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 چکیده

ها چنین دیدی بدون آن .کندمیید انسان نسبت به جامعه تغییر ها دسور مسبحات همچون زیور و گردنبندی هستند که با مطالعه آن

این سور، رابطه  نمایند.را میسر می این دیدشبکه و مراتبی هستند که نظیری از منظومه بیزیرا این سور دارای  باشدپذیر نمیامکان

 رابطه بین فرد و جامعه نیز قابل تشخیص است. و نموده بین افراد و جامعه را تبیین

ره رسودر ه هایی که دارند،با وجود شباهتاین بسترها که  می نماید بروزی یبسترها در یا ،سور مسبحاتهرکدام از این سه وجه، در 

د. بستر کفر، نفاق، اهل کتاب، مؤمنین و درجات ایمان آنها و حتی ولی و رسول در هر سوره نیابویژگی منحصر به فرد خود را می

باورها و تعاریف و افکار را معرفی می نماید، یا درباره صفات  در این سور یا دارای ویژگی منحصر به فرد در همان سوره می باشد.

یا نتایج آن را بیان می کند. که تمام این حاالت به ها را بررسی نموده و انسان و بروزات عملکردیا گوید و و توجهات سخن می

ند به این ترتیب چیستی و فرآیشود. ان میبی و شاخص یجابی در سور مسبحات به صورت آسیب یا راهکارصورت سلبی یا ا

 با چنین دید دقیق و ها وجود دارد.برای آنو دقیق ها در این سطوح قابل شناسایی است و قابلیت ارائه راهکارهای ایجابی آسیب

ریزی دقیق برنامهقابلیت میسر شده و  ،هابینی آسیبه و حتی پیشهای مشابه در جامعمراتبی امکان تطبیق و تشخیص آسیبدارای 

 ها بوجود خواهد آمد. برای رفع و پیشگیری آن

ه با مسائل طبه این ترتیب سور مسبحات دارای نظامی از موضوعات هستند که در ارتباط با یکدیگر نظامی به هم پیوسته را در راب

ها به جای روحیه یأس مواجهه با آسیبدر عمل را  ریزی وبرنامه نماید و قدرت تشخیص وهای آن بیان میجامعه اسالمی و آسیب

های جامعه اسالمی از منظر سور عملیاتی در مقابله با مسأله آسیبتوان استخراج راهکارها و برنامه  دهد.افزایش میو دلسردی 

معه اسالمی اباشد که با هیچ نظام تحلیلی قابل قیاس نیست و در این زمینه انسان و جتوانی با شکوه و غیرقابل وصف میمسبحات، 

های ن در هرچیزی و عمل دقیق به آموزهکند که تنها و تنها با باور کارآمدی کالم وحی و تبیان بودن آرا به چنان قدرتی مجهز می

های آسیبها در جامعه اسالمی و فرآیند آن و حل : هدف از این نوشتار سعی در ترسیم شبه نظام آسیبهدفآن قابل تحقق است. 

ن باشد. به ایها میورت ارائه راهکارهای کاربردی و عملیاتی از این سور و با در نظر گرفتن نظام موضوعات سورهبه ص ایریشه

ن آسیبان مقابله و پیشگیری ایهای اجتماعی به شدت در فرد و جامعه اسالمی افزایش یافته و امکترتیب دید و قوت تحلیل آسیب

در مقاله حاضر با مطالعه دقیق پنج سوره مسبحات، حدید، :  روشگردد. انشاءهلل. می ها به صورت جزئی، مؤثر و عملیاتی فراهم

حشر، صف، جمعه و تغابن، و با توجه به ظاهر و ترجمه آیات و در نظر گرفتن وصل و فصل آیات این سور به ارائه گزارشی از 

 های هرای از آسیبب در وجوه مذکور را دارد، چرخهایم. سپس با در نظر گرفتن واژگان سوره که داللت به آسیهرسوره پرداخته

به عنوان و جامعه ترسیم شده است. سپس آسیب محوری هر سوره  ، اجتماعها در ساختار انسانره با جانمایی و تحلیل آسیبسو

مشخص گردیده و چرخه و شبه نظام یابند، های دیگر حول آن معنا میهای دیگر را در برداشته یا آسیبآسیبی که تمام آسیب



سوره با جانمایی مجدد در ساختار انسان و جامعه استخراج شده است. در ادامه با در نظر گرفتن قوانین و اوامر  5ها در هر آسیب

ی یلتفص ها و اسماء و بدست آوردن نظام اوامر سور مسبحات، مبادرت به ارائه راهکارهایهر سوره به عنوان حلقه واسط بین آسیب

با احصاء بسترها و مراتب و نیز ساختارهای اجتماعی، : هایافتهها در جامعه اسالمی شده است. برای درمان یا پیشگیری از آسیب

های مثبت و منفی به عنوان شاخص و آسیب در سطوح مطرح شده فردی و نظامات جامعه موجود در سور مسبحات، ویژگی

ی در خانواده های دینها و چالشیعنی آسیب دشمنی-یافته در اجتماع در این پنج سورهسیب بروز و سپس با توجه به آ هاستخراج شد

انحراف و زاویه گرفتن با حق و اوامر ولی، تغییر ذائقه معنوی ترین آسیب اجتماعی، بروز شکاف با ولی در جامعه، به عنوان بستری

اقتصادی و شدت -اعتمادی نسبت به احکام اجتماعیاص دینی، بیدر اجتماع نسبت به حکم دانی و نیز وحشت از مرگ در خو

ای کفر، بخل، ناهمراستایی قول و فعل، ترجیح حیات مادی بر معنوی و های ریشهبه آسیب -یافتن فاصله های طبقاتی در اجتماع

 ر راهکارهایی ارائه شده است.ها براساس اوامر و نواهی و سنن مطرح شده در این سوفراموشی خدا داللت یافته و برای رفع آن

 دینی جامعهآسیب، رسول، دین، فرد، اجتماع،  :کلیدواژگان
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 مقدمه 



انسان موجودی است نیازمند و دارای نیازهای متنوع که برای رفع نیازهای خود تالش می نماید. مشکالت و آسیب های پیش روی 

در هرجایی که رشد انسان و رفع نیازهای او متوقف شود، همانند جنینی که در یک مرحله انسان حکایت و داللت به این نیازها دارد. 

 شود و این هالکت در سطح اجتماع و جامعه نیز تأثیر گذار است. و هالکت او میباقی مانده است، موجب سقط 

انسان  انسان بواسطه شأن اجتماعی که دارد قادر است تا این نیازها را در خالل وقایع و رخدادهای فردی و اجتماعی مشاهده نماید.

 هایی در درون، که الزمه و مرحله مقدماتینیاز و آسیب  نتقال یافتن به وجودها و مشکالت در اجتماع و امؤمن با مشاهده آسیب

نماید. در صورتیکه این استه و به صورت جدی تالش میها به پا خهاست برای رفع آنحرکت و تالش جهت رفع و اصالح آن

 مرحله مقدماتی فرد را از اصالح و تالش جهت رفع آسیب ها دلسرد نماید، غر  چنین مشاهداتی نقض شده است. 

گویند. همچنین از وجه اطمینان و می 4گیرد، تسبیحکه به سمت کمال شکل می 3و حدود 2، عیوب1به این حرکت برای رفع نواقص

خود از نقص و عیب و حد  ،نمایدحرکت را فراهم میسیر و باور انسان به اینکه آنکه او را در این مسیر یاری نموده و امکان این 

ها یرد. تنها با این سیر در باور و عمل است که انسان مؤمن انگیزه و توان مقابله با معضالت و آسیبگمبراست نیز تسبیح شکل می

 نماید. را یافته و در جهت آن حرکت می

نتیجه  -و به عبارتی به چه کنم چه کنم افتادن-بنابراین هرگونه یأس و دلسردی، خمودگی و تنبلی، سیاه نمایی و به چالش افتادن 

خت صحیح نسبت به پروردگار و مبرا ندانستن او از حد و عیب و نقص است. سور مسبحات که از سویی معرکه مواجهات عدم شنا

نهایت اجتماعی، فردی و حکومتی است، با نظیر و بیهای بیهاست و از سویی عرصه مشاهده افقهای مختلف آسیبانسان با الیه

 ن مسیر را تسبیح عملی و باوری در انسان مؤمن معرفی نموده است.تسبیح خدا آغاز شده و اسم رمز توفیق در ای

 ءها و فهم این اسمایابد که بواسطه آنقدرت رؤیت انواع اسم خدا را می هاآسیب به میزان درک نیاز و مشاهدهبنابراین انسان مؤمن 

 ها را برطرف نماید.تواند نیازها را رفع و آسیبمی

هایی است که توسط رسول و کتاب حلقه واسط بین مشاهده آسیب و فهم نیاز و مشاهده اسماء و رفع نیاز، احکام الهی و امر و نهی 

  ها نازل شده است.قرآن بر انساننورانی 

معیت مدل نظام خاطر جابه  ،جامعه اسالمی با زعامت و والیت رسول و قرآن هاها و مراتب آنبهترین محل برای رؤیت این آسیب

 گردد.ذیر میپنی قرآن بویژه سور مسبحات امکانای از طریق مطالعه سور مدست. چنین مشاهدها اشاجتماعی

دو ه ک در مواجهه با آسیب ها و مشکالت به دو دسته کلی قابل تقسیم اند افراد حاضر در جامعه دینینکته قابل توجه اینست که 

 : زنندکامالً متفاوت را رقم می نتیجهدو به تبع رویکرد و 

بینند و حل آن را از دیگران توقع دارند. به عبارتی خود را در دسته اول افرادی هستند که مشکل و آسیب را در خالل این وقایع می

دلسردی و در  نمایند. روحیه یأس ودانند و احکام و امکانات موجود را ناکافی قلمداد میسهیم شدن برای رفع نیازها ناتوان می

                                                           
 نقص در مقایسه با چیز دیگری و در نسبت با آن است.1 

 عیب به معنای آسیب است2 

 شود.حد به نسبت کمال مطرح می3 

است، به معناى منزه داشتن است، و منزه داشتن خدا به این است که هر چیزى را که مستلزم نقص  "سبح "تسبیح که مصدر فعل ،253، ص: 19ترجمه المیزان، ج 4 

 ى داراى چنین صفات و اعمالى نیستو حاجت و ناسازگارى با ساحت کمال او باشد از ساحت او نفى کنى، و معتقد باشى که خداى تعال



کند که یا گوشه نشینی و عزلت و توان ارائه راهکار در مشکالت، این فرد را چنان احاطه می به نظام حق در اعتمادینهایت بی

برد تفاوتی نسبت به مسائل را در پیش گرفته و یا سردمدار تندترین انتقادات خواهد شد و کارآمدی نظام اسالمی را زیر سوال میبی

 اری بر مشکالت موجود خواهد افزود. ب ،و خود

ها و باشند مجموعه آسیبها قادر میدسته دوم افرادی هستند که مشکالت را در خارج مشاهده کرده و با تحلیل درست و دقیق آن

ه ندارد ای از نیازها را استخراج نموده و سپس با اعتماد به ربوبیت خدایی که نقصی در ذات او راهنیز داللت هر آسیب به شبک

برای  نمایند ومی ترین راهی که برای رفع آسیب وجود دارد را در درون خود و متناسب با نیاز شناسایی نزدیکترین و در دسترس

کرده و با قوت و قدرت در  دهند. چنین افرادی تحلیل رفع آسیب را از درون خود آغازمیرفع آن راهکارهای عملیاتی دقیق ارائه 

ها را بر ای دومینوی خطرناک آسیبترین تغییری در هر نقطهدانند کوچکود قادر به عملیات هستند. این افراد میبیرون از خمنطقه 

 در همه سطوح خواهد شد.منجر به تغییرات اساسی به یاری خدا هم زده و 

جهت  ی شدن اسمای الهیها و جارجاد همین دید توحیدی در رفع آسیبحات برای ایرسد که منطق سور مسبور به نظر میاینط

 بنا شده است.  سازی توحیدیهای جامعه دینی و نظامتقویت نظام

های دادن اوج این آسیب ها در گروه های اجتماعی و نشانسور مبارکه حدید و حشر و صف و جمعه و تغابن ابتدا با بیان آسیب

پردازد که حاکی از نیازی اساسی ای در انسان میهای ریشهآسیباهی را بیان نموده و به شرح خطاب به مؤمنین اوامر و نو ،مختلف

قویت ها را در مراتب مختلف تدر اوست و در صورتی که به درستی درمان نشده یا پیشگیری صورت نگیرد، سایر شبه نظام آسیب

 شود. ها ملحق مینموده و در نهایت به آن

یز نهای معاند، پیش رو و دشمنان و نظامبنابراین در این سور نورانی با توجه دادن به معضالت جامعه اسالمی و معرفی خطرات 

مؤمنین را متوجه ضرورت رفع آسیب با بیان منویات حق رسول، توحیدی، همعاانداز و غایت مطلوب انسان موحد و جمعرفی چشم

 دهد تا مؤمنینها را با رائه اوامر و نواهی متناسب پیشنهاد میحل این آسیب راهکارهاین ترتیب نماید و به ایهای درونی خود می

 اضر شده و با تحلیل دقیق و درست،های عملیاتی جامعه حها بتوانند در عرصههای ناشی از این آسیببا قوت و به دور از ضعف

 های اجتماعی بپردازند. مقتدرانه آسیببه رفع  متناسب و هوشمندانهاقدام به موقع و راهکارهای 

ی مندها و غلبه قطعی دین خدا، بهرهای نصرت دین خدا و رسول و تابیدن نور حق در دل سایر انسانحاصل چنین حرکت مجاهدانه

دی امت واحده توحیتحقق صف محکم مجاهدان در راه خدا و ها از تزکیه و تعلیم کتاب خدا توسط رسول و تشکیل همه انسان

 باشد انشاهلل.می

ها و موانع جامعه اسالمی، مؤمنین را به ضرورت برهم زدن این در این نوشتار سعی بر آن است تا با احصای چرخه معیوب آسیب

فراد و جامعه ای که از درون اهای ریشهو از آسیبرا تقویت کنند ایمان و عمل خود  ارائه راهکارهایی چرخه داللت دهد تا با

های به گروهنیافتن شباهت  باو در نهایت  برائت جویند ،کندهای اجتماعی دامن زده، و آن ها را تقویت میه این آسیباسالمی ب

 در درون و بیرون داشته باشند.  هاها و رفع آسیبمقابله با آن حضوری مقتدرانه در، ی معاندزاآسیب



های اجتماعی، ترسیم شبه نظام آسیب در ساختار فردی که ریشه و محور برای تحقق این منظور سعی در ارائه چرخه معیوب آسیب

ها ی سورهامر و نواهبا نظر به اوهای محوری هاست و در نهایت تحلیل دقیق و اولویت بندی آسیبگیری و تقویت سایر آسیبشکل

 باشد.کارهای پیشگیرانه یا درمانی در جامعه اسالمی میبرای ارائه راهها و قوانین آن

هایی انشاءهلل تربیت مؤمنینی باشد که اراده و اعمالی فوالدین داشته و یاد خدا سرلوحه لحظه لحظه زندگی حاصل چنین پژوهش

شه ری زعیم مؤمنین ریشوند و با هدایت و رهبآنهاست، در صفی واحد و خلل ناپذیر تحت تزکیه و تعلیم رسول برانگیخته می

نور  نمایند وو بر دشمنان غلبه می ، در مقابل مصائب و مشکالت روز به روز ایمانی استوارتر خواهند داشتکندهایمانی را بربی

 نمایند.میایمان را در سرتاسر گیتی گسترده 

 روش پژوهشب( 

 مطالعه دقیق سور مسبحات -1
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با احیای قلبها بواسطه خشوع دربرابر ذکر و آیات روشنگری  با تسبیح خدا آغاز شده و پس از بیان اسماء خدا سوره مبارکه حدید

که بر رسول نازل شده است، انسان ها را از ظلمات به سمت نور خارج کرده و سطحی دیگر از حیات را که غیر از حیات دنیاست 

و با  ،در ایشان تثبیت شده کند که ایمانآورد. مصداق چنین کسانی را خداوند در سوره کسانی معرفی میبرایشان به ارمغان می

 اند. ها دور ماندهآنو از ظلمات نفاق و کفر و ویژگی ها نام برده شده استوصف نور از هدایت آن



شناخته و از طریق آیات روشن ایمان و اعتماد به رسول الزمه چنین سیری است ولی برای تحقق آن الزم است احکام رسول را 

امکاناتی که خداوند در زندگی زمینی به او عطا کرده است و او را خلیفه قرار  به صورت عملیاتیعمل نماید و براساس آن احکام 

جه با تو مهماین نماید.  موجود در جامعه انفاق هایشکافرا به منظور پرکردن  داده است تا از این امکانات در راه خدا استفاده نماید

ی مداوم زمین مرده توسط خدا و علم به ماهیت لعب و لهو و زینت و تفاخر و دادن به لزوم به عمل درآوردن علم به احیاکنندگ

ن رهاند و با گرفتبنابراین انسان مؤمن را از آسیب این نوع حیات یعنی بخل و مختال فخور بودن می دنیا حاصل شده،حیات تکاثر 

 به ثبت قوانین آن در کتاب، باعث می شود ترس بواسطه توجه دادن متغیر، نوسانات روحی یأس و فرح ناشی از مصائب این حیات

نماید برطرف گردد. بنابراین و امر به بخل بروز میورزیدن ها که در قالب بخل پردازیو اضطراب ناشی از این نوسانات و خیال

رسالت برای  که همان غایت -انسان مؤمن، اهل رعایت عهد و میثاق خود با رسول شده و در راستای تحقق اهداف رسول )فتح(

 یاری در جهت به پا داشتن انسانها بواسطه قسط خروج از ظلمات به نور، تبلور کامل ایمان و ملحق شدن به صدیقین و شهداء و

کند و در این مسیر برای این فتح برنامه ریزی نموده مبادرت به دادن اقدام به انفاق و پرکردن فاصله با رسول و اهداف او می -است

های اهل نفاق و اهل تاریکی یعنی به نماید. به این ترتیب از آسیبکند و صدق ادعای خود را با صدقه اثبات مییقر  نیکو م

شباهت به اهل کتاب در قساوت  شبهه و شک افتادن، بددلی و ایجاد بددلی در جامعه، فریب آرزوهای طول و دراز را خوردن و نیز

مات اهل کتاب در اختصاص فضل به خودشان مانده، فضائل حقیقی شکوفا شده و توهّ قلب و ایجاد شکاف با اهداف رسول در امان

 زند.را کنار می

 هحق، الزم بود حکمبراساس به این ترتیب آسیب محوری در این سوره بخل به معنای امساک از عطا نمودن در مواقفی است که 

چنین کاری انجام نشده به خاطر نقص در باور توحیدی اختصاص مالکیت و حکم به خدا شده اما ها در راه خدا عطا میمال و داشته

یات او را در تغیرات این ح که نفس. چنین آسیبی در نتیجه به عمل در نیاوردن علم به ماهیت حیات دنیا بر انسان عار  شده است

نسبت به این امور می 7فخرفروشیتکیه بر امور یقینی و نیز ، تکیه بر امور متغیر ظنی به جای 6پردازیخیال ، دچار5چالش کشیده به

 ،هادر برابر ذکر به خاطر این چالش 9. سختی قلب8نماید. این چالش و بددلی را به عرصه های بروز اجتماعی نیز سوق می دهد

  10.نتیجه چنین چرخه معیوبی است
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 فتنتم انفسکم  5 
 مختال6

 فخور7 

 تربصتم و ارتبتم: انتظار کشیدن برای اتفاقات بد در جامعه دینی و ایجاد بددلی و تردید نمودن در جامعه8 

 قساوت قلب9 

طلبند، تا شاید به کمك آنان روز قیامت از زنان و مردان مؤمن کمك مىزنان و مردان منافق در سوره مبارکه حدید:  14، ذیل آیه 278، ص: 19ترجمه المیزان، ج10 

گویند: فهماند که مردان و زنان مؤمن در پاسخشان مىشان این است که آخر ما در دنیا با شما بودیم، و سپس مىآویز و بهانهاز ظلمتى که در آنند نجات یابند، و دست

مطابق با ظاهر حالتان نبود، چون شما دلهاى خود را گمراه و مفتون کرده بودید و همواره در انتظار بال و گرفتارى براى درست است که با ما بودید، ولى دلهایتان 

داشتید شك و تردید داشتید، آرزوهاى خام و شیطان، شما را فریب داد، و این صفات خبیثه همه آفات قلب است، پس مسلمانان بودید، و در دینى که اظهارش مى

 .برند که از دنیا با قلبى سالم آمده باشندى شما سالم نبود، و در امروز که روز قیامت است تنها کسانى سود مىدلها



بیان یز نسوره مبارکه حشر با تسبیح خدا آغاز شده و به بیان واقعه خروج اهل کتاب کافر از دیارشان علی رغم تصور و محاسبات و 

مانی به جامعه ایپردازد. سپس می صلّی اهلل علیه و آله و سلّم یادآوری تبعات ایجاد رخنه در محقق شدن دستورات پیامبر خدا ، بهعلت آن

 های فسق در جامعه را از این منظر بردارد. دهد تا زمینهخدا در اعمال رسول خدا را تذکر می توجه به اذن

استفاده از منابعی که بدون  حکمآید و یش میپمسأله اقتصادی فیء  ،بیرون رانده شدن اهل کتاببیان در ادامه سوره و در راستای 

رساند و علت اجتماعی آن یعنی برهم خوردن ماد به احکام رسول را میکه لزوم اطاعت و اعت است بیان می شود، جنگ بدست آمده

کند. مواجهه با احکام اجتماعی و اقتصادی نیازمند اطاعت پذیری و مستلزم اصالح چرخش مالی در دست اغنیاء جامعه را عنوان می

ترجیح دادن برادران ایمانی و تمکین  افق توجه به نصرت خدا و رسول و ساخت جامعه دینی است که منجر به روابط اجتماعی با

 احتیاجات فردی نیز وجود دارد.  خود است ولو اینکه ظاهراًمنافع در برابر احکام بر 

واقع برعلیه آن و در حال برنامه اما در ،مسلمان کند که در دل جامعه اسالمی و ظاهراًدر ادامه مؤمنین را از خطر گروهی با خبر می

لویت، در تحلیل مسائل اجتماعی اودشمنان کافر اهل کتاب آنها هستند. اینان دروغگو و بدعهد و شیطان صفتند پیمانی باریزی و هم

و مؤمنین در دل ایشان رعب افکنند. و از بزدلی اینان و دشمنان کافرشان و ظاهر فریبنده متحد اما قلوب  11بندی درست ندارند

 پراکنده شان خبر می دهد.

در نتیجه خود را فراموش  و که خدا را فراموش کردندکند تا از شباهت به کسانیمتوجه به اوامر و نواهی می در نهایت مؤمنین را

 نماید.نمودند جلوگیری نماید. و به تقوای از خدا و خالص سازی عمل برای او و لزوم خشوع در برابر ذکر دعوت می

می یافتن به گروه آسیب زده سوره موشی خداست که موجب شباهتنسیان و فرا ،به این ترتیب آسیب محوری سوره مبارکه حشر

شود روابط انسان برهم خورده، افق دید انسان جابجا شود و احکام و شود. فراموشی خدا فراموشی خود را در بردارد و باعث می

م کنند و همصدا با دشمنان کافر اهل لَافعال رسول را که منشاء و اذن خدا را دارد نپذیرند، بر علیه جامعه اسالمی و اهداف آن قد عَ

 اقدام کنند و حرف بزنند. صلّی اهلل علیه و آله و سلّم رخنه در محقق شدن دستورات پیامبر خداکتاب در ایجاد شکاف و 
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با توبیخ شدید از ناهماهنگی قول و فعل در مؤمنین و برانگیختن خشم خدا و سوره مبارکه صف پس از بیان تسبیح خداوند، 

با یادآوری داستان بنی اسرائیل و ایجاد انحراف  صلّی اهلل علیه و آله و سلّمضرورت تشکیل صف مستحکم مؤمنین،  مؤمنان را از آزار رسول 

د و بر داربیان می علیه السالمرا با یادآوری بشارت حضرت عیسی  ه و سلّمصلّی اهلل علیه و آل دارد و حقانیت رسولدر قلبهایشان برحذر می

 کند. بندند تأکید میمی دروغو عدم هدایت ظالمانی که بر خدا  صلّی اهلل علیه و آله و سلّم حقانیت دین رسول

اموش کردن برای خ ش مذبوحانه کفارتالبیان تمثیلی در ادامه با بیان احتجاجی در قطعیت غلبه دین حق با وجود کراهت مشرکین و 

افع برگزیدن این تجارت سودمند از منمؤمنین را کند تا ، مؤمنین را به مجاهدت در راه خدا با اموال و جانهایشان دعوت مینور خدا

خدا و تبعیت  نمند سازد و ایشان را به یاری دیدوست داشتنی نصر و فتح خدا بهره مندی از نعمتنی رسیدن به فوز عظیم و بهرهیع

 خواند که با ایمان و دوری از کفر عاقبت بر دشمنان پیروز شوند.از دعوت رسول فرامی
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فضای این سوره، جوی است که غلبه با ایمان است و بواسطه این غلبه فرد کم ایمان، قول و فعلش با هم متعار  است. از طرفی 

 کند و از سوی دیگر تمایل قلبی بر آن نداردبوده چون فضای جامعه اقتضا می سلّم صلّی اهلل علیه و آله و ناچار به پذیرش دستورات رسول

شود. این فضا به طور طبیعی منجر به آزار رسول شده و صف متحد مؤمنین را دچار تزلزل ها حاضر میو با این وجود در معرکه

 . نمایدمی

 شوند همین تناقض در قول وت و از آن به شدت تحذیر داده میبنابراین آسیب محوری سوره که متوجه مؤمنین ضعیف االیمان اس

. دکه خشم خدا را در بردار ، یعنی برخی ادعای کاری را داشته باشند ولی توان و یا قصد و عزم انجام آن را نداشته باشندفعل است

در صورت فراگیر  ار می گیرد.معیوب از مشکالت قرای در این حالت جامعه از یکپارچگی و وحدت خود خارج شده و در چرخه

بینی پیشرفتی برای این جامعه غیر واقعی خواهد بود و نیز هر گونه شدن این صفت و یا نفوذ آن در خواص جامعه هر گونه پیش

به آزار رسول و ایجاد انحراف در قلبها منجر شده و در نهایت به شرک و کفر و مقابله عملی با  چنین وضعی آسیبی امکان پذیر.

 شود.ین حق و افترای به خدا و ظلم کشیده مید
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طه تالوت برانگیزاننده فضل بواس ،پردازد که این بعثبه بیان بعث رسول توسط خدا می نیز پس از تسبیح خدا، سوره مبارکه جمعه

آیات و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت توسط رسول است. در این میان اهل کتاب نسبت به این بعث موضع گیری نموده و با وجود 

 دعایو ا را تکذیب می نمایند. علت این تکذیب، فرار از مرگ و تمایل به داشتن حیات مادی همراه با توهم بیان آن در کتابشان آن

 باشد. والیت خدا می

به را ؤمنین لذا م .گیردبستر اصلی این تزکیه و تعلیم نماز جمعه است که ساماندهی و انتشار برای ابتغای فضل از آنجا صورت می

و از اینکه مشاهده لهو  کردهدعوت در این زمان اجابت فراخوان نماز جمعه و سعی در جهت ذکر خدا و رها کردن خرید و فروش 

ه . چرا کاستترجیح دهند برحذر داشته  حقیقی تجارت باعث شود تا رسول را ترک کنند و رزق مادی را بر جاری کننده رزق و

 رازق خداست و آنچه نزد خداست برتر است.

آسیب حیات معنوی است. نشانه وجود این رزق و حیات مادی بر رزق و های سوره مبارکه جمعه ترجیح ترین آسیببنابراین از مهم

در انسان، فرار و کراهت از مرگ است. این آسیب در مؤمنان با هشدار نسبت به ترک رسول به خاطر مشاهده لهو و تجارت و 

 تحذیر داده شده است.ترجیح آن 

 گزارش موضوعات سوره مبارکه تغابن و معرفی آسیب محوری سوره -5-1

ق، این ایمان ها بر مسأله خلسوره مبارکه تغابن پس از طرح مسائل تکوینی تسبیح و خلقت و تفریع مؤمن بودن و کافر بودن انسان

نماید تا ضرورت خروج از کفر و حرکت به سمت ایمان را که مستلزم تبعیت از اهل ایمان است و کفر را به صورت اولیه مطرح می

ای است که ایمان با خلقتش در او هست. بنابراین کنندهر بسیار اولیه و به معنای لزوم تبعیت از هدایتکند. این ایمان و کفبیان 

ها یاد شده که طی این فرآیند یابد. در آیات بعد از کافرین و عاقبت آنحرکت به سمت منطقه ایمان و ماندن در آن موضوعیت می

به بهانه بشر بودنش و نیز روز و هدایتگری رسول اند. اینان به خدا و رسول برگردانده اند اما با عناد و کبر رویبه ایمان دعوت شده

 قیامت کافر شدند و رسول را به جای اطاعت تکذیب کردند. 

 سپس به بیان عاقبت مؤمنین که عمل صالح انجام داده اند و کافرین مکذب در روز تغابن پرداخته است. 



 دان مؤمنمرهایی در زندگی انسان مؤمن و در خانواده او پرداخته است و با تحذیر شکالت و سختیدر بخش انتهایی سوره به بیان م

رویگردانی از رسول به خاطر مشکالت و خروج از دایره ایمان، احاطه خدا بر این مشکالت و اعتماد و اطمینان به خدا، بروز از 

ب هایی که از جانا و فتنههچالشعداوت، ت دانسته و برای رویارویی با اطاعت از رسول و رعایت تقوی را راه مقابله با این مشکال

و این مشکالت را در صورت همراهی است شود راهکارهایی ارائه نموده بر آن ها تحمیل می برخی از زنان، فرزندان و اموال آنها

است،  ههایی مواجر زندگی خود پیوسته با چالش،انسان دبه بیان دیگر با اطاعت و ایمان و انفاق مایه تقویت ایمان برشمرده است.

های خود را به آرامش تبدیل کند؛ اما اگر ایمان تواند اضطراباو شده و اگر به منبع غیبی متصل باشد می ها باعث نگرانیاین چالش

انسان  الئات تقویت شده و زندگیسوره مبارکه تغابن ایمان متناسب با ابتدر شود. ها میدر او رسوخ نیافته باشد دچار انواع تزلزل

 کند.ها به آرامشی حقیقی سوق پیدا میاز انبوهی از اضطراب

 مانایجاد چالش برای ایکفر است که در بستر عداوت و  هشدار و حذر از ،برای مؤمنان مبارکه تغابن آسیب محوری سوره  بنابراین

نوی و رویگردانی از رسول و در نتیجه سوق یافتن بیشتر به سمت یابد و به صورت حرف نشکه توسط خانواده عار  شده بروز می

 . پیش می رودو نهادینه شدن آن کفر 

 بسترهای موجود در سور مسبحات .2

هایی ظاهر ساده و روان دارای پیچیدگی رغمهای سور مسبحات نیز تلویحاً عنوان شد، سور مسبحات علیهمانطور که در گزارش

و جامعه و نیز وجود  هستی، انسان، اجتماع های مختلفها طرح مسائل سوره در الیهپیچیدگی در فهم سوره است. علت این

 بسترهای متعدد وقوع رخدادها می باشد. 

ت های نادرسها و تفکیک نکردن وقایع و رخدادهای مرتبط با هر بستر موجب تحلیلعدم شناخت درست نسبت به این الیه

تواند به مشکالت دامن بزند. در سور مسبحات ی پیشنهادی نه تنها کارآمد نبوده بلکه خود میافراطی و تفریطی شده و راهکارها

ها فرد دچار دو بینی و اختالط مسائل تحلیل بسترها و مراتب طرح موضوعات و مسائل به قدری اهمیت دارد که بدون وجود آن

گیری هم آمیختگی بسترها در جامعه مدنی است. چرا که با شکلشود و البته علت این امر نیز پیچیدگی مسائل و در با یکدیگر می

متناسب با آن وجود دارد ناهایی از باور و اعتقاد و عمل اند اما در دل همین جامعه طیف، به ظاهر همه مسلمانالمیحکومت اس

د و به شوی اجتماعی قابل رؤیت میهاکه به دلیل حاکمیت اسالم پنهان شده و بروز عینی ندارد. بروز این باورها در خالل آسیب

ل این های معیوب در دکار ننشسته و با ساختن شبه نظامدهد. از سویی دشمنان این حکومت نیز بیتر داللت میهای درونیآسیب

 نمایند. موجودیت جامعه اسالمی را تهدید می ،جامعه و تهدیدهای آشکار و پنهان

ها و باورها و اعمالشان مواجه هستیم که در مدنی و سور مسبحات با چند بستر از انسانبه این ترتیب به صورت عمده در جامعه 

معرفی شده اند. عدم معرفی سایر بسترها در برخی از سور به معنای وجود نداشتنشان نیست بلکه  از آنها هر سوره همه یا برخی

 یاد شده است. این بسترها به شرح زیر هستند:  اند و با یک نام از آنهاکرده اینها قابلیت ادغام و یکی شدن پیدا

 رسول و ولی جامعه -1

 افتد(شویم. بحث نفاق در اینجا اتفاق میجانشین رسول، یعنی امام )از مبحث نفاق متوجه وجود جانشین می -2

 مؤمنین حقیقی -3

 مؤمنین ضعیف االیمان -4



 منافقین -5

 اهل کتاب -6

 کفار و مشرکین -7

-رهای معاند تتا بس -که ایمان و سنجش ایمان بقیه مستلزم وجود آنهاست -واالترین انسان هارسول و به این ترتیب بسترهایی از 

 ،دارندرا ها و گروه میزان ها با شکاف انداختن بین انسانقصد ایجاد اختالل در ایمان انسانکه  -عنی اهل کتاب و مشرکین و کافرینی

ش نیروها در جامعه ایمانی و حکومت اسالمی قصد پیشبرد اهداف شوم گیرد. این گروه معاند بواسطه نیروسازی و چینشکل می

ام مسلمان و مؤمن وارد خود را دارند که بستر و الیه منافقین را که در باور و عمل بر ضد جامعه اسالمی هستند اما با پوشش و ن

ین ضعیف این میان گروه وسط، یعنی مؤمن. در پردازندهای مختلف اجتماع به فعالیت میو در بخشرا شکل داده اند جامعه شده

ای در پیشبرد اهداف جامعه معاند و یا اهداف واالی حق دارند. هرقدر این گروه به رفع نواقص و آسیب االیمان نقش تعیین کننده

و  اسالمیبه گروه مؤمنین حقیقی پیوسته و بازوی قدرتمند تحقق اهداف رسول در جامعه  ،های درونی خود اهتمام داشته باشند

ها را نادیده بگیرند، شوند و اگر در مسیر قوی سازی ایمان خود و جامعه اهمال کرده و آسیبتوسعه دین خدا در فراسوی مرزها می

های آسیب زا تبدیل شده و جامعه اسالمی را از درون دچار آسیب و اضمحالل خواسته یا ناخواسته به مهره های پیشبرد اهداف گروه

جتماعی های اکند این فرد در کجا و کدام مسئولیت جامعه اسالمی قرار گرفته باشد، از ساده ترین نقشیگر فرقی نمینمایند. دمی

ک نموده کم ناخواسته به تحقق اهداف معاندان جامعه اسالمی ،یعنی نقش زنانه و مردانه گرفته تا باالترین مسئولیت های اجتماعی

 تحقق اهداف حق خواهد شد. دیکن وو موجب آزار و اذیت ولی جامعه 

               

منافقین

کافران از اهل کتاب

مؤمنین ضعیف االیمان

مؤمنین حقیقی

مؤمنین ضعیف االیمان

امام، جانشین رسول

مرز جامعه اسالمی

 
 بسترهای اجتماعی سور مسبحات با محوریت جامعه اسالمی

با توجه به این مساله مهم ضروری است تا با بررسی آسیب های محوری این گروه که از مشاهده اختالالت اجتماعی قابل شناسایی 

 برای درمان و پیشگیری از این آسیب ها ارائه گردد.است، راهکارهای عملیاتی و در دسترس 

 بنابراین تشخیص اینکه آسیب های مطرح شده در هر سوره مرتبط با کدام طبقه و بستر می باشد، ضروری و اجتناب ناپذیر است.



 های بسترهای سور مسبحات به تفکیک هر سوره: . معرفی ویژگی1-2

 : . ویژگی بسترهای سوره مبارکه حدید1-1-2

  :جایگاه ولی و رسول در سوره مبارکه حدید 

در سوره مبارکه حدید همراه با توصیه ایمان به خدا، ایمان به رسول مطرح می شود و رسول به عنوان کسی معرفی می شود که به 

ت که ای اسبنده شود. رسول سوره مبارکه حدید همانسوی ایمان فرامی خواند و میثاق با مؤمنین از جانب چنین رسولی گرفته می

نیز در سوره، اراده خدا بر ارسال رسل و انزال  ها را از ظلمات به سمت نور خارج نماید.خدا آیات روشنگر بر او نازل کرده تا انسان

نماید که نزول حدید برای آزمودن بندگان صالح است که ها به قسط معرفی میداشتن انسان کتاب و میزان فهم کتاب را برای به پا

 نماید. چه کسی اقدام به نصرت خدا و رسول می

 جایگاه مؤمنین در سوره مبارکه حدید 

  در این سوره مراتبی از مؤمنین معرفی شده است:

است که از آنها با نام صدیقین ها مالک و معیار ایمان و عمل سایر مؤمنین و مالک سنجش آن مؤمنینی که ایمان و عمل آن (1

 و شهدا یاد شده و گروه میزان و هادی سایر مؤمنین هستند.

در این سوره به مؤمنین مؤمنینی که ایمان آنها ممکن است در معر  خطر قرار گیرد و از مسیر درست خارج شود که  (2

 وت نموده است. نسبت به عدم ایمان و انفاق هشدار داده شده و ایشان را به ایمان و انفاق دع

ه در کدر مقابل منافقین است. در این سوره زنان و مردان مؤمن که وصفی که از مؤمنین حقیقی در این سوره رفته است  (3

جلوتر از آنان و بدان سوى که در قیامت نوری دارند که پیشاپیش دنیا انفاق کردند و صدقه نیکو و قر  حسن دادند، 

خشوع در برابر ذکر خدا، اثرات صدقه و قر  حسن و نیز پیوستن به کسانی که ایمان و  .دودسعادت آنان آنجاست مى

های دیگر مؤمنین حقیقی در این سوره از ویژگی -یعنی صدیقین و شهداء -عملشان مالک عمل و سنجش دیگران است

شده و در دنیا نیز نوری به  نیز این مؤمنین به ایمان و تقوا دعوت شده تا از دو بال رحمت و مغفرت برخورداراست. 

 ایشان عطا گردد تا راه را به خوبی و درستی تشخیص داده و در آن طی طریق نمایند.

اند و کسانی که بعد از کسانی که قبل از فتح انفاق نمودههمچنین مؤمنین حقیقی در این سوره به لحاظ زمان انفاق به دو دسته 

 فتح انفاق می نمایند تقسیم شده اند.

 یگاه منافقین در سوره مبارکه حدیدجا 

و با ولی جامعه از طریق به چالش انداختن خود،  قرار داشته راز با کفار در عذابتو هم منافقین در این سوره در مقابل مؤمنین

 انتظار اتفاقات بد را برای جامعه اسالمی کشیدن، رواج بددلی و شک، فریب آرزوهای دور و دراز را خوردن ایجاد شکاف

نمایند. این افراد به علت اختالل در اتکای به یقینیات به جای نموده و خود را از ایمان و الزمه عملی آن یعنی انفاق دور می

پردازی شده، نسبت به داشته های خود فخرفروشی نموده و در تکیه بر ماهیت متغیر دنیا، در حوزه ادراک دچار اختالل و خیال

کنند تا زشتی الزم است که در جامعه عطا شود بخل ورزیده و دیگران را نیز به بخل امر میعطای آنچه براساس حکم خدا 

ها در دنیا و مواجهه با مسائل و مصائب بوده محروم شده و عمل خود را بپوشانند. به این ترتیب از نوری که الزمه حرکت آن



اهر ادعای همراهی با مؤمنین را داشته اما زنان و مردانشان در خالف اند. این افراد در دنیا به ظبهرهبه تبع در آخرت نیز از آن بی

 اند.جهت ایمان و منویات ولی جامعه اقدام نموده

 جایگاه اهل کتاب در سوره مبارکه حدید 

 ند.جویی و اختصاص آن به خود در مواجهه با مؤمنین و جامعه اسالمی قرار داردر این سوره اهل کتاب با ادعای فضل و برتری

 جایگاه کافران و مشرکین در سوره مبارکه حدید 

 اند. پناه گرفتن در دل آتش را برگزیدهکفار در این سوره همرتبه و برابر با منافقین برشمرده شده و هردو 

 : شرویژگی بسترهای سوره مبارکه ح .2-1-2

 شرجایگاه ولی و رسول در سوره مبارکه ح 

در میدان جنگ ترسیم شده که حتی حکم به قطع درختان می دهد.  صلی اهلل علیه و آله و سلمحشر، چهره رسول اکرم در سوره مبارکه 

است که هیچگونه سازشی را در مقابله با دین خدا  صلّی اهلل علیه و آله و سلّماین تصویر و افعال حاکی از جنبه ای از چهره رسول اهلل 

ش را بر تابد و مظهر جلوه جاللی خداوند است. خداوندی که تسلط رسلمقابله با معاندین برنمیالهی در و جاری شدن احکام 

های جزیی اقتصادی و در رابطه با همین رسول در رابطه با دادن حکم کند. از سوی دیگر تصویرهرآنچه بخواهد برقرار می

صلّی اهلل سول به اذن خدا وابسته است و به عبارتی رسول شود. تمام اعمال و افعال راستفاده غنائم بدون جنگ مطرح می نحوه

جاری کننده اذن خدا در جامعه است. بنابراین احکام وضع شده از جانب رسول به منزله جریان اذن الهی است و  علیه و آله و سلّم

در  ها باشند.ده و تابع آنرین امور اعتماد نموتت این احکام و اعمال حتی در جزییبر همه الزم است تا به کارآمدی و صح

سایه اعتماد و عمل به احکام چنین رسولی است که در مسائل اجتماعی دارای معیار شده و تفقه می یابند و نیز معیار سنجش 

 و تعقل را پیدا می کنند.

 شرجایگاه مؤمنین در سوره مبارکه ح 

گوید، قائل به تفکیکی به لحاظ اجتماعی نیز بین مؤمنین ایمانیشان سخن می منین در مراتبمبارکه حشر عالوه بر اینکه از مؤ سوره

 می شود که به این شرح است.

مؤمنین حقیقی در این سوره به طور کلی در فضای مقابله با دشمنان معاند و اهل کتاب دارای هیمنه و قدرت هستند و البته همین 

های گیرد که فقط قدرت خدا بروز و ظهور دارد و همه قدرتای قرار میعرصه، در فرد که در عرصه جنگ چنین هیمنه ای دارد

 ست،ا در مواجهه با ذکر و نزول قرآن بازد. تصویر دیگری از چهره این فرد مؤمن با چنین شکوه و هیبتیها رنگ میظاهری و منیت

  چنان خشوعی دارد که گویی کوهی از شدت این خشوع متالشی شده است.

 برد.رکه حشر از سه طیف اجتماعی مؤمن حقیقی نام میسوره مبا

یمان خود را اثبات اند و در نتیجه صدق اگروه اول:  به خاطر نصرت دین خدا و ابتغای فضل الهی ترک خانه و دیار و اموال کرده 

 اند.و تثبیت نموده



را برای استقرار حکومت دینی فراهم نموده، در دل گروه دوم: که با فراهم کردن و تعمیر بنای مجتمع دینی نظامات اجتماعی خود 

پرورانند که از جنبه ایمانی و نصرت دین خدا با یکدیگر پیوند دارند، روحیه ایثار و از خود گذشتگی اهل ایمانی را می خود حبّ

 نسبت به برادران خود داشته ولو اینکه به ظاهر خود بشدت محتاج باشند.

 و کدورت عد از آنها آمده و از خدا برای خود و برادران ایمانیشان طلب غفران نموده و از آنجا که غلّ گروه سوم: کسانی هستند که ب

 ها را دارند.بر هم زننده روابط ایمانی آنهاست از خدا طلب برداشته شدن این کدورت

شمن محاسبات مادی را جایگزین در سوره مؤمنین ضعیف االیمانی هم هستند که در خالل صحنه جنگ با مشاهده برج و باروهای د

کند. این فرد باورهای ها اعتماد نمیدر نظر گرفتن قدرت و اراده خدا نموده و در برخورد با اعمال و احکام جزیی رسول به آن

دهد. علت این امر فراموش کردن خداست که باعث درست را در جاهای غلط جانمایی نموده و اعتماد خود را به رسول از دست می

 فراموشی خود و توانهای خود است.

  شرحجایگاه منافقین در سوره مبارکه  

کشی با کفار اهل های نقشهالبی و به عبارتی اتاق در قالب اشخاصی بیان شده است که مبادرت به ایجادنفاق در سوره مبارکه حشر، 

شود که ها عنوان میمعرفی شخصیت بزدل و بدون معیار آنکنند. و البته که با ی و ضربه زدن به جامعه اسالمی میکتاب برای نابود

حتی بر سر این پیمان ساختگی خود نیز با اهل کتاب کافر نمانده و خصلت از پشت خنجر زدن و به عبارتی جاخالی دادن را که از 

ی ندارند و از قدرت تعقل و کشانند. اینان هیچ مالکی در مسائل اجتماعها به تمامه به بروز میصفات شیطان است در همه عرصه

 تألیف و یکپارچگی محرومند.

  شرحجایگاه اهل کتاب در سوره مبارکه 

ّره د که امکان شکست را برای خود منتفی دانسته و با غندانخود را دارای قدرت و امکاناتی می اهل کتاب در سوره مبارکه حشر

اند و به هر طریقی به کارشکنی و سرکشی برعلیه ل را به خود دادهچینی و کشیدن نقشه ترور رسوشدن به این قدرت جسارت توطئه

 هایی متشطط و دور از هم دارند.اینان ظاهری مقتدر و یکپارچه اما قلب جامعه اسالمی و رسول مشغولند.

 جایگاه کافران و مشرکین در سوره مبارکه حشر 

شده است. و عاقبت کسانی که دعوت او را اجابت کرده و به  در این سوره شیطان به عنوان سردمدار دعوت انسان به کفر معرفی

اند. نیز در این این سوره با وصف ظالم توصیف شده خورند به همراه شیطان خلود در آتش است. کفار درنوعی فریب او را می

اهل کتاب و اعم از کفار، اند. وجه مشترک آسیب در تمام این گروه ها سوره اهل کتاب در کفرشان با کافران معادل گرفته شده

 دا عنوان شده است.منافقین وجه فراموشی خ

 ویژگی بسترهای سوره مبارکه صف:  .3-1-2

  صفجایگاه ولی و رسول در سوره مبارکه 

با وجود کراهت و کارشکنی  و فراگیر کردن نور خدا اراده خداوند در ارسال رسول برای ظهور و غلبه دین حق در سوره مبارکه صف

م برمیقد در مسیر این نورمؤمنین با احساس نیاز به وجود چنین رسولی و نیاز به نصرت او  مشرکین تبیین شده است. در این سوره

 ماست که با تشکیل صف واحد و مستحک و امکان نصرت مؤمنین ظهور و غلبه ایند. بنابراین چنین رسولی فراهم آورنده امکان ندار



سازد. و بر مؤمنین نیز الزم است تا در هماهنگی کامل با این چشم انداز رسول تمام توان خود را از مؤمنین این زمینه را فراهم می

مند بوده و از آزار رسول بواسطه از مواهب حضور در چنین صفی بهره در هر جایگاه و مسئولیتی بکار بندند تا با نصرت دین خدا

 جداً پرهیز نمایند. از طریق ناهمانگی قول و فعل که خشم خدا را در بردارد حقق این هدف ایجاد اختالل در ت

  صفجایگاه مؤمنین در سوره مبارکه 

  سخن گفته شده است.در این سوره از دو سطح از مؤمنین 

شوند. در نتیجه همانند قوم و موجب آزار رسول میافرادی که با ضعف در باور و ایمان قول و فعلشان هماهنگ و همراستا نبوده 

 قلبهایشان دچار انحراف شده و از فهم و درک حق ناتوان خواهند بود. علیه السالمحضرت موسی 

شود که در راستای تحقق اهداف الهی رسول و گسترش نور خدا و دین حق در زمین دعوت رسول را نیز از مؤمنینی نام برده می

نمایند و در نهایت به یاری خدا بر دشمنان ذیر و استوار خدا و رسول و دین حق را یاری میلبیک گفته و در صفی هماهنگ، خلل ناپ

 شوند. پیروز می

  صفجایگاه منافقین در سوره مبارکه 

ل و فعل ی قومستقیم از منافقین نام برده نشده و در واقع منافقین این سوره از تقویت صفت عدم هماهنگدر این سوره به صورت 

 ت و در ادغام با ویژگی اهل کفر و شرک در کراهت از ظهور و گسترش دین حق قابل بررسی است.نفاق گونه اسکه صفتی 

  صفجایگاه اهل کتاب در سوره مبارکه 

، یعنی ادعای ایمان و پایبند نبودن اهل کتاب به عنوان یهود نام برده شده که در اثر ناهمراستایی در قول و فعلشاندر این سوره از 

 نباعث اذیت رسولی شدند که علم به رسول بودن او داشتند. در نتیجه قلبهایشا الزامات آن و عدم التزام به احکام و اوامر رسولبه 

حضرت عیسی علیه السالم به قوم خود در راستای اثبات حقانیت رسول . نیز از وعده و بشارت منحرف و از دریافت حق عاجز شد

ام برده ن علیه السالمون حضرت عیسی سخن گفته شده. در پایان از گروهی از اهل کتاب با عنوان حواریّ  آله و سلم صلّی اهلل علیه وگرامی اسالم 

اسرائیل هستند که به گیرند. در مقابل افرادی از بنیک گفته و در صف یاران او قرار مییشود که دعوت برای نصرت رسول را لبّمی

 گیرند.ن صف نپیوسته و در جبهه مقابل قرار میعلت ضعف در ایمان و غلبه کفر به ای

  صفجایگاه کافران و مشرکین در سوره مبارکه 

 ملَگوید که در برابر وعده و جریان ظهور و گسترش دین حق و نور خدا قد عَصف از کفار و مشرکینی سخن میسوره مبارکه 

تواند در کسانی بروز نماید که به ظاهر اهل کتاب و کفر میین امری اکراه دارند. وصف کنند و از تحقق چنکارشکنی می نموده،

 پوشانند.دارای رسول هستند اما این حقیقت و حقانیت را می

 : . ویژگی بسترهای سوره مبارکه جمعه4-1-2

 جمعه جایگاه ولی و رسول در سوره مبارکه 

و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت قرار گرفته است.  ناراده خدا به بعث رسولی امّی برای تالوت آیات قرآدر سوره مبارکه جمعه، 

مندی از چنین رسولی به معنای شود به برکت و واسطه حضور این رسول است و عدم بهرهرزق و خیراتی که بر انسان ها نازل می

 عامل مهم در محرومیت از رسول توجه به لهو و تجارت دنیاست.گمراهی آشکار است. 



 بارکه جمعهجایگاه مؤمنین در سوره م 

بواسطه تالوت آیات توسط رسول و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت بواسطه ایشان برانگیخته منین در این سوره کسانی هستند که مؤ

اسخ فراخوان نماز پ هاند. این تزکیه و تعلیم در بستر نماز جمعه بوده و الزم بوده است تا مؤمنین بشده و از ضاللت آشکار رها شده

طه ک به این دعوت است و از این نقگفته و به سوی ذکر خدا بشتابند و هرگونه خرید و فروشی را رها کنند. خیرگزینی الزمه لبیّ

 ها در جامعه ساماندهی و منتشر شود و ذکر خدا بسیار گردد به امید رستگار شدن.است که باید فضل

شود که مشاهده لهو و تجارت دنیوی آنها را از ترجیح رزق ه میار دارند که به ایشان هشدار داددر مقابل مؤمنین ضعیف االیمان قر

 شوند.معنوی که رسول در اختیارشان نهاده بازداشته و از دور رسول پراکنده می

  جمعهجایگاه منافقین در سوره مبارکه 

 متناقض ها را در استمرار عمل مؤمنین ضعیف االیمان تا ادعایآند پای ردر این سوره حرفی از منافقین به میان نیامده و می توان 

 والیت خدا و معنویت عنوان نمود که در واقع میلش به حیات دنیا و رزق دنیوی است.

  جمعهجایگاه اهل کتاب در سوره مبارکه 

 صلی اهلل علیه و آله و سلماند که با وجود داشتن کتاب و دانستن خبر بعث رسول جمعه اهل کتاب به حمار تشبیه شدهدر سوره مبارکه 

اند. این افراد در عین دنیا طلبی و مرگ گریزی شدید ادعای متناقض و از تزکیه و تعلیم رسول بی بهرهاین خبر را تکذیب نموده 

 والیت خدا و معنویت را دارند.

 جمعه هجایگاه کافران و مشرکین در سوره مبارک 

 از گروه کافر و مشرک در این سوره حرفی به میان نرفته است.

 : تغابنویژگی بسترهای سوره مبارکه  .5-1-2

  تغابنجایگاه ولی و رسول در سوره مبارکه 

ر بها از کفر است. او همان رسولی است که نور الهی در قالب آیات کسی است که رها کننده انسانرسول در سوره مبارکه تغابن، 

ه این اند. وظیفاند و نسبت به رویگردانی از ایشان تحذیر داده شدهایشان نازل شده و انسان ها به ایمان و تبعیت از او دعوت شده

 ها از کفر به ایمان، رساندن اوامر و نواهی الزم االتباع و اطاعت خداست.رسول برای هدایت انسان

  تغابنجایگاه مؤمنین در سوره مبارکه 

مؤمنین حقیقی کسانی هستند که با اعتماد به رسول و نقش هدایتگری ایشان و ایمان به روز برانگیخته شدن  ه مبارکه تغابندر سور

های زندگی به جای بروز ضعف در ایمان خود با اطاعت و هی رسول اطاعت نموده و در چالشو ایمان به خدا از اوامر و نوا

خانوادگی آبدیده شده است  تر که در میان مشکالت و معضالت اجتماعی ونی به مراتب قویشناسایی اوامر و نواهی متناسب به ایما

شنوی از رسول و توکل بر خدای واحد، و با مراعات تقوا و انفاق، بر شح نفس خود به یاری خدا یابد و با تبعیت و حرفدست می

با هدف یابد. این افراد متناسب می ند و به رستگاری دستنمایل از این مشکالت و مصائب غلبه میغلبه نموده، بر تاریکی حاص

 شوند.می و ... آثار و برکات ، ایمان،در توانچندبرابر شدن دهند و موجب ریزی نموده و قر  نیکو میایمانی برای انفاق برنامه



 ر میزان که به هدایتگری و نور بخشیدر مقابل مؤمنین ضعیف االیمانی هستند که این ایمان و اعتماد در آن ها راسخ نشده و به ه

ها و مصائب مراتب این بیدر این چالش ،به روز بعث و خدا ایمان الزم را نداشته باشند اوامر رسول بی اعتماد باشند، همچنین

حل در حالیکه راه .دکنگرفتار می ها به چالشبیشتر ایمانی و کفر بروز نموده و روز به روز او را از رسول و نور و ایمان دورتر و 

 درست و برحقی در رفع آنها و نجات از این وضع ندارند.

  تغابنجایگاه منافقین در سوره مبارکه 

در این سوره از منافقین سخنی به میان نیامده اما ادامه مسیر مؤمنین ضعیف االیمان و عدم تقویت ایمان بواسطه حرف شنوی از 

 ها را به سمتها ایجاد نموده و آنتناقض در ظاهر افراد و باطن باوری آن ،های زندگیرسول با گرفتاری در متن مشکالت و فتنه

 دهد.نفاق سوق می

 جایگاه اهل کتاب در سوره مبارکه تغابن 

ای هریزان ایجاد چالشتوان در دل کفار سوره و نیز برنامهها را میدر این سوره از اهل کتاب نیز سخنی به میان نیامده و رد پای آن

 اجتماعی جستجو نمود.

  تغابنجایگاه کافران و مشرکین در سوره مبارکه 

آنجا که محور سوره مبارکه تغابن بر پایه تقابل کفر و ایمان و لزوم خروج از منطقه کفر به ایمان است بنابراین کفر در این سوره از 

ت از مؤمنینی را بر خلقت انسان است و ضرورت تبعیّآید که فرع نقش پررنگی دارد. در ابتدای سوره از کفری سخن به میان می

 باشد.ن در وجودشان میاکند که ایمان همراه با خلقتشاثبات می

ت از اهل ایمان تشدید شده و علت آن نیز عدم اعتماد به هدایتگری رسول به بهانه بشر بودن و شباهتی در ادامه این کفر به جای تبعیّ

بشر بودن با ایشان دارد بدون در نظر گرفتن غیب و ایمان و وحیی که به مثابه نوری روشنگر  است که رسول در خلقت تکوینی و

های این کفر در مصائب و چالش نیز عدم اعتماد به وجود روز بعث و عدم ایمان به خدا ذکر شده است. شود.بر ایشان نازل می

شود و انسان را از مسیر رشد و تعالی خود دور داشته و یت میخانوادگی با گوش ندادن و عدم اطاعت از رسول بروز نموده و تقو

 او را از اصحاب آتش می نماید.

 های سور مسبحاتمعرفی ساختار .3

شبه نظام آسیب ها در سه سطح فردی،  ،سوره مسبحات 5ها در بندی آسیببا توجه به مطالب مطرح شده، الزم است تا از جمع

وامر و و ا یعنی نظام مؤمنین حقیقی ،د استخراج شده تا بتوان با توجه به وضعیت مطلوبهای معانسازی گروهاجتماعی و نظام

 راهکارهای رفع و پیشگیری از آسیب را در گروه وسط، یعنی مؤمنین ضعیف االیمان نواهی و قوانین در راستای اصالح ایمان،

گیرد، وجود آسیب در رکیب شده و شکل مرکبی به خود میها در اجتماع و فرد تتوجه به این نکته الزم است که آسیب ارائه داد.

بنابراین ممکن  نماید.گیری بقیه چرخه آسیب را قابل پیش میای تر ولو مخفی را دارد و شکلیههای پایک حوزه داللت بر آسیب

 ها در حوزهدانستن و ترسیم چرخه معیوب آسیب آسیب در نقطه ای بروز نماید اما در اصل از جای دیگر آغاز شده باشد.است 

 نماید.کمک می شناسایی این مسألهفرد، اجتماع و جامعه و ساختار وجودی انسان مؤمن به 

  شبه نظام آسیب های محوری سور مسبحات. 1-3



آسیب  وان یکتکه در هریک می معرفی شده است چرخه معیوبی از آسیب همانطور که عنوان شد در هریک از سور مسبحات

یری گاین آسیب پایه شکلباشند. ها حول آن شکل گرفته یا در دل آن میکه سایر آسیب را معین نمود در ساختار انسان محوری

که معاندان و شود میهای خبیثی نظامسازگاری ندارد و همراستا با شبه ها در اجتماع و بروزاتی است که با وصف ایمانسایر آسیب

قصد صدمه زدن، ایجاد اختالل و براندازی نظام اسالمی  از اهل کتاب و کفار و مشرکین و منافقین معاند و خارجی دشمنان داخلی

رد ضروری است وگرنه هر فها ها یا پیشگیری از بروز آنها و سپس رفع آنشود. بنابراین اهتمام در شناسایی این آسیبمی را دارند

اهداف شوم معاندین  ی ضربه زدن به جامعه اسالمی و اهداف واالی الهی آن و در راستایبرامسلمان در جامعه اسالمی ابزاری 

 خواهد شد.

 های استخراج شده در بخش قبل، می توان چرخه آسیب های محوری سور مسبحات را به شرح زیر ترسیم نمود.با توجه به آسیب

تغابن -کفر

ترجیح رزق و حیات مادی بر 
جمعه  -رزق و حیات معنوی

 -تعار  قول و فعل
صف

 

 مسبحات به شرح زیر هستند:های سور به این ترتیب آسیب

وره توان گفت سهای کفر برچیده شود، میای که زمینهترین مسأله در سور مسبحات تقویت ایمان است به گونهاز آنجا که مهم

ق، ها به میزان نداشتن ایمان و پوشاندن حهای سور مسبحات است. انسانمبارکه تغابن با آسیب محوری کفر، معرف بستر آسیب

در درون و ایمان خود دچار اختالل می شود، بروزات این ضعف ایمان و کفر در جامعه انواع آسیب شده و عالوه براینکه  دارای

 برد.ها از بین میدر چالش شود و قدرت تدبیر براساس اوامر رسول راو خانواده بستر ایجاد چالش برای ایمان دیگران می

تی د به درسیابد، افراد در جامعه اسالمی در جایگاه خوفعل، که در منطقه عمل بروز میدر سوره مبارکه صف با تناقض در قول و 

اند هایی را در جامعه اسالمی اشغال نمودهجب دور شدن جامعه از اهداف خود می شوند. این افراد جایگاهایفای نقش نکرده و مو

 که عمل متناسب با آن را ندارند.

یب موجب گیرد. این آسها شکل میآیندی از باور نادرست تا بروز به نام بخل در ناحیه فعل انساندر سوره مبارکه حدید، آسیبی فر

های موجود در هرانسانی در جاهایی هست که باید عطا صورت بگیرد و حکایت از باور نادرست نسبت به مالکیت و منع فضل

 کارآمدی احکام دارد.



ور و حیات باقی اخروی و توان ها را به جای امها وارد شده و معیار ترجیح آننساندر سوره مبارکه جمعه آسیب در محور تعقلی ا

که باعث رها کردن رسول به عنوان جاری کننده رزق الهی و معنوی و  دهدقرار می و رزق دنیوی گزینی بر حیات فانی دنیاخیر

 . شوددوری از تزکیه و تعلیم او می

بود دچار اختالل نموده و موجب را که باید در لحظه متوجه خدا میحور توجه انسان مؤمن حشر ممبارکه و در پایان آسیب سوره 

ترین آسیب همین آسیب در ناحیه توجهات انسان است که مرکز توجه او را با ایشود. به عبارتی پایهدر او میفراموشی خدا 

 زند.ها را رقم میای خود انواع آسیبها و استعدادهفراموشی خدا تغییر داده و با ایجاد فراموشی در توان

بستر و زمینه آسیب ها: کفر در سوره تغابن

نسیان خدا در 
محور : سوره حشر
توجهی 
آسیبها

 
های ساختار وجودی را در بردارد و تشدید هر آسیب موجب از این آسیبها به تبع اصالح در سایر مؤلفهتشخیص و رفع هریک 

  بروز آسیب در سایر مؤلفه ها و تشدید آنها می شود.

 سور مسبحاتهای اجتماعی شبه نظام آسیب. 2-3

ه های قابل مشاهدهای درونی در روابط بین فرد و اجتماع و تأثیر و تأثرات اجتماعی قابل مشاهده است که آسیببروز آسیب

ها های درونی افراد است که با یافتن ارتباط بین آنهای اجتماعی حاکی از آسیبر آسیبدهد. به عبارت دیگاجتماعی را شکل می

 ز درون فرد و سپس اقدام برای اصالح اجتماع اقدام نمود.می توان به اصالح ا

ه کند بها مواجه میمراتب آن و های درونی، فرهنگی، ارتباطی و ...ای از آسیبهای اجتماعی ما را با شبکهتحلیل دقیق آسیب

کان یا ام شود کهتلقی مطرح می این طرز ها به علت پیچیدگی یا ارتباط تو در تو با یکدیگرای که در بسیاری از این آسیبونهگ

خاص  هایهای اجتماعی به دلیل پیچیدگیچه در اصالح آسیبباشد. بنابراین آناصالح وجود ندارد و یا اصالح بسیار سخت می

 یابد به این شرح است: خود اهمیت می

 ابتدا مشاهده دقیق و تشخیص درست آسیب اجتماعی و جانمایی صحیح آن محوریت دارد.

یت ها، بستر شکل دهنده به آسیب و فرآیند آسیب اهمتحلیل دقیق آسیب و استخراج مراتب، روابط آسیب با سایر آسیب سپس 

 یابد.می

پس از این مرحله توان استخراج آسیب های متناظر با آسیب اجتماعی مورد تحلیل در سطوح دیگر ساختار وجودی فرد و جامعه 

ند ای دیدن و الیه الیه نمودن و تعیین فرآیها و مرتبهلیل و توان ارتباط دهی با سایر آسیبمهم است. به این ترتیب با چنین تح

 ترند. اییجهتر و یا نتایتر، الزمهاییابیم که برخی نسبت به برخی ریشهها دست میای از آسیبها به شبکه به هم پیوستهآسیب



د توان مبادرت به درمان یا حتی پیشگیری نموترند میبه امکان اصالح نزدیکهایی در این چرخه که در مرحله بعد با یافتن آسیب

 و راهکارهای متناسب ارائه داد. 

معیوب تو در  هایترین تأثیر را در رفع این چرخهترین تغییرات بزرگها کوچکتذکر این نکته ضروری است که در مقابله با آسیب

 تو خواهد داشت.

توان آسیب متناظر با آن را در درون خود تشخیص داد و ابتدا با اصالح این آسیب قدرت آسیب اجتماعی میبنابراین با مشاهده هر 

متناسب برای مقابله با آسیب های اجتماعی را بدست آورده و سپس با قوت وارد عرصه عملیاتی مقابله با آسیب های اجتماعی 

ها ارتباط تنگاتنگی با شاکله و مشکالت تک تک افراد وامل وابسته به آنمشابه شد. چرا که در نظامات اجتماعی، این نظامات و ع

تواند تأثیرات بسزایی در اصالح روابط بین افراد را داشته باشد. در عین حال چنین جامعه دارد به طوریکه اصالح در هر فرد می

ح الهام نموده بطوریکه در این مواجهات قدرت اصالحی با ایجاد طهارت در افراد جامعه، ایشان را در مواجهات خود مجهز به سال

الهی  -با توان علمی تبلور آیات الهی در قول و فعل شده و تشخیص سریع و عمل درست و به موقع را خواهند یافت. چنین افرادی

ی های عملیاتم نظامهای معیوب را خواهند داشت و امکان ترسیهای اجتماعی و شبه نظامند با آسیبخود قدرت مقابله مؤثر و نظام

 یابند.ای و اجرای آن ها را در جامعه و اجتماع میمقابله

ماعی های اجتبنابراین در این بخش برای نزدیک شدن به اهداف فوق اقدام به معرفی و تحلیل مهم ترین و محوری ترین آسیب

 ایم.ها از منظر سور مسبحات نمودهو شبه نظام این آسیب

 سور مسبحات به این شرح است:  آسیب های اجتماعی در

و مصائب مرتبط با آن، از قبیل بروز دشمنی و ایجاد چالش سوره مبارکه تغابن با معرفی بستر خانواده ) ازواج، اوالد و اموال( 

یمان او از طریق مواجهه با همین بستر راهکارهای حفظ و تقویت به عنوان بستر اجتماعی بروز آسیب درونی کفر، برای ایمان فرد 

که بروزات اجتماعی داشته و ایمان یا عدم ایمان دهد. در این سوره با خطاب قرار دادن مردان به عنوان کسانیدر فرد را ارائه می

شود، ایشان را از وجود چنین آسیبی آگاه کرده و تقویت ایمان و اطاعت از رسول های مختلف آشکار میها در جامعه و در جایگاهآن

ستر موجب ایجاد بروزات مؤمنانه و محکم در جامعه معرفی می نماید. بنابراین می توان گفت همانطور که در این سوره را در این ب

جه قرار ترین الیه یعنی خانواده مورد توبستر و زمینه سایر آسیب ها است، آسیب اجتماعی نیز در بنیادی -یعنی کفر-آسیب درونی

 های ساختار فرد و اجتماع بوجود آورده است.راتب آسیبگرفته است و تناظر متناسبی را در م

های اجتماعی و ایجاد شکاف با ولی جامعه مطرح های اجتماعی و بروزات آن را در الیه روابط و جایگاهسوره مبارکه حدید آسیب

ا برای تفاوتی رانگیزگی و بیبیهای اجتماعی با ولی جامعه هشدار داده و می نماید. در این سوره به مؤمنین نسبت به این شکاف

. همچنین در بستر نمایدمی هایی که منجر به بروز نفاق در جامعه و زیاد شدن این شکاف ها است را بشدت توبیخرفع چنین آسیب

 گرفتار شدن به روزمرگی و قساوت قلب را موجب ازبین رفتن خشوع نسبت به ذکر معرفی می نماید.معنویت در اجتماع،

درونی بخل که در بخش قبل به آن اشاره شد، متناظر با این آسیب اجتماعی و موجب حذف روحیه انفاق در جامعه است آسیب 

در صورت حذف این آسیب و تمایل به جهاد  نماید.تر میجامعه روز به روز پررنگ تر و جدیهای اجتماعی را با ولی که شکاف



زند به طوریکه افراد چنین جامعه ای همچون های دروغین را کنار میا شده و فضلشکوف کبیر و انفاق در جامعه، فضل های افراد

 فوالد محکم و استوار به یاری رسول برای اقامه قسط و عدل کمر همت خواهند بست.

در این عرصه توان برنامه ریزی براساس غایت فتح و اقدام درست و به موقع برای آن از طریق انفاق و قر  حسن موضوعیت 

 شود.های اجتماعی از طریق تحقق اهداف ولی در جامعه میداشته و موجب پر شدن شکاف

که نتیجه ترجیح نیازهای  های اجتماعین افراد به عنوان بستر بروز آسیبسوره مبارکه حشر با معرفی وجود کینه در ارتباطات میا

نظر نگرفتن منویات و مقاصد ولی در جامعه و اعتماد  خود و خودبینی بر احکام الهی است، برهم خوردن روابط را به علت در

نماید. نتیجه این بی اعتمادی اقتصادی و کارآمدی این احکام، به عنوان آسیب اجتماعی مطرح می-نکردن به احکام جزیی اجتماعی

افع خود را جایگزین ها در جامعه میان افراد متمولی است که مندر سطح معیشت و اقتصاد دست به دست گشتن اموال و دارایی

ای اغنیاء روز به روز ثروتمندتر شوند تا جامعه به اهداف واالی الهی خود دست نیابد. در چنین جامعهاحکام الهی نموده و باعث می

تر. این آسیب جدی تنها در صورت اعتماد به احکام جزیی رسول، کنار تر و بیچارهو قدرتمندتر شده و فقرا روز به روز ضعیف

پذیر است وگرنه متن ها و ترجیح دادن دیگران بر خود با در نظر گرفتن اهداف واالی جامعه اسالمی و ولی امکانشتن منیتگذا

شود. های معاند تبدیل نموده و موجب انحطاط آن میریزی و البی با قدرتکشی و برنامههای نقشهنه و عرصهجامعه را به صح

موشی خدا حاکی از این است که در صورتی که یاد خدا در لحظه لحظه زندگی افراد جاری تناظر این آسیب با آسیب درونی فرا

دهند و با تکیه بر شکوفایی ها و استعدادهای خود شده، حکم خدا را بر محاسبات ظاهری و مادی خود ترجیح میباشد، متوجه توان

 کشند.شکوه جامعه اسالمی را به رخ دشمنان میاستعدادهای درونی و خدادادی که نتیجه استمرار یاد خداست هیمنه و 

های جدی های جدی است و آسیب نیز در همین عرصه بروز می نماید. عرصه مسئولیتسوره مبارکه صف عرصه مسئولیت

تواند جان چندین نفر را های کلیدی در آن میلی از هرکس در هر نقشی بویژه نقشترین تعلّهمانند صحنه جنگ است که کوچک

ها بواسطه بدفهمی یا انحراف در فهم حق و تسلط دشمن شود. این تعللباعث خطر بیندازد و مانع از تحقق اهداف جامعه و  به

اوامر رسول و ولی در جامعه تشدید شده و حاکی از یک آسیب محوری در درون افراد یعنی تناقض قول و فعل است. به این معنا 

که متعهد انجام آن است نداشته و با ایجاد تأخیر، تنبلی، شبهه و ... در انجام وظایف موجب  که انگیزه و باور الزم را برای کاری

 تأخیر و کندی در تحقق اهداف الهی ولی و غلبه حق و گسترش نور خدا می شود.

تعداد و اسشود تا انگیزه ها سوره مبارکه جمعه نیز عرصه فرهنگ و تزکیه و تعلیم توسط ولی حق و رسول است که موجب می 

افراد در راستای اهداف بعثت برانگیخته و شکوفا شود. نظامات اجتماعی این جامعه شبیه صفوف نماز جمعه است. آسیبی که متوجه 

این عرصه است، تغییر ذائقه افراد در دریافت تزکیه و تعلیم به جای رسول از مدعیان دروغینی است که با داشتن کتاب و دانستن 

کشانند. کنند و ذائقه جامعه را نیز به آن سمت میت خدا را داشته اما در راستای زندگی دنیوی خود تالش میادعای والی ،حکم

ای بر هم زدن شکل نظامات اجتماعی و صفوف به هم پیوسته مؤمنین در نماز است که در جامعه ایجاد نتیجه چنین تغییر ذائقه

شود. حکم دانی بواسطه مراجعه به ز فرهنگ بعثت و معنویت حاصل از آن میاختالل نموده و باعث دور شدن روزافزون جامعه ا

شود باعث خنثی شدن و رفع این آسیب رسول، مراجعه به کتاب با محوریت رسول و پیروی از آیاتی که توسط رسول تالوت می

و رزق معنوی است و با زدوده تر یعنی ترجیح حیات و رزق مادی بر حیات . آسیبی که حکایت از آسیبی محوریاجتماعی است



شود که حاصل آن دور زدن رسول و تنها شدن ولی حق و شدن یاد مرگ در میان افراد بویژه علماء وارد فاز جدی و خطرناکی می

 ترک فرهنگ او در عموم جامعه است.  

محورهای آسیب در 
اجتماع
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 تهای جامعه و نظام سازی در  سور مسبحاشبه نظام آسیب. 3-3

ی خود در مواجهه با جامعه مکی است که تحت تأثیر حکومت غیر الهی و حاکمیت در مرزهاو جامعه مدنی جامعه اسالمی 

در جامعه اسالمی نیز حضور دارند که احکام خاصی  عه مکی با همان بینش و باورهاطواغیت قرار دارد. گاهی افرادی از جام

 چرا که حکومت باید توجه داشت که اغلب این یک همزیستی مسالمت آمیز نبوده شود. اماوارد میبر آنان در جامعه اسالمی 

طاغوت موجودیت خود را بواسطه گسترش حق در خطر دیده و سعی در ایجاد اختالل در حاکمیت الهی و رسول را دارد. 

ختارهای سادر قالب ایجاد شبهبنابراین توطئه چینی معاندین، کفار و مشرکین و کفار اهل کتاب در خارج از مرزهای اسالمی 

ها یعنی کفار و اهل کتابی که در داخل مرزهای جامعه اسالمی زننده ساختارهای حاکمیت دینی و نیز عوامل داخلی آنبرهم

های عامل وجود دارند و همچنین منافقینی که در ظاهر مسلمان اما در اصل قصد بر هم زدن این نظام را دارند، به عنوان مهره

یت در جامعه اسالمی، اقدام به ایجاد اختالل در نظامات حکومت اسالمی و بوجود آوردن شکاف میان مردم و ولی طواغ

ها برای حرکت آسیب به تبلور ایمان در افراد جامعه و ضعیف نمودن آنوارد نمودن ها از طریق کنند. این اختاللجامعه می

  داست.در مسیر تحقق غایات الهی جامعه اسالمی و ولی خ

هایی که با ایجاد اختالل در نظامات حاکمیت، فرد و اجتماع اسالمی قصد دارند به نظامها و شبهشناخت این قبیل توطئه

اده و ها را دعبارتی نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، به جامعه اسالمی و مؤمنین بصیرت الزم برای مقابله با این توطئه

رگردانده به طوریکه به دست خود به جای غلبه بر حکومت اسالمی مغلوب حاکمیت خدا و نور مکر آنان را به خودشان ب

الهی شده و در نهایت این نور در سرتاسر گیتی گسترش یافته و امت واحده توحیدی را زیر بیرق کتاب خدا و احکام رسول 

 نماید.و با زمامداری امام محق می



ها که از جانب کفار، مشرکین و اهل کتاب و با عاملیت منافقین در جامعه به نظامبنابراین در این بخش به معرفی این ش

 شود که به صورت اجمالی به شرح زیر است: منظر سور مسبحات پرداخته می کند ازاسالمی ایجاد اختالل می

ها، و سالمی در دل خانوادهها و تبلیغات ضد دینی و خالف احکام ادر سوره مبارکه تغابن، شبه نظام کفر با ایجاد فرهنگ

ها، کشد و با بزرگ جلوه دادن این چالشها به چالش میایمان افراد را در بستر خانواده ترویج سبک زندگی غیر اسالمی،

به هدایتگری احکام نورانی رسول در چنین  کند به طوریکه امیدجدی مواجه میها، ایمان فرد را با خطر مشکالت و دشمنی

 هایدهد و به جای آن سیستمفایده جلوه میها بیوش نموده و ارجاع به این احکام را برای غلبه بر این چالشوضعی را خام

دهد که نه تنها مشکالت را حل نکرده بلکه به سمت گسست های منحط را رواج میمشاوره ضدایمانی و شیطانی فرهنگ

 زند.تری را رقم میمد و معضالت بزرگانجاها و تضعیف روزافزون ایمان در این بستر میخانواده

بلیغاتی های تدر سوره مبارکه حدید، شبه نظام کفر و اهل کتاب با عاملیت منافقین پا به میدان گذاشته و با ایجاد بوق

های ذکر شده در عرصه نظامات اقتصادی نمایند. در این سوره شبه نظامفضائل را به نفع خود و در انحصار خود تعریف می

اعتمادی، بددلی و دامن زدن و بزرگنمایی مشکالت اجتماعی از طریق ایجاد فتنه و چالش در وجود افراد و اشاعه بی و

نمایی اوضاع جامعه پرداخته و هر عملی را در راستای تحقق اهداف ولی الهی بی فایده جلوه اجتماعی و اقتصادی به سیاه

ماع دهد و شکاف بین اجتفراد گرفته و آن ها را به سمت بخل و امر به آن سوق میدهد و به این ترتیب انگیزه انفاق را از امی

 نماید.و ولی جامعه را روز به روز بیشتر می

های ظامه ایجاد شبه نملیت مستقیم منافقین مبادرت بادر سوره مبارکه حشر شبه نظام کفر و اهل کتاب کافر بازهم با ع

کند که در آن به جای محوریت احکام رسول در جزییات امور، منافع اغنیاء و دنیایشان در مرکز امور قرار اجتماعی می

ها را ها، دلاعتمادی به کارآمدی احکام رسول و خشن جلوه دادن آنها با ایجاد تبلیغات در راستای بیگیرد. این شبه نظاممی

دهد. همچنین در این شبه نظام عاملین منافق از درون بله و انکار قرار میمقانسبت به نظام مبتنی بر نزول قرآن در موضع 

های قدرت و ثروت ظاهری را برای ری با دشمنان معاند نموده و البیجامعه اسالمی نیز مبادرت به ضربه زدن و همکا

 ای پوچ و تو خالی دارند.نده هیمنهها با وجود ظاهر فریبمجموع این شبه نظام اندازند.شکستن هیمنه جامعه اسالمی به راه می

متمایل به رزق های ضد جامعه اسالمی این بار در لباس اهل کتاب مدعی والیت خدا و در سوره مبارکه جمعه شبه نظام

 کنندیرا ترویج م های فرهنگی نموده که در آن فرهنگ ترجیح حیات دنیا و رزق دنیوینظاماقدام به بناکردن شبه و حیات دنیا

. این شبه فرهنگ ها با تغییر ذائقه مردم نسبت به ترجیح معرفی می نمایند محدود ایمالکیت معنوی عالم را در دست عدهو 

رزق معنوی موجب کنار گذاشتن رسول و تزکیه و تعلیم او شده و دیگر نیازی به مراجعه برای دریافت احکام از رسول 

یگزین احکام رسول تالی قرآن شده و در نهایت موجب برهم خوردن بیند. احکام ساختگی و دروغین و شیطانی جانمی

 ،شود. در چنین شرایطی به خاطر تغییر فرهنگ مردم و حتی افراد سرشناسساختارهای جامعه اسالمی با محوریت رسول می

راهکارهای  ،ر در حکم دانیها روان می شوند و یا به خاطر فقساختارهای جامعه اسالمی را برهم زده و عموم نیز یا به دنبال آن

 هایی را ندارند.جبران چنین آسیب



های عملیاتی و جدی در دل جامعه اسالمی و جانمایی افراد شبه نظام کفر و شرک با ایجاد شبه نظام در سوره مبارکه صف

ر ولی لف از اوامهای مختهای حساس و ترویج مسئولیت ناپذیری باعث تمرد افراد در جایگاهضعیف یا منافق در مسئولیت

ای را در گسترش و غلبه دین و نور خدا با چالش و شکست مواجه نمایند. ایجاد تا بتوانند اهداف حق چنین جامعه می شوند

 باشد. تواندنظام های منحرف کننده فهم افکار نسبت به حق و ترویج روحیه تنبلی و کسالت از جمله این اقدامات میشبه
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ایجاد تبلیغات و شبه نظام هایی در بستر : کفر
خانوادگی برای ترویج کفر و حرف نشنوی 
نسبت به هدایتگری رسول با بزرگ جلوه 
دادن مشکالت و ایجاد فتنه های ایمانی در 

خانواده ها

تغییر در ساختارهای : شقاق 
اجتماعی و ایجاد شبه 

ساختارهایی که بین حکم ولی و 
عملیاتی شدن آن فاصله 

می اندازد

والیت دنیاپرستان مدعی معنویت و 
ایجاد شبه ساختارهای فرهنگی : حکم

و تغییر اولویت و ذائقه برای گرفتن 
تعلیم از اولیاء و نظاماتترجیح حیات و 
رزق مادی به جای برانگیخته شدن 
بواسطه نظام تزکیه و تعلیم حق

ایجاد فتنه : فتنتم، تربصتم، غرتکم االمانی
و شکاف با ولی جامعه از طریق دامن 
زدن به مشکالت و کمبودهای اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و استفاده از 
و بلندگوهای تبلیغاتی اشاعه شک 
بی اعتمادی و سیاه نمایی اوضاع جامعه

ایجاد شبه : اذیت رسول-ازاغه قلب
نظام های متمرد در صحنه کارزار و 

ایجاد شبه  -اذیت کننده رسول
نظام های منحرف کننده فهم اوامر 
رسول در لحظه های حساس

             

        

 

 ها و اسماء(اوامر و نواهی محوری در سور مسبحات )حلقه واسط آسیب .4

ها در آن ها و سطوحها در سور مسبحات و پی بردن به چیستی آسیبپس از تحلیل دقیق و مشخص نمودن مراتب شبه نظام آسیب

صورت جزیی و عملیاتی حائز اهمیت است. ها به الیه های مختلف، یافتن راه حل برای درمان و خروج از چرخه معیوب آسیب

کار درمان یا پیشگیری از آن را نیز ارائه کند که زمانی که صحبت از آسیب و بیماری می شود راهحکمت خدای سبحان اقتضا می

اقتضای شود. این ها میهای درونی دلسردی و افسردگی در مواجهه با آسیبفایده و دامن زننده به آسیبدهد. وگرنه کالم بی

حکیمانه کالم الهی در قالب بیان احکام جزیی به صورت اوامر و نواهی در سور مسبحات قابل مشاهده است. بنابراین برای بدست 

آوردن راهکار حذف و درمان انواع بیماری در حوزه فرد، اجتماع و نظامات جامعه الزم است تا اوامر و نواهی خدای متعال بدقت 

ها الزم است تا فرد با مشاهده بروز آسیب در ها جانمایی شود. همانطور که عنوان شد در درمان آسیبآسیببررسی و در شبه نظام 

ها به آسیب محوری مشابه و متناظر در درون خود انتقال یافته و با یافتن حکم و امر و نهی متناسب در صدد اجتماع و روابط انسان

ر همه مراتب ها دهای اجتماعی را بدست آورد. به این ترتیب رفع آسیبله مؤثر با آسیبرفع آن آسیب برآید تا توان الزم برای مقاب

یک عملیات علمی نیست بلکه نیازمند علم و طهارت و برنامه دقیق برای قدرت عمل به صورت همزمان دارد که از طریق  صرفاً 

 پذیر است.ها امکاندرک درست نسبت به اوامر و نواهی الهی و با تحلیل دقیق آسیب

ها و سنن الهی را نیز مطرح کرده است که توجه به آن ها قوانیندر سور مسبحات عالوه بر طرح اوامر و نواهی جهت رفع آسیب

 هاست. موجب خروج از آسیب و توان ارائه راهکار برای رفع آسیب



و  به تفکیک هر سورههای ارتباط با آسیب و نیز سنن الهی مطرح شده دردر این بخش سعی شده تا با استخراج اوامر و نواهی 

عملیاتی مقابله با سوره مسبحات، امکان  5های مطرح شده، و بدست آوردن نظام اوامر و نواهی محوری نظامها در شبهانمایی آنج

فع ئه راهکار ربه توان ارا -یعنی آسیب و امر و نهی -در اختیار افراد قرار گیرد و سپس با رفت و برگشت بین ایندوها آسیب

   های محوری در حوزه انسان و اصالح اجتماع اسالمی دست یابیم.آسیب

 در سوره مبارکه تغابن و سنن الهی ر و نواهینظام اوام. 1-4

مهم ترین اوامر و نواهی سوره مبارکه تغابن با توجه دادن به خبر کسانی که قبالً کفر ورزیدند و به وبال کفر خود عذاب شدند، 

به ایمان به خدا و رسول و نوری است که خدا نازل کرده است که با دعوت به اطاعت از خدا و رسول محقق می شود و دعوت 

 شود.ها میموجب غلبه بر مصیبت

ها بر رضایت خدا نیز در مواجهه با عداوت برخی از زنان و فرزندان نسبت به ایمان فرد امر به حذر و مقدم نگرفتن رضایت آن

ها در عداوت نسبت . و مؤمنین در مواجهه با ایشان امر به چشم پوشی، دیدن وجوه مثبت و سعی در جبران خطای آننموده است

 اند.به ایمان شده

 ، شنیدن اوامر رسول و التزام قلبی داشتنای که اموال و اوالد برای مؤمنین ایجاد می کند امر به تقوانیز در برخورد با چالش و فتنه

 اند.های )خانواده و جامعه( با ولی شدهمال در راه خدا برای پر کردن شکافبه آن و بذل 

توجه به عاقبت کفر و بروز آن
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حذر از آنها و مقدم 
نداشتن رضایت آن ها بر 
رضایت خدا

برخورد با عفو و صفح و 
غفران

بهره مندی از غفران و 
رحمت خاص خدا

امر به تقوا، شنیدن و 
اطاعت و التزام عملی به 
اوامر رسول، انفاق

قاعده تضاعف در صورت 
دادن قر  نیکو

 

 ر و نواهی در سوره مبارکه حدیدنظام اوام. 2-4

نموده آغاز هایی که خدا به انسان عطا با امر به ایمان و لوازم عملی آن یعنی امر به انفاق در امکانات و توانسوره مبارکه حدید 

شود تا معضل نفاق را در جامعه برطرف نماید. و عدم ایمان و پایبندی نسبت به میثاق و دعوت رسول که باعث گرفتاری در می

مندی از نور است مورد توبیخ قرار گرفته است نیز انفاق نکردن با وجود اختصاص میراث آسمان ها و زمین به ظلمات و عدم بهره

 ست.خداوند توبیخ شده ا

 در ادامه سوره با استفهام توجه انسان را به لزوم خشیت قلب نسبت به ذکر خدا جلب نموده است.



دعوت برای به عمل درآوردن علم نسبت به احیاکنندگی زمین مرده توسط خدا باعث احیای تعقل و در نتیجه خشوع در برابر حق 

 است. 

علم به ماهیت لعب و لهو و زینت و تفاخر دعوت برای به عمل درآوردن  به آندر مواجهه با ماهیت متغیر دنیا و مصائب مربوط  نیز

و تکاثر و همچنین دعوت برای سبقت به سوی مغفرت و بهشت، باعث می شود تا انسان در نوسانات حیات متغیر دنیا دچار تغیرات 

 ت یابد.روحی نشده و بتواند با سبقت به سوی مغفرت خدا در دل مصائب به این فضل الهی دس

در قیام مردم بواسطه کتاب و میزان مؤمنین امر به تقوا و ایمانی بعد از ایمان اولیه و تبعیتی تام  در پایان برای نصرت خدا و رسول

 از رسول شدند تا از یکی از دو بال رحمت، یعنی داشتن نوری برای راهیابی و غفران الهی، بهره مند گردند.  

مواجهه با اهداف ولی و 
شکاف های با ولی

امر به ایمان به خدا و رسول

امر به انفاق از امکانات و توان ها

توجه به لزوم خشیت قلب نسبت 
به ذکر حق

دعوت به تقوا و ایمان باالتر برای 
نصرت جریان ارسال رسل

 

 ر و نواهی در سوره مبارکه صفنظام اوام. 3-4

در سوره مبارکه صف با توبیخ ناهماهنگی در قول و فعل و توجه و داللت دادن مؤمنین به تجارتی که نجات بخش از عذاب الیم 

با بیان داستان حواریون، دعوت و امر به  ها،یعنی ایمان آوردن به خدا و رسول و مجاهدت در راه خدا با اموال و جان -می باشد

 ز یاران خدا باشند و در نتیجه بر دشمنان غلبه نمایند.  کند که این مؤمنین ااین می
توجه دادن به تجارت 

ایمان و مجاهده در  -نجات بخش
راه خدا

دعوت به بودن در زمره انصار اهلل

 
 ر و نواهی در سوره مبارکه جمعهنظام اوام. 4-4

شود تا برای اثبات صدق گفتار خود تمنای در سوره مبارکه جمعه، در خطابی توبیخی نسبت به یهودیان مدعی والیت خدا امر می

 حاکی از تمایل این مدعیان دروغین معنویت به استمرار حیات دنیویشان است.چنین امری پذیرش عدماقع مرگ نمایند. در و

اند به سعی و شتاب برای ذکر خدا و رها کردن خرید و فروش )هرعملی که انسان در ادامه با دعوت و امر کسانی که ایمان آورده

 ز جمعه، سعی در داللت ایشان به خیر در صورت داشتن علم دارد.دارد( در مواجهه با فراخوان نمارا از نماز باز می

سپس با امر به پراکنده و پخش شدن در زمین و ابتغای فضل خدا بعد از اتمام نماز قصد دارد تا فضل ها را از این بستر و تحت 

 تزکیه و تعلیم رسول و حکم دانی از طریق تالوت کتاب برانگیخته و ساماندهی نماید. 



مواجهه با مدعیان 
یهودی دروغین والیت 
خدا و معنویت  

دعوت به تمنای مرگ برای اثبات 
عدم صدق ادعا

مواجهه با فراخوان نماز جمعه

معرفی خیر در صورت علم 
داشتن

پس از اتمام نماز

امر به ابتغای فضل خدا

 
 ر و نواهی در سوره مبارکه حشرنظام اوام. 5-4

سوره مبارکه حشر در مواجهه با عرصه های جدی جنگ علیه معاندین و مواجهه با احکام و صحنه های جزیی اجتماعی و اقتصادی 

کند که به یاد خداى مؤمنین را وادار مىنماید ضرورت اعتماد به این احکام را بیان نموده و مؤمنین را دعوت به تقوای از خدا می

کنند، صالح آنها کدام، و طالحش کدام است، چون وش نکنند، و مراقب اعمال خود باشند، که چه مىسبحان باشند، و او را فرام

سعادت زندگى آخرتشان به اعمالشان بستگى دارد. و مراقب باشند که جز اعمال صالح انجام ندهند، و صالح را هم خالص براى 

هاى واره از نفس خود حساب بکشند، و هر عمل نیکى که در کردهرضاى خدا به جاى آورند، و این مراقبت را استمرار دهند، و هم

خود یافتند خدا را شکرگزارند، و هر عمل زشتى دیدند خود را توبیخ نموده، نفس را مورد مؤاخذه قرار دهند، و از خداى تعالى 

 . طلب مغفرت کنند

ق مطل می دارد و نهی می کند فراموشی به معنای و از شباهت یافتن به کفار و اهل کتاب و منافقین در فراموشی خدا بر حذر

واجهه شود. وگرنه در منیز به کار رفته است که موجب فراموشی خود و استعداد خود می روگردانى از چیزى که قبال مورد توجه بوده

 هراسد.کند و از آنها میبه غیر او تکیه میبا اسباب ظاهری به جای امید و ترس از پروردگار،

عرصه مواجهه با قدرت های مادی و احکام و افعال رسول

نهی از فراموشی خدا

عدم فراموشی خود و استعدادهای خود

امر به مراقبت از اعمال در جهت 
صالح و رضای خدا

 
 

 سنن الهی مطرح شده در سور مسبحات .5

 . سنن الهی مطرح شده در سوره مبارکه تغابن1-5



شود که مبتنی بر این است که هر مصیبتی که در این سوره و در راستای طرح آسیب و اوامر و نواهی، سنتی از سنن الهی مطرح می

این اذن، اذن تشریعى و لفظى یعنى حکم به جواز نیست، بلکه اذنى است تکوینى، پس " شود به اذن خداست.بر انسان وارد می

شود، هر چند که این مصیبت ظلمى باشد که از ظالمى به مظلومى برسد، و هر چند که اصابه مصیبت همواره با اذن خدا واقع مى

است که بعضى از مصائب را نباید تحمل کرد، و  و به همین جهت ظلم از نظر تشریع ممنوع است، و شرع به آن اذن نداده است.

و کسی که ایمان به این داشته باشد که  12".صبر در برابر آنها جائز نیست، بلکه واجب است آدمى در برابرش تا بتواند مقاومت کند

تحت تأثیر  هیچ پدیده و رخدادی از حکمت و علم خدا خارج نیست و در اذن تکوینی اوست، قلبش آرامش و هدایت یافته و

 ها دچار نوسان نخواهد شد.  مصیبت

کند و نیز به عنوان فتنه و چالش به صورت قطعی برخی از ازواج و اوالد را به عنوان دشمن ایمان فرد معرفی میهمچنین 

 نماید. و برای این عداوت و چالش بسترهای خانوادگی ارائه طریق می نماید.برای برای ایمان فرد معرفی می

ما اصاب من مصیبه اال باذن اهلل

 

 سوره مبارکه حدید. سنن الهی مطرح شده در 2-5

دهد که قر  حسن سوره مبارکه حدید در مواجهه با چالش نفاق و لزوم انفاق صاحبان فضل، وعده مضاعف شدن را به کسی می

 تعریف می باشد.دهد. این تضاعف در توان، ایمان، اجر، نتایج قر  و وجوه وجودی فرد قر  دهنده قابل می

دهد که در ایمان خود صادق هستند و برای اثبات صدق همچنین در آیات بعد همین وعده را به عنوان تأکید به زنان و مردانی می

 ایمان خود صدقه و قر  حسن می دهند.

نوان لعب و لهو و زینت و کند که معرف ماهیت حیات دنیا با عدر ادامه در سوره برای مقابله با آسیب بخل، قانونی را مطرح می

کند که نتیجه حاصل از رویش آن فرد کافر را به تعجب واداشته، سپس تفاخر و تکاثر است و در مثلی آن را به بارانی تشبیه می

 کند. خشک شده و تبدیل به چوب خشک می شود و بقا و اجر باقی را اعم از عذاب یا پاداش در آخرت تعریف می

مصیبت هایی که به انسان می رسد در کتاب نیز مطرح شده است. در واقع هرمصیبتی که بر انسان وارد  در این سوره سنت ثبت

 توان مصائب را مدیریت نمود.می شود از قواعدی ثابت پیروی می کند که با شناخت آن قواعد می

فهم آن است برای اینکه مردم را از دیگر سنن الهی که در این سوره مطرح شده است سنت ارسال رسل و نزول کتاب و میزان 

ت رساند. و نیز ادامه سنبواسطه قسط به پادارند. و نیز نزول آهن برای اینکه خدا بداند چه کسی دین خدا و رسوالنش را یاری می

 .و محرومیت ذریه فاسق ایشان هدایت شدهارسال رسل و استمرار آن در ذریه 

حضرت عیسی علیه السالم بودند نیز از سنن دیگر مطرح شده در این سوره می جعل مهربانی و رحمت در قلب کسانی که تابع 

 باشد.
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مضاعف شدن نتیجه قر  حسن

ثبت مصائب در کتابمعرفی ماهیت دنیا

سنت ارسال رسل و نزول کتاب 
و میزان با ایشان و غایت آن و 
نزول حدید برای مشخص شدن 
نصرت کنندگان خدا و رسل

استمرار سنت ارسال رسل و 
جعل نبوت  و کتاب در ذریه 
هدایت شده  ایشان

استمرار این سنت در حضرت 
عیسی علیه السالم و ویژگی 
تابعان ایشان در ر فت و رحمت

مضاعف شدن نتیجه قر  حسن 
برای صدقه دهندگان زن و مرد

 

 سوره مبارکه صفسنن الهی مطرح شده در . 3-5

در سوره مبارکه صف با خطاب قرار دادن مؤمنین به قواعد تجارتی توجه می دهد که موجب نجات از عذاب الیم است که همانا 

 13ایمان آوردن به خدا و رسول و مجاهدت در مسیر خدا با جان و مال است.

داللت مؤمنین به تجارت نجات 
بخش از عذاب الیم

 

 سوره مبارکه جمعهسنن الهی مطرح شده در . 4-5

برانگیخت و علت این برانگیختن را تالوت آیات قرآن بر مردن و تزکیه و تعلیم کتاب و  ی از میان امییندر این سوره خدا رسول

 14حکمت برای خروج از ضاللت معرفی نمود.

که تورات در دستشان بود اما به آیات آن را درباره بعث رسول تکذیب کردند و به آن اهل کتابی در سوره مبارکه جمعه با تمثیل 

شمارد. اینان ا مرگ گریزان و مدعیان دروغین والیت ه کتاب حمل می کنند این وضعیت را بد وضعی میعمل ننمودند به خرانی ک

ها را در انسان گریزند حتماً ها از آن میخدا هستند. توجه به سنت الهی مطرح شده در این سوره یعنی اینکه مرگی که انسان

    15ارج شوند.برخواهد گرفت موجب خواهد شد تا از این تکذیب و وضع خ

 16کند.آنچه که نزد خداست را بر لهو و تجارت بیان میدر ادامه برای مقابله با آسیب گرایش به رزق مادی قاعده برتری 

                                                           
 11و 10سوره مبارکه صف، آیات 13 

 2سوره مبارکه جمعه، آیه 14 

 8و  5سوره مبارکه جمعه آیات 15 
 11سوره مبارکه جمعه آیه 16



هو الذی بعث فب االمیین رسوالً 
منهم

برای تزکیه

اگر قبل از آن بودند در گمراهی 
آشکار بودند

تمثیل اهل کتاب یهود تکذیب کننده 
بعث به خرانی که کتاب 
حمل می کنند

عدم توجه به قاعده قطعی 
مالقات مرگی که از آن می 

گریزند

توجه دادن کسانی که صف نماز 
را به خاطر مشاهده لهو ترک 
کردند به قاعده برتری آنچه نزد 
خداست از لهو و تجارت

 
 سوره مبارکه حشرسنن الهی مطرح شده در . 5-5

اگر خداى تعالى این سرنوشت را در ابتدای سوره مبارکه حشر، با بیان رخداد بیرون راندن گروهی از اهل کتاب، عنوان می دارد که 

ولى  کردبراى آنان ننوشته بود که جان خود را برداشته و جالى وطن کنند، در دنیا به عذاب انقرا  یا قتل یا اسیرى گرفتارشان مى

و این به دلیل شکاف و مخالفتی است که ایشان از روی دشمنی با خدا و  سازدبه عذاب آتش معذبشان مىدر هر حال در آخرت 

 رسول روا داشتند و مانع از اجرای احکام رسول در جامعه شدند بود.

توهم را که اعمالی دهد تا این نیز در ادامه سوره همه اعمال و احکام صادره از جانب رسول را به داشتن اذن از جانب خدا نسبت می

ت همانا رستگار اس هرکس شحّ نفس خود را کنترل کند،از سر هوای نفس ممکن است از ایشان صادر شود را بردارد و سنت اینکه 

 نماید.را بیان می

وز فدر آیات انتهایی این سوره با بیان قاعده کلیدی عدم تساوی اصحاب آتش و اصحاب بهشت، اصحاب بهشت را کام یافته و به 

 نماید.رسیده معرفی می

شد می دیدی که کوه از شدت خشوع متالشی در نهایت این قاعده در قالب تمثیل مطرح می شود که اگر این قرآن بر کوه نازل می

رفت که نسبت به قرآن و نزولش چنین وضعی داشته باشد. این مثل ها برای فعال می شود، لذا از قلب انسان مؤمن چنین توقع می

 شود. تفکر زده می شدن
حکم ترک وطن به اهل کتاب در 
غیر اینصورت عذاب بدتر در دنیا

عذاب ایشان در آخرت

با 
ق 
شقا
ت 
 عل
به

ول
رس
و 
دا 
خ

انحصار افعال و احکام صادره از 
رسول در داشتن اذن خدا

علت +حکم موارد مصرف فیء
آن

قاعده فالح برای کسی که شح 
نفس خود را کنترل نماید

قاعده عدم تساوی اصحاب آتش 
و اصحاب بهشت که همانا فائزند

تمثیل متالشی شدن کوه در اثر 
نزول قرآن از شدت خشوع

ارائه چنین تمثیل هایی برای فعال 
شدن تفکر

 

 جمع بندی:  .6

 با توجه به اوامر و نواهی و قوانین سور مسبحات ی محوری در حوزه فردهاراهکارهای خروج از آسیب



ر تحلیل و در نظ ها در بروزات اجتماعی و توانای آسیبهای این مقاله از تشخیص ریشهبا توجه به نکات مطرح شده در بخش

ها، با مراجعه به اوامر و نواهی و سنن الهی در هر سوره می توان راهکارهایی برای رفع ا و قبل و بعد آنهگرفتن چرخه آسیب

 ای از این راهکارها به شرح زیر می باشد: ها پیشنهاد داد. نمونهاین آسیب

 کفر در افرادرفع آسیب راهکارهای ، خانوادهچالش ایمانی در بستر فتنه و عداوت در . مشاهده 1-6

توان د میآیهایی که در بستر خانوادگی نسبت به ایمان افراد بوجود میها و دشمنیدر سوره مبارکه تغابن در اثر مواجهه با چالش

این سوره الزم است تا برد. براساس اوامر و نواهی و سنن الهی مطرح شده در ای پیای کفر در افراد چنین جامعهبه آسیب ریشه

تا نه تنها مشکالت خانوادگی به ایمان فرد ضربه وارد نکند بلکه  های تقویت ایمان به خدا، رسول و روز بعث در افراد رواج یابدراه

ستلزم م ها غلبه نموده و قادر به تدبیر درست و تحلیل دقیق هستند تربیت نماید. این امرمؤمنینی قوی که بر مشکالت در این عرصه

 حرف شنوی و اطاعت نسبت به احکام و رسول می باشد: تقوا و رائه راهکارهایی برای تقویت 

 که در ایمان و اعتقاد به خدا است انتخاب زنانی برای زندگیداشتن معیارهای انتخاب صحیح با غایت زندگی مؤمنانه،  -1

 و رسول همراستا بوده و در ایمان دشمنی بروز ندهد.

ف های شیطانی و مصردگی مؤمنانه و متناسب با احکام و تعاریف الهی و ایمانی و پرهیز جدی از سبکترویج سبک زن -2

 گرای کافرانه که باعث بروز ناشکری در امکانات الهی و انحراف در ایمان فرد و خانواده اوست.

 ندگیشناخت قرآن و تدبر در آن به عنوان نور هدایتگر در عرصه های تاریک و چالش برانگیز ز -3

. صرف اموال های ایمان و اعتماد به ولیریزی برای صرف اموال در مسیر مورد رضایت خدا و پر کردن شکافبرنامه -4

های اجتماعی به همراه به کار بردن برای خود و خانواده در حد ضرورت و کنار گذاشتن مال برای پر کردن شکاف

 ن مواردی نقش اخالق خوش نباید نادیده گرفته شود.تدبیرهای الزم در مواجهه با مخالفت خانواده. در چنی

در نظر گرفتن غایات واالی توحیدی در تربیت فرزندان به جای تلقیات غلط جاهلی نسبت به فرزند به عنوان عصای  -5

 دست و ...

قه به ها از همین منطپرهیز جدی از گناه و تخلف از اوامر الهی و تقویت خداترسی و توجه به اینکه خیلی از چالش -6

 .رساندانسان آسیب می

تقویت روحیه پذیرش و شنیدن حرف حق و احکام و رعایت احکام و حقوق اهل خانواده با وجود اختالفات یا حتی  -7

های کالمی با در نظر گرفتن حدود توصیه مطالعه رساله حقوق امام سجاد علیه السالم و تقویت مهارت–دشمنی دینی 

 شود.می

ها در عین تالش برای رفع این خطاها با خطاهای اهل خانواده با کرامت بخشی به شخصیت آن برخوردهای بزرگوارانه -8

 ها در تربیت فرزندان و اثرات اجتماعی نامطلوب چنین خطاهایی.و جبران اثرات بد آن

 در صاحبان فضلرفع آسیب بخل راهکارهای . مشاهده نفاق در جامعه، 2-6

به  توانمی -یعنی نفاق–های اجتماعی که در اجتماع با ولی جامعه وجود دارد در سوره مبارکه حدید در اثر مواجهه با شکاف

الزم این سوره و سنن الهی مطرح شده در برد. براساس اوامر و نواهی پیای ای بخل در صاحبان فضل در چنین جامعهآسیب ریشه



 خلب آسیب یی برای رفعراهکارهادن برای رفع این آسیب در جامعه رواج یابد که مستلزم ارائه های عاقالنه عطا کراست تا راه

 : استابتدا در خود فرد و سپس در جامعه 

خروج از روزمرگی و جهت  رویش گیاهان و به عبارتی زنده شدن زمینی که گیاهی در آن نبوده است. طبیعت و مشاهده (1

 و تقویت تعقل حق احیای قلب و خشوع آن برای ذکر

 ها برای توان مدیریت مصائباستخراج و یادگیری قواعد و قوانین حاکم بر مصیبت (2

 هاهای عطای این توانمندیها و امکانات و رجوع به احکام و ولی جامعه برای فهم جایگاهها و داشتهشناخت توان (3

ها با مراجعه به احکام درست مصرف نعمت ها در جهت اطاعت خدا و دانستن احکام و مواردها و نعمتمدیریت داشته (4

 و قواعد موجود در کتاب خدا و ولی 

ها و مصائب و تعیین اینکه کدام تعریف ریشه در جای ثابتی مثل کتاب خدا، روایات و ... نوشتن تعاریف خود از پدیده (5

 ی دنیاست.دارد و کدام برگرفته از فرهنگ های عمومی یا جاهالنه و وابسته به وضعیت متغیر زندگ

های حقیقی و از آن خود ندانستن این فضل کسب علوم الهی و تدبر در قرآن، کنترل تخیالت بواسطه تالش در جهت (6

 فضائل

گرایی، فخرفروشی در های غلط جاهالنه دنیاگرا مثل اسرافبه جای غرق شدن در سنت حق توجه به امور ارزشمند  (7

 هایی همچون مال، مدرک و ....داشته

ر جهت تحقق جهاد کبیر با مجاهده علمی، رواج کتاب خوانی، تالش و مجاهده در زمینه های تخصصی برای تالش د (8

های حاصل از توهم ناکارآمدی سیاسی و بویژه اقتصادی تا شکاف -رفع نواقص موجود در جامعه به لحاظ اجتماعی

 حاکمیت اسالم و ی الهی برطرف شود.

 سیاه نمایی و فرهنگ غرغر و جایگزینی آن با کار و تالش جدی و خستگی ناپذیرپرهیز جدی از شک و دودلی و ایجاد  (9

ها و رعایت درست حدود در عین داشتن خالقیت در حوزه شناخت دقیق حدود و احکام در حیطه تخصصی فعالیت (10

 تخصصی

احصاء دستاوردهایی که برای حفظ و گسترش جامعه اسالمی ضروری است و برنامه ریزی در حیطه تخصص هر فرد  (11

برای تحقق این دستاوردها، نیز احصاء دستاوردهایی که از قبل حاصل شده و برنامه ریزی دقیق و متخصصانه برای حفظ 

 ها و ارتقای آن

ها برای حفظ ها برای حصول دستاوردی تا مجاهدت و عطا کردن توانمندیتوجه به اینکه مجاهدت و عطا کردن از توان (12

ها دستاوردهای حاصل شده هرگز برابر نیستند. با یادآوری و ترسیم مجاهدت و انفاق مجاهدینی که در مسیر این پیروزی

 ت مجاهدین، بیاناند. )تولید محصوالتی از قبیل روایت فتح، کتب خاطراهایی را تحمل نمودهچه مشکالت و سختی

 های آن و بزرگداشت روزهای پیروزی به عنوان ایام اهلل(مسیرهای مجاهدت و سختی

گرایانه برای انجام کارها برای خروج از وضعیت های دقیق و در نظر گرفتن غایات حق و آخرتریزیضرورت برنامه (13

 لعب و لهو دنیا



 جایگزینی سبک زندگی اسالمیخواهی مادی در زندگی و پرهیز جدی از اسراف و زیاده (14

های حقیقی در جامعه به عنوان فضائل اخالقی، دینی، اجتماعی و مجاهدان به جای عَلَم نمودن های فضلمعرفی شاخص (15

 های کاذب و دنیاگرا های فضلشاخص

 هاراد و مسئولیتناهمراستایی قول و فعل در افرفع آسیب راهکارهای در جامعه،  انحراف در فهم اوامر ولی. مشاهده 3-6 

غ یعنی زی–در سوره مبارکه صف در اثر مواجهه با انحراف و زاویه گرفتن افراد نسبت به اوامر و منویات ولی و حق در اجتماع

امر و برد. براساس اوای پیای ناهمراستایی قول و فعل در مسئولیت پذیری افراد در چنین جامعهتوان به آسیب ریشهمی -قلب

نصرت دین خدا و ترمیم تشکیل صف مستحکم مؤمنین برای های الهی مطرح شده در این سوره الزم است تا راهنواهی و سنن 

 لناهمراستایی قول و فعباورهای ایمانی برای رفع این آسیب در جامعه رواج یابد که مستلزم ارائه راهکارهایی برای رفع آسیب 

 ت.ابتدا در خود فرد و سپس در جامعه اس

 فاصله قول و فعل:کم کردن  -1

 الف: فهرستی از تعهدات و وظایفی که بر عهده شماست را تهیه کنید.

 .ب: برنامه عملی خود و زمان بندی انجام کار را در نظر بگیرید

 ج: ارزیابی نمایید در فرصت مقرر تعهدات با کیفیت مقرر انجام شده است یا نه 

م نشدن کار را فهرست کنید: مثال کاهلی در زمان، کمبود علم و تجربه، یا موانع د: در صورتی که انجام نشده عوامل دخیل در انجا

 داند و ندادند و ....بیرونی مثل عدم همکاری کسانیکه باید قسمتی از کار را انجام می

رای رفع آن ب ه: اگر عوامل بررسی شده مرتبط با خود فرد بوده و قابلیت پیشگیری داشته ناهماهنگی در قول و فعل است و باید

 برنامه ریزی شود.

االمکان باید ها حتیدر غیر اینصورت موانع خارجی است که قول و فعل را ناهماهنگ نکرده ولی فرد در جهت شناسایی و رفع آن

 ریزی نماید.برنامه

 رعایت قواعد صف:  -2

 د و چه وظایفی به عهده اوست.الف: اینکه هرکس بداند در به سرانجام رساندن مقصد و هدفی مشترک در کجا قرار دار

 ب: ارتباط او با سایر افراد چیست و نحوه تعاملش چگونه باید باشد.

ج: صف عقب و جلو دارد، هر فرد با التزام و علم به این مسأله نباید قواعد صف را برهم ریخته و جابجایی نقش ها را ایجاد کند. 

 اشد به بهانه تواضع و ... مسئولیتی که به عهده اوست را وانگذارد.اگر عقب تر است، عقب تر بماند و اگر باید جلوتر ب

 و اهتمام در راستای تحقق هدف نهایی ظهور دین و گسترش نور خدا توجه به تحقق منویات ولی -3

 الف: هر فرد الزم است تا برای هماهنگی قول و فعل در راستای اوامر ولی قرار گیرد.

 ولی به خوبی شنیده شده و منویات ایشان در هر حوزه ای به درستی و روشنی تبیین گردد.ب: بنابراین الزم است تا سخنان 

 ج: تفکیک نقش ها متناسب با استعداد افراد و قبول مسئولیت در راستای این منویات بسیار با اهمیت است.



را در زمینه مسئولیت محوله های مسئولیت را عرصه جدی جهاد دانسته و با بذل همه امکانات تمام تالش خود همه عرصه -4

 ها انجام دهد. در این راستا توجه به موارد زیر ضروری است: ترین مسئولیتترین تا بزرگاز کوچک

ا در ها رترین خسارات و شکافتواند بزرگهای محوله میترین اهمال و تأخیر در انجام مسئولیتالف: هر فردی باید بداند کوچک

تواند موجب بوجود آمدن شلیک به موقع به سمت دشمن طفره رفته و میجامعه ایجاد نماید. همانند مجاهدی که در عرصه نبرد از 

 حتی منجر به شکست شود.ای و فاجعه جانی برای عده

های خود، خودش را مسئول بداند و در حوزه مسئولیت خودش، ب: هر فردی به جای ایراد گرفتن از اهمال دیگران در مسئولیت

 خود را بازخواست نماید.

یمان به ا ها و پایبندی به لوازم ایمان از جمله وفای به عهد، تقویت باورهای توحیدی،تقویت ایمان برای انجام مسئولیت -5

گیر شدن نور حق و دین توحیدی و تالش در راستای رسول و احکام نورانی دین و ایمان به هدف واالی گسترش و همه

های های خداوند برای هر فرد ضروری است. که برای تقویت آن راهتحقق امت واحده توحیدی با ایمان به تحقق وعده

 زیر پیشنهاد می شود: 

مشاهده موارد غلبه حق در در جاهایی که مؤمنین با دست خالی اما با بذل جان و مال خود جانفشانی  الف: تولید محصوالت و

اند در برابر تمام قدرت اهل کفر و شرک و یادآوری چنین وقایعی که منجر به گسترش دین خدا شده است برای تقویت ایمان نموده

سال دفاع مقدس، پیروزی  8د پیروزی انقالب اسالمی، مقاومت نسبت به قطعیت تحقق وعده گسترش و ظهور دین حق. همانن

 حزب اهلل لبنان در بیرون راندن دشمن تا دندان مسلح و ....

 ها.: توجه به غایات واالی حق و ذکر این غایات به صورت مداوم و برنامه ریزی ملیاتی در جهت تحقق آنب

ها، کم گذاشتن در ترین تخلف از عهدها. همانند تأخیر در انجام وعدهوچکج: تقویت روحیه وفای به عهد در جامعه و پرهیز از ک

 کارها، تخلف در عقدها و قرار دادها و ...

 مطالعه کتب توحیدی، قرائت و تدبر در قرآن و نیز مطالعه روایات و ادعیه و تفکر در اسماء الحسنای الهی جهت تقویت توحید.د:

در جامعه، راهکارهای رفع آسیب ترجیح رزق و حیات مادی بر  ذائقه معنوی تغییر. مشاهده ترک صف نماز و 4-6

 معنوی

در سوره مبارکه جمعه در اثر مواجهه با تغییر ذائقه افراد در معنویت که در اجتماع در مواجهه و ترجیح لهو و تجارت نسبت به 

، همچنین شیوع بیماری ترس از مرگ در خواص آیدحضور در صف متحد نماز در محضر ولی برای تزکیه و تعلیم  به وجود می

برد. براساس ای پیای ترجیح حیات و رزق مادی بر حیات و رزق معنوی در چنین جامعهتوان به آسیب ریشهدینی جامعه، می

ن نماز های سعی برای کثرت ذکر خدا در اجابت به فراخوااوامر و نواهی و سنن الهی مطرح شده در این سوره الزم است تا راه

بویژه نماز جمعه برای رفع این آسیب در جامعه رواج یابد که مستلزم ارائه راهکارهایی برای رفع آسیب ترجیح حیات و رزق 

 مادی بر حیات و رزق معنوی ابتدا در خود فرد و سپس در جامعه است: 

 تبلیغ و فراخوان برای برگزاری با شکوه نماز جمعه  -1

 راستای معنویتنهادینه کردن فرهنگ سعی در  -2



 جامعه توحیدی -اهتمام خطبای جمعه به مباحث تزکیه و تعلیم و نیز مباحث کاربردی و احکام برای ارتقای سطح علمی -3

 ها ها و احکام آنها و افقساماندهی همه فعالیت ها از نماز جمعه با بیان سرفصل -4

 ارتقای علمی مبتنی بر قرآن -5

معنوی خالی از های به ظاهر رفت بخشی به مردم است. نه برنامهجامعه که توام با مع های معنویت افزا دراهتمام به برنامه -6

 نماید.محتوا و بدون حکمت که صرفاً شور بدون عقالنیت را زیاد می

آشنایی صاحبان مشاغل و کسانی که به هرگونه خرید و فروش و کار اقتصادی می پردازند با احکام اقتصادی حوزه مربوطه  -7

ش معنویت و جلوگیری از اعمال خالف حکم در بیع. )مال حالل=افزایش معنویت=اهتمام به ذکر و انگیزه جهت افزای

 برای نماز جمعه با محوریت تزکیه(

 معنویت افزایی با یاد مرگ  -8

 های خیر گزینی(های آن )ر.ک مهارتارتقای خیرگزینی و مهارت -9

در جامعه، به کارآمدی احکام و قدرت گرفتن اغنیاء اعتمادی برهم خوردن روابط اجتماعی، بیمشاهده  .5-6

 فراموشی خدا در فردرفع آسیب راهکارهای 

ای توان به آسیب ریشهاعتمادی به کارآمدی احکام و قدرت گرفتن اغنیاء در جامعه، میدر سوره مبارکه حشر در اثر مواجهه با بی

تقوا، تعقل و های برد. براساس اوامر و نواهی و سنن الهی مطرح شده در این سوره الزم است تا راهپی فراموشی خدا در فرد

ر خود ابتدا دفراموشی خدا برای رفع این آسیب در جامعه رواج یابد که مستلزم ارائه راهکارهایی برای رفع آسیب نگری عاقبت

 سپس در جامعه است: فرد و 

در  االجرای ولی(های غیر تخصصی و از پایین به باالی احکام الزماحکام رسول )تحلیل پرهیز جدی نسبت به تحلیل -1

 جامعه

اثبات کارآمدی احکام اقتصادی رسول و اعتمادافزایی با تالش در جهت از بین بردن اختالف طبقاتی جامعه در رفع فقر  -2

 -یبون نبودن برای جلوگیری از چنین احکامیبا از بین بردن گردش مالی امکانات حکومت اسالمی در دست اغنیاء و تر

 هاترویج و التزام به احکام اقتصادی با شناخت دقیق آن

پرهیز جدی در مشابهت به کفار و اهل کتاب در همه شئون اعم از پوشش، گویش و زبان، فرهنگ و سبک زندگی، نوع  -3

 آن و متناسب با فرهنگ اسالمیهای استخراج شده از قرها با سبکتعاریف و .... و جایگزینی این سبک

ها به گناه و تالش برای عمل در جهت رضای پرهیز جدی از گناه در فکر و عمل و مراقبت از اعمال برای آلوده نشدن آن -4

برهم زننده روابط در جامعه و نسبت به  ها، موجب فراموشی خدا، فراموشی توانمندیعدم مراقبت در این زمینه -خدا

 ولی است.

ترین اعمال و پرهیز از هرگونه بخل و حرص های درونی با داشتن برنامه و غایت مشخص در کوچکها، منیتاز بین بردن  -5

کوتاهی در انجام وظایف به بهانه پس خودم چی، رسیدگی به نیازهای شخصی، یا به بهانه دلخوریهای ناشی از خطاها، 



ه اسالمی و به عبارتی کنار نکشیدن به خاطر اشکاالت )ولو موجه( های افراد در جامعها و حتی ناکارآمدیتدبیریبی

 موجود در جامعه

 و کدورت بین مؤمنین و حل اختالفات فیمابین اقدام در جهت رفع کینه -6

 بصیرت افزایی و تفکیک دوست از دشمن -7

 پرهیز از برخوردهای خصمانه با دوستان -8

ارهای جاهلی تقدم و تأخر در ایمان، یا نوع عملکرد در مجاهدت و های ناحق در جامعه با معیپرهیز جدی از دسته بندی -9

 هایی بندی... و دامن زدن به جو چنین دسته

ن های جاهلی و جانبدارانه یا کینه ورزانه نپنداشتهای سیاسی و دسته بندیپذیرش حکم ولی بدون درنظر گرفتن سوگیری -10

 حکم ولی در اثر چنین دید فاسدی

ها و ایی با دشمن در القای ناکارآمدی احکام اسالمی و تضعیف جامعه اسالمی به خاطر کدورتپرهیز جدی از همصد -11

 های ظاهراً موجه در جامعهکینه

تقویت روحیه رغبت برای مجاهدت و تالش برای استقرار و تثبیت حکومت اسالمی و استقرار این فکر که همواره بدهکار  -12

ری ناپذیحیه طلبکاری و مطالبه گری با بیان مجاهدت مجاهدین و خستگیو مدیون اسالم و رسولش هستند به جای رو

در این مسیر با بذل جان و مال و هجرت از دیار تنها و تنها برای وفای به عهد خود برای ولی و جانسپاری در مسیر  نایشا

 منویات ولی

اند کفار، اهل کتاب و منافق در قول و نیز های معافزایش هیبت و هیمنه جامعه اسالمی و برخورد جدی و مؤمنانه با گروه -13

 شکند.هایی که این هیمنه را در هم میتجهیزات و پرهیز از اقدامات و انعطاف

 رغبت افزایی در مطالعه قرآن برای شناخت و عمل به احکام آن و ترویج خشوع دربرابر آن  -14

 اندازی تفکر در افرادهای حق برای راهترویج مطالعه قرآن به صورت تمثیلی و استخراج مدل -15

 های دیگرتوجه به علت احکام اجتماعی حق و نیز عاقبت اعمال و افعال اجتماعی خود و گروه -16

 


