از این مقدسدادند: دست 

آمـدم، قصـد ده روز    بـه تهـران مـی   قانون اساسی  وقتی برای جلسات خبرگانِمن »گفتند:  میره  ینیحسسیدمنیرالدین 

 دفاِ   طور نگاه کردن به قضیه است. این هم یک «بتوانم فکر کنم و به آقایان مطلب برسانم. گرفتم تا نکرده و روزه نمی

از  تـا کند  انسان را بیمه می امور  است. در آینده، همینملی انسان ع از امر والیت، دفاِ توحیدی است. دفاِ در اعتقاداتِ

ن بیـرو اسـالمی  از مسیر نظـام  کنید که بعضی از مجتهدینِ در حد مرجع تقلید،  لذا مالحظه میمسیر نظام بیرون نرود. 

 .شود ارائه میداری  ظرفیت دیناز تعاریف دیگری  علت این است که رود. می
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و در راه ی از حق کنند این است که سفارش به حق و به پیرواز آیه شود. منظور  اعتقادیات نمی

 «عملوا الصـالحات »حق جزء زیرا تواصی بالذکر خاو بعد از عام است، حق استقامت نمایند. لذا 

و اهتمامشان به  های مؤمنین و تسلیم شدن یات دلاست، ولی چون خیلی مهم است و باعث ح

د شخص شوذکر کرده است تا م صورت جداگانه وند به، خداشود میی حق  گسترده شدن مسئله

طور و چون صـبر مطلـق    هم همین «صبر»تر است. از همه مهم ی اعمال صالح، که در بین همه

 شود؛ صبر بر اطاعت، صبر بر معصیت و صبر مصیبت. ی انواِ صبر را شامل می است، همه
  

حق الهی ی  که آیه ؛وآله علیه اهلل  صلیپیامبر یعنی« حق»ور بیان شد، همانطوری که در تفسیر دیگر سُج:

کـه عبـارت    شـوند  امتحان می اند، ن از طرف خداوند تشریع کردهاموری که ایشااست و همه به 

ی آیـاتی   بقیـه  هماننـد  «.امامت ی دن بوسیلهتشریع امت، تشریع حکومت و تشریع تم»است از 

شـرك و   باشـد، ی خـدا   آیـه به معنای  «حق» قتیوبنابراین  که در رابطه با امم قبل آمده است.

های درون  ی حق م، به همهایمان آوردی ی خدا به آیه و اگر مشخص شود آیه هر کس به آن رِکف

پـس   گـردد.  هـا بـه آن آیـه برمـی     ی حق ریشهولی باید توجه داشت که  م.یآور آن هم ایمان می

 «نظـام »عبـارت بهتـر،    ریشه، ساختار و محصول دارد؛ به بلکه ، یک معنای مطلقی ندارد.«حق»

 !اش را نشان نداد ریشه و آن را توضیح دادوسته و کثرت پ توان مین لذا دارد.
 

 «صحیح و غلط»و « حق و باطل»ـ بررسی اجمالی نسبت بین 1/3

عبـارت اسـت از امـر درسـت و     مفهوم حق، یک ظهور لغوی و عرفی دارد که  زاده:االسالمكرمحجت

 .صحیح
 

وجود  عقلنزد یک معیار طل است، زیرا ، غیر از حق و با«صحیح و غلط»و  «درست و نادرست» ج:

 غلـط تفکر که جلوی  و غلط؛ است و آن نادرستصحیح  و این درست کند دارد که مشخص می

ارائـه  یـک تعریـف    کـه ابتـدا  ، نه اینمعنا کردعنداهلل تبارك و تعالی باید ما حق را ا. گیرد را می
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 خدای متعـال خـالق حـق اسـت.     که حال آن !حق در نزد خدا را به آن تعریف کنیم و بعد دهیم

 دین مخلوق خداست. ،یعنی معیار صدق و کذب قضایا هم مخلوق خداست و باالتر از آن
 

یـک  را قبـول نداریـد،    «مطلـق و مقیـد  »و  «کلی و مصداق»پس چون منطقِ  االسالمحیدری:حجت

 مفـاهیم آن  دیگـر توضیح داده شود تا  محور آنباید ابتدا شود که  مطرح می «مند نسبیتِ نظام»

 معنا شود.
 

هیچ حقی باالتر از توحید و خداپرستی زیرا  ؛توحیدیعنی تواصوا بال« تواصوا بالحق»بنابراین ! بله ج:

جهت غایی، نبوت معنای در تفسیر  البته ؛و بعد جهت غاییاست امر اعتقادی ابتدا نیست. یعنی 

 . خواهد شدتوار های دیگر بر این اس ی حق والیت و همه و کند دیگری پیدا می
 

بر محور « حق»به نظام مقابله با هجمه عینی دستگاه ابلیس به « صبر»ـ تعریف 4

 السالم علیهممعصومین

بـه  ایـن حـق، یـک حـق ذهنـی      زیرا  ؛شود به این حق معنا مینسبت  هجمه در نیز «صبر»  

به  یربطایی جریان اراده خدا و آن جهت غ که نیستتکوین عالم و جهت غایی  به اعتقاد معنای

دسـت  رغم بـاز بـودن   علی)ی خدا در زندگی  بلکه جریان ارادهد؛ زندگی در این دنیا نداشته باش

دنیای مـادی کـه در    این تقویت نظام حق دریعنی جریان اراده خدا کامالً مشهود است.  (ابلیس

! هستندور  هجمه و صبر به نظام حقو فساد و استکبار  نظام ظلم کنیم که در آن، ی میآن زندگ

صـادر   فردی محور نیست؛ زیرا هر صبری که از مـا  رِصب پس صبر و صبور نیز نظام دارد و دیگر

حق نسـبت بـه مـا     است. اگر توجه و مراقبت ولیِ فرجـه  تعالی اهللعجلصبر امام زمان خاطر شود، به می

غفلـت   ن مهـم، نسبت به ایـ تواند  انسان می البته شود. نباشد، از ما هیچ حق و صبری صادر نمی

طعـم غـذاها را متوجـه     د؛ هماننـد انسـان بیمـار کـه    نفهمـ یا بیمار  مانند کودكیا  داشته باشد

و  اطاعـت از حـق  در هـم  لذا از حق منصرف کند. انسان را توجه تواند  ها می شود. این حالت مین

 .جاری است مشیته تبارك و تعالی در تحمل صبرهم 
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 ان در تركیب افعال برای تحقق اوامر ولیّـ تعریف تقوا به رعایت زمان و مك5

خداوند برگزیـدگان خـود را از آفریـدگانش    یعنی « الذین آمنوا إال: »آمده است دیگر یروایتدر  س:

 عملـوا »و « السـالم علیـه علـی  لذین آمنـوا بوالیـه  ا إن االنسان لفی خسر، إال» استثناء کرد و فرمود:

یعنـی بـه والیـت و    « وتواصـوا بـالحق  » انـد،  آورده کسانی که واجبات را به جایعنی « الصالحات

انـد، بـه والیـت و     یعنی فرزندان خود و کسانی که پس از خود به جـا گذاشـته  « تواصوا بالصبر»

 شکیبایی در این راه سفارش کردند.

 انـد:  را این طـور خوانـده    کالً سوره السالمعلیهکه حضرت یک روایت دیگر در تفسیر قمی است  

االنسان لفی خسر، و إنه فیه إلی االخر الدهر، إال الذین آمنـوا و عملـوا الصـالحات و     والعصر، إن»

نسبت بـه تقـوا فرمـانبری    یعنی « تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، وائتمروا بالتقوی وائتمروا بالصبر

 کردند و در شکیبایی هم فرمان بردند.
 

بسـیار از تقـوا نـام    در فرهنگ مـذهب  ، زیرا داده شودبیشتری تقوا توضیح  ی معنای دربارهباید  ج:

یعنـی   ؛گردد برمی تقوا به زمان تولی و مکان والیت تقوا باید گفتی معنای  درباره .شود می برده

هـزاران فعـل    نیاز به ترکیـب برای تحقق دستور ولی خدا. زیرا اوامر ایشان رعایت زمان و مکان 

 را ظرفیـت خـود   و که هر کسی بصیرت پیدا کنداین است  ایران امت ی. تقوادارد تا تحقق یابد

 السـالم معلیهینمعصوم حضور در زماناما  1کار گیرد. به ظله داممقام معظم رهبری سفارشاتنسبت به 

هـای   شـیعیان در ایـن سـال   د سال گذشته است و سیصحال هزار و  این بصیرت وجود نداشت.

دیگـر بـرای   کـه   اند داده قول  فرجـه  تعالی اهلللعجبه امام زمان در ادعیه خود اند و متمادی اشک ریخته

                                                                 
گوینـد   کننـد و مـی  خراسان شمالی بحث سبک زندگی را مطـرح مـی   در ظله دام رهبری طور مثال وقتی مقام معظم . به1

عقـب   های مطلوب در بخش ابزاری تمدن، در بخش حقیقی و اساسی یعنی سبک زنـدگی  رغم پیشرفت کشور ما علی

اگـر  امـا   یفتنـد همـه بـه تکـاپو ب    بایـد  ،«است مسموم ذاتاً این علوم»فرمایند  می انسانی علوم درباره یا وقتی هستیم

ـ  که  مالحظه کردید ه دنبـال کـار خودشـان    مراجع، علما، فضال، نخبگان حوزه و دانشگاه، طالب و دانشجویان همـه ب

های حـوزه   نامه تقوا در این موضوِ این است که پایان تقوایی! هستند و نسبت به این مهم دغدغه ندارند، این یعنی بی

 هـم  کـاری  هـیچ  منظور این نیست کـه  و دارد وجود شدت و ضعف البته د.و دانشگاه برای حل این مسخله بسیج شون

 .نیست زده( از تحرك جدیِ علمی )البته غیرشتاب خبری الجمله فی اما شود، نمی انجام
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رسد خداوند متعال نیز ایـن ملـت    به نظر می. تحقق اوامر ایشان تمام ظرفیت خود را بکار گیرند

کنـد تـا    ( امتحـان مـی  ظلـه  دامای و آقای خامنه رهحضرت امامرا به اوامر و سفارشات نائب ایشان )

 ند زندگی خودیعنی چقدر حاضر ؛مشخص شود فرجـه  تعالی اهللعجلآنها در تبعیت از امام زمانصداقت 

 کند.را بهانه می شخصی یا علمی خود هایکس گرفتاریهر بینیم  مید؟ اما را خرج ایشان کنن
 

باور اجتماعی )فرهنگ( برای »به ایجاد « تواصی»ـ تبیین سرفصل جدید پیرامون 6

 «ساخت جامعه الهی و تداوم تاریخی آن

به صورت جداگانه تواصی به حق و تواصی به صبر  در آیه،چرا وضیح داده نشد که این مطلب ت س:

این ذکـر خـاو بعـد از عـام      بودند  گفتهرابطه این عالمه در  ؟است آمدهالصالحات  بعد از عملوا

کنند  بعد از عام ذکر می صورت جداگانه به و این که خاو را جزء عمل صالح انداین دو، است و 

بـرد   تواصی به حق و صبر باعث پـیش  د؛ زیرااین است که توجه زیادی به آن دارن ی دهنده نشان

 شود. اش در عالم می ین و گستردگیکار مؤمن
 

إال الـذین  »فرمایـد:  مـی زیـرا خداونـد ابتـدا    . رسد این نوِ نگاه به قرآن نادرست باشـد  نظر می به :ج

در بـاالترین سـطح در   ، قرار گرفتیـد  ماندسته و نظامِ ای، اول ایمان بیاورید، بعد که جزء «آمنوا

رست شود داین اخالق فرهنگ  باید )یعنی عمل صالح( مشارکت داشته باشید و سپساین نظام 

طـور نمونـه     به سازی است. به معنای فرهنگ ،تواصی به حق و تواصی به صبرلذا روید. ناز بین  تا

ایـن خطبـه گفتـه     سفارشات که نسل به نسل ندکن در غدیرخم امر می وآله علیه اهلل  صلیکه پیامبر این

همـین طـور در   نه این که فقط یک تکلیف بود و تمام شـد.  برای فرهنگ شدن آن است، ، شود

 شود.سازی  فرهنگکردن کافی نیست بلکه باید  عمل ها آن که برایباب نماز یا زکات 
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عملـوا  »و کنـد   ا تعیین ها ر نظامخواهد  مییعنی  شود مطرح میایمان  بحثوقتی از این رو،   

عمل صالح معنای مدیریت پس در  ایمانی مشارکت داشته باشید؛ یعنی در این نظامِ« الصالحات

  1.شود مشارکتی اخذ می
 

تواصی به بلکه با بیان سازد،  جامعه نمی خودی خودایمان و عمل صالح، به  این است که منظور س:

اسـت تـا   کـردن آن مطـرح شـده     اجتمـاعی و  سازی فرهنگلزوم  ضرورت ،حق و تواصی به صبر

، از بـاب تفاعـل اسـت    کـه « تواصـی »رسد این معنا بـا   به نظر می د.جامعه از خسران بیرون بیای

 .دیسفارش کنصبر به  دیگر راهم تناسب بیشتری دارد؛ زیرا بدین معناست که
 

 .بود و اجتماِ مطرح بحث مدیریت بیان شد،ایمان و عمل صالح  که بتدااز الذا  :ج
 

 

 )فرهنگ( در تداوم تاریخی جوامع« باور اجتماعی»ـ تبیین عینی نقش 1/6

از نظـر   نیـز بیمـه شـود. فرهنـگ     کرد تا این اخـالق نظام درست  ،سازی فرهنگ پس باید با  

بـاور  یـک  عنـوان  بـه  چند هزار سال اسـت کـه    طور مثال عید نوروز بهشناسی یعنی باور.  جامعه

بـاور یـک ملـت     و وقتـی یـک چیـز   فرهنگ، یک باور است  پس. است شده رویجت لغوبیهوده و 

طـور   به از بین بردن آن بسیار سخت است؛ چه باطل باشد و چه حق!شود، رو در رو شدن و  می

 به یک باور حق تبدیل شده وی ما  در جامعه السـالم معلیهایشانو اوالد  علیحضرت اعتقاد به نمونه 

ی ملـت تکـان    های همه دل آید، یا وقتی ایام محرم می. هستند از آنسرشار و لبریز مردم  قلوب

ند. این یـک  شو پوش می د وسیاهنزن د و سینه مینکن پارچه گریه می ی ملت، یک همه خورند، می

ـ  هـا نمـی   ابرقدرتنسل کشی  جنگ و باور حقی است که د. بـاور و  بـاور را تغییـر دهـ    د ایـن توان

سـفارش بـه    کنـد. لـذا آیـه شـریفه     تـاریخی پیـدا مـی   چنین معنایی دارد و دوام سازی  فرهنگ

 باقی بماند. تا این اخالقاست  کردن یک باور تاریخی

                                                                 
بر این اساس هیچ منصب و عملی در نظام ایمانی بدون قصد قربت معنا ندارد. لذا تقسیم توصـلی و تعبـدی در ایـن     ـ1

 اعمال قصد قربت شرط است.  ارد، بلکه در همهدستگاه معنا ند
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سـال   شان تا چندین مصائبد که برای ذکر کن وصیت می السالمعلیهامام محمدباقر طور نمونه به  

یج ایـن امـور را تـرو   بعـد از غیبـت   و بعـد علمـا    سازی است این فرهنگ در منا مجلس بگیرید؛

است و خواهد ماند. حکومت دینی شده فرهنگ  که امروزهد وحقایق شیعه فرهنگ ش اند تا کرده

تـر از بقیـه   ای حقـی کـه ریشـه    لـذا رسد. ببه باور مردم  خواهد مییک امر جدیدی است که  نیز

  1.تبدیل شودفرهنگ دینی،  یک  به باشد که باید میحکومت دینی  ضرورتحقایق است، 

اوامر و نواهی و سـعادت و مقصـدی را    آن نظامآورد، ایمان می یک نظامبه  پس اگر شخصی  

اول مرحله  رو، . ازاینگیرد شکل می اواعمالی برای  کردن از این امور، که با تبعیتکند  تعیین می

بـه آن اعمـال   دیگـر را  یعنی یک شود؛ مطرح میسازی  فرهنگ اما در قدم بعد،کردن است.  عمل

 از بین نرود.اجتماعی شود و باور  شده و یک هادینهنتا سفارش کنیم 

نباید این طور باشد که افـراد   ،عمل فردی باشد و چه اجتماعییک چه باید توجه داشت که   

اهلل  ، یـوم آن آوری یـاد  روند، بلکه باید برایخود  ملت، عملی را انجام دهند و بعد به دنبال کار یا

که امـروز بـرای    طور نمونه این بهن مهم است و ارزش دارد. بفهمانند که ای تا)ذکر( درست کنند 

کتاب، فیلم و برنامه ه است بوداعمال و خدماتی انجام داده و موفق هم  که ی شهید یک فرمانده

ها فرامـوش   عمل صالح او از ذهنگذارند )مانند روایت فتح( برای این است که ن کنند درست می

شان، این کار را فاسدهای  برای باور اندیگر انجام نشودگر یک نحوه تواصی است که ااین،  شود.

، بـه نحـوی   شود دوباره زنده می ها خوانندگان و رقاصه های به تدریج اسمسپس  .دهند انجام می

   بینند. خواب آنان را میو حتی  دنکن زندگی میفرهنگشان با ها  جوانکه 

 افـراد  ایـن  فرهنـگ  و نـام . کنـد  می درست «اسم» اعمال ترین زشت و ترین کثیف برای کفر  

 یـک  وجـوهِ  ی همـه  با راحت کنند اراده مردم هرگاه تا است کفر جامعه در «تصرف اسمِ» فاسد،

 تصرف های اسم قدیم، در. است این هالیوودی هنر کار. کنند زندگی فاسد یا هنرپیشه شخصیت

                                                                 
 به حکومت دادن نسبت در ما علمای و مراجع که رسد می باور به وقتی. است نرسیده استقرار و باور به هنوز . البته1

 دیگر امور ی بقیه مانند وقت آن گفت، خواهند مردم به شد، احراز که بعد. شود احراز برایشان و شده موفق دین

  .است انجام حال در اتفاقی چنین. دواند می ریشه
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 ارتقـاء  امروزه ولی است، ودهب( سهراب و رستم مثل) ها افسانه و حکایت داستان، شعر، ظرفیتِ با

 را تصرفی های اسم این معنای حکومت صاحبان. است آمده در سازی فیلم صورت به و کرده پیدا

 مـوزه  بیهوده یا کند نمی هزینه بیهوده نام، یک داشتن نگه زنده برای حاکم یک. فهمند می خوب

 .کند می حس خود  مدیریت بر را آن اثر بلکه کند؛ نمی درست

 

 

 
 

 اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین صلیو

۳۴
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