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 بیان روایات ذیل سوره و« ماعون» ـ تقریر بیان مرحوم عالمه پیرامون سوره1

در مکّـه   ی مـاعون،  ی مبارکه سوره ی اولِ آيه  سهکه اند  برخی گفته االسالممحمدصادقحیدری:حجت

بـاره   ره در اين طباطبايیآنجا که عالمه  اما از مدنی است آن، ی بعدی است و چهار آيه نازل شده

 دانند. کنند؛ هم مدنی و هم مکّی بودنِ سوره را محتمل می معموالً به سياق آيات تکيه می

کسـانی اسـت کـه خودشـان را      فرمايند: اين سـوره، تهديـد   میهم  سوره اين در رابطه با کليت 

سهو در نماز و منـع   ،ند، از قبيل رياالق منافقين هستاند، اما متخلق به اخ مسلمان معرفی کرده

از را « مـاعون » ا سازگاری نـدارد. سـ    روز جزايمان به ، با ها يک از از اين خلق ماعون که هيچ

باعـ   کننـد کـه   معنـا مـی   «محتـا  داده شـود   هر عمل و چيزی که به شخصِ»ی به نظر لغو

  يه.هديه و عار مانند قرض، شود؛ حاجتی از حوائج زندگی اوبرآوردنِ 

تواند به معنـای   می هم« أرأيت» فرمايند: می« أرأيت الذی يکذب بالدين»ی اول  آيه پيرامون  

تواند به معنای ديـدن و   و هم می (آيا دانستی آن ک  روز جزا را انکار کرد معرفت باشد؛ )يعنی

 شنوندگانِ ی همه ؛ اما منظوراست وآله عليه اهلل  صلیرؤيت به چشم باشد. گرچه ظاهراً خطاب به پيامبر

 است. ءيوم الجزا ،«يکذب بالدين»در  مراد از دين اند دنياست. در ادامه ايشان گفته اين سوره در

يعنی کيش و ملـت و ديـن و    از دين در اين آيه، همان معنای معروف اند مقصود اما برخی گفته

 آيين است.
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توحيـد را تکـذيب   دين و کسی که  د:شو پ  به اين معنا میاالسالموالمسلمینمسعودصدوق:حجت

 کند. می
 

 به معنای رد کـردن بـه زور و جفاسـت و   يتيم « دعّ»، «فذلک الذی يدع اليتيم»ی دوم  آيهدر  س:

آيـا چنـين    اسـت: يعنی تقدير کـالم ايـن    کند، چنين اخالقی دارد. میکسی که دين را تکذيب 

اش بـه زور   است که يتيم را از در خانـه چنين کسی شناسيد، او  نمیاو را ای؟! اگر  کسی را ديده

 تکذيب روز جزاست. ترسد و اين کار او بخاطر کند و از عاقبت کارش نمی راند و به او جفا می می

  کرد. ترحم می ، به اوبه يتيم بجای جفاکرد،  اگر روز جزا را انکار نمی

ن تحريـک و  است، يعنی نسبت به طعام مسکي« واليحض علی طعام المسکين»صفت بعدی   

بعضی از مفسـرين   مسکين است. طعامِ قدير کالم، اطعامِت :فرمايند می کند که عالمه نمی تشويق

مالک ، اين است که اگر کسی مسکين باشد «اطعام»و عدم ذکر « طعام»علت اکتفاء به اند  گفته

طعـام را کـه   اطعام کند. بنابراين وقتی  او به کسی که و احتيا  ندارد به اين است زکات و صدقه

و فـی  » :فرمـوده  چنان که در جای ديگر مـی  خورد. هم حقِ خود اوست به او بدهند، خودش می

 «.م حق معلوم للسائل و المحرومأمواله

فويـل  »نـه نـازل شـده اسـت:     يدر مداز اين آيه به بعد،  ی که در ابتدا نقل شد،طبق آن قول  

کـه نسـبت بـه نمازشـان      مـازگزارانی وای بـر ن يعنـی  « اهونالذين هم عن صالتهم سللمصلين 

اند و اهتمام ندارند. حال چه به طور کلی نمازشان فوت شود، چه اوقاتش فوت شود، چه از  غافل

 د. عالمـه و احکامش انجـام نگيـرد و نمـاز باطـل شـو      وقت فضيلتش بگذرد و چه ارکان، شرائط

ن تکـذيبی،  شاره دارد که چناده است، به اين اآم «فاء» ،«ويل للمصلين»اگر بر سر  :فرمايند می

و اين است کـه نسـبت بـه نمـاز، سـاهی       گران، ی کار تکذيب يعنی نتيجهای دارد.  چنين نتيجه

چـون   نفـاق نيسـتند؛  گـزاران خـالی از    نمـاز اين کند که  نکته اشاره میآيه به اين  اند. پ  غافل

علی رغم تظـاهر بـه   که د، بلنروز جزا شومنکر کلی  بطوراين نيست که به تکذيب روز جزا فقط 

نـد.  د که عمالً باکی از روز جـزا ندار ندهنشان می خود خواندن نماز  با طرز از،نم ايمان و خواندن
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برقـرار  بين تکـذيب و نمـاز خوانـدن ارتبـاط     تا با اين بيان، اند سعی کرده رسد عالمه به نظر می

 ارد. خوانی دبا نماز خواندن هم توضيح دهند که تکذيب چگونه کرده و

هم دارند و آن ايـن اسـت کـه عبـادت را در انظـار       یصفت ديگر نا: اين«الذين هم يراؤون»  

شـان بياندازنـد و مـردم را فريـب     کنند تا افراد را بـه دام خود  دهند، يعنی ريا می مردم انجام می

 د.دهن

رد، د تا حـوائجش را بـرآو  ناز چيزی که بايد به شخص محتا  ده يعنی« ويمنعون الماعون»  

 .اين پايان توضيحاتِ مرحوم عالمه بودد. ندهد و چنين کاری را انجام نمینکن هميشه منع می

 ،«ديـن »کـه مـراد از    وارد شده «أرأيت الذی يکذب بالدين»پيرامون ذيل سوره و ت ارواي اما در 

 است.  السالمعليهاميرالمؤمنين واليت

تش، خمير و وسايلی ديگر از اين دسـت  مثل چراغ، آ« ماعون» در تفسير قمی نقل شده که  

 مـا در کـافی  ا ها نياز دارند و در روايت ديگری آمده: خم  و زکات اسـت.  است که مردم به آن

فرمـود:  « يمنعون المـاعون »در رابطه با  السالمعليهروايتی است که حضرت امام جعفرصادق شريف

ند و اثاث خانه است که به قرض است که به ديگری دهند و احسان است که در حق ديگری کن

هايی داشته باشيم که  : اگر همسايهی آن است. راوی عرض کرد ت هم از جملهعاريه دهند و زکا

چون کااليی عاريه دهيم، آن را بشکنند و تباه کنند، در صورت دريغ کردن کاال از آنان، گنـاهی  

يـغ کنيـد، گنـاهی بـر شـما      بر ما هست؟ ايشان فرمودند: نه، اگر چنين باشند، چون از آنـان در 

 نيست.  

اند منظور  البيان از مرحوم طبرسی نقل شده است که برخی گفته يک روايت ديگر در مجمع  

 چنين چيزی نقل شده است. السالمعليهزکات واجب است که از امام جعفرصادق

نمـاز  کننـدگان   ی هستند، تركفرمايد: منظور از کسانی که نسبت به نماز ساه در روايتی می  

 مقصـود، فرماينـد:   مـی  حضـرت  در روايت ديگـری رود.  هر انسانی می و گرنه نماز از يادِ هستند

ايـن   انـدازد کـه   هنگام ديگری به تأخير می کسی است که بدون هيچ عذری نماز اول وقت را تا

 روايت در تفسير قمی است.
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نی کـه نمـاز را   يعنی کسـا « ساهون»فرمود:  روايت ديگری در کافی شريف است که حضرت  

 کنند. ضايع می

تـر از نمـاز    داشـتنی  فرمايد: هيچ عملی نزد خداوند دوست يک روايت در خصال است که می  

نيست، پ  مبادا که هيچ کاری از کارهای دنيا شما را از نماز اول وقت باز دارد، خداوند عزّوجلّ 

 ،کسـانی کـه از روی غفلـت   يعنـی  « الذين هم عن صالتهم سـاهون »اقوامی را نکوهيد و فرمود: 

 کنند. انگاری می نسبت به اوقات نماز سهل

در رابطه با اين آيه پرسيدم: آيا اين امـر   السـالم عليهدر روايت ديگر است که از امام جعفرصادق  

شود. منظور کسی است  ی شيطان است؟ ايشان فرمود: نه، هر کسی به اين امر دچار می وسوسه

فرمايد:  روايت ديگر می گذارد. رد و به جا آوردن آن را در اول وقت وا میگي که نماز را ناديده می

 ترك نماز و سستی ورزيدن در آن است.منظور، 

يک دسته، آيه را به ضايع کردن نماز تفسير اند؛  سه دستهباره  در اينروايات  طور کلی پ  به  

بر عدم اهتمام به وقـت نمـاز    اشاره دارند و دسته سوم،ترك کردن نماز به  ،يک دسته کنند. می

 د.ندار داللت
 

 ؛محبـت و بـرادری در تـامین نیازهـای یکـدیگر      ایثـار، بـه  « ماعون»معنای ـ تبیین 2

 یی ایمان توصیف کاربردی از فرهنگ جامعه دره ت سوروحد عنوان هب

نظـام   هات است؛ اعم از اينکف نظاماوصيی که در قرآن ذکر شده، در واقع اها قخلبيان شد قبالً  ج:

بايـد  که  هم اشاره به اخالقی دارد« ماعون» خلقِ. لذا نظام الحادی باشديا  نظام التقاطیيا  لهیا

ــه ــاتی کــهی اســالمی وجــود داشــته باشــد  در جامع ــور حضــرت ی  دورهاوصــاف  . در رواي ظه

ل شـده  نقـ  ارتباطات بين اهل ايمان درباره ، امور عجيبیداده شدهتوضيح  فرجه تعالی اهلل عجلعصر ولی

بـه  کـه   ... برند و کنند، از يکديگر ارث می دست در جيب يکديگر میمؤمنين  است؛ مانند اينکه

بـدين   ـطبـق توضـيحاتی کـه دادنـد      نيز ـ   «ماعون. »است ی بسيار آرمانیيدنيا ،تعبير امروزی
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 اننـد مهايی کـه دارد، مقـدم بـدارد.    اش را نسبت به تمام دارايی برادر ايمانی ،انسان معناست که

 عاريـه  وفظـر  خـود تقاضـای   ی ههـايش، از همسـاي   مهمان بخاطر تعداد زيادای  همسايه که اين

 .گرفتنـد  برای داماد يا عروس، از يکديگر لباس عاريـه مـی   شود يا کند و درخواست او اجابت  یم

 گذشته وجود داشته است.اين اخالق در 

يا  انرا به برادر خود اسبابمنين ؤعنی مگيرد. ي در بر میرا  مواردیين چن« ماعون»بنابراين   

يـک  بـه   نظـام، در يک  خُلق اگر اين .ندند و نياز يکديگر را برطرف کنبده انش ان ايمانیخواهر

تفـاوت بزرگـی بـين    شود و  محسوب می برای جامعهعنوان يک شاخص  هبشود،  تبديلفرهنگ 

را بـه عنـوان    ل ايـن فرهنـگ  خدای متعا لذا. دمشاهده خواهد شمادی جوامع با  ی الهی جامعه

 . کند میی ايمانی معرفی  امعهشاخص ج

عنوان وحدت سوره، بح  از فرهنگ و اخالق است که اين فرهنـگ و ايـن    هب« ماعون» پ   

اين فرد و آن فرد! حتی ممکن است شخصـی از هـر لـذت    وصف اخالق، وصف جامعه است، نه 

 الهی، فرد بسيار خوبی باشد؛ زيرا به مال خـود ناسی شاز نظر روان و مند باشدبهره خوبی دنيوی

کند. اما  میرا خر  آنان  ی اموال خود ست پرچمداران توحيد، همهو به محض درخوا نداردتعلق 

بـه  « مـاعون » اگـر ، بلکه بح  از فرهنگ جامعه است و شناسی نيست در انسان اين سورهبح  

يعنـی   هنگ يک تمـدن مالحظـه کـرد.   يک فرهنگ اشاره داشته باشد، بايد آن را در مقياس فر

ی ظهـور، در ابعـاد يـک تمـدن      در دورهکند کـه   ، حکايت از اخالقی می«ماعون»وحدت سوره 

اين است که اعضاء ايـن   السالمعليهبيت ی دوستدار اهل ی جامعه شاخصه کند. يعنی تحقق پيدا می

در هر طرف را نيز همسـايه   دانند و تا چهل خانهجامعه، اموال خود را با اموال همسايه يکی می

پذيرند و نگران وارد شدن خسارت بـه ايـن    کنند و هر درخواستی در اين باره را می محسوب می

ی خود او بسـوزد،   طور که ممکن است وسيله برقیِ شخصی، در خانهوسايل نيستند. يعنی همان

ر چه داشـتند، روی  اش بسوزد. لذا در صورت بروز مشکل، ه ی برادر ايمانی ممکن است در خانه

کنند. البته در حـال حاضـر، حتـی ميـان خواهرهـا و       گذارند و دوباره آن را خريداری می هم می

کنند. حال اين چه سنخ  نمی ی کمکنادرستی پيدا شده و از هم تقاضا نظام ارزشیبرادرها هم، 
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ديل شـود؟  از روابط اجتماعی است که در آن، محبت و ايثار و گذشت از خود به يک فرهنگ تب

گردد که مختص به دين است. لذا خـدای   ی اين روابط اجتماعی، به مفاهيمی اخالقی بازمی پايه

صرفاً يـک  نه کند و  صورت کامالً کاربردی و عينی طرح میه تعالی در اين سوره، اين مساله را ب

گونـه   ا ايـن گويد: آيا شم دهد و می آن را در عنوان يک سوره  قرار می ! لذاسری اعتقادات نظری

 ؟شود جاری میی عمل  اعتقادات شما در صحنهچگونه هستيد يا خير؟! 
 

 )آثارجوامع اسالمی در  ،«یاله ریغ نظامات وصفعنوان  بهمنع ماعون »فرهنگِ  جریانـ 1/2

   (درنیتهفرهنگ مُ

ی را ای را درست کنند و چنين روابطـ  خواهند چنين جامعه می فرجه تعالی اهلل عجلعصر حضرت ولی  

حال بـا ايـن   است!  به پذيرش رسيدهی زيادی  ايجاد کنند؛ در حالی که روابط موجود، برای عده

 حضـرت ای هسـت کـه   هـا بـه گونـه    آيا قلب توان به فرهنگ انتظار رسيد؟! وضعيت اخالقی می

رغـم   علـی  پـدر مـن، مجتهـد بـود و    »گفـت:   يکی از دوستان مـی  طور نمونه به تشريف بياورند؟!

، درِ تراش هميشه باز بود و دائماً مهمان داشت؛ اما من با درآمد باال ی عادی، درِ خانهوضعيت مال

يـک عـده ايـن طـور دوسـت دارنـد کـه بـا         «. داری نـدارم  وفيـق مهمـان  است و ت  ام بسته خانه

اروپا،  خود را جمع کنند و به سفر مالزی،های  آميز، پول کنارگذاشتنِ اين روابط اجتماعیِ محبت

ی مباحات يـا جزئـی از    و ... بروند! روشن است که اين کار، اشکال شرعی ندارد و از جملهکانادا 

ولـی  ای را در پـيش بگيـرد؛    ه يک شـخص، چنـين رويّـه   منطقه الفراغ است. اين مهم نيست ک

تبديل شـود  « فرهنگ»به يک  اسالمیی  است که بعد از مدتی، اين امر در جامعهاين خطرناك 

با جريان امور مباح، فرهنگ دنياطلبی در مـردم روا   شود و  رنگ کمتدريج خيرات به  فرهنگو 

و تفر  باشند و اين آخر هفته، در ويالهای خود مشغول تفريح مردم همه  طور مثال به؛ پيدا کند

رسـيدگی  بايد به فقـرا و مستضـعفين   که با اين اموال  امر تبديل به فرهنگ تفاخر شود. حال آن

 شود. 
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شـاهان بـه آن دسترسـی داشـتند، جزئـی از الگـوی        بعض ادوارر، شهواتی که در حال حاض  

کند کـه اگـر    شيعيان شده است. يعنی شخص احساس می مردم جهان از جمله تکِ مصرفِ تک

طور  در روز آجيل نخورد، در زندگی خود، چيزی کم دارد؛ دقيقاً مثل يک شاه! شاهان هم همين

؛ حتی بودآن شهوت برايشان حاضر میبايد يدن به هر چيزی، برای رس  اند و به محض اراده بوده

ها بـه   ی پذيرايی اگر آن چيز، ميوه در غير فصلِ خود باشد که اين روند در دوران فعلی، در نحوه

شده است. طبيعی است که وقتی دنيا به ايـن شـکلِ رنگارنـگ در جلـوی      تبديليک امر عادی 

شود. بدتر از ايـن، آن اسـت کـه از ايـن وضـعيت،      ی، باب خيرات بسته مآحاد مردم استچشم 

صيت خـود حسـاب   ؛ بلکه آن را بخشی از عزت و شخايم شدهگرفتار که  دانيمناراحت نباشيم و ن

 روابط اجتماعیِ خود بدانيم! ی دهنده کنيم و شکل

ا شـم  طور مثـال  به ؛اشاره کرد فرهنگ مُدرنيتهتوان به  روا  اين اخالق می  بررسی علتبرای   

برادر ايمانی شما به آن احتيا  دارد و برای استفاده از آن، به شما يد و صاحب يک اتومبيل هست

و امکان تصادف استهالك ماشين  ی اما شما با احتساب قيمت باالی سوخت و هزينه آورد. رو می

کـه ديگـر   ای  به گونهدرخواست او قابل پذيرش نيست؛ فهمانيد که  توجيه به او می ها و ....، با ده

و  وسايل ديگری ماننـد کـام يوتر، دوربـين   دهد!  نمی ک  به ديگری، اتومبيل خود را امانت هيچ

برای آنها حـريم  همه  همين گونه هستند؛ يعنیمرتبط است نيز که به تکنولوژی  ساير کاالهايی

االی اين جه به قيمت ب! چون با تونکندتقاضا  اين کاالها را از ديگری ک  کنند تا هيچ ايجاد می

در صورت وقوع حادثـه،   ، برای همه اين سوال مطرح است کهشان آسيب ديدن کاالها و احتمال

چـه   اين کاالی گران قيمـت  نهايتاً تکليف و خريد، يا ما بايد بخريم؟! میرا آن جايگزين آيا شما 

هـل علـم و   ا صورت رايگان در اختيـار  را به ی خود ، بعضی از آقايان خانهگذشتهدر يا  !شود؟ می

مسـکن،  چـون   ؛رنگ شده اسـت  کمبين متدينين  چنين اخالقی دادند اما امروزه، قرار میطالب 

 و شد انجام میساده به نحو ها  خانه ، ساختدر گذشته هزينه دارد و تعمير آن مشکل است؛ ولی

رد رهنگی به نام فرهنگ مدرنيتـه وا . اما وقتی فهای آن ممکن بود ينههزتحمل  به همين دليل،

 شود. می ی اين امور رها شود، همه
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عاريـت  مال خود را بـه   اين شخص، شود گفته میگاه « يمنعون الماعون» پ  برای توضيح  

يگر ها از يکد دل که به علت ورود يک فرهنگ جديد، شود به اين مهم توجه می گاه و نداده است

زنـدگی  در يک شهر پدر و پسر، هر دو که با وجود ايندر فرهنگ مدرنيته،  مثالً .شده استجدا 

جـا   کردنـد کـه در آن   . نقـل مـی  فرهنگ صله رحم با موانع جدی روبرو شده اسـت اما ، کنند می

گويد آيـا چيـز ارزشـمندی     دهند، می وقتی به پسری، خبر فوت پدرش را می)کشورهای غربی( 

اننـد وضـعيت فعلـی در    م ـ صحيح، ضربه وارد شـود   روابط اجتماعیبه اگر دارد که ما بياييم؟! 

يمنعون » و فرهنگِ دهشود که قلوب از هم جدا شای میمشکالت زندگی به گونه ـکالن شهرها 

تسـنن، عـزم سـفر    اهـل   اگـر کسـی از  نقل شده است در صدر اسالم د. گرد میحاکم « الماعون

ی از کـه يکـ  سـ رد، بل  نمی دست برادر سنّیِ خود خانواده و اموال خود را بهد، کر طوالنیِ حج می

دار اسـت و   امانتدانست شيعه،  س رد؛ چون می زندگی خود را به او میکرد و  پيدا می شيعيان را

 د.گردان می باز صحيح و سالمرا هم اموالش  و استاش  وادهخان حافظ حرمت
 

جایگاه »بودنِ  به اوصاف فردی، بر اساس تبیین عینی از اصل« ماعون»معنای ـ رد انصراف 2/2

 در تحلیل از شأن نزول آیات قرآن« اجتماعی افراد و منزلت

در حـالی کـه   دانيـد؟   را وصفی برای اجتماع مـی « ماعون»به چه دليل  سركارخانمرضیهكشتکاران:

در زبان عرب، بـر  « الذی»يعنی  ؛«أرأيت الذی يکذب بالدين: »اشاره داردمفرد  اول بهظاهر آيه 

 .کند يک نفر داللت می
 

عنـوان سـوره   ی معنـاکردن   ی که بحـ ، دربـاره  در حال نيست!« الذی»وان سوره که در عناوالً  ج:

  .تک آيات خواهيم شد اين وصف نظام اسالمی است. بعداً وارد تک )ماعون( بود که

 وصفی برای نظام باشد، فرد را هم خواهد پوشاند. « ماعون»وقتی ثانياً   

بـر فـرد   « الذی»ست که اگر وجهل و کفار قريش امربوط به اباين آيه شأن نزول  ثالثاً ظاهراً  

 است؟!« جمع»پ  چرا شأن نزول مربوط به يک  کند، داللت می
 

 عنوان يک فرد اشاره شده است.  هبن مغيره ب در پاورقیِ ترجمه، به وليد  س:
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در اما او کيست؟  شود؛مغيره اشاره  به يک فرد مانند وليد بن  ديگر روايتیدر ممکن است  البته ج:

کـه وليـد بمثابـه     بيان شدشناسیِ او  بح  شد و در شخصيت« مدثّر»ی  باره مفصاّلً در سوره اين

بـا ايـن   ی فکریِ قريش و در اصطالح امروزی، مسئول اتاق فکر کفار بوده است. حـاال آيـا    نخبه

ور  در حالی که منزلت و جايگاه اجتماعی خاصـی داشـته و در حملـه    !!او يک فرد است؟اوصاف، 

بـوده اسـت.   واالئـی  بعثت در کنار ابوجهل و ابولهب و ابوسفيان، دارای منصب فرهنگ دن به ش

برای حفظ دستگاه  وآله عليه اهلل  صلیهايی بازی کردند و با هجمه به پيامبر اکرم ها نقشی اين مجموعه

کفر تالش کردند و هر يک، شاخص يک وصف خاص هستند. در اين صـورت، ايـن شـأن نـزول     

 گفته شد.« مدثّر»ی  مجدد بر همان مطالبی است که در سورهتأکيد 

است! مثالً آيا سـلمان   کفار پ  اصالً بح  فرد نيست؛ بلکه بح  جايگاه و منزلت اجتماعی  

رشدی يک فرد است؟! يا آن کشيش ملعونی که قرآن را سوزاند، آيا يک فرد است؟! يا در حـال  

ن کارگردان امريکايی کـه آن فـيلم مـوهن را سـاخته و     اسالم است؟! يا آ امواجی بر عليهايجاد 

ممکن است قبـل از سـاخت   البته موجب اعتراض در سراسر دنيای اسالم شده، يک فرد است؟! 

، اما امروز و با ساختن يک فيلم، برای خود جايگاهی دست و پـا  هاين فيلم، شخص معروفی نبود

گيـرد.   جايگاه و منزلت اجتماعی شـکل مـی  گيرد،  ی کفر قرار می کرده است؛ لذا وقتی در جبهه

گيرد، اما بح  به فـرد خـتم    کند و تصميم می جا کار می در آندرست است که نهايتاً يک فرد، 

طــور در مقابــل  شــود، بلکــه بحــ  جايگــاه و منزلــت دشــمن اســت کــه در آن روز چــه  نمــی

گيـرد و   طـور آرايـش مـی    می چهآرايش گرفته و امروز در مقابل جمهوری اسال وآله عليه اهلل  صلیپيامبر

 خواهد ضربه وارد کند. چگونه می
 

توصیف از ابعاد مختلف اخـالقِ نظـام نفـاق و عـدم     ـ هماهنگی تمام آیات سوره در 3

  منافاتِ آن با نزول سوره در شأن کفار

ابتدا تـا انتهـای سـوره، توصـيفی از      رسد میبه نظر حال با توجه به توضيحاتی که بيان شد   

 ،طور نيست که سه آيـه  اين بايد مدنی باشد و تمامیِ سوره بر اين اساس؛ باشدنفاق  نظام اخالق
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در ايـن صـورت،   کـه   ی باشدمکّ امکان دارد که کل سوره، البتهد. نمدنی باشآيات،  ی و بقيهمکّ

شـود. يعنـی   به زبان نفاق ايجاد میو ی است که در آينده نسبت به فرهنگهشدار  سوره در حال

نفـاق   در دسـت نظـام  حکومـت   ی دوم تـاريخ(  طـوالنی )دوره  یمدت زمانکه  به اين دارداشاره 

 داشت.  حکايت از اين مطلب ی فجر و امثال آن نيز ی ليل، سوره رهطور که سو همان. افتد می
 

در رابطه با ابوجهـل و   ،اين آيه ، شأن نزولی ذکر شده کهالبته در تفسير قمی ی:دریحاالسالمحجت

به نيز بتوان گفت  )محتوای آيه اول( از باب تکذيب دينشايد  البته يش نازل شده است.کفار قر

 د.توان به منافقين نسبت دا را نمی چون تکذيب دين مربوط شود؛کفار 
 

 جايگـاه و مقـامی   نظـام کفـر   چـون در کـه   پرچمداران نفاق بيان شدشخصيت  قبال در تحليل ج:

و ائمــه  وآلــه عليــه اهلل  صــلیی پيــامبر اخــالق کريمانــهو  دآمدنــ بــه ســمت دســتگاه ايمــان نداشــتند،

]لـذا آنـان نيـز هماننـد      .به طمع انـداخت در جامعه الهی آنان را برای نفوذ  ،السالمعليهممعصومين

 کنندگان دين هستند.[ ترين تکذيب کفار، بزرگ

بـه   و اسـت شـاخص   ی در حـال ارائـه  اين سوره به شأن نزول تکيه شود، در هر صورت، اگر   

 گـاه در کنـار توصـيف دسـتگاه کفـر،     البتـه   د.کنـ   کفر اشاره میدستگاه  جريان اين فرهنگ در

شأن نزولی که در رابطه با ابوجهـل  لذا انجام شود. مقايسه  شود تا هم توصيف میدستگاه ايمان 

 تواند از اين باب باشد. و غيره ذکر شد، می

گردد؛ يعنی همان نمازی کـه   برمی هابدترين نمازبه فاسدترين و « فويل للمصلين»ی  آيه اما   

 منـافع  ،آن بـا چـون   ؛شـود  خوانده مـی  با فرهنگ وهابيت در مسجدالحرام و مسجدالنبیامروزه 

د و نشـو  می همسوتر وجود ندارد! يعنی دقيقاً با کفر  فاسد. از اين نماز شود تأمين میصهيونيسم 

کنـد و   تمام شهوات دنيوی و مدرنيته را امضاء می ،اين نمازد. نکن ها را امضاء میهای آن سياست

دهـد   هستند. پ  اين نکات، نشان مـی  تمام جنايات استکبارکنندگان  ائمه جماعات آنان امضاء

که سوره، مدنی است؛ اما از آنجا که نفاق و کفر، خاستگاه واحدی دارند، شأن نزولی که به کفار 

چهـار صـد سـاله اهـل      و ارد. حتی وقتی به تاريخِ هـزار اشاره داشته باشد، منافاتی با بح  ما ند

ی  دهنـده  گذاشـتند! ايـن قضـايا نشـان     ها بار را بر دوش شيعيان مـی سنت نگاه کنيد، در بحران
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و در شـيعيان و   شـود  صادر می السالمعليهمبيت از اهلدينی است و اخالق اسالمی ی اخالق  مسئله

 ود. ش منعک  میشان  ی ظرفيت به اندازهمحبين 
 

)بـه جـای صـاله( بـه علـت برقـراری ارتبـا  بـا         « مـاعون »گـذاری سـوره بـه     ـ نام4

 ترین سطوح عقالنیت از طریق تأکید بر امور ملموس در زندگی  پایین

ای برای کنترل رفتار است، پ  چـرا يـک موضـوع     نماز رکن دين و شاخصه که با توجه به اين س:

برای عنـوانِ  چرا بُعد مالی را عبارت ديگر،  بهاست؟  در سوره برجسته شده« ماعون»مالی، يعنی 

 اند؟ در نظر گرفتهسوره 
 

بعـد از   بسيار پيچيده و عميـق اسـت؛ شـيعه   « نماز»بايد توجه داشت که فهم از معنای حقيقی  ج:

دادن  عاريـه »است. اما   د معنای نماز را بفهمد، اما هنوز موفق نشدهخواه هزاروچهارصد سال، می

خواهـد   خداوند متعال می لذا، يک امر کامالً ملموس در زندگی است. «ی به يکديگروسايل زندگ

هـايی کـه بحـ  آن     ارتباط برقرار کنـد. در تمـام ايـن سـوره     نيزترين حدّ فهم و ايمان  با پايين

! امـا  شـد  ، چه قدر پيچيـده مـی  گفت گذشت، اگر خدای تعالی با همان ادبيات تأويلی سخن می

شوند و در مراتـب  کند، همگان متوجه می صحبت می و... ضحی ليل، فجر،انند وقتی با ادبياتی م

بعـد از رحلـت   » در روايت آمـده اسـت   به همين دليل،بعد، تأويل آن هم قابل طرح خواهد بود. 

؛ يعنی تنها اين عـدّه بودنـد   «نفر بر دين حقيقی باقی ماندند فقط سه يا هفت، وآله عليه اهلل  صلیپيامبر

اما بقيـه   ،ای تاريخی بود شان دارای سعه داشتند و ايمان تأويل قرآن را فهم سازمانیِکه ظرفيت 

 در چنين سطحی نبودند.

بـرای  ؛ اما خداوند متعـال  شود مینمنحصر « ماعون»در  وآله عليه اهلل  صلیشأن بعثت نبی اکرم پ   

هـای دسـتگاه    صـه ترين سطوح و اتمام حجت بـر آنـان نسـبت بـه شاخ     برقراری ارتباط با پايين

حقـائق رفتـار اهـل     با بيان اين آيات، . البتهاستچنين روشی در پيش گرفته  السالمعليهمبيت اهل

-عليهی اطعام و انفاق امام حسن مجتبی نحوه طور نمونه به شد؛ نيز کامالً روشن می السالمعليهمبيت
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که معاويـه حـاکم بـود و    اينزيرا با وجود  ،در شرايط اجتماعی آن روز يک حجت بالغه بود السالم

توانست چنين  خواست و نمی المال در اختيار او قرار داشت، اما به هيج وجه نمی ی پول بيت همه

پناه مستضعفان بود. در واقع خـدای   ،السالمعليهی امام حسن مجتبی خانه داشته باشد. لذااخالقی 

تـرين سـطح    يـان کسـانی کـه پـايين    حتـی در م  السالمعليهمکند تا ائمه معصومين متعال اراده می

گذشـت و فـداکاری، ايـن     همه بداننـد مظهـر ايثـار،   عقالنيت و ثروت را دارند، شناخته شوند و 

 بزرگان هستند.

 

خدای  «آیات انسانیِ» کنندگانِبه تکذیب « رأیت الذی یکذب بالدینأ»ـ تبیین آیه 5

 ( بر اساس روایت ذیل آیهالسالمعلیهممتعال )اهل بیت

کـه   السالمعليهاند تکذيب دين، يعنی تکذيب اميرالمؤمنينی اول فرموده بته در روايات ذيل آيهال :س

 است. ينقافنماين، همان وصف 
 

ـ کــه بعــد از   الســالمعليــهاگــر مقصــود در ايــن جــا کفــار باشــند، امامــت اميرالمــؤمنين البتــه  ج:

و  وآلـه  عليـه  اهلل  صـلی منظور، آيه بـودن پيـامبر   شود ـ  مدنظر نيست؛ بلکه  محقق می وآلـه  عليه اهلل  صلیپيامبر

مظهـر آيـات خـدا،    زيـرا  کننـد.   آيات خـدا را انکـار مـی    آنان، است. يعنی السالمعليهاميرالمؤمنين

ح تصـري  السـالم عليهاست و اگر در اين جا به نام اميرالمومنين علی السالمعليهو علی وآله عليه اهلل  صلیپيامبر

 السـالم عليهمائمه اطهاری  و همه وآله عليه اهلل  صلیمنظور، پيامبر شان نيست، بلکهشده است، منحصر به اي

هسـتند. گرچـه   « آيـات انسـانی  »شـد کـه بـا آغـاز بعثـت، آيـات الهـی،         نيز بيـان . قبالً هست

شان اسـت  ی آيات، نف  نفي  اما برتر از همه آيات ديگری را هم ارائه کردند، وآله عليه اهلل  صلیپيامبر

 آيه است.که 

را هم انکار کردند و بـه ايشـان، هـم در زمـان      وآله عليه اهلل  صلیدر واقع شيخين، حتی خود پيامبر  

 السـالم عليـه دادند! در روايتی وارد شده که اميرالمـؤمنين « سحر»حياتشان و هم بعد از آن، نسبت 

 وآله عليه اهلل  صلیگر پيامبرا»از مخالفت ايشان با حکومت او فرمودند:  خليفه اولدر واکنش به شکايت 
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کند. لذا حضرت او را بـه مسـجد    ؟ و او تأييد می«روی به تو بگويند که حق با من است، کنار می

 السـالم عليـه حق با علـی »گويند:  می اوشوند و به ظاهر می وآله عليه اهلل  صلیجا پيامبر برند و در آن قبا می

در مقابـل او  خليفـه دوم  امـا  «. کـنم  مـی   روم و توبه یاآلن به باالی منبر م»گويد:  می ؛ او«است

بنی هاشم، سحر و جادوست! اين هـم از   دانی کار نمیکنی؟! مگر  چه می»گويد:  ايستد و می می

بصـورت مـداوم و    وآله عليه اهلل  صلیيعنی از زمان پيامبر«! ای ن سحرها است و تو دوباره سحر شدههما

-توانستند بـزرگ  کردند! در غير اين صورت، چگونه میکرار میها را تدر جلسات خود، اين دروغ

ترين حقی را که خدای متعال تشريع کرده بود، زير پا بگذارند و نَفَ  مردم را بگيرنـد و حکـم   

نزديک شود، صادر کنند. البته در جای خود و با تببين  السالمعليهارتداد برای هر کسی که به علی

کـه  گـردد   بـازمی هـايی   شود که تمام جنايات تاريخ به مصـيبت  یی تاريخ، روشن م بح  فلسفه

 .   پديد آوردند السالمعليهو اميرالمؤمنين وآله عليه اهلل  صلیاينان برای خود پيامبر

و تکـذيب   السـالم عليـه در اين صورت، مقصود همـان اميرالمـؤمنين   اما اگر اين آيه مدنی باشد،  

را انکـار   السـالم عليـه يعنی واليت علی« يکذب بالدين»ديگر به عبارت است. ايشان توسط منافقين 

خواننـد، امـا اخـالق در آن جـاری      گرچه نمـاز مـی  را در باطنش قبول نکردند. « دين»کردند و 

ی اوصافی است که خدای متعـال ايجـاد کـرده اسـت. اوصـاف       باطن دين، اخالق و همهنيست. 

ت. در واقع باطن ديـن،  نعام، ايثار و ... اسمشيت او، اوصافی توحيدی و از جن  رحمت، فضل، ا

بودند که مـورد انکـار و عنـاد منـافقين قـرار       السالمعليهممظهر آن ائمه معصومين اخالق است که

 گرفتند.  

-علـيهم بيـت  اهـل و  وآله عليه اهلل  صلیپيامبرمظهر اخالق،  نفی اخالق است؛ چون کار منافقين، يعنی  

چيـزی را  هستند. گاه  السـالم عليهمبيت و موجد آن، اهل یاف اخالقاوص هستند. مظهر جريان السالم

داران پـرچم  گوييد می اما گاه ؛کنيد   میيدرنويسيد و ت میتخته  کنيد و آن را روی توصيف می

و خواسـت  مـورد   خـدای متعـال و  اوامر که شأن  اوصافی هستند توحيد، موجد و عينيت بخشِ

 . اوستطلب 
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عنوان  یتیم و منع از اطعام مسکین( به )دعِّ 3و  2امون آیه ـ بیان دو احتمال پیر6

 اوصاف نظام نفاق 

معنای تصاحب بیت المال و ه ب« مساکین»و « ایتام»ـ احتمال اول: برخورد ضد اخالقی با 1/6

 های نظام نفاق ردن حقوق ضعفاء برای تأمین هزینهک پایمال

کنـد؛   يعنی کسی کـه ديـن را تکـذيب مـی    « مفذلک الذی يدع اليتي»فرمايد:  ی بعدی می آيه س:

 راند. همان کسی است که با زور و جفا، يتيم را از خودش می
 

هـای اخـالق نظـام     که اين امور، شاخصـه  بيان شد های مانند آنو سوره ی فجر سورهتفسير در ج:

برخورد بـا   های نظام نفاق، اين نوع از يکی از شاخصه لذايا نظام کفر است؛  نظام نفاق اسالمی يا

 کردن حقوق آنهاست. پايمالضعفا و 
 

مبنـای روابـط اجتمـاعی    « خيـرات »اين شد که در نظام اسـالمی،  « ماعون»يعنی اگر توضيح  س:

گذارنـد، بـا    است، منافقين دقيقاً بالعک  هستند. يعنی عالوه بر ايـن کـه خيـرات را کنـار مـی     

 کنند. مستضعفين هم برخورد می

تواننـد کـار خـود را     های اخالقی نظام آنهاست و در غير اين صورت نمی شهاين جزء مبانی و ري ج:

های سنگينی دارنـد و بايـد    خواهند، خر  پيش ببرند. کسانی که همه چيز را برای خودشان می

کنند و هم  از آن خودالمال را  برای خود و اعوان و انصارشان هزينه کنند. لذا هم بايد اموال بيت

المـال   بيـت  در حالی که احب کنند و اساساً بايد همه چيز در اختيارشان باشد.اموال ايتام را تص

دهد؛ امـا اينـان   قرار پوشش تحت ی کمک و رسيدگی به افراد ضعيف باشد و آنان را  بايد وسيله

 .کنند المال را در مسير ديگری هزينه می بيت
 

 نفاق است.پ  اگر سوره مدنی باشد، اين آيات توصيفی برای اخالق نظام  س:
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ظـر باشـد،   د به يک معنا است و اگر دستگاه نفاق مدّ نن آيات، مربوط به دستگاه کفر باشاگر اي ج:

امروز و بعـد از هزاروچهارصـد سـال ـ کـه نفـاق و کفـر بـه وحـدت           تری است که هشدار جدی

 اند ـ کامالً ملموس است. رسيده
 

ها واضح است، اما آيا در دوران شـيخين   رافيتها و اش اندوزی در دوران معاويه به بعد، آن ثروت س:

 کردند؟! هم چنين فضايی بوده است؟ يعنی با مسکين بد برخورد می


شـان توزيـع    المال را بـين خودشـان و دوسـتان    المال چه کار کردند؟ بيت اينان در رابطه با بيت ج:

ی  ه و تبعيد شده بودند؛ امـا همـه  تنبي  وآله عليه اهلل  صلیی پيامبر در دوره يعنی همه کسانی کهکردند. 

هـای بـاال تـا پـايين بـه فسـاد        آنان را برگرداندند. اهل تقوا را راندند و توزيع اختيـارات را از رده 

مسـاکين  ضعفا و شود که از شيخين طرفداری کنند! يعنی رسيدگی می افرادیبه  لذا کشاندند.

به قيد تقوا و اخالق حميـده   ها فتار آنر ای برای تثبيت حکومت آنها تبديل شوند و قطعاًوسيله

جريـان کلمـه   بـه دنبـال   را غصـب کردنـد،   اسالمی اصل حکومت  يعنی کسانی که. نبوده است

 و تحقق اخالق الهی نبودند. خداپرستی
 

-علیهم رزق علمی اهل بیت محرومیت امت اسالمی از بهـ احتمال دوم: تبیین یتیم و مسکین 2/6

 تبا توجه به روایا السالم

است کـه در  « علم»های ديگر و روايات ذيل آن وارد شده که منظور از طعام،  البته در سوره  

د؛ بـدين معنـا کـه    ی دوم و سـوم طـرح کـر    ی آيه توان احتمال ديگری را درباره اين صورت می

 ـ که توضيح آن محروم کردند. السالمعليهمو اوالد علی علیحضرت امت اسالمی را از علمِ  ،منافقين

ی تـاريخ ـ آنچـه در سرفصـل دوم تـاريخ، همـه بـه آن امتحـان          بنابر مباح  مربوط به فلسـفه 

شان نسبت به موضوعات است. در واقع انسان بدون تحليـل و   بندی و جمع« عقالنيت»شوند،  می

 حيـاتی گيرد و آرمانی ندارد و اساساً بدون تحليل،  کند، تصميم نمی علم و عقالنيت حرکت نمی

های الهی و  بر اساس تحليل السالمعليهمشت. لذا خدای متعال اراده کرده بود تا اهل بيتنخواهد دا

علم نورانی، امت اسالمی را هدايت کنند و با عبور دادنِ عباد از امتحانات علمی و عقالنی، آنـان  
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ای کـه بـا اهـل    را به سمت بهشت ببرند؛ اما منافقين، امت اسالمی را از زندگی و حيـات طيبـه  

که اينان،  خواهد شد بيانآمد، محروم کردند. در آيات بعدیِ اين سوره  بدست می السـالم عليهميتب

عنوان رکن دين،  هی آن نماز است؛ چون نماز ب کنند که شاخصه اساس امت اسالمی را ضايع می

 باالترين شاخصه برای کنترل رفتار است. 

نفاق، امت اسالمی را از نظر علمی يتـيم  ی  هم همين طور است. يعنی ائمه« يتيم»ی  درباره  

های ضاللت و جهل رها کردند و بدون اين که موال و سرپرستی داشته  کردند و آنان را در بيابان

از معنای  را «يتيم»بايد عنوان در اين احتمال های روزگار دريده شدند. پ   باشند، توسط گرگ

اسالمی، بيش از هـزار و چهارصـد سـال     خار  کرد و به اين صورت معنا کرد که امت عرفی آن

  .است شده است که يتيم
 

طبق روايـاتی کـه ذيـل    بيان شد و « فجر»و « ضحی»ی  سورهتفسير که در  مطالبی بر اساس س:

معنـا کـرد؛ يعنـی     السـالم عليهم نبه ائمه معصوميتوان يتيم و مسکين را  می ،است آمده آيات ديگر

 السـالم علـيهم  خيلی از اختيـارات را از ائمـه معصـومين   نيز ر مالی وقتی ائمه را تکذيب کردند، از نظ

 سلب کردند.
 

 را از اصل غصب کردند و برای خودشان، حق قائل شدند!  السالمعليهم حقوق مالی ائمّهيعنی  ج:

 

 

 

 

 اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین وصلی
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 ماعونسوره  و سوم دومجلسه 

 

 

 

 

 

 

 یزندگ ابزار»به  ی چهارم آیه تبیین معنای نماز در

 با نیمنؤم یسازمان ارتباط در متعال یخدا با

 و «حقه تیوال دستگاه

 به پنجم ی آیه در نماز کردن ضایع معنای بازگشت 

 الهی تمدن به زدن ضربه ی وسیلهب «نفاق نظام»

 نظام یبرا یوصف» به شمش ی هیآ در «ایر» نییتبو 

 نفاق ی ائمه رفتار بر آن قیتطب و« نفاق
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 با نیمنؤم یسازمان ارتباط در متعال یخدا با یزندگ ابزار»به  ی چهارم آیه معنای نماز در تبیین ـ1

   ................................. «یاله تمدّن در نقش یفایا و یریپذ تیمسئول برای حقه تیوال دستگاه

 خداوند یِتیریمد دستگاه با یهماهنگ منظر از« نماز» ی مالحظه ضرورت یبرا یلیتمث نییتب ـ1/1
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   ................................. کفر دستگاه در پرورش و تیریمد یِاصل ابزار بمثابه شهوات، توسعه ـ2/1
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 نقش یفایا جهت در ،آن اساس بر نماز گاهیجا نییتب و« یسازمان نظم» از ادراک ضرورت ـ1/ 

   .........................یاله نتمد تحقق و السالم علیهم نیمعصوم آستان به یگزار خدمت یبرا نیمنؤم
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 با کودکان زندگی از تمثیلی براساس بیان؛ «اختیار تطهیرِ»علت  ،متعال خداوند با عباد زندگی ـ5/1

   ................................................................................................... خود والدین

 سیابل یها لهیح با مقابله جهت در پرستش، موضوع در نماز ابزاریِ خصلت به توجه ضرورت ـ6/1 

    .................. متعال یخدا تیوال و پرستش از عباد کردن دور یبرا مقدس امور از استفاده در

    ......................................... منزلت نماز در سطح عرفان فردی، بمثابه استحمام معنوی ـ1/ 

 نظامـات  در مـان یا انیـ جر» بـه  نسـبت  یروحـ  تیـ معلول ایـ  یفکر یماریب کودکانه، برخورد ـ1/ 

    ............................... اسالمی تمدن و یاجتماع منزلت از نماز شدن خارج علت ،«یاجتماع

 خود تقدس از ابزاری استفاده در «نفاق نظام» به پنجم ی آیه در نماز کردن ضایع معنای بازگشت ـ2

     ............................................................................................................................ الهی تمدن به زدن ضربه برای

 عدم لیدله ب نفاق؛ ی ائمه ررفتا بر آن قیتطب و« نفاق نظام وصف» به ششم ی هیآ در «ایر» نییتب ـ 

    ..................... یمعنو مقامات و تقدّس یادعا بدون ینید ی جامعه در قدرت به یابیدست امکان
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 ارتبـاط  در متعـال  یخـدا  بـا  یزنـدگ  ابـزار »به  ی چهارم آیه تبیین معنای نماز درـ 1

 در نقـ   یفـا یا و یریپـ   تیمسئول برای حقه تیوال دستگاه با نیمنؤم یسازمان

   «یاله تمدّن

از منظـر ممـامنگی بـا دسـتگاه مـدیریتی       « نماز»ی  بیین تمثیلی برای ضرورت مالحظهـ ت1/1

 خداوند متعال 

به اتمـام  « ماعون»ی  سوره ، دوم و سومی اول بحث در رابطه با آیه :االسالممحمدصادقحیدریحجت

الـذین  » چنین وصـفی دارنـد   گزارانی که وای برنماز ؛است« فویل للمصلین»ی بعدی  آیه رسید.

 ، بعضـی کردن نمـاز  ضایع جا مختلف است. یک دسته بر اینروایات در  «.تهم ساهونهم عن صال

  ند.توجهی به اوقات فضیلت داللت دار و برخی دیگر بر بی ترک نمازبر 
 

یـد،  سه سـطح از ایمـان در نظـر بگیر    مربوط بهها را اگر ایناالسالموالمسلمینمسعودصدوق:حجت

 گیرد. همه را در بر می

خـدای  ضایع کردن نماز، اول باید معلوم شود که خـود نمـاز بـرای چیسـت       در رابطه بااما   

حقایق دستگاه صاحبِ بایستید و با  ریزی کرده است تا در روز، پنج وعده برای شما برنامهمتعال 

چـه بـه صـورت     برای چیست  چه به صورت جماعت و یچنین مناسک حالعالم صحبت کنید. 
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 تا اند یا مناسکی است که به آن امر کرده! آنمازهای مستحب دیگر دی، چه در عید فطر و چهافر

والیـت  بـه   «والیت»در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که اگر به شما فشار بیاورند !  با آن

بـاز  آن تمـدن  الت وجودی وُ تمامی ابعاد یک تمدن، به کشیدگیِ د ووش تعریف بر زمان و مکان

در زمـان   ! احتیاج اسـت آن هماهنگی  جهتجلسه  به چه تعداد این مهم، ، برای مدیریتگردد

اسـت.   برای ما تـا حـدودی قابـل درک    ظله دامو مقام معظم رهبری رهمدیریت حضرت امام فعلی،

در روز چند جلسه دارنـد ! چـه موضـوعاتی مبتالبـه      چگونه است و این بزرگوارانی  برنامهحال 

صبح اول  که نیستیک زندگی عادی  ابداً مانندایشان است  باید چه اموری را هماهنگ کنند  

یـا   حـوزوی درس  چنـد در کنار آن، و  کنیمرسیدگی   به زمین کشاورزی یا بزنیمبه باغمان سر 

 شـود.  تگاه مدیریت را در نظر بگیرید، مساله تا حدودی واضح می! اگر دسدانشگاهی نیز بخوانیم

 ی عباد است. نسبت به همهخداوند متعال ابزار والیت و مدیریت  ن اساس نماز،بر ای
 

 و پرورش در دستگاه کفر مدیریت ـ توسعه شهوات، بمثابه ابزار اصلی 2/1

یِ مـادّ  رونـد  بایـد  دستگاه خداوند متعال، ابتداموضوعات برای ادراک اولیّه از رسد  نظر می به  

مدیریت کند،  در آن دستگاه خواهد که می . یعنی شخصیودشتصور  آن موضوع در دستگاه کفر

خواهد پیدا کنـد و   ضی که در جلسات میتمحّ رو است  و کثرتی از موضوعات روبهبا چه وحدت 

تگاه کفـر، وقتـی   آورد ! در دسـ  خواهد بگیرد، چقدر به او فشار روحی می نهایتاً تصمیمی که می

و  بنـدی  شـنود و بعـد قـدرت جمـع     هـا را مـی   رف، حکند حضور پیدا می ای جلسهیک مدیر در 

 یک در بیست و چهار ساعت یا درچیست  یعنی  فعالیت او این دارد؛ لوازم دنیاییِ گیری تصمیم

تصـمیم  ی  جلسـه برای حضـور در یـک   تزریق شود تا  به این شخصهفته، چه قدر باید شهوت 

بینند ! در خـورد و خـوراک و    ی میباشد ! در شهواتش، برای او چه تدارکات مهیّاآماده و  ری،گی

  !کنند چه اموری را برای او فراهم می و شهوت ریاستش  شهوت جنسی

 هـا بایـد   های آن مدیر نیز همین امور است؛ زیرا آن ی مشاوران سیاسی و معاون درباره حتی  

را بـه   ییهـا  خسـارت  ی قبـل،   کدام جمـالت در جلسـه   کهند مشاوره ده به مدیرقبل از جلسه 
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حال چـه بخواهـد    د!چگونه کنترل شو ی بعدی باید  و در جلسه است وارد کرده واگیری  صمیمت

سـخنرانی کنـد و چـه در یـک جمـع       دانشـگاهیان  ی ازبرای مردم صحبت کند، چه برای جمع

ی است. به به نحو دیگر لذا وحدت و کثرت موضوعات این مدیر کند. تخصصی با معاونانش بحث

حـائز  ، کیفیت تفریح مقامات سیاسـی در کشـورهای غربـی   سی آماریِ بررهمین دلیل است که 

یعنـی کسـی کـه در آمریکـا رئـیس       با دنیا عشق بازی کننـد؛  باید چنین کسانی .اهمیت است

و مقدار شهواتش بسیار زیاد است. )ولی عمیق( شود، مقدار کارش بسیار کم  جمهور می

چه قدر بایـد در شـهوات دنیـا غـرق      روی این مطلب فکر شود که چنین اشخاصیباید پس   

ارشدی کـه   مدیر در موردهمین مطلب ند. نکند کار بتوانتأمین شوند و که از نظر روحی ند باش

صـادق  دفتر و منشیِ یک مـدیر هـم    نرسیده تا رئیس یا وزارتجمهوری  ریاست هنوز به جایگاه

وری در حزب ط تاشود  ت می، علمقام باالتر شهوات نسبت به در ی طبقاتی او فاصله یعنی است؛

، شهوت در چنین مقیاسی توسعه پیدا کند وقتیبنابراین . دبرسباالتر پست  به که خود کار کند

بـه  ملـتش را نیـز    به نحـوی اسـت کـه   ، گیری یک مدیر موضوعاتِ مورد بحث و تصمیم طبیعتاً

سی و علمـی  گیری برای موضوعات نظام دارای پیچیدگی کارشنا زیرا تصمیم شهوت دعوت کند.

کنند و فهم  است که برای ساخت، بهینه و کنترل این موضوعات، هزاران پژوهشگر مشارکت می

 آید.  از آن به صورت سازمانی و خرد جمعی بدست می
 

 خدای متعالمشیتِ با عباد  و زندگی   دستگاه والیت برای ممامنگی اراده ـ نماز، ابزار3/1

؛ اسـت  و بسیار خطیـر موقت  یامرزندگی  ،اسالمی گفرهندر دستگاه خدای متعال و حال   

او  و کسـانی کـه زیردسـت   یک مدیر  در جامعه اسالمیاز طرفی،  جا بهشت نیست و چرا که این

به راحتی قابـل  نباید ، به تقوا و کنترل شهوات دستیابی نفس دارند و برای ، همگی هوایهستند

ی  خانـه  خواهند مردم را به درِ مینیز  السالملیهمعانبیاء و ائمه معصومینبر این اساس، . ندباش نفوذ

طـور کـه    یعنی همانکنند تا مردم با خدا زندگی کنند.  ها را با حقایق عالم آشنا خدا ببرند و آن

نیز با دستگاه خـدا زنـدگی کننـد؛    د مردم ند، دوست دارنکن با دستگاه خدا زندگی می خودشان
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در های خاص خـدا شـوند.    و فضل و عنایات و نعمت ناشی از آن مست در سرور و بهجت و لذتِ

ایـن   کند.  منحل گیرد و تمام محیط شهوت را در خود شکل « بنیان مرصوص» بایدت، این صور

در این منزلت اسـت کـه بایـد جایگـاه نمـاز را       هایی بسازند و اهند چنین انسانخو می بزرگواران

 تبیین کرد.

هد تـا بـه نحـوی ملمـوس،     خصی به دست بندگان بدی نماز این است که شا در واقع فلسفه  

شـان بـه چـه صـورت     کنند و جریان تصـمیمات  در هر روز چگونه با خدا زندگی می درک کنند

نه نماز صبح یا نماز  قل شده که نماز ظهر و عصر، نمازهای اصلی هستند؛است. به همین دلیل ن

سعی و تـالش   بینمازی است که در نماز ظهر و عصر، همان نزیرا مغرب و عشاء و یا نماز شب! 

! در نه در حال هماهنگ کردن خود هستیدکند که چگو شود و معین می و کار روزانه خوانده می

ـ   اید و چه بر سر خودتان چه آورده ایدجلسات، چه تصمیماتی گرفته ابـزار  »عنـوان   ه! اگـر نمـاز ب

  .1ق جلت عظمته خواهد بودی شما به حضرت ح مالحظه شد، ابزاری برای تقوّم اراده« والیت
 

ایفای نق   آن در جهت جایگاه نماز بر اساسو تبیین « نظم سازمانی»ـ ضرورت ادراک از 4/1

 تمدن الهی   و تحقق السالمعلیهم گزاری به آستان معصومین برای خدمتمنین مؤ

م عادی مانند مردنیست و  صورت سادهبه  نیز 2عناصر کلیدی زندگی مدیران وی  نحوهالبته   

و یـک دسـتگاه    باشـد  مـی شـان مشـخص    از صبح تا غروب، تمام برنامهیعنی  ،کنند زندگی نمی

نیـز قطعـاً   خانـه، زن و فرزندانشـان   ی  اداره! در کند نیز به آنان کمک میو کارشناسی  مدیریتی

ر امـ « نظم سـازمانی »دارند. اساساً ادراک از « نظم سازمانی»امور،  ی در همه طور هستند.  همین

ی یـک خانـه و چـه در     در صورت تحقق نظـم سـازمانی ـ چـه در اداره    چون است بسیار مهمی 

                                                                 
ر ثابـت بـا تغییـرات تصـمیم،     ذکر رکوع و سجود و دیگر اذکار نماز، ذکرهای ثـابتی هسـتند و ذکـ    السالمحیدری:احجتـ 1

 شدن سازگاری ندارد. کردن و هماهنگ مدیریت

توان بدون تسبیح و تحمید و شکر و شهادتین  اگر موضوعات مورد تصرف در والیت، همگی از جنس اخالق شد، نمی ج:

 ی مردم، همین است.  وع تصرفات در مدیریت همهکار کرد! اصالً موض
 

 بودند.ای  هسته دانشمندان که دکتر شهریاری و دکتر محمدیمانند  -2
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در رفتار متدینین بجـای آن،  متأسفانه اما  گیرد. شکل می برتر مدیریت یک دستگاه ـ یک انسانِ 

 شود.  نظم هیئتی و غیر سازمانی دیده می

کثرت در عبـادت  نیاز بسیار به اه گ ، آناگر زندگی ایمانی، شکل سازمانی به خود گرفتحال   

شـود.   دا بیشـتر مـی  عطش نسبت به نماز و احتیاج به خـ  ؛ یعنیشود احساس میی نماز  و اقامه

اما گاهی انسان خـود را عضـو یـک دسـتگاه      برای خالصی از بار تکلیف است نماز ی گاهی اقامه

چگونـه بـه    مطرح اسـت کـه  دچار حالت اضطراب است؛ زیرا این دغدغه برای او داند و دائماً  می

بیند، چنـین  ! کسی که خودش را در این مسیر بگزارش کار بدهد فرجـه  تعالی اهلل عجلعصر ولیحضرت 

چون اساساً غیبـت و   ؛باشد فرجه تعالی اهلل عجلبه دنبال رؤیت امام زمانتنها که  حساسیتی دارد؛ نه این

 حضور برای او معنای دیگری دارد.

 دائماً نیز،پذیر است و در مسؤولیت  داند و در نوکری، مسؤولیت می کسی که خودش را نوکر  

گزارش کـار   هم به صورت مداوملذا تر و بهتر بجنگد،  قوی ایشان است تااقوال  تفقه دربه دنبال 

دهد. جایگـاه نمـاز در ایـن     کند و هم به کارش نظم سازمانی می دهد و هم ارتباط برقرار می می

ی زندگی، به این صورت الهی شد، از جـنس تسـبیح و تهلیـل و     اگر همهشود.  منزلت معلوم می

ی امورات انسان، بـه جریـان ایمـان تبـدیل شـود، در ایـن        شود. اگر خانه و کار و همه تکبیر می

در این صـورت، ایـن سـوال     کند. صورت حتی تعقیبات نماز ظهر و عصر، معنای دیگری پیدا می

این آداب را جعـل کـرده اسـت! آیـا ایـن را بخـوانم یـا         وند،چرا خدا شود که برای او مطرح نمی

هـای الزم بـرای    و کدام یـک از نظـم   شد ! نبود، چه می این مناسک گوید اگرنخوانم ! بلکه می

رغبـت  بـه عبـادات   ندارد؛ بلکه  یاصالً سؤالپس چنین شخصی  ! رفت عمل به وظیفه از بین می

ی وسـط مـاه و    شـنبه اول مـاه، چهارشـنبه    ی پـنج  زهرا کنترل کند. اگـر رو  خود کند تا پیدا می

شود. یعنـی تمـامی    خورد و فشل می اش به هم می ی آخر ماه را نگیرد، تعادل سازمانی شنبه پنج

شود، ماننـد ایـن    میمطرح شود. در واقع سؤاالتی که در رابطه با عبادات  عبادات، ابزار کار او می

زمایشگاه شود، بگوید  چرا من باید ایـن مـایع را در   وارد آوقتی  ای یک دانشمند هستهاست که 

کنـد، اصـالً ایـن سـؤاالت      ای را هـدایت مـی   های هسـته  برای کسی که آزمایش !آن جا بگذارم 
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وضع ما نسبت به دعا و تعقیبات و عبادات، به همین گونـه   ولی متأسفانهکودکانه مطرح نیست! 

 است!
 

در دســتگاه الهـی بــرای   ربــول مسـؤولیت منزلـت و  ابـزار تعیــین   حــ ، مناسـ   ــ شـق رــدر و  1/4/1

 السالمعلیهمخدمتگزاری به ائمه معصومین

ی  گفتـه شـده اسـت کـه در رکعـت اول، سـوره       وآلـه  علیـه  اهلل  صلیدر روایات، پیرامون نماز پیامبر  

ی مبارکه، به این دلیل  رسد قرائت منظّم این سوره خواندند که به نظر می را می «درق»ی  مبارکه

میلیـارد تومـان   صـد   ای، یـک  سسـه ریزی است. مثالً اگر بـرای مؤ  نامهاست که شب قدر، شب بر

در طول شود و لذا  بودجه در سال تخصیص دهند، طبیعتاً این بودجه در طول سال پرداخت می

همـین  امکانات و مقـدورات   در رابطه با تخصیص، بحثباید  سسه،، جلسات مدیران این مؤسال

چنـد درجـه    افـراد که ایمـان   دگرد میمشخص همین صورت، در شب قدر نیز  . بهباشد بودجه 

شوند؛ چه  ؛ چه کسانی غربال آورند  میشود و چه اوصافی از اخالق حمیده را به دست  میبیشتر 

کسانی بمیرند و چه کسانی زنده بمانند. اگر کسـی شـب قـدر را درک کنـد، جایگـاه و منزلـت       

هـایی دارد. در حـج هـم،     فهمانند که چه مسـؤولیت به او میفهمد و در شب قدر خودش را می

گزاری به ولیّ خداست. کسی که در شـب قـدر جایگـاه     حضور در عرفات و منا به معنای خدمت

گزاری کند. شب قدر و  داند که در حج چه طور باید به ولیّ خدا خدمت خود را بدست آورده، می

د، روشـن  وی مدیریت به این مناسک تعریف شپس اگر معنای حقیقحج، چنین حقیقتی دارند! 

 شود که نماز هم از همین سنخ است. می
 

 زندگی از تمثیلی ؛ براساس بیان«اختیار تطهیر »متعال، علت  خداوند با عباد زندگیـ 5/1

 خود والدین با کودکان

 گـاه  برای فهم تمثیلـی آن، البته نماز، ابزار زندگی کردن با دستگاه خدای متعال است. پس   

چنـد نوبـت    دهد تا در میمریض به  نماز مانند قرصی است که دکتر» شود گفته میبا زبان علم 
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خواهد صبح تا شب در خانـه   میبا نماز  انسانکرد که  تشیبهتوان این طور  می گاه لیو !«دبخور

م. یو فرزندش باش کردهبندگی  نیز تا شب، او آقایی و پدری کند و ما صبح خداوند باشد؛حرم  و

کننـد  چگونـه از او پـذیرایی     پدر و مادر از صبح تا شب، چه طور بـا فرزنـد خـود سـلوک مـی     

شـود و چـای    آشپزخانه می کنند  هنگامی که او هنوز در خواب است، مادر بیدار شده و وارد می

ی فرزند اسـت.   گذارد. این فقط تدارک صبحانه کند و سر سفره می می آماده صبحانهو  دم کرده

بـرد و تمیـزی    شوید و او را به حمام میهای فرزندش را می لباس نیزرای رفتن او به مدرسه اما ب

قـرار   حـال کنـد.   کند و در تمام شئون، از او مراقبـت مـی   کفش و کوتاهی ناخن او را کنترل می

پـدران و  تصـویر شـود.   « زنـدگی »یعنی بایـد یـک   است که انسان این طور با خدا زندگی کند؛ 

تمیزی داشته باشد، اما موالی حقیقی ما  ظاهریبرند تا بدن و  شان را به حمام میدمادران فرزن

لـذا  و  شود تعریف می ما« اختیار»ی هویت ما به  همه زیراما را تطهیر کند!  «اختیار»خواهد  می

شـود.   های روحی ظاهر مـی  حساسیتاصالح بدنبال تطهیر آن است که اولین اثر آن، در خداوند 

ها از یک طرف به امور دنیـوی مایـل اسـت و از طـرف دیگـر، بـه پیـامبر و         اسیتچون این حس

 .1و مالئکه و دیگر حقائق متمایل است علیهم السالمائمّه

گیـری از   بهرهبا البته . آن است، نه علت عبادات آثار مطالب  ی این همه باید توجه داشت که  

در  امـروزه مـؤمنین   طـور مثـال   بـه  داد؛ ان اخالق یک جامعه را تغییرتو همین آثار است که می

؛ بـا  ر بخش مرفّه نشینِ شـهر خانـه بخرنـد   که د رسند عقالنی خود به این نتیجه میبندی  جمع

امـا  هـا هسـتند.    شـهری  تر از پـایین  که ساکنین آن بخش از شهر از نظر ایمانی، اکثراً ضعیفاین

                                                                 
هسـتند و در   مـا که از کودکی، دو ملک یعنی رقیب و عتید از صبح تا شـب بـر دوش    آمده است روایاتدر بسیاری از  ـ1 

سالم کنید. یا در روایت است که  قلب دو گوش دارد؛ در یک گـوش،   اند که بر این دو ملک آداب مربوط به آن هم گفته

کنند اما در عمـل، آن   این اخبار را انکار نمی ،بسیاریکنند.  مالئکه راهنمایی می کند و از گوش دیگر خناس وسوسه می

ا وارد شده که غـذا را بـا   گویند او دیوانه است! ی پرسی و صحبت کند، می و اگر کسی با اینها سالم و احوال پذیرند را نمی

کننـد. در صـورتی کـه ایـن      مـی  خطـاب فاقد بهداشت  و جامعه عامل به روایت رادستتان بخورید. اما در عمل، خانواده 

شود و جنس این دست، ایمانی اسـت   است، چون با آن، روزی پنج وعده وضو گرفته می فلزی دست، تمیزتر از آن قاشقِ

 !فلزیو نه 
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هنگامی کـه   هستند،در عالم  ین شخصتر و عاقل ینتر ، متمدنینتر نورانیکه  وآلـه  علیه اهلل  صلیپیامبر

رونـد. البتـه ایـن انتخـاب را بـه      شهر مـی  بخش مستضعف رای زندگی بهشوند، بوارد مدینه می

 ،ی نظـام اسـالمی   برنامـه کنند تا مردم بفهمند این خُلق خداست؛ چون  خدای تعالی مستند می

 هاست. و ارتقاء ظرفیت آن دستگیری ضعفا
 

 داند. ی عبادات را بر خالف تعبّد می بحث از فلسفهوجود، بعضاً مازات اما در ارتک س:
 

تناسب دارد! در حالی کـه   ،بیماری برای درمانِ خوردن رصبله؛ این ارتکاز با توصیف از نماز به قُ ج:

 نیـز شناسـان و اندیشـمندان آن   و روان قرار گرفته اسـت ی مدرنیته  در برابر هجمهامروز، اسالم 

ها از جمله دیـن را   ی فرهنگ ی وجوه، قدرت تحلیل همه شان با همهکه عقالنیت مدعی هستند

نگـاه بـه    ،در مقابل این هجمه، باید نگاه عمیقِ تمدنی به عبادات کرد و بر ایـن اسـاس  داراست. 

. شـود  صاحبان حقیقی این عالم معنـا مـی  با معنوی زندگی  به نماز خواندنکند و  نماز تغییر می

در  دخواهـ  مـی خداونـد  امـا   دهـد؛  یفـرار  خود یی پدر از خانهرا ما  دخواه می یزالبته ابلیس ن

انا و علیٌ ابوا هذه » م؛یزندگی کن السالممعلیهبیت و اهل وآله علیه اهلل  صلیپیغمبریعنی  عالم صاحبِی  خانه

 م.  یخواهم با اینان زندگی کن می ما پدرهای حقیقی ما این بزرگواران هستند و« االمه

سـال بـا     چنـدین خواهد  و انسان می . زندگی یعنی حیاتکردزندگی را تعریف این پس باید   

چیست  چه طور بـزر    ی دوم آن چیست  مرحله ی اول حیات او . مرحلهپدر خود زندگی کند

بحـث از  عبـارت بهتـر،    . بهکند معنا پیدا می و... خمسروزه، ، است که نماز در این زندگی  شود

آن، هر کاری اعم از و در کنار  یدبا من زندگی کن گوید میک زندگی است! ابلیس بحث از ی نماز

گیـرد؛ زیـرا    می زندگی را از دست انسان در قدم اول این با  این کار،! یددهانجام  عبادت و غیره

 اذکـار من آقای تو هستم؛ گرچه شب تا صبح نمـاز بخـوانی و غـرق در      »شود که بدین معنا می

خواهیم با خدا زنـدگی کنـیم و در حـرم او باشـیم. در ایـن صـورت،       ی که ما میدر حال !«باشی

لـوازم   پوشک نیازمند اسـت،  و قنداقی کوچک به  بچهطور که  ی است. همانزندگی دارای لوازم

رو، حتی مسـتحبات   این. ازخواهد بود نماز و تعقیبات و دیگر عبادات انسان بالغ نیززندگی برای 
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الحجه گرفته تا زیارت امـام   ذیاول ی  دهه های رجب، شعبان، رمضان، ال ماهمانند تعقیبات، اعم

 بریده نیست!زندگی از این  امریشود و هیچ  ، ابزار زندگی میالسالممعلیهحسین و سایر ائمه

ها و فرامین الهی این طور نیسـت کـه    . هیچ یک از برنامههستندتمامی عبادات، ابزار زندگی   

دادید، به بهشت بروید و اگـر انجـام ندادیـد، اهـل      دستورِ آن صادر شده باشد تا اگر انجام صرفاً 

شـد کـه    بیـان « حمـد »ی  سـوره  تفسیرجهنم شوید! بلکه این مناسک، ابزار زندگی ماست. در 

در مـؤمنین  ای کـه   است و جملـه « الحمدهلل رب العالمین»ی حاکم بر زندگی در این دنیا  کلمه

دهـد!   دهد! حیات مـی  زندگی می ،«حمد»است. « الحمد هلل رب العالمین»، گویند می نیزبهشت 

 گفتن یک کلمه و تکرار هزاران باره در حدی که دهان خشک شود، نیست! لذا 
  

مای  در جهت مقابله با حیله موضوع پرست ،نماز در  خصلت ابزاری ـ ضرورت توجه به 6/1

  خدای متعال و والیت پرست  ازر کردن عباد دو مقدس برای امورابلیس در استفاده از 

افتد، باید دوبـاره بـه سـرا      باید در عبادت، این معانی را چشید و اگر چنین اتفاقی نمیپس   

در  بمانـد و زنـدگی کنـد،    ی پدر خـود  خانهخواهد درون  میکه کسی  مثل اینصاحب آن رفت. 

در کـه   کسـی  زندگی با خـدا نیـز آن  ر خواهند او را از پدرش جدا کنند! د حالی که دیگران می

همان کسی که دو رکعت نمازش دوهزار سال  باشد؛ ای است، ابلیس می حرفه فریب دادن انسان،

داند که چگونه در امور قدسی، انسانها را فریب دهد تا پدرشـان را از   میلذا و است طول کشیده 

و  نگیرنـد  اورا از  کـه پـدر انسـان    برای این اسـت ی قرآن و تمام دین،  آنها بگیرد. در واقع همه

روزه باشد و چه بـه هـر    د؛ چه این فریب به اسم نماز وابلیس، مقابله کن باید با این فریب انسان

که از روز اول تا به حال، آماج حمالت ابلـیس بـوده و    است چیزی این امر، همان اسم دیگری و

ی در سن بلو  باشـد و نتوانـد   است کسممکن  .دانسان به آن توجه پیدا کنگذارد  نمی نیزهنوز 

مهم این اسـت کـه نگـذارد پـدرش را از او     اما  ا کنترل کند و با گناه درگیر شود،ر شهوت خود

که بدترین گناه توجه ندارند آورند که گناه نکنند؛ ولی  بگیرند! بعضی مدام به خودشان فشار می
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کـار دیگـری بـرای ابلـیس آسـان      چون در این صورت، هر  د؛نخود جدا شوپدر  ازاین است که 

 خواهد شد.

، بـه تـدریج از ایـن وضـع خـارج      از او سر بزنداما اگر کسی این پدر را داشته باشد و گناهی   

کند. چون در این صورت، دستگاه خدا به او رسـیدگی کـرده و او را    شود و گناهان را رها می می

کننـد کـه شایسـته     شخص سلوک می طوری با اینیعنی کند و مراقب او خواهد بود.  تطهیر می

ی حقیقت خودمـان مُشـرِف نیسـتیم، امـا      حقیقت وجود اوست و او خبر ندارد. یعنی ما بر همه

ها بر ما مشرف هستند. با این وجود آیا صحیح است که از دیگران تقاضای نسخه و ذکـر و ...   آن

بایـد    !کنـیم  طلب نمی فرجـه  تعالی اهلل عجلامام زمان وخدای تعالی را از  ی خودها کنیم ! چرا خواسته

کند که خدا حیّ نیسـت   ابلیس به میلیاردها زبان به ما تلقین میباور کنیم که خدا حیّ است و 

وجـود مبـارک امـام    اش از طریـق   اسـت و اراده تا ما را فریب دهـد. امـا خداونـد متعـال، حـیّ      

واند با این بزرگـواران زنـدگی   ت میان، هم جاری است و انس خود  و دیگر اولیاء فرجـه  تعالی اهلل عجلزمان

 د! ان زندگی کند با دیگرتوان کند و هم می
 

 ـ منزلت نماز در سطح عرفان فردی، بمثابه استحمام معنوی 7/1

، مهار کرده باشدنفس خود  شخصیاگر این است که ، برای آثار نماز ترین سطححال ابتدایی  

او بمثابه یک استحمام معنوی در این صورت، نماز برای شود و نماز گناهش بخشیده می اتمامبا 

پوسـت بـدن،    نیـز . البته این باالترین سطح در عرفان فردی  است. گرچه بعد از استحمام است

 د.درگ می معطرها،  کند و با دوری از آلودگی نشاط میاحساس تنفّس و 
 

ریان ایمان در نظامات ج» یت روحی نسبت بهمعلول فکری یا بیماریبرخورد کودکانه، ـ 8/1

 اسالمی منزلت اجتماعی و تمدن از نماز ، علت خارج شدن«اجتماعی

ظـام از جلسـات   ن سـطوح تمـام   ،ای رسیدن به جامعه و تمدن اسـالمی بر اما وقتی قرار شد  

علـوم جدیـد    دروس علم اصول در حوزه ومباحث تا مجلس یا هیئت وزیران  برنامه و بودجه در
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، بـه نحـو   الهـی  بـه نظـام خالفـت    نسبت این امورباید  ،شودمالحظه  ر ایمانی، از نظدر دانشگاه

کننـد، نسـبت    در امور اجتماعی صحبت میکسانی که  برخی ازامروزه  ولی. مند تمام شود قاعده

ت یـا پـایش را   معلول کسـی اسـت کـه دسـ    زیرا  هستند. بیمار یا معلول ایمان،این سطح از به 

اسـت  عبـاد   ایمـان که مربوط به ارتقـاء  ی ا در جلسهلذا ی ندارد؛ تحساسی تواند تکان دهد و نمی

ایمـان   الهی غیر از ایـن اسـت کـه   نظام  همّحساسیت ندارد. مگر  نسبت به آن ولی حضور دارد،

مین نـان  سیر کردن مردم یا تأ مردم را افزایش دهد ! روشن است که حکومت در نظام الهی، به

وحـدت و  یعنـی  اسـت.   اسـالمی  هـای  ، ارزشآن هـای  خصهشا شود بلکه ها تعریف نمی و آب آن

، ها شود آن م ایمانومداباعث ارتقاء ی افعال مردم، اعم از معامله، ازدواج و غیره، باید  کثرت همه

نسبت بـه ایـن مهـم، یـا      کشور و دانشگاهیان یا روحانیون مدیران نظاماکثر بینیم  اما امروزه می

؛ زیرا ارتباط امور جاری کشور بـه  برند  به سر می انهکودکراکات در ادو یا  یا معلول بیمار هستند

 نظامِ عباداتِ مردم روشن نیست.

اهیم بخـو  یعنـی اگـر   معنـوی اسـت؛   حماماستباالتر از آن کارکرد نماز  البته در این منزلت،  

کـه   طـور همـان  در واقع .بود باید با نماز بدنبال عالج آن، ی انقالب حرکت کند در جاذبه جامعه

سـر  زیادی بـه    ر بالهایاجای پهلوی و ق روشنفکران در دوره گفتند می ظلـه  داممقام معظم رهبری

در حـال وارد آوردن چنــین   «ی کشـور روشـنفکری در امــر اداره » نیـز امــروز  انـد،  آورده کشـور 

اما نسـبت بـه مسـائل مهـم      برخی، بیماری روشنفکری ندارندالبته  .هستهایی به انقالب  ضربه

-علـیهم ائمّه مشاهد مشرفه و در حرم وقتی در لذااند.  معلولهیچ واکنشی ندارند و در واقع  کشور

 یم که واقعاً معلول هسـتیم؛ بینطور ب  آن بزرگواران اینمقابل در را  هستیم، باید حالت خود السالم

 !قادر به چنین کاری نیستیمباید واکنش نشان بدهیم، که  در مواردی زیرا

نـه  کـودک هسـتیم و    ، بازشویم میو سالم  شدهاز بیماری و معلولیت خارج  وقتی کهحتی   

مانند یک طفل و بدلیل ضعف در قوای عقالنی بلکه  ،ات اطراف خود نداریمربه خط یتوجهتنها 

رفـتن را   در واقع تا زمانی کـه بتـوانیم راه   .کنیم می  جسن را نیز لباس خود و پدرمان ،و جسمی

بـه عبـارت دیگـر، اگـر نمازمـان از       .زیادی داریم یرا کنترل کنیم، فاصلهو خودمان  یاد بگیریم
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 یکـودک ی  تازه به مرحلـه  ا معلول نباشیم،ی استحمام معنوی بگذرد و بعد از آن، بیمار ی مرحله

 کند! رود و آن را پاره می داند قرآن چیست و ناگهان سرا  آن می ای که نمی مانند بچه رسیم؛ می
 

اسـتفاده   در «نظـام نفـاق  » بـه  پـنجم  ی در آیـه  نمـاز  کـردن  ضایعی بازگشت معناـ 2

 تمدن الهی زدن به ضربه برایابزاری از تقدس خود 

هـا را کردنـد،    را گرفتنـد و آن هجمـه   السـالم معلـیه و اوالد علـی  کسانی که حق علـی  ی،از طرف  

از بـین بردنـد و از   ی احکـام را   همهخاصیت نماز و  کردند و ایجاددر تاریخ را طوفانی از شهوت 

بـه  کـه نمـاز جماعـت مسـجدالحرام،      اسالم چیزی باقی نگذاشتند. در این صورت طبیعی است

-بسیار بغرنجی است که قدسـی ی  مسأله اینشود. بدل های صهیونیسم  سیاست ماشین امضایِ

 و نتانیاهواوباما  به نفع ـتوان با آن به تمام جهان اسالم نور دمید   که می ـعالم  نماز مکان ترین 

بـه   ی ما با ریاض خوب اسـت،  د که رابطهگوین رسماً می هااسرائیلی اگر !و دوستانشان تمام شود

ملّاهـا و   ی ایـن کـار بوسـیله   شـود.   جا خوانده مـی نمازی است که در آن خاصیت بودنِ دلیل بی

مازند و چون این آخوندها در مقابل دوربین همیشه مشغول ن گیرد؛ انجام می سعودی آخوندهای

لـذا   کننـد. را ضایع مـی اصلی ، امور یکشند. یعنی در پوشش امور قدسمهر قداست را یدک می

بـر ایـن    علنـی اسـت.   انادشسف د ونخور است که عرق می پاداشاهان سعودیبدتر از  وضع آنان

ـ  ـ کـه در روایـات ذیـل آیـه بـه آن اشـاره شـد ـ          سخن از ضایع کردن نماز اساس، معنـای  ه ب

ضایع کردن نماز، به معنای ضـایع کـردن کـلِّ     ؛ی تاریخ است شریت و همهی ب مهه کردنفاسد

 نفاق است و منظور از آن، نمـاز منـافقین  نظام یف وصت «مصلینفویل لل» است و لذاتمدن الهی 

ور  حملهو ابزار والیت ی عبادت  است. اینان به کلمه «ی عبادت کلمه» مربوط به ،نماززیرا  است.

منـافقین اصـالً بـه دنبـال آن نیسـتند کـه        برنـد.  از بـین مـی   کنند و ا ضایع میآن ر شوند و می

 متقوّم کنند.عظمته  جلتنظامشان را به ربوبیت حضرت حق
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ی  و تطبیـق آن بـر رفتـار ائمـه    « وصف نظام نفـاق »ی ششم به  در آیه« ریا»ـ تبیین 3

ادعای تقـدّس   دینی بدون  ی دلیل عدم امکان دستیابی به ردرت در جامعهه نفاق؛ ب

 و مقامات معنوی 

باره طرح  در این، دو احتمال طباطبایی است که مرحوم عالمه «نَوالَّذینَ هُمْ یُراؤُ»ی بعدی  آیه :س

سـاهی   نمازگزارانی کـه  گزاران باشد؛ یعنی کنند  یکی این که ریاکاری، وصف این نوع از نماز می

و اعمـال خـود    ی امـور  ن در همـه ه کالً ایناکنند. احتمال دیگر این است ک هستند و ریا هم می

 در نمازشان! فقطاهل ریا هستند، نه 
 

بلکه به ابزار ریا تبـدیل شـده     شود که نماز به طور کلی از بین نرفته است، آیه معلوم می از این:ج

است. باید توجه داشت که ریا در مقابل اخالص و مربوط به نظام نفـاق اسـت. یعنـی منـافقین،     

شـوند و  مرتکب می کفر را ها و اخالقِ اما همان شرارت کنند، یای از دین را حفظ م و الیهپوسته 

هر نوع طغیانی را که در مقابل دستگاه خدای متعال ممکن است، در لوای نماز و روزه و حـج و  

دهند. پس ریا به معنـای دسـتیابی بـه امیـال خـود در لـوای       زکات و این امور مقدس انجام می

ی منـافقین در هـر    ین است. البته این کار، یک امر بسیار پیچیده اسـت و فهـم حیلـه   ادبیات د

مرحله و مقابله با آن، بدون امام ممکن نیست. وقتی صعود از یک کوه، بدون وجود یک راهنمـا  

هـای آن، خداونـد حجـت     ، آیا ممکن است که در امر هدایت و عبور از پیچ و خـم ممکن نیست

ی  جـز وعـده  ـ هـیچ قـدرتی   ی غیبت   هـ خصوصاً در دور ذا ما در امر هدایتخود را ارائه نکند. ل

قلنا اهبطوا منها جمیعاً فإمّا یأتینّکم منّـی هـدی فمـن      »نداریم السـالم علیهخداوند به حضرت آدم

 .«1تبع هدای فال خوف علیهم و ال یحزنون
 

ال، مؤمنی که دوست دارد مـورد  برای مث د؛نباش تواند وصف نظام نفاق می در ارتکاز موجود، ریا س:

بـرای  نفاق، وصف خواند. در واقع  تعریف قرار بگیرد، نماز خود را در مقابل مردم با اشک و آه می

کنـد تـا    ی ابزاری می و از دین، سوءاستفاده اند واقعاً از اعتقادات حقّه گسسته اشخاصی است که
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گیرد. مانند مـؤمنی کـه نمـاز ریاکارانـه     تواند وصف مؤمنین هم قرار ب به قدرت برسد، اما ریا می

شود. به عبـارت   خواند، یا کسی که اعتقادات حقّه را پذیرفته ولی در اعمال خود دچار ریا می می

 منین هم به آن متّصف شوند.تصاصی منافقین نیست و ممکن است مؤوصف اخ« ریا»دیگر، 
 

ی لغزش و گناه یک فرد نیست، بلکـه   بحث ما درباره ، اماشود مؤمن، گناه کبیره هم مرتکب می ج:

 ،شود. از سـوی دیگـر   یک نظام بدل می بحث بر سر این است که چه وصفی، به وصف و فرهنگِ

، چنین شخصـی در حـال   بگذراندی  ریا یا گناه کبیرهخود را به تمام زندگیِ  مؤمن، اگر یک فرد

ن بار دچار گناه کبیـره  چندیاست که شخصی و این، غیر از  ی مؤمنین است جدا شدن از جامعه

 ی مؤمنین جدا شود. خواهد از جامعه شود، اما نمی

شد که ریا، در مقابل اخالص است، یعنی کاری را انجام دهید تا در منظر دیگران، مورد  بیان  

در تاریخ  السالمما علیهیا حضرت نوح اگر نام انبیاء الهی مانند حضرت ابراهیم اماتعریف واقع شوید! 

 در حـالی کـه  انـد !   به این معناست که این بزرگواران به دنبـال شـهرت بـوده    نده است،باقی ما

آورده  حتی در نیازهای عادی زندگی هم به مردم رو نمـی  السالمعلیهپیامبری مانند حضرت ابراهیم

از ایـن بـاالتر،    ود.شـ  می« اهلل خلیل»خواسته و لذا مفتخر به لقب  و نیازهایش را فقط از خدا می

را   هـا  هـایی کـه آن   تـرین قـدرت  گیـرد، بـزر    ی که این رسول الهی در منجنیـق قـرار مـی   وقت

رونـد امـا ایشـان     ـ برای کمک به محضر ایشـان مـی    السالمعلیهحضرت جبرئیل مانندشناسد ـ   می

گاه به دنبال شهرت نبودند بلکـه دائمـاً بـه     پذیرد! روشن است که چنین ذوات مقدسی هیچ نمی

ی حق سهیم شـوند و   خدا و هماهنگی با خواست او بودند تا در اعالی کلمه دنبال کسب رضای

 ها انسان را از گمراهی نجات دهند. ی افعال خود، میلیون بوسیله

 دنـد، ز دم می وآله علیه اهلل  صلیاز سنت پیغمبر دائماًلق کسانی دارد این اخالق، تفاوت فاحشی با خُ  

. ســپس بــا رحلــت ســر بــاز زدنــدجــیش اســامه بــا  از همراهــی ایشــانرغــم تأکیــد امــا علــی

و باالترین مقامات قدسی را کـه شایسـته آن نبودنـد     کردندغصب  را خالفت ،وآله علیه اهلل  صلیپیغمبر

برای خود قائل شده و نسبت به آن تبلیغ کردند. از این رو، با رفتاری خالف قـرآن و دسـتورات   

و  و امیرالمـؤمنین  وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی امـا پیـامبر   شـدند. ی ریـا در تـاریخ    ذار هندسـه گ خداوند، بنیان
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، تفاوتی اساسـی بـا دیگـر عناصـر مبـارز      قُدسیتبا وجود داشتن اعلی مراتب  السـالم علیهمبیت اهل

زدند و اال حـذف   داشتند و آن این بود که بدون خواست خدای متعال، دست به هیچ کاری نمی

 نفـر  دو اینی  ای نداشت. در واقع سابقه هیچ مؤونه السـالم علیهفیزیکیِ شیخین، برای امیرالمؤمنین

کردن مشهور بودنـد و نقـل شـده اسـت کـه در تمـام       بود و به فرار ها برای همه علنی در جنگ

اشجع شجاعان در عرب،  از این طرف،اند! اما  هایی که شرکت کردند، یک نفر را هم نکشته جنگ

هـا،   و در تمام جنگ ندآمد به حساب نمی السالملیهمعایشانو اوالد  علیحضرت در مقابل شجاعت 

جـایی   کامالً مشخص بود و اساساً در وجـود مبـارک ایشـان، تـرسْ     السـالم علیهنقش امیرالمؤمنین

اما تسلیم محض نسبت به دستورات خداوند بودند و هیچ فعلی را جز برای جریان کلمه 1نداشت.

 دادند.   خداپرستی انجام نمی

 ؛بـوده اسـت  « قـدر »ی  ی نفاق دفن شد، سوره ای که توسط ائمه د اولین سورهرس به نظر می  

آن ی اشـراف   دهنـده  و نشـان  السـالم علیهممربوط به شأن علمی ائمه معصومین« قدر»ی  زیرا سوره

کمتـرین علـم را   کـه   بـا وجـود ایـن   و تمامی حوادث است. اما شیخین، « کلّ أمر»بزرگواران بر 

نشستند و برای خـود، کرامـات سـاخته و پرداختـه کردنـد؛      « قدر»ی  ، در منزلت سورهنداشتند

تبلیغـات و ایجـاد    حـدیث،  جعل ه،عِدّه و عُدّ ، رؤیا،خواب ، به تقدّس،چنین منزلتی چون غصبِ

جوّ اجتماعی محتاج بود! لذا ریا، به معنای همان کاری است که اینان انجام دادند و نام خـود را  

 ها انداختتد تا به شهرت برسند.  بانبا انواع تدابیر، بر سر ز

 نیزدادند ـ مانند نماز اول وقت ـ    انجام می وآله علیه اهلل  صلیدر این راه، حتی به کارهایی که پیامبر  

کردند. گاهی حضور انسان در صف اول نماز برای این است که آنچه از دسـتگاه خـدا    تمسک می

ی انسان ایـن اسـت کـه در صـورت      اما گاه انگیزهخواهد، به دست بیاورد.  برای پرورش خود می

پیشاپیش مأمومین قرار نگیرد! لذا ولید ملعون،  السالمعلیهغیبت امام جماعت، افرادی همچون علی

 نیزعلی رغم شرب خمر و بوی بد دهانش و درخواست نزدیکان برای عدم حضور در مسجد، باز 

                                                                 
در  السـالم علیـه ی عظمت فعل امیرالمـؤمنین  . داستان آن مرد یهودی معروف است که در جنگ خیبر و با وجود مشاهده1

ی مظلومیـت ایشـان ـ بـا وجـود آن کـه        آورد؛ اما در جریان إحـراق بیـت و بـا مالحظـه     جریان آن جنگ ایمان نمی

  آورد! یمان میتوانستند با یک نهیب همه را فراری دهند ـ ا می
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بـوده   السـالم علیهمبیت ا ـ که از طرفداران اهل اگر من نروم، ابن مسعود ر»عزم مسجد کرد و گفت  

خواند که عـالوه بـر حفـظ     چنین شخصی نماز را برای این می «!!دهند نماز قرار می ـ پیشاست  

شهرت خود، دیگران هم موقعیت او را تصاحب نکنند و مناصب، از آنِ دوستان و رفیقان خودش 

الَّذینَ یَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ یُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِمـا   ال تَحْسَبَنَّ»فرماید   باشد! لذا خداوند متعال می

پس این نوع از اوصـاف رذیلـه از    1«.لَمْ یَفْعَلُوا فاَل تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ

ن اوصاف، به یکـدیگر  هایی مانند حسد و حرص است که ای شود و دارای پایهنظام نفاق صادر می

 توان در اینان مالحظه کرد. شوند و لذا تمامی اوصاف رذیله را می وابسته و در هم منعکس می
 

، یکی از منافقین بعد است طبق شأن نزولی که ذیل برخی آیات نقل شده وافي:محسناالسالمحجت

سـت،  حـق و دسـتور تو   السـالم علیـه اگر جانشـینی علـی  »خواهد که  ی غدیر از خداوند می از واقعه

 شود. می چنین نیز که« سنگی از آسمان بر من فرو فرست
 

گونـه   کند. اما شیخین نه تنها این است و خودش را رسوا میبوده البته عقالنیت این فرد ضعیف  ج:

خواهنـد بـا حفـظ     گویند؛ زیرا می منین تبریک میه عنوان اولین نفرات به امیرالمؤبلکه ب ،نبودند

رات طرف مقابل را نیز تسخیر کنند و از این کار لذت ببرند! باالترین لذت اینان غیـر  خود، اختیا

طور  اند و همان را خوار کرده السالمعلیهکردند امیرالمؤمنین از ریاست خود، این بود که احساس می

ی نبوّت را به زمـین کوبیدنـد و در ایـن خانـه      که در دعای صنمی قریش وارد شده، سقف خانه

ی نفاق در مسیر زندگی خود همیشه به دنبـال ایـن بودنـد کـه بـا       ه انداختند. در واقع ائمهزلزل

را حذف کنند و خود به قدرت برسند، ولـی   السـالم علیههای اجتماعی، اهل بیت دستیابی به منزلت

هر  وآله علیه هللا  صلیپیامبرشهادت اما بعد از  .چنین کاری ممکن نبود وآله علیه اهلل  صلیتا زمان حیات پیامبر

 .توانستند کردندکاری 

طـور   خورد تا در جامعه ایـن  و سرکه می از اینان در پستوی خانه خود نان ینقل شده که یک  

اسـت و حتـی در    وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی منعکس شود که سیره و سنّت این شخص، همان سـنت پیـامبر  
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کردند و با ایـن   این مسائل دقت نمیکند! اگر تا این حد به  غذاخوردن هم مانند ایشان عمل می

ی خالفت را منحرف کنند. یعنـی اگـر    توانستند مساله کردند، نمی ها خود را مطرح نمی ریاکاری

زدند، نـه تنهـا    کردند یا آشکارا و صریح دست به مقابله می همانند آن شخص تقاضای عذاب می

علـت جعـل مناقـب    وجه داشت کـه  لذا باید ترفتند.  رسیدند بلکه از بین می به مقصد خود نمی

ی نفاق، علم آنان به این موضوع بود که دستیابی به این حکومت، بدون تقدّس امکـان   برای ائمه

با ادعای مقامات معنوی و تالش برای کسب شهرت و منزلت اجتمـاعی و   بر این اساس،ندارد و 

و سـپس تحکـیم   تطبیق آیات قرآن و شأن نزول آن بر خود، شـرایط را بـرای غصـب حکومـت     

 است.« ریا»لق های خُ سلطنت خود فراهم آوردند که این موارد، بزرگترین نمونه
 

اسـت کـه توضـیح آن در وحـدت     « وَ یَمْنَعُونَ الْماعُونَ» ی آخر آیه :االسالممحمدصادقحیدریحجت

 سوره و عنوان اصلیِ آن گذشت.

 

 

 

 

 اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین وصلی
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