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دارد، و رها شدن از توجه کردن به اسبابی که آرامش، آسودن و لذت بردن از حیات را از میان ما بر می
پوشی ر قابل چشمای غیلهمسأ برد،ن را در تنگناها فرو میهایی که زندگی ما و دیگراهمه محدودیت

 است. 
های مبارکه و تمرکز اصلی بر سوره «سِجِّینٍ بَ الفُجَّارِ لَفيکَالَّ إِنَّ کِتا»با تمسک به آیه رو کتاب پیش

پردازد هایی مییونس، مائده، انفال، توبه، مدثر، قلم، محمد صلی اهلل علیه و آله و فتح به تبیین چالش
ها، راه بیرون رفتن را بر او کنند و با حبس در زندان پستیار میکه زندگی انسان را به پستی گرفت

 بندند. می
شود و در پنج در مقدمه، مبتنی بر سوره مبارکه مططفین، نحوه پرداختن کتاب به این مسئله تشریح می

 شوند. ها متناظر با پنج محور توضیح داده میفصل بعدی این چالش
از منظر باورهای مانع خوب زیستن، فصل دوم موانع دریافت باید های خوب زیستن را فصل اول آسیب

های رفتاری و گفتاری که خوب زیستن را تهدید و نبایدهای مربوط به خوب زیستن، فصل سوم آسیب
دهند کند، فصل چهارم صفات منفی شخصیتی که شاکله انسان را بر خالف مسیر لطیف فطرت قرار میمی

قدر ای گراندهند. در خاتمه کتاب خطبهخوب زیستن را مورد بحث قرار میو فصل پنجم موانع عاطفی 
 از امیرالمؤمنین علیه السالم زینت دهنده مباحث کتاب و حسن ختام آن شده است.

افتد های زندگی انسان بوده و هست و در صورتی اتفاق میخوب زیستن موضوعی است که در همه برهه
 اش شکوفا شود. که انواع تفکر در انسان از جمله تفکر عینی و اجتماعی
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تفکر اجتماعی همان تفکری است که در خارج و عین، فرآیند و تأثیراتش به خوبی قابل مشاهده است. 
هایی حول آن شود، انسان یا انسانشود، مقصدی در نظر گرفته میای طرح میسؤال و نیازی از ناحیه

کنند و با ای معلوم، تعامالتی پیدا مید در بستری اجتماعی با مختصات مشخص و رابطهنیاز و مقص
شماری از شود منافع بیپیوندد. چنین حرکتی که بر محور دین انجام میمحور دین حرکتی به وقوع می

 ها را به همراه خواهد داشت.جمله الفت، تألیف و ساماندهی فضل و شکوفایی فضیلت
های اجتماعی بر اساس در جامعه نباشد حرکت -که به نام مقدس تفکر ابرار نامیده شد-کری اگر چنین تف

-باشد. رنجهای نفسانی شکل خواهند گرفت و نتیجه آن تفرقه، اختالف، استضعاف و ... میخواهش

 کشاند و برخی نیز غیر قابل جبران است.هایی که تا سالیان سال زندگی را به تباهی می
 1نلْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذیقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوظَهَرَ ا

[ ، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است، تا ]سزاىِاندفراهم آوردهمردم به دستان خود به سبب آنچه 
 .بچشاند، باشد که بازگردند اند به آنانکرده بعضی از آنچه را که

ها و دالیل عامل اصلی در فقدان تفکر اجتماعی حذف دین از صحنه اجتماع است. کاری که به بهانه
 گیرد.های گوناگون صورت گرفته و میمختلف و به شکل

حذف دین از زندگی به معنای برداشتن ستون خیمه تفکر اجتماعی است. نداشتن دینی که در بروزات 
ها را ساماندهی کند به منزله ها و حرکتعی کنترل را به دست گرفته و حاکمیت، حکومت، جریاناجتما

ساز، بسترپرور، مولد جریان ستیز، جامعهشکن، طاغوتحذف دین است. زیرا دین حنیف دینی بت
 است.در همه ابعاد دائمی تاریخی و پرورش دهنده انسانی توحیدی 
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ها را به حال خود رها کرده تا هر کاری بسته است به این معنا که انساندر تفکر اجتماعی نه دست خدا 
اند انجام دهند و نه دست انسان برای ایجاد تغییر و اصالح بسته است. لذا باورهای خود تشخیص داده

مروج آزادی )آن آزادی که انسان رها شده در دنیاست( هر دو به عنوان موانع فکری جبرگریانه و یا 
 شوند.تماعی محسوب میتفکر اج

توان دریافت که برای تحقق تفکر اجتماعی هم شرایط با توجه به آنچه گفته شد و با مختصر تأملی می
ها مؤثر است و هم نوع افکار و تلقیات افراد از دین و نیز رفتارها و عمومی جامعه و نوع حاکمیت

 عملکردهای مبتنی بر باورها.
ترین وظایف علمی برای هدایت همه جانبه انسان، روشنگری در مهمرسد از لذا طبیعی به نظر می

 خصوص رفع موانع تفکر اجتماعی است. زیرا با وجود موانع، امکان تفکر اجتماعی وجود ندارد. 
باشند. رفع موانع تفکر اجتماعی به معنای رفع موانع خوب زیستن است و این دو با هم قرین و همراه می

ها سوره اند یکی از این سورهقرآن به این موضوع به صورت مستقیم پرداخته های متعددی ازسوره
 مبارکه مطففین است.  

کند. این این سوره اشاره به انسانی دارد که برای رسیدن به منافع خود از حقوق دیگران صرفنظر می
داند و و بدبختی می کند و زندگی فجار را توأم با تنگنا و فالکتشیوه زندگی را شیوه فجار معرفی می

 فرماید:می
 2کِتابٌ مَرْقُومٌ* وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّینٌ  *سِجِّینٍ  کَالَّ إِنَّ کِتابَ الفُجَّارِ لَفي
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چیست؟ « سجّین»است. و تو چه دانی که « سجّین»پندارند[، که کارنامه بدکاران در نه چنین است ]که می
 شده. کتابی است نوشته

کند رفتارها و هیچ ارزشی قائل نیست، باید و نبایدهایش را بر مبنای نفسانیت خود تعیین میگران دیبرای کسی که 

اعتمادی و هایی از مردم اتفاق بیفتد جو بیگفتار چنین کسی قابل اعتماد نیست. و اگر این مسئله در گروه
دهد. زیرا در این دست مییابد. در این فضا به تدریج خوب زیستن معنای خود را از ناامنی گسترش می

 وضعیت از هر کس هر گونه تعدی و ظلمی امر بعیدی نیست. 
یابیم خوب زیستن برای انسان که در گرو تفکر اجتماعی است ابتدا به صورت با بررسی این سوره در می

 ای فکری و اعتقادی قابل بررسی است. مقوله
شوند. زیرا هر رفتاری به عیوب مختلفی گرفتار می سپس به واسطه نقص یا فساد در باورها، رفتارها نیز

باورش نیز یابد بر اساس اعتقاد و فکر است و اگر رفتار او دارای ایراد باشد حتماً که از انسان بروز می
 دارای عیب و ایراد است. 

 کند:به همین دلیل سیر سوره به شکل زیر فقدان خوب زیستن را تبیین می
یعنی کسانی که گرفتار رفتار غیراخالقی در ادا نکردن  انی برای مطففین است،: ایجاد نگرمرحله اول

 حقوق دیگران هستند.
 که عبارتست از فراموشی یاد قیامت. : بیان دلیل این رفتار غیر اخالقی است،مرحله دوم

رت الهی معرفی گروهی از مردم به نام فجار که گروهی هستند که رفتارهایشان منطبق با فط مرحله سوم:
 سازند.وارد می نیست و با گناهان خود بر فطرت پاک خود آسیب

 روند.بیان نوع زندگی فجار است که در تنگناهای زندگی هر روز بیشتر فرو می: مرحله چهارم
کنند.ایجاد نگرانی برای مکذبین است، کسانی که روز قیامت را با گفتار و  یا عمل خود تکذیب می مرحله پنجم:  
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معرفی مکذبین است که آنها را تعدی کننده و تأخیر کننده در خیرهای اجتماعی معرفی  له ششم:مرح
 کند.می

شود که به تدریج قوای تشخیص خود را تبعاتی است که در اثر گناه بر قلب انسان وارد می مرحله هفتم:
 شود. های قلبی میدهد و دچار حجاباز دست می

 ابرار و معرفی ابرار در دنیا و آخرت است. تقابل فجار با مرحله هشتم:
معرفی کسانی است که دارای جرم هستند و نوع برخوردی که با مؤمنین دارند. ایشان را  مرحله نهم:

 کنند. تمسخر کرده و در جامعه خرد می
اند در دنیا و آنگاه وضعیت آنها در آخرت تبیین شده وضعیت خانوادگی کسانی که مجرم مرحله دهم:

 است.
کند و آن اینکه کافران در اثر ادامه سوء، کارهای زشت خود به موضوعی مهم اشاره می مرحله یازدهم:

 پندارند.  می را ثواب

 ینارگن داجیا
نیفف م یارب

 راتفر نیا لی د نایب
 یق خا ری 

 = راجف یفرعم
 ر ف هب بیس 

 یگدنز  ون نایب
 راجف

 ینارگن داجیا
 نیبذکم یارب

 و  دننک یدعت = نیبذکم یفرعم
 یعامت ا یاهریخ رد  دننک ریخ ت

 =  انگ یتاعبت
 یب ق یاه  اج 

 اب راجف لبا ت
راربا

 و نیمرجم یفرعم
  سوت نینم م ر سمت

ا ن 

نیمرجم تیع و
 تیع و و ایند رد
  رخ  رد ا ن 

 نارفاک نتشادنپ  او 
ار شیوخ یاهراک

 

 . گزارشی از سوره مبارکه مطففین1 نمودار
یستن را در ال به الی این توان موانع تفکر اجتماعی یا خوب زبر اساس مراحل فوق در سوره مطففین می
 توان در این بررسی یادآور شد عبارتند از:مراحل جستجو کرد. برخی از نکاتی که می

 بیند. دلیلی برای های یاد شده باشد رنگ خوب زیستن را نمیهر انسانی به هر دلیل جزو گروه
 خوب زیستن او نیز وجود ندارد. 
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 جنبه رفتاری دارد.  برخی از موارد یاد شده جنبه باوری و برخی 
 طلبی و برخی بر اساس بغض و عداوت شکل گرفته است. برخی از رفتارها بر اساس منفعت 
  .رفتارهای یاد شده  به صورت مشخص موجب تضییع حقوق دیگران شده است 
 های مختلف باوری و رفتاری در تضییع کنندگان حقوق مردم های متعدد یاد شده جلوهعلت نام

 ع با هر یک از صفات یاد شده به وجهی از ایرادهای این افراد اشاره شده است.است. در واق
 .افرادی که دارای ایمانند به سرور ابدی دست خواهند یافت 

شویم، تنها در گرو زندگی مؤمنانه اند متوجه میبا کمی دقت در زندگی افرادی که از ایمان فاصله گرفته
 سرورهای ابدی دست یافت.  های جاوید وتوان به نعمتاست که می

برای دست یافتن به زندگی ابرار باید در وهله اول از فجار بودن رهایی یافت. و برای فجار نبودن الزم 
است از تکذیب روز قیامت دست برداشت و برای رهایی از تکذیب الزم است بر مبنای یاد قیامت از 

  حکم الهی تبعیت کرد.
 شود. طبیعی، صفات و اخالق نیک در فرد شکوفا می با رهایی از موانع فوق به طور
 زور بیذکت زا ییاهر

تمایق

ی  ا  ک  زا تیعبت

 و  اف  ییافوکش
  ین   خا

 

 مراحل رهایی از فجار بودن. 2 نمودار
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موانعی که انسان برای خوب زیستن با با توجه به مطالبی که در بررسی سوره مبارکه مطففین بیان شد، 
 بررسی است:دیگران با آن درگیر است حداقل در پنج نوع مانع قابل 

 نوع اول: موانع فکری و باوری 
 نوع دوم: موانع مربوط به دریافت حکم الهی

 نوع سوم: موانع شخصیتی و صفاتی 
 نوع چهارم: موانع عاطفی 

 نوع پنجم: موانع رفتاری و گفتاری
 توان درها را میشود. این محلهای تفکر اجتماعی واقع میمحل آسیب موانع فوق در یکی از مؤلفه

 موارد زیر معرفی کرد:
 اول: بسترهای اجتماعی  آسیب
 دوم: نیازها و مقاصد اجتماعی  آسیب

 ها و جریانات اجتماعی آسیب سوم: حرکت
 آسیب چهارم: روابط و تعامالت 

 آسیب پنجم: ساماندهی  
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 و         وم  
 روا 

 ه   و  م    وم  
      ایر 

   ی       وم  
  اف  و

 ف ا     وم

 و  را  ر    وم  
 را ف 

  ا       ا   یسآ
  ا    

 و ا  ای   ا   یسآ
  ا       ا م

 ا   ک    ا   یسآ
  ا     تا ای   و

 و    ور  ا   یسآ
ت ما  

    اماس  ا   یسآ

  و     وم
    ی  ا  ن  ی 

  ی  وم و   م
 یسآ

 و         وم  
 روا 

  ا       ا   یسآ
  ا    

 و ا  ای   ا   یسآ
  ا       ا م

 ا   ک    ا   یسآ
  ا     تا ای   و

 و    ور  ا   یسآ
ت ما  

    اماس  ا   یسآ

   ام

  ی    نی   ه  و
 ر وم  یاس     

 
 های ابرار بودنموانع و آسیب. 3 نمودار

گذارد و از ضرب مانع و محل بیست و پنج حالت به ار فوق هر مانعی در محلی اثر میبا توجه به نمود
 آید.وجود می

ها مطالبی است که اند و آسیبعناوین مربوط به موانع به عنوان عناوین فصول کتاب در نظر گرفته شده
زیر فصل خواهیم  به این ترتیب پنج عنوان فصل و پنج عنوان در هر فصل مورد توجه قرار گرفته است.

 داشت. 
هایی بررسی شود. بدین ترتیب با ای یا سورههر یک از موانع در کتاب سعی شده است با توجه به سوره

های شود. سورهها به ما پیشنهاد میرفع موانع ابرار بودن راه مطمئنی برای ابرار شدن توسط سوره
 است.  پیشنهادی برای موانع و رفع آن در نمودار زیر طرح شده
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 و         وم  
 روا 

 ه   و  م    وم  
      ایر 

   ی       وم  
  اف  و

 ف ا     وم

  ا       ا   یسآ
  ا    

 و ا  ای   ا   یسآ
  ا       ا م

 ا   ک    ا   یسآ
  ا     تا ای   و

 و    ور  ا   یسآ
ت ما  

    اماس  ا   یسآ

  ی  وم و   م    ی  ا  ن  ی   و     وم
 یسآ

  وی هکرابم هروس

ه  ام هکرابم هروس

 و    م هکرابم هروس
   

 و    م هکرابم هروس
   

 و  را  ر    وم  
 را ف 

 و ه و  هکرابم هروس
 اف  

 

 های خوب زیستنهای پیشنهادی برای بررسی موانع و آسیب. سوره4 نمودار
طور که خداوند اراده کرده است تا حیات طیبه انسان در همین دنیا تحقق در نهایت الزم به ذکر است همان

خورد، ود به دست خود انسان رقم میشیابد، و بنابراین هر آنچه از مظاهر خوب نزیستن مشاهده می
و اصالح در آن صالح در مسیرهای زندگی اصل در هدف و غایت نگارش چنین کتابی، در نظر گرفتن 

است. از این رو، کتاب حاضر  و پسندیده محقق شود مطلوبمسیر هدایتی که است و این اصالح به هر 
کنند تا بتواند از ی خوب زیستن را مسدود میهاتالشی است در راستای تجزیه و تحلیل مواردی که راه

های تری را در برطرف کردن این موانع، با استفاده از حقایق آیات قرآن و توصیهاین طریق نگاه تفصیلی
 إن شاء اهلل.روایات در اختیار خود و دیگران قرار دهد. 
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