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سّر بقا و دوام در زندگی انسان و دستیابی به خیر کثیر و منفعت حقیقی فهم معنای کوثر و 
اتصال به آن است. کوثر به معنای کثرتی است که به دلیل اتصالش به حق به دوام و بقا راه یافته 
است. اتصال به حق، شناخت مراتب حق و معیار قرار دادن آن و نیز منفعت و خیر کثیر سه 

کند. ای میها زندگی انسان را دارای شاکلهه کوثر هستند که وجود و عدم هر یک از مؤلفهمؤلف
 بدیهی است هیچگاه زندگی به سبک کوثرانه مساوی با زندگی به سبک ابتری نیست.   

بندی هویت سه کتاب پیشین که در آن پیرامون مفهوم شاکله، شاکله نفس )به عنوان صورت
شد ضرورت  بندی هویت جمعی(، سخن گفته)به عنوان صورتانسانی( و شاکله جمع 

گیری کتاب حاضر گردیده است. روی نهاد که مبنای شکلپرداختن به موضوع دیگری را پیش
 کنیم.توجه به این ضرورت را با بررسی جایگاه اثر و مفهوم شاکله آغاز می

بندی هر مولد یم، به صورتدر صورتی که مفهوم شاکله را فراتر از قلمرو انسانی توسعه ده
اثری در عالم خلق اشاره دارد، زیرا به اذن و اراده حق، مخلوقات در عرصه هستی، توانایی 

اند. هر موجودی در عالم خلق سیری را تا رسیدن به اجل خود اثرگذاری و اثرپذیری پیدا کرده
 کند. ن سیر تبیین میبندی او را در اثرگذاری و اثرپذیری در ایکند و شاکله، صورتطی می

از آنجایی که اختیار به نحو اتم و اکمل درباره موجودی به نام انسان تحقق پیدا کرده، بنابراین 
تواند کم و زیاد )وسیع و محدود( شود. محدوده و قلمرو اثرگذاری و اثرپذیری این مخلوق می
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شود. شاکله هر می به همین دلیل بررسی شاکله درباره چنین مخلوقی است که حائز اهمیت
 دهد. بندی او را به عنوان موجودی اثرگذار و اثرپذیر در هستی نشان میانسانی، صورت

رود و در صحیفه هستی یابد، از بین نمیباورها و اعمالی که از شاکله انسان و جمع بروز می
ها مال از انسانها، اثرها که بعد از صدور باورها و اعگردند. وابسته به اختیار انسانثبت می
شوند، در صورتی که صالحیت اتصال به منشأ هستی را داشته باشد، دوام و بقا دارند. جدا می

 شوند. و اثرهایی که این صالحیت را از دست بدهند، هلاک می
تواند با اینکه ظاهراً از این دنیا در این صورت هر نفسی و جمعی در صورت اتصال به حق، می

تواند اثرهایی را از خود باقی گذارد که بعد از خود ه بقا متصل شود، زیرا میبندد برخت برمی
نیز بقا داشته باشد. با توجه به این مطلب، موضوع بقا برای شاکله چه از حیث فردی و چه از 

نیز از « شاکله جریان»حیث جمعی، بسیار حائز اهمیت است. ضرورت پرداختن به موضوع 
 .خیزدچنین اهمیتی بر می

تنها مختص فعلی است که با حق مطابقت داشته باشد. امکان انتخاب و عمل برای « بقای اثر»
مطابقت یا عدم مطابقت با حق به انسان داده شده است، در عین حال مسیر کمال و رضایت 

کننده نیز قرار داده شده است. بنابراین سیر خدا به صورت روشن نیز تبیین شده و هدایت
 کند. انسان یا در مسیر بقاست یا به سوی اضمحالل سیر میفردی و جمعی 

َکذََّبْت َثُموُد َو عاٌد بِاْلقارَِعِة  *َو ما أَدْراَك َما اْلحَاقَُّة  *َما اْلحَاقَُّة  *اْلحَاقَُّة  بِسْمِ اللَِّه الرَّْحمنِ الرَّحیمِ
َسخََّرها َعَلیْهِْم َسْبَع لَیاٍل * اٌد َفُأْهلُِکوا بِریٍح َصْرَصٍر عاِتَیٍة َو َأمَّا ع *َفَأمَّا َثُموُد َفُأْهلُِکوا بِالطَّاِغَیِة  *

َلهُْم مِْن باِقَیٍة  َفَهْل َترى *َکَأنَّهُْم أَْعجاُز َنْخٍل خاوَِیٍة  َو َثماِنَیَة َأیَّاٍم ُحُسومًا َفَتَرى اْلَقْوَم فیها َصرْعی
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 *َفعََصْوا َرُسوَل َربِّهِْم َفَأَخَذهُْم َأْخَذًة رابَِیًة  *اْلُمْؤَتفِکاُت بِاْلخاطَِئِة َو جاَء ِفرَْعْوُن َو َمْن َقْبَلُه َو  *
 1ِلَنْجَعَلها لَکُمْ َتْذِکَرةً وَ َتِعَیها أُُذنٌ واِعَیٌة *إِنَّا َلمَّا َطَغی اْلماءُ َحَملْناکُْم ِفي اْلجارَِیةِ 

 تو حتمی؟ و واقعه آن ، چیست[رستاخیز] حتمی واقعه آن .مهربان بخش هستی خداوند نام به
 ثمود اما .کردند تکذیب را کوبنده حادثه آن عاد، و چیست؟ ثمود حتمی واقعه آن که دانی چه

 .شدند هلاك سرکش و توفنده تندبادى با عاد، اما و .رسیدند هلاکت به طغیانگر صیحه با
 افتاده خاك به آن در را قوم آن که کرد مسلط آنها بر پیاپی روز هشت و شب هفت را آن[ خدا]

 اىمانده باقی هیچ آنها از آیا پس .نخلند ىافتاده فرو و خالی تو هاىتنه آنها گویی دیدىمی
[ لوط قوم] شده سرنگون شهرهاى[ مردم] و بودند، او از پیش که کسانی و فرعون بینی؟ ومی

 به کیفرى را آنها پس کردند سرپیچی پروردگارشان فرستاده فرمان از شدند. و خطا مرتکب
 شما براى را آن تا .نمودیم سوار کشتی بر را شما کرد، طغیان آب که وقتی ما .بگرفت سخت

 دارد. نگاه را آن گیرنده فرا هاىگوش و گردانیم تذّکرى[ مایه]
هایی چون شود، به اسمی است که وقتی به حیثیت تداوم آن نظر می«هسِت ثابِت واقع»حق، 

یابیم. حق را به سبب جاری بودن آن در هستی و تداوم آن در سیر حیات اللت میباقی د
نامید. در این صورت حق، جریان باقی در هستی است و هر نفس و « جریان»توان انسانی، می

 جمعی که خود را به این جریان متصل کند، به جریان بقا دست یافته است. 
پردازد که به دلیل اتصال به حق، به انسان یا جمع می بندی اثرهایی ازشاکله جریان، به صورت

 دهنده خیرات باشند.توانند تداومیابند و از این رو میجریان بقا دست می

                                                           
 .12-1سوره مبارکه حاقه، آیات  1
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برای بررسی این موضوع در آیات و روایات، ابتدا به مفاهیمی که به اتصال انسان به حق اشاره 
عنوان چیستی شاکله جریان ارائه  دارند نظر شده و سپس حاصل این تأمل، در طرحی کلی به

 گردد. بعد از آن، این طرح کلی در فصول کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. می
هایی برای ارتقای اثرگذاری به عنوان قوانینی برای عمل، مهارت امید است حاصل این بررسی

 ار گیرد. سازی مورد استفاده قرشناسی و جریاندر هستی و نیز راهنمایی برای جریان
 و اما نکته آخر و البته بسیار مهمی که الزم است به آن اشاره شود:

مفهوم کوثر که همان تداوم در اتصال به حق است و در فاتحه درباره آن مفصل بحث شده، در 
همه آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السالم قابل مشاهده است، زیرا غرض و غایت 

به خدا و قطع نمودن او از غیرخداست. با این حال، در طول  همه آیات وصل نمودن انسان
تاریخ زندگی معصومین علیهم السالم که سراسرش هدایِت انسان و جامعه است، مقاطع 

های افراد، نحوی از انقطاع از کوثر به وجود آمده است. حساسی وجود دارد که به دلیل کاستی
اند، اسناد مهمی را در راستای اطع باقی گذاشتهتوجه به مستنداتی که معصومین درباره این مق

 دهد. مندی از کوثر یا همان جریان حق در اختیار بشریت قرار میبهره
برای مثال در واقعه بعد از وفات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله وضعیتی به وجود آمد که حق 

ه دلیل کاهلی و امامت و خالفت جامعه که مختص امیرالمؤمنین علیه السالم بود ب
عنصری افراد ادا نشد، خالفت واگذار شد و در نتیجه محرومیتی از جریان حق برای سست
ای چون خطبه غرّای فدکیه توسط ها به وجود آمد. در ازای این شکست ظاهری خطبهانسان

م حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها ایراد شد. مثال دیگر، دعایی است که امام علی علیه السال
ها و در واقع در ازای تن دادن به حکمیت ایراد در واقعه صفین و بعد از باال برده شدن قرآن
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ای است که امام حسن علیه السالم پس از تن دادن به صلح با اند. مثال دیگر خطبهفرموده
های هبایست در واقعه کربال جستجو کرد و نیز نمونمعاویه ایراد فرمودند. و نمونه اتّم آن را می

های ظاهری، آید. گویی در ازای این شکستدیگری که قطعًا با تفحص بیشتر بدست می
 نهایت ارزشمند به واسطه اهل بیت علیهم السالم به بشریت ارزانی شده است.عطایی بی

همه این متون خطبه و یا ادعیه در ازای واگذاری ظاهری امری محق برای اهل حق به باطل 
کننده حقیقت کوثر ایراد شده که لوازم ی در ازای قطع افراد از حق، متنی تبییناند، گویبیان شده

 و ضروریات ماندگاری در اتصال به حق را تبیین نموده است.
توجه به سیر تاریخی نزاع حق و باطل، و دقت در مقاطعی که شکستی ظاهری بر اهل حق رخ 

کند و از سوی دیگر حقیقت را بازگو میداده، از یکسو افت افراد در تالش برای اتصال به حق 
 سازد. کوثر را هویدا می

مندی از جریان حق است، به به همین دلیل احیای این متون که جبران خألهای انسان در بهره
ای که تمنای وصل به کوثر را معنای پاسداشت کوثر بوده و احیای آن برای هر انسان و جامعه

 دارد الزم و ضروری است. 
است به این متون به عنوان ذخیره پیروزی حق بر باطل ارج گذاشت و از آنها به عنوان الزم 

 بهره برد و جامعه عمل و تحقق پوشانید.« اسناد راهبردی کوثر»
 

 وصل به ثابت جاری کوثر، کلمه :فاتحه
 ان حقزمیفصل اول: 
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  وصل به حق )علم و حکم(   فصل دوم:
 برکت و خیرکثیرفصل سوم: 

 شاکله زندگی ابترفصل چهارم: 
 نهسبک زندگی کوثرا :خاتمه
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