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َض يف َرأ ماواِت َو اْلأ َتوى ِستَّةِ   ُهَو الَّذي َخَلَق السَّ ِض َو ما ََيأرُُج ِمنأها َو ما يَ نأزُِل   أَيَّاٍم ُُثَّ اسأ َرأ َلُم ما يَِلُج يف اْلأ ِش يَ عأ َعَلى الأَعرأ
رُُج فيها َو ُهَو َمَعُكمأ أَيأَن ما ُكنأُتمأ َو  ماِء َو ما يَ عأ َمُلوَن َبصير ِمَن السَّ 2اللَُّه ِبا تَ عأ

 

هر مرتبه بنا بر اقتضاء خود دارای قابلیت و  3تبی خلق کرده استعالم را دارای مرا خداوند تبارک و تعالی

 باشد.دریافت جلوه ای از حق می

امری ثابت است، برای رویت و فهم قوانین ثابت الهی در هر عرصه و هر مرتبه باید با ابزار از آنجا که حق 

 و لوازم متناسب با آن عرصه اقدام به فهم حقایق نمود.

 گیرد.یز متناسب با نظام مراتب عالم نازل شده و در اختیار موجودات قرار میحقایق ثابت هستی ن

تواند تا جایی برسد که انسان به عنوان اشرف مخلوقات دارای قابلیت صیر در عوالم مختلف بوده و می

در  شود مگر زمانیکه انسان لباس حقخداوند او را خلیفه اهلل بر روی زمین بخواند. و این امر میسر نمی

های ای از اسماء الحسنی در زمین و در شرایط مختلف شود. انسانهای مختلف به تن کرده و جلوهعرصه

هایی چون مخلَصین یاد کرده است. همانان کامل دارای چنین ویژگی بوده و خداوند در قرآن از آنها با واژه

 باشند.که به رستگاری رسیده و در زمره مفلحین می
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م مراتب در عالم ما شاهد نزول حق در قالب کتب مقدسه بوده و قرآن کریم به عنوان به یمن وجود نظا

توان حد ها و آیات آن میها قرار گرفته و با توسل به سورهترین ادیان الهی در اختیار تمام انسانکتاب کامل

 و حدود عالم خلق را درنوردید و برای رسیدن به مقام مخلِصین تالش نمود.

هایش های خاص خود است که بنا بر محدودیتبه عنوان یکی از عوالم هستی دارای ویژگیعالم خلق 

 4کند.برای موجودات و مخلوقات نیز موانعی ایجاد می

-ها و آسیبکند تا در شناخت مسائل، بررسی مولفهپی بردن به نظام مراتب امور ثابت هستی به ما کمک می

نکات مهارتی و کاربردی آن موضوع شناختی به دست آورده و بتوانیم شناسی آن و همچنین تبیین مراحل و 

 نحوه عملکرد خود را متناسب با آن تنظیم کنیم.

های ایمانی و گرفتار آمدن در نحلهانسان را از شک و بی ثابت، ساختار و دستگاه معرفتی این امور شناخت

چراغ راهی باشد  به عنوان تواندظری میمصون داشته و به عنوان یک چارچوب ن مختلف و کاذب اعتقادی

 برای انتخاب اهداف و مسیرها و طی شدن مراحل کمال.

و انسان  5«و ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون» ه استخداوند غایت خلقت را عبودیت قرار داداز آنجا که 

زندگی اجتماعی و  یابد، لذا انسان برای دستیابی به درجات کمال ناگزیر بهدر ساحت جامعه هویت می

 سامان دهی روابط خود در راستای عبودیت رب العالمین است. 

هر سوره قرآن کریم شأنی از هدایت را بر عهده دارد که متناسب با مقطع رشد انسان و جامعه منحصر به 

ای از سور قرآن مشتمل بر موضوعاتی فرد است، که در قالب، محتوا، غرض و چینش موضوعات سوره

برداری بهتر ( شناخت این شئون موجب بهره13، ص4، ج1392با یکدیگر پیوند دارند. )اخوت،  است که

 از سور و آیات خواهد شد.
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سوره مبارکه ماعون یکصد و هفتمین سوره و مشتمل بر هفت آیه از سور مکی قرآن کریم است، که بنا بر 

است که قابل روئت و فهم است. عالمه توان گفت تکذیب دین دارای ساختار و نظامی آیات این سوره می

این سوره تهدید کسانى است که خود »فرمایدطباطبایی در بیان آیات این سوره در تفسیر شریف المیزان می

اخالق منافقینند، از قبیل سهو از نماز، و ریا کردن در اعمال، و منع  اند ولى متخلق به را مسلمان معرفى کرده

 6«ا با ایمان به روز جزا سازگارى ندارد.ماعون، که هیچ یک از اینه

تدوین شده است. و قصد  کشف دستگاه نظام مراتب دین در عالمپژوهش حاضر در راستای دستیابی به 

های تکذیب و تصدیق دین هموار ها و شاخصه، راه را برای شناخت مولفهداریم با شناخت این دستگاه

های اجتماعی رشد جوامع بر اساس تصدیق و تکذیب صههای آتی به شاخنموده و در نهایت در پژوهش

 دین دست یابیم.

 روش تحقیق

ی ذکر هااست که ما را به وضعیتتاکید شده گانی بر واژ است وتدبر در یک سوره بر اساس حاضر  نوشتار

مدد  ، تدبر ادبی،ایتدبر کلمهروش  های تلفیقی تدبر در قرآن کریم،روش سازد، لذا ازشده رهنمون می

و نظام مراتب و  7در ادامه برای نیل به مقصود، از نمودار ساختار هستی مطرح شده خواهیم بود.گرفته 

 استفاده شده است. 8همچنین نمودار عناصر ساختار وجودی انسان

توانیم به غرض نزدیک الزم به ذکر است دستیابی به غرض حقیقی سوره از عهده ما خارج بوده و ما تنها می

 زیرا قرآن کتابی جامع و کامل است که تنها انسان کامل توانایی بهره برداری کامل از آن را دارد.شویم 
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 های تحقیقیافته

 مطالعه سوره مبارکه ماعون

 مهربان بخش هستى خداوند نام به  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

 ای؟کند دیدهآیا آن کس که دین را تکذیب می (1أَ رَأَیتَ الَّذی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ )

 کند.راند و تحقیر میپس او همانست که یتیم را می (2الیَتیمَ )فَذلِکَ الَّذی یَدُعُّ 

 کند.و دیگران را بر غذا دادن بر مسکین تحریک و تشویق نمی (3طَعامِ المِسکینِ )  وَ ال یَحُضُّ عَلى

 پس وای بر نمازگزاران (4فَوَیلٌ لِلمُصَلِّینَ )

 ی که از نمازشان دچار سهوند همان کسان (5الَّذینَ هُم عَن صَالتِهِم ساهُونَ )

 کنند همان کسانی که ریاکاری می (6الَّذینَ هُم یُراؤُنَ )

 کنند.و از احسان و خیر رسانی به دیگران جلوگیری می (7وَ یَمنَعُونَ الماعُونَ )

 

 بررسي واژگان سوره

هو ما یقابل الصدق، فهو ما یخالف الواقعیّة و  کذب

ما یکون على حقّ و  الحقّ، کما أنّ الصدق هو

 على واقعیّة.

در مقابل صدق است و آن چیزی است که با 

 واقعیت و حق مخالف است.

دفع کردنی که همراه با شدت، سختی و بدون مدارا   هو الدفع بشدّة و عنف. دعّ

 است.

.  هو انقطاع عمّا یتعلّق به و انفراد فى ضعف یتم

المدیر الیتم بفقدان األب المربّى المدبّر 

 . لمعیشته و اموره

یتم به قطع شدن از چیزی که به آن تعلق دارد و در 

ضعف قرار گرفتن گویند. و یتیم کسی است که 

مربی و سرپرست امور و معیشت خود را از دست 

 داده است.

الترغیب و البعث على أمر هو دون شأنه و لو  حضّ

 اعتبارا و توهّما.

ست که آن امر ترغیب و برانگیختن برای امری ا

های دون شأن فرد است حال یا بر اساس مالک

 اعتباری یا توهمی.

خوردن یا نوشیدن که با اشتهاء و ذائقه همراه و  ء أو شربه مع اشتهاء و ذوق، هو أکل شی طعم

 هماهنگ است.

هو االستقرار فی مقابل الحرکة و هو أعمّ من  سکن

 . االستقرار المادّیّ و الروحی

یافتن در مقابل حرکت را گویند و این استقرار قرار 

 تواند از نظر مادی یا روحی مد نظر باشد.می



أنّ الکلمة تستعمل فی مقام إنشاء ذمّ شدید و  ویل

قدح أکید أو دعاء على ضرر و شرّ، و هذا هو 

 األغلب فی استعمالها.

و الویل بمعنى البلیّة الشدیدة القریبة من 

 الهالکة.

ای مذمت شدید یا دعایی برای ضرر این کلمه بر

شود و ویل به معنای رسیدن به کسی استفاده می

 بالی شدیدی که بسیار نزدیک به هالکت است.

مأخوذة من السریانیّة و اآلرامیّة، و هی بمعنى   صلو

العبادة المخصوصة، و یعبّر عنها بالعربیّة: 

هو الثناء الجمیل المطلق الشامل  بالصالة.

 غیرها. للتحیّة و

این کلمه از سریانی و آرامی گرفته شده و به معنای 

عبادت مخصوص است و در عربی به آن نماز 

گویند و معنای ریشه آن مطلق ستایش زیباست که 

 شود.شامل تحیت و سالم و ... می

غافل شدن از عملی که انجام آن قصد شده بود و  . هو الغفلة عن عمل یقصده و یرید أن یعمل به سهو

 یا اراده بر انجام آن بوده است. 

هو إیجاد ما یتعذّر به الفاعل القادر فی عمله،  منع

 أو إیجاد ما به یتوقّف جریان عمل.

تواند کاری را انجام ایجاد عذر برای فاعلی که می

 دهد و یا اخالل در جریان انجام یک کار.

و هذا المعنى و  ة و اعتدال فی أمرهو مالیم معن

و فی کلّ منها .  یختلف باختالف الموضوعات

بحسبه: ففی الماء کونه هنیئا فی مقام الشرب. 

و فی الجریان کونه مالیما طبیعیّا سهال. و فی 

أثاث البیت ما کان فی جریان فی البیوت و من 

جملة األشیاء و األسباب المعمول بها فی 

یکون عند الناس  إلنفاقات ماالمتعارف. و فی ا

 معروفا غیر منکّر و فیه مالیمة ال صعوبة فیه.

مالیمت و اعتدال در یک امر را گویند. این معنی 

در موضوعات مختلف متفاوت است. در مورد آب 

به معنای گوارا بودن آنست. در جریان به معنای 

مالیم و طبیعی و سهولت آن است. در وسایل منزل 

چیزی است که به طور معمول در به معنای آن 

ها به معنای آن شود. و در انفاقخانه یافت می

چیزی است که میان مردم معروف است و ناشناخته 

 ای وجود ندارد.نیست و نیز در دادن آن سختی

 

 10از منظر تفسیر المیزان سوره مبارکه ماعون

]اخالق ند، اولى متخلق به اخالق منافقین اند این سوره تهدید کسانى است که خود را مسلمان معرفى کرده

با ایمان به  ]اعمال فوق[ منع ماعون، که هیچ یک از اینهاو از قبیل سهو از نماز، ریا کردن در اعمال منافقین[ 

 روز جزا سازگارى ندارد.

 :أَ رَأَیتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ
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 د، و هم به معناى معرفت. تواند به معناى دیدن با چشم باش هم مى «رؤیت» کلمه 

  ،و خطاب در این آیه شریفه به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله است، بدان جهت که فردى شنونده است

 نه بدان جهت که پیامبر صلّی اهلل علیه و آله است،

  به عموم شنوندگان دنیا خواهد بود. ]در آیه اول[ در نتیجه خطاب 

 است، پس کسى که دین را تکذیب کند منکر معاد است. ، جزاى یوم الجزاء«دین» و مراد از 

 :فَذلِکَ الَّذِی یَدُعُّ الیَتِیمَ

 به معناى رد کردن به زور و به جفا است،  «دع» کلمه 

 براى توهم معناى شرط است،  «فذلک» در کلمه «فاء» و حرف 

 یعنى آیا  ؛است «الذى ... أ رأیت الذى یکذب بالجزاء فعرفته بصفاته، فان لم تعرفه فذلک» و تقدیر کالم

 کند، از راه صفاتى که الزمه تکذیب است شناختى؟  آن کس را که روز جزا را تکذیب مى

  ]راند،  اگر نشناختى پس بدان که او کسى است که یتیم را به زور از در خانه خود مى]در ادامه جمله باال

داشت چنین  روز جزا را انکار نمىترسد، و اگر  کند، و از عاقبت عمل زشتش نمى او جفا مىبه و 

 نمود. ترسید به یتیم ترحم مى ترسید، و اگر مى داد، و از عاقبت عمل خود مى جرأتى را به خود نمى

 :طَعامِ المِسکِینِ  وَ ال یَحُضُّ عَلى

 و ال یحض » به معناى تحریک و تشویق است، و در کالم مضافى حذف شده، تقدیرش «حض» کلمه

 کند.  یعنى مردم را به اطعام طعام مسکین تشویق نمى ؛است «المسکینعلى اطعام طعام 

 :فَوَیلٌ لِلمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُم عَن صاَلتِهِم ساهُونَ

 اهتمامى به امر نماز ندارند، و از فوت شدنش باکى ندارند  ،یعنى آنهایى که از نمازشان غافلند 

o قات فوت گردد، چه اینکه به کلى فوت شود و چه اینکه بعضى از او 

o  و چه اینکه وقت فضیلتش از دست برود 



o .و چه اینکه ارکان و شرایطش و احکام و مسائلش را ندانسته نمازى باطل بخوانند 

 گر روز جزا به چنین نمازگزارانى تطبیق شده،  در آیه شریفه تکذیب 

 رساند  جزاست و مىفهماند جمله مزبور نتیجه تکذیب روز  که بر سر جمله آمده مى «فاء» چون حرف

 چنین نمازگزارانى خالى از نفاق نیستند، 

  چون تکذیب روز جزا تنها به این نیست که به کلى آن را منکر شود، کسى هم که تظاهر به ایمان

دهد باکى از روز جزا ندارد،  خواند که عمال نشان مى خواند، اما طورى مى کند و نماز مسلمانان را مى مى

 تکذیب کرده. او نیز روز جزا را

 :الَّذِینَ هُم یُراؤُنَ

 دهند(، اینگونه  تر انجام مىدهند، )و یا در انظار بهتر و غلیظ کسانى که عبادت را در انظار مردم انجام مى

دامشان بیفتد، )در بین مسلمانان ه زنند، تا شکار ب افراد شکارچیانى هستند که با زبان شکار حرف مى

اگر در بین اهل ملتى دیگر قرار چنین افرادی دهند، و معلوم است  تر از آنان جلوه مى خود را مسلمان

 گیرند(. چهره آن مردم را به خود مى ،بگیرند

 :وَ یَمنَعُونَ الماعُونَ

 به معناى هر عمل و هر چیزى است که به شخصى محتاج داده شود و حاجتى از حوائج  «ماعون» کلمه

 زندگى او را بر آورد، مانند قرض و هدیه و عاریه و امثال آن.

 ارتباط بین واژگان سوره

  یابد. های فردی و اجتماعی ظهور می در عبادت)ریا( دورویی 

  مادی و معنوی دارند. افرادی گرسنه، افرادی با توان که اوضاع نابسامان  وجود دارندافرادی در جامعه

 هایی یتیم،..شغلی ندارند، بچهمعنوی بسیار پایین، افرادی که هیچ کار و 

 ریا( خوانند.یمنماز های خودشان منفعتبرای  برخی از افراد( 



  توجه، درک و مساعدت به نیازمندان همراه است.با دینداری واقعی 

 بر اساس سهو در نماز و تکذیب دین است.د بر جامعه های اجتماعی وارآسیب 

 توان گفتن میبنابرای

 شود.  دین به معنای پذیرش قوانین مشخص حاکم بر اعمال و باورهاست که به پاداش یا جزا منجر می

توان در تکذیب آن، یکی از سه قید )پذیرش+ قوانین+ پاداش یا جزا( را در قول یا عمل و  بنابراین می

 در قول و عمل انکار کرد. یا

  با توجه به تعریف دین، دین فقط متعلق به خداوند است که از طریق انبیا و اولیای الهی در اختیار بشر

 گیرد لذا خطاب اصلی در سوره پیامبر صلّی اهلل علیه و آله است.   قرار می

 خصی، تعیین کننده ترین آسیب اجتماعی تکذیب دین است؛ زیرا در این صورت تنها منافع ش مهم

کند تا از برخی از احکام دین تبعیت کند.  ضوابط جامعه خواهد بود. در این صورت منافع فرد اقتضا می

 تکذیب دین با دورویی همراه است. شود. بدین ترتیب  این تبعیت باعث دورویی در جامعه می

 تمالی الزم است.های اح شناخت کسانی که تکذیب کننده دین هستند برای جلوگیری از آسیب 

 نگری مد نظر  داری است. و اگر منظور از دین، جزا باشد، عاقبت برخورد با یتیم و مسکین شاخصه دین

 بوده است. 

 سازد. برخورد با یتیم و مسکین، نیّات باطنی فرد را آشکار می 

  یف دیندار اطالع از اوضاع دیگر افراد جامعه که از توان مادی و معنوی ضعیفی برخورداند، از وظا

 است.

  .کسی که به فکر رفع محرومیت از جامعه نباشد، دیندار نیست 

 شود که فرد به کلی از عاطفه و احسان تهی باشد.  دفع یتیم با شدت در صورتی ایجاد می 



  حضّ بر طعام مسکین به معنای در نظر نگرفتن تعینات اجتماعی و منظر نامطلوب مردم در تشویق

 .رسیدگی به مساکین است

 کند.خداوند برخی از نمازگزاران را شایسته هالکت دانسته، آنها را از جرگه نمازگزاران خارج می 

 ،نماز مطلوب  نمازی که صرفاً جنبه شخصی پیدا کند و فرد را در جهات مصالح مردم قرار ندهد

این صورت سازد. در  لذا اگر نماز انسان واقعی باشد فرد را از تکذیب دین مصون می خداوند نیست.

 کند. چنین کسی از دور کردن یتیم و رها ساختن مسکین خودداری می

 پذیر  بهره بردن معنوی از نماز با پذیرش یتیم، تشویق در طعام مسکین و کمک به دیگران، امکان

 شود. می

  خداوند در دین خود بین احکام فردی و اجتماعی تفاوتی نگذاشته است. و هر یک را به منزله ظاهر و

 طن دیگری قرار داده است. با

 .غفلت از جنبه اجتماعی و تبدیل شدن به یک حرکت اجتماعی بسیار خطرناک است 

 بهره بودن از منافع الهی آن است. سهو از نماز به معنای غفلت و بی 

  نمازی که انسان برای منفعت شخصی )مادی( بخواند، نمازی ریایی است. نشانه ریایی بودن نماز در

 اگر فرد از طریق دیگری به آن منفعت برسد آن نماز را ترک خواهد کرد. )مگر به عادت( این است که

  دیده شدن برای هر انسانی بسیار مهم است. اگر نتواند خود را برای خدا مهیا کند تا فقط توسط او دیده

 شود. شود دچار ریا می

 های خود فخر نموده دیگران را  اراییکنند، در واقع به د های زندگی دیگران منع می کسانی که از حداقل

 شوند.  کنند این افراد قبل از آنکه منع ماعون کنند، دچار همز و لمز می بی دست و پا فرض می

 .رسیدگی به احوال بندگان خدا معیاری است در قرب یا بعد انسان از خدا و دین خداست 

 با دیگر افراد جامعه باشد.تواند بهانه کمک و ارتباط او های انسان میترین داشتهساده 



 تدبر در سوره با نزدیك شدن به غرض آن 

 است.در عبادات فردی و اجتماعی ترین مؤلفه امامت در جامعه ارائه و اجرای صحیح دین  مهم -1

های اجتماعی پذیرش منطقی و صحیح یتیم و سعی در برطرف کردن چهره فقر و  شاخصه عبادت -2

های فردی نماز است. این دو شاخصه با هم میزان شده و  عبادتمسکنت از جامعه است و شاخصه 

 ای برای کمال آفرینی آنهاست. ارتباط تنگاتنگ آنها نشانه

ها نیز از  های آن از وظایف رهبری جامعه است و پرهیز از این آسیب داری و آسیب تبیین دین و دین -3

، آنها را های دیندارانساندادن هشدار به  مبارکه ماعون باسوره  ف قطعی پیروان دین است. بنابراینوظای

  دارد.از تمسخر کردن دین و طلب آن برای منافع شخصی برحذر می

 واژگان کلیدی

 بر اساس مطالعات انجام شده واژه تکذیب، دین، صاله در زمره واژگان کلیدی سوره است.

 تدبر ادبي

 11اعراب سوره -1

است. رأیت فعل ماضی و فاعل آن انت است. الذی موصول و استفهام  ههمز)أَ رَأَیتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ( 

 یکذب بالدین صله است. بالدین متعلق به یکذب است. جمله صله در محل مفعول دوم برای رأیت است. 

ی است که در شرطدر جایگاه فاء جواب شرط است، زیرا جمله در جواب )فَذلِکَ الَّذِی یَدُعُّ الیَتِیمَ( فاء 

پس آن کسی است که یتیم را « شناسیخواهی بدانی یا اگر او را نمی اگر می»دیر است و آن این است که تق

  ه است.و جملة یدعّ الیتیم صل آن بوده و الذی خبر اذلک مبتدراند.  از خود می
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مستتر  آن فاعل و یحضّ فعل مضارع مرفوع و ه استو ال نافیه طَعامِ المِسکِینِ( واو عاطف  )وَ ال یَحُضُّ عَلى

 به یحضّ است.على طعام المسکین متعلقان که در تقدیر هو است. 

 آن است. و للمصلین خبر اویل مبتدنتیجه است و )فَوَیلٌ لِلمُصَلِّینَ( فاء 

ساهون ه و عن صالتهم متعلق ب او هم مبتداست مصلّین نعت برای )الَّذِینَ هُم عَن صاَلتِهِم ساهُونَ( الذین 

 است. الذینه صلمحلی از اعراب ندارد چون  هاسمی هو جملاست 

آن یراءون خبر  هو جمل اهم مبتد قبلی بوده،الذین برای )الَّذِینَ هُم یُراؤُنَ وَ یَمنَعُونَ الماعُونَ( الذین بدل 

یمنعون اول مفعول است. یراءون  بریمنعون الماعون عطف  هو جملبوده الذین برای  هصل هجملاست. این 

 .دوم آن است و الماعون مفعولمحذوف 

 قالب بیاني -2

حالت پرسشی برای فعال کردن قدرت فکر تا رسیدن به مرحله تعقل و سوره با استفهام آغاز شده است و 

شود که نظام تکذیب توجه دادنی است و بر مبنای توجه بنابراین اینگونه فهم می بهره گیری از علم است.

 بنا شده است.

توان بدین ترتیب می باشد.نگریستن به هر وسیله است و از آثار رویت: علم و تدبر میرای به معنای مطلق 

توان به هر فردی و در هر سنی نشان داد. گفت کلمه رأی نشان از نظام مراتب دارد. زیرا هر چیزی را نمی

 برای فهم یک مطلب باید اقتضاء مخاطب را درنظر گرفت 

تکذیب عنای به کار افتادن قوای فکر است از طریق ادراک. بدین معنا که ایجاد استفهام از حالت روئت به م

  دین، امری عینی و ملموس نیست؛ اما با ابزار فکر و عقل قابل روئت است.

شرط نشان از مراتب دارد. زیرا اگر چنین شود چنان شود. ابتدا اولی روی  در مقام جواب« فا»استفاده از 

است. و اگر  «دعّ یتیم» تکذیب گر دین دان معنی است که اولین نشانهدهد و سپس دومی. و این بمی

 بخواهیم این نشانه به ما شناسانده شود ابتدا باید نیاز به شناخت تکذیب دین فعال گردد.



شود تا باور جابی و سلبی باعث میاعمال ایدارد. ای از سلب و ایجاب را بیان میمرتبه« الی نافیه»استفاده از 

 عینیت تبدیل شود.به 

الَّذِینَ هُمْ عَن  فَوَیلٌ لِلمُصَلِّینَ »، موجب اتصال قسمت دوم سوره «فَوَیلٌ لِلمُصَلِّینَ »استفاده از فای نتیجه در 

نتیجه « فای نتیجه»نماز با وجود  به قسمت اول و مکذبین دین است. درواقع سهو در..«  صَلَاتهم سَاهُون

 تکذیب دین است.

برای مذمت شدید یا دعایی برای ضرر  به معنای بالی شدیدی که بسیار نزدیک به هالکت است. «ویل»

بنابراین متکلم فعلی را اظهار  12شود. و در اینجا در مقام انشاء غیر طلبی است.رسیدن به کسی استفاده می

 ل قرار بگیرد.تواند شاهد آن فعکند بدون آنکه مخاطب در معرض تصدیق و یا تکذیب باشد، و میمی

 سیر مراتب

کنند. ولی رابطه شوند. یعنی نسبت به هم رابطه پیدا میدارای مختصات می بر اثر نظام مراتب، موجودات

ای از وجود دارد و موجودات در هیچ حالتی عرضی نیست. زیرا هر موجودی به واسطه موجود شدن بهره

ای ا مندی از حق رابطهو بهرهای از حق دارند. ود بهرهان معنا است که همه موجودات بنا بر اقتضاء خداین ب

دهد که طولی است و نه عرضی. این رابطه حظی از وجود است که در شیء قابلیت تاثیر و تاثر شکل می

 کند.نسبت به اشیاء دیگر تولید می

 ناحیه ادراکتکذیب دین در توان گفت می 13دهداز آنجا که تکذیب کردن امری در ناحیه ادراک روی می

ریا در نماز و منع معونه در حوزه عمل و رفتار است. که ، سهو در نماز در ناحیه توجهگیرد. صورت می

هر چند ریا در بسیاری مواقع قابل رویت نیست و امری درونی است اما به هر حال  نمود بیرونی دارد.
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نبیند، اما خود فرد متوجه سهو نماز خود هست، سهو در نماز را شاید کسی  های عینی نیز دارد. درواقعنمود

 نماز ریایی تا حدی رفتاری است و منع معونه کامال در حوزه رفتار و ارتباطات اجتماعی است.

ه شی در ناحیه توجه و بخشی در ناحیبخبا توجه به مطالب بیان شده، بخشی از سوره انتزاعی و ادراکی، 

 باشد.می هارفتارها و عکس العمل

شود. بدین معنا که ندیدن باعث خلط احکام الهی در هر عرصه می توجه به نظام مراتب و ندیدن آن، عدم

 گردد.مراتب، موجب اجرای حکم کلی و یکسان در هر مرتبه می

 کند.شود بفهمیم هر مکذب دینی، دع یتیم و عدم حص اطعام مسکین نمیای دیدن سوره باعث میمرتبه

بلکه هدف در قسمت اول  شوند.تمام مکذبین و یا تمام مصلین بررسی نمیرکه ماعون مبادر سوره بنابراین، 

کنند؛ و در قسمت سوره مکذبینی است که یتیم را از خود رانده و دیگران را به اطعام مسکین تشویق نمی

از دادن  دوم منظور نمازگزارانی اسست که در نماز خود سهو دارند و همچنین علی رغم ریا داشتن در نماز،

 کنند.خودداری میغیره هدیه و  وسایل خود به نیازمندان اعم از قرض و یا

گیرد، وقایع متناسب با آن بستر ها و بسترهای مختلف قرار مییک جریان وقتی در عرصهباید درنظر داشت، 

 و بستر قابل روئت است.ریان در تمام آن عرصه دهد. در اینصورت آن جاز خود بروز میرا 

ذیب دین ممکن است تبعات زیادی داشته باشد، اما در این سوره در مورد دع یتیم و عدم حض اطعام تک

 مسکین سخن گفته شده است.

عرصه  یک اتفاق در سه عرصه به نمایش گذاشته شده است و هر بروز متناسب با آن عرصه است.بنابراین 

 ادراکی، عرصه توجهی، عرصه اجتماعی انسان و رفتار.

شود. اگر این امر عوامل و اقتضای خودش بررسی میام مراتب هر چیزی سر جای خودش است و با در نظ

 گردد.های نامبرده شده جاری میدر نظر گرفته نشود حکم واحد برای هر یا از عرصه

 



 بررسی عوامل ایجاد تکذیب دین در ابعاد فردی و اجتماعی  رویت تکذیب دین 

 نمودار سوره:

 

 

 

 

 +  ال یحض علی طعام المسکین دع یتیم    

 عامل                                                                                                      اقتضاء آفرین 

 

 

 منع ماعون+ ریا   

 

 

آفرین هستند و در سیر پایین به باال با عامل این چرخه و مراتب رو به ها اقتضاء در سیر باال به پایین، مولفه

 رو هستیم.

 

 

 

 

 

 تکذیب دین

 

 سهو در نماز

 

 یرأ



 دین: مراتب نظام دستگاه
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 اقتضاء آفرین                                                                                                                    

 

 نماز           توجه                                              رفتاردع یتیم                                                      

 عامل                                                                                                          

 منع معونه                     عدم حض اطعام مسکین                       ریا                               سهو                                   

 

 

 دین

 صدق/

 کذب

 توبیخ نفی



باشد. واقعیت یعنی امری که عینیت دارد و تکذیب مقابل صدق و حق است. به معنای آنچه مخالف واقعیت و حق می

حق یعنی امر ثابت. تکذیب چیزی که مطابق حق است را آنکونه ندیدن و این امر خودش منجر به محرومیت از حق و 

 شود.واقعیت می

ای اعتراف و اقرار نسبت به تطابق آنچه که واقعیت دارد با حق است. در واقع اگر امری با حقتطبیق داده تصدیق به معن

 شد، تصدیق است و اگر تطبیق داده نشد تکذیب است. 

دین به معنای خضوع و انقیاد در قبالل یک برنامه مشخص یا مقررات معین. اطاعت، تعبد، تسلیم در برابر حکم از لوازم 

 ست. بنابراین دین برنامه مشخصی است که فرد نسبت به آن خضوع و انقیاد دارد.دین ا

تکذیب دین به معنای نداشتن یک برنامه مشخص و یا عدم خضوع در برابر این برنامه است. بنابراین فرد یا برنامه و 

طاعت و عبودیت است. و یا فرد شناسد ولی به آن پایبند نیست، که این امر به معنای عدم امقررات مطابق با حق را می

 شناسد، و این امر از سرِ جهل است.برنامه و مقررات مطابق با حق را نمی

از آنجا که خداوند تکوینا برای تمام موجودات برنامه و سیر مشخصی قرار داده است، تمام موجودات برای ادامه حیات 

-انقیاد نسبت به آن برنامه هستند. و تنها انسان به عنوان اشرف مخلوقات در عرصه زندگی می خود ملزم به خضوع و

-تواند اختیارا این برنامه را تصدیق و یا تکذیب نماید. انسان به میزان عدم تبعیت از احکام الهی دچار تکذیب حق می

 شود

 ه و رفتار قرار دارد. های ادراک، توجدر دستگاه ارائه شده، دین به عنوان محور مولفه

 ادراک 

 

 

توجه     رفتار 

  

 دین



هایی است که نظام آن به صورت چرخه حرکت از ابزار رویت، مولفه ادراک به عنوان راس این دستگاه خود دارای مولفه

 باشد.به رویت و سپس فای شرط است که بیانگر مراتب می

 أ                                                                                                           

 

 فا                            رأی                                                                                             

هایی است که توبیخ در محور قرار گرفته است. بدین معنا که برای رهایی از این چرخه توجه مولفهمولفه توجه دارای 

 های دیگر آن است.یا از مولفهل در راس آن قرار گرفته و سهو و ربه انشاء غیر طلبی الزم است. ص

 ای در عرصه درونی انسان است دارای حالت توبیخی و بیانگر مرتبه

موصول قرار دارد و با ارائه تعریفی از اجزای جمله در صدد توضیح کالم و رفع  در مقام که « الذین»به واسطه کلمه و 

 توان گفت جمعیتی را مد نظر قرار داده و می 14ابهام از آن است 

 صل           در مقام جمع، در مقابل مفرد است.                                                                

 

 ریا                         سهو                                                                                                             

 هایی است که نفی در محور آن قرار گرفته و به معنی نفی و ایجابی است.مولفه رفتار دارای مولفه

 دع یتیم                                                   شود.مدل نفی در مرتبه بیرون انسان مطرح می این

   مال مصداقی استشود و امری کامنع ماعون در روابط اجتماعی مطرح می

 مسکین که با معیشت و نیاز مردم ارتباط دارد

 منع معونه                                       عدم حض اطعام                                                                         
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 های تدبر ادبیروش 8های تدبر در قرآن ج آموزش روش 

 صدق/

 کذب

 توبیخ

 نفی



 نتیجه گیری

  خداوند تبارک در این سوره مفهوم انتزاعی تکذیب دین را در مراتب مختلف نشان داده است و بدین ترتیب در

 های مختلف مصادیق آن قابل روئت شده است. عرصه

 باشد. رویت به عنوان ابزار دیدن تکذیب دین است که نتیجه آن تفکر و تعقل می 

  .بنا براین، برای فعال شدن تفکر و تعقل از انتزاع شروع کرده تا به عینیت و مصداق برسد 

  .و از این طریق با ریزش نظام مفهوم به مصداق رو به رو هستیم 

 شود.های اجتماعی ختم میشروع شده به توجه رسیده و در نهایت به رفتارها و عرصه ادراک از ای کهچرخه 

 .این سیر قابلیت اقتضاء آفرینی دارد. بدین معنا که سیستم ادراکی اقتضاء رفتارهای اجتماعی را بوجود میآوردند 

 ی اجتماعی به ناحیه توجه و نهایتا در قوس صعود و چرخه به سمت باال؛ یعنی حرکت از سمت رفتارها

 ادراکات، با عامل ایجاد روبه رو هستیم.

 .در این سیر رفتارهای اجتماعی عامل ایجاد ادراکات اشتباه و نهایتا تکذیب دین هستند 

 ها و مراتب رشد را داردهای اقتضاء آفرین قابلیت تولید شاخصهتوان گفت مولفهبر این اساس می. 

  شناسی و ارائه راهکارهای تربیتی است. قابلیت آسیبدارای های عاملی و مولفه 

  توان به نتایج زیر رسید:می هانگاه اقتضائی و شناسایی شاخصهبر اساس دستگاه ارائه شده در مراتب مختلف با 

 های رشد:در مرتبه رفتاری به عنوان شاخصه -1

 محیط توسط والدین و مربیاستفاده از رفتارهای سلبی و ایجابی در ایجاد شناخت  -

بهره گیری از رفتارهای سلبی و ایجابی در راستای منع معونه و عدم منع معونه و آموزش کارکرد آن در  -

 زندگی

 توجه خاص به اطعام مسکین در الیه ظاهر از طریق توضیح رفتارهای سلبی و ایجابی -



 و غیره -

 های رشد:در مرتبه توجهی به عنوان شاخصه -2

 واع توبیخ و در برخوردهای ریا آمیزاستفاده از ان -

 تشویق رفتارهای خالصانه و عاری از ریا -

 های توجهی جهت جلب متربی در راستای عدم ریا و انجام اعمال مخلصانه و بالعکساستفاده از شاخصه -

های توجهی توجه نشان دادن به صل به عنوان زیباترین نوع ستایش در تمام سطوح زندگی از طریق مولفه -

 های رشد از طریق تشویق و توبیخ متناسب با سن.اسب با دورهمتن

 و غیره -

 : ی رشدهاشاخصهبه عنوان  مرتبه ادراکیدر  -3

 استفاده از استفهام برای برانگیختن و ایجاد توجه یا توبیخ برای رساندن غرض. -

 دیدن ابزار تفکر و تعقل است. -

 توجه به نظام مراتب  -

 و غیره -

  و نگاه آسیب با نگاه عاملی و ارائه راهکارهای تربیتی و مهارتی مراتب مختلف بر اساس دستگاه ارائه شده در

 :توان به نتایج زیر رسیدمیدر الیه رفتار، شناسی 

به عنوان راهکار تربیتی و مهارتی در راستای شکستن چرخه تکذیب  بستر اجتماع و رفتارهای اجتماعیدر  -1

 دین:

 .ز عدم منع ماعون شروع کردتوان امی  -

 ر اطعام مسکین به یتیمان پرداخت.و سپس با تشویق د  -

 ن را جاری کرد.ر روابط اجتماعی قوانین حاکم بر آو اینگونه با قواعد نفی و ایجاب د -



 و غیره -

 :تواندر بستر توجهات که الیه درونی تر است، به عنوان راهکار تربیتی و مهارتی می -2

 از اصالح توجه در زمینه ریا و مهم بودن نظر دیگران و نفع و سود مادی شروع کرد.   -

 خواهد دیده شود و در منظر مردم مهم و بزرگ جلوه کند. ریا کننده می -

 و سپس با توجه در مراتب مختلف سهو در نماز و باال بردن توجه در نماز شروع کند. -

عنوان زیباترین نوع ستایش در تمام ارکان زندگی خود توجه به انواع صل نشان داده و صل را به  -

 جاری کند.

 و غیره -

 توان:در بستر ادراکات که الیه کامال درونی است، به عنوان راهکار تربیتی و مهارتی می -3

 نتایج کار ها دقت کرد. به نظام مراتب توجه داشت و در« فا»با توجه به  -

رد توجه کرده و مراتب افراد را در نظام رشد درنظر به سن جسمی و عقلی ف« رأی»با توجه به کلمه  -

 بگیریم.

 در ابتدای سوره به غرض سوره توجه نشان دهد.« أ»با توجه به  -

 های سوره فعال کند.و تفکر و تعقل خود را با توجه به گزاره -

 و غیره -

 

 

 

 


