
@GeraFekr  طرح مطالعاتی چشمه 

  تفسیر سوره والعصر - تمثیالت کتاب رشد
  نویسنده کتاب: علی صفایی حائري

  
  مقدمه

 قرآن و دریا -1

  )7(صفحه  .قرآن دریایى است عمیق، گسترده، پربار
 استخر و چشمه -2

روش دادن، چشمه را کاویدن ها. ها هستند، نه برداشتمهم روش
وگو کردن، استخر را به آب بستن. و چه ها گفتاست و از برداشت

  )7(صفحه  .داند که آب چشمه بهتر از آب استخر استکسى نمى
 موجِ دریا -3

کنند، راهنما، حرکت مىوسیله، بىروش، بىآنها که در این دریا، بى
دهند چیز را از دست مىآورند، که همه نه تنها چیزى به دست نمى

سپارند. (پس بی روش گذارند و به موج مىو خویشتن را جا مى
  )8(صفحه  نمیتوان حرکت کرد)

  
١ 
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  هاى ستمگرها و شتاببحران
 همچون غباري در فضا -4

ها، حدود ها، فکرها، کارها و رابطههاى بحرانى تاریخ، کلمهدر لحظه
در این مرحله،  شوند.خالى مىدهند و از مفهوم خویش را از دست مى

ها و ها و در نتیجه حدها و مرزها و در نتیجه قانونقدرها و اندازه
ریزند، هر کس در هر کارى و هر کلمه در هر جایى ها در هم مىضابطه

چرخد و جایگاهى زند و سرگردان مىو هر فکر در هر سرى، ساز مى
 ضا چکار باید کرد؟!)ندارد، همچون غبارى در فضایى. ... (در این ف

  )11(صفحه 
  

  هاها و ستمدیدهقربانى
  راه

 بنديقفسه -5
شوند و ها نمىدیگر بازیچه حادثه، اندهایى که سازمان گرفتهدل

بندى شده و تنظیم گردیده، اى که قفسهمغازه بینند.بحران نمى
هاى گیرند، اما دکهّهاى زیاد آن به راحتى در دسترس قرار مىجنس
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شان پخش و رها و زیر پا افتاده است، دست هم و شلوغ که اجناسدر 
هایى که بر اساس دل زا و وقت کش هستند.و پاگیر و خستگى

در حالى که هزار کار  ،اندبندى کردهها، کارها را ردهاهمیت حادثه
دارند، بیش از یک گرفتارى برایشان نیست؛ چون در یک لحظه، 

اى است که اهمیت ن کار و آن حادثهگرفتارى ما فقط مربوط به آ
  )13(صفحه زیادترى دارد و ضرورت بیشترى. 

  روهاپیاده -6
هاى بزرگ و روها دور است، براى سرعتهایى که براى پیادهراه

   گیرد.هاى سریع نزدیک است و وقتى نمىوسیله
رسانند که تازه کارها ها، در یک ساعت، کارى را به پایان مىورزیده
  .روز از انجام آن عاجز هستند در یک

اند و غرامت سنگینى ها را دیدهوضیح: کسانى که ضرر شتابت
اند و با اند و به سازمان فکرى و نظام ذهنى محکمى رسیدهپرداخته
اند، به آن دقت و ها این سازمان را برپا کردهها و ضرورتاهمیت

که وقت اى را کنترل کنند بدون آنرسند که هر کلمهسنجشى مى
  )15(صفحه . زیادى را تلف کرده باشند
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 هاورزیدگی با وزنه -7
رسانند که تازه کارها ها، در یک ساعت، کارى را به پایان مىورزیده

  در یک روز از انجام آن عاجز هستند.
توان از دقت در مسائل جزیى و براى رسیدن به این ورزیدگى، مى

ها و حاکم بیرون آمد و دقتهاى شروع کرد و از زیر آوار عادت
  ها را در برخورد با هر مسأله به کار گرفت.سنجش

مسائل اند، ل جزیى، دقیق و آماده شدهبه این گونه آنها که در مسائ
هاى کوچک نگرند. کسانى که از وزنهبزرگ را سطحى و ساده نمى

 افتند.هاى بزرگ از پا نمىاند، در زیر وزنهورزیدگى را هدیه گرفته
  )15(صفحه 

 ترازو و میزان -8
هاى ورزیده، از سرگردانى نجات با ترازوهاى دقیق و میزان

  )16(صفحه  یابند. (آن ترازوها و میزان ها کدامند و چیستند؟)مى
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  هاى قرآنواژه
  باز و...ودلجانماز آبکش و دست -9

گفتیم و به هر ما به هر کس که ساده و جانماز آبکش بود، مؤمن مى
گفتیم زد، متقى مىکشید و لب به جام ما نمىکس که از ما کنار مى
گفتیم و هر کس که شد، محسن مىباز مىودلو هر کس که دست

گفتیم و هر کس که دهانش همراه تسبیحش گردید، صابر مىرام مى
  گفتیم.شد، ذاکر و شاکر مىباز و بسته مى

بر و شاکر و ذاکر و و و ما به این گونه با مؤمن و متقى و محسن و صا
هاى دقیق و عادت کرده بودیم و اکنون که با قرآن و آن کلمه

کنیم و ها را مطرح مىکنیم، باز همانبرخورد مى مشخصهاىتیپ
کنیم و فهمیم و یا بهتر بگویم نفهمیده با آنها بازى مىها را مىهمان

د که ما بدون شونماییم و این ستم از آنجا شروع مىبر آنها ستم مى
ایم و با الفاظ ها و لفظها رسیدهرسیدن به معنا و مقصود، به کلمه

 ایم.ایم و آنها را در برخوردها به رخ یکدیگر کشیدهخالى انس گرفته
  )16(صفحه 
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 کشیتشنگی، پرخوري، هضم و شیره -10
جوشیدیم شدیم و در خود مىاگر ما با حرکت فکرى همراه مى -

کردیم و آنگاه در به در به ها را درك مىها و مفهومو مطلب
در آن لحظه که به یک کلمه  گشتیم،مىها دنبال کلمه

هاى به آب گرفتیم و همچون تشنهرسیدیم، از آن بهره مىمى
    کردیم.ذب مىچشیدیم و جقطره مىها را قطرهرسیده، کلمه

ایم و پیش از آنکه به ما پیش از آنکه تشنه شده باشیم، نوشیده -
ها گالویز شده باشیم، خود را تلنبار اشتها آمده باشیم و با سؤال

ها ایم و پیش از آنکه به معناها دست یافته باشیم، به کلمهکرده
داریم، ایم و با آنکه زیاد ایم... و این است که باد کردهرسیده

نى و پرخورى فکرى رمق هستیم و به امتالى ذهمریض و بى
  ایم.دچار شده

اسفناك اینکه، این بیمارى و این پرخورى، همه گیر شده و 
تر اینکه، این بیمارى در ابتدا به عنوان یک افتخار و اسفناك

رفته گردد، اما رفتهنشانه سالمتى و روشنفکرى هم قلمداد مى
آورد و و ضعف ذهنى را به دنبال مىسنگینى و خستگى 

   رساند.بست مىروشنفکر تلنبار شده را به بن
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اینها با اینکه خیلى دارند، فقیر هستند؛ چون پیش از سؤال، به 
  اند و پیش از عطش، به آب.ها رسیدهجواب

هاى بنیادى است که بتواند به دواى اینها همان طرح سئوال -
توانند با تفکرات سازمان گرفته تفکرات آنها سازمان بدهد تا ب

به مطالعات خویش سر و سامانى بدهند و آن را هضم کنند و 
  )17(صفحه  کشى نمایند.شیره

 تنور داغ و چسباندنِ نان -11
هاى تر از این مطالعات دستورى و کتاب خواندنحاصلهیچ چیز بى

ها، پیشنهادى نیست که پیش از طرح سؤال و جوشش پرسش
  شود.هاى شعارزده مىها و نو مسلمانتازه راه افتاده گیرگریبان

خواهند دیگرى را به راهى و به تفکراتى و به مطالعاتى کسانى که مى
ها را فراهم سازند و تشنگى را وادار کنند، ناچارند که زودتر زمینه

در طرف بریزند و تنور را داغ کنند و سپس نان بچسبانند و مطالبى 
  )19(صفحه  ر دسترس بگذارند.هایى را دو کتاب
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  خُسر
  اتاق -12

براى شناخت اینکه براى چه هستم، باید بدانم با چه چیزهایى 
توان کشف کرد که این هستم. از وسائلى که در یک اتاق هست مى

اتاق براى چیست و براى چه آفریده شده. از استعدادها و نیروهاى 
چیست و براى چه آفریده توان کشف کرد که او براى انسان هم مى

  )20(صفحه  شده است.
 معدن -13

هاى دور این سئوال که براى چه هستم طرح شده براى من از سال
کند و در یک مرحله بود. انسان در یک مرحله خودش را کشف مى

کند و در یک مرحله به استخراج این معدن را استخراج و تصفیه مى
دهد و آنها را به صورت مىهاى تصفیه شده شکل ها و آهنشده

رساند. ولى آورد و به تکامل مىها و ابزارهاى گوناگون در مىماشین
شود که پس از شکل گرفتن و به جا خالصه نمىمسأله در همین

هاى تکامل رسیدن، نوبت رهبرى کردن و جهت دادن به ماشین
  رسد.تکامل یافته مى
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اى باالتر از شکل گرفتن لهبه این گونه بود که یافتم انسان براى مسأ
و تکامل یافتن باید بکوشد؛ چون تنها این کافى نیست که شکل 
بگیریم و در ابعاد وسیع ماده و معنا تکامل پیدا کنیم، زیرا با این 

آید و بست و عبث و پوچى زودتر پیش مىتکامل یافتن، مسأله بن
  )21-20(صفحه  گردد.تر مطرح مىعمیق

 کماشین و ترافی -14
ها را و تکامل ترین وسیلهکسى که بهترین ماشین را و شکل گرفته

بست و ترافیک و ها را با خود دارد مسأله بنترین مرکبیافته
  فهمد.تر مىکند و عمیقها را بیشتر احساس مىمحدودیت

انسانى که در دو بُعد ماده و اخالق شکل گرفته و به تکامل رسیده، 
ترى بست و عبث و پوچى عمیقندارد، به بناما جهت ندارد و راه 

  )21(صفحه . گرفتار خواهد شد
 هاابزارها و ماشین -15

اى که انسان فکر و عقل و دلش را مثل ابزارها و آن لحظه
هایش شکل بدهد، آیا آن روز این استعدادهاى شکل گرفته ماشین
   کنند؟ترى را سبز نمىهاى بزرگبست نشسته، بحرانو به بن
  )22(صفحه 
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  رشد یا تکامل
  ضرورت رشد

 گندم و زمستان -16
سپارند، آنهایى هستند که وسعت ها را به خاك مىکسانى که گندم

اند و اند و نیازهاى عظیم را شناختهخسیس زمستان را فهمیده
آنها که راه دراز و وقت کم را  ها را زیاد کنند.خواهند گندممى

  را زیاد کنند و رشد بدهند.اند، مجبورند که خود فهمیده
اند و اگر سنجند، اگر زندهاینها زندگى و مرگ را با همین معیار مى

  میرند، به خاطر همین زیاد شدن است.مى
شان تالوت تکرار نیست و مرگشان، گم شدن و از دست رفتن زندگى

  )27(صفحه  و خودکشى نیست.
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  رشد عوامل
 هاگیاهها و بارور شدن گندم -17

هایى نیاز دارد که ها، به عاملها و بارور شدن گیاهزیاد شدن گندم
  باید فراهم شوند:

  خاك و آب و هوا و کود و و و
  ها و خطرها.هایى که باید برطرف شوند: آفتو به عامل

ها، گاهى عوامل انحطاط و خشک شدن هستند و گاهى و این عامل
  بارى.عوامل رکود و ایستایى و بى

 عوامل انحطاط، عوامل رشد، انسان هم با همین عوامل همراه است:
  )28(صفحه  عوامل رکود.
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  هاسرمایه
  نیازها

  ها و بازارهاسرمایه -18
ها هایى دارد. در فاصله تولد و مرگ بر روى این سرمایهانسان سرمایه

  دهد.هایى انجام مىتجارت
اندازد. ناچار هایى به جریان مىتیمچهو این سرمایه را در بازارها و 

باید بهترین بازار و بهترین خریدار را بشناسد و بهترین میدان 
بار هاى خسارتسودآفرین را جوالنگاه خود بسازد و از تجارت

نهایت راهى را که در هایش رشد کنند و توشه بىتا سرمایه«بگریزد 
  )31(صفحه  ».پیش دارد فراهم سازد

  از و پاهاي نیرومندراه در -19
یابیم و چون انسان از ما از عظمت استعدادهاى انسان، ادامه او را مى

نهایت ادامه خواهد داشت نهایت سرمایه برخوردار است، پس بىبى
نهایت راه باید استعدادهایش را بارور کند و پاهاى و براى این بى

راى طور که بهایى بسازد، هماننیرومندى پرورش دهد و مرکب
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هایى تهیه نمود رسیدن به ماه، استعدادهایش را بارور کرد و مرکب
  هایى را پشت سر گذاشت.و راه

انسان باید در این محدوده هفتاد ساله پاهایى تربیت کند و 
هایى براى هایى را زیاد نماید و توشههایى بیابد و سرمایهمرکب

حرکتش را دنبال نهایت راه بردارد و سپس راهش را شروع کند و بى
  )32(صفحه  نماید.

  راه بی نهایت -20
نهایت و این است که هر چقدر توشه بردارد على راهى دارد تا بى

نهایت، صفر است و هیچ چیزى نیست؛ چون هر مقدار در برابر بى
  )33(صفحه  است و کم است.

  
  مشتري -21

عظیم خبر اند و از این استعدادهاى آنهایى که این راه دراز را دیده
وجوى خریدارى که دارند، اینها در فکر بازارى هستند و در جست

ها را بارور کند که بیشتر سود بدهد و زیادتر بهره برساند و سرمایه
  )33(صفحه  مگر در این راه به جایى برسند.
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  توپ بازي و مهمانی! -22
ز ها سر بانشینند و از بازىکنند و آرام نمىاینها دیگر درنگى نمى

شوند که کنند و به بازى گرفتار مىزنند. کسانى درنگ مىمى
تر بودیم، مشتاق بازى و توپ بودیم، ندارند. وقتى که ما بچههدفى

گفتیم تا نشستیم تا ما را به بازى بگیرند، تملق مىدر انتظار مى
مان کنند، شدیم تا نزدیککردیم و دور مىمان بدهند و قهر مىراه

ها نگاه ها و بچهکردیم دیگر به توپهدفى پیدا مىاما همین که 
خندیدیم و اگر کردند مىمان مىکردیم، حتى اگر دعوتنمى

  کردیم. چرا؟زدیم و فرار مىکشیدند، نق مىمان را مىدست
مگر توپ همان توپ نبود و بازى همان بازى محبوب نبود؟ چرا اینها 

بودیم، ما هدفى داشتیم و ها بودند، اما ما دیگر آن ناش همانهمه
  )33(صفحه  خواستیم برویم...لباسى به تن کرده بودیم و مهمانى مى

  توپ بازي و لباس پلوخوري! -23
هاست و آنها که ها براى آوارههاست. بازىها براى بیکارهسرگرمى

اند جایى دارند و آنها که کارى دارند و آنها که به مهمانى دعوت شده
 ها کارى ندارند.ها و با بازیچهاند، دیگر با توپپوشیدهو لباس ضیافت 

  )34(صفحه 
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  قرض، وسط مهمانی! -24
اى بزرگ ساخته باشد و در قرضش مانده اید که کسى خانههیچ دیده

هایش در دود و چگونه حتى درمهمانىباشد، چگونه روز و شب مى
  )35(صفحه  وجوى کار خویش است.جست

  
  بازارها و خریدارها

  پر رونق تاجر و بازارِ -25
نهایت سود بیاورد و باید در این وقت کم به تجارتى دست زد که بى

باید به دنبال خریدارى رفت که پولش نقد باشد و بازگردان داشته 
(صفحه  وجوى بازارى بود که رونق داشته باشد.باشد و باید در جست

37(  
  چراگاهِ عمر -26

اگر این خلق، از فرزندم گرفته تا زنم تا پدرم تا مادرم و دیگران به 
من چیزى دادند و برایم لذتى آوردند باید بسنجم که چه چیز از من 

اند؟ مغز من و اند از من نگرفتهاند. آیا اینها بیش از آنچه دادهگرفته
دل من و عمر من به سوى آنها رفته، سرم شده مستراحشان و دلم 
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شان، شان و عمرم شده چراگاه و جوالنگاهانبار جهودها و بتخانهشده 
ام و ها شدهها و هوسدانم، فقط اسیر عادتکه چى؟ خودم هم نمى

   ام.ام کارى نکشیدهاز فکرم و سنجشم و اراده
 همه و بخشدنمى خسّت خاطر به که است یهود همان (ناشر: جهود

 یافت انبارشان در چیزى هر جهت همینبه کند، انبارمى را چیز
  )38(صفحه  ).شودمى
  گزیده شدن بار دو سوراخ یک از -27

ها و سودها را محاسبه کرده بودم، هیچگاه دو بار ضرر اگر تجارت
  )39(صفحه  شدم.دادم و از یک سوراخ دو بار گزیده نمىنمى
  تاجرِ بوقی!! -28

و با این همه ام من با این همه پا، فقط تا توالت و آشپزخانه رفته
ام، آن هم در دهى که حمام ندارد و سرمایه، فقط بوق حمام خریده

  قدرت جذب این همه بوق را ندارد.
ورى پرداخت و به اش به پیلهاین داستان تاجرى است که با سرمایه

شهرى رسید که در آن بوق زیاد بود و خیلى ارزان و تاجر وسوسه 
  اش را بوق خرید.شد و تمام سرمایه
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خریدند تا هنگام سحر به این ها بوق را براى حمام مىو در آن زمان
  گونه اهل دل خبردار شوند و خود را به آب بزنند.

هنگامى که تاجر به شهر رسید کسى نبود که بوق او را بخرد و بازارى 
نبود که آن همه بوق را جذب کند. حداکثر چند تایش آب شد و 

المثلى براى این داستان شده ضرب اش باد کرد و متورم شد. وبقیه
  )39(صفحه  سنجند.کنند و بازار را نمىآنها که تجارت بوق مى

  به مستراح چسبیده!! -29
هاى متعدد، هاى گوناگون و اتاقمن از خانه وسیع وجودم با قسمت

ام، در حالى که ام و به آن مشغول شدهفقط به مستراحش چسبیده
طور که دست و پا و موى و شد. همانمنظم مىها باید تمام این اتاق
دهم، باید دل و مغز و فکر و عقل کنم و پرورش مىاندامم را منظم مى

نهادم و در دادم و در جاى خود مىام و روحم را پرورش مىو اراده
  )39(صفحه  انداختم.جاى خود به جریان مى
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  هاخسارت
  هاپیرِ زال و عتیقه -30

اند و چیزى به من باز چیزى ندارند. چیزى به من ندادهاین خریدارها 
دانم چه از برم به خاطر این است که نمىگردانند و اگر لذت مىنمى

ام. درست مثل آن پیرزال که بشقاب عتیقه را با یک دست داده
دست بشقاب گلى رنگ مبادله کرده بود و خوشحال بود و لذت 

توانست صد هزار تا از ب مىبرد، غافل از آنکه با همان بشقامى
ها را یکجا بخرد و درست مثل آن کودك که اسکناس همین

رود که نکند کند و زود در مىصدتومانى را با ده تا کاکائو عوض مى
  )41(صفحه  طرف پشیمان شود و معامله را به هم بزند.

  طبیبِ ذُرّت فروش! -31
توانیم تمام بهشت قیمت یک لحظه ما نیست. ما در یک لحظه مى

توانیم به رضوان بیش از زمین و بیش از بهشت به دست بیاوریم. مى
رُ«و لقا دست بیابیم، که:  بَ وانٌ مِنَ اللّهِ اکْ اما در یک عمر به » رِضْ

ایم و خوشحال هم هستیم. درست مثل اینکه پشیزى قانع شده



            
 

١٩ 
 

تواند به دست بیاورد، یک اعت، هزار تومان مىطبیبى که در هر س
  )200(صفحه  سالش را به صد کیلو ذرت بفروشد، زهى زهى تجارت.

  42رشد: تفسیر سوره والعصر ؛ ص
  پل یا سنگ راه؟ -32

اگر امیر بودم، اگر بر این همه حاکم بودم، اگر زیاد شده بودم، من 
من، نه بار من، اینها  شدند پاىانداختم، اینها مىاینها را به راه مى

  )42(صفحه  شدند پل من، نه سنگ راه من.مى
  اتاق تنگ و پاي ورم کرده -33

این پاى نیرومند در این اتاق تنگ، ورم کرده و آب آورده. این موتور 
ها زنگ زده و ماتم گرفته است، بگذار در عظیم در این دوچرخه بچه

رَّد و در پهناى گسترده  (صفحه  خودش شنا کند.سفینه خودش بِغُ
43(  
  زنِ پتیاره! -34

هاى این خریدارها از دلم گرفته تا دل مردم تا جلوه دنیا و تا وسوسه
کنند، اند و چیزى ندارند. مرا زیاد نمىشان پیسى گرفتهدشمن، همه

ربایند و شاهکارشان اینکه فکر و شوند و از من مىخودشان زیاد مى
ام و فهمم چقدر بودهاند که نمىمحاسبه من را چنان مشغول کرده
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اش آن قدر ام، درست مثل همان بابایى که زن پتیارهاختهچقدر ب
  )43(صفحه  مشغولش کرده بود که فرصت طالق دادنش را نداشت.

  تیله بازي! -35
کردم و بزرگ اگر من در خودم و در اینها فکر کرده بودم، رشد مى

گردیدم، همان طور که از شدم و در نتیجه از اینها آزاد مىمى
هاى پیشینم آزاد ها و درّههاى کودکى و معشوقو بتهاى دیروز تیله
 تر باشد.رفتم که از من بزرگام. من باید به سوى کسى مىشده

  )44(صفحه 
  *گیردمى را آسمانش پرده یک افتادن که اتاقى -63

بست نداشته باشد و چه راهى بهتر دویدم که بنمن باید در راهى مى
  نهایت؟از بى

 بستدیگرى رفتم و در جاى دیگرى، ناچار به بنو اگر به سراغ 
رسم و به دیوار و به عصیان و چه بسا بمیرم و به تولدى دیگر هم مى

گیرد دست نیابم و در اتاقى که افتادن یک پرده آسمانش را مى
  او) از شعرى و فروغ هاىکتاب به (*اشاره)44(صفحه  مدفون شوم.
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  هاجبران
  نقش ایمان در رشد -1

  کارفرما -36
 کنیم، کارفرماى ما چهما در فاصله تولد و مرگ براى کسى کار مى

   هایى داریم، محرك ما چه کسى باشد؟کسى باشد؟ ما حرکت
  )50(صفحه 

  لذتِ کاکائو -37
گفتم که اینها چیزى ندارند، مصرف کننده هستند و محکوم هستند، 

دارند که بدهند، نه ند نه در آینده چیزى نه در گذشته چیزى داده
اند و نه بهشتى دارند که بدهند و اگر چشمى و گوشى و نعمتى داده

لذتى و ثروتى بوده همان لذت بچه بوده از کاکائو و همان زیاد شدن 
  )51(صفحه  ثروت بوده و کم شدن ما.

  برد فرهاد شهرتش و کند عشق را بیستون -38
الِحات« وا الصَّ مِلُ وا وَ عَ نُ ا الَّذینَ آمَ زیربناى عمل همین عشق ». الَّ

هاى صالح، همان عشق صالح و است، زیربناى کارهاى خوب و عمل
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معشوق صالح است، که: بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد 
 )53(صفحه  برد.
  صفِ تخم مرغ در زمستان -39

بینى کند. مگر نمىصبر مىانسان در راه معشوق به اندازه عشقش 
کشند و روى که به خاطر رسیدن به تخم مرغ ارزان چگونه صف مى

بینى که چگونه از خورند. مگر نمىایستند و سرما مىها مىبرف
بینى دوند و مگر نمىهاى خود مىصبح تا به شام به خاطر معشوق

ها تها به استقامرسند و از عشقها مىها به عادتچگونه از عشق
  )54(صفحه  یابند.دست مى

  اوست از عالم همه که عالم همه بر عاشقم -40
 شود، که: عاشقم بر همهکسى که عاشق حق شد، عاشق خلق مى

  )54(صفحه  عالم که همه عالم از اوست
  فریادِ ابوذر -41

بینیم که ابوذر فریادگر ها در شکل آن اثر دارند. مىشرایط و موقعیت
در زمان ابوبکر و عمر، بلکه در زمان عثمان که خلق به است اما نه 

  اند.اند و به وازدگى دست دادهخستگى رسیده
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بینیم که ابوذر فریادگر است نه دیگران، که ابوذر زبانش تیز و مى
 شده و حمایت گردیده است؛ چون آسمان بر راستگوتر از ابوذر سایه

  )56(صفحه  نینداخته.
  درختِ با ثمر -42
رساند. ق، بیکار نیست. هر کس به حق رسید، به حق مىعاش

گویند درخت زنده، شاخ و برگ و میوه دارد. به حرف آنهایى که مى
سازد. درخت دلت پاك باشد، فریب مخور. دلِ پاك، عملِ پاك مى

  )57(صفحه  آورد، مگر این طور نیست؟زنده بار مى
  نقش مؤمن در رشد -2

  ها و باك بنزینجرقه -43
ها متراکم و فشرده ها هنگامى مفید هستند که سوختجرقه

باشند. هنگامى که چند قطره بنزین متراکم بشود و در جاى خود 
اندازد و به بنشیند، با یک جرقه بارهاى سنگین را به حرکت مى

رساند، اما یک دریاى بنزین رها و آزاد بر فرض بسوزد، مقصد مى
جرقه بر فرض بزند، حرکتى برد و یک دنیا کارى از پیش نمى

   آورد.نمى
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ها و به ها و فشرده شدهها براى مؤمنها و جرقهتذکرها و سفارش
رى«برد؛ ها مفید است و آنها را پیش مىراه رسیده کْ انَّ الذِّ رْ فَ کِّ  فَذَ

مُؤمِنین عُ الْ فَ نْ دهد و ته مانده یادآورى براى اینها سود مى». تَ
  )60(صفحه  اندازد.ىاستعدادها را به جریان م

  اثر تذکر -44
گوید: در میدان بغداد مرا به جرم تشیع به چوب بستند ابن عمیر مى

ها که به صد ها زدند تا شاید سِرّى را فاش کنم. تازیانهو تازیانه
رسیدند توانم رفت و نیروى ایمانم به ته رسید، گفتم بگذار بگویم. 

اش کرده ستى که امام روانهدر این لحظه صداى دوستم را شنیدم، دو
  بود تا در این لحظه حساس تواصى به حق کند و تواصى به صبر.

رْ َموْقِفَکَ عِنْدَ اللّهِ «صدایش را شنیدم که:  کُ ر أُذْ یْ مَ نَ أِبى عُ ابْ ؛ محمد »یَ
جایگاه خودت را در نزد خدا به یاد بیاور! با این سفارش و با این اشاره 

که به ضعف رسیده بودم و به آخر رسیده ؛ منى در میان جمعیت، من
وَّیْتُ بِذلِکَ«بودم،  قَ تَ با این سفارش نیرو گرفتم و ایستادم و سِرّى ». فَ

بیرون نریختم. این تواصى و سفارش است که انسان را از این 
 اندازد.رهاند و تمام نیروهایش را به جریان مىها هم مىخسارت
  )61(صفحه 
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  نظرى کلّى به سوره
  برگ و ریشه -45

آفریند و این عمل است که ایمان را ایمان است که عمل را مى
ها سازد، همانند ریشه و برگ، این ریشه است که برگنیرومندتر مى

دهند و نفس ها هستند که ریشه را غذا مىرویاند و این برگرا مى
هایشان دهند تا حدى که با مسدود شدن سوراخدهند و رشد مىمى

  )66(صفحه  خشکد.مىریشه 
  
 
 
 


