
 

 
  



 
  



 

 مقدمه:

خصوص علم و عاِلم از نگاه قرآن و سخنرانی در  23جزوه حاضر، متن مجموعۀ 
عترت و راه رسیدن به حقیقت علم است که در جمع اساتید دانشگاه ایراد شده 
است. مباحث این دوره، در پی ارائه دادن نمایی از علم و حقیقت آن و رابطه آن 
با توحید و والیت و فطرت انسان است. گرچه جنس مباحث، نظری هست؛ ولی 

بخش و رفتارسازی دارد و از ارائۀ خشک ویکرد بیداریای است که ر بگونه
 پرهیزد.مطالب و ِصرف نظری، می

آنچه در این مباحث، به وضوح قابل مشاهده است، استناد فراوان و متقن به آیات 
از  محسوسقرآن و فرمایش معصومین علیهم السالم به همراه تبیین ملموس و 

 حقایق بلند شناختی است.

جلسه، فصل جدیدی از مباحث، با رویکرد عملی آغاز شده است  23پس از این 
 ارائه خواهد شد. –إن شاء الله  –که در آینده 
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ٍد َو آلِِه َو  ُ َعلی ُمَحمَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعينَصلَّی اّلَله  الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله

ِ السميع العليم مِنَ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. الشيطان الرجيمِ  نَستعيُذ بِاّلَله
د د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ

  َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ 
ينِ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ اَ  ِإيَّ  بِْسِم اّلَله

راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب  نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ
الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ
ليهع احترام آقا امام حسن مجتبی به، شاءاّلَله به لطف و کرم خودخداوند ان

 شاءاّلَله از برکات اينان. مند کندعت آن حضرت بهرهالسالم از زيارت و شفا
ع به اين جم، ايام و ليالی آنچه که بر بندگان مخلص خود عطا خواهد فرمود

اللهم صل علی محمد و آل محمد و . صلواتی ختم کنيم، عزيزان عطا بفرمايد
 عجل فرجهم

 
 حقیقی دانشمند هایویژگی از یکی؛ تواضع

با حضور اساتيد ، در چنين جلسۀ نورانیخب واقع مطلب صحبت کردن 
گفتن نسخ، اندکه با تواضِع تمام در جلسه شرکت فرموده، قدرعالی، بزرگوار

 ،طوری که از متون اسالمیآن، تواضع. استنوعی حکمت پيش لقمان بردن 
قی های يک دانشمند حقييکی از ويژگی، کنيمهای دينی استفاده میاز آموزه
وَهم کسی که تهای دانشمند حقيقی با آنتی در ويژگیچون توضيحا. است
های جالبی و خيلی روشنی در آيات و روايات ويژگی، کند دانشمند هستمی
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يزی کجا، هرچايست که هريک دانشمند حقيقی گرسنه. استرا بيان فرموده
 . افزايدیبخواهد، بر آگاهيش م

ُ أجَوعُ »: ايندفرمپيامبر اکرم صلی اّلَله و عليه و آله و سلم می  طال بُ  النّاس 
لمُ   آن، او؟ ترين انسان چه کسی هستخواهی بگويم که گرسنهمی 1«الع 

]کسی[ هست که لَذت علم را چشيده و او يک گرسنگی دارد که هرکجا 
. يردای بگيک بهره؛ ای بکندخواهد استفادهحتی گاهی از مورچه می، رودمی

؛ يندنشکنار يک حشرۀ زنبورعسل می ها درگاهی سال. اين خيلی جالب است
حاال عالئم فراوانی است برای يک انديشمند . که يک چيزی از او بگيردتا اين
لذا در . گذريماز آن می، که چون بحثمان در اين خصوص نيست؛ حقيقی

ا باز نوعی فضايی ر، آن، عنوان انديشمندان واقعیمحضر چنين بزرگوارانی به
ه برکت ب، شاءاّلَله از عنايات خداان، يی چنينی بزرگوارانیافزاکند که از هممی

خود  افزايیاز هم، های علمی و تربيتی را به عنايت  حضرتبهره، چنين جمعی
 . سروران داشته باشيم

 
 است  حقایق عاَلم به شدن وارد ،نوع و جنس این جلسات

مه، اصطالحنوع و جنس آن به، که اين جلسه و از قبيل اين جلساتاما اين
ضايی از آن يک ف، خب. هايمان بياورد]يعنی[ افزايش بر دانسته، نيست يیافزا

شما  ،اما نوع ديگری از علم هست که؛ هايمان بيافزاييمعلم هست که بر دانسته

                                                           
 135ص ،10ج العَمال، کنز-1
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که ايننه  ؛هايمان را بيابيماين هست که دانسته، بفرماييد مرتبۀ ديگری از علم
ست که درواقع بعد از آشنايی به مفاهيم ذهنی و خب اين مطلبی ا. اضافه کنيم

انسان ، تهدر خود پوس. شکند و خود مغز راه پيدا بکنيمنظری تازه اين پوسته می
 . زندبلکه کنار می، کندتنها کفاف نمینه، با لطافِت رشديافته
 ؛خواهيم بخوريم ناچاريم اول با پوستش مواجه شويمای را میما يک خربزه
ما  ؛دهيم که آن گوسفند استرا به يک موجود زندۀ ديگری می اما پوستش
ا همين هدر اکثر ميوه. گذاريم تا مغزش را بهره بگيريمکنار می، کَنيمآن را می
م هايی برديم و اين علوکه از علوم نظری بهرهما بعد از اين. کنيمرفتار را می

، ميا محسوس شدن اين علو نظری به ما توَجه داد که وارد بشويم به عالَم حقايق
گونه موارد که محسوس در اين. گذاريمگاه ديگر اين پوسته را کنار میآن

 ،يک بحث که عزيزان آن را عنايت دارند، خب، شدِن اين علوم نظری هست
ای هآن روند اين بحث، شاءاّلَله عنوان مقَدمه يادآوری بشود تا انکه آن اگر به

  .اين جلسات توضيح داده بشود
 

 بالهایی که در طول تاریخ بر سر علم آورده اند
اال ح. اندخب همۀ عزيزان مستحضر هستيد که بر سر علم چه بالهايی آورده

ر در هر مقطعی از تاريخ يک گونه بال بر س، تاريخ آن را بخواهيم شروع بکنيم
 ،عراق، ايران -که کشورهای اسالمی، هادر زمان انگليس. استاين علم آمده

در زمان  !بر سر اين علم چه آوردند -آمدها حساب میيک محلۀ آن که
خلفای جور که ما را از اهل بيت  !چه آوردند، رنسانس به بهانۀ مخالفت با آن
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چگونه علم را شقَه کردند و از حقيقت علم يک ، اسالم محروم کردندعليهم
ا ت؛ داردکه حکايت دردنا  و جانسوز خودش را ؛ صورتی را درست کردند

ها لم بر آنبا ظ، السالم با علم چه رفتار شددر زمان انبيا عليهم، هابرويم گذشته
جا جهل که حسادت که در آن، تا برويم به  خلقت عقل و جهل؛ السالمعليهم

 !جا بر سر علم چه آمد و اين جنگ مخَرب چگونه اتفاق افتادآن، عقل را کرد
 قدر هست که به برکت انقالباما همين؛ بحث ما در تاريخ اين قضايا نيست

چون ؛ مگذريخب از بقيۀ تاريخچۀ اين قضايا می؛ ]متوجه اين حقايق بشويم[
يک موضوع مستقلی است و جا دارد هم روی آن يک تحقيق و پژوهش 

 . های ما در جريان اين امور تأثير جدی داردچون در انگيزه؛ عميقی بشود
ُ

  بینش صحیح نسبت به علمایجاد  ضرورت توجه به تاریخ علم و
 است در مقاطع مختلف تاريخها را که با علم شدههر انسان تاريخچۀ اين جنايت

بينش او نسبت به مفهوم و معنای علمی که االن با او سرکار دارد ، متوَجه باشد
کلی عوض خواهد شد و با چنين تغيير بينش رفتار او و احساس وظيفۀ او به

سازی شده و جاری در جامعۀ جَدی به اين جنايتی که فرهنگبرای تحَول 
احساس وظيفه خواهد کرد که برای احيای علم يک مجاهدۀ ، بشری شده

تقيم چراکه همين بينش بر نوِع زندگی ما تأثير مس؛ خستگی ناپذير داشته باشد
 ه علومطور کلی بکه به، باالخره حاال علمی که شقَه شد به اقسام مختلف. دارد

های خودش را و اين شقَه شدن که مصيبت؛ ماَدی و به علوم دينی و مذهبی
 . استدارد که اساسا  آن معنای علم را از آن گرفته
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 که به علم شدههایی مثالی برای خیانت
-دشمِن مادر او که يک آدم زورگويی بوده، ای که از نوزادیمثل يک بَچه

امِن دشمِن مادر بزرگ کردند و اين او را از مادر گرفتند و او را در د، است
 بزرگ شد و با او انس گرفت، بَچه با يک مادری که ضَد مادر حقيقی خود بود

و با او آرامش پيدا ؛ کشدعنوان مادر با او به آغوش میو دشمِن مادر را به
. ستاکه متوَجه نيست در تاريخِ گذشتۀ او چه اتفاقی افتادهدرحالی؛ کندمی

، تاين بَچه براساس فطر، جا هست اين است کهی که در اينيک نکتۀ لطيف
شق عنوانی که به مادر عبه -الاقل آن بگوييم، حداقل -براساس غريزۀ حيوانی

و آن توَجه اوست که ضد مادر را دارد به او ؛ ورزدبه مادر عشق می؛ ورزدمی
، تاسای که بزرگ شدهچقدر سخت است که اين بَچهواقعا  . ورزدعشق می

االن اَوال  ما به ؛ استگوشت و پوست و استخوان او از دشمِن مادر رشد کرده
انيا  ث؛ کنیطور آرامش پيدا میاو بفهمانيم که تو با دشمِن مادرت داری اين

]برای[ او چقدر سخت است که در اين فضا از او کَنده بشود و بيايد به مادر 
اصِل ، بندی اواستخوان اصلِ ، اصِل هيکل او. حقيقی خودش و الی آخر
-وجود آمدهدر آن مادر حقيقی به، هاِی موجوديَت اوارتباطاِت اعصاِب سلول

ادامه ؛ شودآن هيکِل حقيقِی او دارد بزرگ می، االن در آغوش اين مادر؛ است
 !چقدر سخت است اين اصالح و تغيير رويه. کندپيدا می

، کبَرت، استکبار، غرور، موهوماتاست و آورده و با علمی را که ابليس دزديده 
تی که نوعی از غذاهای کثيِف پس، جهالت، تمام صفات ]رذيله[، خودبرتربينی

که علم الهی و علم انبيا و اهل بيت ، از حقيقت علم؛ است که برای بشريت
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ن ما اند و االچه باليی در تاريخ گذشتۀ ما بر سر آن آورده، السالم بودعليهم
 به او افتخار، علمی را که دشمِن علم هست به عشِق علم و، چشم باز کرديم

ز آن جوان تر اتر و دقيقباريک. مطلبی است بسيار باريک و دقيق. کنيممی
اما االن ؛ اش از مادِر حقيقی استای که جوهرۀ وجودیبيست ساله، هجده

 . کند که مادر من استبه او افتخار می، دشمِن مادر را
ر که اگر ب، است عرض کردم که جای بحث بسيار جدی بنده اين مقدمه را

تی يک وحش، روی آن پژوهش عميق مستندا  در جريان تاريخِ گذشتۀ ما باشد
يک تحَر  عظيمی در درونش ، کمااينکه در آن جوان؛ کندرا بر ما ايجاد می

؟! مشنواين چه خبری است من می؟! ای استکه اين چه قضيه؛ کندغليان می
ا او ر؟! تمام وجود مرا بهم ريخت، پُتکی زد وضوعی است که يکاين چه م

اريخ اشاره ديگر به ت بنده استناد عرايضم را. کندوادار به يک فضای ديگری می
 . نمکالم عرضم را در اين قسمت تمام ميالسو با کالم معصوم عليه کنمنمی
 

 در مورد  علم حقیقی و عالم حقیقیهایی روایت
 ك لُ »: فرمايدمی، آن مادِر حقيقی علم، آن معدن علم، السالمموال علی عليه

هُ  ال ع لمُ  که به آن هرچه، «ع لمُ  ك لُ » !اّلَله اکبر !قدرچه؛ 1«َمَضلَّةُ ،َُعقلُ  ي َؤيِّد 
د که عقل آن را تاييدرحالی؛ نام علماست بهديگر جا افتاده، گوييمعلم می
 . هدهايی هم بددر زندگی ما شيرينیکه ولو اين؛ آن عين گمراهی است، نکند

                                                           
 6869 الحکم، است؛ غرر گمراهی مايه نکند، تأييدش خرد که دانشی هر -1
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بَُّ»: فرمايددر يک جايی حضرت می هُ  َقتََلهُ  َقد عال مُ  ر  بسا عالمی ای ؛ 1«َجهل 
که  !چه تلنگری است؟! چه ارتباط جالبی است. او را کشت، که البته جهِل او
تر کنم بيشکه بنده ]در[ محضر شما جسارت نمی، عبارات، حاال توضحيات

 . باز بکنيمبحث را 
عى َمن ُ»: فرمايدالسالم میموال عليه لمُ  م نَُ ادَّ  م ن أظَهرَُ َفَقد غايَتَهُ  الع 
اگر کسی چنين توَهمی بکند که من ديگر يک آدم ؛ 2«ن هايَتَهُ  َجهل هُ 

؛ م[چنين و چنان ]هست، فوق پژوهشگر، فوق محقق، فوق تخصص، متخصص
علم . کندجهل خود را آشکار میاو درواقع انتهای ، اگر چنين توَهمی کرد

علمی . دانند[می خيلی از حشرات ]هم، ها را خيلی از پرندگاناين. ها نبودنداين
 . اين بايد بازنگری بشود؛ استکه تعريف شده

ل کنم که درد دحاال بنده به يک قسم از اين بحثمان در اين جلسه اشاره می
؛ درواقع آغاز سخن است، و عرض کردم اين جلسه؛ شما بزرگوارها هست

 . شاءاّلَله تعالی بايستی از محضر خود عزيزان ]استفاده کنيم[ان
 

                                                           
 107حکمت البالغه، نهج -1
 است؛ غرر ساخته آشکار را خود نادانی نهايت است، رسيده دانش انتهاى به که کند ادعا کس هر -2

 667ص ،1ج الحکم،
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 معنای علم در نظام دینی ما
لمُ ». کندعنوان حيات معرفی میدر نظام دينی ما علم را به خب ، 1«َحياةُ  الع 
 الجاه لُ ، َميِّتا كاَنُ إن و َحيُ  العال مُ »: فرمايدمی. اين خيلی جالب است

ُ  گذرم تا به اينها مطالبی است که بنده سريع میاين 2«َحيّا كاَنُ إن و َميِّت 
، ای بعدهای است برای بحثقسمت بحثمان که مورد نظر است برسم که مقَدمه

 . شاءاّلَله استفاده کنيم از محضر آيات و رواياتان
 

 کنندمی ظلمی که به اسم علم روز به حقیقت علم
علم مثال  ، اند علوم روزعلومی که اسم آن را گذاشتههمين ، از باب نمونه
علم پزشکی و الی آخر و جلوی آن ، شناسیعلم زيست، علم شيمی، فيزيک

د که انو کار را به جايی رسانده؛ علم دين، نقطۀ مقابل آن، اند کههم گذاشته
 رکه افکا، هانامهخوريد از بعضی از پايانشما بزرگوارها قطعا  خوِن دل می

به  اشدر مطالب علمیمثال  غربی  برای يک دانشجوی محقق بزرگواری که 
ها را خط همۀ اين؛ استآيات و روايات و فرازهايی از ادعيه استناد کرده

االی های بعلِم نوآور و خالقيَت، نامۀ قویيک پايان، با تمام جسارت، بکشد
رض اصطالح نمره فهحاال ب، که جا دارد بيست بگيرد؛ آن مقاله را خط بکشد

ن روايات و بينيم که همۀ ايمی، که مراجعه بکنيمچرا وقتی !دو بگيرد، بفرماييد
                                                           

 2۴ص ،1ج  الحکم، است؛ غرر زندگی دانش،: السالم عليه علی امام -3
 باشد؛ غرر زنده چه گر است، مرده نادان باشد؛ مرده چه گر است، زنده عالم: السالم عليه علی امام -۴

 1125 و 112۴ الحکم،
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ا ربطی به هاين، ها علم نيستند کهچون اين؟ به اشتباه چه؛ آيات را خط بکشند
جا ناي، جا حسينيه نيست کهاين؛ خواهممن از تو مقاالت علمی می؛ علم ندارد

  !جا دانشگاه هستاين؛ مسجد نيست که
با اسم که کاری ؛ خواهيم بگذاريمکه حاال ما اسم آن را هرچه میدرحالی
ما به ؛ خواهيم بگذاريمهرچه می، شيمی است، علم فيزيک است؛ نداريم

اين  ،اگر اين مطالب، حقيقِت مطلب اين است که. حقيقِت مطلب کار داريم
علم تلقی  عنوانکه به، اين علم اين محاسبات بسيار دقيق در، های پيچيدهفرمول
، مالسالعليهم از نگاه آيات و روايات و اهل بيت، اگر ما دقَت کنيم؛ شودمی

يعنی تفکَر  ،يعنی تفکَر در اسرار خلقت آفرينش، اين يعنی تفکَر در آيات الهی
ر قدرت الهی د، به علم الهی، در آشنايِی تعميِق به قدرت الهی در خلقت عالم

گيری را از او جدا کرديم و چرا ما اين جهت. ن همان مطلب استاي؛ عالم
-چرا نمی؟! علمايم و اسم آن را گذاشته؛ بريديم و رها کرديم به حال خودش

بيست سال  دقيق که يک نفر، ظريف، انگيزشگفت، گوييم اين مباحث پيچيدۀ
شات يهای پيچيده را بفهمد و اين آزماشب و روز بايد بکوشد تا اين فرمول

بگويد ، مدان هستفيزيکمثال  که بگويد من جای اينو به؛ دقيق را کشف کند
به  ،بيست سال قبل و بيست سال بعد به شناخت خدايم، من قبل از اين علوم
. ماخصوصی پيدا کردهيک ايمان به، های قدرت خدايمفهم عميق شگفتی

من اين را اين است که هرچه ، فرق آن؟ حاال فرق آن در کجاست، خب
به يک خدای ، استها را خلق کردهانگار خدايی که اين، خوانمتر میعميق

چرا از اول جهت . هاستکه غير خدای خالق اين؛ کنمديگری راه پيدا می
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از اول يک مادری را خالف مادرم ؟ استام به يک سمت ديگری بودهفکری
 . درآغوش گرفته ]بودم[

 
 ر راستای احیای علم حقیقید)ره(  مدرس الله تالش آیت

حوم که عزيزان قطعا  تاريخ مر؛ شومحاال بنده ورود بر مسائل سياسی کار او نمی
نه  و اگر، انداّلَله عليه را مطالعه فرمودهاّلَله مدرس رضوانآيت، شهيد مدرس را

اين نگهباِن علوم الهی ، که اين مرد بزرگ؛ جا دارد يک دور آن را بخوانيم
، دهند به نام علم روزخورد ما میخواهد همۀ اين علوم را که االن بهچگونه می

. کندريزی بخواسته از شير مادِر حقيقی و آغوِش مادر حقيقی برنامهها را میاين
َچۀ که هر ب؛ يک مدِل ساختاری را ريخته بود، ای را تنظيم کرده بودمدرسه

بيايد از ، علم بشودخواهد وارد فضای اين آب و خا  که می، اين مملکت
ان از هم؛ شير بخورد و رشد بکند، السالماز اهل بيت عليهم، آغوش خوِد مادر
 سه بر ،عرب لغت کلمات که -الَدارين فی تعالی اّلَله  أيَدك -بدان»: روز بگويد
 . و الی آخر 1«است گونه
  

                                                           
زبان در -]جمله اول کتاب صرف مير از دروس مقدماتی حوزه های علميه که درباره علم صرف  - 1

 نوشته شده است.[ -عربی
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 باز شدن مفاهیم توحیدی؛ آثار علم حقیقی
وَُ»از اول  ُ  ب ْسمُ »از اول ؛ 1«الَْعل يمُ  الَْفتَّاحُ  ه  ْحَمن ُ الّلَ يمُ  الرَّ ح   ب ْسمُ ». «الرَّ
 ُ ْحَمن ُ»، «الّلَ يمُ »، «الرَّ ح  ۀ حاال هر نکت، برای خط سير علم او باز شد، «الرَّ
، ودششيمی و رياضی و فالن و فالن برايش باز می، ای که در فيزيکپيچيده
ْحَمن ُ» !بيند عجبمی يمُ »، «الرَّ ح  ، الرحمن. شوددارد برايش باز می «الرَّ

ثال  مبگويند تو هم ؛ نيست که ما را مسخره بکنند« ميم»و «  ح»و «  ر»، الرحيم
ديگر او را ، رب العالمين؛ شود ايندارد در وجود او باز می !خرافاتی شدی
ی آن هم با بعضی از مسائل، دارد با چهارتا فرمول يا چندتا آزمايشغرور برنمی

ها ]اين چيزی[ شد ]که او به زحمات صدها سال گذشتگان و امثال اينکه 
ُالعالَمين». دست آورده[ فهماند در يک آغوش مادر تو در دارد می؛ «َربِّ
ا آن هم با چهارت، ترين آن ماندیکه تو در پايين، حاال العالمين، رویعلوم می
 سلول اينمثال  ين از ا، بخشی از اين عالم ماده، ای از اينيک گوشه، قسمت
تا  ؛ای از گياهان در اين عالميک گوشه، جانورشناسیمثال  از آشنايی . بدن
]از آن  است که ما رااين علمی بوده. «الَربُّ»تا برسی به ، «العالمين»بفهمی 

 ،دان هستآقا شيمیمثال  شديم[ ديگر که اگر محروم نمیاند، محروم کرده
. دشترين انسان ميعارف !جا بخوانديث را آنح، گفت که[ برو در مسجد]نمی

ول سلول سل، دان تمام وجودشيک شيمی. دان يعنی يک عارفيک فيزيک
 ؟! کندالهی آن را دارد چه مي ديد که اسماءمی، وجود و اسرار وجودش

                                                           
 26سبأ، آيه  است؛ سوره( عالم اسرار ی) دانا و( مشکالت ی) گشا عقده که اوست -1
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. خواهم چيزی ببافماز خودم نمی؛ خوانمآيات را می؛ خوانمروايات را می
ُ  َصنَعةُ  في كالتَّفك رُ  ع باَدةَُ ال»: السالمعليهفرمايد موال علی می  و َعزَُّ الّلَ

های نجس در طول تاريخ دست؛ کننددهی میطور جهتچه !اکبراّلَله ؛ 1«جلَُّ
دارد يک چيزهايی چشم و گوش او می، اند که در صنعت اّلَله کار کردهچه
ن از فالن فال التحصيل دانشگاهدهد که ديگر من فارغکه پُز میدرحالی؛ بيند

يری گاگر از اول جهت. ديگر نماز خواندن در شأن من ]نيست[، کشور ]هستم[
در عالم هر عبادتی ، گويد ال عبادهمی !حاال برعکس، اين علوم درست بود

بادتی فرمايد اصال عمی، های فوق آنشما بگرديد پيدا بکنيد که با آن اهميت
عزوجل  فهمد که اّلَله درست برود میاگر اين ؛ نيست مثل تفکر در صنعت اّلَله 

  .اين عزوجل بودن اّلَله برای او باز بشود. اين باز شود برای او؟ است يعنی چه
ُ  آالءُ  ف ي التََفك رُ »: فرمايدالسالم میامام علی عليه باَدةُ  ن ْعمَُ الّلَ وقتی . 2«الع 

که ينا نه؛ جا اصال عبادتگاه استاين، بيند َعَجبمی، شودوارد آزمايشگاه می
پدر  !گويد[ که من کجا و شأن من کجاکند بعد ديگر ]میيک مغزی را باد می

وانم تکه سرپا نمی، که من پُز بدهم؛ نشيند دم درروی صندلی می؛ است او مرده
؟! ندکعبادتگاه را چه چيزی حساب مي، مسجد !ها عرض ادب بکنمبرای مهمان

: ودشآن وقت می، که از مادر اصلی بودديگر آزمايشگاه ؛ وقتی اين باز کرد
ت اگر آن جه !شوندمست می، شودها برای او عبادتگاه میآن، نعمُالعباده

 . شودانسان اصال پشت ميکروسکوپ مست می؛ از اول درست برود
                                                           

 1۴6، ص1، ج(للطوسی)نيست؛ األمالی  آفرينش در انديشه و فکر همانند عبادتی هيچ -1
 61، ص1ج الحکم، نيکوست؛ غرر عبادتی خداوند، هاىنعمت در انديشيدن -2
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 ظهور حکمت نتیجه نگاه صحیح به علم
ُ َخزائ ن ُ م ن»، نگاه ما در علم، علم كَمةُ  تَظَهرُ  الَغيب  اگر اين علم که . 1«الح 

از ، الفبا، از همان روز اول، از معدن علم، از آغوش مادر؛ گويندعلوم روز می
جا باز علوم از آن، از همان روز اول، همان روز يک بعالوه دو مساوی سه

ه همين علوم ک، تخصص باشدرساند که يک فوقاين ما را فقط نمی؛ شدمی
 وقت جامعۀآن. رساندا را به حکمت میاين م، کنيمجدا از علم دين حساب می

با آن  نگاه تغذيۀ توحيدی که در  -ایدر هر رشته -جامعۀ انديشمندان ما، ما
کرد به علم تازه قابليت می، اسما الهی در وجود آن، شداين علم باز می

ک ي، تخصصيک فوق؟! اندببينيد ما را از چه چيزی محروم کرده !حکمت
 اش حرف اولکه خوشحال است که امروز در دنيا مقاالتپروفسور تمام عيار 
گفت آه من هنوز در می، بوداگر از اين مسير گذر کرده ؛ زندرا در علم می

ين گردو فهميدم ا، خربزه را شناختم، درست است، بله !پوستۀ اين خربزه هستم
ت روم راحمی، اين سنگ نيست؛ اين خربزه هست، اين بادام نيست، نيست
فهميد که من مغز اين علم را قرار بود تازه می؛ شناسداين را قطعا می، دارمبرمی
  .مغز علم بود که قرار بود من به آن برسم ، به آن، به آن حکمت، ]بفهمم[

ُ َخزائ ن ُ م ن» كَمةُ  تَظَهرُ  الَغيب  دارد ، اين معدن علم، السالمموال عليه؛ «الح 
خدا رحمت کند شهيد ، تِم علمی مااين سيس، دهد[طور ما را ]توجه میچه

بعضی از جنايات در طول تاريخ ]اتفاق افتاد که[ اين علم را جدا ؛ مَدرس را

                                                           
 671ص ،1ج الحکم، شود؛ غرر می آشکار غيب هاى خزانه از حکمت،: السالم عليه علی امام -1
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خواست يک احيايی بکند دوباره ساختاری او می، کردند و در تقابل قرار دادند
امروز ما يک . اندولی ما را از آن محروم کرده؛ را که در نظام دينی ما هست

 از خوشحالی، خواهيم فرمول آن ]پيچ و مهره[ را پيدا بکنيمپيچ ومهره می
ه اهل ککه قرار است ]ما به مغز علم برسيم[ ايندرحالی !دانيم چيکار بکنيمنمی

 . دهند[بيت عليهم السالم ما را به کجا دارند ]توجه می
لق يَتُ  لَو»: فرمايددر تعريف علِم حکمت حضرت می كَمةُ  ا   َعَلى الح 

اش ]را[ بگويم نمونه، يک ذره؟! گويد حکمت چيستمی؛ 1«لََقلَقَلتها الج بالُ 
ايی جاين انسان به. چی و چی بيايد، ایهای هستهاين نيست که بمب !چيست
ش جبال به جنب، کار ببردرسد که دارای يک علمی است که اگرآن را بهمی

، فتندگش میاگر پانصد سال پي؛ ها ديگر افسانه نيستاين حرف. آيددر می
 . است اما حاال قابل در ؟! گفتيم که آخر يعنی چه کوه به جنبش دربيايدمی

كَمَُ َعَرَفُ َمن»: فرمايدحضرت می يادُ  َعَلى يَصب ر لَم الح  زد  اگر  ؛ 2«م نها اال 
يک . کندصبری میبی ديگر؛ بچشد اين انسان، نَمی، ایاز آن علم يک مزه

؛ آلودگل آب، آب گل، کاسه گِل بود که بخورد آدم تشنه در بيابان دنبال يک
يک ، علبکیيک ن، حاال شما بياييد برای او يک استکان. استاينقدر تشنه بوده

 ! ؟کندچه حالی پيدا می، العاده به او بدهیيک شربت معَطر فوق، قاشق

                                                           
 آورد؛ بحاراألنوار، در جنبش به را آنها شود، افکنده کوهها بر حکمت اگر: السالم عليه علی امام -1
 11، ص75ج
 آن بدنبال و ندارد شکيبائی آن ساختن فزون براى شناخت را حکمت که هرامام علی عليه السالم:  -2

 319، ص1ج الفوائد، شتابد؛ کنز
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 توحید و فطرت شکوفایی دهد به سمت  را جهت می علم ،قرآن
ا هايم علم روز و جدای از حقيقت علم و اينرا گذاشتهعلومی را که ما اسم آن 

کَر تف، ها از نگاه قرآن همان آيات الهیاين، خب؛ شانايم بينرا ديوار کشيده
ه متأسفانه نرسيدم ک، که چون ديگر وقت دارد تمام شد؛ در آيات الهی ]است[

ماند یمشاءاّلَله آياتی را در اين خصوص از محضر قرآن استفاده بکنيم که ان
ا جهت ها رقرآن دقيقا اين علم. که خيلی صريح هست؛ برای يک فرصت بعد

ها بايستی سمِت است که چگونه اينها را توَجه دادهاين علم؛ استداده
. کنمیبنده فقط يکی را اشاره م. شکوفايی فطرت و توحيِد انسان را باز بکند

ون ُ ف ي يَْخل ق ك مُْ»: فرمايدمی َهات ك مُْ ب ط  ل َماتُ  ف ي َخْلق ُ بَْعدُ  م نُْ َخْلًقا أ مَّ  ظ 
جا اين؛ ها مربوط به علوم روز استهمۀ اين؟ فرماييدمالحظه می؛ 1«َثََلثُ 

يد روزه چکار کن، چکار کنيد صحيح باشد، که نماز باطل استصحبت از اين
 یهادر شکم. همه علوم روز است؛ بحث از اين علوم نيست؟ چه چيزی باشد
يک  ها بيايند بگويند که اين بَچه االنتا آن دستگاه، َخلق بعد از َخلق، مادرانتان

ها همۀ اين؛ رسدکجا می االن دارد جنين به، اش چيستدوماهه، ماهه چيست
ل َماتُ  ف ي». «َخْلق ُ بَْعدُ  م نُْ َخْلًقا»فرمايد را يکجا می تمام آن ، «َثََلثُ  ظ 
ها ای همۀ آنهسيستم، که بيايد بيروننجس تا آن ساختار از يک نقطۀ، کارگاه
ُ  َذل ك مُ »؟ چی، هان؛ کندجا اين علم روز باز میرا در آن ُ لَهُ  َرب ك مُْ الّلَ ْلك   الْم 

                                                           
 خلقت بدين) گوناگون تحوالت با( بطن و رحم و مشيمه) تاريکی سه در مادران رحم باطن در را شما -1
 6آفريند؛ سوره زمر، آيه می( زيبا
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لَهَُ اَلُ ُ إ  الَّ وَُ إ  قرآن همين االن دارد حال ما  !اکبراّلَله ؛ 1«ت ْصَرف وَنُ َفَأنَّى ه 
ا هتو دادم که بروی اين علم ها را بهمن اين !انسانای آخر. را ميفرمايدها بيچاره

ها برای نهرچه اي، اين امکانات تحقيقاتی را، اين قوۀ فکر و عقل را، را بشناسی
ُ  ل ك مُ ذَُ»؟! بايد تو را به کجا بکشاند، باز بشود، تو باز بشود اين ؛ «َرب ك مُْ الّلَ

چيز ذهنی  اگر فقط يک، علومتو اگر قبل از اين . استعداِد توحيِد تو را باز بکند
لوم ای عاالن نتيجۀ اين علوم دنيا که اسم آن را گذاشته؛ دربارۀ خدا داشتی

ُ  ل ك مُ ذَُ»شد که اش بايد اين میاين نتيجه، روز هم توَجهات اّلَله . «َرب ك مُْ الّلَ
ن درست اگر اي. که اّلَله پروردگار من است باز بشودهم اين، برای تو باز بشود

ْلك ُ لَهُ »فهميم که شود تازه میباز ب ]ساقط ، کل مالکيت از تو ]است[؛ «الْم 
ذريم حاال بگ. کنی]به[ چيزی ديگر احساس مالکيت نمی؛ شود[ ميافتیمی

لَهَُ اَلُ». ديگر ]از[ توضيحش ُ إ   َفَأنَّى». شودها باز میهی اين؛ «ه و إ الَّ
دشمِن زرنِگ مکاِر کدام ؟ چه عامل باعث شد؟ چه خبرت شد؛ «ت ْصَرف وَنُ
َُّ»؟ عنوان مادر انداختگر تو را از آغوش مادرت به دامن دشمنت بهحيله  ىَفَأن

تو از حق  شد کهپس اگر درست رفته بودی قرار اين نمی. «َفَأنَّى»؛ «ت ْصَرف وَنُ
 ؟ اين قضيه چه چيزی هست؟ چه شد. رويگردان بشوی

                                                           
 رکانمش ای پس نيست، او جز خدايی هيچ اوست، وجود ملک سلطان که شما پروردگار خداست اين -1
 برندتان؟؛ همانمی کجا به او درگاه از( نادان)
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ا هخاطر رعايت وقت آنآيات فراوان هست در اين خصوص که بنده ديگر به
بنده  ،چون عزيزان ديگر الحمدّلَله اهل تحقيق و مطالعه ]هستند[. خوانم[را ]نمی

 . کنم[که باب سخن باز بشود ]اين مطالب را عرض میفقط از باب اين
  

 است السالم علیهم بیت اهل و اوصیا، انبیاء راه، این راه
به  ها مربوطاين برنامه، هستيم هايی که خدمت عزيزانحال اين برنامهای علی

هی است که انبياء و اوصياء عليهمها رااين؛ اين بندۀ گناهکار ناقابل نيست
و در طول تاريخ و در مسير ، السالم که مخصوصا  اهل بيت عليهم، السالم
خورند که اين سيستم خطرنا  روز خوِن دل می، شب، بزرگان، انقالب

نام علِم ها را بههمۀ اين، ه و در  و استعدادها راابليسی را که مغز و ذهن و قو
تا  ؛اين را بازبگردانند به آغوش مادر، که درواقع شيطانی است، جدای از دين

؛ استجمشکلمان از همين، بريم[آن اتفاق نيافتاده ما از علم سياست ]بهره نمی
هم  افتخار آوريم وها را میمان که متأسفانه امروز از غرب آناگر علم سياست

 َفَأنَّى»، شدديگر آن علم سياستی که از دامِن معدن علم باز می؛ کنيممی
علم مديريت هم . طور استعلم اقتصاد هم همين. جاستمال آن، «ت ْصَرف وَنُ
ال علم ک. فقط علم فيزيک و شيمی و رياضی و فالن نيست. طور استهمين

  .جايگاهش باز بشودکال علم بايد . بايستی تعريف روشن پيدا بکند
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 برگزاری این جلساتاز هدف 
 که با نگاه آيات و؛ علی اَی حال اين جلسات هم فرمايشات آن بزرگان هست

ه يک توَجه جدی پيدا بشود ک، روايات و سيرۀ بزرگان و مبانی امامين انقالب
ته افزايی علمی ]داشيک هممثال  که ما صرفا اين، يک جلساِت صورِی هيأتی

ان از زم، يک جنگ در طول تاريخ از زمان خلقت عقل و جهل. نباشد[، باشيم
امتحان حضرت آدم با ابليس و ابليس با حضرت آدم و اين مسائل و امروز به 

از سکه اگر ما نگاهمان بر اين است که حقَانيت انقالب زمينه، برکت انقالب
 ریما کاری با مشکالت انقالب و مسائل سياسی کا؛ ظهور حضرت است

الب های تابان اين انقبه حَجت، هابه درخشندگی، ما با نگاه اعتقاديمان، نداريم
گی با سيرۀ زند، های شهيدشبا شخصيَت، با شهدايش، که حقَانيتش را دارد

ايی هبا محتوای قوانينی که در متون مبانی نظام هست و حَجت، امامين انقالب
ما اين علم را از مظلوميت  خب امروز ديگر يک فرصتی است که؛ که داريم

]درآوريم که[ تا بازنگرديم به دامن معدن علم و حقيقت علم و با اين مشکالت 
 . خب اين مشکالت قابل حل نيست مگر ]از همين راه[؛ درگير بشويم

 
 وظایف سنگینی که به دوش ما است

ک ي، شاءاّلَله خدا توفيق بدهد که ما در اين جلساتان، خب پس بنابراين
که اوال شناخت علم با آن نگاه ، های سنگين عملی ]را انجام دهيم[وظيفه
بر شخص خودمان نقش حياتی خاصی را در سرنوشت اين دنيا و ، اشمحبتی

از  ثانيا. که يک نياز حقيقی و اوليَۀ خودمان ]است[؛ آخرت و ابديَت ما دارد
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نسل آينده که طبيعی است، مانطبيعی است که فرهيختگان جامعه، سرريز اين
ينی وظيفۀ سنگ، ها داريم ]استفاده کنند[های جدی در برابر آنمان که وظيفه

که امروز هم ما در ادامۀ آن رسالت به که شهدا اين راه را باز کردند تا اين
 حال يک کار اساسی و زيربنايیای شکل ديگر همان جنگ را درگيريم و علی

است که شرايط آن ميسر شده، زیحاال هم که فضای مجا. مندی هستهدف
 های دور وقتاز مکان، های دورکه از فاصلهجای اينشاءاّلَله بشود ديگر بهان

بشود  ها متمرکزتواند همۀ آنديگر می؛ ها پيش برودتلف بشود تا اين برنامه
همگی در ، های مکانیها در فاصلههفته، هاجای صرف ماهديگر به، جايک

جا از اين فرصت فضای بشود يک، يک زمان واحددر ، عرض يک ساعت
و  ؛شاءااّلَله استفادۀ حداکثری نمودها انمجازی در ارتقای کمی و کيفی برنامه
بعضی از ، های قبل خدمتشان بوديماز اين رو سروران عزيزی که دردوره

ه ک، چهار پنج سال جلوتر خدمتشان بوديم، عزيزان از سه چهار سال جلوتر
ی فضای ذهن، اند که صرفا فضان عزيزان اين مراحلی را گذراندهالحمدّلَله اي
بلکه يک تصميم جدی است و يک تحَول از ؛ بازی با الفاظ نيست؛ نيست
يق با آن تطب، استبا نگاهی که روايات و آيات علم را تعريف کرده؛ وجودم
  .و در ساختار سرنوشتی خودم با نگاه معرفتی ]استفاده کنم[؛ بکنم
 

 جلسات این هایریزیبرنامه سیر
؛ شتههای آن گذبحث، الحمدّلَله عزيزانی که محضرشان هستيم مباحث فطری 

]در محضر[ بزرگوارانی هستيم که االن از مباحث ؛ مباحث مديريت توحيدی
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 که غالبا ديگر وارد فضاهای عملياتی تربيتی، کنند[سراالسراء ]استفاده می
 اند. شده

شويم با ها را که آماده میالن ديگر ادامۀ اين برنامهخب اين سروران عزيز ا
شنايی به شاءاّلَله به فضای آان، يک فضای تربيتی و بينشی و توحيدی فطری

 ای و نميدانمهای سرکوچهاز آدم، مان به انقالبای که نگاهمکتب امام خامنه
رويم از ب؛ بازی ]نباشد و اينطور[ ما انقالب را تحليل نکنيمباز و گروهحزب

 که يک مريضی با چندتا پزشک اشتباهیمثل اين؛ عالمانه، خود مبانی انقالب
رم به من را بگذار بمي، گويد آقا ول کن ديگرآيد میحاال می، گرفتار آن شده
 ]اين حرف؛ خب حرف او منطقی نيست که. خواهم مراجعه بکنمپزشک نمی

ما از روی علم . تيک حقايقی اس؛ مال اشخاص نيست[ اين يک علمی است
احث اين مب؟! کنی بهداشت راچرا تمسخر می، کنيمداريم بهداشت را عمل می
های خب بازي. خواهيم ]بشناسيم[ما خود حقايق را می؛ نظام يک حقايقی است

 . استالسالم هم بوده ان اهل بيت عليهمها در زماين، در هر زمان بوده ، سياسی
گر کسی اواقعا  که ؛ مرحوم عالمۀ طباطبايی هستمرحلۀ ديگر آشنايی به آثار 

خيلی  .معرفت يعنی چه، فهمد عرفانآثار ايشان را درست آشنا بشود تازه می
است تا هايی که خواندهکتاب. شودجا اصالح میاش آناز اشتباهات ذهنی

 . ]اخالق يعنی چه[ بيند اصال  می، نام مباحث اخالقحاال به
ر رضوان پرواّلَله سعادتنام آشنايی با آثار حضرت آيتمرحلۀ ديگری است به

که انصافا اگر کسی به آثار آن مرد بزرگ آشنا بشود تازه يک بابی ؛ اّلَله عليه
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ی اين آمادگ. عليه اّلَله است آثار ايشان برای فهم آثار عالمه و امام راحل رضوان
 . جميعا   اّلَله عليهمکند برای آشنايی با آثار امام راحل رضوانپيدا می
 

 کسب آمادگی برای فهم ادعیه و روایات و عبور از عالم ماده
. شودديگر آرام آرام وارد خوِد چشمه می، اين مراحل را هم اگر گذر کرد

 !ديگر آمادگی دارد از صحيفۀ سَجاديه بگويد يعنی چه؛ اتصال به خود دريا
ن همه اي، ادعيهديگر برود ]سراغ[ ، کتب حديث، تفسير قرآن، البالغهنهج
 حاال دعای کميل يعنی !حاال ابوحمزۀ ثمالی را بخواند ببيند يعنی چه، دعاها
خب شايد يک نفر در يک روستايی دل خوش دارد که ما هر پنجشنبه  !چه

خورند و دورهم يک خستگی هم دعای کميل داريم و يک چايی هم می
عای تعريف از د؛ يک فضايی و صفايی، بينند[کنند و همديگر را ]میدرمی

بابا ای بيندای که میاما برای يک فرهيخته. ای استکميل يک همچون جلسه
حاال عالم  ،ام ديگر به اصطالح در اتصال به عالم بعدیقريٍب من کل سيستمعن

همين که با او ، به جناب عزرائيل، به مامای عالم بعدی، بعدی که حاال هيچ
قريٍب دارم من به عن؛ احساسم، ديگرکل موجوديتم عوض شد ، مواجه شدم

عدی باين ماَدۀ سه. کَنماين پوست را ديگر می. شومنهايت وارد میبی هایعالم
گار ان؟ طورچه؛ کردمتا ديروز من علم را حَمالی می. کنمرا کال ديگر پاره می

ی هِ ؛ طرفبرديم اينطرف هی میبردم آنيک گونی هستۀ درختی را هی می
اين را قرار است بياورم ؟! خواهم چيکار کنم اين رابابا می. طرفآنطرف اين

های تناور با ميوهدرخت، اسرار او، درون او. خيز بکارمدر يک زمين حاصل
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-خواهم چهمی؛ شودقرار است اين باز ، باغی، های خوشمزه معطر پرخاصيت

از ها بر است اينقرا؛ کشمطرف بارش را میطرف آنها را اينهمه هستهکار اين
، م[ خبها ]بمانتاکی در اين الفاظ و ذهن؛ بشود بروم در باغ اين زندگی بکنم

، تفالن عبار، من هم االن دعای کميل را بخوانم بگم فالن جلسه دعای کميل
، هازندگی بکنم در اين، ها باز بشودکه اينيا اين؛ فوقش ترجمۀ دعای کميل

 . رونهايت پيشبی
حاال بگذريم که يک ، ريزهای اين جلسات هستن سير برنامهبنابراين اي

 وظايف، در وظايف اجتماعی سياسی ما، برکاتی در زندگی ما ]وجود دارد[
وظايف تحقيق ما و مسائلی که ، وظايف تدريس ما، خود مسئوليت انقالب ما

 ،البته عزيزان، برای اين منظور؛ های اين ]کارها هستند[ريزهديگر آن خرده
ال  مثب مقام و شخصيت بزرگواران اجل از اين است که ما عرض بکنيم خ
ر کدام دمثال  عزيزان مشخص بفرمايند که ما ، هاوقت، هاکالس، نام بشودثبت

 زمان، خب هر بزرگواری. ها نيستاين؛ خواهيم شرکت بکنيمکالس می
ها معلوم خب سطوح بحث، برنامه مشخص شده، استها معلوم شدهساعت
خب هر بزرگواری بخواهد باالخره هرکدام از اين جلسات را شرکت ؛ است
اريد که استحضار داما اين. باالخره اختيار در خود اين بزرگوار هست، بفرمايد

آمد ولی در فضای مجازی  اين سير فضای حقيقی بود اين مشکل پيش نمی
جا از آن آثار وروند ورود به مباحث مقدماتی فطری تا برود به سير آشنايی با 

خب  طبيعی است که خود سير يک ضرورياتی دارد ؛ برود به خود سرچشمه
آيد آن چون در هر مرحله سرور عزيز که می؛ که عزيزان آن را عنايت دارند
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طح سواقعا  جلسه را اداره بکند خب اين باالخره ]در[ دستش بايد باشد که 
همگون ؟ کنواخت استمان آيا يما سطح جلسه؛ جلسه در چه سطحی است

کنيم برای بعضی از عزيزان هايی که مطرح میبحث؟ ناهمگون است؟ است
وقت آن عزيزان ضايع ، برای عزيزان تکرار بشود، استها باز شدهکه سال
ش اشود ولی مباحث سطحوقت ضايع نمی، ها نورانيت دارداگرچه اين؛ بشود

يک ، سطحی ]باشد[يا مباحث در يک ؛ رود ديگراز دست بيرون می
وع يک ن، خسته بشود، شودجا احساس بکند مطالب باز نمیبزرگواری آن

و آن حَظی را که آيات و ، اش ]تلف شود[خب وقت ، احساس کسلی بکند
ر نشود اين ميسَ ، مند باشدتوانست بهرهروايت در اين مسير در سطح هرجلسه می

هايی يشیانديا آن  هم. ه بگيردهايش بهرتواند از فرصتکه نمیو به تصور اين
شاءاّلَله بايد ]داشته باشيم و[ استفاده که در آن جلسه مجموع عزيزان باهم ان

خب اين اگر ناهمگون ؛ مطالعات، هااز برداشت، بکنيم از نظرات خود عزيزان
جا با مشکل مواجه خواهد شد و همچنين سير برنامه در طبعا  مباحث آن، باشد

برای عزيزانی که تازه مثال  های بعدی که بخواهد ريزیبرنامهدر ، خروجی هم
وند برنامه در ر، نظم برنامه مشخص باشد، به اين فضا بخواهند ورود پيدا بکنند

 . کندهم مشکالت خاص خودش را ايجاد می
گر ا، اندتوانند حتی جلساتی را که شرکت فرمودهحال سروران میای علی

ت خيلی راح؛ توانند بکنندجلسه استفاده نمیاحساس فرمودندکه در آن 
، نندکبزرگواری می، کشندرا زحمت می هاعزيزانی که برنامهميتوانند به 
غرض اينکه  .تا يک جلسۀ ديگر را برگزار بکنند ، بفرمايندنمايندهماهنگی می
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و اما  .ما نگران هستيم که خدای نکرده ضايع بشود، وقت اساتيد بزرگوار
در روند برنامه اين خيلی منطقی است که باالخره بعد از يک مَدتی حال درعين

ره آن که باالختا اين؛ آن نظم جلسه ثبات خود را پيدا بکند، در روند برنامه
ن باب از اي؛ شاءاّلَله تنظيم نمودتر بشود انتناسب آن جلسه راحتها بهبحث

يا از ، فرمايندديگر اختيار خود سروران عزيز هست که اين ساعات شرکت می
انند ]بکنند[ تويا که انتخاب نمی؛ توانند انتخاب بکنند که خب چه بهتراول می
بعد انتخاب آن جلسه ]را ، توانند يک مَدت در جلسات شرکت بفرمايندمی

واند تهمۀ جلسات را میواقعا  شايد يک بزرگوار ، يا چند جلسه را، انجام دهند[
اشد ديگر حضور داشته ب، است که ثابت باشداما غرض اين ؛ شرکت بفرمايد

 . ها منظم بشودريزیشاءاّلَله برنامهتا ان
 ،ها را هم بنده يادداشت برداشته بودمخيلی از بحث، بنده خيلی شرمنده شدم 

خدا موفق و مؤيد . های بعد خدا خودش کمک بکندشاءاّلَله در فرصتحاال ان
ّلَله شاءاکار را هم به بزرگواری انههای اين گنااين جسارت؛ شاءاّلَله بکند ان
 . و صلی اّلَله علی محمد و آله الطاهرين. بخشيدمی
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 جلسه دوم
  

 دومجلسه 

 آشنایی با  گذشته علم
 (1و دخالت شیاطین رد آن )
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو  ُ َعلی ُمَحمَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعينَو َصلَّی اّلَله  لَعنَُة اّلَله
ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. نَستعيُذ بِاّلَله

د د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ ْ ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ َعِن اَللَـُهمَّ ال
  َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ 

يِن ِإيَّا َ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب نَعْ  بُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ

الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ
مند هساز بهرشاءاّلَله از برکات اين ايام و ليالی و اين ساعات سرنوشتخداوند ان

، مع و به همٔه عزيزان در راه عبوديت خودشکند و به همٔه عزيزان حاضر در ج
 . کنيد صلواتی ختم، عطا بفرمايد، آنچه که بر بندگان مخلَص خودش عطا فرمود

 
 است واحد قتیحق کی علم

م يک حقيقت عل؛ خالصٔه بحث جلسٔه قبل اين بود که علم يکی بيشتر نيست
وجود واحد است و آنچه که در تعدد علوم و موضوعات مختلف در علوم 

اينها ، در واقع اين تعدد درجات طولی آن يک حقيقت واحد است، دارد
در  ،های مختلف استنه اينکه علم در عرض هم يا اينها علم؛ مراتب علم است

اينکه علم را شياطين انسی و جنی . عرض هم با ماهيت مستقل خودشان هستند
د ر تقابل هم و ضخواستند شقه بکنند و دو علم جدا از هم تا جايی که حتی د

خب اين کار خطرنا  جنايتبار شياطين انسی و جنی است ، هم قرار بگيرند
ند آنها طوری وانمود کرد. هايی شدکه جلسات قبل مختصری دربارٔه اين بحث
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درست کردند به صورت  را که همان علم حقيقی را گرفتند و صورتی از آن
 . ضد علم است؛ ل استدرحالی که درون آن و ماهيت آن درواقع جه، علم
 

 ؟ باشد خودش ضد و خودش، واحد زیچ کممکن است ی چگونه
يک چيز واحد در عين حال خودش ]ممکن است[ ال شود که چگونه ؤشايد س

کنيم که از حيث صورت علم است اما از خب عرض می؟ و ضد خودش باشد
ود شمیجهل است و اين در زندگی ما فراوان ديده ؛ ضد علم است، حيث باطن

، نندکمثال  يک بنده خدايی را به مهمانی دعوت می؛ و يک چيز محالی نيست
خيلی خوشحال و شاداب ؛ گيرداز کوچه عطر معطر اين غذا دل آدم را می

النی ف: گويدخدايی داخل گوشش میيک بنده، شودوقتی داخل اين سالن می
غذای شما يک در ؛ اين يک توطئه است که تو را به اين مهمانی آوردند

ه خودی ب، شنودتا اين مطلب را می. ويروسی انداختند که خيلی خطرنا  است
 ؛خب صورت غذا خيلی خوشمزه و خيلی معطر بود. گرددعقب برمی، خود
 ،اما آنها همه صورت بودند. جاتش فالن جورادويه، های برنجش قدکشيدهدانه

آدم از بيابان  گر اينا. شوددرون آن ضد آن غذا هست که به آن دعوت می
س يعنی ويرو؟ ميکروب يعنی چه !ولش کن بابا: گويدمی، صحرانشين بيايد

خورد و فريب رود غذا را میمی؛ کند و تمسخر هم شايد بکندقبول نمی ؟ چه
يعنی جلب و جذب آن ظاهر ؛ گويند غروراسم اين را می. خوردظاهرش را می

 فهمدداند و نمیکه در آن لحظه نمیدرحالی ؛ شود که موافق ميل اوستمی
درحالی که همان را ، کنداست که از آن فرار میکه بر ضد آن مواجه شده
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روز تازه  بعد دو سه، اين آدم مغرور که گرفتار چنين فريبی شد. کنددنبال می
ود شود و از شدت درد به خنفس تنگ می، ميفهمد که ديگر گلو گرفته شد

اين غرور تازه در آنجا معلوم ؛ شودن ظاهر برايش باز میتازه باطن آ؛ پيچدمی
اگر اين آدمی که بهداشتی بود و خيلی حساس بود و ؟ شود که يعنی چهمی

اگر به اين آقا بگويند که ؛ آن هم در سطح فهم خودش است، فهميدزود می
 ،اگر شعورش از اين باالتر نرود، توی اين غذا يک قطره نجس انداختند

. بودهمان حرفی که آن بيابانی به آن ويروس زده !ول کن باباگويد می
غذا هم ؛ ها را آخوندها ساختند که نجس استاين؛ گويد که ولش کنمی

ذا غ، تواند بفهمد که ديگر باطن اين غذااين نمی. معطر و هم خوشمزه است
رود يعنی او اآلن می. او مغرور شد؛ اين غرور است؛ نيست و اين نجس است

ال در عين ح؛ به طرف اوست، نبال يک چيزی که ظاهرش با همٔه ميل و عشقد
خب اولی بعد از دو سه روز ؟ فهمد که باطن اين نجس است يعنی چهنمی
ی وقت، دهدکه جان میای آن لحظه. فهمداين هم بعد از چندين سال می، فهميد

از شدت ، فهمد که چه چيزی بر عليه خودشمی، که عمدا  اين نجس را خورد
 . پيچددرد به خودش می

يک کسی ماشين مدل باال و با موتور خيلی سالم و قيمتی خيلی ارزان مثال  
بازهای بازاری هم که بلدند چطور سند خب حقه !کنداست و کيف میخريده
دو روز بعد يکی مچش را ؛ جا کنند و چه باليی سر مشتری بياورندرا جابه
 حاال، استن ماشين من دو روز است که گم شدهگويد آقا ايگيرد و میمی

يک پيچی هم از آن ؛ ماشين بر حسب ظاهر همان ماشين است. پيدايش کردم
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با ، با همان خواص؛ همان است؛ يک نخی هم از آن برداشته نشد؛ شل نشد
نجا آن ماشين اي؛ اما ديگر سلب مالکيت شد؛ هاهمان شرايط و با همان زيبايی

 .بگذريم که مشکالت بعدی و مجازاتش چه باشد. صفر شدضرب در ، نيست
رود داخل می، روداما ديگر آن ماشين درياکنار نمی؛ همٔه آنها درست است

در عين حال ضد آن ؛ صورت همان است؛ ماشين همان است. راژ شهربانیگا
اما باطن درواقع ؛ صورت علم است. اين را فراوان ما در زندگی داريم. است

ک آدم ي؟ منتهی اين را يک بيابانی چطور ببيند؛ ست و جهل استضد علم ا
ين بحثی که ا؟ يک آدم رشديافته چه ببيند؟ بهداشتی در حد او چطور ببيند

های پايه و مبنايی آيات و روايات است که خداوند توفيق دهد که از بحث
 . شاءاّلَله استفاده بکنيمان

علم ؛ 1«صىي ح أن م ن أكثَرُ  الع لمُ »: دفرمايآله میوعليهاّلَله یپيامبراکرم صل
د منکر پس اين تعدا. زياد است و بيشتر از آن است که حتی به شمارش بيايد

اما همٔه اينها در طول آن حقيقت ، نيستيم که اين تعداد از موضوعات مختلف
؟ مگوييو کی به آن علم می؟ اما اينکه علم چيست. نه در عرض آن، هستند

از خود آيات و روايات استفاده خواهيم ، های بعداّلَله در بحثءشاخب اين ان
 . کرد
 

                                                           
 31ص ،2ج ،الفوائد کنز؛ است شمار از بيش دانش -1
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 بشر خیتار  دردر خصوص علم  بزرگ تیجنا
های ها صورتدر تاريخ بشر برهۀ زمان، اين جنايت بزرگ که اتفاق افتاد

 ؛خب در دوران پهلوی يک جور بود که عرض کرديم. استمختلفی پيدا کرده
تاريخ شهيد مدرس را با يک نگاه پژوهشی مطالعه  اّلَله عزيزان زندگی وءشاان

خواست به کشورمان چه روشی خواهند ديد که آن مرد بزرگ می، بفرمايند
و چه مدلی از آموزش را بر مبنای آيات و روايات ترتيب بدهد که همٔه اين 

نسانس در زمان ر. از آن باشدتر علوم روز هم در آن بوده و حتی بهتر و باکيفيت
 ،اينها در تاريخ. ر و در زمان خلفای بنی عباس يک جور ديگر بودجويک

اما قرآن تاريخ اين . جوردر جريان سقيفه يک. جنايت خاص خودش را دارد
هايی که شيطان و از آن زمان؛ بردتر میهای قديمیجنايت را به خيلی زمان
جنايت  ايناز آنجا ، توزی خودش را بر آدم جاری کردابليس ملعون ديگر کينه

که در قرآن ؛ تر استاز آن هم گذشته، اما در تاريخ روايات اين؛ شروع شد
 شويم و فعال  از خود قرآننکاتی به آن اشاره دارد که ما ديگر به آن وارد نمی

 . کنيماستفاده می
 

 نقش ابلیس در شقه کردن علم 
زندگی خب آن اين است که ابليس ملعون هزاران سال در عالم ملکوت 

را  که ظاه فرمايد که اين هزاران سالالسالم میکه حاال موال عليه، استکرده
های عالم های اين دنيا است يا از سالمعلوم نيست از سال، هزار استشش

ره خب او آنجا باالخ. ها سالشود ميليونمی، ملکوتی است که اگر اين باشد
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شما اآلن مالحظه ؛ استی کردهدر آنجا زنگ، ]را به دست آورده[ اسرار علمی
 ؛بفرماييد مدير کل اطالعات يک کشوری پناهنده بشود به يک کشور دشمن

در کشور دشمن اينطور نبود که خيلی باهوش باشد و ؟ افتدخب چه اتفاقی می
ای باشد و بتواند به راحتی همٔه اسرار و اطالعات اين کشور العادهامکانات فوق

 بيست سال است که در تشکيالت، خب اين فرد ده !رنخي؛ دست بياوردرا به
بعد از پناهنده . است و بر اطالعات کشور و تمام اسرار و رموز آن علم دارد

 اين  برای دشمن؛ اين اطالعات و علوم در اختيار اوست، شدن به کشور دشمن
 هافتخار نيست که همٔه اسرار ريز تا پرونده شمارٔه فالن و ثبت فالن و فالن قضي

اين افتخار مال آن دشمن نيست که اين اطالعات را . داندو روحئه فالن را می
اين خيانتی است که او اين علوم را از اينجا دزديده و با خودش ؛ داندمی
ه اين يک خيانتی است ک؛ مال او است، کنداست و اآلن سوءاستفاده میبرده

نها اي، عالم ملکوت استعلومی که در . شودشقه شدن علم از اينجا شروع می
دارند از  توزانه اآلنی که ابليس آورد و کينهتاما آن حقيق. حقيقت علم هستند
 . اين چيز ديگری است، کنندها میان سوءاستفاده

 
  ؟رسیدندعلمی های های فاسد غربی چطور به پیشرفتانسان

ب غرشود که ما در بنابراين اگر اين سوال پيش بيايد که آخر چطور می
م بلکه ضد خدای جدی ه؛ بينيم که اصال  معتقد به خدا نيستندهايی میآدم
ه مثل با زن اجنبي؛ شناسدآدم الابالی که اصال  محرم و نامحرم نمی کي؛ هستند

نماز را مسخره ؛ خوردبسا شراب میای ؛ کنديک زن و شوهر زندگی می
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ه اما بيا ببين چ، ريزدمیکند و همٔه اين قيوداتی که شما داريد را به هم می
وژی در تکنول !چه اکتشافاتی !چه اختراعاتی؟! ای هستالعادهدانشمند فوق

پاسخ از ديدگاه آيات و . کندچگونه دارد اسرار پيچيدٔه علم را موشکافی می
اسرار را کشف ؛ علم همان است !گوييم بلهمی؛ روايات خيلی روشن است

ت علم خاصي، آفريندها میيد و خيلی شگفتیآاختراعات از آن در می؛ کندمی
ماشين آخرين سيستم و همٔه اينها جای . همٔه اينها درست است، و صورت علم

غذا هست ، هايشاين غذای معطر با همٔه آن جذبه؛ خودش محفوظ است
 اما اينکه در آن ويروس؛ همه درست است !سنگ يا آجر که نيستقلوه، ديگر

د اين داخلش ض !فهمد که نهبعد می، ويد ولش کنگاست و آن بيابانی می
فرمايد که آنها مال او روايات می. شود برای اويک روزی کشف می؛ غذا بود
، استاين دزد و خائنی که آمده؛ اين افتخار نيست که او اينها را دارد. نيست

 اينها مال آن دزد است و، کنداز مرکز علم اين علوم را دارد به او منتقل می
باطن و حقيقتش اين است ولی صورتش يک چيز خيلی . اين عين جهل است
از بخش ناّلَله ايءشااگر خداوند تعالی کمک کند که ان. شگفت انگيزی است

، ای هستطوالنیبخش البته فرق آنها يک؛ ظرافت بين علم و جهل را بفهميم
برای   ،کنيممیاز آن را که ما داريم از قرآن استفاده بخش اّلَله يکءشاولی ان

جناياتی که به نام علم و به صورت علم از اين . انسان يک دِر ديگری باز شود
ها انسان واقعا   از وحشت اين جنايات، افتدجهل در جامعه و بشريت اتفاق می

 يک دِر ديگری از. استپراند که چه اتفاقاتی افتادهخواب را از چشمش می
ی دقيق شود که خيلطالعاتی برايش باز میمعنای علم و نيز يک فضای جديد م
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هايی اّلَله اين رعايات را معنیءشاخواهيم که اناست و از خداوند کمک می
 . هايش را خودش عطا کندآن هدايت، کنيمکه می
 

 یجن و یانس نیاطیش با هاانسان از اشرار نیب عجیب رابطه  

ها نهمي، است کهپس ابليس اين علوم را آورد و يک خيانت بزرگش هم اين 
ن انسی ها با شياطيرابطٔه بين اشرار از انسان. دهدها انتقال میرا به اشرار از انسان

 . مکنم فقط خود آيات را بخوانبنده سعی می. يک رابطٔه عجيبی است، و جنی
 اين ابليس ملعون بر لشکريانش هم آموزش داد که، اولين کاری که اتفاق افتاد

 ها و چه خبرهايیها و شگفتیداند چه زيبايیکز علم که میدر ادامٔه اين مر
ما و  ؛شداين ملعون به آنها ياد داد که من ديگر از آن دستم بريده. آنجا است

 ديگر ما را به آن مرکز حقيقت راه، شما چگونه برويم و استراق سمع بکنيم
 از آنها دل کند و شودنمی، اندالعادهاما اينها فوق؛ ديگر رانده شديم؛ دهندنمی
ه کردند و در آنجا شروع بهايی را پيدا میرفتند در اطراف ملکوت جايگاهمی

آن علومی که از آن حقيقت ؛ دادندکردند و از آنجا همچنين ادامه میکمين می
ُمِّنَُ َوَأنَّهُ »: فرمايدمی. شدعلم دريافت می َجال  ُر  وَنُُكَاَن ُيَع وذ  نس  ٱْْل 

َجالُ  َنُُب ر  ْمَُرَهًقامِّ وه  َُفَزاد  نه ، کنمعين کالم قرآن را عرض می 1«ٱلْج نِّ
بردند یها پناه مالبته اينکه رجالی از انسان: خوانماش را میترجمه. ..تفسيری و

َُرَهًقا»آنها ؟ کردندآنها چه کار می؛ به رجالی از اجنه ْم وه  اين ، «َفَزاد 
                                                           

 نانآ یتباه و انيطغ بر[ جن مردان] پس بردند، یم پناه جن از یمردان به انيآدم از یمردان نکهيا و -1
  6؛ سوره جن، آيهافزودند
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 يک کسی. کردنديادی میها را زسرکشی و اين گمراهی و اين وضعيت آن
برود به يک لجن زاری گير ، نجات پيدا کندای خواست از يک چالهکه می
َمآءَُٱُنَالََمسَُوَأنَّا». بکند ل ئَتُنَََهاَفَوَجدُلسَّ يدُاًَُحَرسُم  باًَُوشُ ُاًَُشد  اين 1ُ«ه 

 اين همه؛ استالبته تا نزول قرآن بوده، کردنداستراق سمعی که آنها می
تا نزول قرآن از آنجا دزديدند و آوردند و از آن سوءاستفاده  هايی کهعلم
آن . درشان بسته شد، در نزول قرآن، اين ديگر، کنندکردند و میمی

ُلََمس». رودهمانش به کار می، هايی که تا حاال به کار بردندپسمانده نَاَُوَأنَّا
َمآءَُ رفتيم و استراق سمع ما آسمان را بررسی کرديم که وقتی می «ٱلسَّ
ل ئَتَُحَرساًُ»، دزديديمکرديم و علوم را از حقيقت خودش میمی م  َُفَوَجدنَََهُا

يداًُ باًُُوََُُشد  ه  لی های قباست و انگار همان آسمانديديم فضا عوض شده، «ش 
هر طور که ، خواستيمهرقدر که می، آمديمرفتيم و میراحت می !نيست
همٔه  ،اّلَله باهم ارتباطات و انتقاالت داشتندخواستيم اين علوم را که مالئکةمی

 مثل اينکه اين عالم عوض، کرديمگرفتيم و استراق سمع میاين علوم را می
که  هايیاين شهاب؛ يافتيم آنها را پر از نگهبانان شديد و ُشهب». شده است
ما  کوبد واين تيرهای نوری خاص میمحکم ، خواهيم نزديک شويموقتی می
ُم نهَُ». «کندن میوزند و داغرا کنار می معُ َوَأنَّاُك نَّاُنَقع د  َدُل لسَّ َفَمنُ اَُمَقَع 

َهاباًُ ُش  ُلَه  ُيَج د ُٱألَٓن ع  َصداًُُيَستَم  ؛ رفتيممی؛ هايی داشتيمما جايگاه؛ 2«رَّ
                                                           

 8؛ سوره جن، آيهشهابها و قوى نگهبانان از است شده پر ديديم گرفتيم تماس آسمان با ما و -1
 یم يیاه گاه نشست در[ فرشتگان سخنان و یملکوت یخبرها] دنيشن یبرا آسمان در ما نکهيا و -2
 9جن، آيه ؛ سورهابدي یم خود نيکم در را یشهاب کند، سمع استراق بخواهد که هر اکنون یول م،ينشست
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آلن اما ا. هامالئکه هایبرای شنيدن اين اسرار و گفته؛ مقاعدی داشتيم آنجا
ُيَج دُلَهُ »؛ استهمه عوض شده ُٱألَٓن ع  َهاباًُُۥَفَمنُيَستَم  َصداًُُش  ن اآل، «رَّ
ا تيرهای خطرناکی او را ت، خواهد برود در آنجا استراق سمع بکندهرکسی می
آن ها ديگر صريح قرخب اين. کوبد تا از بين ببردمحکم می، استنرسيده
ن علوم و حقايق که آوردند و برای امثال دوستان تاريخ شقه کردن اي؛ است

 . ]آموختند[ هابر انسان، خودشان
يََط ينُ »: در يک جای ديگر ميفرمايد ُٱلشَّ ل  ِّئ ك مَُعَلَىَُمنُتَنَزَّ نَب ُُ،َهلُأ  ل  تَنَزَّ

َُأث يم ُ َُأفَّاك  ب وَنُُ،َعَلَىُك لِّ مُكََذ  ه  مَعَُوَأكثَر  خبر بدهم برای ؛ 1«ي لق وَنُٱلسَّ
های اين اسرار و اين علم؟ شوندشما بر اينکه شياطين به چه کسانی نازل می

؟ ددهنکنند و انتقال میبرند و تزريق میدزديده شده را به چه کسانی می
َُأث يم ُ» َُأفَّاك  َُعَلَىُك لِّ ل  ده و يعنی آن دروغ خيلی گن، «إفک»کلمٔه ، «تَنَزَّ

ستند که ديگر مهارت پيدا آن آدمهايی ه «أفاک». بزرگ و خيلی مخرب
هايی که چگونه بتوانند يک چيز حق را باطل کنند و پردازیکردند در دروغ

که  آن گناهانی هست «إثم»؛ هستند «اثيم»و . يک چيز باطل را حق بکنند
که خود اين . ]اين طور است[ کال گناه؛ داردانسان را از کار ثواب باز می
چون هايی که يک همشياطين به چنين آدماين . درواقع يک گناه ديگری است

مَعُ»، اين شياطين انسی و جنی، سنخيتی دارند بين هم ها را اين، «ي لق وَنُٱلسَّ

                                                           
، آيند می فرود گناهکارى دروغزن هر بر، آيند می فرود کسی چه بر شياطين که دهم خبر را شما آيا -1
 223و 222، 221؛ سوره شعرا، آيات دروغگويند بيشترشان و دارند می فرا گوش[ دزدانه] که
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مَعُ»اينجا . کنندبرند و القاء میمی ا که آن چه ر؛ ستابه معنای مسموع ُ«ٱلسَّ
 کنندمیبرند و بر اينها تزريق اينها را می، انداند و از عالم ملکوت گرفتهشنيده

 . گويندو بر اينها می
ُ»: فرمايدمی انعامدر يک جای ديگر از قرآن در سورٔه  ل َكَُجَعلنَاُل ك لِّ َوكََذَ

َفُ خر  ُز  لََىُبَعض  مُإ  ه  يُبَعض  ُي وح  َُوٱلج نِّ نس  َُشيََط يَنُٱْل  ّوا َُعد  نَب يٍّ
وراًُ ُغ ر   حقيقتها تاريخ شروع اين جنايت بزرگ که جدايی اين؛ 1«ٱلَقول 

بافند و جهل را و دشمنی علم و شقه کردن آن را که با يک صورتی از اين می
 ،برند از همان روزی که روی زمين نبی نازل شدبا حق را درون آن به کار می

فرمايد که ما قرار خدا می، از همان روز هم دشمنی از شياطين انسی و جنی
آنجا القاء ؛ فرمايد يوحیمیاينجا ؛ آنجا ]درآئه قبل[ فرمود يلقی. داديم
د فرمايناما می. درواقع هر دو معنای القاء دارد؛ کننداينجا وحی می، کردندمی

ه خيلی پيچيد؛ بسيار مرموزانه است. يک القاء رمزی است، در القاء در وحی
وراًُ»اين القاءهاشان . است ُغ ر  َفُٱلَقول  خر  ُز  لََىُبَعض  مُإ  ه  ها اينها آن؛ «بَعض 
َفُ»، دهند با آن شرايطبه هم انتقال می را که خر   .چيزهای زينتی است، «ز 

يک چيز زشت را شما بخواهيد با يک چيز زينتی ؛ اين خيلی واضح است ديگر
را هم  «غرور». خوردفورا  فريب می، يک آدمی که تخصص ندارد، بپوشانيد

لب مط پسندد و واقعاَ انتخابش درست است ويعنی ظاهر را می؛ عرض کرديم
درحالی که دقيقا باطنش ضد آن است و ؛ استهمانی است که انتخاب کرده

                                                           
 به ستهآرا گفتار فريب، براى که جن و انس ديونهادان از نهاديم دشمنی را پيغمبرى هر بدينگونه -1

 112آيه ؛ سوره انعام،کنند می القا يکديگر
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 کنند بههايی را به هم منتقل میاينها يک همچون حرف. کنداز آن فرار می
َولَوَُشآَءَُرب َكَُماُ»اما ؛ «غروراًُ»، از القاء خيلی مرموزتر، «يوحى»صورت 
وَنُ َفَعل وه  ُ ُيَفتَر  َُوَما م اين يک حکمتی است که خداوند اين ؛ 1«َفَذره 

و  اجازه داد که ابليس، اين نظام را به اين شکل. سيستم را در اين عالم قرار داد
البته در زمان محدود نزول قرآن تا آن موقع اين همه علوم را ، شياطين اينطور

 ،ها را به کار ببرند از طريق شياطين دشمنان پيامبراناز آنجا بياورند و امروز اين
اگر ، «َماَُفَعل وه  ُ»؛ دشمنان دين و اينها را استفاده کنند، دشمنان عالم حقيقت

م». توانستند انجام بدهندهمچين کاری را نمی، خواستخدا می ، «َفَذره 
طور دازد که اآلن که قضيه اينناين مسئله تو را به وحشت ني؛ ها را ولش کناين
 يست يک فضای امتحانی استنه اينطور ن. پس حق شکست خواهد خورد، شد

ون اين چ؛ کنمبنده ورود نمی، که چون بحث امتحان يک بحث مستقلی است
اّلَله در جای خودش با اين ءشاان. مانيمموضوع مفصل است و از بحث بازمی

 . شودمعنای آزمايش هم آنجا باز می، رويممبانی که از قرآن پيش می
يََط ي»: فرمايدمیدر يک آيه ديگر در سورٔه بقره  تَتل واُْٱلشَّ َُعَلَىَُوٱتَّبَع واَُْمُا ن 

َن ُ َليَمَ ُس  لك  واُْ م  يََط يَنُكََفر  ُٱلشَّ نَّ َُولََك  َليَمَن  شاهد مثالمان ؛ 2«َوَماُكََفَرُس 

                                                           
 ؛ همانواگذار دروغشان با را نهايا پس کردند،ینم نيچن خواستیم تو پروردگار اگر و -1
یم (یجادوگر و افسون به) مانيسل ملک در نياطيش( و وانيد) که را یسخنان کردند یرويپ و -2

؛ سوره دندش کافر نياطيش لکن و نگشت کافر( خدا به سحر بردن کار به با) مانيسل هرگز و خواندند،
 102بقره، آيه
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حرَُ»: اين قسمت است وَنُٱلنَّاَسُٱلسِّ آيه ادامه دارد و مفصل هم ؛ 1«ي َعلِّم 
چون مورد بحثمان زياد نيست و بيشتر . کنددربارٔه سحر بحث می؛ است

ز آيه شاهد مثال ما اين قسمت ا. گذريمديگر می، کند بحثمانگسترش پيدا می
اين يهود تبعيت کردند از آنچه که شياطين در عصر سليمان ، «َوٱتَّبَع واُْ»: است

 ،دادند اين علوم را که از عالم ملکوتبه مردم اينها را ياد می. کردندتالوت می
اينها آوردند با نجاست خودشان اينها را تغيير دادند و شد  ای بودهعلوم پاکيزه

يهود تصورشان اين بود که ]البته . سراسر جهل و اما در عين حال با آثار آن علم
بياييد من به  ...با القاءهای شياطين[ بابا شما چرا دنبال اين يتيم رفتيد و اين همه

، هالعادٔه جهانی داشتکه يک همچون قدرت فوقسليمان . شما رمزش را بگويم
ها آشنا اگر با اين علم. هابياييد دنبال اين علم، بودها استفاده کردهاز اين علم
ما خودمان ، هايش هم که در دست ما ابليس و اجنه استبشويد و رمز
 شما برويد آن. دهيمآموزش می؛ همه در اختيار ما است؛ کنيمراهنماييتان می

ها را رسيد و آن شگفتیالعاده میهای فوقبه قدرت، ومی که سليمان با آنعل
اين ؛ ندکدرحالی که اينطور نيست و قرآن رد می. هابرويد دنبال آن، آفريدمی

علوم مربوط به شياطين که ظاهرش خيلی اثر دارد ولی باطنش عين نجس است 
ان کافر سليم، دادندمیهايی که اين کار کفار است و اين نسبت، و علم نيست

از سوی آن مرکزی ، و علمش از سوی خداست تنيست و سليمان نبی خداس
يم او مستق، کننداند و اين همه کار میاست که آنها چند تکه از آن را دزديده

                                                           
 . همانآموختندیم مردم به سحر -2



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

56 

واُْ»؛ او کافر نبود. با خود مرکز ارتباط داشت يََط يَنُكََفر  ُٱلشَّ نَّ علمها ، «َولََك 
 آنها اين علم مقدس را نجس. آنها کافر هستند؛ کنندمی را شياطين استفاده

ُٱلنَّاَسُ»؛ کردند در برابر خدا و انبيا و راه انبيا و اين راه نورانی وَن ُي َعلِّم 
حرَُ  . دهند اين شياطين جنیبرای مردم آن سحر را ياد می، «ٱلسِّ

نَّهُ »: فرمايددر سورٔه اعراف می، در يک آئه ديگر وَُ يَراك م إ  هُ  ه  م نُ َوَقبيل 
م ُالُتََرونَه  نّا َحيث  ياطيَنَُأول ياَءُل لَّذيَنُالُي ؤم نوَنُ إ  ها اين؛ 1«َجَعلنَاُالشَّ

ما بخواهيم تاريخ اين جنايت را و سيستمی را ؛ است ديگر صريح آيات قرآن
ن آيات اي، که در اين نظام عالم بشری وجود دارد در رابطه با علم بررسی کنيم

بنی آدم حواستان را جمع ای فرمايدمی. کندها را باز میمفصل اينروايات و 
وَُ يَراك م»آن شيطان ؛ کنيد هُ  ه  شما  بينند و قبيله او همآنها ما را می، «َوَقبيل 
م»؛ بيندرا می ُالُتََرونَه  خب ؛ بينيداز جايی که شما آنها را نمی، «م نَُحيث 

 تاريک است و اتاق هم خيلی روشن خيلیالبد مالحظه فرموديد که مثال  حياط 
است در حياط و شيشه هم انکسار نور را اين وری دزد هم آمده؛ است
چرخند و حاال ده تا دزد شمشير به دست هم در حياط می؛ استآورده
بينند که چه خبر است و کی چه کار اند و درون اتاق را قشنگ میوايستاده
از جايی آنها . بينندها هيچی نمیچارهبی ولی اين؟ خوابندکی می؟ کندمی
 :بحث ما اين قسمت آيه است. بينيدبينند شما را که شما آنها را نمیمی

                                                           
 را نياطيش ما( ديبدان اَما) د؛ينيبینم را آنها شما که يیجا از ننديبیم را شما همکارانش و او نکهيا چه -1
 27؛ سوره اعراف؛ آيهآورندینم مانيا که ميداد قرار یکسان یاياول
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نّا»  ياطيَنَُأول ياَءُل لَّذيَنُالُي ؤم نوَنُ إ  را سرپرست  ما شياطين، «َجَعلنَاُالشَّ
 . دندارن مدير قرار داديم برای کسانی که ايمان نياوردند و ايمان؛ قرار داديم

 . الطاهرينآلهومحمدعلیاّلَله صلیو
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 جلسه سوم
  

 سومجلسه 

 آشنایی با  گذشته علم
 (2و دخالت شیاطین رد آن )
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َو َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. نَستعيُذ بِاّلَله
د َوآِل ُمَحمَّد َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ

  َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، يْنَ الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحسَ 
يِن ِإيَّا َ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله

راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا ال صِّ
الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

یم محروم آن برکات از ميدار که مبار  ماه نيا برکات از شاءاّلَله ان خداوند
 لطف به خداوند اّلَله شاءان، آخر ساعات نيا در و گرداند مندبهره را ما ميشو
 بندگان به قدر شب مخصوصا   و ماه نيا در که را چهآن، درگاهش نيمقرب
 یديع و ديفرما عطا همگان به و جمع نيا به، است فرموده عطا خود مخلص
 . دهد ارقر خودمان فطرت قتيحق شناخت و خود فطرت به بازگشت را ما فطر
 تعددۀ هم و ستين شيب قتيحق کي علم که شد نيا قبل ۀجلس بحث ۀخالص

 یسک اگر و هستند واحد قتيحق نيا یطول درجات واقع در، یعلم موضوعات
 اقعو در و است یبزرگ اشتباه، هستند هم عرض درها علم نيا که کند توهم
. تاس جهل نيع، آن قتيحق و است علم از یصورت آن؛ ستين علم یکي آن
 در هايیقلدر توسط، هم تعارض صورت به علم کردنشقَه  نيا که شد عرض
 ميروب عقب به را خيتار نيا چه هر اما؛ است گرفته صورت خيتار از یمقاطع
 است یوقت آن از موضوع نيا ۀشير و اصل که ديد ميخواه، ميکن یابي شهير و
َ  نياطيش و سيابل که  به و دنديدزد ملکوت عالم از را یعلوم، او جنود از یجن
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 و شد باز یبشر جامعه در علوم نيا و دادند انتقال ینساِ  نياطيش ازهايی انسان
 . است آمده شيپ موقع آن از فضا نيا
 

 ریشۀ شبهات در رابطه با منشأ علم
، کيزيف دانشمندان، باشد طورنيا اگر که اديب شيپ یکس یبرا شبهه نيا ديشا
 واضح یليخ شبهه نيا پاسخ !شوندیم یطانيش که روز علوم تمام و یميش
 نيا که ميکنیم عرض جانيا در را یديق، درشت خط با ما که چون؛ است
، روز علم یادعا که یکسان: است نيا ديق آن و کندیبرم شهير از را شبهه
 خالق ضد و است حق ديعقا ضد دشانيعقا و کنندیم یشمندياند و یدانشمند
نيا لحاظ به را علوم آن واقع در هاآن، باشدیم نيالعالمرب خالق ضد و خود
 کار نگاه نيا از. دانندیم، هست خودشان یفکر توان و استعداد به مربوط که
 دهندیم نسبت خودشاناشتباه به  به کههايی دانسته آن و ستين عالمانه هاآن
 کي در مايهواپ با نفر کي که ماندیم نيا به هيقض نيا ثلمَ . است جهل نيع

 آدم به و رودیم بعد و ديآیم زيتبر به تهران از ساعت کي از ترمک اي ساعت
 یديد فالنی که دهدیم پز، است دهينشن هم مايهواپ از یاسم یحت که یناآگاه
؟ هستم یزرويت آدم چه من ینيبیم؟ آمدم زيتبر به تهران از ساعته کي من که
فوق آدم چقدر؟ هستم یایقو آدم چقدر؟ هستم یريالسعيسر آدم چقدر
 تواندینم یکس را انگيزیبرزگ و شگفت کار نيچن ۀنمون که هستم یاالعاده
 قبول باز، باشد ناآگاه و لوحساده هم چقدر هر آدم نيا؟ هستم، باشد داشته
 مدهآ زيتبر به تهران ازپرپيچ و خم را  اين راه طوالنی ساعته کي او که دارد
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 یول؛ است یدرست حرف نيا که ديگویم و کندینم یاعتراض یکس و است
 خودش کار یشگفت به، دهدیم نسبت خودش قدرت و خودش به را نيا کهنيا

 نيا او که جاستنيا در بحث و است یبزرگ یليخ بفري نيا، دهدیم نسبت
 که را یکار و کندیم سوءاستفاده و است کرده حساب لوحساده را آدم
 نسبت خودش به را استآورده جاآن به ساعته کي را او و داده انجام مايهواپ
، واقع در. است امدهين که خودش، استآورده جانيا به را او مايهواپ، دهدیم
 یوحشت کي خودش از؛ کندیم یکاربيفر یبزرگ دروغ کي با جانيا در
 کهرا  یکار؛ دهدیم جلوه خودش از یقدرت کي؛ اندازدیم آدم آن دل در

 غرور نيا، است جهل نيع آن که کندیم یبزرگ خطر هب ليتبد، است درست
 محل و خانواده با اشفاصله که داندیم نفر کي که است نيا مثل و است
 دهيننش حاال تا نيدورب نام به یزيچ اما؛ است لومتريک کي مثال   اشیزندگ
 یفالن هک نديبگو او به مثال   و کنند نگاه نيدورب با را او یزندگ حاال. است
 نفال با مثال   اي یبود خوردن يیچا حال در درخت فالن کنار و فالن ساعت
 فالن را دقن یحت، بود رنگ کم هم تايیچا رنگ یحت اي و یبود نشسته کس
 هزار او کهنيا با دارد امکان چگونه ديگویم خودش با فرد نيا. یبرداشت جور
 درست هم را زيچ همه اتفاقا   و؟! نديبیم را زيچ همه است من ۀخان از دورتر متر
 اشکال محل، ديگویم درست را زيچ همه که نيهم کهیحال در؛ ديگویم

 صورت نيا در. نبود ريپذ امکان یبيفر نيچن صورت نيا ريغ در کهچون؛ است
 زيچ همه که است یآدم چگونه آدم آن یعني که رديگیم را فرد آن یوحشت
 واقع در نيا؛ داندیم هم را من یچا رنگ یحت و من حرکات تمام؟ نديبیم را
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 بطر خودش به، ستين او برای اما است درست که یکار کي. است جهل نيع
از عوامی مردم  و کندیم جاديا عوام در یوحشت کي و دهدیم و نسبت

شگفت، بيغر و بيعج، قدرتمند آدم کي را خودشسوءاستفاده کرده و 
، کندیم تصور، است ساقط افراد یباق از که چنان و نيچن آثار یدارا و زيانگ
 زا یبعد جلسات در که شود باز درست بحث نيا اگر. است جهل نيع نيا

 علم از روشن فيتعر کي و ميکنیم استفاده همالسالم عليهم تيباهل و قرآن
 نه وا و است موحد که است یدانکيزيف از دفاع واقع در نيا، دهندیم ما به
ِ  بلکه، ستين یطانيش تنها هايی یژگيو آن که یشرط به؛ است فرد نيهم، معال
 را یمطالب اتيروا یوقت، صورت نيا در. شود باز او در، باشد عالم در ديبا که
)که در  عالم ديبگوشخص  که ستين طورنيا، کندیم مطرح عالم درباره

 طفق من؛ است ینيد علوم به مربوطها ارزش نيا و مطالب نيا وروايات آمده( 
 و هيادع، قرآن که یعلم آن. ستين مربوط من بهها نيا و هستم دانیميش کي
 با هک يیمعنا آن با؛ است نيا از فراتر یزيچ، کندیم باز السالمعليهم تيب اهل

؛ ستين یمذهب و ینيد علوم و روز علوم بحث جانيا. کندیم قيتطب خودش
با  راگ، باشد ینيد علوم ولو. شود باز درست ديبا علم خود یمعنا آن بلکه

اُالَّذيَنُفي». خوردینم درد به نکند قيتطب علمحقيقت  َُُوَُأمَّ ْمَُمَرض  ق ل وب ه 
لَُ ُإ  ْجسًا ْمُر  وَنُُىَفزاَدتْه  ْمُكاف ر  ُه  َُو ُمات وا ْمَُو ه  ْجس   بحث جانيا در 1«ر 

 «سجرُ »ُدرونش در یوقت. است قرآن اتيآ و قرآن؛ ستين یميش و کيزيف
                                                           

 .«بود پليدی بر پليديشان افزود و مردند در حالی که کافر بودندو اما کسانی که در دلهايشان مرض » -1
 125سوره توبه، آيه 
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 اتيآ مينيبب ديبا ما پس. کندیم ادتريز هم را آن جسرُ  قرآن هيآ نيهم، است
 بحث نه و است روز علوم بحث نه؛ کندیم باز چگونه را علم خود اتيروا و

 که را چهآن، یجن و یانس نياطيش. شود باز ديبا علم یمعنا. ینيد علوم
 خالق ضد کههايی انسان یعني یانس نياطيش یبرخ به واند آورده، انددهيدزد
. اندکرده القا، دارد وجود نيطياش و هاآن نيب یتيسنخ واقع در و هستند خود
های انسان نيا به را علوم نيا و نديايب ما  يمستق نياطيش نيا که ستين طورنيا
 و آمد نج فالن مثل استاد و شاگرد که بدانندها انسان آن و نديبگو یطانيش
 شاءاّلَله ان که کند باز ینشيب کي خواهدیم قرآن، نه؛ گفت ما به را علوم نيا
، شودیم باز فطرت از بعد کههايی بحث در وشناسی انسانهای بحث در هانيا

 که شودیم شروع جانيا از هم یطانيشهای بشر نيهم مشکل. شودیم بحث
 یحت یعني؛ کنندیم القا یطانيشهای انسان نيا به دايناپ را علوم، نياطيش نيا

 شانذهن به که یتکنولوژ اي فرمول فالن که شوندینم متوجه هم خودشان
َّهُ ». هاآن خود تفکر قدرت نه است یجن طانيش کي القائات، کرد خطور ن ُإ 

وََُُراك مُْيَُ ُيُْحَُُم نُُْل هُ يَقبُوَُُه  مُُْالَُُث   يیجا از یطانيشهای سيابل نيا. 1«تََرْونَه 
. ندنيبیم را شما آنها کهیحال در؛ دينيبینم را هاآن اصال   شما که شوندیم وارد
 چه ؛است طلسم و جادو و سحر علم به مربوطها نيا آقا ديبگو یکس ديشا
 اتفاقا   مييگویم؟ ديکنیم هم یقاط را هانيا شما که دارد روز علوم به یربط
 که است سيابلهای کار آن از یجزئ، هانيا امثال و طلسم و جادو، سحر علوم

                                                           
 27سوره اعراف، آيه «. دينيب یکه شما نم ننديب یم يیشما را از آنجا یو دسته و طانيش »-1
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 سيابل و است یدانستن که را آنچه ۀهم. مياشده آشنا آن با ما و دهدیم انجام
 هر زا و یجاسوس علوم، استيس علوم از، اقتصاد علوم، صنعت از، کندیم القا
 مشکل. شودیم شامل را همه کندیم القا انسان بر نياطيش که علوم از یعلم
 ضد و نيدبی انسان نيا که است نيا بحث مشکل؛ ستين جادو و سحر بحث
 صورت به نياطيش که ميکرد عرض. دهدیم نسبت خود به راها قدرت نيد

 آن به را یعلوم یکي و اندنشسته هم یروهروب که ینفر دو مثل، آشکار
 علوم نيا شخص بگويد که) شودیم متوجه یگريد و دهدیم ادي یگريد

 ستين طورنيا. ستين (داد ادي من به را علوم نيا یفالن و ستين من مال وجدانا  
 دانشمند آن تا ديبگو دانشمند کي به را یزيچ ما  يمستق و ديايب جن کي مثال   که
 نم به را نيا اتاق در آمد جن فالن؛ ستين من مال علم نيا، بله که ديبگو

 را مطالب دايناپ صورت به یجن نياطيش که است گونهنيا بلکه. داد آموزش
یم استفاده و رديگمي را مطالب، دانشمند آن و کنندیم یوح و کنندیم القا
 کرده تراوش خودش ذهن از و است او خود مال علم که کندیم اليخ و کند
 . کنمیمن ورود که استای گسترده و پيچيده، بسيار دقيق بحث نيا و است
 

 القاپذیر و وحی پذیر بودن انسان
 ريالقاپذ که استی انگيزشگفت ستميس، انسان نفس ستميس و انسان ستميس
 ستا ريپذ یوح انسان ستميس. باشد متوجه خودش یحت کهنيا بدون؛ است
 يیالقا آن یوح؛ داردای ساده یفضا کي القا. است تردهيچيپ یليخ ز القاا که
 را هاآن اردد نهيزم که است یبيعج ستميس انسان ستميس. است مرموز که است
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 بمطال نيا یطور که است یعلم منابع چه معالَ  در !ميالعظ اّلَله سبحان و رديبپذ
 . شود متوجه کهنيا بدون کند القا انسان بر را
اُنَب يٍُُّل ك لَُُِّجَعلناَُوكََذل َكُ» وًّ َُُشياطينََُُعد  نس  مُييوحَُوالج نُُِّاْل  ه  ُبَعض 

لىَُ َفُُبَعض ُُإ  خر  مَُفَعلوهُ ُماَُرب َكُُشاءََُُولَوُغ روًراُالَقولُ ُز  ُماوََُُفَذره 
یبعض ،زمان هر در هستند امبريپ دشمن که یجن و یانس نياطيش نيا 1«يَفتَروَنُ
 رشيپذ قابل و یعلم، حق صورت که یقول هر کنندیم یوح یبعض به شان
 آن غرور؛ فتديب اتفاق یغرور کهآن تا است شده شيآرا و نتيز آن و دارد
 یلمعها یبعض اصطالح به و است حق و قبول قابل شظاهر که است یحالت
قرآن صريح چقدر ؛ است جهل و باطل نيع باطنش کهیحال در؛ است
 . کندیم القا که ديفرمایم گريد یجا کي در منتها؛ گويدمی
لُ » ُيَأث َُُأفَّاکُ ُك لَُُِّعَلىُتَنَزَّ ْمَعُُْلق وَنُي ُم  مُُْالسَّ ه  ب َُُوَأكْثَر   نيا 2«وَنُكَاذ 
 انددهيشن که را یمسموعات آن که شودیم نازل بدجنسهای انسان بر نياطيش

 همها دانشمندنما نيا خود ایبر معنا نيا صيتشخ فلذا؛ کنندها القا میبه آن
، خلقت عالم یشگفت، رودیم فرو اتيآ نيا در انسان یوقت. است سختخيلی 
 مياگرفته قرار عالم نيا در که یالحظه چند نيا در ما اوضاع و خلقت هدف

                                                           
بدينگونه هر پيغمبری را دشمنی نهاديم از ديونهادان انس و جن که برای فريب ، گفتار آراسته به » -1

يکديگر القا می کنند ، اگر پروردگار تو می خواست چنين نمی کردند پس ايشان را با چيزهايی که می 
 112سوره انعام، آيه « .ارسازند واگذ

 آنچه را می شنوند )به ديگران( القا ميکنند و بيشترشان. آنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می گردند» -2
 223و  222سوره شعراء، آيات « ددروغگو هستن
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. شودیم داده توجه ما یبرا یجد طوره ب ندهيآ و گذشتههای عالم نيب در و
 کار هچ چارهيب انسان نيا پس که ديايب شيپ سوال انسان یبرا است ممکن
 و کندیم القا و ديآینم آشکارا که یمرموز موجود همچون که یوقت؟ کند
 و نديبینم را یکس که هم انسان و کندیم نفوذ انسان به القا از تردهيچيپ بلکه
کشف  دارد شهوش و کرد خطور خودش ذهن به فکر نيا که کندیم فکر
 یمهميلی خ بحث باز نيا؟ فتديب روز نيا به چرا چارهيب انسان نيا پس، کندمی
 به که انسان نيا یبدبخت که فرمود قرآن. شود باز خود یجا در ديبا که است
 قياحق کي هيعل چون؟ چرا، شد طانيش خودش که است نيا از، افتاد روز نيا
. کندیم اميق، است رفتهيپذ را هاآن وجود ۀهم با که یواضح اريبس و یهيبد
 اعتراض تواندینم پس؛ کنند القا او بر نياطيش که است شده أمنش نيا واقع در
 آن ونکهچ، نه؛ شدم اشتباه دچار من امدندين آشکارا نياطيش چون مثال   که کند
 و دهش آن ميتسل وجودش تمام که یهيبد واضح قيحقا یسر کي هيعل فرد
نآ که است نياش مجازات و شد آن دشمن و برخاست، بود کردهقبول  را آن
 . کند القا او به را یدزدهای زيچ، او از ترپست موجود کي که شود ليذل قدر
یم راها کار نيا هم االنها سيابل ايآ که بودند دهيپرس سوال بزرگواران از
؛ است یارج امتيق روز تا قرآن اتيآ، است نيهم یبرا بحث اتفاقا  ، بله؟ کنند
 ظهور زمان تا سيابل اراتياخت ايآ که است بحث یجا سيابل مورد در البته

 بساط و بند نيا ايآ و؟ سته، شودیم پا بر امتيق ینوع واقع در که حضرت
 القائات نيا انيپا و شودیم ور کامال   دستش و شودیم جمع روز آن در طانيش
 هانيا و رجعت يۀقض و ظهور از بعد و است یکبر امتيق منظور نه اي و؟ است
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 یجا در شاءاّلَله ان که است یمهم العادهفوق بحث نيا؟ است مسائل نيا هم باز
 نياطيش که یعلوم نيا که است فرموده حيتصر قرآناما . شودیم بحث خودش
 نيچن اجازه االن؛ است بوده قرآن نزول زمان تا، انددهيدزد قيحقا عالم از
 آن از که استهايی رهيذخ، کنندیم که یالقائات هر االن لذا و ندارند را یکار
 ار القائات نيا شده تيريمد که است معلوم و برندو به کار می دارند موقع
 آن از و دارند دست در االن کههايی رهيذخ آن ۀهم چون؛ کنندیم اعمال
 به شده تيريمد پس، شد بسته سمع استراق راه که انددهيفهم هم طرف
 القا راها رهيذخ نيا همه که ستين طورنيا و کنندیم القا یطانيشهای انسان
، کنندیم القا را یعلوم نيچن که نيا با هانيا که است نيا جالب و. باشند کرده
 . هستند یایقو یليخ موجودات؛ دارند یاالعادهفوقهای قدرت خودشان

 
 انگیز اجّنه در آیات قرآنهای شگفتقدرت
یم یسع و کنمیم عرض است آمده قرآن در که هاآن قدرت از هيآ چند بنده
 نيا دوارميام، کنند حوصله یکم زانيعز اگر. نباشد هم حيتوض یليخ که کنم
 کي اگر. شودیم باز مطالب نيا هم بحث طول در که چون شود باز مطالب
 به االتؤس از یليخ، شود باز درست یمبان، ميبرو جلو بحث روند در مقدار
 خدمت جلسه چند از بعد، نشد رفع سواالت اگر. شوندیم باز خود یخود
 ختصاصا جواب و سوال یبرا کال   را جلسه دو یکي بساای یحت ميهست زانيعز
 . ميده



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

68 

یم اختصاص هاآن یاتيعمل زيانگشگفتهای قدرت به بنده را قهيدق چند نيا
، صنعت از، دارند را شده دهيدزد علوم نيا کهنيا بر عالوه هانيا. دهم

 یزندگ در انسان که یمختلف علوم و جذاب یليخهای هنر از، یسازساختمان
 . هستند مندبهره هم دارد
 مان قراريسل جناب ريتسخ در]موجودات[ را ، متعال خداوند: ديفرمایمقرآن 
َ  کال   کههايی طانيش و که جانيا به رسدیم تا دارد ادامه هيآ و داد  غواص و ابن
هايی یغواص؛ ساختندیم را یزيانگشگفت یليخهای ساختمان هانيا. هستند
 اتيعمل در راها یشگفت اقسام و انواع و يیايدر اتيعمل و بود ايدر در که
: ديفرمایم هاآن یسازساختمان از نمونه کي مورد در. دادندیم انجام يیايدر
 مانيسل حضرت که هرچه، نياطيش نيا یعني1ُ«ااْعَمل وُيََشاءُ َُماُلَهُ ُيَْعَمل وَنُ»
 گريد يۀآ کي. دادندیم انجام هاآن، رديبگ انجام کردیم اراده حکومتش در
 را یگريد هرکار نیعي، هانيا امثال و ساختمان بر عالوه ديگویم که سته
يبَُُم ن». دادندیم انجام مانيسل حضرت یبرا َحار  َفان َُُوتََماث يلَُُمَّ َُوج 

ُ ورُ ُكَالَْجَواب  يَاتُ َُوق د  اس   ساختمان؛ است محراب جمع، «بيمحار»2ُ«رَّ
 نقش؛ است تمثال جمع، «ليتماث». شودیم ساخته عبادت جهت به که یبزرگ
. ديکش توانیم ساختمان کي در که است یهنرهای کار آن و نگار و

                                                           
آنها هر چه سليمان می خواست برايش درست می کردند: معبدها ، تمثالها ، ظروف بزرگ غذا » -1

همانند حوضها ، و ديگهای ثابت ) که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود و به آنان گفتيم: ( ای آل داوود! 
 13سوره سبا، آيه « !شکر ) اين همه نعمت را ( بجا آوريد ولی عده کمی از بندگان من شکرگزارند

 13سوره سبا، آيه  -2
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؛ است ةفنَ جَ  جمع، «جفان». آب حوض یعني؛ است يةجاب جمع، «جواب»
 «اتيراس». گيد یعني؛ است درقِ  جمع «روقد». یغذاخورهای ظرف یعني

 لشکر، بودند یموجودات همچون هاآن. برجا پا و ثابت یعني؛ است يةراس جمع
نآ کنترل یگاه که طول و عرض آن و، ميعظ وسعت آن با مانيسل حضرت
 بتواند لشکر عقب تا گرفتندیم را لشکر یجلو ديبا که شدیم سخت قدر
 غذا امکانات و ساختار تمام، غذا وعده چند در و خوردن غذا هنگام، برسد
یم فراهمهايی عبادتگاه وها ساختمان هاآن. کردندیم فراهم هاآن را خوردن
 بعد يۀآ در را آن از یانمونه کههايی نگار و نقش آن با، هاتمثال آن با کردند
 حوض وسعت به یخور غذاهای کاسه. ميرسیم آن به شاءاّلَله ان که ديگویم
 با يیاغذاه وقتآن. کنند استفاده خوردن غذا یبرا بتوانند لشکر ۀهم که آب
 ازمندين، است حوض اندازه به شيهاکاسه که ريکث وسعت آن و مقدار آن
 و بزرگ چنان آنهای گيد؛ است زيانگ شگفت و بزرگ یليخهای گيد
 و شستن و یبهداشت نظر از هانيا. داد تکان را هاآن توانینم که عيوس

 از همه و همه، ستين انتقال قابل کهنيا نظر از هاآن شدن زيتم یچگونگ
 . است آن یشگفتهای نمونه
 انيب را هانيا يینما قدرت خواهدیم که سيبلق انيجر در، گريد یجا کي در
 ،آمد سيبلق یوقت ديفرمایم. کندیم انيب را شيهاساختمان از نمونه کي، کند
 عرش کهیطور؛ بود باهوش یليخ که است آمده قرآن در سيبلق مورد در
 یتراييتغ تا داد دستور مانيسل حضرت، بودند آورده جاآن که را اشیسلطنت
 . است او مال که نشود شناخته که کنند جاديا اشیسلطنت عرش در
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 که ديفهم و شناخت اگر ميدهیم نشان او به را تخت: گفتمانيسل حضرت
 اسالم درد به یليخ شد مسلمان اگر و ميشویم او هوش متوجه، است او عرش
. ميبگذار وقت یليخ که ارزدینم که ميشویم متوجه نشناخت اگر و خوردیم
واُقالَُ» رَُُْعْرَشهاُلَهاُنَكِّر  وَنُالُالَّذينَُُم نَُُتَك ون َُُأمُُْتَْهتَديُأَُُنَنْظ  1ُ«يَْهتَد 

 اشناختهن و رمنکَ  را صبا ملکه، را سيبلق عرش نيا داد دستور مانيسل حضرت
 ايآ که مينيبب ميکن نگاه ما گاهآن. ديده رييتغ را صورتش و شکل یعني ديکن
 موارد در شانيا هوش. نه اي شودیم هيقض نيا متوجه، است یباهوش و قيال فرد
 هک گفت ديبا هم عرش مورد در. ميبگذر که است آمده قرآن در هم یگريد

 و آمد سيبلق یوقت. کندیم فيتوص را آن هدهد که بود یميعظ اريبس عرش
ل ُُلََهاُلَُيقُ »، شود وارد ساختمان به که خواست ْرحَُُىاْدخ   صبا ملکه به2ُ«الصَّ
رح». شو وارد بارگاه نيا در که شد گفته  مهم یليخ ساختمان و کاخ هم «الصَّ
ل ُا». شودیم شامل را اطيح یفضا و صحن آن هم و است یميعظ و  «ىدخ 

ةًُُبَتْهُ َحسُ َُرَأتْهُ َُفَلمَّا»: است نکته نيا بنده بحث. دارد کاخ یورود به اشاره ُل جَّ
نَّهُ َُقالََُُساَقيَْهاَُعنَُُْوكََشَفْتُ دُ َُصْرحُ ُإ  َمرَّ يرَُُم نُُْم  ُنِّيإُ َُربَُُِّقالَْتَُُقَوار 

                                                           
تخت او را برايش ناشناس سازيد ببينم آيا متوَجه می شود يا از کسانی است که ») سليمان ( گفت: » -1

 41سوره نمل، آيه « !هدايت نخواهند شد؟
ست و اهنگامی که نظر به آن افکند ، پنداشت نهر آبی « داخل حياط ) قصر ( شو!»به او گفته شد: » -2

 اين آب نيست ، ( بلکه قصری» ) ساق پاهای خود را برهنه کرد ) تا از آب بگذرد اَما سليمان ( گفت: 
پروردگارا! من به خود ستم کردم و ) اينک ( با سليمان برای »گفت:  (ملکه سبا « ) است از بلور صاف!

 44سوره نمل، آيه « «!خداوندی که پروردگار عالميان است اسالم آوردم
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ُ ُُنَْفس يَُظَلْمت  َليَْماَنَُُمَعَُُوَأْسَلْمت  ُ ُس  َّ ينََُُربُُِّلل   نيا که یوقت1ُ«الَْعالَم 
 بآ پرهای موج که کرد اليخ، ديد را کاخ یورود ۀآستان و ميعظ اطيح خانم
 سيخ رودیم آب داخل یوقت که ديکش باال را شيهانيآست. است متالطم و

 آب که یکرد اليخ تو، ستين آب جانيا، نکش باال را نتيآست خانم. نشود
 ليتماث و شفاف و صافهای شهيش وها وربل از. دارد وجود متالطمهای موج و
 سوال ديشا. است شده جاديا یاصحنه همچون کي که استها نگار و نقش و
یم؟ کجا رامبيپ و کجا کاخ، است امبريپ که مانيسل حضرت که ديايب شيپ
 مني زا تا افتاد راه خود محل از سيبلق که یکوتاه مدت در کاخ نيا نديفرما
های باس و امکانات تمام با پادشاه کي که یزمان مدت آن در، ديايب شامات به
، است هفته سه دو تاينها بکشد طول هم یليخ اگر که خاص طيشرا و زرويت
 تا کشدیم طول که مدت نيا در مانيسل حضرت. شد ساخته مدت نيا در
 طول اهم کي فوقش که ساختند را کاخ نيا تا داد دستور برسد جاآن به سيبلق
 در چرا؟ هستند یموجودات چه هانيا ايخدا؟ دارند یقدرت چه مگر اجنه. بکشد
 است قرار کهنيا یبرا؟ ساختند را کاخ نيا اجنه کوتاه مدت نيا عرض
 یليخ خودش مکان در شاه نيا که شود مواجه یشاه کي با مانيسل حضرت
 بلکه ؛کند لکمُ  ريتسخ که ستين نيا مانيسل حضرت هدف. بود قدرتمند
. ديبنما او به را خدا قدرت و معجزات؛ کند تيهدا را او که است نيا هدفش
 قدرت فهمدیم کاخ با سيبلق که است نيا یبرا يینما قدرت نيا از هدف

                                                           
 44سوره نمل، آيه  -1
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 یابر ساختن کاخ نيا پس !یکاخ نيچن هم آن و چه یعني مانيسل حضرت
 و قدرت آن با یمهم کشور کي ملکه که ارزدیم. نبود مانيسل حضرت خود
 بدون ريزی خون بدون و ديايب، است آمده قرآن در که یميعظهای نعمت
 يیخدا قدرت و اعجاز کي با هانيا امثال و جنگهای ستميس بدون، تنش
 تنساخ با، کوتاه مدت در اجنه نيا قدرت که است نيا در بحث. شود تيهدا
. شودیم انينما است زيانگ شگفت نيچن آن صحن تازه که یساختمان نيچن
 چقدر، ميدار یاديز قدرت ما کنندیم ادعا امروز کههايی آدم نيا

 هایکارخانه و آجر، و بلور شهيشهای کارخانه، مانيس ديتولهای کارخانه
 یعلم بزرگهای قدرت چه با و کند کار ديبا ساختمان مصالح اساس بر متعدد
؛ دشو درست سال نيچند بعد هم آن یکاخ نيچن که باشد ديبا یمهندس و
 باشدها کارخانه نيا ليطو و ضيعر یساختمان مصالح کهنيا بدون اجنه
 درتق همه نيا با امروز که ساختند را ساختمان آن کوتاه مدت در نيا چگونه
 را هاآن قدرت مثل یقدرت ستين قادر هنوز شيادعاها همه آن با بشر یعلم
 . دهد ظهور
 . له الطاهرينآاّلَله علی محمد و یصل و
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 جلسه چهارم
  

 چهارمجلسه 

 آشنایی با  گذشته علم
 (3و دخالت شیاطین رد آن )
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َو َصلَّی اّلَله

ِ السميع   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. العليم مَِن الشيطان الرجيمِ نَستعيُذ بِاّلَله
د د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ

  َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، ْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ َوشايََعْت َوبايَعَ ، الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ 
يِن ِإيَّا َ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله

راَط الُْمْستَقيَم ِصرا  َط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ
الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

تا در ادامه . کنيمبندی جمع های جلسات قبل رابحثتا شاءاّلَله خدا توفيق دهد ان
 . شاءاّلَله باز شودجديدی انبخش بحث
 

ُهایُاجنهُازُديدگاهُقرآنُويژگى
های تاريخی يا ن نه کتابآاستفاده از آيات قرخالصه و چکيده چند جلسه با 

بندی جمع، اين شد های مختلف در اين رشتهسازان گوناگون يا گروهافسانه
َ  ۀرباردها عبارتاين  ما را ، ها موجودات لطيفی هستندآناوال  ه اين شد که اجن
َوُ»: خداوند فرمود. بينيمها را نمیآنبينند ما می ُيَراك ْمُه  نَّه  ُم نُْإ  َُقبيل ه  َُو

مُْ ُالُتََرْونَه  ها از مرکز علم و عالم ملکوت و حقايق آن م اينکهدو،1ُ«َحيْث 
َُمقاع َدُ»: اند که فرمودهای مهمی را دزديدهعلم ُم نْها ُنَْقع د  ُك نَّا َُأنَّا َو

ْمعُ  هايی را سمان ملکوت محل نشستآدر ، اين بود ما کار اصال   2«...ُ ل لسَّ
                                                           

 27؛ سوره اعراف آيه «شيطان و دسته وی شما را از آنجايی می بينند که شما نمی بينيد... »... - 1
 9سوره جن آيه  -2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=72&AID=9
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=72&AID=9
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ْمعُ »نشستيم انتخاب کرده بوديم که آنجا رفته و می زديدن برای د «ل لسَّ
شد و در آن ردوبدل می ها با همديگرهای آنها که علمگفتارهای مالئکه

قط از فکرديم و آيات متعددی در اين قسمت هست که بنده سمع میاستراق 
هايی بر انسان هاسوم اينکه آن، بندی عرض کنمخواهم در جمعباب نمونه می

که مثل خودشان به خداوند و قيامت ايمان ندارند و دشمن خدا و اهل بيت 
 .کنندها را سرپرستی و مديريت میآن، السالم و دين و عقايد حق هستندعليهم

. تخيلی مطلب دقيق اس، بحث مديريت و سرپرستی است نه بحث دوستان
ياطيَنَُأْول ياَءُل لَّذيَنُالُي ْؤم ن وَنُ»: فرمايدمی الشَّ َجَعْلنَُا َُّا ن خداوند متعال ُ،1«إ 
، «ْؤم ن وَنُي ُال»برای کسانی که ايمان نياوردند اين شياطين را فرمايد که ما می

در يک جای ديگر اين را خيلی . مدير قرار داديم، سرپرست قرار داديم
وَنُ»: فرمايدمی و است تر فرمودهصريح ُيَع وذ  نْس  ُم َنُاْْل  جال  َوَُأنَّه ُكاَنُر 

ُ ُم َنُالْج نِّ ْمَُرَهقاًُب ر جال  وه   اءََُأْول ياينکه  يعنی اين قرينه است بر 2«َفزاد 
ايمان که به ديگران خيلی زور بی هایاين آدم. به معنای دوست نيست

َ ، کنندگويند و شر میمی حت تخود را ه اينجا خيلی ذليالنه اما در برابر اجن
ُ». دهندها قرار میقدرت و تحت پناه آن ُكاَنُر جال  نْسَوَُأنَّه   اين «م َنُاْْل 

از های قوی آن آدم، رجال، هادار از انسانهای استخوانيعنی آن آدم، مردان
َنُٱلج نُِّ»ها انسان ُمِّ َجال  وَنُب ر  ها و موجودات قوی از به آن جنس،ُ«يَع وذ 

                                                           
 27؛ سوره اعراف آيه «. ما شيطانها را سرپرست کسانی قرار داديم که ايمان نمی آورند »... -1

پناه می بردند و همانها باعث بيشتر شدن بدبختی انسيان و اينکه مردمی از انس به مردمی از جن » -2
 6؛ سوره جن آيه «ميشدند

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=27
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=72&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=72&AID=6
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مَُرَهقا». برندپناه می هاجن وه  ها هم که ديگر بر اين عنصرهای آن «َفَزاد 
. افزايندمیها ر آنها را هم باين، زور و ظلم و سرکشی انحراف و مستعد
ها آن مقدار از علومی را که بخواهند برای از اين جنس از آن، چهارم

هم که قبال  را اين القاء و وحی های نمونه، کنندالقاء و وحی می، موجودات
ّواَُشيََط ي». توضيح داديم َُعد  ُنَب يٍّ ل َكَُجَعلنَاُل ك لِّ َُوكََذَ نس  َُنُٱْل  َُوٱلج نِّ

ُ لََى ُإ  م ه  يُبَعض  ُي وح  وراًُُبَعض  ُغ ر  ُالَْقْول  َف ْخر   ها بهآنبعضی از ، 1«ز 
ُ»: فرمايدديگر می درجای. کنندالقا میهای فريبنده بعضی ديگر قول ل  تَنَزَّ

َُأث يم ُ َُأفَّاك  ُك لِّ ُوََُُعَلَى مَع ُٱلسَّ ُكََُُي لق وَن م ه  ب وَنُاَأكثَر  ها بر اين 2«ذ 
؛ کنندها القاء میشوند و بر آنوارد می های دروغگوی کالن و گناهکارانسان
 . استراق سمع کردند هايی که از عالم باالآن
 

 قدرت اجنه برای انجام کارهای بزرگ 
ها موجوداتی قوی هستند که قرآن اجنه اين بود که اين ديگر از صفات
است و فرمود که در جريان عرش  ها را بيان فرمودهقدرت اين از هايینمونه
 : رت سليمان فرمودضبا اينکه عرش عظيمی است و با اينکه ح، سلطنتی

                                                           
بدينگونه هر پيغمبری را دشمنی نهاديم از ديونهادان انس و جن که برای فريب ، گفتار آراسته به » - 1

 112؛ سوره انعام آيه «يکديگر القا می کنند
گو القا می کنند و بيشترشان دروغ، آنچه را می شنوندآنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می گردند، » - 2

 223و  222؛ سوره شعراء آيات «!هستند
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ْرُأَُتَْهتَديَُأْمُتَك ون ُق» لَهاَُعْرَشهاُنَنْظ  وُا وَنُم َنُالَّذيَنُالُيَُُاَلُنَكِّر   1«ْهتَد 
 ؛اين را تغيير بدهيد تا هوش او را آزمايش کنيم که چگونه بتواند بفهمد يا نه

اين  .ديپلماسی که در قرآن آورد که چطور بيان کرد آنبا ، باالخره او شناخت
 کياست وملکٔه صبا يک هوش عجيبی داشت که در آيات ديگر از هوش 

بوده ه العاداست که فوق توضيحات و توصيفی فرموده قرآن، العادٔه اوقفو
َلُلََهاُقي»در اين قضئه ، دهالعاقاست که با آن همٔه هوش فوجالب اين  است و

ُ َُو ًة ُل جَّ بَتْه  َُحس  َُرَأتْه  ا ْرَحَُفَلمَّ ل يُالصَّ ُكََشَفْتَُعْنُساَقيْهاُقااْدخ  نَّه  َلُإ 
ُم ْنَُقواريرَُ د  َمرَّ ُم  که وقتی وارد کاخ سليمان شد که توضيح داديم  2«َصْرح 

سليمان دستور داد در مدت کوتاهی بيايد برسد اين  خدا بهکاخ سليمان را که 
جوری درست کردند که حياط صحن ورودی ، اجنه اين کاخ را درست کنند

شد از شيشه و بلورين نقش و نگار پيدا کرده بود که تصور می ایبگونه آن
با آن همه هوش نتوانست ، های پر آبی داردموج واينجا آب فراوانی است 

ل يُ»، قضايايی است چنينتشخيص بدهد که يک  ُٱدخ  ُلََها ق يَل
رَح ُ ةَُوكََشَفتَُعنَُساَقيَها ُ ٱلصَّ بَته ُل جَّ َرَأته َُحس  ُا ََُّقاَلُإُ  َفَلمَّ دُُۥهُ ن َمرَّ َصرحُم 

يرَُ . ستاين آب ني؛ اين نقش و نگار  است؛ اين را اشتباه نگير،ُ«...ُمِّنَُقَوار 
و قدرت  !ها دارند با آن شرايطچه هوشی اين، چه علمی، واقعا  چه قدرتی

                                                           
ت که شود يا از کسانی استخت او را برايش ناشناس سازيد ببينم آيا متوَجه می»)سليمان( گفت: » -1

 ۴1؛ سوره نمل آيه «هدايت نخواهند شد؟!
هنگامی که نظر به آن افکند، پنداشت نهر آبی است و « داخل حياط ) قصر( شو!»به او گفته شد: » -2

 ۴۴؛ سوره نمل آيه ...«ساق پاهای خود را برهنه کرد

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=41
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=44
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=44
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=44
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د وقتی که به جناب دهُ هُ ، آن عرش است کندياد می هاديگری که قرآن از آن
دهد یور توضيح مطاين، دهدگزارش می سلطنتی ملکهسليمان دربارٔه آن عرش 

َُعظ يمُوَُ»ُکه  و بزرگ برای آن ملکه يک عرش سلطنتی بسيار،1ُ«لََهاَُعرش 
؛ داشته است متر عرض 20متر طول و  20در يک جايی ديدم که ، مجللی است

ک ي،  ...سقف و، رديوا تزئينات، جواهرات، حاال بگذريم از آن تشکيالت
 آيد در يک جای امنی محکمعرش عظيمی را که وقتی پادشاه بيرون می چنين

متر بر دهند که امکان حرکت يک ميلیقرار می ابا مأمورين خيلی پخته اين ر
ُم َنُا»: فرمايدمی کسی هم مقدور نيست َُأنَاُآتيَکُب ُقاَلُع ْفريت  ُلْج نِّ ه 

َُأمينُ  ي  ُلََقو  نِّيَُعَليْه  جن گفت من  اين،2ُ«َُقبَْلَُأْنُتَق وَمُم ْنَُمقام َکَُوُإ 
شايد درحد دو سه ساعت ، آورممی بلند شوی خود آن را قبل از اينکه از جای

َُأم ين»:ُشاهد مثال من اين قسمت است. مثال   ي  ُلََقو  نِّيَُعَليه  رای من ب،ُ«َوإ 
. توانم اين کار را انجام دهممیکه ای دارم العادهاين کار يک قدرت فوق

عِفِريت هم پيداست که اگر حضرت ، جای خود داردآن  ثکه بح «َأمينُ »
دانست چه خدا می، باالخره عفريت است، دادسليمان يک چراغ سبزی می

، انددمی مان رااما چون سير حکومت حضرت سلي، آوردها میباليی بر سر آن

                                                           
، من زنی را ديدم که بر آنان ا َعْرٌش َعظيمٌ ٍء َو لَهِإنِّي َوَجْدُت اْمَرَأة  تَْملِکُُهْم َو أُوتِيَْت مِْن کُلِّ َشيْ » -1 

 23؛ سوره نمل آيه «!کند، و همه چيز در اختيار دارد و )بخصوص( تخت عظيمی داردحکومت می
آورم پيش از آنکه از مجلست برخيزی و من نسبت به من آن را نزد تو می»عفريتی از جَن گفت: » -2

 39؛ سوره نمل آيه «اين امر ، توانا و امينم!

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=39
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=39
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=23
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 آنمن در امان است من  از شرَ  ۀ چيزيعنی هم، گويد من بر آن امين هستممی
َُأم ين»، آورمسالم میرا  ي    .ُ«لََقو 
 

 مفهوم شّر 

ه کنيم که به برکت قرآن و بفرمايد و ما توجه پيدا میها را قرآن بيان میاين
امت يا افراد ساده که به خدا و قي السالم يک عده افراد شرَ بيت عليهمبرکت اهل

ها همه مال اين، انگيزی هم به همراه دارندهای شگفتايمان ندارند اما علم
احساس  هادربارٔه علم آن کنند که ديگرانها کاری میاين، خودشان نيست
 دانند که اينخودشان نمیبسا ای اما، است بر همينها نآ روش، حقارت کنند
؛ کنندالقاء می ماکنند و اين علوم را بر مديريت می دارند بر ما شياطين اينطور

ُ ال»: فرمايدالسالم میموال علی عليه عبارت خيلی جالب است ريَرُُتَْصَحب  الشَّ
َُشّرًاَُوَُانَْتُال ه  ُم ْنَُطبْع  ق  َُطبَْعَكُيَْسر  ، گوييموقتی شر می، 1«تَْعَلمُ  َفا نَّ

ان اهل احس، به ذهن نيايد که آقا فالنی از قضا آدم خيلی خوبی هم هست زود
، کندشکم کسی که را پاره نمی، زندبه کسی چاقو نمی، شر نيست، هم هست

 يلی باخ انسانيک  و زندامنيت کسی آسيب نمیبه ، افتداز ديوار کسی نمی
تر از خيلی وسيع معنای شرَ  !نه، هست... خلق و خوشرو وخوش، اخالق
 . حاال در بحث خودش باز خواهد شد. هاستاين

                                                           
؛ «خبریبا مردم شرير و فاسد رفاقت نکن که طبيعت تو به طور ناآگاه بدی را از آنها می دزدد و تو بی» -1

 272، ص 20ابن ابی الحديد، ج  شرح نهج البالغه
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ْركَُ إ نَُّ» ْلمُ  َالشِّ . ستا هافراتر از اين حرف شر  اصال معنای1ُ«َعظ يمُ  لَظ 
شمند در فالن دان، ست که بگوييم نهني به اين معنا، کنيموقتی عرض می شرَ 

اين  !نخير، کندهمه احسان به سالمندان می اين، غرب خيلی آدم مهربانی است
ثال  مفالن ، لدرقُ فالن به سفارش ، شودلدری میهمين مقدار که اجير يک قُ 
کند یم خود درست علم با استفاده ازبرای بشريت را  اسلحه يا فالن عامل مضرَ 

 ،فالن قلدر به کود ، علم اواست و از ثمرات استخدام او قرار گرفته در و 
اين نشأت گرفته از يک نگاه عميق ، کندبزرگ و فالن حيوان هم رحم نمی

اگر باالخره . دنبايد باز شوها اينهای آينده اّلَله در بحثءشااست که ان شرَ 
کسی به خالق خودش و حقايق بديهی در نظام آفرينش اعتقاد نداشته باشد و 

ُ»؛ است هرچقدر هم اعمال خوب انجام دهد اين شرَ ، مخالفت کند وذ  ق لَُأع 
ُٱلَفَلق ُ َُماَُخَلقَُُب َربِّ اّلَله يک جلسه مخصوص ءشاان درباره شرَ .2ُ«م نَُشرِّ

هرچه ، خواهد باشدمی کسیحاال . است یچ بايد بحث شود تا بدانيم معنای شرَ 
کسی که به حقايق بديهی نظام آفرينش اعتقاد پيدا نکند ، خلق باشدهم خوش
 . است ابن بدترين ويروس شرَ ، برابر آن مخالفت کند و در
 

                                                           
 13سوره لقمان آيه  -1
ره فلق ؛ سو«از شر هر چه که او خلق کرده و دارای شر است  بگو پناه می برم به پروردگار صبحدم،»-2

 2و  1آيات 
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 ضرورت عدم مصاحبت با اشرار
ن چون طبيعت تو از او آ؟ چرا، مصاحبت نکن فرمايد که با شرَ لذا حضرت می

ال  توانی بفهمی و اصدرحالی که تو اصال نمی «تَْعَلمُ َوَُانَْتُال»دزد را می شرَ 
ه پس بنابراين کسی ک. شوی که نفس تو آن را از او دزديده استمتوجه نمی

خودش  ،ها برخوردار استو کفر با حقايق مسلم از اين علم با چنين نگاه شر 
 َ ، نندکی او را دارند مديريت میهم متوجه نيست که اين اشرار از شياطين جن

اما از آن جايی که از ، فهمدخودش هم نمی، کنندها را به او القاء میاين علم
 قبال   بحث چون اين. افتداين واقعه اتفاق می، هم سنخ هستند، نظر سنخيت

 . کنيم بندیجمع ها راديگر اين قسمت، مفصل گفته شده است
 

 آزادی انسان در انتخاب والیت الهی یا والیت شیاطین
 ،شايد يک بزرگواری بفرمايد که نه؟ گوييمم نمیها عالِ پس چرا ما به اين 
چه اين ، دارند... اختراعات و، اين همه اکتشافات، ها اين همه علم دارنداين

ما آيات قرآن را خوانديم و چيزی از خود ؟ ديدگاهی است که داريد
های خواهد ما را به يک فضامثل اينکه قرآن به برکت انقالب می. گوييمنمی

شياطين با هدايت ، های مهمی وارد کند که در طول تاريخجديدی از بينش
ش هم متوجه اند و انسان شايد خوداين بالها را بر انسان آورده، اجنه شرور
سحر  تا تا کتاب و چندما چهارتا دعانويس و پنج، آيدمی تا اسم جنَ . نيست

کنيم در آيد و خيال میها به ذهنمان میوجادوی اختالف خانوادگی و اين
قرآن در . يک سوره آورده است برای جنَ اصال  قرآن . همين حد است
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 َ اين همه جمع شدند  .ها کرده استه بحثحکومت عظيم جناب سليمان از اجن
؟! کنند و تمام شدسحر و جادوی اختالف خانوادگی می، برای زن و مرد

های ها سيستمدر جهان حکومتی اين، در جهان علمی، مطلب بايد باز شود
ُ»: آيه را ببينيد؛ آيدها برمیايناز دست همه کار ، خيلی عجيبی دارند م  نَّه  إ 

يََط يَنَُأول يَآُ وْاُٱلشَّ وَنُٱتََّخذ  هتَد  مُم  َُويَحَسب وَنَُأنَّه  ُٱلّلَ  ون  جا 1ُ«َءُم نُد 
 در اين امنيت امروزکه ، عاشقان واليت، دارد که فرهيختگان نسل انقالب

ما برگرديم اين کلمات را از ، استآمده  ها پيشآن فرصت برای آسامعجزه
اطين را گمراهان شي، حقايق را ببينيم چه خبرهايی هست، قرآن استخراج کنيم

ُ »کنند اولياء خودشان اتخاذ می ُٱلّلَ ون  ه يعنی هرچ؟ يعنی چهاين  !«م نُد 
که قرار بود اين انسان به خداوند پناه ببرد و تحت قانون خداوند قرار بگيرد و 

خدا را کنار گذاشت و همٔه ، تحت واليت خدا قرار بگيرد او تمام ابعاد زندگی
قرار بود تحت حکومت خداوند قرار بگيرد از  او هايی که در زندگیآن

می و عل، خانوادگی، مديريتی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی، زندگی فردی
خدا را کنار گذاشت و ، هرچه که او قرار بود در حکومت خدا تسليم شود

نه دوستی اين ، ها را تسليم شدواليت آن؛ جايگزين آن را شياطين قرار داد
وَنُ»: فرمايدٔه قرآن میلذا در ادام. است هتَد  مُم  يال ها خاين،ُ«َويَحَسب وَنَُأنَّه 
های به ظاهر پيروز در سياست انجام يک زرنگی !اندشده کنند که هدايتمی
 ،کنند که ذهن و هوش خودشان بود که اين را پيش برددهند و خيال میمی

                                                           
وره ؛ س«زيرا آنان شياطين را به جای خدا سرپرست گرفتند و می پندارند که هدايت شده اند»...  - 1

 30اعراف آيه 
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در اقتصاد ، شودجاری میبر او فهمد که اين هدايت از کجا دارد نمی
کند کند زرنگی خود اوست و خيال میبرد خيال میهايی را پيش میزرنگی
در ، معل، مديريت، درسياست، بردای را دارد پيش میبرندهکار پيشه که چ

 !همينطورهم در فنون و صنعت  و اکتشافات
 

 هنر و حرفه در میان اجنه 
وَوم َنُ»: فرمايدمی که ببينيد صريح قرآن است َُمنُيَغ وص  يََط ين  ُۥَنُلَهُ ٱلشَّ

ل َك ُ َُذَ وَن ُد  َُعَمَل ف ظ ينَُ َويَعَمل وَن َُحَ م ُلَه  ها را قران اينچقدر  1«َوك نَّا
، دندکرشياطين برای حضرت سليمان فقط غواصی نمی !کندبيان میصريح 
ل َك ُ» بلکه وَنَُذَ  ينهرکاری که غير از ا حضرت سليمان، «َويَعَمل وَنَُعَمَلُد 

دايرٔه حکومت علمی هدايتِی . دادندآن را انجام می، کردغواصی اراده می
 های غير مؤمن و مشر  خيلیانسان القائِی مديريتِی واليتِی اين موجودات بر

 ناسیشها بينش جهانکند که ما با اين نگاهما را قرآن هدايت می. تر استوسيع
ن قرآ. باشد یدر اين عالم مادتر از چهارتا موضوع آزماشگاه خيلی وسيع ما
دانشمند  و کنند که زرنگها خيال میکند که اينها را باز میسيستم دارد
وَنُ»ُکه آيه فرمودهستند  هتَد  مُم   !«َويَحَسب وَنَُأنَّه 
 

                                                           
بانشان نگهو از ديوها افرادی را برای وی رام کرديم که برايش غواصی و کارهايی غير آن کنند و ما » - 1

 82؛ سوره انبياء آيه «بوديم
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م نمایان جاهل  عال 
کسی شايد سوال بفرمايد که . کنمبندی میجمع تا مثال عرايضم را با چند

قدر بينيم که چمیو  بينيم دانشمند استنفر را که ما میشود يک چطور می
؟ گوييد که او در عين حال جاهل استچطور شما می، العاده استفوق
امتحان کرديد مثال  در اينترنت  ها راگوييم که شما شايد بارها اين صحنهمی
م اصال مبهوت عل، ای داردالعادهبينيد يک دانشمندی را که چه مقالٔه فوقمی

ام را اين مقاله حل  علمیهای چندين سالهشويد که من گرهآن دانشمند می
 ،کنداين مقاله چه دارد اعجاز می، باز کرد به روی منيک افق جديد ، کرد

دنبال ، دشوياصال  شيفتٔه آن دانشمند می؟ چه عظمتی است؟! اين مقاله چه دارد
، ورزیعشق می به او باشی و ای با او داشتهاو هستی که هرطور شده يک جلسه
ای ضيهبعد يک قيک هفته ، ای استالعادهبرای اينکه واقعا  يک دانشمند فوق

يا  اين مقاله را از يک فردکل  او !که عجب شویمتوجه میآيد و پيش می
ر کمی بيشت، فقط اسمش را عوض کرده است، ديگری دزديده است منبع

ندارد  بسا ليسانس درست و حسابی همای اين انسان بينی کهمی، کنیتحقيق می
، داردنچندانی است و اصال  سواد گرفته ... ها مدر  دکتری وو با رشوه و اين
العاده اينکه اين مقاله فوق؟ کنيمچه احساسی می نسبت به آن آدمدر اين حال 
ست و ا کنيم که اين علماتفاقا  ما قبول میو اعتراضی ندارد به او است کسی 

اما . کنيمرد نمی ما اين را، رويممیاينقدر به دنبال آن العاده است که ما فوق
ه حالی چ است و مال او نيستشود که فالنی اين مقاله را دزديدهوقتی ثابت می
دزد يا ، گوييم که اين دانشمند در عين حال جاهلمی؟! دهدبه ما دست می
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 کند که آقا اين چه حرفیرا مذمت نمیمثال  آدم پستی است و هيچ کس هم ما 
 نويسد و وقتی که اصالحيا مثال  يک دانشجويی ورقه را می؟! زنیکه می است
، حقق استممثل اينکه ، اين ورقه کدام دانشجو است، اکبربينيم اّلَله می نيمکمی

شخصيت آن دانشجو آنقدر ، است العادهچه فوق، داده های دقيقیچه جواب
میاصال متحير ، کنيمرود و اين درست است و قبول میباال می ما در ذهن
يگر دو روز د؟ ای بدهيمچه نمره اين عظمت شخصيت اين دانشجوه که ب شويم

اين يک سيستم نامرئی خاصی که داشته و  !شود که عجببرای ما روشن می
اين  ابدر بيرون به کسی رشوه داده است و گفته است ، کسی متوجه آن نبود

از انظار هرگونه ، ها را بدهشما جواب، شوداالت فرستاده میؤسيستم س
چه احساسی به ما در اين حال ، بوده است های مراقباتی هم محفوظسيستم
، کار بله اين؟! العاده استگوييم که اين دانشجو فوقباز هم می؟ دهددست می
ما  ،گذاريممیاقچه و روی طبوسيم اين ورقه را ما می، ای استالعادهکار فوق

 همه ارزشمند هستند و، هايی که داده شده استجواب، به ورقه کاری نداريم
 ما چه اين شخصنسبت به ، اما اينکه  او تقلب کرده است، قبول داريم ما آنرا

نه بحث در آن ، نه بحث در آن ورقه، بحث ما شخص است؟ احساسی داريم
َ  !مقاله آدمی است که در عين جهل خودش  چه، ادی استاين آدم چه فرد شي

ما  ؛بحث در اين نکتٔه دقيقش است !دهددر پشت اين علم چه فريبی می
علم ... اکتشافات واختراعات و ، فالن فرمول، گوييم که در غرب فالن علمنمی
ز شااّلَله آقای دکتر هم آن رويک بحث جالبی است که ان، دانش و علم، نيست

ما دوتا چيز نداريم که . بحث خواهيم کردخود که در جای ، اشاره فرمودند
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هيچ چيزی را ما ، دانش در طول علم است، دانش و علم را تقسيم کنندها اين
ا  اساساين های آينده اّلَله در بحثءشاان !جهل است يا علم، منهای علم نداريم

ما  اتفاقا   ،دور بريزيدها را حال کسی نگفت که اين فرمولایعلی. شود بازبايد 
ين ا، ها و اين عوامل تقويت تکنولوژیلاين فرمو ۀگوييم که همرا می اين

ها همه اين. ارزشمند است... در آسمان و، اين اکتشافات در زمين، اختراعات
ما ، گوييمما اين را داريم می و، است ها دزده شدهاين، است از ملکوت آمده

ی که به حقايق، علوم اعتقاد نداردگوييم اين آدمی که وقتی به خالق اين می
است يا از  که از ميکروسکوپ به دست آورده است تر از آن کشفیواضح

کند و دنيا را با آن فالن آزمايش به دست آورده است و به آن افتخار می
ه اين چگون، کنددر عين حال با خالق آن مخالفت می، خواهد فريب بدهدمی
 ِ وييم گاين است که می ما بحث. است آن ريکبحث ما نکتٔه با؟ می استعال

 ِ به احترام آن يعنی ، است هم در عين حال جاهل، م استدرعين حال که عال
ِ  علوم ِ عال : رمايدفالسالم میلذا موالعلی عليه؛ م باالصاله نيستم است ولی عال
َُجْهل هُ » َُقْدَُقتََله  َُعال م  بَّ ِ ای  !خيلی جالب است؛ 1«ر  جهلش او  که مبسا عال

ا م گذرم که بحثها فراوان است که بنده سريع میاز اين عبارت. کشدرا می
 . کنيممتبر  بشود که در اواخر بحث می به اين روايات 

وَُ عال مُ  أنَا قالَُ َمن»: فرمايدمی پيامبر اکرم صلی اّلَله عليه و آله  2«جاه لُ  َفه 
 . او همان جاهل است، هرکسی ادعای علم کرد

                                                           
 نهج البالغه  107؛ حکمت ...« چه بسا عالمی را که جهلش از پاى در آورد» -1
 110، ص 2بحاراالنوار، ج ؛ «هر آن کس گفت: من دانايم، همو نادان است» -2
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ُ»: فرمايدجای ديگر میدر  َكُ ت عَجبَُ أن وَحسب َكُم َنُالَجهل  1ُُُ«ب ع لم 
معنای علم باز خواهد  کمکمآنجا ، السالمبيت عليهموقتی بيايد به مکتب اهل

سی شود يک کپس بنابراين می. های بعدی ماستاّلَله اين بحثءشاشد که ان
پز همه  بهچطور دارد ، داردزير پا بينيم يک ماشين يک ميلياردی را که ما می

ی گويد چقدر اين آدم غنکند میآن فقير بيچاره وقتی او را تماشا می، دهدمی
فهمد که اين ماشين را از يک جايی يک هفتٔه ديگر می، يک روز ديگر، است

تا ؟ کندچه احساسی پيدا می در اين حال، است دزديده بود و يک گدا بوده
ر چقد بَه گفت بَهمی و ريختآب دهانش می، بودزمانی که اين را متوجه ن

چيزی  چنين !حال گدا است که درعين گوييم غنیاما حاال می، غنی است
، آيدکسی که با هواپيما به سرعت از تهران به تبريز يک ساعته می. شودمی

حال  عين گوييم آدم تيزروی که درمی؟! تيزروی هست واين چه آدم تندروی 
سئله از م نی اگر توجه به حقيقت پيدا کنيم خواهيم ديد که اصال  يع، فلج است

اين بحثی است که در بحث حديث . مال ديگری است، جای ديگری است
 . باز خواهد شد هابيشتر از اين اّلَله ءشاعقل و جهل ان

 
 مفهوم علم و عالم

، رسانيمها را به عنوان مقدمات داريم به عرض میعرض کرديم که اين بحث
 ويک خرده معنای علم و مفاهيم علم باز شود  ومباحث فطری که باز شود تا 

                                                           
 56األمالي ص ؛ «و از نادانی همين بس که به دانش خود ببالی» -1
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در عظمت عالِم صحبت ، در آيات، ما وقتی در روايات تصور نشود ديگر
ِ من ک، اين مربوط به علوم حوزه و احکام دينی استبگوييم ، کنيممی م ه عال
به  ايت مربوطاين رو، دانممن رياضی، دانممن شيمی، دانممن فيزيک، نيستم

ه شيمی و رياضی ک، همين فيزيک !!هرگز اينطور نيست !نخير، من نيست
 ی آناّلَله با آن نگاهی که در آيات و روايات خواهيم ديد که علم براءشاان

ِ ، صدق کرد ِ ، م همان استاتفاقا  عال ، م آمده استبا آن رواياتی که دربارٔه عال
مفصال  از روايات و آيات استفاده ّلَله ءشاان آمده است هادربارٔه آن ارزش

حث ببخش اين. پذيريمها را ما به جان میاين، خواهيم کرد که خيلی مهم است
را عرض کنيم که  آن جديدی شويم که اين جلسه مقدمهبخش وارد. تمام شد
اصال  علم ، ماند و آن تعريف خود علم استمیبرای بعد اّلَله ءشاان آن ادامه

؟ دکن ی از علمکند که تعريف کامل و جامعت میأجر آيا کسی؟ يعنی چه
اگر  ،کند که چنين ادعايی کندت نمیأجر، اگر کسی از علم درست بهره ببرد
اما  ندک دربارٔه علم زيادیشايد ادعاهای ، کسی از علم درست بهره نبرده است

م دهد که از علتی به خود نمیأهرگز چنين جر، اگر از علم درست بهره ببرد
علم اسم خداست و  برای اينکه؟ چرا !تعريف جامع و کامل ارائه بدهد يک

 و توان هيچ احدی اجازه. از اسماء ذات خداست، بلکه اسم ذاتی خداست
احاطه بر اسم خدا و ذات خدا ندارد کسی که هيچ راه احاطه بر اسم خدا و 

و  برای علم تعريف جامعمن تواند ادعا کند که چگونه می ذات خدا ندارد
 ؟! توانم داشته باشممیکامل را 
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 علم نامحدود الهی
وَنُب َشيُْ»: فرمايدمی 225در سورٔه بقره آئه  خدا در قرآن ُم ْنَُوُالُي حيط  ء 

ُشاءَُ ُب ما الَّ ُإ  ه  ای از علم خدا را هيچ امکان و هيچ ذره، هيچ احدی 1«ع ْلم 
وَنُال» ب ماُشاءَُ»ای ندارد احاطه «ي حيط  الَُّ آن مقدار که خدا خودش  مگر «إ 

ُماُفي»: فرمايددر جای ديگر می. است اجازه داده ُماَُوُالَُأعُُْنَْفسيُتَْعَلم  َلم 
ُُفي ي وب  ُالْغ  َُعَلَّم  َُأنَْت نََّک ُإ  َک خدايا هرچه که در ذات و  2«نَْفس 

 ؟دانی اما من علم ندارم بر اينکه حقيقت تو چيستموجوديت من هست تو می
ُ» : فرمايدمی 59در سورٔه انعام آيه !الغيوبتويی عالمالبته که  َُمفات ح  َوُع نَْده 

وَُ الَُّه  هاُإ  ُالُيَْعَلم  های غيب در محضر خودش است و هيچ کليد،3ُ«الَْغيْب 
ُ»: فرمايددر سورٔه مؤمنون می !احدی از آن آگاهی ندارد مگر خودش عال م 

َُفتَعال هاَدة  َُوُالشَّ ك وَنُُىالَْغيْب  اُي ْشر  پس ؛ تو عالم غيب و شهادت،4ُ«َعمَّ
 «ىَفتَعال» پرورانيددر خيالتان می، کنيدتوهم می، کنيدآنچه که شما تصور می
 کسی که در يک سقف يک سالنی. هاستاين حرفحقيقت خيلی باالتر از 

                                                           
علم او آگاه نمی گردد جز به مقداری که او بخواهد. ) اوست که به همه چيز آگاه و کسی از »...  -1

 255؛ سوره بقره آيه ...«است و علم و دانش محدود ديگران، پرتوی از علم بی پايان و نامحدود اوست(
رم. ندا هیاتو ميدانی آنچه را که در نفس من است و اين منم که به چيزهايی که در نزد تو است آگ » -2

 116؛ سوره مائده آيه «براستی تو عالم الغيوبی
 59؛ سوره انعام آيه «کليدهای غيب ، تنها نزد اوست و جز او ، کسی آنها را نمی داند...» - 3
ه ؛ سور«او دانای به عالم غيب و شهود است و ذات پاکش از شر  و شريک برتر و واالتر است» - 4

 92يه آمومنون 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=92
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=92
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، رسدرفته است که به سقف آسمان دارد میباال کند که ده تا پله خيال می
صال  قابل خيلی باالتر است ا؟ عظمت آسمان کجا نعوذباّلَله  درحالی که بالتشبيه

 !تصور نيست
 

 اگاهی از غیب به اذن خداوند 
َُعلي»: فرمايدمیدرسورٔه جن  ر  َُفَلُي ْظه  ُالَْغيْب  َُأَحداًُُعال م  ُُ،َغيْب ه  َمن  الَُّ إ 

ولُ ُاْرتَضي حتی انبياء هم اطالع ، اسم مخصوص خودش است اين 1«م ْنَُرس 
 بر آن هيچ احدی راعالم غيب که ، صريح قرآن استآيه  !ندارند هيچ احدی
ُاْرتَضي» آشکار نکرد غيب خودش الََُّمن  ولُ ُإ   البته در آيات و«ُم ْنَُرس 
اين ديگر به چه کسانی اجازه داده است و چگونه اجازه داده ، روايات ديگر

ِ ، است ، شودعلم از اينجا شروع می، شودم از اينجا شروع میحاال عال
شود که خداوند به او اجازه داده می های علم و عالم از اينجا شروعويژگی

 ،ادراکات، غرائز، حس، بقئه مطالب که دانش. است که از علم بهره ببرد
ل چيزی مستق، ها در شعاع علم هستندهرچه که هست اين... ذهنيات و حافظه و
 ها در برابر علم يک شخصيت مستقلاگر هرکدام از اين. از علم وجود ندارد

های جهل است که صورتی از فريب، آن عين جهل است، را توهم کند از علم
پس علم آن . مفصل باز کرده است حضرت اين را در حديث عقل و جهل

                                                           
پس جز او کسی غيب نمی داند چون او کسی را بر غيب خود مسلط نمی کند،  عالم به غيب اوست» -1

 27و  26سوره جن آيات  «مگر کسی از رسوالن
 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=72&AID=26
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واقع مراتب و  اين در، برندها به اذن خدا از آن بهره میمقداری که انسان
با  و است که انسان با آثار علم در حد رشد خودش از علم آثاریو  درجات
بيت برد و اگر در محضر اهلمناسب خودش بهره میهای آن قابليت
کند که خيال می، شياطين انسی هم اگر او را فريب بدهند، السالم نباشدعليهم

لم ها آثار عپس اين. تواند آن را تعريف هم کندشناسد و بلکه میعلم را می
اّلَله ءشاان و. گيريماست که ما با خود علم با توجه به آيات و روايات اشتباه می

السالم باز خواهد شد بيت عليهمها از محضر آيات و روايات و اهلاين بحث
توانيم آنقدر حياتی است که ما اصال نمی، که مسئله چقدر حياتی و مهم است

رم اّلَله از لطف و کءشاخداوند ان. ديگری کنيم راه آن را تر  کنيم و انتخاب
ه همه اّلَله کءشانيت خالص ان، صالحعمل . فرمايد عطاخودش علم نافع را بر ما 

ها راهی است برای آشنايی با عبوديت که هدف اصلی خلقت ما که همان اين
 . الطاهرين آلهو محمد علیاّلَله  وصلی. بر آن موفق بدارد، عبوديت است

 
 : سوال

ياطين ها را[ از شعالی ]فرموديد در مورد اينکه برخی علماين مطالبی که حضرت
های غربی براساس همين علوم پايه و پيشرفت خيلی از  نچون اال ،گرفتند

 اينکه درست، براساس چيزهايی هست که ما مؤمنين هم به آن اعتقاد داريم
ه بشر بچيزی که غرب درست است که آن، زا نبودهاست پيشرفت غرب ايمان

يلی از خما ؛ دردسر هم توليد کرده است انسان متأسفانه برای، استارائه کرده 
عالی طوری برداشت های حضرتاين از صحبت؛ ها را هم اعتقاد داريماين
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 ،ها به کمک شياطين و اجنه بوده استاين، شد که آنچه که غرب جلو رفتهمی
 . زحمت تبيين بفرماييدبی اين را

 
 : پاسخ

خودشان  االتؤاّلَله انتظار داريم که عزيزان سءشاان؛ کنيمبله خيلی تشکر می
م االت هؤاّلَله آرام آرام وارد بحث سءشاجلسات بعد ان. مينطور باز کنندرا ه
  :عرض کنم خدمتتان که ما دو نکته را بايد دقت داشته باشيم. شويممی

عرض  ،نفس فيزيک است، نفس رياضيات است، يک اينکه نفس علم است
ارزشمند است که از جايگاه عالم ملکوت به اين  وکرديم اين آنقدر مقدس 

گوييم يک کسی که از اين توهم نشود که وقتی می. جاری شده است عالم
يم خواهاين جواهرات را ما می، استفاده کرده استاين جواهرات گرفته و سوء

 از اينجا هااتفاقا  حساسيت، جواهرات همان جواهرات است، خشت معنا کنيم
، ها الزم نبوداصال  اين بحث، اگر در دست اين آقا خشت بود، شودشروع می
وقتی  .خواهد باشدهرچه می، مهم نيست که، گفتيم خشت است ديگرمی؟ چرا
يعنی ما قبول داريم که اين جواهرات . بينيم که در دستش جواهرات استمی
حث ب، بحث در اينجاست؟ کندکار میگوييم آقا اين دست شما چهمی. است

ما آرام آرام باز شود که خداوند متعال اين جهان هستی  برای ما اينجاست که
های آينده و در های گذشته و عالمرا آفريده و اليه اليه آفريده است و عالم

 ام از ديدگاه قرآن و عترت برای؛ ها اين عالم را آفريده استبين اين دو عالم
واند تعال اجازه داد که يک نفر بتباز شود که اين بستر امتحان الهی که خدای م
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، اين طال و جواهر را از اين مالک اصلی آن بدزدد و به نام خودش تمام کند
اما اين ، افتادداد هرگز اتفاق نمیاين امکان کار را اگر خداوند اجازه نمی

 ای که پيش آمد تا اين مشکالت و مشتبهاتاختالطی که پيش آمد و اين زمينه
تا بين کسی  .آن زمينٔه امتحان در سيستم نظام آفرينش باز شودتا ، پيش بيايد

که اين طال و جواهر را کار کرده است و زحمت کشيده است و شخصا  به 
از تا فضا ب اين دو، مالکيت آن را دارد با کسی که دزديده و برده است، حق
ن است اي، شودپس بنابراين اين مشکل که گاهی برای انسان سخت می. شود
داوند گوييم چون خمی؟ افتدگوييم آخر چگونه چنين چيزی اتفاق میه میک

ان بشر های امتحمتعال خودش اجازه داده است که چنين اتفاقی بيفتد تا زمينه
اين مسائل رو بيايد که بعد از ، باز شود و در ميدان مجاهدات و جنگ او برای

 اّلَله اصال  اينءشاان ،ها که در مباحث بعدی که معنای علم باز شداين بحث
سؤال به خودی خود باز خواهد شد که چگونه يک سری طال و جواهرات را 
از عالم حقايق به چه سلسه مراتبی دزديده شده است و موجب آزار اين انسان 

معنای ، معنای امتحان، های بعدیاّلَله در بحثءشاان اين پاسخ. شده است
 که يک، معنای علم، هدف خلقت معنای، شناسیمعنای جهان، شناسیانسان

از ب. تر روشن خواهد شدعميق کمیاين سؤال پاسخ قطعا  ، خرده پيش رفت
بحث شود  ،منديم که بيشتر باز شودما خيلی عالقه، کننده نباشداگر مطلب قانع
 . اّلَله ءشانايی رسيده باشيم انقتا به يک نتيجٔه ا
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  جلسه پنجم

 پنجمجلسه 

 تعریف علم
 (1توحید)و رابطه آن با 
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َو َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. نَستعيُذ بِاّلَله
د د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ

  َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ 
 ِ يِن ِإيَّاَ   بِْسِم اّلَله حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ الرَّ

راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب  نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ
الِّينَ َعلَيِْهْم َو الَ ال  ضَّ

شاءاّلَله از معرفت خود در بندگی خداوند ان. با عرض سالم به عزيزان و سروران
 . قدم بداردخالصانۀ خود موفَق و در اين راه ثابت

 
 معناشناسی علم 

خالصۀ بحث جلسۀ قبل اين شد که هيچ احدی جرات ندارد برای علم يک 
 اسم خدا و بلکه اسم ذاتیبرای اينکه علم . تعريف جامع و کاملی را ارائه دهد
وَنُُوَُ»، ای بر اين اسم وجود نداردخداست و احدی را برای او احاطه يط  اَلُي ح 
َُشاءَُ ُب َما الَّ ُإ  ه  ُم ْنُع ْلم  َُعَلىُع»: يا فرمود1ُ«ب َشْيء  ر  ُي ْظه  َُفََل ُالَْغيْب  ال م 

َُأَحًدا ولُ َُغيْب ه  ُاْرتََضىُم ْنَُرس  َُمن  الَّ آن است که به اسم  حاال که علم2ُ«إ 
بنابراين هرکسی و هر ، علم خدا ربط دارد و غير آن هرچه هست جهل است

، دکندانشی پيدا می یباالخره به هر شي، ای و هر امری و هر موضوعیپديده
                                                           

 255سورۀ بقره، آيۀ  -1
 27و  26سورۀ جن، آيات  - 2
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ه ب، به اسماء الهی، اين دانش وقتی علم خواهد بود که او را به خدا توجه دهد
معرفت و آگاهی به اين حقيقت توجه دهد که اين پديده و اين موضوع و اين 

ت حکوم وشیء هرچه که هست از اوست و به ارادۀ اوست و در تحت ربوبيَت 
ت چيزی نيس، ای اين ارتباط قطع بشود اين عدم محض استاوست و از لحظه

عين جهل اين علم خواهد بود و غير اين ، روی آن حساب باز کنيمما که 
 ای را درما زنده. در اسماء ديگر الهی هم همينطور استکما اينکه . خواهد بود
، ای از درجۀ زنده بودن که تراوشی از اسم حَی حضرت حَق هستهر درجه
، تاين عين مرده اس، ای حتی تصَور کنيم که اين از آن اسم قطع شداگر لحظه

در هر ، ایدر هر ذَره، ایرجههر موجودی در هر د، کما اينکه هر موجودی را
. ستا «وجود»گوييم که اين در شعاع اسم موجود می به آنتا وقتی ، بزرگی
ک گوييم يما می مثال  . ای از اين اسم قطع بشود اين عين عدم استاگر لحظه

د که با مگر الفاظی باش؟ يعنی چه اين !نيست، دريای وسيِع بيکراِن عميِق مَواجِ 
ون چ؟ چرا، مان بافتيمخود بعد يک چيزی بود که در ذهن، آن بازی کرديم

ديگر چه معنايی ، از هستی قطع کرديم، از هست، از وجودربط آن را وقتی 
هرچه  ؟يعنی چهاين  !نيست، یکوه عظيِم سر به فلک کشيدۀ چی و چ؟ دارد
از  ط آنرب نکهيداشته باشد اما هم یهرچه صورت چشم پرکن، العاده باشدفوق
از اسم نور قطع اما  هرچه درخشنده باشد... ، اين ديگر، اسم قطع است اين
. تاين همان تاريکی اس، نه اينکه تاريک است؛ اين عين تاريکی است، شود

ُخلِّصناُمَنُا»کنيم که در دعای جوشن کبير هم که ما مرتب تکرار می لنّار 
، نيمکتکرار مینيست که  ینار، اول دعا نام برديم ازاين ناری که  «ياُربُّ
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از هرکدام از  رابطۀ ما بريم و خوف ما از اين است کهاسمائی از خدا را نام می
ه در ها بگذريم کاين بحث از که. قطع بشود نوعی در آتش هستيم اين اسماء
 . دبحث شو جای خود

 
 علم پیدا کند، انسان باید به علم و قدرت خداوند

وم باشد شاءاّلَله معلتوجه کنيم که ان قرآنیشاهد بيشتر روی ، فرمايدقرآن می
اين لکهب، کنم نيست و بافتنی نيستهايی که بنده عرض میحرف، هاکه اين

: فرمايدمی. ها را استفاده کنيمکه بايد برگرديم از قرآن اين هستندها حقايقی 
ُيَُ» نَّ ُم ثَْله  ُاأْلَْرض  َُوم َن َُسَماَوات  َُسبَْع يَُخَلَق ُالَّذ  ُاأْلَُالّلَ  ل  ُتَنَزَّ ْمر 

ُ َُقْدَُأَحاَطُب ك لِّ َ ُالّلَ َُوَأنَّ ير  َُقد 
َُشْيء  َُعَلىُك لِّ َ ُالّلَ واَُأنَّ ُل تَْعَلم  نَّ بَيْنَه 

ُع ْلًما ها اّلَله اوست که هفت آسمان را خلق کرد و زمين هم مثل آن  1«َشْيء 
، هر حرکت، موجوداتتمام . ها تنَزل دادآنگاه امر را در بين همۀ اين، را آفريد

همه  ،کندجلوه می، کندهر متحَرکی در بين اين آسمان و زمين وجود پيدا می
وا» ، کنيدتوَجه پيدا می وها که آگاهی غرض اين است که شما به اين «ل تَْعَلم 
گيرد تماما  ها انجام میاين که به هر شکل، کنيدتفکَر می وانديشه  آن رویو 

لذا خداوند متعال اين دانش را به معنای علم . پيدا کنيد علم برای اين است که
 ؟ که چی !کند که علم يعنی همينامضاء میخدا ، فرمايدمعرفی می

                                                           
خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفريد، و از زمين نيز همانند آنها را فرمان او در ميان » -1

؛ «!آنها پيوسته فرود می آيد تا بدانيد خداوند بر هر چيز تواناست و اينکه علم او به همه چيز احاطه دارد
 12سورۀ طالق، آيۀ 
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يرُ » َُقد 
َُشْيء  َُعَلىُك لِّ َ ُالّلَ ، البته اّلَله است که بر هر چيزی قدير است،ُ«َأنَّ

ُع ْلًما» َُشْيء  َُقْدَُأَحاَطُب ك لِّ َ ُالّلَ هر  بر علم او حقَا  اّلَله است که و «َوَأنَّ
مطالعه و تجربه و هرچه تصَور ، پژوهش، غرض از تحقيق. چيزی احاطه دارد
وا»، بکنيم اين است ايد که آقا کسی شبهه بي به ذهنشايد . ايجاد شود «ل تَْعَلم 

اگر اينطور باشد که ما همه شب و روز هرکاری بخواهيم بگوييم وقتی اين 
ه ما را توجه بدهد که اين از خدا است و ما را به ارادۀ ارزش خواهد داشت ک
ما شب و ، دهدقدرت خدا توجه می وعلم  به، دهدخدا در اين امر توجه می

؟ ما کی زندگی کنيمپس ، خوريم همه توجهمان به اين باشدروز تا تکان می
ی به ک؟ برسيم خودمان کی به امورات سياست؟ مان برسيمکی به زن و بچه
های هکی توجهمان به ايد، های تشکيالتکی به مديريَت؟ اقتصادمان برسيم
 ؟ کی زندگی کنيمخالصه ، الی آخر تا؟ دشمن شود
هم همين  جواب اين است که ما، بيايد پيش ای برای کسیچنين شبهه اگر اتفاقا  
 ،البته بنده اشتباه کردم لفظ ما آوردم. همان است ما اتفاقا  حرف، گوييمرا می

خواهد بيان کند که اين شبهه و اين توَهم کالم روايات همين را می، کالم قرآن
تا زمانی که خدای ، بله همينطور است، مربوط به خدای خيالی انسان است

مين هبه و اتفاقا قرآن . اين مشکالت را خواهد داشت، انسان خدای خيالی است
انبياء ، الَسالمل بيت عليهمتمام مجاهدات اه. خواهد ما را هدايت کندمی خاطر
الَسالم شب و روز برای همين نکته بود که ما را از چنين خدای خيالی عليهم

وقتی به خدای فطريمان . ما را به خدای فطريمان بازگردانند، نجات بدهند
معنای  اصال   بلکه، االت منتفی خواهد شدؤبازگشتيم نه تنها همۀ اين شبهات و س
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خواهيم ديد که اصال  مشکل ، زندگی يعنی چی. خواهد شد زندگی برای ما باز
اصال   .اساسی ما اين است که معنای زندگی را ما يک چيز ديگر تصَور کرديم

اگر اين مطلب به طور جَد برای . حل خواهد شد مشکل و بقيَۀ امور اين از آنجا
ت شواقعا  وح، حاصل شود توجه به آيات و روايات در اثر یانسان يک بيدار

عمری را در آتش و در تاريکی و در بيچارگی تمام کرده  !جبدارد که عَ برمی
هرطور شده بقيَۀ عمرش يک نفسی را از اين جهنَم نجات پيدا کند و و ، است

 اگر آن بيداری؛ که اين زندگی نبوده تا حاال کرده است شودوارد زندگی 
چند آيه ه به ترجمنا  مُّ يَ است که تَ  آيات فراوانی در اين خصوص!؛ اتفاق بيفتد

 . از شودشاءاّلَله بيشتر بتوجه کنيم تا اين مطلب مهم و مبنايی از نگاه قرآن ان
 

 ضرورت توجه به فطرت توحیدی
ر يا به به زبان ديگ، به زبان چينی، اگر مثال  ما واژۀ سالمتی را به زبان ژاپنی 

يم ای بگويرانندهيک زبان من درآوردی و هرچه که تعريف کنيم و به يک 
فهمد اين سالمتی که خودش می، که آقا توجهت در رانندگی به سالمت باشد

آسمان  ای درگنجشکی پرنده يا کند سالمتی مثل چيزیخيال می، يعنی چی
کند سالمت يعنی ستارۀ آسمان که بايد توجهش به آنجا يا خيال می، است
پيدا   کرده ودقت  ستهپيويک درخت مخصوصی است که در اين جاده ، باشد
متی من به سال اگر توجهآيد که برای اين آدم حتما  اين سوال پيش می. کند
 پس من، آن  باشم مواظب، آن دقت کنمبه ، در جاده آن را پيدا کنم، باشد

به دنده  نم پس کی توجه؟ پس من کی به جلو نگاه کنم؟ کی رانندگی کنم
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 احرف رگويی ما همان ييم راست میگومی؟ باشد غيرهو گاز و آن عقربه و 
برای اينکه معنای سالمتی برای انسان درست باز نشده . خواهيم بگوييممی
فهمی یسالمتی م. آن لغتی که به تو گفتيم منظور همان سالمتی است. است

 کجای جاده، سالمتی کجای آسمان است؛ باز معلوم است ديگر؟ يعنی چه
ع توجهت از رانندگی قط وکنی  نگاهبه آنجا  تا؛ کجای سر درخت است، است
ه که اتفاقا  ما آنچه را ک دبينمی ديک مقدار دقت کن؟ تصادف کنیو  شود

وجه با يک ت، همان را با يک دقت بيشتر، هست آن خودش قبول دارد و دنبال
ه اين چيزی نيست ک؛ دهيمتر به او آگاهی میبا يک روش صحيح و تردقيق
توجه  خود اتفاقا  هرچه به سالمتی. پيش بيايد او قت برایالی يک وؤس چنين

 ز سالمتیکه ا موقعیاتفاقا  ، کندسرعت ماشينش را بهتر کنترل می، جدی دارد
فهمد که اين را در بيمارستان می و، گيردجا میبی کند سبقتغفلت می خود
، ت باز شودرسد برای اوتوجه به سالمت اگر اتفاقا  . خواستند به من بگويندمی
را تکميل کنم تا يک وقت ناآگاهانه  خودم فهمد که بروم نواقص رانندگیمی
يدا کنم غفلتی پ، يک عدم آگاهی در فنون رانندگی، يک تابلوی اشتباهیاز 

 او نواقص، کندمی اتفاقا  همين دارد او را تکميل. را از دست بدهم یو سالمت
تو اهميت مهار العاده بااليی در رانندگیفوقيک انگيزۀ ، کندمی را برطرف

 يک سر سوزنی موردی پيداای، يعنی ما يک ذره. دهدمی به او های رانندگی
 اتفاقا   .کنيم که بين سالمتی و رانندگی او در يک نقطه تعارضی وجود داردنمی
می و کنيمصحبت می برای اواهميت سالمتی  از هرچه است و برعکسکامال  
ی زن و بچه اتفاقا  در اين سالمت، اين است سالمتیاهميت و برکات آقا گوييم 
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؛ اين است نکردن عدم رعايتخطر ، آثارش اين است، اينطور خواهد شد
 ودخکنيم او بيشتر در توجه به رانندگی سالمتی بيشتر بحث می ۀهرچه ما دربار

البالغه و نهج آن خدايی که قرآن، خدايی که به ما گفتند. کندپيدا میانگيزه 
هايی را که اعراب جاهل کند بتفرقی نمی، فرمايندالسالم میو اهل بيت عليهم
بندگی  برای آنرَب من است و واقعا   دگفتنمیو کردند می از سنگ درست

 من همکنم منتها جنس کار من از قوۀ وَ من هم همين کار را می؛ کردندمی
کنم بندگی می آن ساختۀ خودم راکنم و می درستآن را من در وهم ، است
چه ، کردندبندگی می هم ساخته خودش را که از سنگ و درخت بود هاو آن

فاقا  ات هم ما. فطرت خودش است ويعنی يک چيزی غيِر حقيقت ؟! فرقی دارد
آن وقت علم ، گوييمگوييم که اين همه صحبت از خدا خدا میهمين را می

، فياتثمرۀ کش، ثمرۀ مطالعات، ثمرۀ تحقيقات، است که ما را به خدا توجه دهد
وقتی علم معنای علم پيدا ، رموزدقت در ، هاثمرۀ پديده، ثمرۀ اختراعات

جدی ومديريت ربَمان توجه برتر ، علم، ارادۀ، خواهد کرد که ما را به قدرت
در ذهنم درست و نه ربَی که در آسمان ، آن همان زندگی است، دهدمی یتر
 من توجهو فطرت ، هرچه اين رَب در وجود. کنمزندگی میبا آن و  ماهکرد
. دهدمیبخش همان اندازه کل زندگی من را جهت نورانیبه شود تر میعميق
 َ اين فعل از نيت من صادر ، شوداز من صادر می که هر فعلی چون، تاتمام ني
ون من در درقبل از اين ، قبل از اينکه اين دست من اين قلم را بردارد، شودمی

با يک سرعت فوق سرعت نور اين کار من از ، نفس خودم آن قلم را برداشتم
ه قلم را بيينند کهمه می حاال ظهورش را، منتقل شد های باطن به بيرونسيستم
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َ ، دارمبرمی ت من و آن فعلی که در بيرون ظهور يعنی هيچ تعارضی بين ني
چه س به نيت توجه کنم پ اگر ای وجود ندارد که من بگويم کهکند فاصلهمی
 هتوج هرچه. تر از آن توجه به فطرت توحيد استعميق !کار انجام بدهمزمانی 
چيزی تعارض از بيرون ، از او تمام امور من ظهور و بروز دارد ، باشدتر عميق

؟! ه برسمزن و بچ بگوييم کی بهنيست که اين وحشت را ما داشته باشيم که 
اين نيت درون است که با آن ؟! توانم برسمديگر می لی چطور به چيزهایو
گردم ای نيت قطع شود اصال برمیاگر لحظه، کنممين معاش میأتروم می

به من چه مربوط ، گويم برود زير خا میو فروشم وسايل زندگی را هم می
ها يک اين. در جای خودش باز شودبايد  هاحاال بگذريم اين بحث؟! است
ست که فقط داريم اهداف اين جلسات را فعال با اين سرفصلا هايیسرفصل
شاءاّلَله چند آيه در خصوص شاهد مثال ان در يک جای ديگر. کنيمیبيان م ها

ای توجه هر پديدهبه که علم آن است که ما ، کنيمعرض می در معنای علم
تی اين وق، مکنيدانش پيدا می، کنيممطالعه می، کنيمکشف می، کنيمپيدا می

آيات فراوان است بنده . دهدتوجه  علم خواهد شد که ما را به او و قدرت او
 . کنمها را در اين جلسه عرض میآيه مورد از اين چند
 

 علم منشأ قدرت است
که از جن بوده و گفت که من در عفريت در جريان حضرت سليمان چون 

ُ»آورم چند ساعت آن را می ُع ْلم  يُع نَْده  َُأنَاُآت يَكَُقاَلُالَّذ  تَاب  م َنُالْك 
َُقالَُ اُع نَْده  ْسَتق رًّ ُم  اَُرآه  لَيَْكَُطْرف َكَُفَلمَّ ُإ  َُقبَْلَُأْنُيَْرتَدَّ شاهد مثال )ُب ه 
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رُ ( شودما همين قسمت می َُأْمَُأكْف  َون يَُأَأْشك ر  َُربِّيُل يَبْل   1«َهَذاُم ْنَُفْضل 
 وزير جناب سليمان بوده گويندمی اين حرف را زد آن کسی که عفريتتا 
ُم َنُ»ُکسی بوده که؟ بوده چه کسیآن  حاال؛ گفتچنين او  است ع ْلم 

ُ تَاب  يک  منؤاين م خدايا که از آن کتاب بودهکتاب چه آن  حاال واقعا  ُ!«الْك 
لَيَْكُ»که ؟! شودحرف داشته و چنين قدرتی از او صادر می ُإ  َُقبَْلَُأْنُيَْرتَدَّ

لَيَْكَُطْرف َكُ»حاال ُ،«َطْرف َكُ ُإ   يک معنای خيلی، يا چشم به هم زدن «يَْرتَدَّ
از محضر بزرگان استفاده شود که در جای  ستیتر دارد که باياز اين دقيق
لۀ بين يعنی اينکه فاص تقريبا  . شناسی بايد باز شودها در بحث انسانخودش اين

نگاه کردن ، بينيمکنيم میاينطور نيست که ما نگاه می؛ نگاه کردن و ديدن
 کند بعد اين را به يک سيستم ديگری در عالم نفساش را عمل میوظيفه
ن منتها فاصلۀ بين نگاه کردن و ديد. شودگرداند که آنجا ديدن شروع میبرمی

 ام تر از سرعت نور هست که ديگر اين فاصله برایسريعحتی آنقدر سريع و 
حال در چنين زمان ایعلی !همان نو ديد انگاه کردن همان يعنی، پيدا نيست
همين  ،من اين کار را انجام دادؤکه آن م، بسا کمتر از لحظهای ، بسيار کوتاه

ُ«َقالَُ»، که حضرت سليمان ديد در کنارش است  اين، بحث ما اينجاست،

                                                           
پيش از آنکه چشم بر هم زنی، آن را نزد : »کسی که دانشی از کتاب )آسمانی( داشت گفت)اما( » -1

ضل اين از ف»و هنگامی که )سليمان( آن )تخت( را نزد خود ثابت و پابرجا ديد گفت: « تو خواهم آورد!
کنم و هر کس شکر آورم يا کفران میپروردگار من است، تا مرا آزمايش کند که آيا شکر او را بجا می

س کفران نمايد )بزيان خويش نموده است، که( پروردگار من، کند و هرککند، به نفع خود شکر می
 40سورۀ نمل، آيۀ « تغنَی و کريم اس
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شده عمل هرجا يک قدرتی حساب، تواند باشدقدرت منهای علم که نمی
در واقع در ، بينيمما قدرت را می که استدرست ، دهدخروجی می و کندمی

لمی ع لذا، هم بايد ببينيم آن راکه ، باشدمیهست علم  چيزی که آنعالم باطن 
که قرآن تصريح فرمود از آن کتاب يک  هم در عين حال. به کار رفته است

 ؟دهدمی یمعنايچه اينجا  در علم. آنگاه اين کار را انجام داد، داشت علمی
 ُ

 ها جه به صاحب نعمتضرورت تو
َون يُأَُ» َُربِّيُل يَبْل  ُم ْنَُفْضل  رَُقاَلَُهَذا َُأكْف  َُأْم ين قرار بود از ا، «َأْشك ر 

 اين توجه ايجاد و از اين حادثه اين معنا باز شود، حادثه اين ظهور پيدا کند
ده غرض اين بو چنين پديده، چنين حادثه، شود که آيا با وجود چنين قدرت

کر معنای در شُ ؟ کر هستم يا اهل کفرمن آزمايش شوم که آيا اهل شُ  که
ند در عزيزان اگر مايل باش، است مفَصلی است که يک وقتی توضيح داده شده

ر يعنی دتضمنا  که . مفصل آمده است معنای شکر 1)ندای پا  فطرت( سايت
 خصشاز جمله اينکه اين ، است چيز قرار گرفته ضمن اين معنای شکر چند

طوری  همچنين اين را به. بداند که صاحب نعمت به او اين نعمت را داده است
اين  خيلی، ه جالبش اين استکتن)، او باشد غرضعمل کند عالوه اينکه در 

 ،عالوه اينکه در شکر اين نعمت صاحب نعمتحاال  (!توجه استنکته قابل
ظهور  طوری، ر ببردکااين را طوری به، کار ببردغرضش چی بوده در آنجا به

                                                           
 مراجعه شود. 869و  826به سخنرانی شماره  - 1
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طا اين را به من ع چه کسیبفهماند که  که به ديگران، منعکس کند و بدهد
 نندنعمت نگاه ک به اينطور نباشد که ديگران؛ آن هم معلوم باشد، کرده است
، تاس نسبتش به خود من بوده، مال خود من است، از خود من است و بگويند

 ،بفهمد که اگر مثال  فرض بفرماييد يک خودنويسی را به کسی نعمت دادند !نه
داده و بداند که اين را در راهش  چه کسیضمن اينکه اين را بداند که اين را 

ال من م، است جوری توجه دهد که خودنويس مال من نبودهبايد ، استفاده کنم
اصال من ، تهيه کنم اد چنين خودنويسی راداجازه نمی من امکان مالی، نيست

فوق و  بالهای جچنين پيچيدگی اين که چنين خودنويسی رسيدبه ذهنم نمی
به شکلی بفهماند که ، هستفهميدم چنين چيزی اصال  من نمی. ای داردالعاده

در  .معناهای خيلی جالبی استدر شکر چنين ؛ است اين را فالنی به من داده
بفرماييد در باطِن در عالم واقع او چنين علم وقتی چنين قدرتی ظهور کرد يا 

آيا اين است که اين مال من است يا ، من ظاهر شدؤای از اين معلم فوق العاده
اينجا علم معنای ، توجه به مديريت او بدهد، مرا توجه به او بدهد؟ مال اوست
  .آيات ديگر بخوانيماز باب نمونه يکی دو نمونه از . کندعلم پيدا می

 
 قدرت خداوند در نظام طبیعتهای توجه به نشانهلزوم 
يمُ » :فرمايدمی  َُزْوج ُكَر  ُكَْمَُأنْبَتْنَاُف يَهاُم ْنُك لِّ لَىُاأْلَْرض   1«َأَولَْمُيََرْواُإ 

حکام اينجا بحث ا. اينجا بحث وضو و تيمم نيست ، تاين يک بحث علمی اس

                                                           
 7؛ سورۀ شعرا، آيۀ «ايمنگرند که انواع گياهان خوب در آن روياندهچرا به زمين نمی» -1
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، تزندگی بشر اساينجا بحث نظام طبيعت ، نيستمعامالت طهارت و احکام 
يمُ »آيا نديدند در زمين  ُكَر  َُزْوج  ُك لِّ ُم ْن ُف يَها َُأنْبَتْنَا ر چه بسيا «كَْم

يمُ »؟ به چه شکلیآن هم ، ها در داخل آنروييدنی ُكَر  َُزْوج  اين«ُم ْنُك لِّ
شناس ما انديشمندان گياه !كريمآن هم ، زوج رويانديمو  زوج آفريديمُرا ها

ازه ت، فهمند که بله اينکه گياهان زوجندمی کار ببرند تازه را بهخود  همۀ علوم
زوجی که از يک سری به اصطالح ترکيبات خاصی که دارند نهايت کشف 

يمُ »فرمايد کند لذا میاما عمق علمی که قرآن در اينجا باز می. کنندمی ،ُ«كَر 
 اينجا ه بهکبشر است  اصال  اين علومی که در اختيار؟ زوج کريم است يعنی چه

تمام علومی که تمامی انديشمندان ؟! راه ندارد که بفهمد کريم يعنی چه
بدست  مورد در اين خود ها را در اين تحقيقاتاين، داروشناس، شناسگياه
هم ها را فرمايد و تازه چيزی باالتر از آنقرآن آن را اجماال  می، آورندمی
يمُ »با يک کلمه ، فرمايدمی ُف يُ»: فرمايداين علوم می آنگاه با همۀُ«كَر  إ نَّ

ْؤم ن ينَُوَُذل َكََُليَةًُ ُم  ْم ه  َُأكْثَر  ُكَاَن ها صرف اين نيست که ما اين 1«َما
 ،بدانيم با يک قدرت که خدا به ما از روی استعداد داده، پز بدهيم و بدانيم

قدرتی ست که ما را توجه به آن علم و ا ها آياتیاين !نه، جامعه را استثمار کنيم
اين به . خاصيت که هيچ چيز نداردبی به ظاهر و خشکيدۀ یکه از زميِن خاک
 ؟! به کدام حيات، به کدام قدرت، به کدام علم؟! کجا متصل است

                                                           
 8؛ سورۀ شعرا، آيۀ «نيستندکه در اين عبرتی هست ولی بيشترشان مؤمن » -1
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ْؤم ن ينَُ َوَماُكَاَنُ» ْمُم  ه  ، گذارندابليسيان نمی، گذارداين ابليس نمی،ُ«َأكْثَر 
هايی سازیهايی که مشابهاين، کنندانحراف ايجاد می، گذارندشياطين نمی

عقلش  ،کردمنی که در يک برگ اين رشدها پيدا میؤم وکنند که انسانی می
یم گشت چه زندگی نورانی پيدابا آن عقل دوباره برمی، کردتغذيه پيدا می

يک عقل انسان  خواهندمی، ديگر نگذارند به آن رشد عقلی برسد، کرد
ای را بچه. کندمی خيال کند چه کيفی داردو  مخلوط به وهم را داشته باشد

، اندآيه اين علوم ما باز کرديم که، اينها آيه هستند. گذارندنمیت که با شکال
  !گذارندنمی هااما اين
 

 ضرورت توجه به قدرت و حکمت الهی در پیدایش شب و روز
 : فرمايددر يک جای ديگر می

«ُ ُٱلَّيَلَُوٱلنََّهاَر ُٱل َءايَتَين َُوَجَعلنَا َُءايََة َُوَجَعلنَا ُٱلَّيل  َُءايََة َُفَمَحونَا نََّهار 
َرة بص  ساَبَُوُك لَُّ م  نيَنَُوُالْح  َعَدَدُالسِّ وُا َفْضَلًُم ْنَُربِّك ْمَُوُل تَْعَلم  ُل تَبْتَغ وُا
ُفََُشيُْ ُتَْفصيَلًُء  ْلناه  ٱلَّيَلَُوٱلنََّهارَُ» !سبحان اّلَله ، اّلَله اکبرُ،1«ُصَّ شب  «َوَجَعلنَُا

 ،محقِق انديشمندی که باالخره پيدا کردی که شب يعنی چهای  ،و روزی که
  .تو مقدار بسيار ناچيزی از علمی که بايد داشته باشی هنوز، روز يعنی چه

                                                           
و ما شب و روز را دو آيت و نشانه قدرت خود قرار داديم آن گاه از آيت شب و روشنی آن کاستيم » -1

و آيت روز را تابان ساختيم تا شما در روز روزی حالل از فضل خدا طلب کنيد و تا آنکه شماره سالها 
 12؛ سورۀ اسراء، آيۀ «و حساب اوقات را بدانيد و هر چيز را مفصل بيان کرديم 

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=12
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=12
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شناسيم که روز را اين مقدار می شب وما که فقط اين نيست  «َءايَتَين ُ»
نيست آنقدر بايد علم در اين عمق  !همين مقدار، روشنايی شد، تاريکی آمد

بلکه باالتر . ای استآيهها هر تک تک آن، پيدا کند تا ببيند اين آيه است
شد و  ینگو کره زمين چ، شب شداينطور شد و خورشيد نور نگو ، «َفَمَحونَا»

 ،بفهمدتواند يک حشره هم میو  را يک پشه  هااينُ!«َفَمَحونَا»، شد یروز چ
بهتر  هماين مقدار . فهمد که شب استمی رود واش میبه النه شودتا شب می
 تاسو شب فهمد که االن تاريک شده يک حيوان درنده هم می. فهميده بود

، علم نيستند که هااين. ما يک مقدار از آن بيشتر فهميديم. کنم االن بايد شکارو 
 ،اين علم آنقدر بايد عمق پيدا کندُ!«َفَمَحونَا»؟ خواهد شدزمانی ه چعلم 

ا برود تا بفهمد که او اين رجلو آنقدر بايد جامع ، آنقدر بايد جهت پيدا کند
ه جاهليت آن موقع ک که گفتند وکاری کردند با ما اما شياطين انسی . محو کرد

 مردم گفتند که يک چيز خدايی، بود علل اين خورشيد و ماه کشف نشده بود
خدا ديگر چی را از دست ما ،  ...حاال که علم کشف شده پس ديگر، است
، برود تا بفهمد که ما او را محو کرديم جلونقدر آ علم بايد «َفَمَحونَا»؟ گرفت
رَُ»آيه روز را ، ما اين را قرار داديم «َوَجَعلنَا»، را کنار زديمآيه ليل  بص   «ةم 
، یحاال من دربارۀ روشناي. شد آن وقت علم شودرا بکِ  اين علم بايد ما؛ روشنايی
ياء اش، اشياء کدر، اشياء، هرچه بخواهم انعکاسات نور، نور، انرژی، خورشيد
بايد ا ههمۀ اين، درباره نور بايد بحث شود اصال   ّلَله يک جلسهء اشا ان، شفاف
،ُ«ل َتبْتَغ واَُفْضًَلُم ْنَُربِّك مُْ»، ها را قرار دادشد به اينکه بفهمم او اينمن را بکِ 



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

109 

، رفتتاريکی می، شداين مقدار که بگويم فردا روز می، باز شود من اين برای
، فتراين شب می. درست کنم گونهفهميدم اين ساختمان را چمی، روشنايی

در ، کشاورزی، فردا کارهايم را، آمدخورشيد می، شدفردا روز روشن می
که اين، مربُّبرسيم که بگوييم از فضل  تا ما کی به اينجا، دادمانجام می  اداره

 ،بله. با زندگی مغايرت ندارد و، فضلش را بجويم، ها را محو کرده و آورد
خوب درس بخوان خوشبخت ، برای يک کودکی ما بگوييم که عزيز من

 وچههای ککی بروم با بچه؟ گويد پس من کی توپ بازی کنممیاو ، شوی
، و ثانيا  علم به زندگی او؟ داند زندگی اوال  يعنی چهچون نمی؟ چرا، بازی کنم

؟ هاست يعنی چهثالثا  فراتر از همۀ اين؟ يعنی چه، درون زندگی او ربط دارد
شده  توپ، توپخواهد بازی کند بوسيله علم اين رابعا  همين توپ هم که می

رمان د اين علم است که پای شکستۀ او را، بشکند او خامسا  اگر پای، است
یم وقت دارد تمامو حاال مفَصل است ، اين نيست جدای از یعلم چيز، کند
تفاده اس شاءاّلَله در محضر قرآنای را از اين باب انآيه چندجلسۀ بعد باز ، شود
 . کنيممی
 

 و ابلیس باالتر است قدرت و علم مؤمن از عفریت
وم خواهد معل، شروع خواهيم کرد بعد از اينهايی که ان شاءاّلَله با توجه به بحث
هايی که در اجنه بوده شگفتیو  هاالعادگیعلم و آن فوق، شد که آن قدرت

ها اين ه آننسبت ب، ه شيطانی هستندک هايیآن انسان تناسبدر ارتباط و ، است
من کامال  ؤنسبت به م، من برعکس استؤنسبت به ماما . ها را داردبرتری
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 ها و کذا و کذا را درعلم، هانمايیيعنی نه تنها اجنه اين قدرت. برعکس است
ه بلک، بدبخت بودند ذليل و های شيطانی من ندارد که در برابر انسانؤبرابر م
من خيلی باالتر از حتی بدترين جن که ؤمۀ العادعظمت فوق، علم، قدرت
اصال  قابل تصور  باشد ومی، هاستاست و ابليس که فرمانده کل اين عفريت
من ؤخواهيم ديد که در برابر م شودباز می از آيات و رواياتوقتی . نيست

فته گ حضرت سليمانقضيۀ  همان نمونه آيه که االن در. مطلب برعکس است
 و چنانهای فراوان که جن گفت من قوی و چنين يک نمونه از نمونه، شد
با او بوده در يک که من هست يک حرف از آن علمش را ؤآنکه م، هستم

حاال مقايسه کنيد کاری که کمتر از لحظه و يا بفرما در يک  !کمتر از لحظه
؟ دچقدر فاصله دار، انجام گرفت با کاری که چند ساعتگرفت  انجام لحظه

 را هاها علمکه اين ایبا فاصله؟ يعنی چه، با فاصلۀ اينکه علمی از کتاب دارد
 ؟ اند يعنی چهدزديده
 

ُمَلئكهُپشتيبانُمؤمن
شاءاّلَله در ان. تمن اسؤم مالئکه پشتيبانی، شياطين است هایپشتيبانیاجنه اگر 

ُإُ »: فرمايدقرآن می. بحث مالئکه بايد بيشتر باز شود ُالَّذيَنُقال واَُرب نَاُالّلَ  نَّ
واُ ر  َُأبْش  َُو َُوُالُتَْحَزن وا ُتَخاف وا َُأالَّ ُالَْمَلئ كَة  م  َُعَليْه  ل  ُتَتَنَزَّ وا ُاْستَقام  ث مَّ

ُالَّتي وَنُُب الَْجنَّة  ؟ افتدمن شد آن وقت چه اتفاقی میؤوقتی مُ،1«ك نْت ْمُت وَعد 

                                                           
 30سورۀ فَصلت، آيۀ  -1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=41&AID=30
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=41&AID=30
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=41&AID=30
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ُالَْمََلئ كَةُ » م  َُعَليْه  ل  ؟ گذاردچه اثر می، شودمی ها واردمالئکه بر آن«ُتَتَنَزَّ
ُتََخاف واَُواَلُتَْحَزن وا» ريت که های زندگی بشترين سختیيکی از سخت «َأالَّ

که ديگران حيران و سرگردان ، عامل همه مشکالت اوست خوف و حزن است
ای يشهدو عامل ر ايند نآيمنين میؤاّلَله به مةمالئک لیو کنندچکار هستند که 
 انسان حاال. ندنکد و پا  مینگيرمی هاالعاده عميق در زندگی او را از آنفوق

 در هکاز اين کمک بخواهد  تاای پناه آورده هتفريعبدبخت شيطانی به يک 
اّلَله ةاينجا مالئک. زندمشکل و چه و چه دست و پا می درد و رنج و، حزن
واُب الَْجنَّةُ »، جدا کردندمن را اصال  از حزن و خوف ؤماند آمده ر  ث بح «َوَُأبْش 
 َ ُأَُ»: آيه بود اين قستبحث ما . شاءاّلَله بايد بحث باز شودت انجن ك ْمُنَْحن   ُ ْول يا

ُوَُ َرة  نْياَُوُف يُاَْلخ  ُالد  ك ْمَُوُلَك ْمَُأنُُْلَك ْمُفيهاُماُتَْشتَهيُف يُالَْحياة  س  ف 
وَنُ ع  اولياء ، است ابليس شيطانکه ها را قرآن فرمود اولياء آن1ُ«فيهاُماُتَدَّ

  .است اّلَله ةمن مالئکؤم
 

 های شیطانیفرق مؤمن با انسان
يک  های شيطانیانسان بامن ؤمفرق  را برای اين جلسه ازبندی بنده يک جمع 

فرقشان در حمايت از اجنه و حمايت از مالئکه  يک، کنمعرض می چند نمونه
 آيات ديگری شاهد بر اين. منين نسبت به اجنه باالتر استؤمقدرت . هست

علم اجنه و . کنيمشاءاّلَله در جلسات بعد بيشتر استفاده میعرضمان دارم که ان
                                                           

ما ياران و مددکاران شما در زندگی دنيا و آخرت هستيم و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت » -1
 31؛ سوره فصلت آيه «شود!فراهم است، و هر چه طلب کنيد به شما داده می
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 ایو هديه منين عطا شدهؤعلمشان دزدی شده است اما علم م، دوستان او در بشر
 ،هديه کرديمبه تو اصال   گوينددهند و میماشين را می يکبرای مومنين ، ست

جنس کار با آن ، او دزدکی؟ اما چقدر فرق دارد، دنهر دو يک ماشين دار
هر دو علم دارند اما آن ها، اند و بزرگواری و زيبايیهديه کرده او به اما، وضع

ندند مييدات خدا بهرهأاز پشتيبانی مالئکه و تها اين، فرق دارد علم با اين علم
من متعهد ؤم !آن وضع و روزگار در هم هاآيد و آنشاءّلَله میکه در آيات ان
و آن. برد و با آن مرتبا  در حال رشد استاست و از آن لذت می به اوامر الهی

ز به رو روز اند و اين کينه باعث شد کهتوزی که پيدا کردهها به خاطر کينه
، ای است متصل به عالم حقيقت استهديه علم مؤمن چون، تمَرد کنند
خدا اجازه داد آن و  هروقت هم ضرورت شد. دبرنبهره میهم بزرگوارانه 
ها بعد از از آن وقتی که اين شهاب که هاولی بدبخت. ادامه هم دارد خزينه

خزينه  آن رتباط بااالن ادامه ا، کردندها را به کنار پرت مینزول قرآن ديگر آن
کنند که باالخره هرچه استفاده میهم را ندارند و به هرچه که دارند با قناعت 

عناصری پا  و مورد  و ها يک موجوداتآن وقت اين، هاستکه دارند آن
اينها  هستند؛ با آن شرايط ها هميشه بدبختآن هستند و احترام و بزرگواری

اضطراب و ناراحتی و  ها در فضایو آن ندهميشه از آرامش حقيقی برخوردار
 هستند. عذاب و درد

 . الَطاهرين و صلَی اّلَله علی محمد و آله
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 جلسه ششم
  

 ششمجلسه 

 تعریف علم
 (2و رابطه آن با توحید)
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَةُ َو  ُ َعلی ُمَحمَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين َصلَّی اّلَله  اّلَله

ِ السميع العليم مِنَ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. الشيطان الرجيمِ  نَستعيُذ بِاّلَله
د د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ

 ْ   َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، عِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ ال
يِن ِإيَّا َ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله

راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب  نَعْبُُد وَ  ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ
الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 
 . دهدآن است که ما را توجه به خدا می، علم

به ، یابه هر قضيه، خالصۀ بحث جلسۀ قبل اين شد که انسان به هر موضوعی
به  ،اين دانش اگر موجب توَجه ما به اسماء الهی، کندشيئی دانش پيدا میهر 

 ؛به الوهيت خدا شود، به ربوبيت خدا، به ارادۀ خدا، به قدرت خدا، علم خدا
عين جهل ، و اگر اين نتيجه از آن ظهور و بروز ندهد؛ شودگاه علم میآن
ماء سوی خدا و اسرد بهوسيلۀ اين دانش توَجه پيدا ککه انسان بهو همان. است
ا هو در همۀ اين. گاه حرکت خواهد کرد به آن سمت تا به خدا برسدآن، الهی

 بقيه موت است و ممات؛ حياتی که انسان اليق آن زندگی است، حيات هست
 . لجن است و تاريکی است، است

ای عنم خب ادامۀ بحث بنا بر اين بود که از خود آيات استفاده بکنيم و توَجه به
شاءاّلَله ان ،علم را از نگاه آيات با اين مختصر توضيحی که جلسۀ قبل عرض شد

چون مسئله  ؛که وارد آيات بشويمقبل از اين. مستند به خود آيات استفاده بکنيم
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لعاده اضرورت آن فوق، کننده استيک بحث مبنايِی تعيين، خيلی مهم هست
شاءاّلَله از خود آيات از اين بعد ان، ای را يادآور بشويملذا يک مقَدمه؛ باالست
 . نگاه بکنيم، ديدگاه
 

 علم اجمالی و تفصیلی
ُخب عزيزان عنايت دارند که ما يک علم اجمالی داريم و يک علم تفصيلی 

 ؛شوندگاهی هست که در بعضی از علوم اجمالی عوام مردم متوَجه می. داريم
م سر عوا، توانند آشنا بشوندخواص]از افراد[ از آن علم می، اما تفصيلی آن را

بعضی از ، بعضی از علوم، گاهی هم عکس ]اين مسئله[ است. آورنددرنمی
؛ دآور]اما[ از علم اجمالی سردرنمی، کندجاها تفصيال  عوام مردم استفاده می
مثال  فرض بفرماييد يک نقشۀ . آورندفقط متخصصين از آن سر درمی
ک گويد آقا اين يمی. آوردسر درنمی، يمساختمانی را ما به هرکسی نشان بده

کند و اصال پاره می، خب. چندتا نقطه کنار هم، چندتا خط، کاغذی هست
-که يک متخصص ساختمان میدرحالی. اندازد بيرونعنوان يک کاغذ میبه

ها ميليون برای همين بسا دهای. هايی داردداند که اين خطوط و نقطه چه معنی
اما  ؛داند که اين نقشه چيستاضر است پول بدهد و او میچندتا تکَه کاغذ ح

اين را ]تبديل به[ ساختمان ، يک بنَايی آمد، همين اجمال را يک معماری آمد
هر بَچه محَصلی هم حتی . حاال اين ساختمان تفصيل اين اجمال هست؛ کرد

، نجرهپ، ها کجا هستپلَه. بيندچيز را میقشنگ همه، بيايد در اين ساختمان
جا ا آنرها ريز همۀ اينريزبه، تکتک؛ حتی جای کليد پريز برق، َدر، طاقچه
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همين ساختمان اجمال است مثال  ؛ گاهی هم برعکس است. بيند يعنی چهمی
عامۀ ، ماين عوام مرد. ای که در ساختمان حاکم استبرای قوانين بسيار گسترده
تا اين  استبيشماری هماهنگ شدهکه قوانين اما اين؛ بينندمردم ساختمان را می

 توانند در و نمی، توانند ببينندآن را نمی؛ استساختمان شده، ساختمان
واهد خای میصاحب انديشه، صاحب فکری، خواهديک متخصصی می؛ کنند

ا هبه آن، ای که حاکم بر اين هستکه فرو برود و آن همه قوانين پيچيده
 . آشنايی پيدا بکند

 
 اجمال به تفصیل انتقال از قابلیت و الاهمیت انتق

آن مسئلۀ ، جا مهم استچه که در اينآن، بحث ما از اين مقدمه اين است که
حاال  .بحث انتقال است، آن مهم. ای ]ديگر[ استانتقال از يک نقطه به نقطه

 آن مربوط به شأن، هايی داردهرکس در فضای اجمال يا تفصيل يک آگاهی
مسئلۀ انتقال و قابليت انتقال ، آن، چه مورد بحث ما هستآناما ؛ خود او است

 . و قدرت انتقال است
ی يک هفت هشت متر، ولو از نزديک، يک گوسفندی را: فرض بفرماييدمثال  

-گر نمیدي. تمام، کنداين گوسفند فقط احساس درد می؛ سنگی به آن بزنيم

اين  ؟چرا به او زده شدتواند انتقال پيدا بکند که اين سنگ کی و از کجا و 
تر لطيف، اما يک انسانی که روح او از روح اين حيوان باالتر است. مهم است
 ،از هزار متری هم يک سنگی بزنند، برای او از صدمتری هم؛ برتر است، است

چرا و ؟ تاسشود که اين سنگ از کجا بودهمنتقل می، گردداو بالفاصله برمی
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جَديت انتقال و ، تر استهرچه اين درد بيش. اين برای او مهم است؟ چگونه
يگير پ، تر استاست برای او مهمکه منشاء اين سنگ از کجا بوده، اهميت اين
گاه خواهيم با نکنيم از اين باب است که نمیوقتی پيگير عرض می. است

قتی معلولی را گويند که انسان ودر نگاه فلسفی می. فلسفی به مسئله نگاه کنيم
؛ در فضای ذهن است، برداين پی به علَت می. بردپی به علَت می، ه شدمتوجَ 

ه چولی آن؛ دانش آور است، برای انسان علم آور است. کار خيلی خوبی است
ای حسی يک فض. کندپيگيری می، بردکه پی مینه اين، که مورد بحث ماست
ه کصرف اين. دکناو را به فعل و انفعال وادار می. شودجدی برای او پيدا می

 . هم استاين خيلی م. کنداز اين انتقاِل عملی و حسی پيدا می. نيست، پی ببرد
 

 اهمیت پیگیری و رسیدن به منشاء آن علم اجمالی
د از آن روح او برتر بو، شخص حاال قابليت پيدا کرد، مطلِب بعد اين است که

سد و يا به رمی جا اين پيگيری يا به يک نقطۀ خطايیاين. پيگير شد، حيوان
ا اشتباهی پرانی ريعنی در پيگيری منشاء اين سنگ؛ رسديک نقطۀ حقيقی می

کاش یا. که تازه اين اول مصيبت اوست؛ کندخطايی پيدا می، کندپيدا می
-د و يا اينهای او شمنشاء مصيبت. همان گوسفندی بود که دنبال پيگيری نبود

حل خب اين راه. کندحق پيدا میآن منشاء را به، کندکه درست پيدا می
 . کنددرستی است که ادامه پيدا می
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 نقش آیات قرآن در ارائه علم اجمالی به انسان
ل آيات به ما اجما، شويماالن وقتی ما در آيات وارد می، باتوجه با اين مقدمات 

از دريا ، کنداز زمين می، کندصحبت از آسمان می. فرمايدها را میآن علم
از ، از آسمان، هااز زنبور عسل، کندها میاز ميوه، کنداز درخت می، کندمی

-اند به اينها همه توَجهاين. خلقت انسان و الی آخر، از انسان، از ماه، خورشيد

ن را و مثل گوسفندی که فقط آ؛ ها توَجه پيدا بکنداين انسان به َخلق اين، که
برود درون ؛ بشود منتقل، انتقال پيدا بکندبلکه از آن . نيست، ببيند و تمام بشود
می ]اس، فقط اسمی از ماه آمده. تفصيل قوانين اين را باز بکند، هااين اجمال

مراکز ديگر ، شعور، عقل، اما برای انسان خدا قوۀ فکر؛ استاز[ زمين آمده
َرۀ ره ذتواند ذتا می، تا فرو برود؛ بينايی و شنوايی و تمام اين ابزار علم را داد

گاه اين آن .کار رفتۀ حاکم بر اين اجمال را تفصيال  باز بکندعلوم و قوانين به
دار باشد و جهت آن هم مستقيما  منشاء همۀ بايد جهت، شودتفصيل که باز می

 برساند به او، ها و قوانين عالَم و اين عوالماتها و فرمولاصطالح دانشاين به
 ها ربوبيتبرسد به آن که منشاء همۀ اين. راز خدا است والغي ، که منشاء او
 ؟ الوهيت خدا يعنی چه، چه حاکم هستآن؟ يعنی چه، خدا است

 
 توجه دادن و رساندن به منشأ اصلی هستی است، هدف از آیات

است و خدای متعال در قرآن موضوعات بسياری از نظام آفرينش را آورده
، يک بينشی است که، اين آيه. استعنوان آيه معرفی کردهها را بههمگی آن

 خواهد دراين قوۀ فکر ما که می، بينانهيک جهت مشخصی است که واقع
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. اله بيافتدکه به چ، از اين خط سير منحرف نشود؛ تفصيل اين اجمال قرار بگيرد
 مادِر او ناراحت، رفتماند که بَچۀ او تا ديروز راه نمیها به کسی میَمثَل اين

ت اسرفته؛ راه افتاد، حاال خب يک مرتبه آمد باال؛ رودنمیبود که چرا راه 
متری  از ده بيست، هااز پلَه، بيند بَچه راه افتادهمی، گرددبرمی، مهمانی همسايه

د جا سه مرحله وجواين !آهان. استاست[ و افتاده مردهرفته و ضربۀ مغزی ]شده
ری گيه که از زمينيک مرحل. ناگوار است، گير بوديک مرحله زمين. دارد

به چاه ، جا اگر به دَره بيافتداين. تر شدجا مشکل دقيقاين، کنده شد و راه افتاد
ر[ از تاين خيلی ارزشش ]بيش. گير بودکاش همان زمينای گويدمی؛ بيافتد

ين عشق و عالقه به ا. اين بود که راه بيافتد و آن نتيجۀ نهايی بدتر ]اتفاق بيافتد[
به يک  افتادندر اين راه، درواقع اين بود که اين، گيری دربيايدمينکه از زاين

ه منتقل کتر است از اينآن گوسفند ديگر خيلی راحت. نقطۀ تکاملی برسد
 . ر ]بشود[تو يک منشاء مصيبت بسيار بزرگ، اما به يک انتقال منفی؛ بشود

ت صحبت از طبيعها که همۀ اين، لذا در قرآن کل آيات را اگر ما دقَت بکنيم
در  که اين قوۀ فکر بايستی، استبه ما يک جهت معينی را داده؛ اندبيان کرده

 . اين فضا قرار بگيرد
که نشانی از قدرت و علم و ربوبيت اسماء ها در نگاه آيه و اينهمۀ اين: يک

 . الهی است
پس  .کافی نيست، که ما بدانيم آيه استصرف اين. جا برساندما را به آن: دو

در . علم خواهد شد، اين دانش. شود علممی، اين دو مطلب اگر قرار گرفت
 . غير اين صورت عين جهل است
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 تعریف علم در قرآن کریم
 . دهيم[مطالب را ]ادامه میرويم از خود قرآن شاءاّلَله میخب با اين مقدمه ان
ُ ه يَُ َما َوَقال وا»: فرمايدمی 2۴آيۀ ، در سورۀ جاثيه نْيَا َحيَات نَا إ الَّ ُ الد   نَم وت 

ُ ي ْهل ك نَا َوَما َونَْحيَا الَّ ْهرُ  إ  مُْ َوَما الدَّ مُْ إ نُْ ع ْلمُ  م نُْ ب َذل َكُ لَه  ُ ه  ن وَنُ إ الَّ  1«يَظ 
 در ارتباط با اين کشف، کندعلم را تعريف میجا خدا دارد اينقدر صريح چه

ر عقيده طواين، نگاهیيا به؛ اندطور گفتهاين گمراهان اين. اسرار عالَم طبيعت
-چيز است داريد میچه، اصال در عالم هيچ خبری نيست، «ه يَُ َما»: دارند

هايی ها چه حرفاين !اسرار چه !های چه و چه و چهعالَم؟ گوييد عوالمات
ُ». هيچ خبری نيست در اين عالم، «َماه يَُ»؟! است نْيَُ َحيَات نَا إ الَّ مگر ؛ «االد 

 ،با حواس خودمان در اين زندگی دنيا، با تجربه، کنيمس میهرچه که ما ح
ُ». ها نيستغير از اين هيچ خبری در اين عالم. همين است و همين ُنَم وت 

. مشويميريم و زنده میکه ما میها هم جمع شده]است[ در اينکل اين، «َونَْحيَا
-از آن. کندمی ها هی تولد پيداطرف نوزاداز آن؛ ميردبعضی از ما مرتبا  می

ند کطرف نوزاد تولد میاز اين؛ ميردمی، شودمريض می، شودطرف هی پير می
ُ ي ْهل ك نَا َوَما». و اين کل  چرخش زندگی است الَّ ْهرُ  إ  چه که اصال آن؛ «الدَّ

، اين همان روزگار؛ استها و تعيين کنندهبر ما انسان، غلبه دارد بر اين عالَم

                                                           
 و شوند یم زنده ديگر اى دسته و ميرند می اى دسته نيست دنيا زندگی همين جز زندگی: گفتند و -1
ند؛ ندار دليلی پندار و مظنه جز و ندارند خود سخنان به علمی هيچ اينان کند نمی هالك روزگار جز را ما

 2۴سوره جاثيه، آيه 
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اين اجمال آيۀ ، خب. ها را داردکه حکومت بر همۀ اين همان اين طبيعت است
 . ای دارداما تفصيل اين خيلی بحث گسترده؛ قرآن است
ه خدا گفتند کمی، گويند آقا تا ديروز مردم سواد نداشتندهايی که میآن، خب

 رود ]به[ها میاست تبخير اقيانوسحاال علم کشف کرده. باراندباران می
اختالف  دمای اين ، هوای فشرده، در فضای فشرده، جاآندر دمای ، آسمان
، هاترکيب شيميايی اين، هازدن مثبت و منفی اين، اين ابرها، حرکت باد، هوا

خب باران يک سری علل طبيعی دارد و ؛ هاجاذبۀ زمين و جذب قطرات آن
-شود که طبيعت بودهها کشف میزندگِی همۀ اين. غير از اين چيزی نيست

گفتند که ]برای[ مردم اين علِم آن  باز نشده بود اين خدا را آن زمان می. است
و بر اين علمشان . دانندها را علم میخب همۀ اين. دانستندها را نمیو اين علَت
مُْ َوَما»: فرمايدقرآن می. بالندهم می ها هيچ کدام اين؛ «ع ْلمُ  م نُْ ب َذل َكُ لَه 

ْنُ»؛ فرمايد قرآندوباره تأکيد می. علم نيستند مُْ إ  ُ ه  الَّ ن وَنُ إ  هايی که اين؛ «يَظ 
ها اين ،پيوندندهم میسر هم با آن غرور بهسلسلۀ دانش پشت، طوریها ايناين

ی است ها خياالتاين، طور نيستاين، کنندوهم می، کنندنيستند مگر خيال می
ور ها را يک زنباينتر از خيلی قوی. بافندعنوان علم میکه برای خودشان به
به  ها ]اگر انسان را[اصال اين دانش. طوری زندگی بکندعسل بلد است که چه

مه ه، هااين همه نوارهای کاست ضبط؛ اين سمِت توَجِه کشف حقيقت نبرد
ها که چندين جلد دانش را در خودش اين همه فايل !شوند دانشمند ديگرمی
 !ضرت فالِن فالِن دانشمنِد چنين و چنانشوند حها ديگر میآن، استداشتهنگه

 . شوندتر میها که از آن عالماين، اگر بنا باشد اين را ما علم بگذاريم
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علم وقتی علم خواهد شد که اين دو . ها خيال هستنداين: فرمايدقرآن می
 . ويژگی را داشته باشد

َماَواتُ  ف ي إ نَُّ». کندبه بعد مطلب را باز می 2خب در همين سوره از آيۀ   السَّ
البته . آسمان و زمين؛ اجمال فرمود، مالحظه بفرماييد؛ 1«ََليَاتُ  َواأْلَْرض ُ
؛ ها همه البته آيات هستنداين. و زمين، بينيمنه يک آسمان که ما می، هاآسمان

ُ َوَما َخْلق ك مُْ َوف ي». درحرکت است، برای کسی که جوهرۀ ايمان در او  يَب ث 
َّةُ  م نُْ ُ َداب ؛ ها هست در خلقت شماباالتر از اين؛ 2«ي وق ن وَنُ ل َقْومُ  آيَات 

 ،هرقدر برويم درون اين ساختمان. اين يک اجمال هست؛ خلقِت شما، خودتان
چه که در زمين و هر آن؛ اسراِر پيچيدِۀ عميِق وسيعی را کشف خواهيدکرد

 نيستاصال قابل شمارش . است در روی زمينای است که پخش شدهجنبده
همه ، هاهمه و همۀ اين. استپخش شده انواع جنبندگان که، که جنبندگان

، اهبرويد در اسرار زندگی اين، ايمشما با آن قوۀ فکر که به شما داده. انداجمال
ه چ، تر از يک موکه چگونه با يک شاخک باريک؛ هابه اسرار خلقت اين

هايی در اين ]وجود کاریريزه چه !کندکار میچهجا علوم دارد آنای هنگامه
 ها را کنکاشبا اين نگاه بايد برويد اين. ها آيات هستندهمه و همۀ اين. دارد[
 . «ي وق ن وَنُ ل َقْومُ »؛ بکنيد

                                                           
 3ايمان؛ سوره جاثيه، آيه  با مردم براى هست ها آيت زمين و آسمانها در درستی به -1
 هلا که مردمی براى هست ها آيت کند می منتشر همواره که جنبندگانی و خودتان خلقت در نيز و -2
 ۴باشند؛ سوره جاثيه، آيه  يقين
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ُ َواْخت ََلفُ » ُ  َأنَْزلَُ َوَما َوالنََّهارُ  اللَّيْل  َماءُ  م نَُ الّلَ ْزق ُ م نُْ السَّ  ب هُ  َفَأْحيَا ر 
يفُ  َمْوت َها بَْعدَُ اأْلَْرَضُ يَاحُ  َوتَْصر  ُ الرِّ شما هرچند ؛ 1«يَْعق ل وَنُ ل َقْومُ  آيَات 
مه ه، در ]هر چيزی[، در انديشه، در قدرت، العادههرچند فوق؛ العاده باشيدفوق

شما  بر هکاگر شب و روزی در کار نباشد . در محکوميت شب و روز هستيد
. کندشخدا همۀ ما را میيعنی . کل موجوديتتان اصال صفر است، حاکم باشد

چه که اّلَله از آسمان بر زمين نازل که اختالفاتشان و آن، همۀ اين شب و روز
ه چه کمند هستيد و آنهای گوناگون که از آن بهرهچه که روزیآن، کندمی

جا اين، )اين را همه توَجه کنيد -زمين را-اشکند بعد از موتخدا زنده می
يفُ »؛ گردد(میفاعل احيا به اّلَله بر يَاحُ  تَْصر  شدن گردش و گرداننده، «الرِّ

ُ»؛ بادها  . «يَْعق ل وَنُ ل َقْومُ  آيَات 
ُ ت ْلَكُ» ُ  آيَات  يثُ  َفب َأيُِّ ب الَْحقُِّ َعَليَْكُ نَتْل وَها الّلَ ُ  بَْعدَُ َحد   َوآيَات هُ  الّلَ

همه ؛ کندبرای ما آيات تالوت می، ها که خدای متعالهمۀ اين 2«ي ْؤم ن وَنُ
دنبال آن ، باالتر از سخن حق خدا، پس شما به کدام سخن. حق استبه
 ؟ اين نگاه را پيدا بکنی، گردی که از اومي

                                                           
 از بعد را زمين آن وسيله به و کند می نازل آسمان از خدا که رزقی و روز و شب اختالف در نيز و -1

 که مردمی براى هست ها آيت سو آن به سو اين از بادها گرداندن در همچنين و کند می زنده مردنش
 5کنند؛ سوره جاثيه، آيه  تعقل
 وا آيات و خدا سخن از بعد حال اين با کنيم می تالوت تو بر حق به که است خدا آيات همه اينها -2

 6آورند؛ سوره جاثيه، آيه  می ايمان سخنی چه به ديگر
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می تا ؛ همان افاکی که در بحث اجنه عرض کرديم1«َأث يمُ  َأفَّاكُ  ل ك لُِّ َويْلُ »
رَُ» رسد به اين که َماَواتُ  ف ي َما لَك مُْ َوَسخَّ يًعا اأْلَْرض ُ ف ي َوَما السَّ  َجم 

 ،چه که در درون آن استبلکه هر آن، تنها خودشنه، باز آسمان و زمين 2«م نْه
ها تازه اين چند صد سالی است که تازه در دانش انسان، هاکه انديشۀ انسان
ا و هچه که در آسمانآن. خواهد تکان بخوردای که میالفبا ]مثل[ يک بَچه

رَُ»همگی را ، زمين است  ،يک دانشمند. خدا در تسخير تو قرار داد، «لَك مُْ َسخَّ
اگر يکی از اين قوانين را ، گی که داردالعادهبا همۀ فوق، ایانديشمند هسته
ن با اي. کنداش میتجزيه، کنداو را درجا پودر می، انفجار آن؛ غفلت بکند

ا آن انرژی ر استمالحظۀ تمام قوانينی که خداوند در تسخير انسان قرار داده
 و، کند[آن انرژِی دست ما مثل آب روان دارد ]حرکت می، گيرد[]به کار می
. تممسلط بر فالن هس؛ انرژی هستممثال  کنيم که من مسلط بر اين ما توهم می
ها اين، کنم[کند من چهل را نفر را ]رانندگی میای که ادعا میهمين راننده

آن  ،از تسخير او خارج بشود نزين ماشينبا  باگر ؛ همه در تسخير اين است
 . «رُلكمسخُّ»همه . کندجا خا  میرا آنراننده تمام موجوديت انرژی، 
رَُ»اين بحث  رَُ»فاعل . ها باز بشوديک بحث مهمی است که بايد اين« َسخَّ « َسخَّ
ُ»هم  که ما تازه در زمين آن مانده، چه که در آسمان و زمينهرآن . است« الّلَ

در يک ، آسمان اين عالَم، تاز در اين آسمان آن؟! چه خبرهايی استايم که 
                                                           

 7برد؛ سوره جاثيه، آيه  می لذت گناه از و گويد می دروغ پروا بی که کس هر بر واى -1
است؛ سوره  او از اش همه و کرد مسخر شما براى را همه است زمين در آنچه و آسمانها در آنچه و -2

 13جاثيه، آيه 
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د صد چن، در چند ميليون کُرات او -که کهکشان خودمان باشد -کهکشان آن
مين های متوسط اين فقط هکه کرۀ خورشيد ما يکی از ستاره، ميليون کُرات او

در : هفرمايد کقرآن می. ايم مادر اين مانده، است -يک کهکشان خودمان
هنوز اين انسان . ها و زمين است[چه که ]در آسمانهرآن، در زمين، هاآسمان
 و اجازه پيدا بکند از سوی خدا، ولی اعظم ظهور بکند، شاءاّلَله امام معصومتا ان
ه وقت تعَجب خواهند کرد کآن؛ گاه زندگی حقيقی برای انسان باز بشودو آن

صر ع، گويند يک زمانیمی؟! جاچيست اينها در داخل اين زمين آخر اين لوله
-بردند به خانهها گاز میکشيدند و از داخل اينمردم گاز می، حجری بود

، ا چيستهبابا اين سيم !اندکردند که مترقی شدهبه اين هم افتخار می، هايشان
ها برق يک زمانی بود از اين: گويدمی؟! جا راايد همهاين همه طناب کشيده

د که کردنو مردم تازه به آن افتخار می، يک زمان گذشتۀ عصر حجر .رفتمی
 . اندهای بااليی دسترسی پيدا کردهبه علم

ها و زمين ]است[ تسخير شما قرار چه که در آسمانهرآن: فرمايدخب خدا می
با است با دوتا الفچه خبر شده، ايدهنوز جايگاه خودتان را پيدا نکرده. داديم

-یها را هدايت مرا بگذاريم کنار و بگوييم طبيعت دارد ]پديده اين همه خدا
يًعا». کند[ يًعا». خيلی صريح است قرآن؛ «م نْهَُجم  ، ترينکوچک؛ «م نْه َجم 
همه در تسخير ؛ کندای در اين عالَم اظهار وجود میهر شیء، ترينبزرگ
يًعا»، شماست  . همه از سوی اوست؛ «م نْه َجم 
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 تفکر در فهم آیات الهیجایگاه قوه 
وَنُ ل َقْومُ  ََليَاتُ  َذل َكُ ف ي إ نَُّ» البته اين برای قومی است که تفکر  1«يَتََفكَّر 
 اين مقدار کشفيات کرديم از، قوۀ فکر همين مقدار نيست که ما، کنند[]می
ات اگر قوۀ فکر و درج، در برابر. ايمکنيم خيلی متفکر شدهخيال می؛ علوم

. بنشيند تواند آرامانسان اصال نمی، برای انسان ظهور و بروز پيدا بکندباالی آن 
در گهواره اگر اين درجۀ فکر درون ، استاين فکری که در بوعلی سينا بوده

یم، کردحتما از شَدت دلتنگی در اين گهواره دق می، شداش باز میگهواره
ن اين درجات خدای متعال از روی رحمت خود به مقدار ظرفيت انسا. مرد

همۀ درجۀ فکر نيست که به او باز . کندعقل را برای او باز می، شکل را
هنوز يک نَمی از آن اقيانوس عظيم ؟ شده]باشد[ و او خيال کند چه خبر است

اين همه دارد ؛ استيک ذره برای او باز شده، استخدا بر او قرار داده، فکر
ها و از گذشته و آينده چه رددنوشکند و آسمان و کهکشان درمیاتم می

 .خواهد تکان بخوردای است که تازه میها ]مثل[ بَچهاين. ميخواهد انجام دهد
، از تدبَر ،ای که نيازمندمبنده ناداِن نفهم جاهِل بيچاره. گوييمها را بنده نمیاين

فهميم[ که خيلی صريح دارد بيان ها را ]میتوَجه و تفکر در خود آيات اين
ست که اقوۀ عقل بياناتی آمده، قوۀ فکر، در آيات دربارۀ قوۀ تفکر. کندمی

خرده قوی باز بشود و درست حرکت کند و انتقال پيدا اگر اين قوۀ فکر يک

                                                           
 کنند. همان تفکر که مردمی براى است آياتی خود اين در و -1
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ها گاه خواهد فهميد که اينآن؛ بکند از اين محسوسات به آن حقيقت توحيدی
 . همه آيات خدا هستند

  :فرمايدديگر می اتدر آي
جُ » جُ  الَْميِّتُ  م نَُ الَْحيَُّ ي ْخر   اأْلَْرَضُ َوي ْحي ي الَْحيُِّ م نَُ الَْميَِّتُ َوي ْخر 

وَنُ َوكََذل َكُ َمْوت َها بَْعدَُ  1«ت ْخَرج 
ُ م نُْ َخَلَقك مُْ َأنُْ آيَات هُ  َوم نُْ» َذا ث مَُّ ت َراب  وَنُ بََشرُ  َأنْت مُْ إ  ر   2«تَنْتَش 
ك مُْ م نُْ لَك مُْ َخَلقَُ َأنُْ آيَات هُ  م نُُْوَُ» س  لَيَْها ل تَْسك ن وا َأْزَواًجا َأنْف   َوَجَعلَُ إ 

ةًُ بَيْنَك مُْ وَنُ ل َقْومُ  ََليَاتُ  َذل َكُ ف ي إ نَُّ َوَرْحَمةًُ َمَودَّ  3«يَتََفكَّر 
َماَواتُ  َخْلقُ  آيَات هُ  َوم نُْ» ُ َواأْلَْرض ُ السَّ نَت ك مُْ َواْخت ََلف   إ نَُّ َوَألَْوان ك مُْ َألْس 

ينَُ ََليَاتُ  َذل َكُ ف ي  4«ل ْلَعال م 

                                                           
 کند می زنده مردنش از بعد را زمين و آورد درمی زنده از را مرده و کند می بيرون مرده از را زنده -1
 19شويد؛ سوره روم، آيه  می بيرون شما نحو همين به و
 یم منتشر که هستيد بشرى ناگهان سپس و آفريد خاك از را شما: که است اين آياتش از يکی و -2

 20شويد؛ سوره روم، آيه 
 دکني ميل آنان سوى به تا کرد خلق همسرانی شما خود از شما براى که است اين او آيات از يکی و -3
ند؛ کن تفکر که مردمی براى هست آيتها همين در و داد قرار رحمت و مودت شما بين و گيريد آرامش و

 21سوره روم، آيه 
 ياتیآ اينها در که است رنگهايتان و شما زبانهاى اختالف و زمين و آسمانها خلقت او آيات از يکی و -۴

 22دانايان؛ سوره روم، آيه  براى است
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ك مُْ آيَات هُ  َوم نُْ» ُ َمنَام  ك مُْ َوالنََّهارُ  ب اللَّيْل   ُ  َذل َكُ ف ي إ نَُّ َفْضل هُ  م نُْ َوابْت َغا
 1«يَْسَمع وَنُ ل َقْومُ  ََليَاتُ 
يك مُ  آيَات هُ  َوم نُْ» لُ  َوَطَمًعا َخْوًفا الْبَْرقَُ ي ر  َماءُ  م نَُ َوي نَزِّ  َفي ْحي ي َماءًُ السَّ
 2«يَْعق ل وَنُ ل َقْومُ  ََليَاتُ  َذل َكُ ف ي إ نَُّ َمْوت َها بَْعدَُ اأْلَْرَضُ ب هُ 

جا صحبت از وضو و تيمم و مطهرات و نجاسات فرماييد که در اينمالحظه می
ها نيست که بگوييم آقا منظور از علم همان علوم مذهبی است که و اين حرف

ما ديگر  ،ما که عالم نيستيم؛ گويندط عالم میبه او فق، کسی برود حوزۀ علميه
ه ديگر ما ک، دانندما را که کافر می، دان هستيمدان و شيمیرياضی، دانفيزيک

بوط به همه مر ،عالم باشد صحبت از هرجا )اينگونه نيست(. .دانشگاهی هستيم
 . نظام خلقت است

َماءُ  تَق ومَُ َأْنُ آيَات هُ  َوم نُْ» ُ السَّ هُ  َواأْلَْرض  َذا ث مَُّ ب َأْمر   م نَُ َدْعَوةًُ َدَعاك مُْ إ 
َذا اأْلَْرض ُ وَنُ َأنْت مُْ إ  ج  همه ، جا باز عرض کرديمخب در اين. تا آخر؛ 3«تَْخر 
رويم تا ب، عالِم، قوم يعِقل، دهد با تحريک قوم تفکرما را توَجه می، انداجمال
ه ای که گوشی ببَچه مثل. جا برسيم به خداها را باز بکنيم و از آناسرار آن

                                                           
 ىبرا هست ها آيت اين، در که است روز در روزيتان طلب و شب در خوابيدنتان آياتش از يکی و -1

 23بشنوند؛ سوره روم، آيه  که مردمی

 االب از و درآييد طمع و خوف به شما که دهد می نشان شما به را برق که است اين او آيات از يکی و -2
 براى هست ها آيت نيز اين در کند، می زنده مردنش از بعد را زمين آب آن با پس کند می نازل آبی
 2۴کنند؛ سوره روم، آيه  تعقل که مردمی
 يك با را شما چون پس داشته نگه پا سر خود امر با را زمين و آسمان که است اين او آيات جمله از و -3

 25شويد؛ سوره روم، آيه  می خارج زمين از همه خواند می دعوت
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از ، ندکاز گوشی استفاده می؛ اش به گوشی استتمام توَجه، انددست او داده
ت قدر پست اساصال روح او آن؛ کندبا گوشی بازی می، بردگوشی لذت می

اين علوم در  ،انگيز علومی کهبه اسرار شگفت، تواند از آن منتقل بشودکه نمی
اصال گوشی نموِد . ين در آن حاکم هستاين قوان؛ اين گوشی حاکم است

اما اين ؛ است اين گوشیشماری است که کنار هم شدهبی هماهنگِی قوانين
نتقل از اين گوشی م، يک کسی که دانشمند هست. ها راه نداردبَچه ديگر به آن

اين ، استخب اين به حرکت افتاده؛ شود به اين اسراِر قوانين اين گوشیمی
د که اين قوانين آيۀ اّلَله هستند و تحت مديريت حضرت رب اگر توانست ببين
اما از اگر اين . همين آقای مهندس شد عالم. وقت شد عالِمآن؛ العالمين هستند
ده انگيزی کرکه اختراعات شگفتاو شد عين جاهل ولو اين، مسير نگذرد

دارد  دها را برای اشباع نفس خواين، که منَت به ديگران نداردبرای اين. باشد
ا منته، اين کاری به ]ديگران ندارد[، برای هوس خود اوست، کنددنبال می

 . کنداين سمت را دارد اشباع می، استعداد او در اين سمت است
. شکندجا میکند که باز همۀ دانشمندان را اينقرآن صحبت از مطلبی می
بلکه ، اسشنترين نابغۀ زيستقوی، ما باالترين. کندصحبت از حی و ميَت می

، هرچه هست در عالم؛ همۀ شما: گويدمی، کندقرآن دعوت می، نه يک نفر
ين مريض بينيد که وقتی امی؛ بياييد دست هم بدهيد، شناساننوابغ عالم زيست

انگشتی  تا يک. شوييدديگر دست از او می، ايست قلبی کرد و ديگر تمام شد
اميد هست که ما بتوانيم او را ؛ تاسگوييد هنوز زندهخورد میاز او تکان می
ما  ؛بعد ما راه نداريمديگر از اين به ، اما وقتی ديگر تمام شد، درمان بکنيم
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َ . استجا بودهکار ما تا اين. ميَت يعنی چه، شناسيم موتنمی ت و اگر کسی مي
ه حيات را هم هرگز نتوانست، نتوانسته هنوز الفبای آن را هم بشناسد، موت را
اصطالح اين همه عرض اندام پس اين مقدار حياتی که ما در آن به .بشناسد
ها و همۀ اين همه حرکت عريض و طويل در تحقيقات و پژوهش، کنيممی
که ما داخل ، ای است از حقيقت حياتگوشه، اين يک نَمی؛ ها را داريماين

 . دانيم چه خبر استآن هنوز نمی
ند کخارج می: فرمايدمی؛ دهد[بيعت ]میلذا قرآن توَجه به اوج علِم به اين ط

قدر دانشمندان چه؟ دهد به ماقرآن خبر از چه علمی دارد می. حی را از ميَت
توانند تا مي ،چهار کلمۀ اين قرآن را فقط، بله، دو کلمه، بنشينند همين يک کلمه
 !روی آن کار بکنند

خود خروج اصال . خب اين اول بحث ماست؟ کننده کيستاوال اين خارج 
شاء من؟ افتددر خروج چه اتفاقی می؟ قدر به اين آشنا هستيمچه؟ يعنی چه

کم و ؟ عوامل دخيل در خروج چی هستند؟ شودخروج از کجا شروع می
 ما. تازه اين حی از ميَت خارج بشود !تازه خروج حی؟ کيف خروج چيست
بريم در ب، امديگر تم، گوييم ميَت شدما که ديگر می. که ديگر نااميد شديم
ا که م. شود کردهيچ کاری ديگر برای آن نمی؛ خا  بشود، خا  بياندازيم

و  هاتمام حکومت، قدر عاجز هستيماز شناختن يک ويروس ناشناخته اين
خب چه ادعای علم ؛ همه را به وحشت انداخته، هاها و پژوهشکدهقدرت
 ،من خودم. تمعلم ما وقتی علم است که بفهميم که من هيچ هس؟! کنیمي
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يَت مرا از م، سراپای وجودم تحت حکومت يک َربَی است که تمام موجوديتم
 . و دوباره من را ميَت خواهد کرد؛ استخارجم کرده

جُ » يک نمونۀ ملموس محسوسی از اين را در ؛ « الَْحيُِّ م نَُ الَْميَِّتُ َوي ْخر 
علم از اين ، خب. «َمْوت َها بَْعدَُ اأْلَْرَضُ َوي ْحي ي»: دهدزمين به ما نشان می

ُ . جهت است  . اّلَله است، خرجفاعل ي
ها اجمال مطلب هستند که بايد برويم روی آن تحقيقات عميق دانشی اين
وَنُ َوكََذل َكُ»؟ ما را به کجا برساند؟ گاه چیآن. بکنيم اين دانش. «ت ْخَرج 

ل مدام عقبه برکت قوۀ فکر و قوۀ ، مراکز، تحقيقات، هاهايی که در پژوهش
 دومرتبه، که من يک روزی بعد از موت، من را بفهماند؛ شود برای ماباز می

طور]با اين خروجی که از يک آب نجس من شدم اين. مرا خارج خواهند کرد
طور خواهم های بعد خارج بشوم چهحاال از اين بروم عالَم، اين قيافه بشری[

 . شود عالِممی، وداين توَجه بش؟ ها چه خواهد شداز زندگی؟ شد
 

م کسی است که از اسرار عالم گذر کرده و به خدا رسیده  عال 
ينَُ ََليَاتُ  َذل َكُ ف ي»: فرمايد کهتا اينکه می عالِم با اين ِسير برود ؛ «ل ْلَعال م 
يعنی در اين ِسير از اسرار ، گذارد و عالماسم او را عالِم می، کندخدا امضا می

 . امخلقت گذر کرده
بنده يک نمونۀ جزئی را خواستم عرض کنم ، مطلب خيلی مفصل هست خب

ايی از طبيعت که خداوند نام بردهکه اوال  اجماله، شاءاّلَله با اين نگاهکه ما ان
ها را از خود قرآن ما اين؛ چيزهمه، ها و زميناز آسمان، انواع از حيوانات، است
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توَجه بدهد و بعد حرکت بدهد و به و ما را به خدا  -نگاه آيه-با آن نگاهی که
نم از کدرخواست می، کنمبنده پيشنهاد می، چون مفصل هست؛ خدا برساند

 اگر امکان شد از، شاءاّلَله ان، متدبرانه، سروران که اين آيات را با اين نگاه
تدبَری  ،با اين نگاه يک توَجهی، طوری از ترجمهاگر امکان نشد همين، تفسير

خاصيت زنده شدن ، خاصيت هدايت چرا که در آن؛ ن آياتپيدا کنيد به اي
ير ديگر حق، کم برود به سمت جلسۀ عملیهم جلسه ديگر کم. هست اصال

در  ،تر برويم به فضاهای عملی کهشاءاّلَله بيشمدام متکلَم وحده نباشم و ان
ان شاءاّلَله عزيزشاءاّلَله برکات  اين جلسات باز بشود و هم در آينده انعمل ان

د بعضی شووفيقاتی که پيدا خواهند کرد و آثار فضای عملی که بحث میت
اّلَله شاءها را بفرمايند که انآن، هايی که متوَجه شدند از دروناگر چيز، مواقع

وع و اال ن. متناسب آن مطالبی را به عزيزان عرض کنيم که اين شروع است
است و نگاه  اه فطریتر نگبيش، جلسۀ علمی به آن معنا نيست، سيستم جلسۀ ما

ويم رکم میجا کمشاءاّلَله مطالبی که اينان. فطری هم در فضای عملی است
برکات آن از درون ، نورانيت و آثار آن، هابه سمت عمل با جدی گرفتن آن

 .شاءاّلَله ظهور خواهد کردان
  

 کنندمی مشخصرا آیاتی که جایگاه علم و عالم و جاهل 
نم که کبنده فعال چندتا آيه را پيشنهاد می، قرآنخب آيات که زياد هست در 
دبَر با يا نشد از ترجمه با ت، شاءاّلَله از تفسيرها را انسروران برای جلسۀ بعد اين

 . اه توجه بفرماينداين نگ
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ها البته بعضی از قرآن. ۴۴سورۀ عنکبوت آيۀ . 26تا آيۀ  16سورۀ روم از آيۀ 
خوِد مطلب را اگر عنايت . پيش باشد شان شايد يکی دو شماره پس وشماره
سورۀ اسرا . 6سورۀ شعرا آيۀ . شود[جا ديگر خودش ]مشخص میآن، بفرماييد
که حاال عرض  95يا  9۴سورۀ انعام آيۀ . 33الی  31سورۀ ابراهيم آيۀ . 11آيۀ 

سورۀ ، عمرانسورۀ آل. 101تا آيۀ  95يا  9۴ولی ، ها متفاوت استکردم قرآن
 . 1۴تا آيۀ  2سورۀ نحل از آيۀ . 29تا  27بقره آيۀ 
تا ؛ با اين نگاه، کنيدها تدبَر میشاءاّلَله عزيزان روی آنهمين آيات را ان فعال  
اه ارزش گآن؛ شاءاّلَله تعالی معنای علم و عالم و جاهل  با نگاه قرآن باز بشودان

 وشاءاّلَله ببينيم از نگاه قرآن های بعدی است که انبحث؟ عالم چه هست
ِ  ،روايات ؟ در بين موجودات عالم چه ارزشی دارد؟ م چه شخصيتی استعال

 اگر، العاده تکان دهنده است برای انسانو فوق؟ اسراری داردچه جايگاه و 
 وصلی اّلَله علی محمد و آله الطاهرين. را توَجه پيدا بکنددربارۀ عالم روايات 

 ،عالمۀ طباطبايی، عزيز امام، علما، شهدا، مؤمنات، برای تمام اموات مؤمنين
ی در هرکسی حق، فرد به فرد، اساتيد، پروراّلَله سعادتآيت، اّلَله بهجتآيت

مداحان ، قاريان قرآن، مؤذنين، مادران، پدران، در هدايت ما، گردن ما دارد
 هايی فراهم کردهزمينه، جلساتی، هرکسی هر نوعی، السالماهل بيت عليهم

در مجلس پند و وعظ و مجالس ، روضهدر مجلس ، است برای هدايت ما
و ، شهيد سليمانی و همراهانشان، شهدای مدافع حرم، امام و شهدا، مذهبی

 . ةلفاتحا رحم اّلَله من يقرأ. يک حمد و سوره هديه کنيم، دوباره به ياد اين عزيزمان
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 جلسه هفتم
  

 هفتمجلسه 

گاه قرآن هب علم  ن
 و رپهیز از دخالت قوه وهم
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َو َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. نَستعيُذ بِاّلَله
داَللَُهمَّ الَْعْن  د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَوَّ

  َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ 
حِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يِن ِإيَّاَ  بِْسِم اّلَله حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ يِم الَْحْمُد ّلِلَه

راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب  نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ
الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 
 گیری از آن در قرآنلم و نحوه بهرهموضوع ع

چکيده بحث جلسه قبل اين شد که خدای متعال در قرآن همه موضوعات علم 
گويند يا علوم يا علوم تجربی می گويندعلم روز می به آنرا که امروز 
ن آورده آهای مختلف را در قراين موضوعات و رشته؛ گوينددانشگاهی می

وضوعات علوم در قرآن آورده که هنوز بشر اسم بلکه بيش از آنها را هم از م
، های هفتگانهدر قرآن موضوع علم آسمان بلکه آسمان. داندآنها را هم نمی

از مخيله هيچ انسانی نمی های هفتگانه که اصال  موضوع علم زمين و بلکه زمين
ر د که حاال انسان هستندهای هفتگانه کجا و چگونه آسمان گذرد که اين

 . مانده است يشهادر يکی از کهکشان و آسمانش ترينپايين
، اندکشف کرده هاانسانهايی که اين همه جنبنده؛ موضوعات جنبندگان

گانی که وجود دارند دسترسی پيدا دکنند هنوز به خيلی از جنبناعتراف می
 زحاال ا. قرآن اينها را موضوع علم آورد که روی اينها تحقيق شود. ايمنکرده
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 ،کوه، برق، رعد، ستاره، ماه، اسمی از خورشيد؛ موضوعات جزئی بگذريم
خلقت ، خلقت انسان، انسان، درختان، زندگی در دريا، دريا، صحرا، دشت
خلقت مالئکه و بسياری از موضوعات ديگری که در قرآن آمده و بعد ، اجنه

اين ، فکر داديم انسان ما به تو قوهای در آيات ديگر انسان را مأمور کرده که
ده روش اين تعليم را هم دا. را به کار ببر و برو در اسرار اين علوم تحقيق کن

ها و شياطين جنی و عوامل منحرف در مسير برای مصونيت از راهزن. است
سرار افرموده برو در اين چهارچوب اين . مدل کار را هم فرموده است، انحراف

ها وجود اين و بدان همه اينها آيه خدا است اول اينکه؛ را با اين قوه پيگيری کن
دوم اينکه اين قوه فکر را درست در راستای عقل تنظيم کن تا . مستقلی ندارند
ه اگر اينطور باشد شما خواهيد ديد ک. ها را به تو منعکس کندبتواند واقعيت

ر سوم اينکه اگر توانستی اين مسي. همه اين قوانين ظهور و بروز اسماءاّلَله است
ديگر جذبه او و ، ای به تو بخورداگر از اسماءاّلَله يک بارقه، را درست بروی

کشد و در تو يک حالت تشنگی جدی ]نسبت به[ لذت او تو را به خود می
 . شود عالِمآنگاه اين ]فرد[ می؛ شودحرکت به سوی اّلَله پيدا می

 
 ای توسط شهید مدرس و اهداف متعالی آنریزی مدرسهپی

ريزی خواست پیسيستمی بود که شهيد مدرس رضوان اّلَله عليه میاين همان 
ن خدا لعنت کند دشمنا. ]به شهادت رساندند[ سفانه او را در همين راهأکند و مت

موقع  آن را که دشمنان دين و دشمنان کشور اسالمی ما، اهل بيت عليهم السالم
بود و می ريزی کردهای را با اين نگاه پیکه اين مرد بزرگ يک مدرسه
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در تاريخ هست که ، خواست اين سيستم آموزشی را در کشور پياده کند
به آن و رفت اش اول میسياسی و های اجتماعیها قبل از شروع کارصبح

از نماز حدود ده نفر از تک  يک روزی صبح زود بعد. مدرسه سر ميزد
ه میمسير کرضاخان ملعون در همين و ها تيراندازان ماهر به دستور انگليسی
از راه دور ، به مدرسه سر بزندخواست[ ]که میخواست در آن هوای تاريک 

گويند که اين مرد و جالب است می؛ کنندکنند و شهيد مییمتيراندازی 
اين مجتهد عاليقدر با يک مهارت عجيبی عبای خودش را سر عصا و بزرگ 
سريع عصا ، اندنشانه گرفتهشود که قلب او را کند و در اولين تير متوجه میمی

هايش را هم باز و پهن دهد و دستبه پشت ديوار تکيه می و بردرا به باال می
کند در حاليکه کند و يک هيکل ايستاده در کنار ديوار را درست میمی

آن  طرف و تا به اين ها يکی دوآن وقت تير، زمين نشسته است رویخودش 
در . برداز آن قضيه جان سالم به در میخورد و دست و بازويش و طرف می

رضاخان قلدر با اينکه خودش دستورش  است که اين قضيه خيلی عجيب اين
 . کند انگار خودش خبری نداشتآيد به بيمارستان و عيادت میمی، را داده

ا را آورند و ممی های سياسی که چقدر به سر بزرگان مابگذريم از اين بازی
نگذاشتند اين سيستم آموزشی در کشور پياده . [کنندهره میببی از وجود آنها]

کنيد و حاال بگذريم ی را آوردند که مالحظه میايهشود و به جای آن سيستم
به آيات الهی و به اسرار خلقت با  فرد پس اگر نگرش. هااز نگاه سياسی آن
 . کندآنجا عالِم به او صدق می، اين نگاه پيش برود
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 علم و ابزار آن در وجود انسان توسط قرآن شرح مرکز تولید
الی که يکی از سروران عزيز برايش پيش ؤيک مختصر توضيحی درباره س

آن جلسات قبل . آمده بود اين را هم اينجا يادآوری کنم تا بحث را ادامه دهيم
اين بدين ، کننددانشمندان مشر  و کافر کمک می بهکه عرض کرديم اجنه 
ان سبلکه خداوند در خود ان، کنندعلوم را اجنه کمک میمعنی نيست که کليه 

ُ»: فرمايدمی. است قرار دادهرا های علم هم زمينه ون  َُأْخَرَجك ْمُم ْنُب ط  َوُالّلَ 
ْمَعَُوُاأْلَبْصاَرَُوُاأْلَْفئ َدَةُلََعلَّك ُ ُالسَّ وَنَُشيْئًاَُوَُجَعَلُلَك م  هات ك ْمُالُتَْعَلم  ْمُأ مَّ

وَنُ که  تان خارج کرد در حالیهای مادرانخداوند شما را از بطن. 1«تَْشك ر 
، يکی سمع، آنگاه در شما سه عامل مهم قرار داد، دانستيدهيچ چيزی نمی
ر هم که سمع و بص، که فؤاد مرکز توليد علم است، ديگری فؤاد، ديگری بصر

به آنجا گيرد و از عالم خارج می و از نفس و ابزار اينهاست که از عالم بيرون
شود که در توليد علم نظری يک بحث کند و آنجا تبديل به علم میمنتقل می

حاال . کنيممیجالبی است که ان شاءاّلَله بايد در آينده از روايات استفاده 
وَنُ» پس کل انسان . العاده خودش را داردبحث مستقل و فوق «لََعلَّك ْمُتَْشك ر 

توانيد اين شما می. را در شما قرار داديمفرمايد که ما عوامل توليد علم را می
مه پس ه. علم را با اينها در هر فضايی از فضاهای عالم خلقت توليد کنيد

 اجنه در آن، چه مؤمن استعداد توليد علم دارند، چه منافق، ها چه مشر انسان
يا ؛ نه کل اينها را، کنندکمک می، آيدمی های علمی که برای اينها پيشگره

                                                           
دانستيد و به شما گوش و ديدگان که چيزی نمی و خدا شما را از شکم مادرانتان بيرون آورد در حالی -1

 .78. سوره نحل، آيهشايد سپاس گزاريد ،ها دادو دل
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های جهشی که در سرعت اهداف شياطين الزم است به آنها کمک علماينکه 
به  وکه بشر شايد در زمان طوالنی بايد آنها را تجربه کند  هايیعلم؛ کنندمی

يا در مواردی که نياز است به اهداف خطرنا  شيطانی برای جامعه ؛ آنها برسد
 بلکه برایوم نيست لکل ع بنابراين؛ کنندآنها کمک می به، برسند بشری

 . کند[مواردی ]صدق می
؛ ها مقصرشان قاصراند بعضیهایبعضی، اين دانشمندان هم دو جور هستند
به ، اندعاشق حق، اندهای سليم النَّفسیقاصر آن دانشمندانی هستند که انسان

ها و اما همان حکومت؛ ندهستدر علوم به دنبال کشف حق ، دنبال حقيقتند
جَو خاصی و های خاصی طوری اينها را در زندان گهمان شياطين در فرهن

 و کنندقرار دادند که به مرکز هدايت يعنی انبيا و دين خدا دسترسی پيدا نمی
که  درحالی؛ رسداش به آنها نمیآن حق از منبع حقيقی. کنندپيدا نمیرا راه 

 ها اينبحثاينجور دانشمندان قاصراند که منظور ما در اين ؛ اندآنها دنبال حق
دانشمندان نيستند و اينها خودشان مظلوم و مستضعفانی هستند که حاال در عالم 

 . برزخ بايد شرايط خاص خودشان را طی کنند
اند و اند و اوليای شيطانمقصود ما دانشمندانی هستند که اينها خودشان شيطان

ا حق دانند که حق يعنی چه و بتحت مديريت شيطان و مقصرند و اينها می
 . شوند که اين ديگر بحث خودش را داردچطور درگير می

بحث مهم و مبنايی است جا دارد که کمی مطلب ، از آنجايی که اين بحث
د شاءاّلَله عزيزان در آياتی که با اين نگاه تدبر و تفکر کردنبيشتر باز شود و ان
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شدند و د منتعالی از نورانيت اين آيات بهره شاءاّلَله مند شدند و انو بهره
 . دها با عنايت خدا بيشتر باز شوهای بعد خدا کند اين بحثشاءاّلَله  در بحثان
 

 لزوم تغییر جهت نگرش انسان در عالم
 اگر با يک نگرش سطحی نگاه کنيم يک صورتی، ما اگر به چيزی نگاه کنيم

، آن رنگ؛ آشنايی ما با اون شئ به وسيله صورت آن شئ است، بينيمرا می
اما اگر با يک نگاه ؛ خواص و اينها که جای خودش باشد، هيئت آن، آنقالب 

 ؛عميق و با يک تفکر عميق بر آن شئ نگاه کنيم خواهيم ديد که اينطور نيست
ای قوانين آنچه که در اين شئ هست در واقع در عالم واقع هماهنگی مجموعه

يار بس چه هست هماهنگی هر. است آفرينش است که در اينجا متمرکز شده
محاسبه شده قوانين متعددی است که در اين نقطه به هم متمرکز و بسيار دقيق 

اه جايگو صورت را ذهن درست کرده ؛ در واقع صورتی در کار نيست .اندشده
 . کنيمما آن را يک صورت تلقی می .صورت در ذهن است نه در عالم بيرون
ی با ما به يک قالب يخ مثال   .روشن کنديک مثالی عرض کنيم شايد مطلب را 

روی سينی نگاه می، صورتی مکعبی يا هر، ایاستوانه، يک شکلی حاال کروی
اگر يک نگاه سطحی از آن داشته باشيم ما يک مکعبی از يخ را می؛ کنيم
که  آنچه، اين صورت را ذهن درست کرده، که اينطور نيست درحالی، بينيم
 اعم از قوانين ترکيبات، قوانينی استواقع روی اين سينی هست مجموعه  در

دمای زير ده درجه در آن ، هاهای درون مولکولقوانين حاکم بر اتم، مولکولی
قوه جاذبه و بسياری از قوانين ديگر که خارج از ، فشار وارده بر آن هوا، فضا
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اينجا با يکديگر هماهنگ هستند و اين صورت کره ؛ است فهم يک فرد عادی
يعنی صورت ؛ مود استپس اينجا يک نِ . گيردن قرار میيا مکعب در ذه

ام مستقال  چيزی به ن، چيزی به نام صورت نداريم کال  . استقالل واقعی ندارد
ِ ؛ صورت در اين اتاق و در اين سينی نداريم ِ ، مود استآن يک ن مود غير از ن

ل در مستقنه ، اشنسبیمستقل به معنای ، موجود به آن معنای مستقل است
چرا که ما وقتی هر قسمت از اين . هرچه هست برای ذهن است؛ ضر خدامح

 ؛قوانين حاکم و هماهنگ را تغيير دهيم آن صورت ديگر آن صورت نيست
يم اگر ما دمای يخ را از بين ببر مثال  . شود]قبلی[ عدم میصورت آن بالفاصله 

ورت ص !ديگر صورت کروی آنجا نيست اصال  ، مثبت دهبشود منفی ده از و 
اما همچنان ؛ وجود نداشت تا باقی بماند اصال   ]انگار[، شود[]عدم می بالفاصله

کند يا چه کار میهای نفس آن را ضبط میحاال سيستم. در ذهن باقی است
 های يکیاگر يک ذره از اتم. به هرحال اينها در ذهن است، کند کاری نداريم

د به چه برس، شودی میفضای ديگر  اين اتاق يکها را تغيير دهيم اصال  از آن
 . کنيمتماشا می راای شکل روی سينی اينکه بگوييم يخ استوانه

اين  ،واقع اين صورتی که ما در اين عالم توجه داريم در بيرون نيست پس در
حاکميت قوانينی است که اين  و چه هست هماهنگی بيرون هر. در ذهن ماست

ِ ، است رقرار شدهها بر آن قائم است و بر آن بصورت  . مودآن هم در حد يک ن
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 شرح قوه وهم و اثرگذاری آن در زندگی انسان
بعد بخش بندیعين حال جمع در، اينجا از خود قرآن اسنادی را عرض کنم

برد و خيلی ای را برای انسان نام میخداوند در قرآن يک قوه. ]باشد[ مانبحث
آن قوه ذهن که صورت را  حاال. سازدمی اصال خودش صورت؛ عجيب است

اينکه مطابق واقع باشد و چه باشد جای ، کندگيرد و در آنجا درست میمی
سازد و جالب اين است اما اين قوه خودش صورت می؛ خودش محفوظ است

 ،که صورتی که با صورت نمود بيرونی که تحت قوانين آن است نمود دارد
سازد و بعضا  انسان را می آن همبر ضد  سازد و بعضا  بسا خالف آن هم میای 

که ما  در حالی. دهد که خودش ساخته استثير صورتی قرار میأتحت ت
درست است اما ؛ هست؛ گوييم که يک چيز نمود استصورت قبلی را می

 ِ دگی در زنو  به عنوان يک واقعيت عينی نيست]درست است که[ ، مود استن
 خودش اصال  ؛ قوه خيلی عجيب استاما اين . اما يک نمود است، گذارداثر می

 که نمود همو صورت  کند و با همان مقدارسازی میکند صورتشروع می
يعنی . پردازدمیبا آن به مخالفت ، کردبود و زندگی انسان را مديريت می

آورده « حسب»کند که اسم آن را قرآن با واژه ی انسان را معکوس میگزند
اما ما حاال خود قرآن را . است هم مشهور شدهبه قوه و که در بين ما معموال  

 : فرمايدمی 18در سوره کهف آيه . گوييممی با واژه خود قرآن؛ داريم
«ُ مال  َُوُذاَتُالشِّ ْمُذاَتُالْيَمين  َُوُن َقلِّب ه  ق ود  ْمُر  ْمَُأيْقاظًاَُوُه  َوُتَْحَسب ه 

ْمُف رارًاُ ْمُلََولَّيَْتُم نْه  َلْعَتَُعَليْه  ُاطَّ ُلَو  ُب الَْوصيد  راَعيْه  ُذ  ْمُباس ط  َوُكَْلب ه 
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ْعباًُ ْمُر  ل ئَْتُم نْه  مُْ»شاهد بحث ما در ؛ 1«َوُلَم  اگر تو اصحاب ؛ است «تَْحَسب ه 
 کردی آنها بيدارندتوهم می و کردیديدی خيال میکهف را در آن غار می

ق ودُ »ها آن؛ واقعيت غير از آن است، آنچه در عالم خارج است؛ «َأيْقاظاًُ»  «ر 
اما خيال شما ، اندبلکه در يک خواب سنگينی هم فرو رفته، اندنه تنها خوابيده

يک صورت ديگری درست کرد که ، ست کرديک چيز ديگری برای شما در
اهی اگر به آنها آگ. درست صورتی ضد آنچه که در بيرون هست؛ آنها بيدارند

ند واقعيت بيرون اين است که آنها مؤمنين هست؛ پيدا کنيد وحشتی آنجا نيست
اما آن قوه خيال شما ؛ آنجا خوابيدندو اهل رحمت که آمدند ، خسته، مظلوم

دهد که تمام می شمايک اطالعاتی به  و کندت میيک صورت ديگری درس
ْعباًُ»گيرد را رعب می تانوجود ُر  ْم ُم نْه  ل ئَْت تمام سراسر وجودتان از ؛ «لَم 

ْمُف راراًُ»، شودرعب پر می آنچنان رعب و اثری بر تو وارد می، «لََولَّيَْتُم نْه 
 . اریذکند که پا به فرار ميگ

شان باز بود و هایعلمی که اصحاب کهف چشمحاال بگذريم از اين قوانين 
، ايمکه ما توهم کرده خوابیتر از آن معنای وسيع کاينجا معنای خواب را ي

، شان باز بودها چشمانيا کسی اشکال کند که آن، اينها همه وهم است؛ است
چون معنای خواب را ما يک معنای موهومی ، اشتباه از همينجاست !بودند بيدار

در يک ]داريم[ علومی که ما ؛ ايم بحث همينجاستان درست کردهدر خودم
                                                           

چنان بودند که بيدارشان پنداشتی ولی خفتگان بودند. به پهلوی چپ و راستشان همی گردانديم و  -1
آنها روی میديدی به فرار از های خويش را گشوده بود، اگر ايشان را میسگشان بر آستانه دست

 .18. سوره کهف، آيهشدیگرداندی و از ترسشان آکنده می
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مان قاطی شده و اسم آن را علم گذاشتيم مان و تجربياتحد ناقصی در توهمات
ما بخشی از ؛ جای افتخار نيست؛ کنيمو به آن گاها  افتخار و گاها  هم اتکا می

هنوز به معنای خواب شود که ما معلوم میکه  ايم[معنای خواب را ]متوجه شده
 . ايمعلم پيدا نکرده

 
 سازی قوه وهم برای انسانصورت

َوُتََريُالْج باَلُتَْحَسب هاُ»: دفرمايمی 88در يک آيه ديگری در سوره نمل آيه 
ُ حاب  ُالسَّ َُمرَّ ر  دار بسيار های ريشهآن رشته کوه، جبل، 1«..ُ.جام َدًةَُوُه َيُتَم 

تی تو وق !های عظيمچنين کوه؛ کهای کوچتپهنه يک سری ، ]است[ بزرگ
صورتی که درباره آنها در تو درست ؛ «تَْحَسب َهاَُجام َدةًُ»اينها را نگاه ميکنی 

قوه «َهاتَْحَسب ُ»؛ ايستاده و ساکن هستند محکم و شده اين است که آنها جامد و
آنچه در ، است پردازی کردهای که در درون تو هست آن را اينطور صورت

نجا اي «وَُ»، حاِل قضيه غير از اين است، يعنی در حالی که« وَُ»، عالم واقع هست
واقعيت مطلب غير از اين ، يعنی حاِل مطلب غير از اين است، حاليَه است «وَُ»

چقدر اين قوه وهم  !مثل حرکت ابرها؟ چه حرکتی؛ اندآنها در حرکت. است
زمينال  مثاسمش هم گذاشته ، های بيرون معکوس کردهما را نسبت به واقعيت

 . و غيره شناسیمعدن، شناسیگياه، پيمايیکوه، شناسی

                                                           
. سوره پنداری در حالی که مانند ابر در حرکتندبينی و آنها را ساکن و جامد میها را میوهک -1

 .88نمل،آيه
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در خود آيه نيست  بحث ما فعال  ؟! دهدقرآن دارد به ما از چه واقعيتی خبر می
ای داری که آن قوه اين قدر واقعيت تو يک قوه؛ است «تَحَسبُ »در واژه 

سازی شده که او دارد از زندگی با آن صورت که بيرونی را معکوس کرده
 . کنددرون برای تو ايجاد می

ْمُ»: فرمايدمی 39در يک آيه ديگر در سوره نور آيه  واَُأْعَمال ه  يَنُكََفر  َوالَّذ 
َُشيْئًاُ ُيَج ْده  ُلَْم َُجاَءه  َذا ُإ  َُحتََّى َُماًء ْمآن  ُالظَّ ُيَْحَسب ه  ُب ق يَعة  كََسَراب 

َُفَوفَّ ُع نَْده  َ َُوَوَجَدُاللَّ َساب  ُالْح  يع  َُسر  َُواللَّ  َسابَه  ُح  در اينجا قرآن هم . 1«اه 
فرمايد و هم روش مطالعه در عالم طبيعت را به ياد میروش علم را به ما می

کند و هم صحبت از يک دهد و هم سيستم تعليم و تربيت را برای ما باز می
. کندمعرفی میای را کند و همچون قوهای و خطرات آن قوه میهمچون قوه

شود که[ مطالعه ما بايد پس ]دريافت می، فرمايد آن کسانی که کافرندمی
من  رف اينکهصِ ، رف اينکه من انکسار نور را ياد گرفتمصِ ؛ دار باشدجهت

رف اينکه اثر دما در هوا ]را يادگرفتم و صِ ، علت انکسار نور را ياد گرفتم
؛ اين علم نيست غيرها کرد و اينکه[ سرد و گرم کنار هم چه خاصيتی پيد

، ای دادم که اينها را به کار ببریگويد من به تو يک قوهخداوند متعال می
کند فرقی نمی؛ رویمی پا دادم راه، بينیبهت قوه چشم دادم می که همانطور

                                                           
 کسانی که کافرند اعمالشان چون سرابی است در بيابانی که تشنه کام آن بيابان آن را آب پندارد و -1

چون بدان رسد چيزی نيابد، و خدا را نزد آن يابد که حساب او را تمام و به کمال بدهد و خدا تند حساب 
 .39. سوره نور، آيهاست
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من اين کار را کردم و در تو قرار دادم و ، خوان باشی يا يزيد باشی شب نماز
 . واهد کرداثر آن ظهور پيدا خ

ولی علم ؛ بيند که قوانين چه هستنداگر کسی به اين قوه دقت کند اينها را می
دار هتج؛ توجه به اينکه کارهای کافرها مانند سراب است. چيز ديگری است

شوم که کنجکاو می و کنممیمن با يک نگاه ديگر به اين سراب نگاه ، است
 آنگاه وقتی؟! کندبه آن تشبيه میمگر سراب چيست که خداوند اعمال کافر را 

يک تأللؤ نوری است که در يک ]سراب[ روم دنبال اسرار آفرينش اين که می
ين رابطه ا؛ دهدای را نمود میصحرای پهناور که آب زالل دريای گسترده

حساب شده در راستای ايمان به خدا و عکسش  و آفرينش با اين انگيزه مبنايی
کند که اين شناخت به موعه اينها يک جهتی پيدا میمج در، کافر و عمل کافر
 . ما را به خدا توجه بدهد، قانون خلقت

 
 نتیجه قرار نگرفتن مسیر قوای انسان در راه توحید

ُب ق يَعةُ »  ؛است «يَحَسبُ »بحث ما در ، در يک سرزمين پهناور «كََسَراب 
ُ»، کند[اين قوه درونی تو يک چيز ديگری را به تو ]القا می «يَحَسب هُ » يَْحَسب ه 

ْمآن ُ پردازی میبه صورت آب برای او صورتيک آدم تشنه  ]برای[« الظَّ
َذاَُجاَءهُ ». کند ه قوه به دنبال اين ساخت و که به دنبال اين آب تاجايیُ«َحتََّىُإ 

اقعيت و خالف حق اما سراسر پوچ و هيچ و باطل و خالف وو درونی وهمی 
چون حق است که انسان را به حرکت ؟ چرا؛ کند[]حرکت می به صورت حق

َذاَُجاَءهُ »حرکت کرد  و اين را حق دانست؛ آوردمی در در آن صحرای  «إ 
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لَْمُ»تا اينکه ]حرکت کرد[ با چه آرزوهايی و با چه اميدهايی  سوزان تشنه
َُشيْئًا  هيچ چيزی، با اين همه دلخوشی و آرزواين همه صحرانوردی ، «يَج ْده 
خار شوره، شن و ماسه سوزان، هرچه هست خا  سوزان؛ کندآنجا پيدا نمی

َُشيْئًا»؛ زار ُيَج ْده  اين انسان . گشتمعکوس دنبال آنچه که می کامال  ؛ «لَْم
اين جاده عمر با يک سرابی در بيچاره وقتی در مسير توحيد قرار نگرفت 

که  اما همين، کند[هايی ]حرکت میآرزوها و فخرفروشیبا ، کندمی حرکت
ُع نَْدهُ » عمر تمام شد وو به انتهای جاده رسيد  َ  يک چيز ديگری؛ «َوَجَدُاللَّ

آنچه که دنبالش بود هيچ خبری از آنها نيست و آنچه که آنجا ، بيندآنجا می
ُ»خواهد يافت  َسابَهُ »؛ است «الّلَ ُح  به  و جا ش يکآنجا به کل عمرُ«َفَوفَّاه 
ُ. رسدکال  و جزئا  می، تماما  و کماال   و طور کامل
 .مطلب زياد است اين آيه را حسن ختام اين بحث قرار دهيم «تحَسب ه»درباره 

بْت ْمَُأنََّماَُخَلْقنَاك ْمَُعبَثًاَُوَأنَّك ْمُ»: فرمايدمی 115منون آيه ؤدر سوره م َأَفَحس 
اَلُت ْرَجع وَنُ لَيْنَُا  ،ای که تو را به اين روزگار انداخته و از زندگیآيا آن قوه؛ 1«إ 
 خالف، پردازی کرده و خلقت را برای تو يک مفهوم ذهنیيک چنين صورت

 «َأنَّك مُْ»و ؛ که واقعيت غير از اين است درحالی، قرار داده استعبث  و واقع
 . یهستاست اين است که تو درحال رجوع به سوی ما ، حقَا  آنچه که واقعيت

                                                           
. سوره ايم هرگز به ما رجوع نخواهيد کردآيا چنين پنداشتيد که ما شما را به عبث و بازيچه آفريده -1

 .115مؤمنون، آيه
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مان اين است که مشکل اساسی اين است که چون از بحثبخش بندی اينجمع
، بين درون نفس انسان و بيرون نفس او اتحادی آنچنان قوی وجود دارد

 .تشخيص و تفکيک اينها بسيار سخت است
قوه  چه و، فکر در مراتب پايينو  چه قوه ذهن، لذا آنچه را که اين درون نفس 

 و پنداردکند انسان آن را واقعيت میبرای انسان درست می، یوهم و خيال منف
نتيجه آنچه  در، دهداصل را برآن قرار می و دهداش قرار میآن را پايه زندگی

ر قوانين خلقت که ظهو، يعنی قوانين آفرينش را که در عالم واقع و حق بوده
؛ پنداردذهنی میاينها را ، ها هستندو بروز اسماء الهی است و حق هم همين
. پندارداينها را ذهنی می، شودکه می غيرهصحبت از خدا و مالئکه و آخرت و 

به  قعا  وا، شايد انسان ادعای توحيد هم بکند. استاين مشکل اساسی زندگی 
اما اگر بينش او از عالم واقع ؛ خاطر خدا و آخرت هم اعمالی را انجام دهد

همان  گرفتار، ر صورت و ساخته ذهن بدانداينها را مقدم ب و چنين نگاهی است
آنچه که در بحث . نقطه معکوس است و تشخيص اين خيلی سخت است

هايی خواهند با روشهای فطری که بزرگان میدر برنامه؛ شودفطرت بحث می
ده که اشتباه بسيار پيچي ]است که ما را با اين[ اين، اين فطرت ما را باز کنند
من است و ؤکند مسلمان است و مکه انسان توهم میحتی درصد خاصی از اين

از اين خطر مبنايی که سرنوشت انسان و  ]آشنا کنند[ و گيرداينها را هم فرا می
 .[است را تشريح کننديک نياز جدی ]و کننده کليه امور زندگی تعيين
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 معنای گسترده غفلت انسان از آیات خداوند
ُُوَُ»: فرمايدلذا قرآن می َُعْنُآيَات نَاُلََغاف ل وَنُإ نَّ ه باگر ؛ 1«كَث يًراُم َنُالنَّاس 

؛ گرفتمی بر شايد معنا فقط کفار را در، بود «جاهلون»، «َغاف ل وَنُ»اين  جای
 . به معنای گسترده و نگران کننده همين است اتفاقا  « َغاف ل وَنُ»اما 

ُ»: فرمايدمی يا در جايی ُم َن ُظاه رًا وَن ُيَْعَلم  َُعن  ْم ُه  َُو نْيا ُالد  الَْحياة 
ْمُغاف ل وَنُ ُه  َرة  مان به ظاهر اين عالم يا نمود نگاه. خيلی فراگير است 2«اَْلخ 

پنداريم يک علمی پيدا کرديم چه در عالم ذهن که آن را واقعيت می، صورت
که حقيقت  درحالی؛ چه در عالم وهم که خودش ساخته و بدتر از آن است

اين ظاهر بر آن قرار است که آنچه که حقيقت است و باطن  ؛غير از آن است
گرفته آن قوانين و حقايق آفرينشی است که اين صورت بر آن قرار گرفته 

؛ کندانسان معکوس فکر می. از اين غفلت شده است. است نه برعکس اين
 . پندارد[]می آنچه که واقعيت است آن را ذهنی و آنچه را که ذهنی است واقعی

ايی های شکوفهای عمل به برنامهشاءاّلَله خداوند متعال توفيق دهد انگيزهان 
فطری و بحث ما بيشتر در مباحث مقدماتی است که بيشتر اين به صورت جدی 

عمده  آثار آن؛ اما مسير عملی ان شاءاّلَله در مراحل مقدماتی پيش برود؛ باز شود
ها تاين غفل و اّلَله شاءای خاص شکوفا شود انهمطلوب است که تحت برنامه

شاءاّلَله و معانی عقل و فطرت و آثار فطرت ظهور کند ان، شاءاّلَله ه شود اندزدو
  شاءاّلَله و آيات و روايات و ادعيه مجموعا  به معنای واحد خودش باز شود تا ان

                                                           
 .92سوره يونس، آيه . های ما غافلنداز آيت هر چند که بسياری از مردم -1
 .7سوره روم، آيه  آنها فقط ظاهری از زندگی دنيا را می دانند ، و از آخرت )و پايان کار( غافلند! -2



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

151 

که دشمن با  ]استفاده کنيم[ تعالی از محضر عزيزان در فضای جامعه
ز شيطانی اين مرکز علم را که بايد مرکز های بسيار بسيار مرموپيچيدگی

به صورت ضد علم درآوردند و  وشکوفايی حقايق الهی بود و خود علم بود 
علوم الهی و حوزوی و مکتب اهل بيت عليهم السالم را از علوم روز تفکيک 

اين طلسم بشکند و عزيزان علم را از اين مظلوميت نجات  شاءاّلَله ان؛ کردند
های دل خواسته، درد دل، انتظارات، در گام دوم انقالب دهند و به برکت آن

بايد و ، گرفتقرار می وقعیبی موردمطالباتش که اينطور نبايد ، حضرت آقا
را  شدمد بالفاصله عملياتی میآمی نخدا بيرو آنچه که از لب مبار  ولیَ 

عليهم  تيشاءاّلَله  تعالی به برکت تربيت الهی اهل باَی حال ان علی. مطالبه کنند
 . فرمايندعزيزان يک تحولی را در باب علم ايجاد می؛ السالم و بزرگان دين

 
 : ؤالس

ر اگ، حسادتمثال  ، يک سری قوايی را برای شروع زندگی هداوند قرار دهده
ل و برای مراح، تواند خودش را باال بکشدای حسادت نداشته باشد نمیبچه

داشته باشند ولی در مراحل بعدی اصالح اوليه الزم است که اين قوا وجود 
د مثل رسگويند اگر انسان به چيزی فکر کند به آن میيا اينکه می؛ شوند

هواپيما که انسان بهش فکر کرد و توانست اختراعش کند و منشأ اختراعات 
اگر قوه وهم به طور کل سرکوب شود شايد ديگر . بشری همان قوه وهم است

 ؟ ها درست استاين صحبتآيا . هيچ اختراعی نشود
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 : جواب
در مراحل اول زندگی خدا آن حکمت را به ما داده و خيلی مفيد بوده اما در 

نکه اي اوال  . شودو در جلسات بعد بيشتر باز می. ساز استادامه زندگی مشکل
 ؛بحث در اين نبود که اختراعات و اکتشافات به وسيله قوه وهم يا تخيالت است

 أشاءاّلَله  بايد باز شود و آنچه که منشان که تفاوت دارد با وهم قوه تخيل
آن تخيلی است که به سمت عقل متمايل است که از عقل ، اختراعات است

اما وقتی که قوه تخيل به ؛ کندگيرد و يک سری تلقينات مثبت پيدا میور مین
. استشود و خيلی خطرنا  سمت وهم تمايل پيدا کرد آنجا تخيل منفی می

اه در جايگ، مطلب دوم اينکه حتی قوه وهم که قوه بسيار خطرناکی است
خداوند متعال هيچ چيزی را بدون حکمت ، خودش نعمت بسيار بزرگی است

 بايد جايگاه هر قوه را بشناسيم و در جايگاه استفاده اما اينکه ما؛ نيافريده است
وه را نشناسيم از آن اما اگر جايگاه هر ق، کنيم آنوقت اين مفيد خواهد شد

ذا فل. آنجا نتيجه معکوس و خطرنا  خواهد داد، استفاده معکوس کنيم
؛ دهای بعد بايد باز شوجايگاه اينها و برکات اينها در زندگی انسان در بحث

فضوالت بدن انسان در روده انسان يک نعمت  عرض کرديم يک موقع مثال  
شود و به نيفتد نگران می حتی اگر يک هفته اتفاق، بزرگی است برای او
اما اگر ]فضوالت انسان[ ، کند و خطری برای وجودش استپزشک مراجعه می
ضای ف، فضا؛ ]روده[ بيرون آمد ما بايد سريع آن را خا  کنيم از آن جايگاه
 دادندنشياطين اجازه ، بنابراين ]در[ بحث اختراعات و اکتشافات. ديگری شد

و تربيت قرآنی که بزرگان و اهل بيت عليهممدل تعليم  و مسير نگذاشتندو 
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خواست اين شهيد مدرس می لحداق؛ درست پيش برود فرموده بودند، السالم
 اختراعات و اکتشافات ما و مرکز اختراعات و اتفاقا  ، کار را بکند و نگذاشتند

 اکتشافات ما و منشأ اختراعات و اکتشافات ما خيلی بيشتر از اينها بوده و ما فعال  
ال مث. مان محدود شده به صورت ابتدايی از آن منافع عالم طبيعتاختراعات
م عرض کنم مثل اين است که يک کودکی با يک گوشی بازی میهبخوا

کند خب او از اين گوشی استفاده می؛ کند و ياد هم گرفته از آن استفاده بکند
ر پستی از ااما تمرکزش در يک صورت بسي؛ استفاده بکند که و ياد هم گرفته

بال قوانين کسی بخواهد دن پس اگر؛ ]قرار گرفته است[آن قوانين الکترونيکی 
ا در آن ر اگر اما؛ لکترونيکی برود همان گوشی را دارد و باالتر از آن را داردا

با  ويک روستايی به کار بردند که هيچ کس بلد نيست و هيچ کس نميشناسد 
اگر يک کودکی آن جا ، برندر میو جهل و محروميت ]آن را[ به کا یکور

کنند که ما بردارد اين گوشی را باز کند همه با آب دهن ريخته او را نگاه می
 . استفاده بکنيمو ببينيم اين چيست 

عال نفس اينها را خداوند مت؛ بنابراين پس اينکه اصل اين قوايی که انسان دارد
ار با ارزش است و از روی حکمت قرار داد و اينها در جايگاه خودش بسي

؛ اشدب از اهل بيت عليهم السالم]با استفاده[ استفاده از آنها بايد با دقت و 
ها خطری بزرگ است و منشأ اختراعات هم کوچکترين اشتباه در جايگاه آن

؛ وه وهمنه ق، ثانيا  قوه خيال است؛ نيست اوال  وهم مطلقا  ، تخيالت نبوده صرفا  
وضعيت دارد گاهی وضعيت به سمت وهم است چون ثالثا  قوه خيال هم دو 

ماند يک صورت آن هم فقط می، تخيالت منفی است باز خطرنا  است
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جهت تمايل قوه خيال به سمت عقل است که آن خيال تخيالت مثبت است و 
بعد قوه تفکر که اينها باهم . گيردآن اختراعات از اينجا نشأت می

ايم و سيستم تفکر را هم قبال خواندههايی دارند که روايت اين هماهنگی
نهايت اگر  خوانيم و درشاءاّلَله  جلسات بعد هم روايت اين سيستم را میان

ه ب که مان فقط منحصر به اين قوه خيالما منشأ اختراعات، گذاشتندشياطين می
از  ،بلکه از الهامات ملکوتی؛ نبود، بخشی از نفس انسان استکه سمت عقل 
؛ مند بوديمچيزهای باالتر از اين و از سطوح باالتر از اين بهره از، علوم برتر

شاءاّلَله  ريشه اين نفاق و مشرکين و کما اينکه در زمان ظهور حضرت که ان
مندی از منين و بهرهؤشود و آنجا ايمان و مکفار و شياطين کنده می

 خواهيم ءاّلَله شااستعدادهای باالی انسان که خدا داده بود و نگذاشتند باز شود ان
ديد که علم با يک سرعت و جلوه و برکاتی بسيار باالتر از اينکه نيازمند به اين 

االن جامعه ما يک روستای عقب مانده از آن ترقی . باشد، قوه خيال باشيم
 . دهدکه نسبت به اينها خيلی جذاب نشان میاست تمدن نوين اسالمی 
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 جلسه هشتم
  

 هشتمجلسه 

 رپهیز از قوۀ   وهم
 ماستفاده از قوه عقل و فکر رد عل 
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ِ الرْحَمِن الرِحيِم   بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين ُ َعلی ُمَحَمٍد َو آلِِه الطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله  َو َصلَی اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ   یَوتَْرَض اللَُهَم َوفِقْنا لَِما تُِحُب . نَستعيُذ بِاّلَله
اَللـُهم الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَللُهم الَْعْن اَوَل ظالِم َظلََم َحق ُمَحمد َوآِل ُمَحمد

  َجميعا  اَللُهم الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، الْعِصابََة التی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ 
ِ الرْحَمِن  ِ َرب الْعالَميَن الرْحمِن الرحيِم مالِِک يَْوِم الديِن ِإياَ  بِْسِم اّلَله الرِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه

نَعْبُُد َو ِإياَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصراَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب 
 َعلَيِْهْم َو الَ الضالينَ 

 
 اعمال بر اساس موهوماتمعرفی قوۀ وهم و نتیجه 

ای را خدای متعال در قرآن يک قوه، خالصۀ بحث جلسۀ گذشته اين شد که
اوال  . انگيز استدر انسان توجه داد که آن قوه خيلی خطرنا  و خيلی شگفت

ثانيا  صورتی که در ضد و در ؛ کندپردازی میآن قوه در درون انسان صورت
 ثالثا  اين؛ ست که در عالم خارج وجود داردهايی اعکس و در مقابل واقعيت

کند که حکومت بدن را در عهده که اين قوه آنچنان بر قوای ديگر غلبه می
، آورد و بر همان صورِت ساختۀ خودشگيرد و قوا را به تسخير خودش میمی

 . دهديک زندگی را برای او تشکيل می
؛ ثواب ببريم کهخوانيم که فقط می طور نيستاين، خوانيمما وقتی قرآن را می

کند که بستگی دارد تا چه ما کشف می برایهر کلمه کلمۀ قرآن حقايقی را 
ام اوال  مسير مطالعاتِی نظ، در يک آيۀ خيلی کوتاه. اندازه از آن بهره بگيريم
صحبت از اعمال ، که صحبت از کافر هست، دهدآفرينش را به ما نشان می
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بعد تشبيه به ، خواهد بيان کندکه يک حقيقت را میاينضمن ؛ کافر هست
 خبری از آن نيست و، آنچه که واقعيت باشد کند که سراب مطلقا  سراب می

بيند و جالب آن را آب می، تشنه فردکند که يک بعد صورتی درست می
 ه]سراب[ ب ثير اينأاينجاست که در آن گرمای سوزان تمام قوای او تحت ت

 ،آن گرمای سوزانی که کسی تحمل ندارد صد متر راه برود؛ افتندیحرکت م
 . افتدمیو به حرکت اما او تازه به راه ؛ روندمی سايه درختزير همه به 
 .يئیشهيچ  ]فرمود[؛ نفرمود آب را نيافت؛ يابدنمیرا  يئیفرمايد هيچ شمی

جا پيدا آن، آبکی استحتی گلی هم که آنجا ، شود حتی شبه آبی هممعلوم می
اش همه، چيزیهيچ. ای ببرد هم نبودحتی سايۀ خنکی که الاقل يک بهره. نبود

 . سازد[]را می معکوس چيز زار و خا  و يک چنينگرما و سوزان و شوره
هم ، يعنی در يک آيه. فرمايدآخرتی می-ادامه مسائل توحيدیدر خب 
هم از يک سيستم طبيعت می؛ کندکشفی از يک حقيقت انسان می و شناختی
و هم ابتدا و انتها در نهايت ما ؛ دهدو هم جهت اين مطالعه را به ما ياد می؛ کند

وقت اين آن؛ کنددهد و خطر غفلت از خدا را باز میرا به سوی خدا توجه می
 . شود علممی

ض و های عريچه دستگاه؟! قدر بايستی تحقيقات کنديک روانشناس چه
ای را رد تا يک همچون قوهببکار های وسيعی را بهچه آزمايشگاه، طويلی را

 ،که اگر ما درست از قرآن بهره بگيريم در حالی. در انسان بخواهد کشف کند
طور قطعی هم توجه  دهد و بهراحتی توجه می اين قوه را به ما به، منهای آنها
 نهايت ر برنامۀ مطالعاتی را هم که دردارای آثار خودش توجه و سي، دهد[]می
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دهد[ و يعنی توجه به خدا توجه و آگاهی ]می، ما را به يک واقعيِت بسيار مهم
 . کندايجاد علم می، نهايت در
 

 لزوم توجه به خطرات قوۀ وهم
يک ه ک مطرح فرمودندی در جلسۀ قبل استاد بزرگوارمان آقای دکتر سؤال

 در آن بعد از اين قضيه نبود و بحث منتها بحث ما فعال  . سؤال بجا و مهمی است
فلسفۀ وجودی و حکمت وجودی و ، ما در اين نيست که اين قوای خطرنا 

]قوه وهم[ و فلسفۀ خلقت آن  هبحث ما در فايد؟! ها چه چيزی استفايدۀ آن
 مانکه ما بحثمثل اين. ای بودقوه در مديريت چنين مان فعال  بحث، ما. نبود

در اين نيست که يک چاه عميق صد متری و با آب زالل و با آن حکمت و 
ن بحث در اين است که اي. خواهيم بحث کنيمبدر فوايد آن ، فوايدی که دارد

ما برای مديريت آن بايستی دِر . خطر وحشتناکی دارد، چاه با همۀ فوايد آن
يه اين بُعد قض ما حثب. آرمۀ بسيار محکمی را داشته باشيمچاِه نيم مترِی بتن

 در، در بهداشت ما؛ بحث ما در اين نيست که آتش چه فوايدی دارد. است
بحث ما در اين ؛ صنعت ما، وجود آلياژهای ما، در فوايد گوناگون، غذای ما

بايد مديريت شود و اگر  اين خطرات حتما  . است که اين آتش خطراتی دارد
 انعالوۀ جان و مال و عزيز است به ادهتمام آن منافعی که به ما د، مديريت نشود
 وبحث در مديريت اين خطر . کندو موجوديت ما را خاکستر می انو مهمان

ث ما بح؛ حتی همين تاريکی که از آن وحشت داريم. ستااين بُعد از مسئله 
بحث در اين است که ما ؛ در اين نيست که اين تاريکی چقدر فوايدی دارد
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بنابراين در پاسخ اين سؤال که مطرح . ديريت کنيماين تاريکی را چطور م
ند چ و اين بحث بسيار مهمی است و مطلب خيلی اطالۀ کالم شد، فرمودند

حاال ، بندی کنيمخواهم سريع اين قسمت را ديگر جمعمی، جلسه طول کشيد
کنيم[ که يک توضيح مفصل اين سؤال را برای جلسات خيلی بعد ]واگذار می

قوۀ عجيب و غريبی ، حال اين قوهای علی. شاءاّلَله پيش برود ان هاسری بحث
نود و لذا ابليس و ج؛ بردار هم نيست و سنخيتی هم با ابليس دارد است و دست

پيدا  بر درون انسان راه، اين سنخيتی که با اين قوه دارند با سوءاستفاده از، او
. آيد[]پيش می کندی میهايی که برای اين قوۀ راهنمايکنند و آن مصيبتمی

بحث از حسادت و بحث از ، اين قوه بايد کنترل شود و بقيۀ قوايی هم که
 . از همين قسم هستند، غرايض حيوانی ديگر شد

 
 نه قوای دیگر، لزوم حکومت قوه عقل بر کشور بدن

السالم میبنابراين اينها بايد مديريت شود و برای همين است که موال علی عليه
لَُ َأنُْ َالَْعْدلُ  َغايَةُ »: فرمايد هُ  ف ي َالَْمْرءُ  يَْعد  ، يعنی در کشور بدن انسان؛ 1«نَْفس 

هم ا ب کهيک قوايی است ، هايی استيک حکومت، قبل از کشور بيرونی
هرکدام  ،در قوۀ عقل، جنگ و ستيز دارند که اينها بايستی تحت حکومت عقل

خطرات عدم  ها ظهور کند و ازفوايد آندر جايگاه خودش قرار بگيرند تا 
 . انسان در امان باشد، مديريت آن

                                                           
، 1، جغرر الحکم و درر الکلم .نهايت عدالت، اين است که آدمی با خودش به عدالت رفتار کند -1
 469ص
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برای  که، خشم جمله از؛ ]بايد انجام شود[ ایمديريت چنين قوای متعدده
در مديريت خاص ، اما خطرات آن بايد تحت قوۀ عقل، خودش فوايدی دارد

ک ي، همۀ اين غرايض وقتی تحت مديريت عقل قرار گرفت. قرار بگيرد
وجود خواهد  در درون او به، در کشور انسان، عدالتی در حکومت قوای باطن

 فريبی کندوگرنه يک کسی عوام. گوييمکه ما چنين انسانی را عادل می؛ آمد
و يک چيزهايی که عين ظلم ، گرانهتساوی، گرانهيک رفتارهای مساوی و

تساوی بين حقوق مرد  مثال  ، ]انجام دهد[ فريبی مردمنام تساوی و عوام است به
عدالت  .ربطی به عدالت ندارد اينها اصال  ، و زن و تساوی مسائل گوناگون ديگر

که اول در کشور خودش ]کشور اال اين؛ تواند در کشور اجرا بکندرا کسی نمی
السالم اين کالم صريح موال عليه؛ درون[ اجرا کند و از آن عدالت بيرون بريزد

لَُُأنُالَعدلُ ُغايَةُ »: مايدفرمی. است هُ ُفيُالَمرءُ ُيَعد  ن و باالتري؛ «نَفس 
وقت هست که در درون وجود خودش اين  ترين و انتهای عدل آنحقيقی

 . عدالت را برقرار کند
تا اين توجه پيدا ، است قوههايی از آيات و روايات در خطرات اين نمونه هااين

سری کارهای معکوس از شود که اين قوه مخصوص کود  نيست که يک 
؛ بردآيد و از کارهای معکوس خود هم در عالم موهومی لذت میمی آن در

 گرفتار است ]قضيه[ نوعی به اين به، بلکه هر مرحله از رشد انسان در زندگی او
، وحشتنا ، ای ايجاد خواهد شديک يقظه، و اگر اين مطلب درست باز شود

ما بايستی خودمان را با اين ؟ چرا. او را وادار خواهد کرد برای تربيت نفس
 . سالم تطبيق بدهيملاکلمات نورانی قرآن و اهل بيت عليهم
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 وجه اوست ، دارد یقتآنچه حق
اينها ؟ هستطور اين آيا واقعا  ؛ 1«...َُوْجَههُ ُإ الَُهال ك َُُشْيءُ ُك ل»: فرمايدمی

 درون وجودمان يک مقايسه درکه ما در يک خلوتی ؛ داردما را به فکر وامی
« َهال ك ُ»چيز را من همه، طور هستهمينواقعا  ببينيم آيا  و ای بکنيممحاسبه و
اسخ پ، اگر اين برای انسان حل شود؛ وجه اوست، داردآنچه حقيقت ؟ بينممی

خود معلوم  خودی به، خدا باشيم و کی زندگی کنيماش با آن سؤال که ما همه
ر يک عالمت آمپ، اگر من توجه به خدا بکنم کِی زندگی بکنم. خواهد شد

کنم و زندگی دهد که من هنوز دارم معکوس نگاه میقرمز روشنی را نشان می
به، ها که ساختۀ وهم من استتاين صور، من هنوز اين موهومات. کنممی

. که اينها موهوم هستنددرحالی، کنمها اعتبار میعنوان حقيقت و واقعيت به آن
به برکت قوۀ عقل بفهمم که  و زندگی از آنجا خواهد شد که من از طريق علم

اّلَله يعنی و وجه کند[]حکومت می در قوانين عالم و اسماء خدا دارد در عالم
 . چه

نْيَا»: فرمايدلم میس پيامبر اکرم صلی اّلَله عليه و آله و ونَةُ  َالد   امَُ َمْلع ون ُ َمْلع 
َمن ُ ف يَها الَُّ بْتََغى إ  ُ  َوْجهَُ ب هُ  ا  اوليای الهی وقتی به من . اين صريح است؛ 2«َالّلَ

کنم و بيند من دقيقا همان کودکی هستم که با لجن بازی میمی، کندنگاه می
 ،است و هرآنچه که در آن ملعون هستمن دنيا را که ملعون . کنمکِيف هم می

                                                           
 88سوره قصص، آيۀ  ...شودفانی میهمه چيز جز ذات )پا ( او  -1
بحار  .دنيا و هرچه در آن می باشد ملعون است مگر آنچه به واسطه آن خشنودى خدا طلب شود  -2

 73، ص74، جاألنوار
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از دستم ، دستم، خرده از منوحشت دارم که يک؛ پندارمآن را واقعيت می
آنچه که هست حرکت . وجه اّلَله است، که آنچه واقعيت استدرحالی؛ برود

 . واقعيت اين است، به سوی وجه اّلَله است
 
 ندکمیتشریح کسانی که قوۀ وهم بر کشور وجودشان حکومت  

 : فرمايدقرآن می
َذا» ك رََُُوإ  ُ ُذ  ينَُُق ل وبُ ُاْشَمَأزْتَُُوْحَدهُ ُالّلَ َرةُ ُي ْؤم ن وَنُُاَلُُالذ  َذاوَُُب اَْلخ  ُإ 

ك رَُ ينَُُذ  ون هُ ُم نُُْالذ  َذاُد  مُُْإ  وَنُُه  ر   1«يَْستَبْش 
يان ابوسف، گوييم اين مربوط به ابوجهل استمی، خوانيمما اين آيه را وقتی می 

، ها از خدافرمايد وقتی که پيش آنمی !]اينطور نيستم[ من ديگر الحمدّلَله ؛ است
خدا  از؛ اين وحدانيت خودش يک بحثی است، از وحدانيت خدا ذکر شود
غير اين يک مطلب  ال که فقط خدا هست واما اين، شنيدن يک مطلب است

آنجا ، اوقت که بگوييم فقط خداما آن، گوييم خداهمه می. ديگری است
ينَُُق ل وبُ ُْتُاْشَمَأزُّ» کسی که ؟ کسیچه. کندپيدا میاشمئزاز  هادل، «الذ 
َرةُ ُي ْؤم ن وَنُُاَلُ» ايمان  حاال نقش. برای کسی که به آخرت ايمان ندارد، «ب اَْلخ 

 . خيلی عجيب است، اين اشمئزاز در دل انسان و به آخرت با اين
َذا» ك رََُُوإ  ينَُُذ  ون هُ ُم نُُْالذ  َذاُد  مُُْإ  وَنُُه  ر  گفتيم  ؛نگفتيم فقط خدا؛ «يَْستَبْش 

به ؟ چرا. و باز شدن دل است شادابی، جا ديگر بشارتآن. خدا و غير خدا
                                                           

های کسانی که به آخرت ايمان ندارند مشمئَز )و شود، دلهنگامی که خداوند به يگانگی ياد می -1
 ۴5سوره زمر، آيۀ .شوندشود، آنان خوشحال میاز معبودهای ديگر ياد میگردد اَما هنگامی که متنفَر( می
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 اينها فرمايدقرآن می، هرکس به تناسب خودش، هرآنچه که دلبسته بود
و اين همان . ها دلگرم هستمکه من به آندرحالی؛ اينها غير خدايند، اندموهومی

ای است و زندگی معکوس يک زندگی خيلی پيچيده؛ زندگی معکوس است
 . که احتياج به يک تربيت ويژۀ خود دارد

 
 های مؤمنین در قرآنویژگی

تا ما نگوييم که اينها ، دهداينها ديگر کدهايی است که قرآن به ما می
ما ، بله. ود[]ب ابوسفيان در بدترين شرايط لجن خود؛ مخصوص ابوسفيان است

 لجنبگويد اما گاهی ممکن است خا  بخورد و ؛ خوريمهرگز لجن نمی مثال  
گرسنه باشد که غذای کهنه را  و قدر تشنهآن تواندمی گاهی انسان. نيست

ا که اين کدی ر؛ هرکس در مرتبۀ خودش. بخورد و بگويد لجن که اين نيست
ُ»: فرمايدقرآن به ما می نََّما َلْتُإ  َُوج  ُالّلَ  ك َر ُذ  ُإ ذا ُالَّذيَن ْؤم ن وَن الْم 

مُْ است که  بحث اين؛ شودها مشمئز میبحث اين نيست که قلب آن؛ 1«ق ل وب ه 
در اذان  ،در نماز تکبير گفتيم، اين همه اّلَله اکبر گفتيم، عمرمان در تمامآيا 

سماء خدا را اين همه ا، جوشن کبير خوانديم، تکبير شنيديم، تکبير گفتيم
ُهمۀ اينها، اسم خودمان، اسم فرزندمان را اسم خدا ]گذاشتيم[، شنيديم
َلْتُ» مَُُْوج  يک سؤالی است ؛ [؟ شودمان مصداق اين آيه می]قلوب« ق ل وب ه 
با ، اقیدر يک کنج ات، در تاريکی شب، يا در قبرستان، در يک خلوتی، فقط

                                                           
سوره انفال، . تپدشان از ترس میهایآيد دلمؤمنين تنها کسانيند که وقتی ياد خداوند به ميان می -1
 2آيۀ
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می ،]عمر کردی[ سی سال، سالچهل ، هشتاد سال، يم هفتاد ساليگومی خود
يقه ده دق. فقط برای همين؛ خواهم يک ده دقيقه فقط برای اين تفکر کنم

َلْتُ»بگويم آيا در اين عمر چهل سال اين ، بنشينم چه  ،تا حاال چند لحظه «َوج 
پس همان مقدار واقعيت را واقعيت ؟ مقدار از توجه به خدا ايجاد شده است

ُاينجا، گيردمتری انجام می يک انفجاری در هزار شودچطور می. دانمنمی
َلْتُ» ، آيد[]می شود در فالن شهر يک ويروس خطرنا چطور می؟ «َوج 
َلْتُ»  حاال آمده، شود يک بچۀ نور چشمم از مسافرت دورچطور می؟ «َوج 

چطور ؟ شوديک تکانی در دلم ايجاد می، آيدام دارد میتا شنيدم بچه، است
؟ خورددلم تکان می، بينم[]می يک آب خنک ليوانی، امد خيلی تشنهشومی

آن واقعيت زندگی می با دانم وچون اينها را واقعيت می؟ اين قضيه چيست
در ، سازی که بايد در اين چندسال عمرمها نسبت به آن واقعيتآيا آن. کنم
اين موهومات توجه دارم و دلم  لی بهشدم ومتوجه می، د لحظۀ عمرمناين چ
 ،لکه پيدا کند در بين جمع مقدار اگر لباسم يک؟ تر است[]مهم خوردتکان می

تکان ، در زمين بروم ]باز شود و[خواهم زمين می، شودرد میحيثيتم آنجا خوُ 
توهم ، کنم[چون واقعيت تصور ]می، همين مقدار؛ ريزمهم می به، خورم[]می
 هبه آن لک، کوچکترين تکانی. کنمشخصيتم را واقعيت توهم می. کنممی

َلْتُ»آن ، واقعيت، بخواهد بخورد که درحالی. افتد[]اتفاق می آنجا «َوج 
َلْتُ» اين  م ]درصد[چند درصد و چند درهزار. افتاددر اينجا بايد اتفاق می «َوج 
َلْتُ»  ؟! در اين توجه به اين واقعيت ايجاد شده است «َوج 
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انسان يک بيداری جدی ايجاد قرآن برای . دهدتکان می اينها انسان را واقعا  
ه[ ]زمانی کتا ، اين موهومات، پردۀ اين عالم وکند که اين زندگی معکوس می
 . معرفتی باز بشود و صورت حقيقیه ب، صورت جبری کنار نرفته به
 

 هاقوۀ خیال در مراتب مختلف زندگی انسان
اين قوۀ خيال فقط در کود  نيست که با آن وضع . الب استخيلی ج 

حتی  .در مراتب ديگر زندگی کافر و مشر  نيست. کند[]زندگی می معکوس
جا دارد اين قوه اين، کنند همهايی که صحبت از هدايت و ضاللت میانسان

مُُْوَُ»: فرمايدمی. اين کالم قرآن هست؛ کند[]معکوس عمل می ُيَْحَسب وَنُُه 
مُْ ن وَنَُُأنه  نًْعاُي ْحس  مَُُْويَْحَسب وَنُ»: فرمايديا در آيۀ ديگر می 1«ص  َُأنه 

وَنُ ْهتَد  که بحث اين ؛ ديگر هشدار قرآن است، اينها ديگر صريح است 2«م 
ها را به آن روزگار که ما آن و های بدبختقوۀ وهم فقط در موهومات انسان

در مراتب ، در مراتب علم و جهل، مراتب باالدر . نيست، قبول هم نداريم
. خواهد بودساز مشکل و آنجا هم کارساز، در مراتب هدايت و ضاللت، دانش
مُُْيَْحَسب وَنُ» وَنَُُأنه  ْهتَد   . اندکنند که هدايت يافتهاينها خيال می. «م 

                                                           
 104سوره کهف، آيۀ .و پندارند که رفتار نيکو دارند  -1
 30سوره اعراف، آيۀ  .اندپندارند که هدايت شدهو می -2
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هُ َُوَما» َرةَُُالدارََُُوإ نَُولَع بُ ُلَْهوُ ُإ الُالدنْيَاُالَْحيَاةُ َُهذ  يَُُاَْلخ  َُحيََوان ُالُُْلَه 
وَنُُكَان واُلَوُْ کند اينجا معنای علم پيدا می، علم، باز مالحظه بفرماييد؛ 1«يَْعَلم 

وقت و قوۀ عقل قوی شود و آن، اين قوۀ وهم کنترل شود، که ما متوجه باشيم
اش بازی که همهرا سازی کند و اين زندگی ما صورت راینتواند ب ]قوه وهم[
يک واقعيت جدی  نعنوا ما به رایب و اش مشغوليت بچگانه استهست و همه
در تا جايی که ، ]ايجاد کرده است[ است و اهميت خاصپردازی کردهصورت

اين صحرای پهناور عمر را که با همۀ تقال و کوشش به سوی سراب حرکت 
شيد خور، م و سوزان آتش رايکنخيلی جدی جدی هم حرکت می، ميکنمی
اما وقتی به ، با چه عشقی، ميکنها را و سختی بار را تحمل میگرمای شن، را

خرت آن آ، آنکه واقعيت بود؛ «الَْحيََوان ُُلَه يَُ»م ديد که يخواه، ميآخر رسيد
ُكَان واُلَوُْ». که من آخرت را در ردۀ چندم زندگی قرار دادمدرحالی؛ بود

وَنُ رنگ علم پيدا ، که ما ببينيم اين دانش مااين و پس عالمت علم؛ «يَْعَلم 
فرمايد و در آرام اين عالئم به ما میآيات و روايات آرام، است يا نهکرده

 . کنيمخودمان اينها را کنکاش می
 

                                                           
اين زندگی دنيا چيزی جز سرگرمی و بازی نيست و زندگی واقعی سرای آخرت است، اگر می -1

 64سوره عنکبوت، آيۀ  دانستند!
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 ثمرات استفاده از قوۀ فکر
ُ»: فرمايدشناس حقيقی میالسالم اين انسانموال عليه ُك لََّماَُزاَدَُعْلم  ل  ج  َالرَّ

ُوَُ ه  ُب نَْفس  يَاَضت َها ف ي بََذلَُ َزاَدْتُع نَايَت ه  َها وَُ ر  ْهَدهُ  َصََلح  اگر از آن  1«ج 
مين با ه، يعنی همان قوۀ فکر و انديشه در برخورد با همين اسرار خلقت، علم

اگر جهت درست را پيدا  ]درست استفاده شود[ و رموزات زندگی در اين عالم
ی علم وقت، چه هست اسم خداست و از آنجا مسير باز شود کند و ببيند که هر

هُ ُع نايَت هُ ُزاَدت»، در وجود او تحقق پيدا کرد تحر   در او يک تقال و، «بنَفس 
شود که مرتبا  هی اين حال و و جديت و اضطراب و يک دگرگونی ايجاد می

آن. «هُ ب نَْفسُ »، به عنايت به حقيقت خود؟ به چه چيزی. کندهوا زيادی پيدا می
ای در عقب مانده از اين لحظات چه هنگامه، اّلَله اکبر، گاه خواهد ديد که

 وقتی !بقيۀ عمر چقدر باقی ماند؟! است چه شده، عمری که قرار بود چه باشد
، رودمیَور ، رودقدر َور میدر يک سؤال آن، دهدمی حساسی را امتحان که

هم میيک لحظه دل به، يک وقت اعالم کنند که وقت جلسه پنج دقيقه ماند
 در پنج دقيقه يکی، مانده سؤاالت هنوز، ]هنوز تمام نکردم[ من !باباای ؛ ريزد
يک ؟! کار کنمچه، شودمیتمام  و وقت توانم ديگرکه نمی، ]جواب بدهم[ را

يک حالی ديگر در ، عيتيک وض، يک اضطراب، يک دگرگونی، تحول
، ]در من يجاد شده[ آيا از آن حال يک هزارم. دهدجلسۀ امتحان به او دست می

ببينم بابا من هميشه خيال می؟ دفعه يقظه ايجاد شود من االن يک، در اينکه
                                                           

هر چه دانش مرد زيادتر شود اهتمام او به نفْسش بيشتر شود و توان خود را در راه تربيت و اصالح  -1
 535، ص1، جغرر الحکم و درر الکلم .آن به کار گيرد
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 ،به اين روايات، حاال که به اين آيات؛ در هدايت هستم، کردم در راه هستم
کرد و ها بايد ظهور میآن، عالئمی که در علم هست، کنمخودم را تطبيق می

خواهم اينها را اصالح من کِی می !دادای ؛ کندچيز ديگری دارد ظهور می
هُ ُع نايَت هُ ُزاَدت»؟! کنم کالم عمر  ها!السالم هستاين کالم موال عليه؛ «بنَفس 

يَاَضت َها ف ي بََذلَُ وَُ». استشناس حقيقی کالم آن انسان. و زيد نيست  وَُ ر 
َها ْهَدهُ  َصََلح  ، کندبذل می؛ شود[]باز میديگر يک زندگی برای او  اصال  ؛ «ج 

جهد خود را ، کند[]شروع می اصالحی را. کندجديتی را که در آن پيدا می
 . باقی نمانده است فرصتی فهمد[و ]می، گيرد[]به کار میدر اصالح 

اين عقربۀ آمپر را ، عالمت، آمپر. استما کد داده السالم بهقرآن و معصوم عليه
چقدر دقت می. که ببين روی اين آمده است يا نيامده؛ است به ما نشان داده

؟ ستبنزين آن چي؟ کنيم در ماشين که اين عقربه کجاست و روغن آن چيست
اين ، فرمايدکه قرآن میمن بگويم اين، يک دهم همين اندازه، همين اندازه

 ؟ رودرود روی اين نقطۀ هشدار يا نمیقربه درست میع
َُُيَخَشىُإنما»: فرمايدمی هُ ُم نُالّلَ َلماءُ ُع باد  اين خشيتی که قرآن ؛ 1«الع 
اين دل به  ]وجود دارد[ و در توجه من، چند درصد در درون دل من، فرمود

 وگرنه؛ باشدکه علم  عالمت ]اين است[ اين؟ ه استاين سمت تکان خورد
چنين می، دانمبهتر می، دانمبيشتر می، دانماگر يک احساسی باشد که من می

 !هان؛ دانم

                                                           
 28سوره فاطر، آيۀ  .ترسنداز ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او می -1
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 خشیت است، ثمره علم حاصل از قوۀ تفکر
 : فرمايدالسالم میامام صادق عليه

َُُالَْخْشيَةُ » ُوَُُم يَراث  ْلم  ْلمُ َُالْع  َعاعُ َُالْع  َفةُ ُش  يَُقْلبُ ُوََُُالَْمْعر  َُمنُُْوََُُمان َُاْْل 
مَُ ر  تََشاب َهاتُ  وَُ َعال ماًُُيَك ون َُُالَْخْشيََةُالَُُح  ْعَرُف يُم  َُالشَّ ْنَُشقَّ َُقالَُاَُ إ  ْلم  ُلْع 
 ُ نَماَُجلُوََُُعزَُالّلَ هُ ُم نَُُْالَلَُُيَْخَشىُإ  َلَماءُ ُع بَاد  ، خيلی دقيق است؛ 1«َالْع 

م قرار باشد علاگر ؛ های آمپر تطبيق درست علم هست ياديگر عقربه اينها واقعا  
اين است که در دل يک توجهی به عظمت ، ميراث آن و اثر آن، وجود بيايده ب

 توجهی به هيچی بودن خود، توجهی به حکومت حضرت حق و حضرت حق
محروم شد از چنين  و اگر کسی اين اثر در وجود او ايجاد نشد. ]ايجاد شود[

ِ ديگر نمی و، «َعال ماًُُيَك ون ُُالَُ»، حالی و احساس و ميراثی م تواند بگويد من عال
يک وقت . خيلی، خيلی، دهنده هستحاال ادامۀ روايت خيلی تکان. هستم

اين را يک بچه هم می، خواهد ]تشخيص بدهد[خوب و بد می انسان بين مثال  
، که دو چيز خوب است يا دو چيز بد استاما بين اين؛ تواند تشخيص بدهد

. تر استاين از مو باريکتشخيص ؛ تر استخوبکدام بدتر است و کدام 
يعنی . ها خيلی نزديک هم باشدتشبه آن. که خيلی متشابه هم باشندخصوصا  اين
العاده باشد و بتواند يک متخصص ممکن است فوق، هزار متخصص از مثال  

اين  در و اين متشابهات در اين علم. گويند متشابهاتاين را می؛ تشخيص بدهد
                                                           

آن کس که خشيت  شعاع نور معرفت و جان ايمان. ميراث دانش است و دانش، هراس از پروردگار، -1
هی چون ذات اقدس ال را شکافد، هاى شبيه به علمش دانۀ جوعالم نيست اگر چه با دانسته و هراس ندارد،

 52ص  ،2ج  ،بحاراالنوار .در بين بندگان خدا تنها علمايند که از او هراسناکند فرمود:
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ْعرَُ»، قدر دقيق استانش آند َُالشَّ  و العادهفوق و اين انسان تيزهوش؛ «َشقَّ
ُيَك ون ُُالَُ»اما . آفريندشگفتی می، کندجا انصافا  موشکافی میاين، متخصص

چون قرار بود اين بينش باز شود ]وقتی[ که در راستای کشف ؟ چرا، «َعال ماًُ
خشيتی در او ايجاد ؛ و علم الهی بوداسرار خلقت الهی و قدرت و ارادۀ الهی 

با اينکه ، با اينکه امام معصوم هست، قدر مهم استگاه مسئله آنآن؛ شدمی
ئله ايناما مس؛ با اينکه نياز به سند ندارد، فرمايش ايشان حجت است برای همه

باز به کالم ، با کالم نور خود، امام معصوم، حضرت، العاده هستقدر فوق
ُ َُقالَُ»: فرمايدپشت سر روايت می. آورد از قرآند میخودش سن ُوََُُعزَُالّلَ

نَماَُجلُّ هُ ُم نَُُْالَلَُُيَْخَشىُإ  َلَماءُ ُع بَاد  هايی هم که اهل يعنی حتی آن؛ «َالْع 
کنند و اين همه هايی که ادعای اسالم میآن، السالم را قبول ندارندبيت عليهم

ها هم اگر قرآن را که ادعا میحتی آن، ]درست کردند[ مصيبت برای اسالم
نگوييد امام ، اين حرف من نيست !هاآهای ميلياردی مسلمان؛ کنند قبول داريم

ُ َُقالَُ» ، بلکه حرف خدا است:گويدشيعيان اين حرف را می َُجلُوََُُعزَُالّلَ
نَما هُ ُم نَُُْالَلَُُيَْخَشىُإ  َلَماءُ ُع بَاد   . خيلی جدی هستمسئله ؛ «َالْع 

تواند ابليس ملعون از همان روز اول بنای او بر اين بود که از اين قوۀ وهم تا می
های دزديده را که آن علم. استفاده کند و اجازه ندهد علم برای انسان برسد

ها تزريق کرد و اينها را بر اين انسان، انداند و حرام شدهجنسا  ديگر نجس شده
های پيچيدهحيوانی و خيلی از مصيبت زاز قوۀ وهم و خيال و غراي با سوءاستفاده

بينيم که بعد از وجود آورد و امروز میاين مشکل را به، ای که انسان دارد



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

171 

باالخره بلعم باعور علم ؛ مظلوميت يکصد و بيست و چهار هزار پيامبر با آن
اما ؛ يه علم داشتمعاو، سامری علم داشت، باالخره قارون علم داشت، داشت

نگذراند علم ظهور  تا، کار رفتبينيم بههمۀ اينها می. اينها عين جهل بودند
همه  اين، همه پيامبران اين. السالم تحقق پيدا کنديا حکومت معصوم عليه؛ کند

همين ، هادر خفقان، هاهزار و چند صد سال بزرگان در زندان، ائمه مظلوم
، الشأناست که ديگر جلوی چشم ما بزرگان عظيمانقالب که چهل سال 

طور تکهآن، هاندانشگاه و علم مثل چمرا آوردانشگاهيانی که خروجی افتخار
اما بعد از چهل سال حتی با اين همه مظلوميت؛ های عظيمشخصيت؛ تکه شوند

 است بين آنکه علم بايستی همچنان اشتباه شده، است همچنان خلط شده، ها
خيلی کار  .]شيطان ايجاد کرده از بين برود[ بدرخشد تا آنکه اين موهوماتی که

البته ارادۀ خدا هم بر همين است که اين عالَم ماده و . سنگين و سختی است
های تا با مجاهدت، که امتحانات سختی پيش بيايد، طور آفريدطبيعت را اين

 . بشود ،هايی که قرار است بشودسنگين بتوان آن عظمت
 

 گیری از قوۀ فکرمحصول دیگر بهره، بیداری
ُب الْيَْقَظةُ »: فرمايدفلذا حضرت می َُالَْغْفَلَة وا حضرت توصيه به يک  1«َضاد 
مقدار  قوۀ فکر همين. کار بردن قوۀ فکربيداری هم از طريق به. دهدبيداری می

تواند عمق تر از اين میقوۀ فکر خيلی عميق؛ مند هستيمنيست که ما از آن بهره

                                                           
 ۴27صفحه، 1جلد، غرر الحکم و درر الکلمبا غفلت، بوسيلۀ بيداری مخالفت و مبارزه کنيد.  - 1
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که اگر آن درجات باالتر از اين در ، درجات خيلی باالتر از اين دارد. پيدا کند
شاءاّلَله در وقت ان.... . رسد که قوۀ فکرجايی می کار به، انسان ظهور پيدا کند
ا قوی شود ت، قوی شود، بايد قوی شود دائما  اين قوه . خودش بايد بحث شود

 . است آنجا وظيفۀ خود را به پايان رسانده؛ به دل برود و بخورد
بنده ديروز پريروز . ها ادراکات هستندمنتها آن؛ در يک بچه هم قوۀ فکر هست

احساس کردم که می، ای بنده را ديديک گربه، شدمبود از کوچه رد می
، ]نترسد[بنده از اين بغل رد شدم که اين حيوان کوچک ؛ خواهد فرار کند

صميم ت. رفتم حتی نيم قدم هم برنداشت که فرار کند فطر اينمقدار که  يک
تا ديد خطر رفع ؛ خواست فرار کندمی، زورش را جمع کرده بود، گرفته بود
در لب لبۀ . طرف فرار بکند حتی پای خود را هم تکان نداد که به آن، شد

به ]مسير برگشت . ديگر ايستاد، خواست فرار کندگيری که میتصميم
 . خيلی عجيب است. خودش[

می، رودمی، رودمی. گيردموقع تصميم می به، شما يک مورچه را نگاه کنيد 
منتها اسم ، ای از عقل دارنداينها همه بهره. ايستديک لحظه يک جا می، رود

 گويدای که میيک بچه؛ جا ما بگيريم قوۀ فکر رااز همين. اينها ادراکات است
ها پايينمنت، کنداستفاده می عقل خود واز قوۀ فکر ، منفعت من است اين مثال  

  !ترين مرتبه که ادراکات است تا برود به کجا
؛ درون آن يک کارخانۀ عظيمی است است که تا رفت برگ را کشف کرده

آمد  تا. ]مانده است[ اما هنوز مراتب باالتر از اين قوۀ فکر؛ خيلی عالی است
فوق ابزار زندگی و يک يک قطعۀ خيلی جذاب تبديل بهيک سنگ خا  را 
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العاده وققوۀ فکر ف. بيند باز مراتب قوي فکر باقی مانده است[]می العاده جالب
ن اتفاقا  همي. اما از اين هم خيلی باالتر همچنان جا دارد باال برود؛ جالب است

خدا در من يک قوۀ وهم ، حان اّلَله گويم سبمی؛ شودبرای من يک حجت می
حاال ، قوۀ فکر مثال   !طوراست اين يک قوۀ فکر داده، طوراست آن داده]قرار[ 
 بيست درصد آن در اين انديشمند فعال شده مثال  ، خواهيم محاسبه بکنيمما نمی
ما را هواپي، برق را کشف کرد؛ اين همه در زندگی انسان تحول آفريدو است 
اگر اين قوه ؟! افتداگر اين قوه برود پنجاه درصد چه اتفاقی می. کرد اختراع

تا کجا بايد برود اين قوه تا برود بخورد ؟! افتدبرود هشتاد درصد چه اتفاقی می
جا در قلب يک انفجاری تا آن؛ نام قلب به، نام دل به يک مرکز ديگری به

. دهدرا به موتور بعدی میاين موتور اولی مسئوليت خودش ، شودايجاد می
ديگر وارد مرحلۀ ، فضاپيمای انسان، موشک انسان، نهايتبی انسان در آسمان

 . انفجار موتور بعدی است
ِّهُْ». قدر صريح استچه. قدر جالب است اين رواياتچه  1«َكَُقْلبَُ ب التََّفك رُ  نَب
وی ق، متمرکز کنی، قوی کنیرا قدر بايد اين قوۀ تفکر يعنی آن، اّلَله اکبر 

آنجا يقظه  .تا اين قلب منفجر شود، تا برود بخورد به قلب، متمرکز کنی، کنی
 . اندازدبه فرمايش روايت به تقال می آن يقظه انسان را. شودايجاد می

ه از اين اسرار خلقت به برکت قوۀ فکر ک، خب پس چنين انسانی وقتی رسيد
رکات آن که تح، تلقين مثبت است، استبسا قوۀ تخيل مثبت ای چاشنی آن

                                                           
 54ص ،2ج  ،کافی. با تفکر دل خود را بيدار ساز -1
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، همۀ اينها آمد و باالخره اين انسان؛ کندهم يک قوای ديگر دخالت می
توجه  و دهی کرداگر اينها را درست جهت، اسراری از عالم را که متوجه شد
شود اين می، از اسماء الهی توجه به خدا، پيدا کرد که اين اسماء الهی است

 ،که از همان روز اول که به حرکت قرار گرفت و تا به آن برسدو انسانی ، معالِ 
اولی . در روايات اين دو جداگانه به ما معرفی شده است. شود طالب علممی

 . دومی طالب علم است، عالم هست
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 جلسه نهم
  

 نهمجلسه 

 اهتمام قرآن هب علم
 و اهمیت طلب علم
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َو َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. نَستعيُذ بِاّلَله
داَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ  د َوآِل ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ

  َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ 
ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يِن ِإيَّاَ  بِْسِم اّلَله حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ الَْحْمُد ّلِلَه

راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب  نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ
الِّينَ   . َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 
 علم هو اهل بیت علیهم السالم ب  تأکید قرآن

ينکه به مبحثی که قرآن با ا. ستاعرض شد مبحث علم مبحثی بسيار گسترده 
حتی يک حرف را بدون  دپرهيز دار ذاتا  ، لحاظ بالغت و فصاحتی که دارد

همين قرآن که ما می. است خيلی جالب. بدون مورد تکرار کند و حکمت
؛ دکنبيش از هشتصد بار ماده علم را تکرار می درسبينيم وقتی به واژه علم می
بيش از هجده بار مادۀ فکر را يا حدود هجده بار ، احدود پنجاه بار مادۀ عقل ر

های ديگری که به نوعی ربط به علم دارد البته بگذريم از ماده. کندتکرار می
، بَ ل ،ذکر، مانند تفقه. است قرآن به کار رفته درتر از آن هست و بلکه قوی

، ادرا ، شعور، هدايت، حکمت، وحی، شهود، رؤيت، بصر، سمع، ادؤف، قلب
های ديگر که تک تک اينها نطق و باز خيلی واژه، بصيرت، تبيين، توجه، يقين

م با همديگر که قرآن اينها او فرق هر کد ودبه طور جداگانه جا دارد بحث ش
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که  عالوۀ بر مسئلۀ علم امامو رابطۀ اينها با علم که اين ، را متفاوت بيان کرده
 . ودخودش جايگاه خاص خودش را دارد باز ش

ای مستقل شناسی يک دانشکدهدر موضوع علم اگر ما بگوييم برای علم صرفا  
شناسی باشد و هيچ به جايی هم نتواند کارش فقط در علماندازی شود و[ ]راه

در  مثال  . کندان میچرا که روايات و آيات اين را بي. ايمبرسد اغراق نکرده
: فرمايدمی قرآن، قضيۀ آوردن عرش سلطنتی از طريق وزير حضرت سليمان

لَيَْکُ» ُإ  َُقبَْلَُأْنُيَْرتَدَّ َُأنَاُآتيَکُب ه  تاب  ُم َنُالْك  ُع ْلم  قاَلُالَّذيُع نَْده 
َُربِّيُل يَبُْ م ْنَُفْضل  ُقاَلُهذُا ع نَْده  ُا ْسَتق رًّ ُم  َرآه  ُا َُُونيلُ َطْرف َکَُفَلمَّ أََُأْشك ر 

ُكَريمُ  َُربِّيَُغن ي  َُوَُمْنُكََفَرَُفإ نَّ ه  ُل نَْفس  يَْشك ر  نَّمُا َُوَُمْنَُشكََرَُفإ  ر  . 1«َأْمَُأكْف 
از آن کتاب چنين ، مند بوديک علمی را بهره، از کتاب. است اين کالم قرآن

ندان دانشم و همۀ انديشمندان، های علمیقدرتی داشته و امروز با همۀ پيشرفت
 . همچون عملی را انجام بدهندکه  قادر نيستند جمع شوند فعال  

ْلمُ »: فرمايدامام صادق عليه السالم می وَنُ وَُ َسبَْعةُ  َالْع  ُ َحْرفاًُ ع ْشر  يع   َما َفَجم 

لُ  ب هُ  َجاَءْتُ س  َُغيْرَُ َحْرَفان ُ َالر  َُحتَّىَُالْيَْوم  َُالنَّاس  ف   لَْحْرَفيْن ُاَُ َفَلْمُيَْعر 

َذاَُقامَُ نَا َفإ  ينَُ وَُ َأْخَرَجَُالَْخْمَسةَُ َقائ م  ْشر  َُفبَثََّهاُف يَُالنَُّ َحْرفاًُ َالْع  ُ وَُ اس  َضمَّ

                                                           
پيش از آنکه چشم بر هم زنی، آن را نزد تو »که دانشی از کتاب )آسمانی( داشت گفت:  کسی( اَما) -1

ل اين از فض»و هنگامی که )سليمان( آن )تخت( را نزد خود ثابت و پابرجا ديد گفت: « خواهم آورد!
 کنم؟! و هر کسپروردگار من است، تا مرا آزمايش کند که آيا شکر او را بجا می آورم يا کفران می

زيان خويش نموده است، که( پروردگار ه کند و هر کس کفران نمايد )بشکر کند، به نفع خود شکر می
 .40سوره نمل، آيه«. من، غنَی و کريم است
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لَيَْها ينَُ وَُ َسبَْعةًُ َحتَّىُيَب ثََّها َالَْحْرَفيْن ُ إ  امام صادق عليه السالم . 1«َحْرفاًُ ع ْشر 
امروز همۀ پيامبران دو حرف آن تا ؛ فرمايد علم بيست و هفت حرف استمی

کارهای شگفت، اين همه معجزاتی که انبيا داشتند. اندرا برای مردم آورده
همۀ اينها در دو حرف برای مردم رسيده و زمانی که ، نبيا داشتنداانگيزی که 
ا بيست و پنج حرف آن ر، قيام فرمودعليه قائم صلوات اّلَله و سالمه حضرت 
دهد و اين دو حرفی را هم که را در بين مردم نشر میکشد و آنها بيرون می

تا ظهور حضرت به انسان رسيده آنها را هم بر اين تا امروز اين همه پيامبران 
 . کند تا اين بيست و هفت حرف از علم باز شوداضافه می

تمام ابعادی که االن شمردم در ی دانشگاه، حاال ما يک دانشکده که هيچی
 ،بعد موضوعات مبحث علم بوده، که راجع به علم بوده تک تک اينها، قرآن

 ؟ خواهيم برسيمبه کجا می، اينها را ما لحاظ کنيم
 

 لزوم طلب علم و درک لذات آن
ُ»: فرمايدامام صادق عليه السالم می لم  ُالع  َُطَلب  ُفي ُما ُالنّاس  َُعل َم لَو

ُالل َججُ  ُوَخوض  َهج  ُالم  ُب َسفك  ُولَو اگر مردم می، اکبر اّلَله ، 2«لََطَلبوه 

                                                           
اند، تنها دو حرف است و علم، بيست و هفت حرف است. همه آنچه تا به امروز رسوالن الهی آورده -1

اّلَله تعالی فرجه قيام کند، بيست و پنج حرف  لگاه قائم عجدانند. هر مردم بيش از اين دو حرف نمی
 .336، ص52، جبحاراألنوار .دهدديگر را به اضافه آن دو حرف ارائه و در ميان مردم اشاعه و آموزش می

آمدند گرچه در راه دانستند که علم چه فوايدى دارد، هر آينه در جستجوى آن بر میاگر مردم می -2
 .61، ص4، جعوالي اللئالي .ر ژرفاى درياها فرو روندآن خون بريزند و د
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ها و چه جذبه، هايی استچه لذت، دانستند در طلب علم چه خبرهايی است
آنچنان ؛ گشتندحتما دنبالش میُ«لََطَلبوهُ »چه آثاری است ، هايی استشيرينی
های در آن طوفان و، ن در دريا بريزداششدند ولو اينکه خون دلعاشق می

نه آتش ايک خ. دفهمرا نمی اينها ديگر عشق. امواج وحشتنا  فرو بروند
 ويدگمی دگذرد میآيی میسهر ک، دسوزنجا میآای يک بچه، دبگير
مادر يک . اما مادر اينطور نيست، دگذرو می دخورسفی میأيک ت !طفلک

اّلَله در جای ءان شا. رابطۀ وجودی چيز ديگريست، درابطۀ وجودی با او دار
 . است رابطۀ وجودی هميشه، در ارتباط همخودش بايد بيشتر باز شود که عشق 

 گويندو هيچ کس نمی، آتشی تو ودربينيم که میبه خاطر رابطۀ وجودی می
دست و ، دناسوزمی را که آتش لباسش دفهممین، نه شدهااين چرا ديو
. که عشق يک چيز ديگريست دفهمنهمه می اصال  ، نه. دسوزصورتش می

فرمايد اين علم می؛ دکنباز می را برای ما اين دحضرت با چه زبان مادری دار
شوند که آن آن چنان عاشق می است چه خبر دمردم بفهمن رکه اگ ستچي
تا به آن ، يعنی چی دفهمنمی دريا اين همه خطرات وحشتنا  را اصال   فرط

 . کنندمی را البته اين کار، گردنددنبالش می، «لََطَلبوهُ »، برسند
 

 طالب علم و عالم خلقت بر یکدیگرتأثیر متقابل 
 َطال بَُ إ نَُّ»: فرمايدپيامبر اکرم صلی اّلَله عليه و آله و سلم می، در جای ديگر

ْلمُ  رُ  َالْع  يتَان ُ َحتَّى َشْيءُ  ك لُ  لَهُ  لَيَْستَْغف  بَاعُ  وَُ ْرض َُاأْلَُ َهَوامُ  وَُ َالْبَْحرُ  ح   س 
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هُ  وَُ َالْبَرُِّ همه ؛ کندهر چيزی به او دعا می، باشدهر کس طالب علم . 1«َأنَْعام 
، درندگان صحرا، حشرات و خزندگان زمين، های در درياحتی ماهی، چيز

ما با افتخار اين روايت را . شوندهمه دعاگويش می، چرندگان و انعام صحرا
شره تا ح؟ ]صحبت کند[ اينطور دی جرأت دارسک چه. کنيمبرای دنيا اعالم می

، دتا زبان حشره را نشناس؟! حشره دعاگوست ويدبگ دناتوور میطچ درا نشناس
، دروح و روان حشره را نشناس تا، باالتر؟! کننددعا میاين که  دفهمور میطچ

، بشناسد، ودد دنبال علم برهخواچگونه رابطۀ تحول او را با اين انسانی که می
ا ت ار گو هستروح و روان او که دعا، باالتر از زبان او !اتا دعاگو بودن آن ر
 ،درياها همينطور؟ بفرمايدرا همچون مطلبی ، به اين جرأت و به اين صراحت
 . الی آخر، درندگان همينطور

يک دکمۀ پيراهن آقای . کندفرمايد هر چيزی دعا میکه می است جالب اين
نخ قرقرۀ اين دکمه . است فرموده را چون هر چيزی. دگيرطالب علم را هم می

احساس ، احضرت زبان اين هر چيزی ر. اينها دعاگو هستند. دگيررا هم می
 ،ست که در جای خودا البته يک بحث مفصلی. شناسد[ا ]میاين هر چيزی ر

ايی شده اگه عزيزان تمايل هدر حديث عقل و جهل چند ساعت دربارۀ بحث
 . مراجعه کنند ننداتوداشتند می
بعاد داشته که اين حديث را استل اينثَ مَ ، رديگ است بالتشبيه مثال، بالتشبيه
 کبا يست و اکر مادرزاد ، که در يک سالن بزرگی دنامبه کسی می، باشند

                                                           
. دطلبنهر چيز حتَی ماهيان دريا و گزندگان و درندگان و چهار پايان براى طالب علم و آموزش می -1

 .28، ص1، ج (األمالي )للمفيد
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يک کسی ، سالن بود فرطيک نفر آن  دبينمی، ودشای را مواجه میصحنه
اد د، جيغ کشيد، سالن افتاد فرطآن و ن داد اتک را مد لبشآدم در سالن 

؟ چماق داشت رشد مگ چی، دکنتعجب می ]فرد[ اين. بيهوش شد، کشيد
با يک . ودشضربه مغزی می، دکشجيغ و داد می دزننکسی را با چماق می
چه ] آن لب گوشۀ سالن؟ شد اينجا خب چی؛ لگدی، ساطوری با يک مشتی
اين آقا خيلی فاصله دارد از حقيقت که اين  !ها؟ ها افتاد[گفت که اين اتفاق

با دست لمس . شودسالن يک سيال لطيفی آنچنان لطيف که به چشم ديده نمی
 []ابزار ديگری آن ابزارگوش آن آقا و غير از، با هيچ چيزی از ابزار، شودنمی

اين  ،و اين کلمه آمد از درون اين آقا بيرون هچگونه اين کلم. درآوسر در نمی
اج سريع با سرعت فوق العاده باال منتقل شد به او چسبيد و او با سرعت قویامو

 يک دفعه اثر گذاشت اشهای باطنیدر سيستم و تر از سرعت نور در درونش
ا هينا. سخن اين، اين عبارت، اين خبر؟! بيهوش شد و و جيغ کشيد و افتاد

خيلی چيزها از  ولی ،فرمايددربارۀ علم به ما حضرت می ظاهرا  ، هايی استعلم
تر از همۀ که سريع است جهان هستی چه سيالی. ودکشف ش دناتواين می
 ؛ راز سيال نو حتی، است هاسيال

اين علم ، دکنکرۀ زمين حرکت به سمت علم می فرطيک انسانی در آن 
ه م بااين موجودات در اين سيال هر کد؟ يستهستی چ اين سيالِ ؟ چيست

؟ شوندش میيگيرند که دعاگوور میطآن را چ؟ تناسب چه شعوری دارند
يعنی . فرمايد دعاگوش هستندکه حضرت می است باالتر از اين مطلب اين

شود آدم جاهل چه شری با يک نگاه ديگر بر اين روايت معلوم می؟ چی
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يک عضو خانواده جاهل . بينيمما هم بخشی از شر او را در جامعه می؛ هست
 رد يک کسی. بينيم[]می در اعضای خانوادهرا و بخشی از شر جهل ا، ستا

اما ؛ [شود]در تشکيالت ديده می بخشی از آن، ستايک تشکيالتی جاهل 
اّلَله . است در عالم برای ما پنهان يشهاکه خيلی]در عالم تأثير دارد[ همۀ شر او 
 که ما حشرات ]مثل[ترين موجود تپس. اين انسان جاهل چه شری است؛ اکبر
د هخواتا اين می. دبراو هم از اين جاهل درد و رنج می، خوردم میه بهن امدل

، دد از دست او آرامش پيدا کنهخوااو می د وبه سمت علم حرکت کن
درنده که بدترين موجود در . دکناز شرش نجات پيدا می، ودشش میيدعاگو

ه ندانسان جاهل چيست که در و خدايا اين موجود جاهل، اين عالم خلقت است
که وقتی انسان  ستخدايا اين علم چي. ودشش میيکه دعاگو است از او معذب

و اگر در او نباشد چه موجود ، کندچه وضعی پيدا می ودربه طرف او می
از عالم آسمان حضرت چه می؛ حاال بگذريم از عالم زمين. شود[]می عجيبی
 . وجود دارداز عالم آسمان مطالب خيلی بلندی . فرمايد
 

 تأثیر متقابل طالب علم و مالئکة الله بر یکدیگر
ْلمُ  َطال بَُ إ نَُّ»: فرمايدحضرت می ف هُ  َالْع   يَْركَبُ  مَُّثُ  ب َأْجن َحت َها َالَْمََلئ كَةُ  لَتَح 

َها ْمُل َماُي ْطَلبُ  بَْعضاًُ بَْعض  نْيَاُم ْنَُمَحبَّت ه  از عالم ؛ 1«َحتَّىُيَبْل غ واَُسَماَءَُالد 
                                                           

 وارس يکديگر دوش بر گاه آن و گيرندمی ميان در خود هاىبال با فرشتگان، را دانش جوينده همانا -1
، نواربحار األدارند. می دوست جويدمی او را آنچه فرشتگان که زيرا برسند؛ دنيا آسمان به تا شوندمی
 .185، ص1ج
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حاال ، ناشها با بالهایمالئکه، البته کسی که به سمت علم حرکت کردآسمان 
ای . ودش بايد بازشناسی در بحث مالئکه ست وبگذريم اينجا منظور از بال چي

وج بال در واقع محل خر ونچ، که با يک ذلت خاصی دباش]اين[ بسا شايد معنا 
 . استقدرت انسان کما اينکه دست محل خروج ، ستاقدرت مالئکه 

ت پش، جا دور و بر او نيست رتا ديگ، گيرنددور و بر او را می ]مالئکه[ آنقدر
يل ا ستونی تشکت ايستند[]می آنقدر روی هم، گيرندروی هم قرار می، سر هم
م ْنُ»؟ به خاطر چی. درسها تا آسمان اين دنيا میکه ستون اين مالئکه ددهمی

ْمُل َما ای که اين انسان آن چيز را طالب جذبه وبه خاطر عشق ، « ي ْطَلبُ َُمَحبَّت ه 
ها آنچنان عاشق اين علم دنبال علم که رفت آن مالئکه، يعنی همان علم؛ شد
ا باز اينج. همه جمع شدند، از طريق انسان علم يک عطرافشانی شد، هستند

بالتشبيه ، هبالتشبي، بالتشبيه ؟علم چيست. است خيلی مطلب خب قابل دقت
اند تونمی رايک تيرآهن به آن بزرگی يک سوزن خياطی  :است مثالحاال 

هزاران هزار ، اما يک ميلۀ کوچکی که دارای قوۀ مغناطيس شد، دجذب کن
ها نيست اين براده ااگر هم اطرافش ج؛ دکنهای آهن را به خود جمع میبراده

 . دکنتا آن موقع که اين قوۀ جاذبه ميدانش کار می .گيرندقرار می، روی هم
خاصيتی بی اين انسان چند کيلو گوشت استخوان قبل از اين علم يک موجود 
ُي ْطَلبُ »ن که درونش توجه پيدا کرد به سوی علم اهم، بود ل َماُ»اين ؛ «ل َما

چند  که اين انسان دچه خاصيتی دار، آن علم که دنبالش قرار گرفت«ي ْطَلبُ 
از اين  و دمدنآکيلو استخوان را خاصيتی بهش داد که مالئکه اّلَله دور و بر او 

بيند که يک ست در علم که انسان گاهی میا چه عوالماتی؟ علم او لذت ببرند
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هزاران ، های بزرگشرکت، دکنزنبور عسلی است که کار شگفت انگيز می
، ناشبرای غذای، ناشعسل را برای شفایانسان منتظرند ثمرۀ کار اين زنبور 

شره اما اين ح. هستند کهمه منتظر يک حشرۀ کوچ؛ ن بگيرنداشبرای تجارت
، ودشچه عظمتی از او صادر می د وکنمی دچه کار دار اين که هيچ خبر از
که حضرت خبر از  استهای فراوانی از اين جنس کارها اينها نمونه. ندارد
 . دهدمی عالم باال
 

 ارزش مرگ طالب علم از شهید بیشتر است
 :فرمايددر ارتباط با علم در يک جايی پيامبر خدا صلی اّلَله عليه و آله و سلم می

ُو»  ُالع لم  ُل طال ب  ُالَموت  ُجاَء وَُُإذا ُماَتُوَُُه  ُالحالَة  َوَُُعلىُهذه  ه 
 مرگ اوو اگر کسی دنبال علم رفت و در آن حال اگر از دنيا رفت . 1«َشهيدُ 

در . او مرگش در حاليست که او شهيد است، را در حال طلب علم گرفت
فرمايند در می، عظمت يک کاری را بيان بفرمايند دنهخوابعضی روايات می

َوَُشهيدُ ُوَُ»فرمايد اما اينجا می. است در ثواب شهيد است يا مقام شهيد ، «ه 
رود بميدان جنگ  بهما تا حاال شهيد را فقط در آن که . است خود شهيد اصال  

ام فوق آن مق دالبته در راه خد باشد به حکم مقام واليت باش، و تکه پاره شود
 به خصوص اما بعضی اعمالی داريم که اصال  . شهيد يعنی او ه است ولعادا

حاال يک وسعت . ]علم است[ که از جمله همين، فرمايدشهيد می برايش
                                                           

الترغيب و الترهيب :  .هر گاه مرگ دانش جويی در حال آموختن دانش فرا رسد، شهيد مرده است -1
 97، ص1ج
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ود اگر نب. است ی بعد هم فرا گرفتههاوجودی عالم نه تنها اين عالم ماده عالم
اين چند کيلو گوشت استخوان را کجا می خاصيتکالم معصوم عليه السالم 

 . های فراوان داريمن مصداقالبته در حد خودما. فهميد توان
يک شخصی که يک مريضی داشت در ، کردبزرگواری نقلی می کي

کرد که يک نقل می. تعريف يک پزشکی را فوق العاده شنيده بود، بيمارستان
ن بيمارستان از کنارش رد شد يک اهمدر جثۀ خيلی الغری با آدم کوتاه قد 

 به وضع خودشو به هيکل خودش  وضعيتی داشت که تو خيال خودش مثال  
متوجه می، شودمیکه نوبت عمل او . باليدخيالش می دربسا ای نسبت به او

ک ي، عجب. استجراح اين مريض همان ، شود عجب اين آقا با روپوش سفيد
از درون . ودشمی واز درون زير و ر د کهبريک دهم ثانيه هم زمان نمی، لحظه

هيکل فالنی ، گفتی هيکل من چیتا ديروز می؟ شد چی؟ رچه اتفاقی افتاد مگ
آن چند کيلو استخوان گوشت  چون؟ شد يک دفعهی خب چ، باليدیمی، چی

ا م. همه چيز عوض شدو احساس  و يدگاهدارای يک علمی هست بالفاصله د
 . ا زياد داريمهزندگی از اين چيز در

 بهشتا  دشيننيکی می، است يم اين طنابويگمی وبينيم يک سيمی را می
چه خوب شد گفتی من ؛ دپربالفاصله رنگش می، ستاوش برق ت گويیمی

ک سيم ي قبال  ؟ شد چرا رنگت پريد چی رحاال مگ !بزنم دست ميخواستم بهش
م اما يک سي؛ افتادهصدها کيلومتر سيم در انباری . کردسادۀ هيچی تلقی می
در يک  اي در فالن دستگاهيا يک ميليمتری در المپ يا کوچولو نيم ميليمتری 

اش همۀ منطقه د رد شود روشنايیهخواسيستمی قرار گرفته که برق از آن می
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ذره  آن يک، افتادهاين چند تن سيم در تاريکی ؟ خب چه شد. دگيررا فرا می
از ؟ شودیمهمۀ منطقه نورافشانی  رداين قوه بهش بخوکه اگر چه اتفاقی افتاد 
به  ست کهااما اين معصوم عليه السالم . زندگی فراوان داريم در ها مااين نمونه
 دچند کيلو گوشت و استخوان بخور اگر به اين و فرمايد علم يعنی چیما می

 . کندچه وسعتی در عالم پيدا می
 

 وسعت وجودی طالب علم
 : فرمايدحضرت می

ُم نُْ» تََعلِّمُ  َأوُْ َعال مُ  َما رُ  م  ينَُ ق َرى م نُْ َقْريَةًُ يَم  ْسل م   ب ََلدُ  نُْمُ  بَْلَدةًُ َأوُْ َالْم 

ينَُ ْسل م  ْمَُوُلَْمُيَْشَرْبُم ْنُ َالْم  ُيَْأك ْلُم ْنَُطَعام ه  ْمَُوَُدخََُوُلَْم َلَُشَراب ه 
ه ْمُ ُتََعالَىَُعَذاَبُق ب ور  َرَفَعَُالّلَ  الَُّ ُآَخَرُإ  َُوَُخَرَجُم ْنَُجان ب  م ْنَُجان ب 

يَنُيَْوماًُ ای محروم کردهما را از چه سرچشمه واقعا  . سبحان اّلَله العظيم؛ 1«َأْربَع 
ِ  در الی؛ فرمايدامام چه می، اندما را چقدر بيچاره کرده، اند می تاريخ هيچ عال

لمين يا منتها روستای مس، از يک روستايی بگذردکه علمی نيست تِ نيست يا مُ 
حتی به اندازۀ يک لقمه غذا ، ای از بالد مسلمين بگذردتر يک بلدهبلکه وسيع
حتی به اندازۀ يک جرعه آب  دايستننجا آ د ونانجا معطل نمدر آخوردن 
، دوهيچ معطل هم نش، د و رد شوديياد و سر راست بيهمينطوری بيا، خوردن

                                                           
ين يا شهری از شهرهای مسلمانان گذر کنند، حتی عالم و يا طالب علمی که به قريه ای از قراء مسلم -1

اگر در آنجا نماند و از غذايشان نخورد و از آبشان ننوشد، بلکه از سوئی آمده و از سوی ديگر خارج 
 .179، ص1، ججامع األخبار .داردشان بر میواسطه او چهل روز عذاب را از قبرهایه شود، خداوند ب
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ُآَخرَُ» َُوَُخَرَجُم ْنَُجان ب  مد و رد آهمين که از اينجا ، «َدَخَلُم ْنَُجان ب 
آن  آن شهر و عذابش را از اهل قبور زبه مدت چهل رو، خدای متعال، شد

 . داردمنطقه بر می
ه اين علم ب ثالثا  ؟ علم چيست ثانيا  ؟ چه استعدادهايی دارد؟ انسان چيست اوال  

 اهل قبرستان به خاطر آن که گيردمی اين انسان را چه وسعتید انسان بخور
 . سبحان اّلَله ؟ شوند[]عذاب نمی چهل روز

ُ»: فرمايدروايت ديگر حضرت می ماء  ُوُد  َلماء  ُالع  ُم داد  ُيَوَمُالق ياَمة  ي وَزن 
هَُ ُالش  ماء  َُعلىُد  َلماء  ُالع  ُم داد  ُفيَرَجح  َهداء  بنده اين چند روز . 1«داءُ الش 

وقت عزيزان  (کامل گفت در بيان علم ودشکه حاال نمی) که در تعريف علم
، خوانماز باب اين بود که اين تصوری که من چون فيزيک می، گرفتمرا می

ن مده مربوط به مآها که اين روايت و من رياضيدان هستم، من شيميدان هستم
. ودبرطرف ش، اندشياطين در فضای علم ما دميدهيسی که لاين شبهۀ اب؛ نيست

اين  و نماخومن رياضی می، نماخوها نيست که من فيزيک میاين بحث
که ما چند جلسه وقت  دارزمی؛ من رایها مربوط به عالم هست نه بروايت

ين باز شود و ما ببينيم که اگر ا مقدارعزيزان را برای اينکه علم يعنی چه يک 
در نظام هستی پيدا می و چه اثری در وجود ما، يمهعلمی بد دانش را جهت
 .های بعد که باز خواهد شددر عالم ای از عالم هستی مخصوصا  کنيم و چه بهره

 ِ ِ کَ رَ مُ  ]بلکه[، مدر روز قيامت نه عال  )ون شهيدبا خ ]بلکه[، نه با شهيد، مب قلم عال
                                                           

شوند و مرکَب عالمان بر خون شهيدان میخون شهيدان با هم وزن میروز قيامت مرکَب عالمان و  -1
 .16، ص2، جبحار األنوار .چربد
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د علماء بر خون شهيپس مرکب ( قلم شهيد و پوتين شهيد و نه لباس شهيد
 . کندرجحان پيدا می

 
 عالم بالله و جاهل بالله 

ُ »: فرمايددر جايی می ُب الّلَ ُعال م  ُم ن ُم نَُُركَعة  َُركَعة  ُألف  ُم ن َخير 
ُ ُب الّلَ تَجاه ل  ن امترين علوم دينیکامل، ترينما قوی رعرض کرديم ديگ. 1«م 
اما جهت علمی به ، دن باشآقر ششخص سراسر وجود راگ. است خود قرآن

فرمايد که جهل قرآن می، دفهم الهی باز نکن و معنای توجه او به سمت توجه
، حوزه، بين علوم الهی، خلط کردندرا ا هاين. افزايدمیاو درون بر نجاست او 

ی ما همچين حرفاي. دمکتب اهل بيت عليهم السالم با علوم روز ديوار کشيدن
، میچه شي، چه فيزيک، چه روايت، ير قرآنچه تفس، چه علوم احکام. نداريم

توجه به توجهات الهی ، علم اگر اين. دد باشهخواچه هر چی می، چه رياضی
لذا فرمود يک رکعت از چنين عالمی ؛ داين برکات را دار، دو توحيدی باش

بهتر است از هزار رکعت از کسی که متجاهل ، ودشکه علم باّلَله درش باز می
 . کنداين روايت چقدر صريح معنای عالم باّلَله و جاهل را بيان می در. است باّلَله 

 َألْفُ  وَُ َعاب دُ  َألْفُ  م نُْ َأْفَضلُ  َعال مُ »: فرمايدامام صادق عليه السالم می

 . افضل است، يک شهر درزاهد  و هزار عابداز  ]عالِم[ چنين انسانی. 2«َزاه دُ 
                                                           

 .28786کنز العَمال :  .يك رکعت نماز عالِم به خدا، بهتر از هزار رکعت نماز جاهِل به خداست -1
، 75، جألنواربحار ا .گر در عبادت استعالم برتر از هزار عابد و هزار زاهد و هزار کوشش کي -2
 .247ص
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 ضعف شیطان در مقابل طالب علم
ُ»: کندپيامبر خدا حضرت قسم ياد میدر يک جايی  َحمَّد  ُم  َوُالّذيُنَفس 

ُعاب دُ !ُب يَدهُ  َُعلىُإبليَسُم نُألف  ُأَشد  د  ُواح  ُالعاب ُُلَعال م  نَّ ُوُأل  ه  َدُل نَفس 
هُ  در دست به آن قدرتی که نفس من  دکنحضرت قسم ياد می. 1«العال َمُل َغير 
، تردردنا ، ترابليس خطرنا يک نفر عالم برای ، به آن خدا، قدرت اوست
خودش فرو  دربرای اينکه عابد ؛ از هزار عابدتر است و سخت تروحشتنا 

ِ ؛ حاال بگذريم، ودخودش فرو بردر کاش ای ؛ هرفت  ،م نورافشانی دارداما عال
 ِ ِ ؛ در آمده «من»م از اين عال ِ ، م توجه به خالق خود پيدا کردهعال م همۀ عال

که اين ارادۀ  ودشمتوجه می دخورن میايک برگی تک، محوادث در اين عالَ 
، دخورن میاپلکش تک، دخورن میايک دستش تک. دکنچه می دخدا دار
برکات نور چنين انسانی به . دکنمی ددار هکه خالق من با من چ دکنتوجه می
 . به محيط و الی آخر، جامعه

ْلمُ  لَيَْسُ»: فرمايدامام صادق عليه السالم می نََّما ب التََّعل مُ  َالْع  وَُ إ  ُيَُ ن ورُ  ه   ف ي َقع 

ُ يدُ  َمنُْ َقْلب  ُ  ي ر  ْنَُأَرْدَتُ َالّلَ َُفإ  يَه  َفاْطل ْبُ ْلمََُالْعُ  تَبَاَرَكَُوُتََعالَىَُأْنُيَْهد 
الًُ يَّةُ  ف ي َأوَّ ب ود  َكَُحق يَقَةَُالْع   آموزش، علم آن نيست که تابلو بياريم. 2«نَْفس 

                                                           
تر از هزار عالم براى ابليس سخت کسوگند به آن که جان محَمد در دست اوست، هر آينه وجود ي -1

 .28908کنز العَمال :  .عابد است؛ زيرا عابد به فکر خويشتن است و عالم در انديشه ديگران
و تعالی بخواهد   تباردانش به آموختن نيست، بلکه نورى است که در دل هر کس که خداوند  -2

افتد. بنابراين، اگر خواهان دانش هستی، نخست حقيقت عبوديت را در جان خودت هدايتش کند، می
جويا شو و دانش را از طريق به کار بستن آن بجوى و از خداوند فهم و دانايی بخواه تا تو را فهم و دانايی 

 .224، ص1، جبحار األنوار .دهد
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هايی است برای زمينه و اينها يک مقدمات؛ چی و چیو تشريح و تمرين و 
کاسه و بشقاب و . کنندسفره پهن می ونی امهم ودرکسی می مثل اين که. علم

و ]غذا را نياورند[  باشد پذيرايی]وسايل[ ترين پر قيمتاز چنگال و ليوان 
مدل ، خوريمما کاسه نمی؟ يد آقا غذا کوويگمی. کنيدتعجب می
کاسه ، غذا يعنی چه ويدگمی؟ غذا کو، خواهيم بخوريمنمی تان راهایچنگال

چيز  غذا اصال  ، ا مقدمه برای غذاستهيم آقا اينويگمی؛ رآورديم ديگ
ری ويک مشت کاسه و بشقاب صد ميلياردی هم بيا؟! ستغذا کجا. ديگريست

اب تمدرسه و تابلو و ک. من دنبال چيز ديگری هستم؟ دخوربه چه درد من می
های کالم گويی و زيبايیپردازی و ادبياتو نوشتار و تمرين و تکليف و عبارت

، همۀ اينها کاسه بشقابند، و فنون تدريس و فنون سخنوری و چی و چی و چی
ما  که است غرض اين. غرض اينها بود که من بفهمم که من يک خالقی دارم

ن اهای ناپاکی که اين حقايق معارف را به ما ذهنی نشمبارزه کنيم با آن دست
ط به وربممتن زندگی ما به عنوان يک واقعيت عينی  درنگذاشتند  و دادند
؛ را ]بفهميم[اّلَله در زندگی  ةمان باز شود و مديريت خدا و مالئکزندگی
؛ يعنی چه است ريتاش تحت آن مديجريان خون من لحظه لحظه ]بفهميم[

َ لذا حضرت می. گذارند باز شوداينها را نمی م نيست فرمايد که علم به تعل
نَّمَُ»، منحصرا   که خدا  ودشآن نوريست که در قلب کسی واقع می منحصرا  ، «اإ 

 پس اگر دنبال «َفُ»، پس حاال که اينطور شد. اراده کرده او را هدايتش کند
 . خودت حقيقت عبوديت را نفسدر  اوال  ، آن را بجوی، علم هستی
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 جلسه دهم
  

 دهمجلسه 

 علم اصطالحی، حجاب نوری است.
 حجاب ظلمانی و نورانی
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َو َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ نَستعيُذ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. بِاّلَله
د د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ

  َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ 
يِن ِإيَّا َ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله

راَط  الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب  نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ
الِّينَ   . َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 
 های نورانیهای ظلمانی و حجابحجاب

 چون که آشنايی به علم، درباره علم بحث شد ا  ای که مختصراين چند جلسه
مباحثی که در علم هست با فطرت يک  و، کندمباحث فطری کمک می هب

هايی دارد و از طرف ديگر از آنجايی که علم حجاب بسيار خطرناکی رابطه
 که درباره آن مقدمتا   شتجا دا، است در مانع بودن زمينه شکوفايی فطرت

بندی آن مقدار که الزم بود جمع جلسه قبل تقريبا  در بحث علم . شدبحث می
 ،ک حجابی است در عين حال برای شکوفا شدن فطرتاما از اينکه علم ي؛ شد

رفع اين حجاب کار بسيار سختی ، های نوری استاين علم چون از نوع حجاب
نه علم به معنای واقعی که بسيار ، البته منظور ما علم اصطالحی است. است

های ظلمانی را خيلی راحت حجاب. کند برای شکوفايی فطرتکمک می
های نوری هم تشخيصش خيلی اما حجاب. ف کردشود فهميد و برطرمی

 . سخت است و هم رفع آن خيلی سخت است
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که از آن جمله تک ، ها هست که مانع شکوفايی فطرت استانواع حجاب
همينطور ، چه گناهان مربوط به اعضا و چه مربوط به جوانح، تک گناهان
ينکه هايی ظلمانی است و اتک تک رذايل اخالقی حجاب، خياالت باطل

که  هايیمانند قداست، هايی که برای خودش نسبت بدهدانسان همان نورانيت
ه علم ک، کارهای خوبی که برای خودش توهم کند، برای خودش توهم کند

 . عرض کرديم البته علم اصطالحی. يکی از آنهاست
 

 های ظلمانیتر از حجابهای نورانی خطرناکحجاب
های شود و در ميدانامتياز محسوب می، ميدان علِم اصطالحی آنچه که در

ر د مخصوصا  . مصيبت بزرگی است، در تربيت نفس، ديگر هم همينطور
های نوری حتی تمثالت عالم مثالی که برای بعضی از اهل تربيت که حجاب

هايی و يک پرده کنندکه در مقدمه راه تربيتی پيدا می پيشرفتی به خاطر مختصر
شوند که فراتر از عالم ماده چيزهايی متوجه می يک و شودکنار کشيده می

شوند و انسان را از های نوری میهمانها هم گاهی تبديل به حجاب؛ است
ای بسا با وجود مقامات بسيار باالی  و؛ داردحقيقتی که دنبالش بود باز می

همه  با آن، از آنها صادر شده بودکه شان و حتی کراماتی معنوی و علمی
گاهی . خورنددر يک امتحانی محکم زمين می، که داشتند هايیعظمت
 . است های نوری خيلی خطرنا حجاب

 يک، خيلی از مراکز در های بزرگای که االن مد شده در سالندرهای شيشه
از جای دور و . تواند باشدای هم میداند که اصال در شيشهکسی اولين بار نمی
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ر و س و خورد به آن شيشهو يکدفعه میدود با عجله می؛ بيابانی آمده است
است از جنس شفاف و شيشه ، آن دربچون ؟ چرا. شودصورتش زخمی می

ای بود از دور متوجه تخته، باما اگر اين در. تصور ديگری از دب دارد و او
 . زياد هستندهای نوری حجاب. بسته شده است ببود که اين در
خواهد از خدا می لی ]عليه السالم[ت عدعا و مناجات شعبانيه حضر و لذا در
لَه ي»: که نْق َطاعُ  كََمالَُ ل ي َهبُْ إ  لَيَْكُ َاال  يَاءُ ب ُ ق ل وب نَا َأبَْصارَُ َأن رُْ وَُ إ  َها ض   نََظر 

لَيَْكُ قَُ إ  ُتَْخر  ُ َأبَْصارُ  َحتَّى ل وب  لَُ َالْق  َُفتَص  َُالن ور  َب ج  لَى ح  ُمَُ إ  ن  ْعد 
فرمايد برای اينکه مهم است که حضرت میله اينقدر أمس؛ 1«َالَْعَظَمةُ 
های نوری توسط ابصار قلوب پاره شود تا وصل به معدن عظمت حجاب

نْق َطاعُ  كََمالَُ»در ارتباط با  آن، صورت بگيرد لَيَْكُ َاال  خيلی  انسان. است« إ 
، يردگشود و به سرعت هم اوج میشود گناه کرده و پشيمان میزود متوجه می
اال و؛ ويژه خودش را دارد ۀانقطاع به کمال برسد اين يک مجاهد اما اينکه اين
 ؛به خيلی کماالت باال برسد بسا با پاره کردن آنای ، های ظلمانیدر حجاب

د شوشکند و از وضع موجود خود به شدت ناراحت میچون به شدت دلش می
لی خي يتوااين ر. رودو با شکستن دل به سرعت و به صورت ميانبر باال می

 .قايل توجه است و خيلی معنا دارد
  

                                                           
الهی! نعمِت بريدِن کامل از همه و را يکردن کامل به خودت را به من ارزانی دار و ديدگان دلهاى  - 1

ما را به نور نگاهشان به تو، را شن گردان، تا ديدگان دلها، پرده هاى نور را بَدَرند و به معدن عظمت و 
 96، ص91، جربحار األنوا .بزرگی بپيوندند
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 : فرمايدعليه السالم می امام صادق
لُ » ََلن ُ يَْدخ  َما َالَْمْسج دَُ َرج  ه  قُ  َاَْلَخرُ  وَُ َعاب دُ  َأَحد  َجان ُ َفاس   نَُمُ  َفيَْخر 

قُ  وَُ َالَْمْسج دُ  يقُ  َالَْفاس  دِّ قُ  َالَْعاب دُ  وَُ ص  َّهُ  َذل َكُ وَُ َفاس  لُ  َأن  َعاب دُ َالُْ يَْدخ 

ُف ي َالَْمْسج دَُ ه  ُف كْر  َُوُيَك ون  بَاَدت ه  ُب ع  ل  د  َوُم  ُف كُْ َذل َكُ َوُه   َرةُ َوُيَك ون 

ق ُ َُ َالَْفاس  َُالّلَ ر  َُفيَْستَْغف  َُعَلىُف ْسق ه  م  ن وب ُ م نُْ ف يَُالتَّنَد  خالصه مطلب .1ُ«هُ ذ 
دو وارد مسجد  هر، مرد که يکی عابد و ديگری فاسق بود که دو اين است
، دشود و عابصديق می، شوند فاسقپس از آنکه از مسجد خارج می، شوندمی

َّهُ  َذل َكُ»خالصه اين است که به جهت اينکه ؟ چرا. شودفاسق می  لُ يَْدخُ  َأن
بَاَدت هُ  َالَْمْسج دَُ َالَْعاب دُ  ُب ع  ل  د  َوُم  خود  ائما  د، گرفتار حجاب نوری بود، «َوُه 

ه توجهش ب، دانستاهل مسجد می، دانستشخصيتی می، دانسترا عابد می
اين بود که باالخره من اهل مسجدم و جای من همين جاهاست و اين توجه به 

های اما آن ديگری گرفتار حجاب. جايی که فاسق شد تا، او را گرفتار کرد، اين
 کجا يک فاسق، کجا اين فاسق زود متوجه شد که من کجا اينجا، ظلمانی بود

 شخصيت يک عابد شخصيت، محضر يک عابد کجا، اين مکان مقدس کجا و
ند و کجلسه به شدت تنبه پيدا می بزرگواری است و با مشاهده فضای آن

                                                           
ی شوند در حاليکی عابد و ديگرى فاسق بعد هر دو از مسجد خارج می شونددو نفر داخل مسجد می - 1

که فاسق صديق و راستگو گشته و عابد فاسق و فاجر گرديده و جهتش آن است که عابد در مسجد 
شود و در مقابل فاسق داخل بالد و مغرور آن واقع میداخل شده در حالی که به عبادت و فکر خود می

فسق و فجور خود نادم و پشيمان بوده و از خدا طلب آمرزش گناهان خود  شود در حالی که ازمی
 316، ص69، جربحار األنوا .کندمی
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های ظلمانی ها و حجابن گناهآکند از بابت حال استغفار پيدا می و شکندمی
 . شودیشود بلکه صديق منه اينکه عابد می وو از اين ر

 
 های تربیت نفس ثمرۀ برنامه، هاکنار رفتن حجاب

به معنای علوم  و دهندلذا مسئله تربيت نفس در واقع اينجا به ما علم نمی
 ها کنارها و حجاباينجا فقط پرده. شوداصطالحی چيزی به ما افزوده نمی

ا عليهم اوصيايات و سيره انبيا و واساتيد به استناد آيات و ر، بزرگان. دورمي
نه . ها کنار بروددهند برای اين است که حجابهايی که به ما میبرنامه، السالم

اما  .اينکه چيزی به ما اضافه شود و بخواهيم يک علمی به آن معنا پيدا بکنيم
اگر خدا توفيق دهد . ها استانواع و اقسام حجاب. گذارندها نمیاين حجاب

حجاب باشد که در آينده ما خيلی با اين  مان در موضوعاين جلسه ما بحث
  .ای عرض بکنم تا بتواند بحث را جمع و جور کنديک مقدمه. سروکار داريم

 
 ها در انساننقش قوۀ وهم در ایجاد حجاب

م ای دارد به نام قوه وهاز قرآن استفاده کرديم که فرمود انسان يک قوه قبال  
ها و يعنی آنچه که واقعيت. کندکه حقايق و مفاهيم را برايش واژگون می

و و  چيزهای ذهنیوآن ؛ دهدبرای او ذهنی نشان می، حقايق بديهی است
کودکی  همين قوه در دوران. دهدموهومی را برای انسان واقعيت نشان می

قوه که برای او يک اين ، عوالمات کودکی انسان در آن. خيلی قوی است
هرچه . ودشبزرگ می اين شخصيت مرتبا   کند که باشخصيتی را درست می
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له اين شخصيت ديگر شاک، شود اگر در مسير تربيت قرار نگيردبزرگ می
د کنیهم با يک خدايی زندگی م. کندشود و با او زندگی میوجودی او می

رود يک شود که هرچه جلو میخدا بزرگ می آنو در عالم موهومی با 
رود و هم يک شخصيتی که خدايی که خودش در وهم درست کرده جلو می

که اسمش را ، بزرگ شده و همان شده است وهم درست کرده و با آن آن
 .يعنی جزء وجود او شده است اما ضد او است؛ شخصيت کاذب ويندگمی
يک قلدری با استفاده از قدرتش برای ؛ های قبلعرض کرديم در بحثمثال 

گيرد و او را نوزاد يک مادری را از او می، ای بشوداينکه صاحب يک بچه
شود در دامن يک مادری که دشمن مادر بچه هرچه بزرگ می، کندبزرگ می

 يک مادری، يعنی قوه وهم او با مديريت چنين قلدر، است بزرگ شده است
مادر اوست اما در عالم  يعنی صورتا  . رايش درست کرد که ضد مادر اوستب

ست او را بعد از بي رسد که وقتی مادر حقيقیِ ضد مادر اوست تا جايی می، واقع
مادر  چون با آن؟ چرا. کندبه سادگی قبول نمی، سی سال به او نشان دهند سا

  .اش شده استجزء زندگی موهومی بزرگ شده است و اصال  
وقتی در بدن انسانی شروع به رشد ، آمدبه حساب نمی تخم انگلی که اصال  

 االن شد جزء بدن، با همين بدن بزرگ شد کرد و از همين بدن تغذيه کرد و
 . يک چيز عجيبی است. در حالی که ضد بدن او است، او

وهم  ۀحقيقتی ندارد و ساخت، شخصيت موهمومی با اينکه ضد حقيقت او است
حاال کندن اين شخصيت کاذب و . اما حاال شده خود وجود زندگی او؛ است
اين شخصيت . حقيقت واقعی خودش کار مشکلی است ندن او به آنارس
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خود وجود او اما يک ، جزء وجود او شده، بزرگ شدهاو کاذب عمری با 
 . وجود موهومی

ا آموز اول ابتدايی يبه يک دانش مثال  . بچه قوه خيالش خيلی قوی است
ری منی برايش لباس فاخؤيک م، کودکی پدرش تنگدست و فقير استهدم
خرد به کنند يا يک کيف خيلی قشنگی برای او میبه او احسان می، خردمی

مال  ار لحظه اين اما اين بچه از آن. دعنوان اينکه هديه بايستی ارزشمند باش
يف ببين چه کدهد که رود به دوستانش پز میوقتی مدرسه می. انددخودش می

اين قوه وهم اوست که برای او . های زيبايی دارمقشنگی دارم و چه لباس
برای  داند ورا مالک می خودبه طور جد  يعنی حقيقتا  ؛ مالکيتی درست کرده

 ُ با  .در حالی که عالم واقع چيز ديگری است؛ بالددهد و برای آن میز میآن پ
هديه داده با باباش با هم يک آن راکسی که  آنپيش  همان عادت وقتی اتفاقا  

 هم را به آن آقا داد[]نشان می هابه بچه که همان ادا و اطوار، وندشجا جمع می
 ،ببين من چه کيف قشنگی دارم که، دهدهم پز می او ۀدهد و به بچنشان می
اما او دارد کيف ، ودشن جا از خجالت آب میآپدر . چی هست يمهاببين لباس
]عذاب  دنجا دارآاما پدر بيچاره ، پز عجيبی، ک برتربينی عجيبیي. کندمی
 یهم به ک آن. مالک او نيست که. چون واقعيت چيز ديگری است. کشد[می

 او داده اهمين آقا که به او دلسورزی و ترحم کرده و اين ر؟ دهد[]پز می
او بيشتر از اين بايد پز  ددهاين اگر پز می؛ ها را دادهدر واقع او اين. ]است[
ولی اين قوه وهمش يک چيزی که از بيخ و بن وجود ندارد چنين ، دبده

 . است ت کردهسجدی برای خودش در را يک وجود جدیِ  اما آن، مالکيتی
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 کندخدادادی را امتیاز شخصی محسوب می استعداد، قوۀ وهم
در ، حیهای علم به اصطالها عرض کرديم در ميدانآنچه که در حجاب

های مختلف ديگر امتياز حتی در ميدان، های آموزشی علوم استقرايیميدان
نجا آچون ؟ چرا. شود در حالی که در تربيت نفس مصيبت استمحسوب می

ای العادهنجا يک نفر يک استعداد فوقآ مثال  . موهومی است با شخصيت خيالی
بنده خدای ديگری پنج يک ، دفهمخواند میبار می وقتی کتاب را يک، دارد

خب اين يک . خواهد مطلب را بفهمدبار اين مطلب را خوانده و تازه می
ش و تيز آقا خيلی باهو متيازی است که نسبت به آنايک ؛ امتيازی است ديگر

 يک کسی رفته باشگاه عضالت قوی. ودشفهم است و آنجا امتياز محسوب می
ه اين هم؛ اين امتياز است ديگر. راست برمی دارد پنجاه کيلو را يک، دارد

برای اين ، اندن مشغول کردهآهايی که مردم را با کنند رقابتمصاحباتی که می
 فنِ  ،عضالتم از تو ممتاز است، ترمخواهد بگويد من از تو ممتازاست که می

روز بيچاره دي، فالنی در زندگی پيشرفت کرده است، من از تو ممتاز است فالنِ 
ای مجهز و الی کرد االن در خانه دوطبقهنمور زندگی میای رهدر زيرزمين اجا

ای ضشود در فشود و امتياز حساب میهمه اينها که پيشرفت حساب می. آخر
 . یچه مصيبت بزرگ؛ تربيتی نفس مصيبتی است

 
 اشکال اصلی در احساس مالکیت انسان نسبت به استعدادهاست

يدن زود فهم و ننفس باهوش بودنه اينکه ؛ دقيق مطلب اينجاستنکتۀ اما  
يف اين يک ک. اين يک لباس فاخری است. اين نعمت خداست، مصيبت است
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اين  ،ن که مصيبت استآ. نفس اين خيلی هم ارزشمند است. مدل بااليی است
کند من که توهم می است اين آقای پهلوان موهومیِ  خيالیِ  که شخصيتِ 

ت اين مصيب، حجاب خطرنا اين ، اين احساس مالکيت، عضالتم قوی است
ز اين آقای پهلوان يکی ا. برای اينکه واقعيت غير از اين است. بزرگی است
افتد کشد میدرجا دراز می، های مغزش در ميدان مسابقه آسيب ببيندمويرگ

ميرد اما به اختيار از خجالت آنجا می. خواهد اينجوری بشودزمين با اينکه نمی
ن اينکه م نفِس . يک چيز موهومی بود، ستمالک خودش ني، خودش نيست

فهمد اين خيلی نعمت بزرگی باهوش هستم و با يک مطالعه همه چيز را می
کند و شخصيت کاذب خيالی را برای خودش اما اينکه انسان توهم می. است

 یاهوشکند که من آدم بتوهم می. اين مصيبت بزرگی است، دانديک امتياز می
 . بزرگی استاين مصيبت ، هستم
 

 راضی بودن به وضع موجود، بزرگترین مصیبت
يبَةَُ الَُ»: فرمايدها میامام باقر عليه السالم مربی حقيقی انسان ص   اْست َهانَت َكُكَُ م 

ُ نْب  َضاكَُ وَُ ب الذَّ َُالَّت يَُأنَْتَُعَليَْها ر  حضرت به عنوان يک مصيبت . 1«ب الَْحالَة 
صُ » ويد که حادثه گاگر کسی می؛ مصيبتی نيست در عالم يعنی اصال  ، «يبَةَُالُم 

، دمورشکست ش، فالن مريضی اتفاق افتاد، ام اتفاق افتاددلخراشی برای بچه
هيچ مصيبتی نيست . آيداينها مصيبت به حساب نمی، ام فالن شدخانه

                                                           
 260، ص26. الوافي، جتشمردن گناه و دلخوش کردن به وضع موجود نيس کمصيبتی چون سب - 1



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

201 

ُ كَاْست َهانَت َكُ» نْب  شماری و به حالت وضع را سبک می ]گناهان[، «ب الذَّ
 . اين مصيبت است. خودت راضی هستیموجود 

 بشوند ن جمعاانشناسان غرب با همه امکاناتشور که انی استواين بحث دقيق ر
. تممکن نيس، ن حل کنندابخواهند عبارت را با نگاه تجربی علمی خودش و

اينها از . شناسان حقيقی عالم استاز ادبيات انسان. اينها از ادبيات وحی است
معنای  آنها اصال  . کندشناسی میما را انسان کهد اريک سرچشمه ديگری د

 ؛ معنای رضا، با اين ادبيات آشنا نيستندرا حال 
ه يک وقت در کنار استفاد؛ کنيممنديم و استفاده میبه نعمتی بهرهما يک وقت 

. نيممثالی عرض ک. کنيم که خيلی ظريف استيک حال ديگری هم پيدا می
، دهندش آب خنک و شربت میيقتی که براو. يک آقايی خيلی تشنه است
ه با دهد کيک حالی هم به او دست می، کنداين ضمن اينکه رفع تشنگی می

يعنی  رضايت. آن حال رضايت است. دقت بيشتر اين حال را بايد کشف کرد
اينکه موافق طبع او . يعنی االن آن آب خنک گوارا موافق طبع او است؟ چه
کند که اين جدای از مسئله استفاده از يک پيدا میطبع او يک حالی ، است

ين ا. کنديک فرحی پيدا می. نعمت است که اين بحث مفصل خود را دارد
نسان اين که برای ا. ای است که از يک نعمتی برده استبر آن بهره ۀفرح عالو
 .يک امتيازی موهومی که برای خودش پيدا کرد ۀآورد به خاطر بهرفرح می

اين ، فرح و آن حال رضا و آن حال احساس مالکيت برای خودمصيبت آن 
 . شکستن اين حجاب خيلی کار سختی است. حجاب خطرناکی است
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ن کاری اهای خاص خودشها و تربيتبزرگان با برنامه، در مباحث فطری
سواد است خيلی زود بی کسی که. ن حجاب از بين برودآخواهند بکنند که می

سوادم تا کسی که با سواد است خيلی سخت متوجه بی شود که منمتوجه می
فهمد که من کسی که مريض است خيلی زود می. سوادمبی شود که منمی

ی در فضای سالمتی زندگ کسی که مريضی پنهان دارد و کامال  . مريض هستم
 . مريض هستم دکند خيلی سخت است که احساس کنمی
اين آيه را استفاده کنيم تا عرايضمان من درآوردی  کا  رَ بنده از خود قرآن تب 

از هم بُ«الُتَْحَسبَنَُّ»در سوره آل عمران ، فرمايد قرآنچقدر صريح می. نباشد
وَنُب م»؛ کيد فراوانأخودش هم با ت، وهمی ۀآن قو ُالَّذيَنُيَْفَرح  اُالُتَْحَسبَنَّ

ُيَْفعَُ ُلَْم ُب ما وا ُي ْحَمد  َُأْن ب وَن ُي ح  َُو ُمُ َأتَْوا ُب َمفاَزة  ْم َّه  َُفَلُتَْحَسبَن َنُل وا
َُأليمُ  ْمَُعذاب  َُوُلَه  َُواأْلَْرض ُ»؟ چرا. 1«الَْعذاب  َماَوات  ُالسَّ ْلك  ُم   َّ  2«َولل 

 
 : الؤس

وری ن، صادق عليه السالم که علم ميک حديثی که جلسه آخر فرموديد از اما
خداوند به چه . دهداست که خداوند در قلب هر کسی که بخواهد قرار می

گی در زند، شودکسی که اين نور به او عطا می؟ کندکسانی اين لطف را می

                                                           
 مردم به اوصافکردار زشت خود شادمانند و دوست دارند که از ه ای پيغمبر مپندار آنهايی که ب - 1

ای که هيچ در آنها وجود ندارد آنها را ستايش کنند البته گمان مدار که از عذاب خدا رهايی پسنديده
 188سوره آل عمران، آيه .دارند که برای آنها در دوزخ عذاب دردنا  خواهد بود

 189سوره آل عمران، آيه  .خدا است مالک ملک زمين و آسمان - 2
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ها و ش چه مشخصهياش و در برخوردهارا زمره و زندگی اجتماعی
اين که درجه عالم از زاهد باالتر است و از خون شهيد ؟ هايی داردويژگی

 .ماييداين را بيشتر تشريح بفر؟ اين چه عابدی است؟ باالتر است
  

 : جواب
رای مقدماتی هستند ب، کنيممیعرض ن هايی که اآلعرض کرديم که اين بحث

 نهاايدر واقع . شوداالتی که االن مطرح میؤهمين س توضيحات تفصيلیِ 
      به عالوه اينکه توضيحاتی که . های آينده استها و فهرست بحثسرفصل

، االت استؤپيرامون اينگونه سشود و ها باز مین شاءاّلَله در اين سرفصلإ
يعنی آنچه که بزرگان برای رشد و . بخشی مربوط به فضای عملی است

های نظری در جلسات آتی ان شاءاّلَله خدا بحث، اندشکوفايی فطری فرموده
ايی شکوف ازهای عملی ان شاءاّلَله خواهد بود که شوبخواهد همراه با يکسری ر

االت ؤآنها بيانگر پاسخ اين س، شودمیاستعدادهايی که باز  و فطری درونی
اهند االت ما را تعيين خوؤخواهند بود و آنها با آن ادبياتی که دارند حتی نوع س

 ریوبنده خيلی خالصه مطلبی را يادآ و حاال اجماال   کرد و جهت خواهند داد
 . کنم ان شاءاّلَله مفصلش باز خواهد شد
ند خواهد نازل که اين عالم پايين میخدای متعال وقتی انسانی را از عالم باال ب
ی که هايهمه آن زيبايی ابتدائا  ، شودو به صورت يک نوزادی از مادر متولد می

بالقوه در او وجود دارد ]به صورت[ ، آن برای انسان فرمودهرخدای متعال در ق
زندگی که از اين لحظه که در اين عالم  ۀاين ادام. اندو آنها با او با هم آمده
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او  خواص و کنندکند هرگونه جهت پيدا میاين قوای باطن شروع می، افتاد
با ، آيدفرض بفرماييد هر نوزادی که به اين عالم می مثال  . کندظهور و بروز می

مقداری از . خودش مقداری از درجه حرارت بدن را با خودش آورده است
 رکت عضالتبه تناسب اين حی مقدار. حرکت قلب را با خودش آورده است
. ها با خودش آورده استها و رگقلب جريان خون را در کليه مويرگ

 ا خود[]بای را که بتواند گريه کند و دست و پا بزند و بمکد مقداری از قوه
ما از اين به بعد است که اين بدن در چه شرايطی قرار بگيرد يا ا. آورده است

 کورمراقبتی حتی بی اما در اثر، به مرور آن چشمی هم که خيلی هم تيز بين بود
. کر بشود ،مناسبۀ آن گوشی که خيلی تيزشنو هم بود در اثر عدم تغذي. بشود

مراقبتی و سوء تغذيه بی توانست بشود در اثرای که قهرمان جهانی میاين عضله
توانست بلند شود و تکان اين عضله ضعيفی که نمی، و يا برعکس. فلج بشود

االن يک پهلوان قهرمان ، ن در اثر تغذيه و تربيت خاصبخورد به مرور زما
توانست حتی يک مدادی را به دستی را که نمی. مسابقات جهانی شده است

 . کند[]بلند می دستش بگيرد االن پنجاه کيلو وزن را
جسم ما خداوند بدون استثنا آورده است ر آنچنان که د، اول ۀپس آن جوهر

دارد وضعيت خودش را يا به سمت درجه وجودی باال و در مسير اين عالم اين 
اين ديگر انتخابش با او است که از سن . بردبرد يا درجه وجودی پايين میمی

کند تکليف به بعد عالم نفس هم با اختياراِت آن قوای اوليه اين را شروع می
های بههها اينجا شالبته اينجا بحث خيلی مفصلی است و بعضی. رشد دادنبه 
پيش آوردند را قدر و های قضا ها بحثبعضی؛ اندپيش آوردهرا و اختيار  جبر
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از مادرش  واند که انسان شقی است های حديثی هم آوردهها بحثو بعضی
همينطور  ،که سعيد بوده یسعيد است از مادر. که شقی تولد کرده است تا آخر

. ی دارندهايرگان بحثو در اينجا بز، تولد پيدا کرده در شکم مادر سعيد بوده
کند و مسائل رضوان اّلَله عليه برای اين حديث اشکال وارد می ممرحوم اما

 باز های بعداما خالصه اين است که ان شاءاّلَله در بحث. خيلی گسترده است
 راتبشمهر انسانی از هر مقدار عقلی که برخوردار است چون عقل . خواهد شد

ی گياهان و حتی موجودات زنده تو حآنقدر گسترده است که حتی حيوانات 
بحث حديث عقل و جهل در سايت ندای  در مفصال   اين گيرد کهرا هم می

 . پا  فطرت يک مقداری توضيح داده شده است
آن مقدار عقل برايش ، مند استمقدار عقلی که بهره به هر حال انسان از آن

 از او. استيعنی برای او حجت ، کند که بايد اينطور عمل کنیحکم می
ا از او نخواستند که شم؛ نخواستند که شما عمل حضرت سلمان بجا بياوريد

ر هيچ اينجا ديگ. گفتند همين مقدار عقلی که داريد؛ عمل ابوذر بجا بياوريد
آن همان مقدار قوه اوليه ، کار ببريده اگر شما آن را درست ب. ای نداريدبهانه

ند کاو چقدر دارد رشد می. ه بوداست که در عضله يک کود  قرار داده شد
 . ای که بايد کشيده بشودنقطه کشاند به آنمیو 

يم دزدی يک ت. مثالی عرض کنم سريع ان شاءاّلَله بعدها گسترده باز خواهد شد
آوردند و سهممی و دارنديک چيز کالن را برمی، کنندروند يک دزدی میمی

آنها  از آن يک، هستند باالخره شريکی از آنها که . کنندشان را تقسيم می
نمیشود و اين را بررفيقش متوجه می. دزدداز سهم رفيقش می و بودهتر شرور
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شود لو بدهد و زندان هم حتی آنقدر که حاضر می؛ تابد و بهش برمی خورد
ولی اين رفتاری که رفيقش با او کرده خالف صداقت سهم او را دزديد ، برود

کنيم که فالنی ال میؤاز او س ا  ما وجدان. ين ناراحت استو به او کلک زد از ا
َ نمی. همين مقدار عقلت؟ دزدی خوب است يا بد است ر گوييم تو يک آدم خي

تواند بگويد دزدی کار او نمی. همين مقدار عقلت، چه و چه باشدو ايثارگر 
را چ؟ تابد و چرا همچون عصبيتی پيدا کردچون اينجا برنمی؟ چرا. خوبی است
يعنی اين مقدار عقل ؟ ]تالش کرد[حد برای دفاع از حق خيالی خودش  تا آن

، فهمدپس برخالف چيزی که می. فهمد دزدی بد استدر او است که می
. دانم اين کار بد استنمی تواند بگويد مننمی دهدکاری که دارد انجام می

 . کردکرد رشد میپس همين مقدار اگر رعايت می
اين . شد تدريجی است و کم و زياد است بحث ديگری استحاال اين ر

بحث خيلی مفصلی . اندازدخودش آگاهانه دارد خودش را به وضع بدتر می
فطری  هایهای حجاب يکسری بحثاست ان شاءاّلَله تعالی بعد از اينکه بحث

 . اياتوشود از محضر آيات و رشاءاّلَله استفاده میباز شد ان
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 جلسه یازدهم
  

 یازدهمجلسه 

 تشخیص حجابهای نورانی 
 با معرفت نفس
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َو َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ   َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضیاللَُّهمَّ . نَستعيُذ بِاّلَله
د د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ

ْ اَللَُهمَّ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ   ُهْم َجميعا  الَْعن
يِن ِإيَّا َ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله

راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيْرِ  ْ  نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ َمغُْضوِب ال
الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 
 تعریف حجاب ظلمانی و حجاب نورانی

حجاب يکی از مسائل بسيار مهم و پيچيده ، موصوع بحث درباره حجاب بود
رسد که اين جلسه هم در تربيت نفس است و به خاطر اهميت آن به نظر می

های پيچيده در کاریريزهشاءاّلَله به فضل الهی اين بحث ادامه پيدا کند تا ان
  .السالم ]حل شود[مسير نفس از طريق حجاب به برکت اهل بيت عليهم

عرض شد که يک حجاب ظلمانی هست که اين حجاب ظلمانی با تنبهی که 
 کند و اين تحولاثر عميقی در او ايجاد می، اين تنبه، کندشخص پيدا می

آن ، تر شوداری عميقگيرد و هرچه اين بيددرونی خيلی جدی انجام می
رسد که فرمايش امام باقر تر شده و کار به جايی میدلشکستگی عميق

السالم دربارٔه آن دو مرد که يکی فاسق بود و با آن بيداری وقتی از مسجد عليه
آيد و آن ديگری که عابد بود و حجاب نوری صَديق بيرون می، آيدبيرون می

اش قدر سخت است و فهم و بيداریصش آنتشخي، عابد او را گرفتار کرده بود
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ی هايها هم ما نمونهدر جبهه. شودچقدر سخت است که منتهی به فسق او می
چه و الابالی سرکو، بودند اشخاصی که شرابخور بود، داريم در جريان انقالب
ی بيداری تا عمق دلشکستگ، کندهمان که بيداری پيدا می؛ يک آدم هرزه بود

 های جالبیدر تاريخ هم نمونه. رسدان که به مقام شهدا میآنچن، و پشيمانی
 ؛داريم از بعضی از بزرگان اهل معرفت که منقلب از اين حجاب تاريک بودند

 . اما در حجاب نوری کار خيلی سخت است
به همان مقامات ، توان گفت که در حجاب ظلمانی با همان انقطاعخالصه می
تا اين ، خواهدکمال انقطاع را از خدا می ،اما در حجاب نوری. رسدبلند می

تازه چقدر اين حجاب ، حجاب برايش معلوم شود و بعد از معلوم شدن
های ست که البته در بحثابحث قابل توجهی ، دلشکستگی جدی ايجاد شود

 اينها در اين راستا يک، آينده در خصوص همان شخصيت کاذب که بحث شد
 . شود[]بحث می هادر آن برنامه شاءاّلَله جا انمباحثی هست که يک

 
 ؟ چرا تشخیص حجاب نوری سخت است

ال و روش کار ؤلذا به مرور همين س؛ ستامان در مقدمات بحث حاال ما فعال  
در حجاب نوری که تشخيص خيلی . را از محضر بزرگان استفاده خواهيم کرد

 .از باب اين است که صورت مسأله يک صورت مقدسی هست، سخت است
 تعقيبات، خب دائما  در نماز اول وقت و سجاده، يک نفر اهل نماز است مثال  
اين نه اينکه برايش ُعجب بيايد ؛ ]است[ حال نمازخوانی، مقدمات نماز، نماز

نه اينکه ؛ که ديگر خطرنا  است آن، که من عجب آدم اهل نمازی هستم
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عقيبات است و با ت اينجور توهم بکند که من مثال  از ديگران نمازم خيلی مرتب
جب که عُ  اين؛ شودفالنی نماز صبحش قضا می؛ خواندفالنی نماز نمی؛ است

ُالْع ْجبُ »: فرمايدالسالم میامام صادق عليه؛ است و خطرنا  است َُمْنَُدَخَله 
 . بيچاره اينجور خودش را به هالکت انداخته است، 1«َهَلکَُ

دَُّ»: فرمايدالسالم میامام باقر عليه ُ يلََُسب ُ س  فَُ الع ْجب  ُالنَُّ ةُ ب َمْعر   اصال  ، 2«ْفس 
بحث ما در اين نيست ؛ بحث ما در عجب نيست؛ بنندیمراه معرفت نفس را 

که خودش به خودش باورش  همين !نخير؛ که ببالد برای اينکه اهل نمازاست
طوری که اگر کسی به او بگويد که آقا برو . شده است که من اهل نماز هستم

ويد گمی؟! مگر من اهل نماز نيستم !ال بشود که عهؤبرايش س، اهل نماز باش
درحال نماز و در ؟ بينی که تمام وضع و اوضاعم دائما  در نماز استمگر نمی

، خوانم و اهل نماز هستماين که من نماز می؟ غيره است حال دقت در نماز و
ک ي؟ چرا؛ اب استهمين حج، کندباين احساس را کسی دربارٔه خودش پيدا 

خواهد تا متوجه باشد که اهل يک معرفت عميق می؛ خواهدمعرفت ويژه می
آن نماز علی ؛ آن نمازی که قران فرموده است؛ السالم استعلی عليه، نماز
ادعای بزرگی هست ؛ السالم هستآن مال امام حسين عليه. السالم استعليه
َلةَُ»که  َُانََّکَُقدَُاَقمَتُالصَّ ت يک معرف، اهل نماز آن حضرت است، «َاشَهد 

د آنوقت به خودی خو، که وقتی متوجه از طريق معرفت شود؛ طلبدعميق می
 ،چه اهل نمازی؛ کشد که اگر کسی گفت آقا التماس دعاخجالت می اصال  

                                                           
 313، ص2، جالکافي .شود  ی فراگيرد هالهر که را خود بين -1
 162، ص75، جبحار األنوار .راه خودبينی را با خويشتن شناسی بر بند-2
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ی يک برا کمااينکه مثال  ؛ کشدريزد و خجالت میاز درون می، ماشاءاّلَله چنانی
؛ شود ولی هيچکس خبر نداردکه دارد اخراج می نفر دانشجوی مشروطی

 شان يک نفردر طايفه؛ داننداو را خيلی آدم بزرگی می، اشخانواده، پدرش
ف اين آقازاده تعري از پدرش بيايد و، حاال پيش استادشان، بود آن هم اين آقا

مند در طايفه ما يک دانش بکند و بگويد که پسر ما چنين است و چنان است و
کشد و از درون چنين هست و آن آقا پسر هم آنجا دارد از درون خجالت می

 . ستابيند که قضيه اينطور نيست و قضيه چيز ديگری چون واقعا  می؛ ريزدمی
 

 لزوم داشتن حد معرفتی باال برای تشخیص حجاب نورانی
تازه اگر اين ؛ کندپاره خواهد که اين حجاب را يک همچون معرفتی می

حجاب را بدَرد آيا مثل آن حجاب ظلمانی که درون او را متالطم کرد تازه به 
که  پس وقتی. البته اين بحث خاص خودش را دارد؟ اين اندازه توانست برسد

ِ ، کند من استادمهمين که احساس می، م هستيک عالِ   ،من محققم، مممن عال
يم به ديگران توجه کن؛ د حجاب ظلمانیشوآنکه میها؛ جب بيايدنه اينکه عُ 

ه جب کشود عُ آنکه می؛ من چنينم و چنانم؛ ترمدر طايفه که من از همه موفق
؛ بحث اينها نيست؛ های ظاهری خودشتعجب کند بر پيشرفت. خطرنا  است
گويد بحث اين است که در درون خودش به خودش می. از اينها پا  است

من يک فرد انديشمند و دانشمند و دارای  !ديگرکه باالخره واقعيتی هست 
خب ؛ اختراعات فالن و موقعيت بهمان و يک استاد موفق چنان ]هستم[

ی من يک کس؛ باالخره يک واقعيت هست. ول بزنمگتوانم که خودم را نمی
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يک معرفت خاصی ؟ چرا؛ گذارد که راه باز شوداين حجاب نوری نمی. هستم
در  ،خواهد که متوجه باشد در محضر اسم عالممی يک معرفت ويژه؛ طلبدمی

در محضر علماء به حق که حاضر و ناظر بر همٔه ، محضر اسم حضرت حق
در ، الغيوبدر محضر عالم، هستی و ناظر بر وجود درون و برون من هست

در محضر ؛ آيممن اصال  هيچ هم به حساب نمی، الغيب و الشهادةمحضر عالم
خواهد که اين يک همچون معرفتی می؟! از خودم دارماو چه احساسی خودم 

؛ دچقدر بتواند اين اثر خاص را ايجاد بکن، حجاب بشکند و تازه اگر هم بشکند
خيلی آدم پا  و ، بدن قوی، عضالت قوی، يک قهرمانی يا يک پهلوانی
همٔه  ؟رود برای مبارزات و مسابقاتاما اينکه چرا می، جب نيستاهل عُ ، متدين
ران اسم کشور اي، خواهم اسم کشورم راآقا من می: گويدرا برای اينکه می اينها

، رگشخصيت بز، يک همچون آدم پيشرفتٔه فکری؛ را در دنيا معرفی کنم
خواهم اسم کشور ايران را گويد میمی؟ رویپرسيم آقا چرا میوقتی می

ردم م اما اآلن؛ خوب رشد کردی، گوييم خيلی خوب آمديدمی؛ ]معرفی کنم[
در بين مردم خودمان يک و  کشور ايران بدانند که من چه شخصيتی هستم

 خواهد که توجهمی ويژهيک معرفت . اين شد حجاب؛ جايگاهی پيدا بکنم
خواهم اسم ايران مظلوم را کند که من عبد خدا هستم و برای بندگی خدا می

اال ح؛ باشند نه اينکه مردم به من چه احساسی داشته؛ در دنيا ]معرفی کنم[
بگذريم از اينکه عوامل قوت جسم را شخص متوجه باشد که اگر من که 

 چه، بريزد ن طرفو آ ن طرفيک سلول از مغزم اي، کنمادعای پهلوانی می
های ديگر ی که عرض کرديم در جلسات قبل در ميدانه امورو بقي؟ شوممی
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اينها ، يت نفسدر مسير ترب، شودبرای انسان امتياز و پيشرفت محسوب می
 . شوندمصيبت محسوب می

 
 راضی بودن به وضع موجود خود، بزرگترین مصیبت
يبَةَُ الَُ»: فرمايدالسالم میامام باقر عليه ص  ُ كَاْست َهانَت َكُ م  نْب  َضاكَُ وَُ ب الذَّ  ر 

َُعَليَْها َُالَّت يَُأنَْت عرض . کندحضرت به عنوان مصيبت بيان می، 1«ب الَْحالَة 
من  ؛آيد که من چه آدم مقدسی هستمجب نمیبرايش عُ ؛ جب نيستکرديم عُ 

جب عُ ؛ ای هستمالعادهمن چه آدم نويسندٔه فوق؛ چه آدم سخنوری هستم
 فرمايد به حال وضعحضرت می. هالکت هست اگر ُعجب بيايد که؛ آيدنمی

ای را يک رزمنده؛ بازی هستاين شکلک. احساس رضايت دارد، موجودش
 ها چهارتا چوب دستشانبينيم که در کوچه بيايد مثل بچهنمیوقت ما هيچ

 ن طرفآيکی آنجا بخزد يکی ؛ بگيرند و شکلک جنگ آنجا درست بکند
بازی  چون اين شکلک؛ هرگز اصال  . يکی آن طرف الکی سنگر بگيرد؛ بزند
کنند و فرماندهی آن چهارتا اما چهار تا بچه واقعا  آنجا سازماندهی می. هست
ک ای که ييک بچه. کندکند که بر آنها فرماندهی میاقعا  کيف میبچه و

ارش بندد و سوماشين پالستيکی را به لحاظ غلبٔه وهمش يک نخ به آن می
بيند و بر آن وضع موجودش راضی هست شود و واقعا  خودش را راننده میمی

کند و مسافر پار  می؛ برد از آن لحطه قشنگو خوشنود است و لذت می

                                                           
 260، ص26. الوافي، جتشمردن گناه و دلخوش کردن به وضع موجود نيس کمصيبتی چون سب -1
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ه خودی ب، آن معرفت وقتی باز شد؛ يک شکلک رانندگی هست، کندسوار می
اين وضعم شکلک ، بيند که اين جای رضايت و خشنودی ندارد کهخود می
 .شود که چيزی شدمنه جای خوشنودی که به خودم باورم می؛ بازی هست
آن هم . کندالسالم اسم اين حالت را مصيبت معرفی میامام باقر عليه

يبَةَُالَُ» ص  الن های ديگر که مردم اين را فالن حادثه و فيعنی در برابر مصيبت؛ «م 
شود که حضرت اصال  آنها را معلوم می؛ دانندمیجريان ناگوار که در عرف 

 انسان به حال موجودش در برابر چنين وضعی که؛ کندمصيبت حساب نمی
 . راضی باشد

 
 استجهل انسان به گناهان خود ، بزرگترین گناه

السالم بيت عليهمهای بعد استفاده خواهيم کرد از محضر اهلشاءاّلَله در بحثان
رذائلی ، مشکالتی داريم، هايی داريمضعف، هايی داريمکه ما چقدر عيب

ناس شالسالم اين انسانموال علی عليه. داريم که برای خودمان پوشيده هست
ي و َالَْمْرءُ  َجْهلُ »: فرمايدمی، حقيقی ن وب هُ  َأكْبَرُ  م نُْ ب هُ ب ع  کسی که به عيب، 1«ذ 

خود اين از ، هايی او را فراگرفته استهاش هنوز خبر ندارد که چه عيب
 خواهد پشتمی شود يک فرد مثال  چطور می. های او هستبزرگترين گناه

م و مجلس فيل، تمام دم و دستگاه مرتب و همه چيز مجهز، تريبون سخنرانی کند
اين آقا هم که به خودش متکی هست که من باالخره يک انديشمند ؛ معظم

                                                           
 ۴19، ص7۴ر، جبحار األنوا. هايش بزرگتر است از گناهانشنادانی مرد بعيب -1
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جلسه  قا بعدآ. ]هستم[ نظر با چنين مشخصات و مختصاتیمهم سخنور صاحب
است که  بيند که متوجه نشدهمی، آوردآيد در خانه و لباسش را درمیکه می

 چيز عجيب و مثال  و ، اشيقه يا يک خمير دندان پاشيده شده روی لباسش
 ای دستش کثيف بوده ويا متوجه نشده است که بچه؛ شودغريبی ديده می

مردم هم که به . اش يک حالت بدی داشته استهمينطور آمده و زده که يقه
 ،جناب محقق، جناب سخنور، گويند جناب استادگذارند و میاو احترام می
. گويدنمی چيزی، ولی به احترام او هيچکس، بينندهمه هم که می. جناب فالن

بدتر از آن اينکه ؟ کندآنجا چه وضعی پيدا می، آوردوقتی که لباسش را در می
. کردمبابا من هميشه موقع بيرون رفتن به آيينه نگاه می؟ چرا من متوجه نشدم

. چه قضايی مرا گرفت، دممدفعه با عجله آاين. کردمهمٔه وضعم را براندازی می
مثال  يک آب دماغی يا ؛ که گناه نکرده که درحالی، ريزدور به هم میه طچ

ميز بود ت وتر  هميشه؛ خب اتفاق هست. گناه که نشده است؛ يک گِلی هست
  .گناه که نبوده؛ عمدی که نبود؛ دانستهو يک وقت هم اتفاق هست و نمی

 ،جماعت اينطور !گفت بلهمی؛ دادخودش نمره می بهچطور آدم تا آن لحظه 
االن که اين يک ذره از . دی من اآلن در کجاهاستسی، فيلم گرفتن آنطور
کجا رفت اين ؟ کجا رفت اين از خود راضی شدن، عيبش را متوجه شد
هايی من دارم در عيب: فرمايدحالی که حضرت می در؟ شخصيت موهومی

از  ويکی از برکات معرفت نفس  درونم که برای خودم پوشيده است که اصال  
يت نفس اين نيست که ما فالن کرامات و کشفيات و عالئم موفقيت در ترب
تا از اين رذائلم بر خودم  بلکه اين است که چند؛ مان رسيدقدرت به دست
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، دانستمنمی، شد که اينها برای من عيب استکشف شد که تا ديروز باورم نمی
ها را ]از بين خواهند اين حجابمی، در مسير تربيت نفس. اين کشف شود

 . ببرند[
 

 های پرهیزگار در کالم موال علی علیه السالموصف انسان

تَّقينَُ-»: فرمايدالسالم میموال عليه ُالم  َفة  مُمُ ُ-فيُص  ه  س  نف  مُأل  ،ُتَّه موَنَُفه 
شف قوَنُ مُم  هايی هستند که هميشه از حجاباينها يک انسان، 1«وُم نُأعمال ه 

آن امتيازاتی که خودش به خودش تلقی  و ازمواظبند . ترسندهای نوری می
و مردم هم که او را به خاطر اين امتيازاتش نمره ، کرده و نمره داده است

زنند و درون خودشان هميشه به خودشان هميشه تهمت می. نگرانند، دهندمی
در  ؟قهرمان هستی يتتو کجا؛ ول نزنگنفس مرا ای گويند[]به خودشان می

تادی دانی که چطور افنمی؛ ت ]خبر نداری[از خروپفَ ، افتیخواب که خسته می
آنجا خودت ، رویوقتی قضای حاجت می. در زمين و در چه وضعی افتادی

 ،اگر دو روز آب پيدا نشود. را بشناس که تو باالخره مولد چه وضعی هستی
 . اوضاع و احوالدر نجاسات و در  شودات تبديل به چه میحاال ببين زندگی
در  ؛احترامی داشت کهای يک سرپرست خانواده؛ عظيمی بود يک شخصيت

روزگار او را در يک امتحانی  ووری شد طاواخر اين بيچاره به خواست خدا 
ی تقريبا  اطرافيان رفتند و ديگر کس؛ آيد برای مؤمنينقرار داد که پيش می

                                                           
 193هخطب ،نهج البالغة .هاى خويش هراسانندسازند و از کردهدر وصف پرهيزگاران خود را متَهم می -1
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اين بزرگوار ديگر در مغزش آن سلول. رغبت نکرد که از او پرستاری کند
يک وقت ديدند که اين آقا بدون ، کردقاطی می، های مربوطه از کار افتاده بود

کند با آن وضع عجيب که يک لباس آمده در وسط کوچه دارد تخلَی می
ه بابا گويند کبرند خانه و بعد به اطرافيان او میها او را زود میکسی از همسايه

اين شخص ؛ اتی داردور حرکجباالخره برای خود شما زشت است که او اين
ه چه شد که شما از دستش خست؛ زمانی شخصيت قابل توجه و بزرگواری بود

اول به خود شما ، کنداين هرکاری که می؟ شديد و او را رها کرديد
ه نفس ب. بيند و متوجه نيست که چه خبر استخودش هم که نمی. گرددبرمی
 . ترسندزنند و از اعمالشان مییماتهام 
 

 از فضل و رحمت خداوند است، ستهر چه ه

ُماَُزكي» َُعَليْك ْمَُوَُرْحَمت ه  ُالّلَ  َُأبَدَُوُلَْوالَُفْضل  ُم نْك ْمُم ْنَُأَحد  ًاَُوُلك نَّ
َُعليمُ  َُسميع  َُوُالّلَ  ُي َزكِّيَُمْنُيَشاء  َ امتيازی که رأس همٔه آنها  هر؛ 1«الّلَ

، دخب اگر فضل خدا نبو، جهت  پاکی از هر، پاکی است، تزکئه نفس است
يک  .دانست يعنی چههيچ احدی اصال  بويی از پاکی را نمی، و رحمتش نبود
شايد يک ؟ فهمد که خدا اين را چرا در لجن قرار داده استزالو چه می

اين يک صورت از در لجن زندگی ، انسان ببينای حکمتش اين است که
ز ا، قدار معرفت پيدا کردیتو اين م. برد از لجناما او لذت می. کردن است

                                                           
شد و ليکن خدا هر کس را می و اگر فضل و رحمت خدا نبود احدی از شما پا  و پاکيزه نمی -1

 21ت. سوره نور، آيهکند که خدا شنوا و دانا اسخواهد منزه و پا  می
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]زندگی  انسان جور ديگر در لجن رذائل خودشگرنه و. کنیلجن فرار می
تا متوجه باشد که ، های گوناگوندر حجاب، بردت میذن لآکه از  کند[می

 . شداين پاکی حاصل نمی، اگر فضل خدا نبود
 

 وصف جهل در کالم موال علی علیه السالم
: فرمايدمی. بندی شودمان جمعاز بحثبخش تا ايناين روايت هم عرض کنم 

ُ َأْعَظمُ » نَْسان ُ َجْهلُ  َالَْجْهل  هُ  َأْمرَُ َاْْل  ُ؛ 1«نَْفس 
السالم علی عليه اين خيلی کالم بلند از موال؛ 2«َجاَهَدَها نَْفَسهُ  َعَرَفُ َمنُْ»

آن جهلی هست که شخص خودش خودش را هنوز پی ، باالترين جهل؛ است
يگر د، «اجاَهَدهَُ»، اگر کسی متوجه باشد؛ که چه حقيقتی است نبرده است
زند شب و روز به دنبال اين است که اين معرفت دست و پا می. گيردآرام نمی

 . برايش باز شود
حاال بنده از فرمايش امام صادق . تری استبحث دقيق مقداربحث حجاب يک 

؛ کنم ای عرضيک مقدمه قبل از آن. السالم يک مطلبی را استفاده کنيمعليه
 ما را بهخداوند متعال از روی فضل و رحمت و عنايت و کرم خودش وقتی 

ها که هر کدام در قوه وهم و جهل و تاريکی و همٔه اين آورد واين دنيا 
نعمت  يک. محجوب کرد، های عجيب و غريب و خطرناکی هستندحجاب

م ن يک امر بديهی هدانيم ايما نمی؟ بزرگی بود چرا حکمتش پيش خداست
                                                           

 189، ص1، جغرر الحکم و درر الکلم .نفس خودنادانی، نادانی آدمی است بهبزرگترين  -1
 583، ص1، جغرر الحکم و درر الکلم .خيزدبا آن برمی ههرکه نفس خود را بشناسد به مجاهد -2
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شود همان لحظه پوشيده شد به همٔه که هر کسی که وارد اين عالم می هست
 . ترين صورت خودش و جهل و غيرهقؤه وهم به غليظ. هااين حجاب

 
 عامل وجود حجاب برای انسان، محدودیت ظرفیت انسان

عته اين انسان چند سا، ها نبودشايد يک وجهش اين باشد که اگر اين حجاب
رای ب. شدشد و درجا نابود میبا حقيقت کمال مواجه می، هکه به اين دنيا آمد

چون[ ]. آيات و روايات مفصل داريم که در وقتش بايد باز شود ]موضوع[ اين
خدای متعال همين تاريکی را ، ]وجود نداشت[ظرفيت يک انسان چند ساعتی 
در محضر ذات  ن کال  کل کره زمي اگرتا اينکه ، به عنوان حجاب قرار داد

زار ه، دو شهر، نه فقط يک شهر. شددرجا نابود می، گرفتخورشيد قرار می
ها را قرار داد تا به خدای متعال اين حجاب. شدند[درجا ]نابود می، نفر آدم

ز سير و امکان اينکه ما قبل ا. تدريج ما از نور خورشيد بهره ببريم و لذت ببربم
ما درجا نابود ، ادامٔه حيات بدهيم و يکجا با کمال مواجه بشويم ،تربيت
 . شويممی

، رداريمخواهيم بجوشد میبرای مثال بالتشبيه وقتی يک کتری را  داغ داغ می
ن ياما به دنبال حجابی هستيم که ا، خودمان گذاشتيم داغ شده است]با اينکه[ 

يم اين کتری داغ صد اينکه مستقتوان و ظرفيت حجاب مانع شود که من 
. دارمتوانش را ن؛ را ندارم، ای را مستقيم بگيرم و بياورم از آن چای بريزمدرجه

تا اينکه گرمايش برايم آزاردهنده ]نباشد[ و قابل تحمل ، دارمبا دستمال برمی
ها پوشيده ها را قرار داد و ما در اين حجابخدای متعال اين حجاب. باشد
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هر  ،ها مرحله به مرحله در سير رشدپاره کردن حجابشديم تا به تدريج با 
مند شود آن مقدار درجه از کمال که بهرهمقداری که از اين حجاب پاره می

 بخش است و چقدر درتآن چقدر شيرين و لذ، متناسب با ظرفيت ما، شويم
کند که حجاب بعدی را پاره بخش است و اين مرا آماده میزندگی ما نورانيت

پاره کردن حجاب، همچنين در يک حرکت. رتبٔه بعدی را پاره کنمم؛ کنم
 . هايی که در آن پوشيده شده بودم

اين است که خدای متعال وقتی همٔه وجود مرا در ، مطلب ديگر در اين مقدمه
تا اينکه به خاطر عدم ظرفيت يک مرتبه نابود ، های گوناگون پوشاندحجاب
اين حرکت از درون جوهرٔه اين انسان ؟ آن حرکت را چطور قرار داد، نشوم

ور نيست که از بيرون برای او يک چيزی او را طاين؛ کندشروع به حرکت می
آورند تا باالخره های گوناگون فشار میبه شکل و دهندکشند و هولش میمی

رکت اين ح. اينطور نيست؛ ها پاره شود و يا اين آدم بيايد رشد کنداين حجاب
هر مقدار زمينٔه ظهور اين حرکت فراهم ؛ افتداش به راه میاز درون جوهره

ها از کند و اين شکوفايیها را پاره میافتد و اين حجاببه حرکت می، هست
 ،شودهرمقداری که اين مسير بسته می. کنداين حرکت ظهور و بروز می

 . کندهمانجا ديگر توقف می
 

 شرح خلقت عقل و جهل
شاءاّلَله اين جلسه ادامٔه اگر وقت شد ان، خوانممی با اين مقدمه روايت را
 . کنمتوضيح را عرض می
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 : فرمايدالسالم میامام صادق عليه
َُ إ نَُّ» وَُ وَُ َالَْعْقلَُ َخَلقَُ َجلَُّ وَُ َعزَُّ َالّلَ لُ  ه  وَحان يِّينَُ م نَُ َخْلق ُ َأوَّ  َعنُْ َالر 

ين ُ هُ  م نُْ َالَْعْرش ُ يَم  ُ ن ور  َُأْقب ْلَُفَأْقبَلََُفَقاَلُلَه   َُفَقالََُأْدب ْرَُفَأْدبََرُث مََُّقاَلُلَه 

 ُ يعُ  َخْلقاًُ َخَلْقت َكُ تَبَاَرَكَُوُتََعالَى َالّلَ ْمت َكَُعَلىَُجم   ْلق يخَُ َعظ يمًاَُوُكَرَّ

َُأْدب ْرُ م نَُ َالَْجْهلَُ َخَلقَُ َقاَلُث مَُّ ْلَمان يًّاَُفَقاَلُلَه  َُاأْل َجاج ُظ  ُفََُالْبَْحر  َأْدبََرُث مَّ
ْستَكْبَْرَتَُفَلَعنَهُ  ُا  َُأْقب ْلَُفَلْمُي ْقب ْلَُفَقاَلُلَه  هايی هست اينها نکته. 1«َقاَلُلَه 

ت حضر؛ شود[شاءاّلَله در جلسات بعد ]بحث میکه قابل توجه هستند و ان
اّلَله تبار  و تعالی عقل را خلق فرمود و او اولين خلق از عالم : فرمايدمی

حاال ؛ از سمت راست عرش از نور خودش؟ جنسش چه بود. ن هستروحانيي
هايی هست که در معارف اينها بحث؟ سمت راست چه هست؟ عرش چه هست
 پس به او فرمود که برو پس؛ حاال اين جنس عقل است. اندهبزرگان بحث کرد

ت شود حرکرا به عبارت علمی اگر بخواهيم نگاه کنيم میُ«َأْدب رُْ». او رفت
، «لَُْأْقب ُ»: سپس فرمود. و عقل هم اطاعت کرد و حر  نزولی کرد، ی کننزول

نی حرکت يع، اگر به عبارت ديگر بيان کنيم. پس او هم پيش آمد، پيش بيا
آنوقت دايرٔه ؛ او هم حرکت صعودی را شروع کرد؛ صعودی را شروع کن

                                                           
خداى عز و جل عقل را از نور خويش و از طرف راست عرش آفريد و آن مخلوق اول از روحانيين  -1

ی فرمود: و تعال  پس رو او پس رفت سپس فرمود پيش آى پيش آمد خداى تباراست پس بدو فرمود 
شور و  و از درياى کرا با عظمت آفريدم و بر تمام آفريدگانم شرافت بخشيدم سپس جهل را تاريو ت

؟ او را از ىکشی کرداو فرمود پس رو پس رفت فرمود پيش بيا پيش نيامد فرمود: گردنه تلخ آفريد ب
 20، ص1، جالکافي. دور ساخترحمت خود 
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آنگاه خدای تبار  . وجود از يک سير نزولی و سير صعودی به وجود آمد
 ؛تو را خلق عظيمی خلق کردم و بر همه خلقم تو را بزرگ داشتم: تعالی فرمود
های بسيار دقيقی است در رابطه با عقل و انسان و جهان اينها نکته. کرامت دادم

سپس خدا جهل را از . شود[]بحث میهستی که هر مقدار که فرصت باشد 
نزولی  حرکت پس فرمود حرکت نزولی کن پس؛ دريای تلخ و تاريک آفريد

دا خ. ديگر حرکت صعودی نکرد؛ سپس فرمود حرکت صعودی کن؛ کرد
 . فرمود که استکبار کردی پس بر او لعنت شد

اين حديث خيلی حديث مهمی است که حضرت امام راحل 
تازه نه همٔه  .عليه برای آن يک کتاب قطوری توضيح داده استتعالیاّلَله رضوان
برای هر ؛ حديث مفصال  ادامه دارد. جهل را جنود اين عقل وبخش  ؛حديث را
 الدر حداد و اين لشکرها با فرماندهی عقل و جهل  هفتاد و پنج لشکرکدام 
ارتباط اينها با درون انسان و برون ؛ ايست در عالميک صحنه. هستند جنگ

بخش که امام آن ی استالعاده مهمانسان و عالم طبيعت و نظام هستی بحث فوق
را توضيحاتی فرمودند که خود عقل اين قسمت روايت پژوهش  جنود عقلش

 . خواهدخاص خودش را می
های وهم پس انسان که وارد اين عالم شد همان اولين لحظه که به انواع حجاب
ها او را به لحاظ و غيره پوشيده شد که خدا از روی حکمت خود با اين حجاب

ه ه داشتمحفوظ نگ، ل را نداشتظرفيت ناچيزش که دوام مواجهه مستقيم با کما
کل يا بفرماييد عقل کلی  حاال اين از درون وجودش آن حرکت عقلِ ؛ ]است[

حاال در  ،هيا بفرماييد آن خلق اول روحانيين که به امر خدا حرکت نزولی کرد
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از سوی خدا که داردو اجازه است حرکت نزولی که دارای قدرت کرامت 
ل ترين درجٔه نزوبه پايين، خلقت اين عقل مراتب عالم در، خلق کند عالم را

ديگر درجه نزولش به ، کندچون وقتی عقل اطاعت از خدا می؟ چرا. رسيد
س پ. شدکند وگرنه اطاعت امر خدا ناقص میآخرين درجه نزول انتها پيدا می

از درون ، از آنجا همان قوه و قدرت، آخرين نقطٔه نزول که انجام گرفت
يعنی اين نيست که وقتی به انتهای نزول . صعود داردخودش قدرت حرکت به 

توان حرکت صعود هم از درون خودش . توان حرکت به صعود را ندارد، رسيد
همان است که همان را تا انتهای صعود دارد که اين يک حرکتی هست در 

 . شاءاّلَله برای جلسٔه بعدان، اين سرفصل بحث باشد. جوهرٔه خود
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 جلسه دوازدهم
  

 دوازدهمجلسه 

 حکمت حجابهای نورانی.
 قوس زنول و صعود عقل

 



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

225 

ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َو َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ   َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی اللَُّهمَّ . نَستعيُذ بِاّلَله
د د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ

ْ  اَللَُهمَّ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ   ُهْم َجميعا  الَْعن
يِن ِإيَّا َ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله

راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيْرِ  ْ  نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ َمغُْضوِب ال
الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 
 بر انسان دلیل وجود حجاب

ای که خدای متعال اين انسان را به اين خالصه جلسه قبل اين بود که آن لحظه
عدم ظرفيت انسان در  دليلاز روی حکمت خودش و به ، کندعالم وارد می

 از هم نپاشد و محفوظانسان ، مواجهه با کماالت و حتی مراتب پايين کماالت
حجاب ، مانند حجاب قوه وهم. پوشاندمی های مختلفیاو را در حجاب، بماند
پوشاند و انسان با حرکت از ها میحجاب ضعف و در ديگر حجاب، جهل

ها را مرحله به مرحله اين حجاب، شودخود که رو به رشد می ۀدرون و جوهر
 کند و مرتبه به مرتبهمی کند و به تدريج به سمت کمال حرکتپاره می

های ديگری حکمت و ساير بردکند و از آن لذت میکماالت را احساس می
 . دانيمهم در محضر خدا هست که ما نمی

اين حجاب با نزول و صعود کماالت در ارتباط مستقيم است و هر کمالی به 
؛ کندضد خودش به همان اندازه نمود پيدا می، شودای که نازل میهر مرتبه
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ی آيد به همان اندازه تاريکای که پايين میمثال  نور از اوج کمال خود هر مرتبه
به همان اندازه ، پايين بيايد و نازل شود 1هکاگر پنجاه در. کندنمود پيدا می

کی طبعا  شدت نمود تاري، ه نازل شودکاگر هزار در. کندتاريکی نمود پيدا می
. گيردب تاريکی در اختفا و پنهانی قرار میبيشتر خواهد شد و اين نور در حجا

 ،ن طور مثال  قدرتيهم. گيردبلکه در اختفا قرار می، رودمینه اينکه از بين 
 به همان اندازه ضد، ات پايين نزول پيدا کندجهرچه قدرت از کمال خود به در
ر نمود رسد که ديگای میو اين تنزل به نقطه کندآن يعنی ضعف نمود پيدا می

ال  يا مث. غلبه و شدت بيشتری دارد و قدرت در درون آن پنهان است، ضعف
ل شود و قوه عقنمود جهل از آن بيشتر می، اتش پايين باشدکهر چه در، علم

 . استنيز اينگونه 
 

 حرکات صعودی و نزولی عقل
حرکت نزولی پيدا ، قوه عقل که از اوج کمال خود به امر خداوند تنزل کرد

و  کردجهل به همان اندازه نمود پيدا می، کردای که تنزل میههر مرتب، کرد
يکی حرکت نزولی و ديگری ؛ عرض کرديم که قوه عقل دو حرکت دارد

اما جهل فقط حرکت نزولی پيدا کرد و حرکت صعودی را ؛ حرکت صعودی
حديث بسيار مهمی است و در معارف جايگاه بسيار ، اين حديث. نپذيرفت

                                                           
 صعود يا باال ۀعقب گرديدن است نه باال رفتن، در مقابل اين کلمه درج ۀدرج: َدَرکَاتة: جمع َدَرکَ ] -1

َدَرَجاُت الحياِة »درکات؛  بهشت درجات است و دوزخ ت:َدَرکَا الَجنَّة َدَرَجاٌت و النارُ » .رفتن است
 فارسی[ –. فرهنگ لغت عربی مردن اتدرک درجات زندگی و«: الموت َدَرکاُت  و
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ای است ی از مباحث مبنايی بسيار عميق و بسيار علمی و پايهيک. ای داردويژه
 : فرمايدالسالم میکه امام صادق عليه

وَحان يِّيَنَُعْنُ» ُم َنُالر  َُخْلق  ل  َوَُأوَّ َُخَلَقُالَْعْقَلَُوُه  َُوَُجلَّ َُعزَّ َ ُالّلَ إ نَّ
ُثُ  َُفَأْدبََر َُأْدب ْر ُلَه  َُفَقاَل ه  ُن ور  ُم ْن ُالَْعْرش  ين  َُأْقب ْلُفَُيَم  ُلَه  َُقاَل َأْقبََلُمَّ

ُ يع  ْمت َكَُعَلىَُجم  ُتَبَاَرَكَُوُتََعالَىَُخَلْقت َكَُخْلقًاَُعظ يمًاَُوُكَرَّ َفَقاَلُالّلَ 
َُأْدب ْرَُفَأْدبََرُ ْلَمان يًّاَُفَقاَلُلَه  ُاأْل َجاج ُظ  َُخَلَقُالَْجْهَلُم َنُالْبَْحر  َخْلق ىُث مَّ

َُأقُْ َُقاَلُلَه  ُاْسَتكْبَْرَتُث مَّ  . 1«َفَلَعنَه ب ْلَُفَلْمُي ْقب ْلَُفَقاَلُلَه 
دت حسا، عنايت خدا بر عقل [شامل]آنگاه حديث خيلی مفصل ادامه دارد که 

ه اول ک؛ دهدجهل بر عقل و هفتاد و پنج لشکری است که خدا به هر کدام می
جنگ از آن  اين دهد وبه عقل داده بود و به خاطر حسادت جهل به او هم می

توجه است و حضرت امام حديث خيلی مهم و قابل . شودلحظه شروع می
های عقل و جهل را به نام جنود عقل و جهل عليه اين لشکر اّلَله راحل رضوان 

شود سروران آن کتاب را حتما  اند که پيشنهاد میدر يک کتابی توضيح فرموده
تای اين در راس، ه براساس اين حديثهای دقيق و عالمانمطالعه بکنند تا از نکته

چون که ما . مند شويمبرکت قلم آن حضرت بهره از ان شاء اّلَله ، قضايا
خواهيم فعال  خود حديث را بيشتر باز بکنيم و بحث ما در اين قسمت نمی

                                                           
)عقل اولين مخلوق روحانی است و از سمت راست عرش  خداوند عقل را از نور خويش آفريد -1

تو را  د:خداوند فرمو پيش بيا پيش آمد، سپس به او فرمان داد پشت کن پشت کرد، آفريده شده است(
ور و از درياى تلخ و ش کجهل را تاريسپس  با عظمت آفريدم و بر جميع مخلوقات شرافت بخشيدم،

 ؟شی کردىکگردن سپس به او گفت: آفريد و به او دستور داد دور شو دور شد و پيش بيا پيش نيامد،
 20، ص1، جالکافي. نفرين بر تو باد
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پس اين قسمت را مورد بررسی قرار ، شودمربوط به حجاب بيشتر مطرح می
 . دهيممی

و در  چيست خلقتشکه در اينجا جنس عقل چيست و  کنندبيان میحضرت 
در اين قسمت روايت است که خدا به عقل فرمود . عالم روحانيت چيست

طبيعی است که عقل وقتی فرمان خدا را در اين باب . و نزول کردا، «َأْدب رُْ»
اطاعت عقل . رسداين نزول و مرتبه نازله به انتهای خود می، کنداطاعت می
وقتی اطاعت کامل و تمام اتفاق . ه امر خدا را ناقص اطاعت کندطوری نبود ک

طبيعی است که ديگر مرحله نزول به انتهای آخرين نقطه نزول صورت ، افتدمی
ضد او ، شودمیحقيقتی نازل يک هرچه ، طبق همان امر بديهی. گرفته است
م اين گويينمی «ظهور»کنيم و عرض می «نمود»علت اينکه . کندنمود پيدا می
نمود پيدا  که ضدی چون آن؛ نمود با ظهور اين تفاوت را دارد، است که
وجود استقاللی ندارد و وجودش يک وجود تبعی  خودش مستقال  ، کندمی
 ،خواهد صعود پيدا کندنازل شده می وقتی که اين حقيقتِ ، اما در ظهور. است

همين موجود بوده و که آن نمود تابع  برای اين، کنددر صعود ظهور پيدا می
 . شودشود و از پرده آشکار میتر است و ظاهر میاصالتش بر او قوی

 
 تفاوت عدم  صورت و عدم  حقیقت
طبيعی  ،خاطر غلبه ضد او بر آن فضاه ب، رسداين عقل وقتی به انتهای نزول می

 که خودِ ی حال در؛ دهداست که آن صورت وضع موجودش را از دست می
ها منت؛ حقيقت تمام و کمال در آنجا وجود دارد خودِ . رودنمیحقيقت از بين 
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تر اگر بخواهيم مثال ديگری عرض کنيم که مطلب را نزديک؛ در پس پرده
اين است که مسئله نزول اين نيست که ما يک آسمان آبی ببينيم که يک ، بکند

ن نزول اي .چيزی مثل قطرات باران پايين بريزد و ما بگوييم بله نزول پيدا کرد
د توانهای مختلفی میصورت [نزول]وگرنه ؛ های نزول استيکی از مصداق
مت عال، به تمامه و کماله رسددرختی که به اوج کمال خود می. داشته باشد

ای است که ميوه بدهد و آن مرحله، يا نه که به اوج کمال رسيده است اين
معلوم است که درخت به اوج آن وقت ، داد ه راهمين که ثمر. داشته باشده ثمر

است  کنيم ايناما نکته جالبی که در اينجا مشاهده می. کمال خود رسيده است
ه آن بينيم کداريم و میدرونش هسته را برمی، چينيمکه وقتی ما ميوه را می

. [است]از بين رفته  درخت با همه عظمت و اوج کمال خود در اينجا صورتا  
چرا که صورت درخت در ؛ گوييمک درخت نمیاين هسته کوچ به ديگر ما

ه نزول رسيد و به حسب ظاهر قطاينجا از بين رفت و معدوم شد و به آخرين ن
رخت با حقيقت د؛ که حقيقت درخت از بين نرفته است حالی در. پايان يافت

حاال اسم اين . اينجا همچنان موجود است، آن اوج کمال خود که داشته است
وهره ج، هسته درخت، اسم اين را هسته بگذاريم، م بگذاريمخواهيرا هر چه می
آنها  بحث در؛ «الف»اسمش را بگذاريم ، با الفاظ زياد کار نداريم، يا هر چيزی
ه جکه پايان نزول و در درختاست که اين  یبحث در اين واقعيت، نيست
ن عي در؛ بوده است و ديگر اثری از صورت درخت باقی نمانده است شنزول
همچنان آن حقيقتش ، با همه آن کمال و اوجی که اين درخت داشته استحال 

برای اينکه همين هسته و يا همين جوهره اگر در شرايط ؟ اچر. موجود است
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خواهيم ديد که همان درخت کامل و تام و تمام رو به ، تربيت قرار بگيرد
 مقداری هر. کنددرخت را پاره می عدمِ  افتد و دو مرتبه اين حجاِب حرکت می

کند و اين حرکت صعودی ظهور می، درخت را پاره کند عدمِ  که اين حجاِب 
 . کندرا شروع می
صد  ،اگر ما يک تخته سنگ يک تنی را در زير خا  بکاريم کما اين که

برای ؛ رويدبينيم که حتی يک برگ هم از آن نمیمی، سال ديگر هم بياييم
. حقيقت درختی هم نبوده است، درخت]صورِت[  اينکه در درون اين عدمِ 

بنابراين هيچ حرکتی در آنجا وجود ؛ عدم بوده است از درخت، چون از درون
ال وقتی يک س، [بکاريم]اما وقتی يک هسته بسيار ريز را زير خا  . ندارد

بينيم که اين درخت ظهور و بروز کرده و از درون به حرکت ديگر بياييم می
قدار همين م، نه اين حرکت برايش فراهم باشدآن مقداری که زمي. افتاده است

های اين درخت از رنگ برگ و ضخامت کليه ويژگی. کندظهور پيدا می
دليلش اين . چه که هست در هسته پنهان است درخت و هر شکلپوست و 

 نهاگر اين رشد طبق خيال عواما آن اين است که، تاست که باز اينها بديهی اس
 آيد و تبديل به درختمواد خا  زير درخت باال میکنيم که ما که فکر می

اگر مطلب اين طور است قاعدتا  اين درخت روی خا  و روی ، شود باشدمی
ر و چهار مت عمقای مثال  به در آن صورت بايد چاله، ای که قرار گرفتهريشه

که چنين چيزی نيست و حتی  حالی در. شدشعاع سه متر زير درخت ايجاد می
اينطور نيست که مواد اين خا  . شودنشين نمیميليمتر هم خا  تهيک دهم 

تی ح، هايی که دارداين درخت با کليه ويژگی. آمد و تبديل به درخت شد
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ان حقيقت پنه، ضخامت برگ و ميوه و هر چه هست، شکل برگ، رنگ برگ
 . کنددر آن عدم و حجاب در آن هسته ظهور پيدا می

های مادی ظهور اينها وسيله و واسطه؛ مهم استمواد موجود در خا  بسيار 
بين آن حقيقت که در جوهره هسته بود و اين عالم ماده که قرار است ظهور 

دا که ظهور پيچنآاما ؛ ل همه اينها اين مواد نيز هستحمِ مَ . ندتهس، پيدا بکند
و باطن آن چيزی است که به صورت عدم درخت در اين هسته  از سرَ ، کندمی

 . ر آنجا بوده استاست و د
شود که چگونه عدم پاره بشود و از ال میؤفلذا در مسئله فطرت هم معموال  س
کنيم شود که ما خيال میاين از اينجا ناشی می؟ آن اين عالم ظهور پيدا بکند

؛ ويمشمی گرفتارآن وقت به تناقض . که اين عالم از عدم به وجود آمده است
چگونه از شکم او اين عالم به اين ، است خودش عدمکه گوييم که عدم می

 .حقيقت نه عدمِ ، صورت است اين عدمِ ، که نه حالی در؟ شودعظمت ايجاد می
ما يک  به عنوان مثال بالتشبيه. حقيقت خيلی تفاوت دارد صورت با عدمِ  عدمِ 
آوريم و در يک ديگ و تحت فشار خاصی آنقدر ای از يک گل را میبوته

شود و شود و تفاله میکلی ديگر اين بوته له میه دهيم که بآن را تنزل می
قت اما در اين تنزل حقي؛ مانداثری از صورت بوته باقی نمی؛ اندازيم بيرونمی

. لفظ ديگری موجود است صورت اسانس يا هر اين گل در اين شيشه عطر به
و همه  افتدبه حرکت می به سرعت از درون، اگر ما دهانه شيشه را باز بکنيم

ای از برگ و گل و که در اينجا يک ذره در حالی. کندر میفضای اتاق را پُ 
اما اين اسانس و اين عطر و اين ؛ صورت از بين رفت آن. بوته خبری نيست
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ن اگر ما اي. همچنان باقی است، گل صورتِ  دمِ پنهان در ع جوهر و اين حقيقتِ 
از اين  بينيم هيچ خبریمی، به دهان و دماغ بپاشيمشيشه را از آب پر بکنيم و 

اما در آن يکی ؛ چون حقيقت عطر در اينجا وجود ندارد؟ چرا. عطر نيست
سريع از درون به حرکت ، کنيماش را باز میتا دهانه. شيشه عطر و جوهره است

کردن دهانه يا برکنار کردن آن مانع و حجاب و شکستن  بازيعنی با . دافتمی
زمينه حرکت را در اين عالم ماده برای او فراهم ، آن شيشه يا مانع و حجاب

 وجود در بينهايت، گوييمپس ما وقتی عدم می. کندکنيم و آن ظهور میمی
نيست  در آنجا صورتی، [است]در اوج کمال خودش که وجود مطلق ، خودش

ای که شروع به تنزل اما از آن لحظه؛ و در آنجا خود حقيقت وجود دارد
نمود پيدا ، عدم که ضد وجود است، کندای که تنزل میهکهر در، کندمی
 . شوداين نمود عدم مشخص می، آيدتر میهرچه اين پايين. کندمی

التا  وجود ه اصنه اينک؛ کندوجود است که نمود پيدا می عیِ بَ تَ  ئپس عدم يک ش
در واقع از حرکت ، نه. آيدرود و اين جلو میداشته باشد و االن آن کنار می

يک نمودی از ضد او ظهور ، نزولی و اطاعت امر خدای متعال در مسير ظهور
ه قطاين وجود تا انتهای ن. شود بر خود اين وجودحجاب می اين کند کهمی

ه که آنجا ديگر اثری از کآخرين در، کنده پيدا میکنزول که به امر خدا در
ه بالتشبي. ]وجود دارد[ اما حقيقت وجود همچنان؛ ماندصورت وجود باقی نمی

 جاها و خواصی که دارد کال  و کامال  در آنمانند همان درخت با تمام ويژگی
برای ؟ چرا؛ اين عدم حجاب او شد. عدم پنهان است اما در درونِ ؛ وجود دارد
ت اولين حرک، قرار است وجود قوس صعودی را حرکت بکند اينکه االن که
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ثانيا  هر . حرکت است، وجود خاصيِت حقيقتِ چون ؛ شوداز درون ايجاد می
جود بالفاصله و، روداين عدم کنار می، شودمقدار که زمينه اين حرکت باز می
 ،هر مقدار اگر اين وجود بتواند حرکت کند، در آنجا حضور دارد يا برعکس

کند و اين کند و ظهور میای را پاره میپرده؛ کندواقع عدمی را پاره می در
 . کندپيدا می هتربيتی است که اين جوهر

 
 نزول و صعود در تمام خلقت وجود دارد

لت و موجب مالاست.سعی ميکنيم در اينجا بحث بسيار گسترده و طوالنی 
در عقل انجام  پس اين نزول و صعود به اين صورت. اذيت عزيزان نشويم

ترين موجودی است کامل، انسان در بين کل موجودات عالم هستی، گيردمی
ان بنابراين شجره طيبه وجود انس. که عقل به تمامه و کماله به او داده شده است
اين . گرددانسان برمی ۀبه هست، کندکه به تمامه و کماله وقتی تنزل پيدا می

 ۀو اين شجر کندمی تربيت دوباره صعود ای است که در مسيرجوهره، هسته
. های گوناگون در عالم استشود و اين نزول و صعود به صورتطيبه برقرار می
 مثال  در يک مرغ به صورت تخم؛ صورت هسته و تخم بوده است در درخت به

از رنگ کر  و تعداد و ، هايی که داردتمام ويژگیبا مرغ . مرغ و مرغ است
 .تا اين تخم مرغ شد، نازل شد، نازل شد، صدا و هرچه که داردشکل منقار و 

در واقع عدم صورت مرغ . اينجا ديگر از صورت مرغ خبری نيست و عدم شد
 اولين فرصتی. اما همان حقيقت مرغ است که در عدم صورت پنهان شد .است

 . شودحرکت صعودی شروع می، فراهم بشود برايش که شرايط تربيت
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 حرکت  نزولی و صعودیشواهد قرآنی 
اين حرکت نزول و صعود در کل موجودات عالم : فرمايدباره میقرآن در اين 
ُ»، [وجود دارد]هميشه  ُب َقَدر  الَّ ُإ  ل ه  َُوَماُن نَزِّ ُع نَْدنَاَُخَزائ ن ه  الَّ ُإ  ْنُم ْنَُشْيء  َوإ 
باال و در در عالم ؛ يچ چيز نيست مگر کمال آن در خزينه ما استه. 1«َمْعل ومُ 

بحث  اينجا ديگر. کند مگر در اندازه معينکه از آن تنزل نمی. عالم خزينه است
 . شود که از اينها بگذريمهای عالم میوارد شگفتی

اُتَْحرُ َأَفرَُ»: فرمايددر يک آيه ديگری در سوره واقعه می َُأنت مُْأَُ ث وَنَُأيْت مُمَّ
ارُ تَْزرَُ ُالزَّ َُأْمُنَْحن  ونَه  وع  شما به من خبر بدهيد که وقتی که زمين را . 2«َنُع 

دهيد يا ما آيا رويش آن را هم شما انجام می، کاريدکنيد و بذر میشخم می
 در جاهايی که خداوند؛ آورده است «نَْحنُ »در اين آيه ، اينجا؟ دهيمانجام می
ن آ عنايت بر آن اسباب مربوط به، الغير آورده استمع]ضمير متکلم[ با  متعال

خواهد بفرمايد من ارادهکه می برای اين؛ «أنا»نفرموده است . امر هم اينجا دارد
ام بر اين بوده است که ابزار و وسايط و وسايل را در اين راستا قرار بدهم که 

آيا شما آقای باغبان اين بذر و اين . آنها اين کار را به امر من انجام بدهند
ين از اتر شما که عاجز؟ دهيدد رشد و نمو میکاريای را که به زمين میهسته

شما که  .جای خودش برگردانيد پاره بشود بههستيد که حتی يک برگی را که 

                                                           
. سوره کنيم مگر به اندازه معينهای آنست و ما نازلش نمیهيچ چيز نيست مگر آنکه نزد ما خزينه -1

 21هحجر، آي
سوره  رويانيم؟رويانيد يا ما میآيا شما آن را می ايد؟کنيد انديشيدهآيا هيچ درباره آنچه کشت می -2

 64و63واقعه، آيه
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همه عالم عاجزتر از اين است که يک خراشی از پوست ميوه را دوباره ، هيچ
ُنَْحنُ ». تا چه رسد به درخت به اين بزرگی؛ به حالت قبلی برگرداند

ارُ  وَنُالزَّ ، ایاين بذر کوچک در درونش چه خزينه، اين هسته کوچک ،«ع 
فراهم ای وجود دارد که همين که زمينه چه جوهره؟ چه حقيقتی پنهان است

آن مقداری که ، کندو باغبان اين شرايط رفع حجاب را فراهم می شودمی
آن مقدار هسته از عالم حقيقت ظهور پيدا ، شرايط رفع حجاب را فراهم کرد

اش وقتی نازل همين خورشيد که انرژی. رودها کنار میو اين حجاب کندمی
ما االن . رودشود که ديگر به درون درخت فرو میآنقدر نازل می، شودمی

آنجا ديگر با عدم نور و عدم انرژی و عدم درخشش ، بينيمدرخت را می
ن آ با حجابی مواجه هستيم که در درون توان گفت می يا؛ خورشيد مواجهيم

 در، رفته است فرو آنجاهمان انرژی و همان نور به عينه هر آنچه که ، حجاب
  .اما در پس پرده، آنجا وجود دارد

ُ»: فرمايدبرای همين است که قرآن می َجر ُاأْلَْخَضر  یَُجَعَلُلَك ْمُم َنُالشَّ الَّذ 
وَنُ ُت وق د  ُم نْه  َُأنْت ْم َُفإ ذا . گذريمو میزنيم حاال ما يک حرفی می. 1«نارًا

درخت رفت و در آنجا  در حجاِب ، گوييم انرژی خورشيد تنزل کردمی
گوييم و ما يک کلمه می. کندحقيقتش وجود دارد و در شرايط ظهور می

خدا آن خدايی است : فرمايدکه اينجا خدا می حالی در. گذريم و تمام شدمی
آنگاه شما آن را  ؛و تازه آتش را قرار دهدتر که برای شما در درخت سبز و
                                                           

. سوره افروزيدهمان کسی که برای شما از درخت سبز، آتش آفريد و شما بوسيله آن ، آتش می -1
 80يس، آيه
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آن وقت آن که در آن ، کنيداين شرايط رفع حجاب را فراهم می. افروزيدمی
 در اين عالم ظهور با صورت، کندوقتی ظهور می؛ کندپنهان بود ظهور پيدا می

 . کندمواجه است و صورتش هم ظهور می
  

 نه حقیقت  آن، رودصورت  عقل از بین می ،در درکات نزول
نزول  ربفرمايد که عالم طور کلی میه فراوانی در زندگی داريم که بهای نمونه

ه نزول ک کهدر در، گيردقرار می نزولبنابراين عقل هم که در . و صعود است
اما حقيقت عقل در تمام . رودآنجا از بين می ا  صورت، ]است[ آخرين انتهای او

، هالبت فراوانی استبرای اين نيز داليل . ذرات اين عالم همچنان موجود است
. ماند در يک فرصت خاص خودشاش میو بقيه مکنبنده به يک آيه اشاره می

ُ»: فرمايددر قرآن می ْدت ْمَُعَليْنَاَُقال واَُأنَْطَقنَاُالّلَ  ه ْمُل َمَُشه  ل ود  َوَقال واُل ج 
لَيُْ َُوإ  ة  َلَُمرَّ َوَُخَلَقك ْمَُأوَّ َُوه  َُشْيء  يَُأنَْطَقُك لَّ ُت ْرَجع وَنُالَّذ  اين  در. 1«ه 

چون شهادت ؛ آيه هم در مورد نطق و هم در مورد شهادت بحث فرموده است
هایدر آن موقع که اعضای مجرمين به جرم. کندمنهای عقل تحقق پيدا نمی

شان شگفتاينها ديگر خيلی برای، شانجمله پوست از، دهدشان شهادت می
کنند که تو ديگر شان اعتراض میبه پوست شوند وشود يا ناراحت میانگيز می
هم يک قابليت  باز، مان شهادت بدهدحاال اگر چشم؟ [دهیشهادت می]چرا 

                                                           
همان »دهند: آنها جواب می« ر ضَد ما گواهی داديد؟!چرا ب»گويند: شان میهای تنآنها به پوست -1

خدايی که هر موجودی را به نطق درآورده ما را گويا ساخته و او شما را نخستين بار آفريد، و بازگشت
 21سوره فصلت، آيه«. سوی اوسته تان ب
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ست پوتوی . هم قابليت شنيدن دارد باز، گوش اگر شهادت بدهد. ديدن دارد
ترين وضع بدن که ظريف و قابل تصور نبود که ديگر ناچيزترين؟ اديگر چر

دهند که ما آنها توجه میبه آن وقت . هم شهادت بدهد آن، همان پوست باشد
يا درآورده  آورددرمی طقکه هر چيزی را به ن ایرا به نطق درآورد آن اّلَله 
 ه نگاهِ ب، ۀ منشود که گرد و غبار در طاقچپس معلوم می. است به معنای ديگر

ُ »ُاما با نگاه توحيدی؛ من عقل ندارد کوتاهِ   . [عقل دارد] «َأنَْطَقنَاُالّلَ
ُىَعلَُُوَُهُ ُوَُ» شود کهبه فرمايش قرآن معلوم می، اگر بينش توحيدی باز بشود

يرَُشْيءُ ُك لُِّ ر د. آورم عقل داردناچيز که به حساب نمی ۀاينکه اين ذر 1«َقد 
و اين گرد و غبار را من  رفت هکعالم حقيقت عقل وقتی با او به انتهای در

صورت عقل نيست که من بفهمم و لذا اين  آنجا، کنمه حساب میکانتهای در
ی يعن؟ دهد يعنی چهاجازه شهادت دارد و جالب اين است که وقتی شهادت می
 اين المِ ع هميناين در ؛ کسی نگويد که اين نطق روز قيامت اتفاق خواهد افتاد

 علم عاقالنه داشته باشد تا اينکه آن را آنجا ظهور داشته باشد ودنيا بايد شهادت 
د که ندان، وگرنه معنا ندارد که اينجا علم و شعور نداشته باشد؛ روز بدهدو ب

کند و روز قيامت بخواهد کار دارد میه اين مجرم همين االن با اين پوست چ
 . اين اصال  خيلی واضح است. شهادت بدهد

 

                                                           
 2؛ سوره حديد، آيه4. سوره هود، آيهاو بر هر چيزى تواناست و -1
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 کاشته شدن بذر انسان در خاک این دنیا
ند و چه چيزها در محضر کنحاال بزرگان از اين کلمات چه چيزها کشف می

ی هايخدا لعنت کند آن دست. بيت هست که ما از آن محروم هستيمخدا و اهل
اين ، شدها باز میکه ما را محروم کردند از اين حقايق عظيمی که اگر اين

 ایاين زندگی ما چه معنايی داشت و چه مرحله، شدها باز میها و اين نگاهبينش
اتفاق ]چند لحظه عمرمان که به اين عالم آمديم  از کماالت زندگی در اين

، های بادامی را داشته باشدبار است درخت بادامی دانهسفأخيلی ت ![افتادمی
در يک  اشيکی؛ بپوسد و برود و تا ابد هيچ بشود اشهای بادام يکیاين دانه

ا آنجخرده رشد بکند و همين که نهال چند سانتی شد  زار يکسرزمين شوره
ی اين بادامی که خوشا به حالش که برود و تا اوج تا کِ . بپوسد و از بين برود

نياا». بادام به وجود بيايد ۀکمال خود برسد به آن اوج کمالی که از او نازل  لد 

َرةُ  َمزَرَعةُ  اين نيست که من در اين دنيا عملی را بکارم و در عالم بعد  1«اَلخ 
. تاما معنايی بسيار ابتدايی اس؛ ن معنا درست استالبته اي. اش را بگيرمبهره
ه مورين الهی من را بأهمين دنيا خودش مزرعه است و مالئکه خدا و م اساسا  

، عقل ۀترين مرتبآن هم کامل، عقل هستم ۀعنوان يک بذری که جوهره و نازل
 !م و چه بشوميَ وکارند تا چه برصورت يک تخم و بذری در اين عالم میه ب

. طيبه را ظهور و بروز بدهم و در اين مزرعه چه باشم ۀاين شجراز چه مقدار 
ک يا ي، يک نهال، يک بذر ناکام در آن زمين جوانه نزده، يک بذر پوسيده

                                                           
 267ص  1، ج یاللئال یعوال. آخرت استدنيا، کشتزار  -1
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، آيدهايی است که انسان وقتی به يادش میاينها مصيبت. درخت عقل کامل
 ترفتار همان جناياند و ما هم گفهمد که دشمنان چه جنايتی به بشر کردهمی

 . يمشداز چه حقايقی محروم 
 در فطرترود و[ دارد ]کنار میبر اساس آن  هاپرده پس اين نزول و صعود که

ه من اين حقيقت ک، ءاّلَله هستمااين حقيقت که من اسم، شودخودش تربيت می
چه از  اين هر؛ من پروردگار من است اين حقيقت که ربَ ، مفعل خدا هست
، شوداين فطرت وجودش هرچه بازتر می، شودانسان باز میدرون به خود 

 . شودتوحيد هم به همان مقدار برايش باز می
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 سیزدهمجلسه 

 سیر زنولی و صعودی
 انسان
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة  ُ َعلی ُمَحمَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعينَو َصلَّی اّلَله  اّلَله
ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. نَستعيُذ بِاّلَله

د د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ
 ْ   َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، عِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ ال

يِن ِإيَّا َ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب نَعْبُُد َو  ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ

الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ
 

 سیر نزول و صعود انسان
، نندکآن حقايقی که به امر خدا نزول و صعود می، در بحث سير نزول و صعود
شود به همان ای که نازل میهکهر در، حال نزول عرض شد که هر حقيقتی در

کند و تا جايی که وقتی اين نزول به انتها خودش نمود پيدا می اندازه ضدَ 
کند در واقع غروب می، شودپنهان می خود ضدَ  و رسد ديگر در آن نمودمی

ردۀ در پ، رود و همان حقيقت در خفاچون از بين نمی؛ رودنه اينکه از بين می
آن اگر شرايطی فراهم باشد اين صعود خواهد  هر، است  قرار گرفته ضدَ آن 

در واقع نه ، از آن جهت که چيز جعلی هست، نِمود. کرد و ظهور خواهد نمود
رده پ، و مراتبی از هستاست  برخالف ظهور که چون هست، هست و نه نيست

 . کندشکافد و در سير صعود ظهور میرا می
ع فقر در واق، سايه نه هست و نه نيست !مثل سايه يمکنمثالی بخواهيم عرض 

نمی ،قائم به نور است اگر نور نباشد همين تاريکی مطلق است، محض است
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ی پيدا آن يک نمود ۀاين نور هست که بوسيل، تواند يک صورتی را پيدا کند
در فقر محض است که آنق کند و اين سايهمايی پيدا می کند يک وجودِ می

قائم  کامال  ، باشدق نور که اين شکل او میيکه از طر، شئ کدر حتی برای آن
یسايه را نم، در واقع جسم کدر باطن اين سايه هست، به آن جسم کدر است
قط ف !هيچ، است یصندل، ميز است، درخت سيب است شود گفت که مثال  

 نجا جرمآآن جسم کدر در واقع باطن اين سايه هست که در . است يک نمود
ی وقتحتی خيل، کل ثابت است اين سايه حتی شکل ثابت هم نداردش، است
 ،عطر، ن جسم کدر مزهآدر حالی که در ، شود روی آن حساب باز کردها نمی

ا همان است ام متعلق بهاين سايه هم ، هست بو و خواص گوناگون بيشماری
توانسته ای از آن حقيقت که آن پرده را هست منتهی مرتبه در ظهور واقعا   !هيچ

 دحال بحث نزول و صعوایعلی . ظهور پيدا کرده است «هست»اين ، کنار بزند
ی از يک. يک بحث خيلی دقيقی است و جا دارد اين بحث بيشتر باز شود

ر اين شياطين و سالطين جور و استکبا است و هايی که بر سر بشر آمدهمصيبت
 عودينک با نزول و صنگاه ع، ه استبا راهنمايی ابليس برای بشر ايجاد کرد

اند که های انحرافی سعی کردهدر مکتب. خيلی مطلب عجيبی است هست که
در حالی که در مکتب اهل بيت عليهم، با عينک ماده به عالم معنا نگاه کنند
 . شودالسالم با عينک معنا به ماده نگاه می
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 نگاه به ماده با عینک معنا 
ها را در اين دو تا معکوس زندگی انسان، حاال ببينيم مطلب چقدر دقيق است 

ه چ أو اين مبنا منش است در کل زندگی به کجا کشيده و هابينش، هاانديشه
در واقع وجود که ، وددر اين نزول و صع. است مبانی عجيب و خطرناکی شده

، شود در هر درکه که ضَدش عدم استاز جايگاه و مقام مطلق خود نازل می
و اين نزول وجود در انتها که در واقع در نموِد عدم غروب  کندنمود پيدا می

کند آن در واقع غروب پيدا کند و عدم که در نمودش غلبۀ کامل پيدا میمی
کند و ااَل حقيقت وجود در پشت عدم منتظر هر لحظۀ زمينه است که می

تصور شياطين و کوته فکران اين است که از اين عدم اين وجود  . حرکت کند
کند که اين اشتباه بزرگی است و منشأ اشتباهات د ظهور و بروز پيدا میدار

اين  ،در حالی که در پنهانی پشت پردۀ اين عدم که نمود است. بزرگی است
خواهد از آن ظهور و بروز پيدا کند و حرکت خود حقيقت وجود هست که می

ن ز هسته بيرودر واقع ا، آيدای که درخت از آن بيرون میمثال  هسته. کندمی
باطن هسته در عالم قوه و حقيقت آن درخت است که ظهور و بروز ، آيدنمی
تصور اين است که کرۀ ، کنداين خورشيد که در واقع غروب می. کندمی

کند و نور کرۀ خورشيد است که در واقع از چرخش زمين و زمين گردش می
قرآن ما را به يک درحالی که ؛ آيدنور خورشيد اين شب و روز به وجود می

، ندکدهد که فکر ما را نسبت به شب و روز باز مینقطۀ دقيقی توجه می
ُ َُجَعلَُُإ نَُأَرَءيت مق لُ»: فرمايدمی لَىََُُسرَمًداُٱلَّيلَُُك مُ َعَليُٱلّلَ ُيَومُ ُإ 
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لََهُ َُمنَُمةُ اٱلق يََُ ُ َُغيرُ ُإ  يَآء  ُُيَأت يك مُٱلّلَ خبر بده به من  !بگو 1«َمع وَنَُأَفََلُتَسُب ض 
 ،دانی اگر خدای متعال شب را بر شما تا روز قيامت سرمد قرار بدهدکه آيا می

نيد اين کآيا گوش نمی؟! کدام الهی است غير اّلَله که به شما روشنايی بياورد
 ؟ حقيقت را بشنويد

ُ َُجَعلَُُإ نَُأَرَءيت مق لُ»: فرمايددر آيه ديگر می  َُسرَمًداُارَُٱلنَّهََُُعَليك مُ ُٱلّلَ
لَىَُ لََهُ َُمنَُمةُ اٱلق يََُُيَومُ ُإ  ُ َُغيرُ ُإ  تُٱلّلَ ُب َلييَأ  َأَفََلُُف يه  َُُنُتَسك ن وُل ُيك م
وَنُت ب ر  ار اگر اّلَله روز را تا روز قيامت سرمدی قر، بگو به من خبر بده ببينم 2«ص 
ا بخش است برای شمکدام اله غير اّلَله است که به شبی را که آرامش، بدهد
 ؟ کنيدآيا پس بصيرت پيدا نمی؟ بياورد

مخصوصا  از قرآن که راجع به ليل و نهار مستقال ، هاپس از بعضی از عبارت
شود که شب و روز در گردش زمين نيست که نور بحث کرده است معلوم می
شب و روز وجود دارند و ، بلکه در عالم حقيقت، آوردخورشيد به وجود می

است که تأثيرش در گردش کرۀ زمين و انعکاس گاه اثر حقيقت شب و روز آن
تحت ، دهد تحت حکومت اوو تابش نور خورشيد آن را ظهور و بروز می
 . گيردحکومت شب و روز به اين صورت قرار می

                                                           
به من خبر دهيد اگر خداوند شب را تا قيامت بر شما جاودان سازد ، آيا معبودی جز خدا می »بگو: » -1

 ، سورۀ قصص71آيۀ «شنويد؟!تواند روشنايی برای شما بياورد؟! آيا نمی
به من خبر دهيد اگر خداوند روز را تا قيامت بر شما جاودان کند ، کدام معبود غير از خداست »بگو: » -2

 سورۀ قصص 72آيه « که شبی برای شما بياورد تا در آن آرامش يابيد؟ آيا نمی بينيد؟!
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ن وقتی قرآ. ها عرض کنم تا مطلب بيشتر باز شودچند نمونه از اين مثال
در ابد ما ابتدای ، اردسرمد با ابد فرق د، فرمايد اين روز سرمدی باشدمی

در ازل ما زمان ؛ مشخصی داريم اما انتها معلوم نيست که چه زمانی تمام شود
 اما سرمد يک؛ حال داريم اما ابتدا معلوم نيست که چه زمانی شروع شده است

يعنی نه ابتدای آن اصال  پيداست که چی هست . زمانی فراتر از ازل و ابد است
يک زمانی فراتر از اين زمانی است که ما . که چيستو نه انتهای آن پيدا است 

اگر اين خورشيد و اين روز تا روز . کنيمبا گردش زمين اين را محاسبه می
ورخورشيد يا تابش ن؟ يعنی کرۀ زمين نيست است؟ يعنی چه، قيامت سرمد باشد

درحالی  ؟گيردچه اتفاقی در کرۀ زمين انجام می؟ کندشکل ديگری پيدا می
فرمايد شما برای اينکه می. گی عادی هم در جريان خودش استکه زند

اگر . شب را برگرداند، باالخره کسی را دنبال باشيد که اين روز را برگرداند
را  کل کرات و کل منظومه، زمين ايستاده با يک تحول بنيادين در يک کره

 کند در عين حال که روز هم روز است اين چهاگر حرکت می، ريزدبهم می
 ؟ شودحقايق برتری است که از آنجا عالم پايه مديريت می

حبت ای ما تا صماند که در يک روستای بيابانی و دور افتادهآن به اين می َمثَل 
ار پيدا چون اُنسی که با ديو، افتدگوييم اول به فکر گِل و خشت میاز ديوار می

ی آن نند و روکريزی میکرده است گل و خشتی هست که يک متر آنجا پی
و اما اگر ما به ا !سازند و ديوار يعنی اين گِل و خشت يک متریساختمان می

اب قبل از اينکه شما گل و خشتی را حس، بگوييم که نه آقا برعکس اين است
ممکن است ديوار باشد و گِل و خشتی هم نباشد ، کنی ديوار را حساب بکن
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ر در فک، عکوس بار آمده استاصال  فکرش م؟ چرا، کنداين از ما قبول نمی
ای ما اين فرد را در يک منطقه؛ اين شخص ديوار يعنی اول گل و خشت

اتفاقا  ، رتهای چند ميلِی شفاِف محکِم محکمبياوريم که ديوارهای آن از شيشه
شفاِف . تر ساخته شده باشداز همان گل و خشت و خيلی هم از آن محکم

در بيرون انگار ديواری نيست اما در حالی ، شفاف تمام حرکات در داخل اتاق
ز آن تر و زيباتر و تميزتر اتر و پا تر و ناز که ديواری هست خيلی محکم
ش که فکرتواند قبول کند به خاطر آناو نمی. و خانه هم در جای خودش است

را  روز، پس روز در واقع آن نيست که گردش کرۀ زمين. کندمحدود کار می
 ها با چنينانسان، نسل ما، بشر، جامعه، رد ما چشم باز کرديمآوبه وجود می

شيطان آمده و گفته است چنين است در ، وضع نظامی از آفرينش آشنا شديم
شديم قرآن را برای السالم بزرگ میحالی که اگر در مکتب اهل بيت عليهم

يک ، شب و روز خودش يک حقيقتی است !ديديم عجبفرمود میما باز می
 .ای از آيات خدا است و برای خودش يک تشکيالت در عالم حقايق داردآيه

اتفاقا  از اثر آن اين سيستم عالم مادی به اين صورت در چرخش است و آن از 
 . کنداين طريق ظهور و بروز پيدا می

 
 اول کلی هست بعد جزئی

را  ایمثال ديگری بخواهيم عرض کنيم اين است که اگر ما بخواهيم ميوه
اول فالن فالن و بعد ميوه که ميگوييم ، گوييم آقا اول انگورور کنيم میتص

لق به طور مط، در عالم حقيقِت خود، ميوه يعنی کلی، اتفاقا برعکس است
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يعنی اول کلی داريم بعد . هايی از اين شده استوجود دارد و نازلۀ او مصداق
اين طور نيست ؛ ا استهها از آن ظهور و بروز پيدا کرده است و نازلۀ آنجزئی

سيب و فالن را در ذهن تصور کرديم بعد ، انار، ها را اول انگورکه ما ميوه
قدر ببينيد اين چ، مشترکات آن در ذهن يک مفهوم کلی پيدا شد و شد ميوه

 ميوه در عالم کلی، برعکس استکامال  در حالی که ؟! شودمعکوس نگاه می
های نازلۀ آن به عالم پايين اين مصداق، خود به طور مطلق آنجا وجود دارد

ث بله از حي. های گوناگون  شد که برای ما باز شده استتک تک اين ميوه
ت ها به ذهن رفکه دانه دانه از اين ميوه، مطالعات علِم نظری اين مفاهيم جزئيه

اين نيست که ذهن ، و در آنجا يک سيال واحِد و مفهوم کلی به نام ميوه شد
ذهن با آينۀ خودش تحت شرايط خاصی که از آن . ی توليد کردميوه را کل

حقيقت کلی ميوه که بوده است پيدا کرد و تحت تأثير آن و در مديريت آن 
. نه اينکه کلی يک چيز ذهنی هست !يک صورتی از آنجا پيدا کرد و شد کلی

ها و جزئيات فراهم شد های تک تک ميوهذهن در اثر دريافت وقتی شرايط
ين شرايط واقعۀ موجودی تحت تأثير و تحت مديريت آن حقيقت واال اين در ا

اگر قرار بود ما با اين ، زمان هم همين طور است. مفهوم در ذهن به وجود آمد
چرا ما در عالم رويا خواب شب و ، تابش خورشيد باشد، چرخش کرۀ زمين

کرۀ زمين  مگر در عالم خواب ما ؟! بينيمظهر را می، ساعت، ماه، سال، روز
مگر اين کرۀ خورشيد عالم ماده است که در آنجا ؟! چرخدداريم که آنجا می

زمان خودش در عالم باال و در عالم حقيقت برای خودش يک ؟! چرخدمی
اين ماه و خورشيدی که . زمان فراتر از اين ماه و خورشيد است، کلی است
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ست بياوريد اين بدين قرآن هم به آن اشاره دارد و از چرخش آن زمان را به د
اين نظم را پيدا کرده و ، معنا است که همه عالم ماده تحت حکومت آن زمان

گويند خواب از چه چيزی به شود میصحبت از خواب می. شوندمديريت می
ها و برخی ديگر گويند در مغز و انفعاالت شيميايی سلولمی؟ وجود آمد

اه ببينيد چقدر نگ. وجود آمد گويند از انفعاالت فيزيکی اين خواب بهمی
نفس در عالم حقايق سير ، روح، گوييم برعکس استمی !معکوس است
آنوقت که ارادۀ خدا بر اين ، های خودشان را دارندقابليت، خودشان را دارند

غز تحت اين م، يعنی خواب اتفاق بيفتد، شد که نفس از اين جان بيرون برود
 شود که اين تحوالتاثرش اين می. شودمیتأثير آن حقيقت باال مديريت 
تر از حساب خيلی دقيق و حتی دقيق، متناسب، شيميايی و فيزيکی هم همين جا

يعنی . دبر اين اثر بگذارد و دقيقا  اتفاق بيفت، آن عالم حقيقت لطيفه، جنابعالی
چسبانيم اينطور نيست که از بيرون های آهن را بر روی آهن میاينکه ما براده

اين قوۀ مغناطيسی است که از درون ، چسبانيمها را با چسب میک تک آنت
ها به اين شکل و به صورت کِشد و از اثر عالم معنا اين برادهها را میاين براده

که اگر با دست خود اين نظم را ايجاد می، حساب شده و دقيق شکل پيدا کرد
معنا  نه اينکه عالم، ناستماده تحت تأثير عالم مع. شد چونچنين نمی، کرديم

آن به اين  َمثَل !يک چيز ذهنی است و از ماده ظهور و بروز پيدا کرده است
بيند مادرش چقدر قشنگ خانه را تميز ای در خانه میماند که يک بچهمی
غذا و  ،سفره، سينی، پتوها، هالحاف، کندخاکروبی و غبارروبی می، کندمی

مادر تو خانه را تميز  !گويد عجبمی، ان آمدبينی که مهميک ساعت بعد می
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ل محدودۀ داخ، گوييم اين بچه خيلی کوتاه فکر استمی، کردی مهمان آمد
افتد در محسوس حيوانی بيند و آنچه در درون خانه اتفاق میخانه را می
اتفاقا   ؛فهمدولو آن بچه نمی !برعکس استکامال  بيند در حالی که خودش می
مهمان خيلی مهم و شخصيتی واال بيايد که شخصيت واال و قدرت قرار است 

گذارد و اين اثر هم حساب واالی آن مهمان در نفس اين پدر و مادر اثر می
شود که ظهور و بروز اثر آن مهمان در نفس او اين می، شده و دقيق هم هست

ز پايين به ااما اين بچه متوجه نيست و ، کندچنين تغييراتی را در خانه ايجاد می
عالم  نظمی که در !کند در حالی که مطلب از باال به پايين هستباال نگاه می
نازلۀ آن از عالم وجود که پشت پرده عدم است در واقع غروب ، وجود دارد
و بطور کامل  از بين  نرفته است و ، خواهد طلوع کنددوباره می، کرده است

خواهد ظهور پيدا کند و طلوع میهمان حقيقت با همه خواص فوق العادۀ خود 
پيدا کند باز آثار همان حقيقت اعاليی است که در مطلق بوده است منتهی االن 

 . اينجا بحث خيلی مفصل و طوالنی است. باشدبه صورت صعودی می
 

 حکمت نزول و صعود در نزد پروردگار
ل وغرض نز؟ شايد چنين تصور شود که اين نزول و صعود باالخره يعنی چه 

دانيم و حکمت ما نمی، حکمت اين نزول در محضر خداست؟ ستو صعود چي
َوُماُ»: فرمايدهمين قدر قرآن می، السالم هستآن در محضر اهل بيت عليهم

َُوُاأْلَْرَضَُوُماُ ماوات  ماُالع بينََُخَلْقنَاُالسَّ الَُّ،ُبَيْنَه  ماُإ  ُماَُخَلْقناه  ُب الَْحقِّ

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=44&AID=38
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=44&AID=38
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=44&AID=39
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وَنُ ْمُالُيَْعَلم  َُأكْثََره  نَّ شما در يک ، دانيد که چه خبر استشما نمی 1«َوُلك 
مثل کود  در خانه از اين کنيد و میچهارديواری و سه بُعدی مادی زندگی 

دانيد که در اين زندان گرفتار شما نمی: فرمايدخدا می، ايدسه بُعد بيرون نيامده
خدا اين را به حق ، خدا اين را بيهوده نيافريده است. داندخدا می، ايدشده

ند ککند و بعد از آن استثناء میيعنی اول نفی می !آن هم منحصرا  ، آفريده است
َمااقنَََُماَُخلَُ» ُب ٱلَحقُُِّه  الَّ اينکه  !اصال  خلقت اين دو تا نيست مگر به حق، «إ 

اما بعضی از موارد خيلی بديهی ، دانيمحکمت اين نزول و صعود چيست ما نمی
متا  يک مثالی مقد، مثال  همين جزئيات؛ توانيم متوجه باشيمو واضح آن را می

 . ما را متوجه شويم عرض کنيم تا برکات اين صعود و نزول در زندگی
دهيم تمام را در نظر بگيريم که طول آن را هرچه ادامه میما يک ميزی 

تمام ، هزار فرسخ، صد فرسخ، هزار متر، دويست متر، صد متر، شودنمی
دو  ،کنيمرسد و عرض آن را حساب میچند سال نوری به انتها نمی !شودنمی
شود و ارتفاع آن هم نهايت تمام نمی، بیدوهزار متر، هزار متر، ده متر، متر

تواند اصال  صورت از ميز می؟ آيا اينجا چيزی به نام ميز وجود دارد؛ همينطور
بينيم آن ميز ديگر همين که به انتهای چهارمتر می؟ ظهور و بروز پيدا کند

عرض هم همين طور ، رسدبَُرد و به عدم ميز میرسيديم يک عدمی او را می
رويم بعد از دو متر عمقش می، بَُردبينيم عدم ميز آن را میم میرويسه متر می

پس ، اما خود ميز موجود است، عدم ميز هست، همۀ اطراف اين ميز؛ بَُردمی
                                                           

ما آن دو  ،!ما آسمانها و زمين و آنچه را که در ميان اين دو است به بازی ) و بی هدف ( نيافريديم» -1
 39و  38؛ سوره دخان آيات «را جز بحق نيافريديم ولی بيشتر آنان نمی دانند!

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=44&AID=39
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از وجود يک صورتی بوجود آمد يا ، ها را بُريداين عدم قيچی بود که اين
 . بفرماييد ظهور پيدا کرد

مه بزرگواران با ه، اساتيد، از سرورانبنده اين جلسه را خيلی شرمنده هستم 
تواضع که اين جلسۀ ما مباحث نظری شد و حق بر اين شد که از اهل بيت 

ها در سؤاالت حاال چون اين مباحث بعضی وقت .السالم استفاده کنيمعليهم
اين يکی دو جلسه به ناچار سروران به ، شودسروران و عزيزان بيشتر مطرح می

ان .بخشند که مباحث بيشتر به سمت مباحث نظری رفتبزرگواری خود می
ها را جمع و جور کنيم و از خود روايات استفاده کنيم اين بحثشاءاّلَله سعی می

 . کنيم
 ،در را مالحظه کنيد، شما پتو را مالحظه کنيد، ها همين طور استهمۀ صورت
ا يدريا و هر چه که موجود هست ، کوه، سنگ، هيکلمان، صورت، انگشتان

اين انگار با دو تا نخ عدم و وجود بافته شده است ، شئ هست يا صورت هست
کنيم و ضَد وجود اين عدم که عرض می. و اينگونه ظهور پيدا کرده است

چرا که اين لطافت وجود و ، باشدهست يکی از کماالت خود وجود می
العاده هست حتی ضَد خودش را هم تحت پوشش رحمت وجود آنقدر فوق

حتی ضَد خودش هم از حرکت وجود نمود پيدا کرده ، ش قرار داده استخود
که بر ضَد خودش ، از شگفتی وجود هست، اين از لطافت وجود هست، است

ما اگر بگوييم عدم وجود دارد يا . باشدهم در واقع نوعی قائم بر اين وجود می
ت و ساگر کسی بگويد وجود ندارد اينکه يک اشتباه بزرگی ا، وجود ندارد

ود البته وج، بينيم چقدر رحمت وجود گسترده استاگر بگوييم وجود دارد می
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که خودش مستقال  جای بحث دارد و چه چيز شگفت انگيزی است که از آيات 
اجماال يک مثالی عرض کنيم . هايی سر ميزندو روايات از وجود چه شگفتی
 . العاده پربرکت استکه اثر لطافت چقدر فوق

همين  !شود اما با دوامای به لحاظ اينکه لطيف است به راحتی نخ میپنبهمثال   
ای بافته شود و ای و پارچهتواند يک بقچهنخ است که به خاطر لطافت او می
کنند اما در عين حال هم ها ضَد هم حرکت میهمان بافته شدن که در گره
گذاريم و محکم آن می را در ای که ما همه پنبهبقچه. خود نخ و خود پنبه است

دهيم پخش و پال شود ضَد خودش به خودش بنديم و اجازه نمیچفت می
ها به شود اينگيريد و اين پنبه در آنجا در ضَد خودش پنهان میجا قرار میآن

اما کافی است که فقط يک ليوان آب بريزيم ؛ خاطر لطافت خود پنبه هست
 ،يک کبريت به آن بزنيم همه شعله؛ دهدخود را ظهور می همۀ پنبه اينجا پنبگی

در حالی که يک تخته سنگ با همه هيکلی که . دهدآن را نشان می پنبگی
عداد پذير و استدارد يک هزارم شگفتی اين پنبه را ندارد که اينطور شکل

پس نگاه ما به . حتی ضَد خودش را ظهور و بروز بدهد، های متفاوتصورت
بی يک نگاه محدود ناقص، ضَديت آن با وجود، یعدم و وجود با نگاه ماد

اما نگاه از عالم باال و عالم حقيقت و عالم پايين آنوقت مفهوم ؛ مبنايی است
وجودی است که  از شدت لطافت و وسعت . عدم هم يک مفهوم ديگری است

 . کندرحمت او حتی ضَد او هم نمود پيدا می
ن از تنزل آن با آ، تکاسف آنپس اگر بحث شود که آيا انرژی است که از  

دۀ نازل ش، العاده دقيق از عالم ملکوتی که در مديريت ملکوت استنظام فوق
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اين ماده در اين صورت وجود دارد يا اين ماده است که منشأ بروز اين همه 
رآن میق؛ بستگی دارد که اين نگاه چگونه باشد !انرژی در عالم هستی است

ُفي»: فرمايد لَيْه  ُإ  ج  ُث مَُّيَْعر  لَيُاأْلَْرض  ُإ  ماء  ُاأْلَْمَرُم َنُالسَّ ُكاَنُُي َدبِّر  يَْوم 
وَنُ اُتَع د  ُم مَّ َُألَْفَُسنَة  ه  سوی زمين تدبير امر  خداوند از آسمان به 1«م ْقدار 

هم  روز .مديريت از باال به پايين هست !کند يعنی هميشه از باال به پايينمی
 . همان امری بود از آسمان که در زمين پنهان شده بود

 
 برکات نزول انسان

اين هست که در هنگام صعود جزئيات به تعداد ، پس يکی از برکات نزول 
يا ، از هر تک تک صورت باطن آنخواصی . شودپردازی میکثيری صورت

مطلب ؛ کندظهور و بروز پيدا می، به عبارتی موجودات کثيری از صعود آن
توانستيم خود کلی را نمی؟ ما چقدر اين کثرات را دوست داريم !مهمی است
اما االن که داريم ، در زمانی که در عالم کلی و در مطلق بوديم، هضم کنيم

کنيم و صورت پيدا می، کينمدرجه ظهور پيدا میمرحله به مرحله و درجه به 
بخش است اين وجود برای کثرت تعدد فراوان چقدر لذت، شويمجزئی می

ا ولش انار ر، کيست که بگويد من مثال  گيالس را دوست دارم اما انگور را؟! ما
. ها را دوست دارمگويد هر تک تک اينفرياد فطرت درون اوست که می !کن

ها اصال  لذت آن؟! ها هستندآيد که بگويد چرا اينتصورش نمیيکبار هم 
                                                           

امور اين جهان را از آسمان به سوی زمين تدبير می کند سپس در روزی که مقدار آن هزار سال از » -1
 5ه آي ؛ سوره سجده(«سالهايی است که شما می شمريد بسوی او باال می رود ) و دنيا پايان می يابد 
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های آنگاه ما هشتاد نوع از لذت. دهد همچنين سؤالی پيدا کنداجازه نمی
ويند اگر بگ؛ گويد که ديگر تمامدهيم نمیها را به او میگوناگون و از ميوه

عاشق آن  يک ميوۀ هشتاد و يکم با عطر و مزه جديد وجود دارد با همه وجود
کند های اين باغ شنا میدر لذت، بردلذت می، دنبالش هست؟! است که چی

اين از معنای . های ديگر برای او اضافه شودو تازه دنبال اين هست که ميوه
ها بوده است اما همان نزول هست که وقتی آن مطلق و کلی که منشأ همۀ اين

هد اين جزء جزء در آنجا دعظمت و عزت عالم کلی و عالم مطلق اجازه نمی
آيد و از پايين که میيک وقتی پايين می. ظهور و بروز و صورت پيدا کنند

فصل  ،جنس جنس، نوع نوع، فرد فرد، خواهد ظهور و بروز پيدا کند تک تک
کند و هرکدام با ويژگی ها پيوسته در اين عالم دارد صورت پيدا میفصل اين

چون ديگر جلسه تمام شد بقيه بحث حرکات . جذاب و مورد نياز انسان هستند
 . ماندصعودی و نزولی برای جلسه ديگر می

َ صَ وَ  ُ  یل  . رينه الَطاهِ آلِ  وَ  دٍ مَّ حَ لی مُ عَ  اّلَله
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 جلسه چهاردهم
  

 چهاردهمجلسه 

گاه از باال هب پایین  ن
 (1نسبت هب حقایق عالم) 
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ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعينَو  ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َصلَّی اّلَله
ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ ينَستع  اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. ُذ بِاّلَله

د َوآِل ُمَحمَّ  َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، داَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ
  َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ 

حْ  ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يِن ِإيَّاَ  بِْسِم اّلَله حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ مِن الرَّ
راَط الُْمْستَقيَم ِصر  اَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب  نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ

الِّي  نَعلَيِْهْم َو الَ الضَّ
 خدا ضمناين عيد اکبر يعنی عيد غدير روز معرفی رسمی واليت از سوی 

 از خداوند توفيق معرفت واليت، منينؤر همه مو بعرض تبريک بر همه عزيزان 
سازی ظهور حکومت مطلقه زمينه، نين عليه السالمؤمشيعه واقعی موال اميرالم

سازی ظهور آن حضرت بر فرد فرد واليت بر عالم و توفيق سربازی و زمينه
 . لت دارمئاز خداوند متعال مسرا  عزيزان
 

 رابطه بین معرفت به والیت و معرفت به خداوند عزوجل
وَُ»: فرمايندموال علی عليه السالم می َُعزَّ ُالّلَ  َفة  َُمْعر  َفت ىُب الن وَران ية  َجَلَُمْعر 

ُ ُالَْخال ص  ين  َوُالدِّ َُوُه  َفت ىُب الن وَران ية  َُمْعر  َوَجلَّ َُعزَّ ُالّلَ  َفة  ما اين  1«َوَُمْعر 
که  اين با نگاه؛ باشد بستگی دارد که با چه نگاهی؛ شماريممی ايام را بزرگ
ها انگيزی در جنگهای شگفتحماسه، السالم داماد پيامبر خدا بودعلی عليه

                                                           
آن همان  و جل، شناخت دقيق من است و عز خداوند شناخت و شناخت دقيق من، شناخت خداست -1

 1ص ،26ج، بحاراألنوار. دين خالصی است
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از نسلی پا  و با شرافت بود و جهات مختلفی ، ها نشان دادقهرمانی، آفريد
بينيم که حضرت به با اين نگاه می. شناسيمهای آن حضرت ما میکه از زيبايی

اما اين نگاهی است که از ديدگاه . خوشحال هستيم، خالفت منصوب شدند
 و خود موال عليه السالم فکر ما را. ميدان حسی ما و شناخت حسی ما است
؛ کنيمبا آن معرفت غدير را نگاه میما . درَ بَ بينش ما را به يک نقطه ديگری می

ه نورانيت اگر ب، معرفت پيدا کند و ناسدهر کس مرا به نورانيت بش»: فرمايدمی
فت پيدا اّلَله را معر، معرفت پيدا کرد ديگر خدا را معرفت پيدا کرده است به من

َوَجلَُّ»کرده است و اگر کسی از طريق فطرت پا  به  َُعزَّ ُالّلَ  َفة   ،برسد «َمْعر 
 . «شناختی که به من پيدا خواهد کرد شناخت به نورانيت من است

ا مورد هايی که برای مآنگاه بقيه امتيازات و زيبايی، شناخت باز شداگر اين 
؛ تاس ها در شعاع اين ارزش و حقيقت بودهتوجه و اهميت بود خواهيم ديد اين
التشبيه ب؛ چيز ديگری است، خيلی مهم. نه اينکه آنها فی ذاته خيلی مهم باشد

الن بيمارستان فالنی رئيس فکنيم به ما بگويند که بالتشبيه مثال  مثال عرض می
 ،فالنی مثال  عموزاده آقای استاندار بوده؛ گوييم خدا خيرش بدهدمی؛ شد

اما ؛ شيمداشته با اوصفات خوبی را از  يک، به او برسد طبيعی است که قدرت
ص فالن پزشک فوق تخص، يک وقت بگويند که فالنی يک پزشک است

تمام زير و بم مسائل پزشکی  ،هاستمسلط بر امور جاری همه پزشکی، است
 ۀدر عين حال يک مدير پخت، تخصص داردمسائل دارويی را ، را تخصص دارد

از حيث خدمات همان ، از حيث مديريت چنين و چنان است و ای استوارسته
های ذاتی ويژگی؛ سامان را چنين و چنان کردههست که چنين فضای ناب فردی
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ن رياست ما اي، آنگاه با آن نگاه. يدا بکنيمخود اين آقای رئيس را ما شناخت پ
 . کنيم يک احساس ديگری داريمبيمارستانی که مثال  توجه پيدا می

ن شخصيتی است که عبادتش چني، دارد اينجا موال عليه السالم خدمات فراوانی
، شخصيتی که قدرتش چنين بود، شخصيتی است که علمش چنان بود، بود

 اما اگر شناخت ما به فرمايش خود حضرت به؛ چنان بودشخصيتی که پاکيش 
 و مخلقت نوری حضرت معرفت پيدا کنيبه  ما بتوانيم ونورانيت حضرت باشد 

مقام نورانيت حضرت بتوانيم معرفت پيدا بکنيم که همان معرفت به اّلَله به 
آن يک ؛ ها در شعاع او بودندآنجا خواهيم ديد که همه زيبايی؛ هستعزوجل 

 . است بودهحقيقت ديگری 
. شودمان به غدير هم به آن اندازه باز میما باز بشود نگاه اين نگاه برایاگر 

ا باز اگر با اين نگاه عاشور. شودآنگاه رابطه غدير با عاشورا با آن نگاه باز می
 ،شناخت به حقيقت انقالب اسالمی، با نگاه نورانيت، نگاه به مهدويت، شود

ز اين ا های اين عالم دنيايی به يک حقيقت فراتراينها ديگر از فضای ويژگی
ه اثرات و ب و هاآنگاه ما با آن نگاه از باال به پايين به ويژگی؛ رودعالم دنيا می
 . کنيمآثار نگاه می

 
 لزوم تغییر نگاه از عاَلم ماده به عالم معنا

 .همين محور است که اين مصيبت بزرگی است بحث ما در جلسات گذشته بر
ر انسان عينک مادی داد تا اگه اول ابليس با لشکر خودش کاری کرد که باز 

خص يک شو بينش اگر نتوانست ؛ توانست با عينک مادی او را به چاه بياندازد
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اگر  .او را در ماده نگهش بدارد، آن عينک اثر کمتری داشت و رده بازتر بودخُ 
انسان به  نياو  ستياثرساز ن یليخ نکيع و باالست شتوانفرد آن  و نتوانست

توجه دارد باالخره  ءبه عالم معنا و عالم باال و عالم اعال ه وديعالم ماده نچسب
گاه و ن یماد ريهمان جاها هم باالخره تفس در؛ کندباز کارش را می نکيع نيا
اّلَله ءشاکه خدا ان ستا نيبحث در ا یبه طور کل. سازدکارش را می یماد

تا ، ندکنش واريتا آن د؛ بشکند واريد نيا مينکمک بکند که ما چه کار بک
راتب از م ایمرتبه در هر، باشد ءاز ماده به عالم اعال و به باال نيينگاهمان از پا
 نيتا باالخره ا؛ داشت ميهايی را خواهبتيآنجا باز مص ميشناخت هم باش

الح بشود معکوس اص نيو کامال  ا رديقرار بگ نامع نکيبشکند و ع کامال   نکيع
 نيآنگاه ا، و همه مراتب باشد نييباال و معنا به پا نکيع از ما یهانگاه هيو کل

 . مشکالت حل خواهد شد
 یر بعضد یگاه ديدر کجاها باز هم شا مينيکنم که ما ببهايی را عرض مینمونه

رموده چون حضرت ف يا رمودهچون قرآن ف مييبگو و ميموارد تعبداٌ قبول بکن
 ميما بفهم ت کهاس نيا بنا بر؛ ميکه قبول بکن ستين نيا اما بنا بر؛ ميما قبول دار

 مثال  االن فهم .معنا باز بشود نيا؛ ستين نيا رياست و غ نهميکه مطلب  ميابيو ب
 یاصل علت ی وآقا عامل اصل مييسخت است که بگو یليما خ یمطلب برا اين

سخت  یليفهمش خ !ستين ديو نور خورش نيزمچرخش ايجاد شب و روز 
جور  نيما ا یکه شب و روز را برا ميادهيد مياچون ما چشم باز کرده؛ است
 قاتيتحق و در هاشگاهيدر آزما. ميادهيد نجورياند و واقعا  هم همکرده فيتعر
ابت ث یِ مطلب علم نيا، یاثبات علم در، یسماو ی وهای آسمانلميدر ف ی وعلم
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و  نياز چرخش زم وزرشبانه نيکه ا يیگومی یتو از کجا دار. است یاشده
 یليدرست است که در خ، یماد نکيچون همان ع؟ چرا. ستياز نور آفتاب ن

گرا نکرده یدرست است که ما را ماد، اثر بگذارد یلياز جاها نتوانسته در ما خ
درست  ،الحمدّلَله درست است که ما را گرفتار ماده نکرده است ، است الحمدّلَله 

ینم نجاياما ا، ميکنیم یآن نگاه زندگ او ب ميدار یاست ما توجهات معنو
 !ستين چگونه مربوط به آن یمحکم نيبه ا یعلم ۀمسئل نيکه ا ميابيب ميتوان
  

 حقیقت زمان در عالم معنا
باشد  یديخورش و دشبا ینيزم که نيکه قبل از ا مينيبشکند تا بب ديبا نکيع نيا

آن . خودش وجود داشت یزمان در عالم کل، زمان در آسمان ملکوت خودش
 نيا، زمان شده یمعنا نيا یذهنم زندان و در ذهنم دارم نکه از زما يیمعنا
الم در ع نيا. کنمکه من تصور می نهاستيزمان باالتر از ا قتِ يحق؛ ستين
آنگاه ؛ شناسمست که به آن میافوق تصور من از زمان  یقتيحق کي قتيحق
بر  خدا ۀاراد، بکند داينزول پ نيمزمان که خواست به عالم ز نيخدا ا ۀبه اراد
نزول  نياز عالم باال و ملکوت و آسمان به طرف زم یزياست که هر چ نيا
 نيش زمقاعده چرخ نيپس بنابرا؛ کند دايظهور پ یبا ابزار ماد ديکند با دايپ

تابش آن کامال  درست است و از چرخش  و دينور خورش؛ کامال  درست است
 نيا بر یماد ۀواسط نيو روز به ا شب؛ ديآیشب و روز به وجود نم زمين نيا
 نيبه ا، کندیم دايپ ظهور نييکه متناسب با آن هست در مراتب پا ینظم

 . صورت قابل حس من شده است
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ه را ب روزشب و ، نيچرخش زمو  نيزم ميفرق دارد که من بگو یليخ نهايا
 ۀکه زمان از عالم باال به صورت شب و روز به واسط ميتا بگو؛ وجود آورد

به وجود آمدن در اعتقادات ما  أچون منش. کرد داينظم ظهور پ نيبه ا یادم
ماند که یم نيمثل ا ميکنعرض می يممثال است دار هيبال تشب. مهم است یليخ
 یالمپ کيبار  نياول یبراو شناسد یو نم دهيند، دهياز برق نشن ینفر اسم کي

آن  نديبیم کندیم صبن؛ به فالن جا نصب کن مييگویم ميدهرا دستش می
 زيانگآور و شگفتتعجب شيبرا یليخ؛ کندیروز متبديل به  شب را يیروشنا
آقا  نيکه ا یفهم !است کننده رهيالعاده خچه فوقو  یاتاق چه نوران نيا. است
. را به وجود آورد يیروشنا نيالمپ ا نيا ديگویم؛ به باالست نيياز پا، دارد
 ،يمنه درون س، در آسمان قوه يیروشنا نيا؛ است یگريد زيچ تياما واقع
ه از آن ب یفيضع ۀمرتب کي، از آسمان قوه؛ در آسمان قوه وجود دارد ]بلکه[
 به عنوان خواهدیواسطه م کيآن  امنته؛ اتاق نازل شد نيدر او  نيعالم زم
 !رينخ؟ باشد تواندیم یميس و شهيش هر ايآ یماد ۀواسط؛ یماد ۀواسط
ُ ، ميس لومترهايک ُ  یدر انبار مين سچند ت  ظهورِ  ۀتواند واسطینم نيااما ، ر استپ

 اريبس و حساب شده و قيدق ینيقوان کيدر  یستيالمپ با نيا. آن نور باشد
 دايپ تيدرست شود که قابل قيآنقدر دق؛ درست شود و خلق شود زير اريبس

المپ  قيپس نظم دق. کند یخودش جار از آن قوه را در یامرتبه کيکند که 
با او  ديبا نيست که ااآن قوه  نسجترين فيو لط نيتر فيهم در ارتباط ظر

 . بکند دايظهور پ بکند و دايپ تيبکند تا قابل قيتطب
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 نزول حقیقت زمان به زمین و ایجاد شب و روز
 دايپ تياست که با آن بتواند سنخ ینيالمپ هم باز مطابق قوان نينظم هم یعني

ته هم که داش ینظم ۀمستقال  با هم؛ کاره است چيالمپ ه نيمستقال  ا؛ بکند
هم از باال به  اهمه ب. تواند نشان بدهدیشب خودش را هم نم یکيباشد در تار

ان زم، از عالم ملکوت و یشد که از آسمان کل نيخدا بر ا ۀاراد؛ است نييپا
 قيالعاده دقفوق نيقوان نيآنگاه ا. از زمان را ظاهر بکند یامرتبهو  نيرا به زم

 و نينظم چرخش زمکه باز هم عاجز است  شيهاشرفتيکه هنوز بشر با همه پ
خواص و ظهور شب و روز را  و انعکاسات آن را و ورذرات ن و ديخورش ۀکر

 نيبه زم ديزمان با قتيحق؛ کندرا کشف  قيالعاده دقهر نظام فوق وآنها را 
و ذرات نور که شب و روز ظهور  نينظام چرخش در زم نظم و نيا. نازل شود

و  ديخودش و خورش مدار در نيکره زم زيانگنظم شگفت ۀهم کندیم دايپ
ست که ازمان  زيانگالعاده شگفتواقع متناسب با آن لطافت فوق ها درنيهمه ا
در او ، ستااز زمان  یاکه مرتبه وزبکند تا زمان و شب و ر دايپ تيتا سنخ
که  ینظم تيبه قابل نيزم ۀشب و روز به واسط نيپس بنابرا؛ دا کنديظهور پ

ن را آ ديو خورش نيزم نکهينه ا، کرده دايکرده از او ظهور پ دايآسمان زمان پ
ُ.ُاست د داشتهو آسمان اصال  وجو نيزمان قبل از زم. به وجود آورده است

مَُ» يَُخَلَقُالسَّ تَّةُ ُاَواتُ الَّذ  َماُف يُس  متعال  یخدا؛ 1«ايامَُواأْلَْرَضَُوَماُبَيْنَه 
حاال ما بحث . ديدر شش دوره آفررا هاست و هر آنچه در آن نيها و زمآسمان

                                                           
. ها و زمين و آنچه را ميان اين دو است در شش روز ] شش دوران [ آفريدکسی است که آسمان -1

 4سوره سجده، آيه
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طلوع  غروب تا از يیبه معنا «وميَُ»؛ چه باشد یبه معنا «وميَُ» نکهيبه ا ميندار
، ستهدوره ، از دهر است یابرههو از زمان  یابرهه یبه معنا «وميَُ»، ستا

ُ  کيباالخره  ميبگذار ميخواهیچه م اسمش را هر شش . از زمان است یعدب
 ،از زمان است یبعد «شش» نيشش دوره باالخره ا نيا، ميدور حساب بکن
 یرا به معنا امياگر ما ا هيآ نياتفاقا  ا. باشد خواهدیکه م یحاال به هر شکل

 نيه اکند کبحث را اثبات می نيا شتريب ميشب و روز هم حساب نکن نيهم
ورت ص نيدرجه آن به ا نيترنييااست که پ یاالعادهفوق قتيچه حق «وميَُ»

ا ما کرده ت دايظهور پ ديو نور خورش نيزم ۀليبه وس ميکه ما با آن آشنا شد
 . چه یعني «وميَُ»که  ميمقدار آشنا شد نيهم
وَنُ»: ديفرمامی يیجا کي در اُتَع د  ُم مَّ َُسنَة  ُيَْوًماُع نَْدَُربَِّكُكََألْف   1«َوإ نَّ
که شما  يیست از آنهااهزار سال  ندروز در محضر پروردگار تو مان کي
 شيهست که آنجا پ نيمگر چرخش زم؟ هست ديآنجا مگر خورش. ديشمارمی
روز نشان  کيهزار سال به اندازه  نيا؟ روز هست کي، هست ومي کيخدا 
روز چقدر نازل شده نازل شده نازل شده تا  کي نينازله هم ۀدهد که مرتبمی
در آن قرار گرفته  مانی زندگ همه نيا اکرده است م دايصورت ظهور پ نيبه ا
 . نديگومی نييرا نگاه از باال به پا نيا. است
 

                                                           
 47. سوره حج، آيهشماريدهايی است که شما میهزار سال از سالنزد پروردگار تو روزی چون  -1
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 در اعتقادات انسانساز نگاه از باال به پایین تأثیر سرنوشت
نييتع ريثأبه باال در سرنوشت انسان ت نييو نگاه از پا نييپس نگاه از باال به پا

د دار ميو س شهيچند گرم شو المپ  نيکند ا اليکه خ یکس. دارد یاکننده
 ريمس چيشد و ه یافتاد و زندان یچاه کيدر  گريد نيا، آوردنور به وجود می

؛ تکرده اس دايپ شهيبر خالف واقع اند یزندگ کي بر بلکه؛ ندارد یرشد
جهنم  یعني. باز بشود جهنم خواهد شد یروز کي او اگر بر خالف واقع شهياند
ظهور  یعنيجهنم . که انسان به آن دلبسته بود است واقع ريغ رظهو قتيحق
 امر کي قتيظهور حق یعنيجهنم . بود تهموهومات که به آن دلبس قتيحق
ز نور ا نيکه ا ديرا بگو شيزندگ ی ازکه انسان عمر شودیور مطچه . یعدم
از  و جهتش درست شود نشيب نيا اما اگر؛ است خالف واقع؛ است ميس نيا
 نيا ريکه نخ ديآنجا انسان فهم، باشد نيياز باال به پا و به باال اصالح بشود نييپا
بزرگ  هایدستگاه !هست هچدر مقابلش المپ  نياست که ا یقتيحق کيقوه 

را آب  نيهای سنگآهن !المپ چه هست؛ آوردها را به حرکت میکارخانه
کند حرکت می؟ ايبرق چه هست خدا ۀاست قو یگريد زيچ کياصال   !کندیم

. برق بود ۀگذار بود قوريثأاو ت یآنچه که در زندگ نديبمی، کشف او یبه سو
ا را ج، آن قوه اصال  آشغال است یو پنکه و فالن و فالن منها زريو فر خچالي
 ُ خواهم چه من آن المپ را می. ندارد دهيمن فا رایب یزيچ؛ ر کرده و گرفتهپ

که مطابق  نيعالوه بر ا؛ مطابق با واقع هست یزندگ نشيب !کار اگر برق نباشد
یبه حرکت م تينهابی او را به سمت تينهابی یِ به واقع شد جوهر وجود

 هاذتل کيشود که به وجودش باز می یحرکت هر مراتب نيآنگاه در ا. کشد
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 نيهای ايیبايز ۀکه هم يیرسد به جاکه میدارد هايی يیبايها و زیزندگ و
یباال عوض نم یهايیبايلحظه آن ز کي ۀاو به انداز، ست را به او بدهندپَ  عالمِ 
 . است چه او را خلق کرده یمتعال برا یفهمد که خداتازه می. کند
 

 نزول خواب از عالم معنا به عالم ماده
خواهم چند مثال عرض بکنم که چون بدهد بنده می قيجلسه اگر خدا توف نيا

خط نشکند راه معارف با  نياتا و  ديآمی شيپ یليخ نيا ندهيهای آدر بحث
 فطرت معارف را استشمام یانسان عطر و بو، بله. باز نخواهد شد ینگاه فطر
 جهتو نکِ يبرود و ع نياز ب نيا مطلقا  ، بشکند کال   ديبا نکيع نياما ا، کندمی

 یوقت یماند که کسمی نيمثل ا. را بزند نياز عالم معنا و ملکوت به زم
 ،بسته شد شيهاچشم یفالن یآقا :شودیماين به باال  نيينگاه از پا، خوابدمی
چه  نيکه ا نديبشناس میستيز کي. ديخواب و شنودینم شيهاگوش گريد

ه شد چشمش بست چون. ستيبه باال ن نيياز پا؛ ستا یربطبی و يیجابی حرف
ه حرکت کرد ب، خواب به وجود آمده بودبلکه ، امديخواب به وجود ن ديخواب

فعل و انفعاالت  نيا، که نه ديگویلذا م. اثرش در اعضا ظهورکرد، سمت اعضا
. انجام گرفت خواب، در مغز اتفاق افتاد در بدن اتفاق افتاد یکيزيف اي يیايميش
 نيکه ا ستين نطوريا؛ آن عوام است حرفِ ، حرف نيبنده خدا هم مييگومی

االتر ذره ب کيمنتها ، است نييهمان نگاه پا نيا؛ فعل و انفعاالت خواب آورد
 . به باالست نيينگاه از پا
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به ، وجود دارد و به وجود آمدآسمان ملکوت  درو آسمان نفس  خواب در
از  وآنگاه به سرعت ؛ فرد در عالم نفس انجام گرفت نياراده خدا خواب در ا

همانطور به اعصاب ، و در مغز و مراکز مربوطه ردهآنجا اثر او به مغز ظهور ک
تکه  کمثل يها افتادند و آن، کرد به اعضا دايها نزول پاز آن، کرد داينزول پ

واب از باال خ بلکه؛ به باال رفت نجايخواب از ا نيا نکهينه ا؛ نيمتخته افتادند ز
 یسک نکهيمثل ا. کرد دايظهور پ نجايدر ا نکهيتا ا، شد یجار، وجود داشت

گر کند که امی اليخ؛ خوشحال بشود ميبخندان ميرا برو یما فالن ديبگو
اه قهقهه بزند آنگها باز بشود به حنجره و صدا های دهان باز بشود و لبچهيماه

 یچه نگاه موهوم و به باال نيينگاه از پا کي که؛ ديآبه وجود می یخوشحال
ود به وج یشادو  یدر عالم نفس خوشحال؛ برعکس است کامال   بلکه؛ است
 . از آنجا به عالم ماده نازل شد، آمد
 

 ظهور عالم معنا در عالم ماده با ابزار مادی
کند به  دايهرچه از عالم ملکوت بخواهد به عالم ماده نزول پ ميعرض کرد

عالم باال بخواهد در عالم ماده  در یقتيحق هر. کندیم دايظهور پ یماد ابزار
 گريد جانيا. کندمی دايرا پ یمتناسب آن نظم و نظام ساختار، کند داينزول پ
 م امورنظ ديمثل المپ با مييکه آنجا هم بگو ستيمثل المپ ن عصاباو  مغز

یترس و حاالت نفس که از عالم نفس و باال م، هيگر، خنده، نه. داشته باشد
و بدن و ماده نازل بشود و از آن به اعضا ظهور  کليه یعني نييبه عالم پا خواهد
 ۀديچيآنچنان نظم پو  قيمغز هم متناسب نفس ساختارش دق و بدن یاعضا، کند
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 افتيا درر فسو انفعاالت و حرکات ن فعل، کند دايپ تيتا قابل دارد یفيظر
ب مرات. از آن را نه کل عالم نفس را بتواند تحمل کند ایهکند و تازه نازل

و آنها  شودیظهور م ۀکند و واسطاز آن عالم را در خودش منعکس می ینييپا
چهياهم، دهان نيتا در اعضا ا شوندمی منظم مطابق ستميهم به سرعت با آن س

، «هست»خنده . کندیم هيشروع به گر، کندع به خنده میحنجره شرو، ها
نقطه هم ، نطوريصحبت هم هم و زبان. کندمی دايشود و ظهور پمی یجار
 . نطوريهم

 ميبکن زير ميبکن زير ميبکن زيخط را ما هرچه ر نيکه آقا ا نديگویمثال  به ما م
آن وقت ؛ و طول و عمق ندارد عرض گريکه آنجا د یانقطه کيبرسد به 
نه نمو کيشما در عالم ماده  !نياست ا یرفعجب ح مييگومی؛ شود نقطهمی
، اردامکان ند اصال  ؛ که باشد اما عرض و طول و عمق نداشته باشد ديکن دايپ

ما هرچه ، يیگوهان راست میآ ديگومی. ستيماده ن عالم گرياصال آنجا د
ره عرض باز هم آنجا باالخ ميبه اتم هم برس یباالخره حت مينيبيم ميکنمی زير

عالم فرض  در گويدمی؟ گوييم پس چهمی. هست جمو طول و عمق و ح
است که آنجا عرض و طول و عمق و  یزيچ کيعالم فرض  در، مييگومی
. کندپيدا می طول و سطح  گريکه به حرکت افتاد د از آن، ندارد یچيه
را  ینقطه آنجا چه قدرت نيا، عالم فرض بشود یمن آخر وقت زيعز مييگويم

 یارهيچه ذخ؟ ديايخط به وجود ب هعالم ماددر همه  نيدارد که از حرکتش ا
دارد که حرکت بکند سطح را به وجود  يتیچه موجود؟ عالم فرض نيدارد ا
 ؟ ديايبه وجود ب یفرض ءیش کيعالم از  نيدر ا یايهمه اش نيو ا اورديب
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چرا لج ؟ ميخواهیچرا نم؟ السالم مهيعل تيبه مکتب اهل ب ميرویما چرا نم
امام صادق  در مکتب مينيشنسالم بال مهيعل تياهل ب محضر ميايکه ب ميکنیم
ا چه جور ر نشينظام آفر نهايا مييبگو، قرآن، السالم مهيائمه عل، السالم هيعل

، ئش نيا، حجم نيا، صفحه نيا، خط نيا، آقا نقطه؟! کننددارند به ما باز می
ورت که ما ص نيمنتها نه به ا؛ باشد نجايا نکهيهست قبل از ا گريعالم د کيدر 
ت قدر قتيحق، مرکز قدرت است کي نيا. ميکنصورت تصور می نيدر ا
عالم ماده بتابد  نيقدرت به ا نياز ا یااست که ذره یقدرت کيآنجا ؛ است
 کندیخدا اراده م یوقت؛ جوهره دارد، دارد رهيذخ نيا. شودعالم نابود می ۀهم
 یقانون کي نيشود اکه نازل می نيهم، بکند دايماده ظهور پ، از آن عالمو 
عالم  دو نيا نينابيهست که ب یعالم کيدو عالم  نيب نشيست در نظام آفرا

 . برزخ نديگون را میآ سما و است
 

 مأمورین ملکوتی برزخ و ارادۀ خداوند بر انجام امور
 تينه خاص، صددرصد عالم باال را دارد تياست که نه خاص یعالم برزخ عالم

متعال از  یخدا که است یعالم خاص کي. را دارد نييدرصد عالم پا صد
عالم از ، قتيخواهد از عالم حقکه می يئیش نيا. است دهيقدرتش آفر
 نييبخواهد به عالم پا ميکه اسمش را بگذار یعالم هر، عالم قوه از، ملکوت

العادهنه آن قدرت فوق یعني. نکته آن است، آهان ؛رودینازل بشود در برزخ م
ه عالم ماد نينه ا؛ نداشته باشدوجود در آن  زيچ چيتحمل ه چياست که ه یا

ه وجود قو راسرِ اما س؛ به طول و عرض و عمق داشته باشد یاجيهست که احت
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با تسامح ؛ خط شودیکند م دايتا حرکت بکند به عالم ماده ورود پ؛ است
مق عو عرض و طول  کهی در حال، نقطه مييگوبا تسامح می، خط مييگومی
 یصحرا کيماند که ما در می نيمثل ا. ئش کيشود آنجا می نهايا ۀهم

 کي اما از، مياردرا متر  ششاتاق سه متر در چهار متر به ارتفاع  کي یپهناور
به آن  یمترلويدو سه ک از يا از آسمان يا، ميکنبه آن نگاه می یوقت یلومتريک

 یخاص فينقطه است با تعر کي نيواقعا  ا ايآ. مينيبینقطه م کي، ميکننگاه می
به نسبت ؟ طهنق مييگوتسامحا  ما به آن می اي؟ داشته باشيم شيبرا ميخواهکه می
نه . ديآینم سابحبه طول و عرض  یعني؛ نقطه مييگوپهناور می یصحرا نيا
 نقطه طول و عرض یقيحق فيکه در تعر در حالی. طول و عرض ندارد که نيا

یچرا نم، عالم فرض در مييگوچرا می؛ ستيعالم ممکن ن نيدر ا نيا، ندارد
 نيمورأبا م یاله ۀدر عالم برزخ به اراد مييگویچرا نم؟ در عالم برزخ مييگو
 ترعيسر عيسر العادهوقکه در عالم ملکوت چه مأموران ف؟ ی انجام شدملکوت

تر از زندهزنده، ميهايی که ما دارتر از عقل عاقل، ميکه ما دار یاز سرعت نور
محض  عيالعاده مطفوقو  یقو و عيالعاده سرموجود فوق کي، ميکه ما دار یا

 یادر عالم ماده شئ که کندمی دايپ تيمورأم یوقت یمور الهأآن م، یامر اله
ُ  نيا یدارا یعني، شئ باشد بر ی هآنگاه از آن در عالم برزخ نازل، باشد عدسه ب

هر عالم مربوط به خودش  یحاال زمان برا. شودیشئ م، عالم ماده آن شئ
 . است
 نيمثل ا؛ بيندنمی زده یماد نکيکه ع کسی هايی است که آنهمان نهايا
ب آ ایبچه چشم یرا جلو خيقطعه  کيما  یمنطقه قطب کيماند که در می
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ها به وجود خي نيها از اآب نيا، بچه ینيبیم مييگوآن وقت می، ميکنمی
آب از آنها به وجود آمده  دينيبیم کريپ های کوهکه سنگ خيهمه  نيا؛ آمده
بر ا دهيتاب ديهم خورش خي؛ است به وجود آمده خيآبش از  ايپس در؛ است

ب دوباره باران شده و آ دهيشده دوباره برگشته جاذبه هم او و قطراتش را کش
آب از  نيا مييبگو ميتوانینم. به باالست نيين همان نگاه از پايا. ميخوریرا م

آن  است از یفيبُعد ضع کبلکه ي، هست حضرت حق ۀعالم ملکوت به اراد
اده عالم م نيآب در عالم ملکوت دارد که به تناسب ا نيخودش که ا قتيحق

 نيتمام آورد به زم احترامنازل شد و قطراتش را با  یمور الهأبه دست آن م
 . داد ليتحو
را هم  اينتازه ؛ ميکنیجاذبه جذب شد زود قبول می هبه آن قوبگويند اگر 
 یاصال  حس !چه یعنيجاذبه  ۀقو ميگفتیم شيسال پهزار مثال  ؛ ميکردیقبول نم
و  ايهمه کوه و دشت و صحرا و در ميگفتیم، ميکردیقبول نم را به نام قوه
مقدار انسان رشدش  کي !کشدیباران را م نيا يیگوچه می یعني. استسنگ 
 . به اسم قوۀ جاذبه است یاقوه کيشد گفت نه  دايپ

 ميعالم ما بخواه نياز در  ا یاکه در هر مرتبه ميهای فراوان دارپس نمونه
عدم را به ، ميبه باال تصور کن نييوجود را از پا أمنش، ميبه باال نگاه بکن نيياز پا
 . تصور کنيم چيه یمعنا
آن ؛ ه استوجود غروب کرد ۀدرونش جوهر ميعرض کردرا عدم  خودِ  

از خود  نکهينه ا؛ کندحرکت می کندیدارد پاره م، غروب شده وجودِ  ۀجوهر
 . ی به وجود بيايدزيخود عدم ذاتا  چ
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 ظهور شئ در عالم مادهرابطۀ بین ارادۀ خداوند و 
ُُ:ديفرمامیالسالم  هيامام باقر عل. را جمع کنم ضميعرا بخوانم تيو روا هيچند آ

ُتبارَكُوُتعالى»ُ َ ُالّلَ ُوَُمنَُزَعمَُ،ُالُم نَُشيءُ ُاألشياءََُخلَقُُإنَّ َ ُالّلَ ُأنَّ
َُفقدُكَفرَُ ُم نَُشيء  ندارد که  تيقابل یزيچ چيه 1«تعالىَُخلَقُاألشياَء

هر چه هست قرآن ؛ کندمی داياز او ظهور پ، دياياز ذات او به وجود ب یزيچ
ُك ُ»:ُديفرمامی َذاَُأَراَدَُشيْئًاَُأْنُيَق وَلُلَه  ُإ  ه  نََّماَُأْمر  بْحاَنَُفسُ َُفيَك ون ُُنُْإ 

َُشيُْ ُك لِّ َُمَلك وت  ه  يُب يَد  ُت ْرَجع وَنُالَّذ  لَيْه  َُوُإ  در ای شئ. حيچقدرصر 2«ء 
هُ ». بلکه اراده اوست امدهيبه وجود ن یچيعالم از ه نََّماَُأْمر   ن اوأش مسلما  ؛ «إ 

 نيمورأاراده همان و اطاعت م. شئ باشد یااست که اگر اراده کرد شئ نيا
 ظهور «َفيَك ون ُ»، های باالعالم  عيدر اطاعت سر همان« نك ُ»همان و  کوتمل

مطلب  نيا؛ خدا منزه است. است ظهور نيکه ا نييهای پاآن عالم ماده و عالم
بْحاَنُالَّذُ ». يمبکن یخدا تصور خاص ۀنکند دربار مييگویکه م  یستيبا« یَفس 
 يیروشنا نيا و برق ميينگو، ميحرکت کن مييايب ميتصورات را کنار بگذار نيا

شف دنبال ک؟ برق چه هست نيا مييبگوبياييم  !است از المپ به وجود آمده
 . مويها بربرق و قوه و قوه ۀبرق و قو

                                                           
خداوند تبار  و تعالی موجودات را بيافريد اما نه از چيزى، و هر کس بگويد که خداوند متعال  - 1

 230، ص5موجودات را از چيزى آفريده کافر است. بحار األنوار، ج
، آن نيز بی « موجود باش!»گويد: تنها به آن می فرمان او چنين است که هر گاه چيزی را اراده کند، -2

پس منَزه است خداوندی که مالکيَت و حاکميَت همه چيز در دست اوست و . شوددرنگ موجود می
 83و82. سوره يس، آيهگردانندمی شما را به سوی او باز
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َُشيُْ» ُك لِّ َُمَلك وت  ه  ُت ْرَجع وَنُب يَد  لَيْه  َُوُإ  ه قدرت ب شکل شئ ملکوت؛ «ء 
 ستاو ۀخورد ارادکه در عالم می یهر تکان؛ ديآاوست و از او به وجود می

که  یرفط یديهای توحرود به بحثجا بحث می نيالبته ا، ستکه به وجود او
ُی بحث شودستيخودش با یدر جاشاءاّلَله ان .«ُ َماَوات  ُالسَّ َُخَزائ ن   َّ َولل 

وَنُ نَاف ق يَنُاَلُيَْفَقه  ُالْم  نَّ َُولََك   . دهدآدم را تکان می هيآ نيا یليخ 1«َواأْلَْرض 
ه ب ميوارد بشوو  ميبحث را کال تمام کن نيجلسه ا نيخواستم امی بنده
 ميو وارد بشو نزول تمام بشودمقدمات حجاب و صعود و . گريد یهابحث

 ،چند جلسه را هم اگر مباحث نيا. خودمان یهای قبلبه بحث گريآرام آرام د
 یاچاره گريچون د؛ کنممی یعذرخواه یليسروران خاز شد  یمباحث نظر
اّلَله خدا ءشاان. رده باز بشودخُ  کي یچند تا بحث نظر نينبود که ا نيجز ا

جا  ها همبحث نياما ا. یهای قبلبه همان بحث ميبخواهد جلسات بعد برگرد
و  ايند انبنگذاشت، را انيفرعون و خدا لعنت کند استکبار .دارد که مباحثه شود

. ان بدهندرا نش نييآن نگاه از ملکوت به پا ام به السالم مهيعل تياهل ب و اياوص
 تيعنا اوو به واليت  السالم هيعل یبه احترام موال عل ميّلَله از خدا بخواهءاشاان
ت که هس انرا آنچن نيتا ما د ديشفاعت بفرما را عالم ما نيو در هم ديبفرما
 يیشکوفا باملکوت خودمان به و  ميآن بشناس تيرا با نوران تيوال؛ ميبشناس
 کرد به تناسب ميخواه یعالم هرچه زندگ نيبعد از ا زيرا. برسيم مانفطرت
 . ميبرس و به آن مرحله ميرشد بکن ميعالم توانست نياست که در ا یتيآن وضع

                                                           
 7سوره منافقون، آيه !فهمندکه( خزاين آسمانها و زمين از آن خداست، ولی منافقان نمی غافل از اين) -1
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 جلسه پانزدهم
  

 پانزدهمجلسه 

گاه از باال هب پایین  ن
 (1نسبت هب حقایق عالم) 
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم  ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  اَجَمعينَو َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. نَستعيُذ بِاّلَله
د د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ

  َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، ِت الُْحَسيْنَ الْعِصابََة الَّتی جاَهدَ 
يِن ِإيَّا َ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله

راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اهْ  ِدنَا الصِّ
الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

ُ
 مقدمه

يلی های مبنايی است و بلکه مبنای خها يک بحثبا توجه به اينکه اين بحث
ا جلسه ررسد که ما اين به خاطر اهميت آن به نظر می، از مبانی ديگر است

تا تمام مطالبی که تا اآلن به عرض رسيده ؛ ر دهيماجلسٔه پاسخ به سؤاالت قر
تقاضا دارم که اين سؤاالت ، عزيزان هرگونه ابهام و سؤالی دارنداگر ، است

ها چون هرچه اين بحث. ها باقی نماندمطرح شود تا هيچ ابهامی در اين بحث
 شاءاّلَله نإ، جی شودری و حاَل کاو خوب چکش، باز شود و ابهامات رفع شود

لذا با کسب اجازه از . تر پيش برويمهای آينده  روانتوانيم برای بحثمی
 و، و عجله هم نداريم؛ دهيمما اين جلسه را پاسخ به سؤاالت قرار می، عزيزان

 دی هميا جلسات بعه سجل، اگر اين جلسه نتوانستيم به همٔه سؤاالت برسيم
 . شاءاّلَله نإ، فته شودها کال  شسته رُ د تا اين بحثنقدر ادامه پيدا بکنآ
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 و نزول و صعود عوالم، رابطه علم: سؤال
هايی دربارٔه اين بود که ما بحث، يکی از سؤاالتی که مطرح شده بود

سؤال بعضی ، حقيقت علم و حجاب و نزول و صعود عوالم عرض کرديم
  ؟اينها با همديگر چيستعزيزان اين بود که باالخره ما نفهميديم رابطٔه 

 
 : جواب

ی و بينشناسی و جهانگردد به جايگاه مهم جهانها برمیرابطٔه اين بحث
بلکه در طول ، ای دارندهم يک رابطٔه قوی و متحدانه اينها با؛ اعتقاد و عمل
، ودخواهد باوال  مطابق با واقع ، تر باشدما عميق شناسیهرچه جهان. هم هستند

 بينی ما تأثيراته در جهانزثانيا  همين اندا؛ گری و موهومات و اينهامغالطهنه 
ا شناسی مبينی ما از جهانمهمی از جهانبخش چرا که. داشتخواهدمستقيمی 
بينی ما طور هرچه جهانهمين. قيم ]دارد[تگيرد و لذا تأثير مسنشأت می
. دات ما تأثير داردبه همان اندازه در اعتقا، گرايانه و عميق باشدحق
ما  های بينشیبينی و گرايشمهمی از اعتقادات ما از نحؤه جهانبخش چراکه
 . شوداعتقادات صادر میعمل ما از طور که همان؛ است

ان آيد که سواالت عزيزهای عملی پيش میيکی از مشکالتی که در برنامه
در  گاها  از خودمان هايی کهو گاليه، افتددر اين قسمت بيشتر اتفاق میهم 

، کنيمحاالت قبض و خيلی از اين مسائل می، مشکالت عمل، پيشرفت در عمل
بينی و جهاندر گردد به اينکه بايد بازگرديم و يک بخشش برمی

حل مشکل در فضای عملیيکی از راههای . مان تجديد نظر کنيمشناسیجهان
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شود که از باال به پايين ح میوقتی مطر پس. گرددمیها بربه اصالح اين نگاه، 
امال  متضاد اين دوتا نگاه ک، به عالم نگاه کنيم و يا از پايين به باال نگاه بکنيم

 . کندشناسی ايجاد میتأثيرات خودش را در جهان
 

 مثال برای نگاه از پایین به باال و برعکس
 ينپاي از عالم ]کود [اين، کنديک کود  وقتی به يک ميز نگاه می

ع رفتار او نو، قضاوت او، برداشت او، نگاه او پس؛ کندکودکی به باال نگاه می
دانی که پس از طی مراحل دان يا شيمیبا يک فيزيک]تفاوت دارد[ ميز  با

يز م، کند که چه عواملی در آن تأثير دارد که اين ميزعلمی اآلن مشاهده می
 ابراينبن. کندآن نگاه میاز باالی علم فيزيک و شيمی به ]چون[  ؛ شده است

چه اين ب. ميزشناسی خيلی تفاوت خواهد داشت دو نوع واضح است که اين
اين ؛ استهای محکِم ميز است که اين ميز را نگه داشتهبيند که اين پايهمی
ر اين قضاوتش ب؛ نداهها هستند که بارهای سنگين روی ميز را نگه داشتپايه

طور بيند که ايندان میدان و يک شيمیکدرحالی که يک فيزي. اساس است
اط با در ارتب، عوامل گوناگونی است که اين ميز اين آخرين وضعيتِ ، نيست

ذرات ؛ خواص مولکولی دارد؛ چينش مولکولی دارد؛ آن برقرار شده است
هر تک تک اينها در ساختار اين ميز يک سلسه علل ، ترکيبات اينها؛ اتمی دارد

نوبت برسد به چهارپای اين ميز که خيلی سفت و محکم است و معلولی دارد تا 
اين  به ميزشناسی ]در واقع اين اختالف ديدگاه[. و اين بار را نگه داشته است

بيند آنگاه اين آقای استاد بزرگوار از باالی فيزيک و شيمی می. گردددو برمی
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ام ه اين استحکهای ميز که باين پايه، صد درجه باشدکه اگر دمای اين اتاق سی
بسا ای، ميز آن ]چرا که[؛ طور نخواهد بودهرگز اين، ظهور پيدا کرده است

 ؛تواند سرپا نگه داردخودش را نمیو ؛ خواهد شدکج  و ياله شده  يا آب شده
ين شود به ااين مربوط می. چه برسد به آنکه صد کيلو ]وزن[ را هم نگه دارد

حدود همه نگاه م، هااين که، ]وجود دارد[ المشاهداتی که در شناختن پايين به با
 . باشند[]می و ناقص و بعضا  انحرافی

دان تصور کند که من اين سلسه علل دان و فيزيکاما اينکه اين آقای شيمی
دانم که اين سلسله علل چه را فهميدم و از باال نگاه کردم و اآلن ديگر من می

در آن يک درجه  و؛ کندنگاه میدر يک درجه از باال ، اين عزيز هم، هست
آقای ] اين. ]وجود دارد[ اينها]نسبت به[ همه تفاوت بين برداشت و بينش  اين
السالم آنقدر رشد کند بيت عليهم بايد در مکتب اهل[ داندان و فيزيکشيمی

تا ببيند که همان اتم و انرژی که درنهايت رسيده است به اينجا که اين ميز 
چنان بايد اين هم؛ چنان ادامه دارداين سلسله علل هم. يستطور ناين، است

تا به مينيمم دايرٔه وجود نگاه کند و از ، برود به ماکسيمم دايره صعودی وجود
السالم قرار تی در مکتب اهل بيت عليهمقو. ل دايرٔه سلسله علل را ببيندک آنجا

ده گشته که فشر همين انرژی؛ بيند تازه اول کار استمی، گرفت و تربيت شد
، طور ]نزول پيدا کرده است[و اتم شده است و بعد مولکول شده است و همين

همين انرژی خودش تحت مديريت يک قؤه باالتر است که به آن مالئکه 
التر های ما باالعاده از عقلعقلش فوق؛ ای که فقط قوه نيستقوه. گوييممی

ها و آثار اين عالم پاکی از هرگونه نقص، ر پاکیسسرا، سراسر نور. ]است[



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

278 

سراسر عقل ، سراسر قدرت، سراسر اراده؛ شوداز موجودات تصور می ماده که
  . دٔه الهی استاسراسر مطيع محض امر الهی و ار؛ و اصال  يک چيز ديگری است

شاءاّلَله نإسيستم مالئکه آيات خيلی قابل توجهی ]دارد[ که  ع بهقرآن راج
ايين به آن از پاين کود  که اآلن تا ببينيم ؛ ر جای خودش باز شوداينها بايد د
ين کود  تا اينکه ا -کنيمالبته ميز را از باب مثال عرض می - کندميز نگاه می

از خود اين ، های ميزاستحکام اين پايه !خيرهبزرگ شود و برسد به آنکه ببيند ن
ست که آنجا ما به اينها جالب اين ا. ستون آهن نيست و به کجاها ربط دارد

. ی حل شودتربيت ائلهايی است که بايد در مساينها همان نکته. گوييمجبر نمی
خواهيم ما می !شودگويد که اينجا جبر میدان نمیهيچ وقت آقای فيزيک

در  يدگويشما می. هايش آن را سفت نگه داشته استپايه، بگوييم اين ميز
رارت  حدمای هوا و درجهيا مولکول ، مولکولی اينهاارتباط با چينش و رابطٔه 

ی اتفاقا  علم، گوييممی ]ما هم[؛ شودبا اينها ديگر جبر نمی و هم دخالت دارد
قدرتی عالم و عاقل و مدير  اگوييم که اين راما تا می. حق هم است؛ هم است
؟! تپس بحث ميز کجا رف ندگوياينجا می، کنددارد مديريت می... و قوی و

از شناسی درست ببينی و جهانها و جهاناگر اين بينش، خب !اينکه شد جبر
لبته ا -خواهيم ديد اين سؤاالتی که اينجا خيلی آمده و مطرح شده است، شود

 .شودشاءاّلَله رفع مینإبه خودی خود  -نمکمیبعضی از آنها را مطرح 
  



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

279 

 نگاه توحیدی از باال به پایین در قرآن

رف قرآن اين ديگر ح، کنيممطرح میما وقتی بحث از پايين و باال  بنابراين
واَُْأَولَمُ»: فرمايداست که می ر  تُ َُمَلك وتُ ُف يُيَنظ  َوَ َمَ َُماوََُُوٱألَرض ُُٱلسَّ

ُ َُخَلقَُ اين ، خدا آفريد و لباس خلق پوشاند که هر چيزی؛ 1«َشيءُ ُم نُٱلّلَ
گويد می ؛کندانسان برخورد می حالت توبيخی بابا آنگاه اصال  . ملکوت دارد

داری شیء را فقط خود شیء  که تو هم؟ کنی[]به ملکوت نگاه نمی چرا
واَُُْأَولَم» [: و با توبيخ ميفرمايد. ]و به ملکوتش توجه نداری؟ بينیمی ر  ؛ «يَنظ 

]قرار بود ، توجه کنی، دقت بکنی، تماشا بکنی تو ملکوت اينها را که قرار بود
پس ؛ نیشیء توجه بک آن مديريت ملکوت هبوقتی به يک شیء نگاه ميکنی[ 

َقاَلُ» :جوابش اين است که اين شيطان ملعون گفته است که؟ اينها کجا رفت
ت َكُأَل غ زَّ مَفب ع  َّه  يَن ُع بَاَدَكُم ن،ُينََُأجَمعُ ُو  الَّ مُ إ  ينَُُه  خَلص   ]شيطان[، 2«ٱلم 

 .ملعون از همان روز اول اين مشکل را ايجاد کرد که ما نگاهمان پايين باشد
سورٔه  30يهآ؛ ور نيستظفقط ماده من، کنيماينکه ما نگاه از پايين را عرض می

َوُٱل»: فرمايدطور میلقمان اين ُه  َ ُٱلّلَ ل َكُب َأنَّ وَنَُُماَُوَأنََُُّحقُ َذَ ُم نُيَدع 

                                                           
وره س آيا نگاه به ملکوت آسمانها و زمين نکردند؟ و به آنچه خدا از اشياء مختلف آفريده است؟ -1

 185اعراف، آيه 
شيطان به خدا گفت: سوگند به عَزت تو! همه آنها را گمراه خواهم کرد، مگر بندگان خالص شده  -2

 83و   82تو از ميان آنها! سوره ص، آيه 
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ون هُ  ََُُوَأنَُُّط لُ اٱلبََُُد  وَُُٱلّلَ  اين موضوع بحثمان بوده و،1ُ«ٱلكَب يرُ ُٱلَعل يُ ُه 
ضمن اينکه پاسخ به اين سؤال را هم عرض  های قبلمان است وبندی بحثجمع

از باال بايد  ،از نگاه توحيد به عالم باشدبايد پس نگاه فقط و فقط . کرده باشيم
و هم ، خواهد شدشناسی ما متفاوت آنگاه هم جهان؛ به پايين باشد

َوُٱل ب َأنَُّ». مانمان و هم عملمان و هم اعتقاداتبينیجهان ُه  َ ما با ، «َحقُ ٱلّلَ
ون هُ »، هر عينکی که غير توحيد شد ، دخواهد باشيعنی هرچه که می، «م نُد 
ها ريتبگوييم مالئکه بود که آمد و اين مدي، حتی مالئکه را اگر مستقل ببينيم

پو  ، «لُ بَاطُ ٱل»؛ نگاه از پايين به باال است، اّلَله شدغيراگر ؛ را کرد و فالن
 منتها اين عالم مادهٔ . خط سير قرآن است؛ اين دستور صريح قرآن است. است
ترين وضع و ينها ديگر پايينا، يا دهريَون، کنيمبعدی که عرض میسه
يعنی ، ايينپبحث در نگاه عالم از باال به . ترين[ مصاديق اين بحث است]پايين

 که نگاه از، و از غير او پرهيز کردن؛ از نگاه توحيد که حق اوست و الغير
، نشود که ما در صورت نگاه از باال به پايياين می هنتيجو ؛ پايين به باال است

 و؛ [به چه ماهيتی است يعنی چه ] و بينيم کهحقيقت و واقعيت آن شیء را می
اما ]در  .کنيممطابق با حق زندگی می، اشياءبا آن  ارتباطدر  صورت[]در اين

پس فريب ، ينيمببينيم و چون مستقل میاينها را مستقل می، نگاه[ از پايين به باال
به . رحم هم از اينجا شروع کرده استبی اين دشمن، شيطان ملعون. خوريممی

ميز ن اين کود  وقتی اي. بينيمهمه چيز را مستقل می، کنيمهرچه که نگاه می
                                                           

خوانند باطل است و خداوند واال و ن بدين سبب است که اّلَله همان حَق است و آنچه غير از او میاي -1
 30بزرگ است. سوره لقمان، آيه 
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توانسته  ؛های اين ميز چقدر محکم استبيند که پايهمستقال  می، کندرا نگاه می
. بيندها میمستقيم اين را از ذات مستقل خود اين پايه. صد کيلو را نگه دارد

تا يک ؛ طور نيستبيند که ايندان میدان و فيزيکدرحالی که آن آقای شيمی
خودش را . شودتق و لق و کج و معوج میريزد و اين می، خرده دما باال برود

بيند گ میاو قشن. ]چه برسد به اينکه[ صد کيلو را نگه دارد، تواند نگه داردنمی
 نقدر سفت و سختآبيند که چرا اين پايه او قشنگ می؛ طور نيستکه اين
مباحث  کننده درهای مهم و تعيينپس يکی از بحث. مستقل نيست، شده است
و به  ،يات و روايات استفاده بکنيمآشاءاّلَله خداوند توفيق دهد از نإآينده که 

ن بهره اند از آتدريج برويم به سمت فضای عملياتی و راهکارهايی که فرموده
ََّمآَُأمإُ ». همين است که خواهيم ديد اين موجودات مستقل نيستند، بگيريم هُ ن ُۥر 
َذآُ اَُأَرادَُُإ  ـ ً اصال  شأن خدا بر اين است که ، 1«َفيَك ون ُُك نُۥلَهُ ُيَق ولََُُأنَُشي

باز  راخواهم اين آيه البته بنده نمی، گيرد[]انجام می هرچيزی که اراده کند
 در شاءاّلَله نإ. به عنوان يک نمونه بود؛ مورد بحث ما ]نيست[فعال  کنم چون 
 . هااز بحث مراحلیالبته بعد از ، های خودش اين بايد بحث شودجلسه
پايين  هبنگاه از باال ؛ ارادٔه اّلَله بر او است، شیء است، یيئاينکه هر شپس 
ب» وقتآن. است نََُفس   حيران خواهی؛ اينجا ديگر تو سردرگم خواهی شد «َحَ
ز ا]کاری کرد که[ چون اين شيطان ملعون ؟ چرا؛ سؤال پشت سر سؤال؛ شد

مستقال  و محکم خودش ، هرچه که ديدم، امای که به اين دنيا آمدهآن لحظه
                                                           

گويد: باش! پس موجود کند، به آن میامر خداوند بدين صورت است که وقتی چيزی را اراده می -1
 82شود. سوره يس، آيه می
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های من و بينش، اآلن اگر يک دفعه از اين فضا کنده بشوم. را صاحب اثر ديدم
ی وادی خيل؛ اين خيلی حال تحيرآوری است، کال به هم بريزد، زير و رو بشود

ب». له خيلی سخت استئحل اين مس. سرگردانی و سردرگمی است َُحاَنَُفس 
ي هُ ُٱلَّذ  ُُب يَد  لَيهُ َُشيءُ ُك لَُُِّمَلك وت  فعال تا اين مطالب باز ، 1«ت رَجع وَنَُُوإ 
؛ درست باز نشده، ی به قدرت اوستيئو تا اينکه کل ملکوت هر ش، نشده

ب»: حداقل بگو تا حاال غفلت مرا گرفته است و ؛ آورممن سردرنمی، «َحاَنُس 
؛ شدیمبايد اينها برايم باز ، از همان روزهای اول بلوغم؛ از عمرم استفاده نکردم

 ها ]تا اآلن[ برايم حل شدهشد و اينفطرت اولم بايد اينها برايم باز می  از همان
ب». بود اما الاقل بگويم که اين من هستم که ، آورممن سردرنمی، «َحاَنُس 

 .من بايستی يک تلنگرهای محکمی بخورم تا اين بينش بشکند. آورمسردرنمی
اين ملعون  ]وجود داشته است و[ اجدادم اين مسئله از اول خلقت من از آباء و

  .]در انسان ايجاد و حفظ کند[ را به عزت خدا قسم خورده است تا اين نگرش
 گری کفر و شر  واين مادی، گرايانهپس بحث از پايين به باالی مادی
رق های فلسفی کثيفی که در غرب و شمارکسيسمی و انواع و اقسام اين ديدگاه

اصال   ارزش ندارد که ]آدم ؛ اينها ديگر حسابشان ]جدا است[، ]وجود دارند[
بحث ما در آن مراحل امتحاناتی است که در آنجاها . برای آنها[ وقت بگذارد

گ شناسی قشنطور که يک فرمول رياضيات يا قواعد زيستم آيا واقعا  آنيببين
]برای  اآي، بيند قضيه را که از چه قرار استبرای يک متخصص حل شده و می

                                                           
ويد. شملکوت هر چيزی به دست اوست و به سوی او برگردانده می پس پا  و منَزه است کسی که -1

 83سوره يس، آيه 
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اين سرگردانی دارد ، طور حل نشده باشداگر اين؟ طور حل شده استمن[ اين
اهل ، اهل خدمت، حاال اهل نمازشب باشم. و اين نگاه از پايين به باال است

سختی جان و ، شودچون لحظٔه جان دادن که حقيقت عالم باز می... جهاد و
من نگاهم به عالم که نيهم !دهد که عجبآنجا توجه می، ]باشد[ دادن

بفَُ». اين مصيبت بزرگی ]است[، توحيدی بود غير و، توحيدی نبود ، «َحاَنُس 
 کنممجاهده ب، من بايد بروم کار بکنم. شومحداقل بگويم که من متوجه نمی

  .و اهميت مطلب باز شود تا اينکه اين معنا برايم قبل از مرگ روشن بشود
ا قبل از اينکه آقای دکتر اينها ر، فرمودنداالت را قبال  دوستان ؤسبرخی از 

تعداد متعددی از عزيزان اين سواالت  از طرف چون چند بار، بفرمايند رقومم
و باالخره بعضی از اين سؤاالت را دوستان به دست ؛ تلفنی مطرح شده است

رصت شاءاّلَله فناگر إ. ها را توضيح دهيمينا قول داديم که اذل؛ اندحقير رسانده
جلسٔه  باز شود[ و اگر نشدمی]پاسخ داده ، سواالتی که اينجا مکتوب است، شد
 منتها درخواست اين است که ما فعال  سؤاالتی که بيشتر در مورد مطالبی. بعد

عضی شاءاّلَله بنإ. تا خوب و روان باز شود]مطرح کنيم[ ، که تا حاال بحث شده
 . توضيحاتش خواهد آمدبعدها ، از سؤاالتی که عزيزان مطرح فرمودند

 
 در عالم باال با عالم پایین  چگونگی نزول و تطبیق زمان: سوال

ن به اي، بعضی از بزرگواران حل نشده استبرای سؤال بعدی که هنوز 
در عالم مجرد ؛ اين است که زمان يعنی حرکت، عبارت اگر جمع بکنيم

پس چگونه زمان از آنجا نازل شده است و به صورت روز و ، حرکتی نيست
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اگرچه قبول کرديم که چرخش زمين و ؟ شب اينجا ظهور پيدا کرده است
الم در ارتباط با همان ع، اندهمگی نظم دقيقی که پيدا کرده، خورشيد و نور آن

کند تا بتر از اين دارد و اين بايد با آن تطبيق پيدا العادهباال است که نظم فوق
ه حرکت اما در عالم باال ک؛ قابليت پيدا کند که اين شب و روز ظهور پيدا بکنند

 .از آن نزول پيدا بکند و به اين صورت به وجود بيايد]زمان[ نيست تا 
  

 : جواب
همی يک کار م، اين سؤال و نظير اين سؤاالت که عرض کرديمدر پاسخ به 

هايی که در معانی ذهنمان را از آن زنداناين است که ، که ما بايد انجام دهيم
ن تا زندان ذه. آن زندان ذهن را بشکنيمبايد  ]رهايی داده و[، زندانی شده است

نشکنيم و اجازه ندهيم که اين ، در يک معنا زندانی شده استکه و فکر را 
 و در آن، فکر آزاد شود و حرکت کند و برود به مراحل باال راه پيدا کند

ن است[ و ايخبر های مربوط به آنها ببيند که چه ]باال و در آن نظامهای عالم
 مفاهيم را دريافت ايناين فکر نخواهد توانست ، ها در آنجا يعنی چهصورت
 اين يک مطلب، را بشکنيم ]زندان[ اين بايد که ن استها اييکی از راه. بکند

 ،ما از چيزی مثال  ذهن هميشه با اين انس گرفته است که اگر. مهمی است
ی است يک چيز !اگر ما به او بگوييم که نه آقا. شودکم می، چيزی را برداريم

 !شودزياد هم می، شود ]هيچ[کم که نمی، که اگر از آن چيزی برداريم
؛ تمحال اس؛ انگيز استشگفت؛ آوری استاين چيز تعجب !خيرهنگويد[ ]می
 چون فکر در آن معنای؟ چرا. تداتفاقی بيفچيزی ين نچال  امکان ندارد همصا
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ه است کديده، استزندگی کرده آن ]معنا[عمری با . اولی زندانی شده است
امکان ندارد که چيزی از . شودکم می برداری زیيچ، از هر چيزی اگر
اين که امکان  !شودگويی اضافه هم میتازه می. ولی کم نشود برداری آن
اگر  گوييدآن چيزی که شما می !آقاگويد کند و میحتی استدالل می. ندارد

 در عالم واقع اين اقيانوس منهایبرداری  يک قطرهفقط ، از يک اقيانوس وسيع
ما ش. خيلی واضح و بديهی است، همان مقدار کم شد باالخره. يک قطره شد

ما چيز  !خيرهگوييم نمی. خواهيد ]بگوييد[يک چيزهای عجيب و غريبی می
ود فکر رها ش بدهاجازه . شما آن زندان را بشکن. گوييمعجيب و غريب نمی

 . تهايش را ببيند که هست يا نيسهای ديگر را سير کند و نمونهو برود تا عالم
گوييم يک استاد بزرگوار رياضی برای شاگردش درس می زنيم و[]مثال می
حاال چه مقدار از . دادد جدول ضرب را به او ياد عقوامثال  . دهدرياضی ياد می

، موزآو به پنجاه نفر دانش، از علم خود برداشت؟ اين آقای استاد کم شد علم
چه ذره. دهدها را به ديگران میهرسال دارد اين ، داد آموزدانش نفرصد يک

طالب م چون وقتی؛ استاتفاقا  بيشتر هم شده؟ است ای از علم اين آقا کم شده
مطالب جديد توجه به ؛ فهمدتر از او میگويد خودش عميقبه ديگران می را

 يک، است ءعلم هم باالخره يک شی. شودتازه اضافه هم می؛ دکنپيدا می
مکان را بشکند تا ببيند که چگونه اين ا]زندان[ اما اين فکر بايد آن . چيزی است
 . اين محال است، تا آن را نشکند؛ هست
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 برای شکستن زندان ذهن یمثال
 ها زندگی کردها ماهیب. استماهی شده، ياؤاست در عالم رانسانی رفته

حاال دوباره به اين عالم ؛ انگيزیخاطره، چه زندگی خوش و خرمی، است
 يک هفته در آب، بگويند آقا شما يک ماه که اين امر محالی است. استآمده

ذهن . ]که ماهی شود[ اين آدم محال است اصال  . ماهی بودی؛ زندگی کردی
 برای او در اين عالم، رويا که درست است در عالم. در اين امر زندانی است

ظام به ن، که همين آقا رفت به آن عالم بعددرحالی. ]که ماهی شود[ محال است
طرات تمام خا، برگشت، ن هم آمداآل، ]تبديل به ماهی شده بود[ آنجا، عالم بعد
کار کنم دوباره به عالم هگويد من چقدر که میاينتا ؛ هم به ياد داردآن را 
منتها  ؛ها واقعيت هستنداين. آن وضع دوباره برای من پيش بيايد تا؟ بعد بروم

که  آنجا بدنمان؛ کنيمآنجا زندگی می، ما در عالم بعد. به تناسب نظام خودش
حال همۀ اما در عين؛ رددست و پا ندا، خون ندارد، وزن ندارد، جرم ندارد

بيش از خونی ، شودشکند خون هم جاری میپايم آنجا می. ها را هم دارداين
ب تناس به، ظام ديگرنمنتها در ؛ اينها همه موجودند. بدنم باشد درکه شايد 
بعدی و معنا و مفهوم چون فکرم در زنداِن چهارچوِب همين عالم سه. ديگر
 .شودديگر يک امر محالی می اينجا؛ الغير جاست وهمين
 

 برای شکستن زندان ذهن مثالی دیگر
ما يک کودکی را در يک اتاق . های از اين جنس فراوان استمثال

، شوداست يخ ذوب مینديده  آزمايشگاهِی خاصی پرورش بدهيم که اصال
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اگر ما به او بگوييم که . استهميشه در عمر خود يخ را يخ ديده. شودآب می
]به  و؛ است خيلی جالبو ، لطيف، در يک نظام ديگر يک چيز سيال ]يخ[ اين

هم  ،بيندحتی آب را هم می؛ داردهای آب را فالن و فالن ويژگی او بگوييم[
عنی ي، شوداست که اين يخ آب میولی نديده؛ استهم استفاده کرده، خورده
ذهن در اين يخ چون ، برای او محال است و، استتا حاال نديده چرا که؟ چه

ويد گمي؛ شودسيال می، شودگوييم اين ذوب میهرچه ما می. استزندانی بوده
اصال همۀ اتاق را فرا  !گوييم نه بابامی !کندوقت گلو را پاره میآخر آن !بابا
ه کديوارها را ، شکندمی ها راهمۀ شيشهکه وقت آن !گويد بابامی. گيردمی
 فکر او آزاد نشده تا آن، است نشنيده، است چون مطلقا نديده !کندمی خراب

از ما  .دهد مطلب برای او باز بشودنمیاجازه  اين زندان. سير تحوالت را ببيند
 . ها فراوان داريماين نمونه

 
 حقیقت حرکت
و ] اوال  اين حرکت در اين عالم به آن معنا، کنيممعنا میما پس حرکتی که 
نإ. متحر  است، در اين عالم هرچه هست. رکت نيستح، تمام حقيقت[

. تر باز بشودبيشبايد خرده در اين جلسه يک]مسئله[ اين ، شاءاّلَله اگر فرصت شد
 ،يعنی ما اگر بخواهيم يک حرکتی را تصور بکنيم. متحر  است، هرچه هست

ما اول يک متحر  را در ذهن ؛ ]بدون متحر  آن را تصور کنيم[توانيم نمی
، شتاب، مسير حرکت، محر ، مادۀ متحر ، جهت حرکت، آوريممی

. يمکناز حرکت مفهومی پيدا می، واسطۀ اين مادهبعد از اينها به... ؛ و سرعت
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ها نه منت، بله حرکت است. اينها متحر  است، ها حرکت نشداينکه درحالی
ای طهواسحرکت که در اين عالم به]چرا که[ ، حرکت به معنای تمام حقيقت او

 نکهاي نه، مصداقی از حرکت شدو  يک ظهوری پيدا کرد، ای از آنمرتبه، آمد
واقعا   ،اگر يک نفر خيلی باهوش باشد و؛ ]ظهور پيدا کند[ تمام حقيقت حرکت

ذهن خود را بتواند در همه فضا سيالن و جريان و ، ای باشدالعادهنخبۀ فوق
 ودِ خ، حرکت را منهای هر متحرکیتوانم مفهوم می من و بگويد، جوالن بدهد

امکان دارد اما باز آن تمام ، گوييم بله اينمی؛ حرکت را تصور بکنم خودِ 
ی هااول متحر ، برای اينکه شما بزرگوار؟ چرا، حقيقت حرکت نيست

آنها با مادۀ متحر  ظهور حرکت که ، ایمتعددی را در ذهن خود تصور کرده
ها تصور آن، در ذهن خودت تصور کردی، ایودهها را آشنا باين، و بروز داشته

 از آناين حرکت که شما  و؛ شد حرکت، يک مفهوم کلی جمع کردی دررا 
نه آن حقيقت کلی ، مفهوم کلی اين حرکت در ذهن شماست، شناخت داری

 ؛اين يک مطلبی است که خيلی مهم است. است]مجردات[ که در عالم آسمان 
 . کنيم بندیرا جمع مطلب اين جلسه خدا توفيق بدهد بتوانيم اين ]اميدواريم[

منتها  .درست استکامال  بله ، اين که ما بگوييم در عالم مجرد حرکت نيست
واد واسطۀ م و به وسيلۀ ای که بهاين حرکت نازل شده؟ کدام حرکت نيست

يقت حق اما اينکه آيا. اين حرکت آنجا نيست، ماهشنا شدبا آن آمتحر  من 
 . اين يک بحث ديگری است، حرکت آنجا نيست

 



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

289 

 مثال برای تفاوت حرکت در عالم مجرد با عالم ماده
 در يک. دهيمماند که ما برای يک نفر سه وعده غذا میل آن به اين میثَ مَ 

دل او ، گذاردآقا يک قاشق که در دهان خود می، نمکبیکامال  وعده غذای 
ی بار دوم غذاي؟! ندارد نمکچرا ؟! است طورا ايناين غذا چر، خوردهم میهب
ی خيل، به چه غذای قشنگگويد بهمی؛ دهيممی نمِک اندازۀ نو  قاشق با

نه يک ، ريزيمبار سوم در همان غذا يک کيلو نمک می !جالبی ومزه خوش
همينآقا  .کنيمحل می و در آن کنيميک کيلو پُر می ]بلکه[، نمک نو  قاشق
اين چه غذايی  !شودانگار بيمارستانی می، خواهد بخوردقاشق میکه يک 
 است که ایمزه اين چه !چه تلخ است !چه چيزی است !ی استچه سمَ  !است
در ]منتها ، اين همان است. که دنبالش بودی است همان اين گوييممی؟! دارد

ظرفيت  قدر که در حدآن، استنازل شدهو ، نازل شده، نازل شده، بار دوم[ آن
، اين همان است، ن هستاما اينکه اآل. بخش شدقدر لذتنآ و، تو قرار گرفت

 در غذای بار دوم شمامنتها نه به آن صورت که . آن است]و خزينه[ مرکز ولی 
يعنی شدت درجۀ . اما آن نمک از اين نمک است، آن نمک نيست؛ خوردی
در حد ، استيک شوری ضعيفی بوده آن، يستشوری ناين ، شوری آن

اما مرکز اين شوری در ؛ بخش بودلذتهم ، هم خيلی مفيد بود، توظرفيت 
 . آن يک چيز ديگری است، جايگاه خودش

، مبريلذت می، آيددهد ما خيلی خوشمان میيک المپی که روشنايی می 
ر آن دبله ، در قَوۀ برق هست آنچه اما. روشنايی زندگی ما است، است لطيف
اتفاقا  آنجا  ؛باشد« نيست»به عنوان مطلق  اينکه نه، «نيست»اما اين . نيست المپ
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 المپ . نوراست نوراين ، قوه نازلۀ آن، نور استمرکِز همين که[  قَوۀ برق]يعنی 
فوق آن است ، [در قَوۀ برق] صورِت خاِص متناسِب خودشدر آن جايگاه به

 نور اين، همان است که نازلۀ آن قوه آن. که ما تصور بکنيم که آنجا نيست
 . شده است
وييم که اگر بگ. يمشته باشهای متفاوت داشکل در يخ هایکاسهفرض کنيم 
 مايع و سيال، آب بودند صورتبه سطل يکهای متفاوت ديروز در اين يخ
]در فضای  منتها صورت آن در زمين جامد. اين حرف درستی است، بودند
 آنجا نازل شدهده درجۀ  در دمای منفی که است يخ به اين صورت، انجماد[
در آسمان سيال ]در فضای ، در سطل در دمای باالی بيست درجه ولی؛ است

]بلکه بايد  ،نيست در سطل مطلقا  يخ توانيم بگوييم پس نمی. سيال[ بوده است
 متناسب خودش آنجا، بگوييم که هر صورت در نظام خودشصورت[ به اين

که  یيک سطل در مثال  بله ]در سطل غير آب[ وقتی . تهس []در فضای خودش
[ ديروز يخ هایکاسه]آنها که بگوييم توانيم می، است شن پر بودهيا خا   از

]سطل آن در مطلقا  يخ اين چرا که، اين درست استو ؛ ندنبود در آن سطل
آب  که از جوهر خودش چيزی ]مثل يخ[ اما آن. است نبودهخا  يا شن[ 
م خيلی ه]در آسمان سيال[ اتفاقا  آنجا ، است و نازل شده است کردهحرکت 
 . وجود دارد]يخ در زمين انجماد[ ن ايتر از قوی
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 شاهد مثال از دعاها برای متفاوت بودن عوالم
اين مطلب را خود دعاها هم عنايت دارند که بنده به بعضی از آن دعاها 

يَاُ»: يمخواندعای جوشن کبير میدر . کنم که خيلی قابل توَجه استاشاره می
َُالن ورُ  َُالن ورُ »: گوييمخطاب ديگر میدر بعد ، «ن وَر َر نَوِّ ُم  ک پس ما ي؛ «يَا

 ،وقت نه کي؛ يک شَدت بااليی از نور است، نوری داريم که نوِر نور است
نور از آن  یروشن؛ استيک نوری داريم که خودش نور را نور کرده اصال  

 . «يَاَُخال َقَُالن ورُ »: استروشن شده
اّلَله  بحث ذات، اّلَله هستند هایاينها اسم، گوييم که اينها اسامی هستندمی 

-اّلَله را  می ،با اسمای مختلفيک بزرگوار تصور بکند که اينجا . اينجا نيست

ن آای . زند نه ذات اّلَله رااينجا اسماء الهی را صدا می. قبول داريمهم  ما، گويد
آن کسی که نور را تو ای . استاز تو نور شده، نور بودن آن، رکسی که نو
مديريت ». کنیمديريت می، کنینور را تدبير می کسی کهای . خلق کردی

، ودشما اگر بگوييم خورشيد مديريت می. خيلی بحث مهمی هست «کندمی
ارات انفج، ]معلوم است که[ در خورشيد؟! شودگويد يعنی چه مديريت میمی
يعنی  ؛های آن استاين هم تابش، افتد[]اتفاق میبا آن شدت و سرعت  عناصر

فرمود نور مديريت ، شودنفرمود خورشيد مديريت می؟ شودچه مديريت می
خوانم که به آن ها را تندتند میاين -. ر نور استمقدِّ  کهنور  آنای !شودمی

ُن ُ»نوری که ای -مان برسيممنظور اصلی ُك لِّ  نوری کهای ، هست« ورُ َقبَْل
ُن ورُ » ُك لِّ يعنی ، هرکدام از اينها توضيح مهم خودش را دارد، هست« بَْعَد
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ُن ورُ ». هايی از نور هستندصورت َُفْوَقُك لِّ ُن ورًا  چطور، فوق کل نور؛ «يَا
يک نور ديگری هم ، نور خورشيد، نور چراغ، ما همين نوری که داريم؟ مثال

بحث  ايندر . خودش نور است، فکر؛ نور فکرمثال  ، هست که باالی اينهاست
-م میهتمام سيستم فيزيک نور را به، کنيم[]و دقت می بينيمنور که وقتی می

م هبينش ما را به. خواهد ما را به حقيقت نور توَجه بدهدمی]چون[ ؟ چرا. ريزد
یمقل نگاه که به همۀ اينها مست چرا. ريزدهم میشناسی ما را بهجهان، ريزدمی

، چندتا کار هم روی اينها چون قرار گرفت و درست از آب درآمد؛ کرديم
ريزد تا ما را از باال به اين نور توَجه بينيم همۀ اينها را میمی !ن شد مستقلاآل
فوق همين نور چراغی که من با آن آشنا . خودش نور است، اين فکر. دهد
را  اين نور و را کشف کردم ]چراغ[ نوراين ، ]فکر[ اتفاقا  من با آن نور. شدم

 . کنممديريت می
ُ»: عرض من اين کالم حضرت است؛ حاال بگذريم  ثْل ه  يَاُن ورًاُلَيَْسُكَم 
آن نور که مثل همۀ نورهايی . اين قسمت دعاست، شاهد اين مثال بنده؛ 1«ن ورُ 

لب لی مطخي. کدام از اينها نيستمثل هيچ، امکه من تا حاال با آن آشنا شده
گوييم می اين طرفاز ، کند نور هستخطاب می طرف از آن. کليدی است
اين  ،يعنی شما هر نوری بخواهيد تصور بفرماييد. کدام اينها هم نيستکه هيچ

                                                           
َر النُّوِر يَا َخالَِق النُّوِر...يَا نُورا  قَبَْل کُلِّ نُوٍر يَا نُورا  بَعَْد کُلِّ نُوٍر  -1 ُ يَا نُوَر النُّوِر يَا ُمنَوِّ وٍر يَا يَا نُورا  فَْوَق کُلِّ ن

ی نور!... ای نور قبل از هر نوری! ای کَمِثْلِِه نُوٌر: ای نوِر نور! ای نوردهنده به نور! ای آفرينندهنُورا  لَيَْس 
نور بعد از هر نوری! ای نور باالی هر نوری! ای نوری که هيچ نوری چون تو نيست. بحار االنوار، دعای 

 390، ص91جوشن کبير، ج
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در ه کهرگونه حرکتی ما . حال نور هم هستاما در عين؛ اين نور نيست، نيست
ر د اساتيدخود که  -ها حرکتانواع و اقسام ، هر نوع حرکت، اين عالم داريم

 آنای [: ]يک حرکت باالتری هم داريم، - بحث خاص خودش عنايت دارند
ها تاين حرکاز کدام هيچ، که آن حرکت، حرکتی که در عالم ملکوت هستی

 . متناسب فضای نظام خودش استو ، نيست
َُحيُ » ثْل ه  يُلَيَْسُكَم  َُالَّذ  روايات  و در قرآنها از اين نمونه؛ 1«يَاَُحي 

ُ» :فرمايدمی که جالب است سالملااين روايت امام صادق عليه. فراوان داريم إ نَّ
ُكَاَنُ ْذُالَ ُكَاَنُإ  َ  وجود، «هست»ما تا حاال گفتيم که هرچه  !اکبراّلَله ؛ 2«َالّلَ

]روايت[ اين . ]و از اين قبيل مطالب[ خدا موجود است، موجود، وجود؛ دارد
اّلَله  صفات، «است»اسماءاّلَله  گوييم[]وقتی می. فرمايدیيک چيز ديگری م

را تصور  «موجودات»ما اين ، شنويممی «هست»تا ؟ اين يعنی چه؛ «هست»
گاه وقتی آن؛ کنيممعنايی پيدا می «هست» برای، و بعد از اين موجودات؛ کنيممي
 ذهنِ ؛ همين يعنی ]به باال[ از پايين اين نگاهِ ، «هست»يا « است»گوييم اسم اّلَله می

، امرفتهانس گبا آنها هايی که مفهومی که از اين هستی. زندانی شده يعنی همين
 آيد وآيد و غير از آن نمیدر ذهنم می معنا فورا  ، و با آن، امبا آن بزرگ شده

يد که فرماحضرت می، نيست «هست»، آن گويممی، هرچه با آن تطبيق نکند
، مکناصال هستی به اين صورت که من تصور می !ها نبود«هست»هيچ اين 
هستی ، «هست»پس آن . بودبودن خدا[ « هست]»اما آن ؛ ها نبودخبری از اين

                                                           
  393، ص91ان، جای مثلش نيست! همای که هيچ زندهای زنده -1
 ۴۴1، ص1همانا خدا بود، زمانی که بودنی نبود! الکافي، ج -2
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]در ادامه روايت . کنيمهايی که ما تصور میصورت اين هستاست نه به
، يماهن با آن آشنا شداآلتا که  هايیاين هست. 1«َفَخَلَقَُالْكَاَنُ» [:فرمايدمی

اگر  پس. ها نداردای است که اصال شباهتی به اين هستی«هست»اين نازلۀ آن 
 يک چيزمثال  اسم آن را ؟ گذاشتيد «هست»چرا اسم آن را  !ما بگوييم آقا
تسامح  گوييم اين ديگر بحثمی. تا اين اشتباه پيش نيايد، دديگری بگذاري

اين  .ديگری استفضای ، آنجا اصال  فضا. گذاری نيستبحث نام، اين. است
ربيت که ما از طريق ت، گذاری از باب تسامح استاين نام. مربوط به اينها نيست

  .نفس بايد اين تسامح را بشکنيم تا معلوم باشد که مطلب از چه قرار است
 از عالم باال به عالم پايين در ]در نگاه[ حاال يکی از مشکالتی که ما داريم

و اين ؛ ويمشکنيم گرفتار میاين پايين نگاه می از وقتیو ما ؛ است مرحلۀ نزول
کار هطور است ما چب حاال که اينوسؤاالتی هم که سروران فرمودند که خ

ات بعد شاءاّلَله جلسنإپاسخ آن ، وارد بشويم ]به پايين[ کنيم به آن نگاه باال
يک ، یيئمفصل عرض خواهد شد که ارادۀ خدا بر اين است اگر يک ش

ی هااز عالم، از عالم کلی، از عالم حقيقت، از عوالمات باال حقيقتی بخواهد
واسطۀ  حتما به يک، های باال به اين عالم پايين نزول پيدا بکنداز آسمان، باال

و شيطان هم از ؛ اين ارادۀ قطعی خداوند متعال است؛ مادی ظهور خواهد کرد
 . کندجا سوءاستفاده میهمين

                                                           
 ۴۴1، ص1الکافي، جخدا بود، زمانی که بودنی نبود. پس بودن را خلق کرد.  -1
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رسد که سؤاالت بايد به ذهن حقير می، دشوچون وقت ديگر دارد تمام می
دو جلسه هم خدمت عزيزان ، حاال يکی. ابهامی نماند، جی بشودخوب حاَل 

ای هشاءاّلَله بحثنتا إ، اندچون پايه ]خوب باز بشود[ باشيم که اين مباحث
چند کلمه ناقص ماند که بنده ، در پاسخ اين سؤال. تر پيش برودروان یبعد
فقط به خود روايات اشاره  بدون توضيحو ، کنممی عرض روايتچند  سريع
 . گذرممیکنم و می
 

 انجام امور عالم به واسطۀ اسباب
الَُّ»: فرمايدسالم میالامام صادق عليه ُإ  َُاأْلَْشيَاَء َي ُي ْجر  َُأْن َُالّلَ  َأبَى

َُسبَباًُ َُشْيء  َُفَجَعَلُل ك لِّ  العادهفوق ،خيلی حديث مهمی است -؛ «ب اأْلَْسبَاب 
شاءاّلَله بحث آن برای نإ، خوانمبنده فقط عبارت آن را میحاال . ] مهم است[
َُشْرحًاَُوَُجَعَلُ»  -: ادامۀ حديث. های بعد استفرصت َُسبَب  َفَجَعَلُل ك لِّ

َلهُ  َُوَُجه  َُمْنَُعَرَفه  ُبَاباًُنَاط قاًَُعَرَفه  ُع ْلم  َُشْرح ُع ْلماًَُوَُجَعَلُل ك لِّ ْنُمَُُل ك لِّ
َلهُ  َُوُنَْحنُ َُجه  َُوُآل ه  َُعَليْه  َُصلَّىَُالّلَ  َُالّلَ  ول  اين عبارتی است 1ُ«َذل َكَُرس 

، يمبايد در محضرشان بنشين، اند[که بعد از طی مراحلی که بزرگان ]طی کرده
، تهای متعددی اسالبته روايت - شاهد مثال ما در اين روايت. استفاده بکنيم

                                                           
ر ها اتفاق بيافتد. بنابراين برای هر چيزی سببی قراخواهد اتفاقات بدون اسباب و واسطهخداوند نمی -1

سببی شرحی قرار داده و برای هر شرحی علمی. و برای هر علمی بابی سخنگو قرار داده است و برای هر 
شناسد و هر کس جاهل به آن باشد، جاهل به آن است. و اين باب، داده است که هر کس بشناسد می

 90، صفحه2بحار األنوار، جلدرسول خدا صلَی اّلَله عليه و آله و ما هستيم. 
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ه اش بر اين است کاصال خدا اراده اين است که –کنم[ ]اشاره می يکی را بنده
واسطه ،وسيلۀ سببیشود مگر بهجاری نمی، ی در اين عالم جاری بشوديئهر ش
از قَوۀ برق هرگز برق به اين عالم ، پس. است که واسطۀ متناسب خودش، ای

-درست میاين المپی که ما . مگر يک واسطۀ ماديی ]باشد[، کندظهور نمی

 رایب سنخيتدر  اين المپ بايد آنقدر ظريف و دقيق ساخته بشود تا، کنيم
 اشنازله ،مقدار که ظرفيت داردو همين؛ دريافت نازلۀ اين قوه لياقت پيدا بکند

 ،هزاران سال هم اين قَوه باشد، پس. بشود کند[که ظهور پيدا ]می اين نوری
اما ظهور و ، ينکه در اين عالم بودا کما؛ ظهور نخواهد داشت[، ]بدون واسطه
واسطۀ نزول ، ابزار، مواد، را کشف کرد ]المپ[ انسانی که آن. بروز نداشت

 اين يک مطلبی. ظهور و بروز پيدا کرد برق اين، آن را دنبال کرد تا از آن
 . شاءاّلَله در جای خودش بيشتر باز خواهد شدنإاست که 
 

 دو آیه مستقل ،شب و روز
، آوردوجود نمیگردش زمين آن را به، روز که عرض کرديماين شب و 

برای اينکه شب و روز اصال در قرآن و ؛ کندبلکه از طريق آن ظهور پيدا می
ی جالب خيل]بودن[ مستقل و اين ، يک شخصيت مستقلی دارد هروايات و ادعي

ْمُتََرَُألَُ»: فرمايدمی. خوانمفقط آياتی میدر اين چند دقيقه بنده . است و مهم
ُالنََّهاَرُف يُاللَّيْل ُ َُوي ول ج  ُاللَّيَْلُف يُالنََّهار  ُي ول ج  َ ُالّلَ ]در اين آيه[ ؛ 1«َأنَّ

                                                           
سورۀ لقمان، . آوردآورد و روز را ]نيز[ در شب درمی در روز درمی  اى که خدا شب را آيا نديده -1
 29آيۀ 
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ُتَرَُ»با  خودش هم، کند[]بيان می نسبتشان را خدای متعال  تبه صور «َألَْم
ُآَوَجَعْلنَاُاللَّيَْلَُوالنََّهاَرُ»: فرمايددر آيۀ ديگری می. فرمايدتوبيخی می يَتَيْن 

َرةًُ بْص  ُم  ُالنََّهار  ُآيََة َُوَجَعْلنَا ُاللَّيْل  ُآيََة 1ُ«َفَمَحْونَا ادامۀ آيه که مفصل  تا؛
]برای شب و ببينيد چقدر صريح . ما شب و روز را دو آيه قرار داديم. است
آيۀ شب را محو کرديم و آيۀ روز  س ماپ. کندبيان می مستقل شخصيت[، روز
يُ»: فرمايدمیسوره انبياء  33آيه در . قرار داديمعنوان روشنگر را به َوُالَّذ  َوه 

وَنَُُخَلَقُاللَّيَْلُوَُ ُيَْسبَح  ُف يَُفَلك  ْمَسَُوالَْقَمَرُك ل  چقدر ؛ 2«النََّهاَرَُوالشَّ
، ريدخورشيد را آف، روز را آفريد، که شب را آفريداست ای او اّلَله  !است صريح

در . هستندو جريان در شنا  )و مدار(کیلَ فَ همۀ آنها در يک ؛ و ماه را آفريد
ُاللَّيَْلَُوالنََّهاَرُ»: فرمايددر يک آيۀ سورۀ نور می، يک جايی ديگر ُالّلَ  ي َقلِّب 

بَْرًةُأل  ول يُاأْلَبَْصار ُف يَُذل َكُلَع  ]دگرگونی  اصال نسبت آن در اين آيه 3«إ نَّ
اسماء ديگر را ، است هم نفرموده حتی ربَ  و، است را به اّلَله داده شب و روز[
ُ نظير استهم نياورده ُالخالق، مثال ربُّالي َقلِّب   که فرموده[]بل؛ مثال ي َقلِّب 
 ُ ُالّلَ البته در اين عبرتی است ، کندجا میههمديگر جابشب و روز را به. ي َقلِّب 

                                                           
سرا، سوره ا .بخش گون و نشانه روز را روشنی و شب و روز را دو نشانه قرار داديم نشانه شب را تيره -1
  12آيۀ 
در مدارى و اوست آن کسی که شب و روز و خورشيد و ماه را پديد آورده است هر کدام از اين دو  -2

 33، آيۀ ءسوره انبيا .]معين[ شناورند
وران ]درس[ عبرتی کند قطعا در اين ]تبديل[ براى ديدهخداست که شب و روز را با هم جابجا می  -3

 44سورۀ نور، آيۀ  .است
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ُ»: فرمايدل میمَ در سورۀ مزَ . برای اهل بصيرت ر  ُي َقدِّ ؛ 1«َهارَُاللَّيَْلَُوالنََُّوالّلَ 
رۀ مزمل در سو. کندخدا شب و روز را تقدير می !ببينيد شخصيت ليل و نهار را

 . توضيح مفصل خودش را دارد - عزيزان اگر مراجعه بفرمايند -
اينکه هرچيزی را  بهما  شناسی هست که نگاهاينها مربوط به جهان، بنابراين
؛ ستای اصاحب اثر و علَت يک حادثه که]تا چه حد است[ بينيم مستقل می

ای از رشد و کمال خودش تا مقدار مرتبههر هرکس در ]اين مسئله برای[ 
و اين يک مسئلۀ ؛ است حل نشده هماما تا مقدار زيادی ، استزيادی حل شده

، هاحکومت، هامديريت، کارها، هاانديشه، جدی است که تمام زندگی
ما حاال شايد . ]نگاه بنا خواهد شد[ تناسب اينهمه و همه به، اخالق، امورات
اين  اما ؛ما قبول کرديم، استقبول بکنيم و بگوييم چون خدا فرموده تعبَدا  
گذاريم و دنبال آن ما چطور برای امورات ديگر وقت می. خورددرد نمیبه
سرنوشتی  آنچنان !اينکه سرنوشت اساسی ما است؛ رسيمرويم تا به نتيجه میمی

بر  ،استحل شدهبرای ما مقداری که اين بينش آن، های بعدکه در تمام عالم
 . خوردمیمان رقم های بعد زندگی خواهيم کرد و سرنوشتآن مبنا در عالم

ير البته اين حق؛ شاءاّلَله که خدای متعال از لطف و کرم خود عنايت کندنإ
بنده خودم از ؛ اينها يک درددلی است. دهمبفدر اين حد نيست که اينها را 

ی بگيريم ااين استکبار که نگذاشت ما بهره؛ دست اين شيطان ملعون ُعقده دارم
ينيد بواقع می در، کنمافی میاينها را هم اگر بنده حرَ  !و يک چيزهايی بفهميم

                                                           
 20سورۀ مزمل، آيۀ کند. خدا شب و روز را تقدير می -1
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ين حقايق ا که بينيمما آيات و روايات را می. بريمکه به آيات و روايات پناه می
که در مورد اين  و بنده خودم هم به شدت نيازمندم؛ کنندرا به ما بازگو می

صورت شهودی و و در رشد باطنی و کمالی به، افی بگذريماز حرَ حقايق 
 !خبر است معرفتی ببينيم چه
ين ا رایعزيزان را ب قدر وقتطور نيست که حقير ايناين، در همۀ جلسات
الحمدّلَله اهل اين مسائل سروران نده احساس کردم چون ب. چيزها بگيريم

َ ، و در طی اين جلسات با عالقه و با بزرگواری و با تواضع، هستند ب حضور مرت
االتر از و ارزش آن ب جلسه و قابليت، شوندکنند و مطالب را پيگير میپيدا می

ۀ رجمشاءاّلَله با تنإکنيم سعی می، اينهاست که حقير وقت سروران را بگيرد
شاءاّلَله نإ. ترمبنده خودم از همه محتاج؛ ]مباحث را پيش ببريم[ آيات و روايات
آثار  و، داساتي، ها پيش برود تا مقدماتی باشد تا از محضر بزرگاناين مباحثه

ه خوب خرداين مقدمات يک]سعی ما بر اين است که[ . بزرگان استفاده کنيم
آثار ، خمينی آثار امام، طباطبائی عالمهشاءاّلَله برويم از آثار نإ تاباز بشود 
ای هاز محضر بزرگان که از يادگاران آن شخصيت؛ استفاده کنيمبزرگان 
حضر م، مرکز علم، ن مخصوصا  در قماآل. هستند ]استفاده کنيم[ الشأنعظيم

يت که اينها هميشه از وال]بزرگانی هستند[ ها ياّلَله علسالم معصومهخانم فاطمه 
]از  مندندم بهرهسالالهل بيت عليهماد هستند و از چشمۀ زالل منحضرت بهره

ی پيدا شاءاّلَله ما يک آشناينإاين است که  حقير عمده سعی. آنها استفاده کنيم[
. گيريمها بهره بشاءاّلَله از سرچشمهنإآن حق مطلب را ؛ هابکنيم با اين سرچشمه

، بشود هاست که بايد بازاين بحث از شأن اين جلسه بيشواقعا  کنيم احساس می
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درددلی است از محضر آيات و روايات ]در واقع[ کنم بنده هرچه بحث می ولی
نيم کوگرنه ما سعی مي؛ گيريممی را يزانعزو ، سروران، اين دوستان وقت که ما

 ؛کنندگی پيش نيايددرازی و خستهطوری زباناين، خيلی هم در جلسات
ها از شاءاّلَله درآينده در سؤال و جوابنإ، هرحالبه. بزرگواری عزيزان است

  . محضر خود شما هم استفاده بکنيم
 . والسالم عليکم و رحمه اّلَله و برکاته
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 جلسه شانزدهم
  

 شانزدهمجلسه 

ن ذهن.  شکستن زندا
 معانی و صورتهای جبر
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 ِ ِحيِم ب ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  ْسِم اّلَله
دٍ َو  ُ َعلی ُمَحمَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين َصلَّی اّلَله  َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله

ِ السميع العليم مِنَ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. الشيطان الرجيمِ  نَستعيذ بِاّلَله
د د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، ذلِکَ  َوآِخَر تابِع لَُه َعلی، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ

  َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ 
حيِم مالِِک يَْومِ  ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يِن ِإيَّا َ  بِْسِم اّلَله  الدِّ

راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب  نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ
الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 
ی السالم صلواتروح امام حسين عليه و برای شادی ارواح مطهرۀ شهدای کربال

 اّلَله خداوندءشاان. هم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمالل. ختم کنيد
رهروان  جمع عزيزانِ و کند  مندانوار مقدسه بهره آناز زيارت و شفاعت  ما را

به اطاعت از مقام واليت و  را سازان راه مهدويتزمينهو راه عاشورا 
 . توفيق دهدخدمتگزاری به نظام مقدسۀ اسالمی 

مبهمی  اّلَله مطالبءشااالت باشد که انؤجلسه پاسخ به سبود که اين چند قرار 
برای اينکه اين مباحث مبنايی است و بلکه مبنای خيلی ؛ ها باقی نمانددر بحث

ز اعزيزان مطرح فرمودند اين است که ی که االتؤيکی از اين س. از مبانی است
َُوَماُن نَُ »آيۀ  ُع نَْدنَاَُخَزائ ن ه  الَّ ُإ  ْنُم ْنَُشْيء  َُمْعل ومُ َوإ  ُب َقَدر  الَّ ُإ  ل ه  بوی 1ُ«زِّ

ح چگونه اين نگاه را اصال: آن سؤال باالتر را که عزيزان فرمودند. آيدجبر می
                                                           

، سوره حجر، «فرستيماى معين آن را فرو نمیاندازههر چه هست خزاين آن نزد ماست و ما جز به » - 1
 21آيۀ 
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 حاال اين سؤال؛ های بعد خواهد آمدشاءاّلَله پاسخ اين سؤال در بحثان؟ کنيم
ی را در يکآن، شاءاّلَله اين را عرض کنيمبيشتر به بحث مربوط است که ان

 . جلسات مستقل مفصل عرض خواهيم کرد
های خيلی جنجالی است و انديشمندان قدر بحث و اختيار و قضا و مسئلۀ جبر

اما در مورد اين قسمت از بحث ؛ های طوالنی و مفصلی دارنددربارۀ آن بحث
از  توضيح عرض کنيم و، مقداری که الزم است، که مربوط به اين شبهه باشد

اءاّلَله شان. کنيمپرهيز می، لحاظ پرهيز از اطالۀ کالمههای جنجالی بآن بحث
 . شوندعزيزان به  منابع مباحث کالمی ارجاع داده می

 
 استحل شدن شبهات قوۀ فکر، موجب شکستن زندان 
گونه سؤاالت عرض کرديم که آن دو فرمولی که جلسه قبل در پاسخ اين
در دريافت پاسخ ؛ در همۀ اين قبيل سؤاالت جاری و ساری است، عرض شد

 :آن دو فرمول عبارت بود از اينکه؛ کننده داردگونه سؤاالت نقش تعييناين
ما به قَوۀ فکر اجازه دهيم اين زندان را که در يک مفهوم خاصی فکر را  اول

بشکند و اجازه دهد قوۀ فکر به استعداد خود باز شود و به ، زندانی کرده است
چنان که هست ها را آنرابطه پيدا کند و آنهای باال و معانی مختلف عالم

هيم خواهد همۀ مفامدام می، دريافت کند و تا انسان اين زندان را نشکسته است
اين  ؛ها را با آن معنا تطبيق دهد که اگر تطبيق نکند دچار اشکال شودو صورت

 . مسئله خيلی مهم است



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

304 

و روايات استفاده طور که از آيات آن. عجيبی استی فکر يک قَوهی قَوه
د شاي، فکر با آن مراتب باالی خود در انسان ظهور کندی شود اگر قَوهمی

. يبی استعجی العاده قَوهفوق. های قَوی فکر را نداشته باشدانسان تحمل يافته
ی اندازه شود ما در مراتب پايين خود بهطوری که از روايات استفاده میآن

همه اين، مند هستيم که با اين مقدار نَمبهره فکری يک نَمی از اين قَوه
وجود نيم بهکهايی که داريم تماشا میشگفتی، تحوالت، اکتشافات، اختراعات
فکر رشد پيدا کند و ثانيا  از اين زندان ی اگر اجازه دهيم اوال  قَوه. آمده است
 . آفريندالعاده میهای فوقشگفتی، رها شود

عاده الم قدرت قوۀ فکر را عرض کنم که چقدر فوقخواهمی -در يک روايتی 
َُوُاأْلَْرض ُ»: فرمايدالسالم میموال عليه -است َماَوات  ُالسَّ ُف ىَُمَلك وت  ُالتََّفك ر 

ينَُ ْخَلص  ُالْم  ن در اي، هااينکه در اين تئورینه !ای استببين چه قَوه؛1ُ«ع بَاَدة 
الم به ع تواندمی، شکندبُعدی را می حتی اين نظام سه؛ قواعد علمی فرو رود

منتهی آن ؛ ها و زمين وارد فضا شودبرود و آنجا در ملکوِت آسمان ملکوت
 ازهآنجا به او اج؛ کسی که در مراتب عبوديت به مقام مخلَصين رسيده است

آن تفکر ديگر خود عبادت خواهد . دهند برود در عالم ملکوت سير کندمی
اطر خکه دنبال منيَت و دنبال عبوديت نفس هستم و بهنه تفکر مثل منی ؛ شد

رده ها ديگر گذر کاين از؛ روز در کشف يک مطلبی هستمشبانه، يک شهرت
 . است و به ملکوت رفته است که عبادت مخلصين است

                                                           
 185، ص 11، مستدرك الوسائل، ج «انديشيدن در ملکوت آسمانها و زمين، عبادت مخلصان است» - 1
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ُ »: فرمايدپيامبر اکرم صلی اّلَله عليه و آله و سلم می  َُخيراًُبُفإذاُأراَدُالّلَ َُعبد 
ُفيَُقلب هُ  ُاللَّتَين  َُُفتََحَُعينَيه  ُبالَغيب  ماُماَُوَعَده  ُفُفأبَصَرُب ه  آَمَنُبالَغيب 

ُ فرو برود و  خود قتيدر حق فکری اگر قوه؟! ای استچه قَوه؛ 1«عَلىُالَغيب 
لم شود که به عااز آن باز میهايی آنجا چشمه، از درون نفس به حرکت بيايد

روايات  !ها چه مطالبی استاين؛ کندپيدا میبه خود غيب ارتباط ، غيب
ما  .مظلومانه خا  خوردند و اجازه ندادند ما عظمت قدرت قوۀ فکر را ببينيم

دهند کنند و اجازه نمیمشغول می -چند شکالت -را در يک چيزهای جزئی
گونه نپاسخ اي اصال   فکری اين قَوه، اگر اين قَوه باز شود. ها باز شودآن عظمت

 . خواهد ديد قضيه از چه قرار است، الت را مشاهده خواهد کردسؤا
 

 تسلیم قوانین آن است، امی قرار گرفتهر شیء در هر نظ
ی و هر صورتی در هر هر شيئ، دومين فرمولی که عرض کرديم اين بود که

فکر اجازه  یما به قَوه؛ تسليم قوانين آن نظام خواهد بود، نظامی که قرار گرفته
ر طوآن، تسليم نظام آن عالم است، چنان که در آن عالمصورت را آندهيم آن 
اينکه آن را در عالم فعلی خود بياورد و به صورت او بخواهد نه؛ دريافت کند

. بست قطعی خواهد شداين دچار بن؛ آن را تطبيق دهد و آن را به دست بياورد

                                                           
هيچ بنده اى نيست جز اين که دو چشم در صورت اوست که با آنها امور دنيا را می بيند و دو چشم » - 1

آخرت را مشاهده می کند. هر گاه خداوند خوبی بنده اى را بخواهد، دو چشم  در دلش که با آنها امور
دل او را می گشايد که به وسيله آنها وعده هاى غيبی او را می بيند و با چشم دل به وعده هاى الهی ايمان 

 383، ص 13نامۀ قرآن و حديث، ج ، دانش«می آورد
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ند و هر عالم خصوص در مباحث معارف الهی اين عوالمات خيلی زياد هستبه
ُوَُ»: فرمايدالسالم میامام صادق عليه. برای خود آثار جالبی دارد َُعزَّ  َّ ُلل  ُإ نَّ

َُوُ َُسَماَوات  ُم ْنَُسبْع  ْمَُأكْبَر  ُم نْه  َُعالَم  ُك ل  َُألَْفَُعالَم  ُاثْنَْيَُعَشَر َجلَّ
ينَُ َُأَرض  دارد و هر شیء هر عالم نظام خود را . ما يکی دو عالم نداريم؛ 1«َسبْع 

وضعيت و ، تسليم آن نظام است و صورت، در هر عالم متناسب با آن نظام
خواص آن عالم را دارد و تا زمانی که در آن عالم است آن وضعيت را خواهد 

چه  بينيم که قضيه ازمی، بُعدی خودما در همين عالم بسيار کوچک سه. داشت
ک ي، رودپانزده درجه می-ی دهمنها، يک کاسه آب تا به زير صفر. قرار است
 بيست، دوازده -تا به درجۀ ده؛ شودمی خود یهایژگيبا و چنانی سنگ آن
 يک، رودتا به باالتر از صد درجه می؛ شودچنانی میيک سيَال آن، آيدمی

در يک عالم خيلی . در فضای خود دارد گريعالَم د کچنانی و يچيز آن
آن  وضع خاص، گيرددر هر نظام قرار میبينيم که يک کاسه آب کوچک می
پس اجازه دهيم ذهن در عوالماتی که ما آن موضوع را مطالعه ؛ کندرا پيدا می

ن دو اي حال بنده مجددا  ایَ علی. چيزی هستبرود و ببينيم آنجا چه، کنيممی
  .که در همۀ اين مباحث کليدی و خيلی مهم استفرمول را يادآور شدم چون

 
 

                                                           
ی بزرگتر از هفت آسمان و هفت زمين است هيچ کدام خداوند را دوازده هزار عالم است، هر عالم» - 1

 ۴1، ص 27، بحاراالنوار، ج «دانند و من بر آنها حجت هستماز اين عوالم براى خدا عالمی غير خود نمي
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 های مختص خود را داردویژگی مهر عالَ 
  :کندجور صدا میکند و اينخوانيم که اسماء الهی را صدا میدر دعاها می

ياءُ » ُض  ُع نَْده  ْلَمة  ُالظ  ما به اين حقايق ، اگر اين معارف و ادعيه نبود؛ 1«يَاَُمن 
؟ نور است ،گوييد تاريکیشما می. گفتيم محال استمی؛ کرديمراه پيدا نمی

 ی هيچتاريک، گوييد يک تضاد جدی دارددر اين عالم شما می، گوييم بلهمی
اما عالم ،بُعدی استاين مربوط به سيستم اين نظام سه؛ شودوقت روشنايی نمی

ياءُ »: فرمايدهايی هست که آنجا می ُض  ُع نَْده  ْلَمة  ا همان تاريکی آنج؛ «الظ 
 ،بله اين مشکل است. لم برودما اجازه دهيم ذهن در خود آن عا. روشنايی است

اينجا سخت  ،ما تا آن رشد تربيتی را پيدا نکنيم که به آن عالم راه پيدا کنيم
يک چيز موهومی خواهد ، قضاوت ما در وضعيت يک شیء در آن عالم؛ است
ه اينجا است ک، شوداينجا است که به انسان يک تلنگر جدی وارد می. شد

در ه به وقايعی ک، دکنیلعن م السالم رابيت عليهمدل دشمنان اهلانسان از تَه 
ما را با چند شکالت گرفتار کردند و اجازه ؛ ايجاد کردندعاشورا و کربال 

، اندها را هم فرمودهها که راه و روش آنندادند ما در طول عمر به آن عالم
گر تلناين . مند شويمها بهرهبرسيم و از آن، اندها را هم فرمودهتوضيحات آن

شاءاّلَله اين ان، يک مرحلۀ بسيار خوبی است که در آن بحث سؤال اول
پس مطلب اول اين شد که ما در پاسخ به اينگونه . توضيحات عرض خواهد شد

 . سؤاالت برويم با آن دو فرمول به مسئله نگاه کنيم

                                                           
 الجنان، اعمال شب عرفه، مفاتيح«که تاريکی نزد او روشنايی استای آن» - 1
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 های مختلف جبرمعانی و صورت
 که دست و یذهن ما يک آدم قوفورا  به ، آيدتا واژۀ جبر می، اما معنای جبر 

يا ؛ يدآمی، پای يک آدم ضعيف را بسته و اختيار او را کال سلب کرده است
، لوسايل تحصي، پول، های خود امکاناتمثال  يک پدری که به يکی از بچه

اما بچۀ  ؛روحيه و خيلی درسهای قوی بااليی داده است، تشويق، ابزار تحصيل
کانات ام، توسری زده است -ناتنی بوده يا چه -ليلیديگر خود را حاال به هر د

ه من مدام ب: گويداالن اين بَچه می؛ چيزی به او نرسيده استنداده است و هيچ
مکاناتی آن ا؛ کنيدمدام با فالنی مقايسه می، فالن کن، گوييد درس بخوانمی

جور و او را آنت. شدماز او بهتر می، داديداگر به من هم می، ايدکه به فالنی داده
 ؟! خواهیحاال از من چه می؛ امکانات دادی و جبرا  به من اجازه ندادی

الی در ح، کندآيد يک همچون معنايی به ذهن انسان تبادر میتا واژۀ جبر می
؛ دتواند داشته باشهای مختلفی میها و صورتجبر معنی؛ طور نيستکه اين

-ورتها و صکه بعضی از اين معنی کنمکه بنده در يک مثالی اين را عرض می

بعد ادامۀ بحث را حاال چقدر خدا ، در اين مثال تطبيق شود، های جبر در اينجا
 . بخواهد و فرصت باشد

ما يک غذای خوشمزه را درنظر بگيريم که در يک اتاقی دست و پای کسی 
تواند میناما جبرا  ، به آن غذا دارد ی کهميل واند و اين با همٔه گرسنگی را بسته

هردب کاند و همٔه اختيار را از او سلرا بسته دست و پای او. اين غذا را بخورد
، تعارض یدر فضا ن همان جبری است که درواقع اسم اين را جبريا؛ ندا
 . روشن است آن اين همان جبر متداول است و معنای. توانيم بگوييممی
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 جبر عقلی
به ، ایبه يک خانه، گرسنه استوقت است که يک کسی خيلی هم اما يک

غذای معطر و يک ، خانٔه خودشدر يا ، دعوت شده است ایيک مهمانی
، ها آمدتا بشقاب و قاشق و اين، آماده شده است خوشمزه و خيلی جذاب

 داخلرا  یسمَ  تدِ سته و پودر دِ ناطالع دادند که بچٔه بازيگوشی مثال  ندا ناگهان
 اطیبا غذا ق آن هایريزهای ترکيده و خردهشيشهيا مثال  ؛ قابلمه ريخته است

؛ اندرا هم نبسته او چشم اين آقا است و دست و پایمقابل اين غذا . شده است
اند توولی جبرا  نمی، تواند بخوردبا همٔه اختياری هم که دارد و اين غذا را می

از  داين کدام جبری است که او خو. اين جبر از قسم جبر اولی نيست؛ بخورد
دهد که اجازه نمی او عقل؛ جبر عقلی است، اين جبر؟ کندجبر استقبال می نيا

 وا با همٔه ضعف، دگرسنگی که دار ۀبا هم؛ لب هم به آن نزند. آن را بخورد
چرا اگر بپرسی . را نبسته است او کسی هم دست و پای؛ به خاطر غذا

، راين جب. دهداجازه نمیعقلم : گويدمی؟ ی با تو کاری داردسک؟ یخورنمی
ر استقبال جب نياينجا اصال  از ا، قبلیدرست برخالف جبر . يک جبر عقلی است

. تاس دنبال اين جبربهجديت  ۀبا هم، هم استاين جبر شکرگزار ، کندمی
 . تصورت ديگری اساين جبر به. طور نيست که ما از هر جبری فرار کنيماين
 

 جبر حسرت
در خانه هم هيچ ، داريم که اين آقا خيلی گرسنه استيک جبر ديگری هم 

 چه غذای خوشمزه، دهندها احسان میدر همسايگی اتفاقا  ؛ از غذا نيست خبری
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شب را گرسنه و ناراحت ؛ است اطالع نداشتهاين فرد ولی  !تمامی چيزهمهو 
، ممن غفلت داشت: گويدمی. اين همه غذا آنجا بود: گويندصبح می، خوابدمی

 اين جنس از آن جبری نيست که ما دست و پای. خبر نداشتم، من جهل داشتم
؛ يستاين جبر تعارضی ن. آنجا غذا بخورددر را بستيم و نگذاشتيم که برود  او

رض اينجا در ع و که يکی قوی و ديگری ضعيف است فردی تعارض بين دو
ٔه او غلب گويد و ديگری هم درزور می يکی به ديگریند و اههم قرار گرفت

، بردجبر حسرت می نيفردا از ا. اين از آن جنس نيست؛ کاری کند تواندنمی
فرماييد که ما انواع و اقسام از پس مالحظه می. يک نوع جبر حسرت است

 . توانيم داشته باشيمهای جبر را میصورت
مکن م که عرض اين بود؛ برای مثال عرض کرديم، جور جبر بودند ها يکاين
ذهن اجازه دهيم که به و ما های مختلف باشد ای به صورتيک شیء است

آن را مطالعه کند و خواهد ديد که شرايط خاص او ، برود در آن شرايط
 . کامال  درست است، اوبا متناسب 
 

 مربوط به نظام آفرینش و قوانین ساختاری هر شیء جبر  
اختاری و قوانين سيک جبر ديگری داريم که آن جبر مربوط به نظام آفرينش 

اين هم شبيه همان جبر عقلی . جور جبری است آن هم يک؛ هر شیء است
رض عاتفاقا  اين جبری که . کنداست که انسان با همٔه وجود از آن استقبال می

ه خاطر اينکبه؟ چرا، تر استهم قویجبر عقلی از ، در آن استقبال، کنممی
، يت خود يک حب ذاتی دارداثبات شده است که هر شیءای برای موجود
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حاال شايد در علوم ديگر اين اصطالحات خاص ؛ را درنظر بگيريم هر شیءای
برای  .که حاضر نيست از آن وضع موجود خود دربيايد، خودش را داشته باشد

به آن وضع موجود خود عشق چون . ورزدحفظ وضع موجود خود عشق می
وانين ای اين قاگر ذرهو  نقش دارند که در ساختار او یپس تمام قوانين، ورزدمی

وضع موجود او به هم خواهد خورد و به سمت عدم کشيده ، به هم بخورند
شايد  ؛يک امر نسبی استاين . قوانين استتسليم آن با همٔه وجود ؛ خواهد شد

ه اين هم !ای طفلکای را ببينم و دلم بسوزد و بگويماآلن من يک مورچه
آخر ، کشدمیمصيبت  و زحمت، رودمی ور ور و آن روی خا  اين، ذليالنه

برای چه اين همه تقال و کوشش ؛ رودشود و میهم با يک هيچی له می
 ؟کندوخيز میجست همهاينبرای چه ؟ فهمددارد می چيزاز عالم چه؟ کندمی
اين جبری که در آن برای سوزد دلش می؟ دکنتقال می داين همه دار راچ

وضع  هبنگاه همان مورچه ؛ استنسبت به او اما اين نگاه من ؛ گرفتار شده است
 عشقبرای ساختار خلقت خود ، متفاوت است و حب ذاتی خود خود موجود
ورزد که در قدر عشق مینآ. خلقت خود است نظام تسليم قوانين؛ ورزدمی

بينيم که آنجا ديگر قصه خيلی واضح است که به جريان حضرت سليمان می
 . اتفاق ميفتد گويد و چه قضايايی که در بحث خودچه می هامورچه
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 : فرمايدو اين فرمايش قرآن است که می
َُأسُوَُ» مَََُُلمَُلَه  ُوَُاَمنُف يُٱلسَّ ت  لَيُوَُُهاًَُوكَرُعاًَُطوُرض ُٱألََُُوَ   1«ع وَنُجَُي رُهُ إ 

، نزمي و هاو در يک آئه ديگری خود آسماناست ها و زمين هرچه در آسمان
: رمايدفدر يک جايی می. جبر است .تسليم محض قوانين خلقت خود هستند

َُول لَُ» َُأتَيُهاَأوُكَرًُعاَطوُت يَاٱئُرض َُفَقاَلُلََها جمالت ، 2«َطآئ ع ينَُُنَاَقالَتَآ
ذر ها گها و زمين است که بنده از آنمربوط به خلقت آسمان قبلی اين آيه
ها و زمين خدا در ادامٔه خلقت آسمان وقتآن. برسم قسمتکردم تا به اين 

ُلََها»: فرمايدمی و به زمين امر ، «رض َُول لَُ»، ها امر فرمودبه آسمان، «َفَقاَل
چه بخواهيد و چه نخواهيد بر اين قوانين و ، «هاَأوُكَرًُعاَطوُت يَاٱئ»، فرمود

 زبان حقيقتها هم به آن، «َقالَتَآُ». ديشو ميتسل، اوامری که من دستور دادم
به امر  طيعم ما با همٔه عشق و عالقه و اختيار خود، «َأتَينَاَُطآئ ع ينَُ»: خودگفتند
اينجا مطلب خيلی مفصل است تا بلکه بتوانيم معنای جبر تا آخر وقت . تو شديم

 . اين جلسه تمام کنيم

                                                           
ِ يَبْغُوَن َولَهُ » - 1 ا َوِإلَيِْه يُْرَجعُونَ  َأفَغَيَْر ِديِن اّلَله ا َوکَْره  َماَواِت َواأْلَْرِض َطْوع  ا غير هآيا آن»، «َأْسلََم َمْن فِي السَّ

طلبند؟! و تمام کساني که در آسمانها و زمين هستند، از روي اختيار يا از روي اجبار، در از آيين خدا مي
 83عمران، آيه ، سوره آل«شونده ميبرابر )فرمان( او تسليم اند، و همه به سوي او باز گرداند

ا قَالَتَا َأتَيْنَا طَ » - 2 ا َأْو کَْره  َماِء َوهَِي ُدَخاٌن فَقَاَل لََها َولأِْلَْرِض ائْتِيَا َطْوع  سپس » ،«ائِعِينَ ثُمَّ اْستََوى ِإلَی السَّ
د اد به وجود آئياراده آفرينش آسمان فرمود در حالي که به صورت دود بود، به آن و به زمين دستور د

، سورۀ «آئيم!ها گفتند: ما از روي طاعت ميو شکل گيريد، خواه از روي اطاعت و خواه اکراه! آن
 11فصلت، آيۀ 



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

313 

َُشيَُطىََُأعُیٱلَّذُ »: فرمايددر جايی می هر به ی که ا آن اّلَله ، 1«َقهُ َخلُءُ ك لَّ
 ،هست او الزم هرچه که برای، در نظام موجوديت او، در شیء بودن او ئیشي

گويم از ديدگاه من است که می؛ اين تسليم است، از نگاه خود شیء. داده است
شق با تمام ع، اما او به لحاظ حب ذاتی خود؛ طفلک در جبر قرار گرفته است

 . است دخونظام و عالقه تسليم آن قوانين 
 

 اختیار ضد هم هستند و جبر، در نظام مصداقی
پس در نظام آفرينش بحث جبر هم يک مخلوقی است و اختيار هم يک 

ها در مصداق خودشان در عرض هم هستند و ضد هم مخلوق ديگر که اين
َ ؛ هستند آنجا ديگر معنای جبر و ؛ شودآنجا فضا عوض می، یاما در عالم کل

َ در ، کنيماختيار که مطرح می حث ب. ی خود يک وضع ديگری دارندعالم کل
البته بحث در اين معنا و همٔه عرايضمان حکمت پيش لقمان  -ی و جزئیکلَ 

، نيدکپيگيری می ها راعزيزان با تواضع تمام داريد اين بحث؛ بردن است
، انهايمدرازیزبان، کنيمهايی که ما میاين فضولیاز بعد ، شاءاّلَله در آيندهان

ود شاءاّلَله خان، خرده جلو برود و باز شود ها که يکشاءاّلَله بحثده اندر آين
م جلسه بياورند و ما بيشتر بتواني نيا را در مطالعاتشانو  تحقيقات، عزيزان
ولی به هرحال چون اين صوت را شايد برخی عزيزان گوش . مند باشيمبهره

وقت عزيزان هم در اين ، ها توضيح داده شودکنند که الزم است برای آن
                                                           

ُّنَا الَِّذي َأْعَطی کُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى» - 1 گفت: پروردگار ما کسي است که به هر موجودي »، «قَاَل َرب
 50، سورۀ طه، آيۀ «بود داده، سپس رهبريش کرده استآنچه را الزمه آفرينش او 
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رماييد و فمیاّلَله ايثار شاءان، شودمیخواهم عرض کنم گرفته توضيحی که می
يک ، شودشاءاّلَله اين مطلبی که مطرح میان، اگر خوب باز شود -خشيدبمی

 . حل کند مسئله را تواندمی، مقدار زيادی و در خيلی از سؤاالت
َ  از بنده قبل   معنای خزينه را در يک، ا عرض کنمی و جزئی راينکه بحث کل

از يادآوری ب است ولی شايد قبال  عرض شده و تکراریالبته ، عرض کنيممثالی 
مباحث معارف در شأن ، کنيممعارف نمی بحثما ، رها عرض کردماب. شودمی

بنده فقط از مباحث مقدمات و درواقع لغت . است آثار بزرگان؛ بزرگان است
را خيلی محدود  شانی هايی که شياطين معاناين لغت. کنممیمطرح و معنا 
 . نيمکبحث میای نامهلغت ها راما معنای اين، نداهمصيبت ايجاد کرد ند واهکرد
 

 شرح معنای خزینه
جمع  آنجا يک چيزهايی !گوييم يعنی انباریمی، شودمعنای خزينه مطرح میتا 

 يعنی ؛بياوريم و استفاده کنيم عينهبه، هست هخواهيم آنجا هرچشده و اآلن می
 عيک محل توزيدرون خزينه و برون خزينه برايمان فقط يک انباری و  فرق
فقط  ،درحالی که مسئلٔه انباری و خزينه. غير از اين چيز ديگری نيست؛ است

از اين  تر و باالترخزينه معنای ديگری هم دارد که خيلی وسيع. انباری نيست
 . اشيمه نکرده باما شايد توجَ ؛ فراوان سروکار داريمبا آن در زندگی  مااست که 

، کره ،های مختلفشکل بههای مختلفی در ظرف، مثال  يک سطل آب مياوريم
ها به خفردا اين ي؛ گذاريمکنيم و در فريزر میمستطيل پر می، مکعب، منشور
لبی اج ۀبينيم در سينی چه منظرمی. آوريممیدر سينی های مختلف را شکل
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های کوچک و به شکل، بزرگ، هااز يخ یهای گوناگونشکل؛ است
ی تماشا گوييم اينکه اآلن در سينمی. است... استوانه و، به شکل ليوان، گوناگون
 هايینۀ اييعنی هم، با نگاه انباری؛ ديروز همگی در اين سطل بودند، کنيدمی

آنجا  و کوچکی دربزرگی همين به همين شکل با ، که اآلن در سينی هستند
 و منتهی در يک نظام؛ ها در آنجا بودنداين. طور نيستدرحالی که اين؛ بودند
در . آسمان سيال است عالم و اينجا زمين انجماد است و آنجا. ديگر عالم

ها ما همينا؛ در سينی هستندکه اما نه اينکه به اين صورت ، آسمان سيال بودند
س اين در پ !هيم تا راحت برود و ببيند که بلهاجازه د فکربايد به . هم بودند

 اما همين هست و غير؛ آن نيست، آسمان سيال هست و اما آنکه در سينی بوده
اه آنگ. های متفاوت استها و نظاماين تفاوت مربوط به عالم. نيست هم اين
لی و. ستا ایانجماد يک خزينه یهاشکل یبرا، گوييم اين آسمان سيالمی

 ،خواستی مثال  يک يخی را به شکل کره دربياورین انجماد اگر میشما در زمي
چاقو  ، کشيدیور میآنور و اينزدی و سوهان میبه آن برد و چقدر زمان می

يد تا کشمیطول يک ساعت . تا اينکه باالخره اين کره شود، کردیتيز می
 ،کره اما اين در عرض نيم ثانيه در آن ظرف موجودِ ؛ يک کره درست کنی

 به ديتوانشکل مختلف شما می صدهادر همان نيم ثانيه ؛ شدکره بالفاصله 
د هايی داريظرف اگر گويد شماجالب اين است که می. تحويل دهيد سرعت
؛ دهمسيال بالفاصله ظرف شکلت را به تو می منِ ، اين شکل هم باشد از غيرکه 

، توانهاس، بزرِگ بزرگ، کوچِک کوچک؛ متناسب ظرفت، متناسب شکلت
مگر اينکه در خود . هرچه که دلت بخواهد، پيچ در پيچ، تودرتو، حلزونی
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 توانیظرفت اشکال باشد که آن يک بحث ديگريست و شما هرقدر که می
از سمتخصصين عالم شکل و ظرف ۀهم، های مختلف برای من بياورشکل

های شکلی اين سيال در عرض يک دقيقه همه؛ شود بيايند و هزار مدل شکل
باز هم اگر گويد جالب اين است که اين سيال می. دهدرا به او می مربوطه
 ما ديگر !گويد نهمین. ام که شکل جديدتان را درست کنممن آماده، داريد
اگر د شما گويمی؛ که ساختيمبود  شکلی توان خود را گذاشتيم و آخرينتمام 

ين ا خالصه بخواهيم بگوييم. امدهشکل جديد بياوريد من باز آما، ده برابر اين
اما آسمان سيال ؛ محدود است خود یسازدر شکلعالم انجماد باالخره 

، نهايت قابليت دارد هرشکلی را که او بخواهد. بینهايت استبی استعدادا  
برای آنکه خود انجماد اگر ؛ سيَال خزينه است، پس بنابراين. تحويل دهد

کن ها اصال ممدر بعضی جا، در ظرفی قرار دهدبخواهد به طور سريع شکلی را 
کشد تا يک سنگی را بخواهد به شکل فالن چيز يک ماه طول می؛ نيست
 اما سيال منبع و خزينۀ؛ دهی را نداردچون جامد استعداد چنين شکل؛ دربياورد
 ،جالب اين است که اين هزارگونه شکل مختلف در عالم انجماد. همين است
ها هستند و به صورت آن هم نيست و اما همان؛ گونه نيستندآن، در عالم سيال

اما همان است که در ؛ صورت و خواص آن را ندارد؛ خواص آن را هم ندارد
استعدادهای ، اين سيال. دهدآيد و بخشی از آن را ظهور میمرحلۀ نزول می

 . باالتر از اين دارد که زميِن انجماد توان ندارد اين را در بر بگيرد
 



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

317 

 وضیح عالم کّلی و جزئیت
ما  .تواند سريع انتقال پيدا کندشاءاّلَله میاين مطلب در بحث کلَی و جزئی ان

 کل و جزء عرض. يک عالم کلَی و يک آسمان کلَی و يک زمين جزئی داريم
به کلَی و جزئی داريم بحث  ما راجع. کل و جزء عکس اين است؛ کنيمنمی
به تی از کلَی وق. انگيز استالعاده شگفتفوقکلَی در آسمان خود . کنيممی

 هرچه که از عالم. کنددر عالم جزئی مصداق پيدا می، شودی نازل میعالم جزئ
نجا اي؛ در عالم جزئی برخالف عالم کلَی است، ی نازل شدبه عالم جزئکلَی 
يت اينجا ماه، کنداينجا تشخَص پيدا می، شوداينجا شخص می، شودفرد می
حاال اسم آن را هرچه ؛ شوداينجا مصداق می، شوداينجا جزئی می، کندپيدا می
 ،خواهيم با الفاظ وقت خودمان را ضايع کنيمما نمی، خواهيم بگذاريمکه می

در ، اين افراد، آنگاه اين جزئيات. هرکدام به تناسب خود هراسمی پيدا کند
ای خاص خود هويژگی، در عرض هم هستند، اندنظام جزئی خود در تعارض

  !من: گويندمدام می؛ را دارند
؛ به، یگالب، سيب، انار، انگورمثال  ؛ شما در يک سبد چند نوع ميوه بگذاريد

ينيد در زبان بمی؛ به زبان حال آن سبد نگاه کنيد، اگر قدرت فکر را تيز کنيد
. کنبه من نگاه ، من را بخور؛ گويد منانار می. من: گويندهمه می، هاحال اين
، ويد منگگالبی می. من چيز جدايی از او و بهتر هستم، من !گويد نهانگور می
همه در عرض ، با زبان حال. های منگويد ويژگیيکی میآن. های منويژگی
آن رادر  ،ديگر برای انگور جا نيست، گويد سيب سبد را پر کردمی. هم هستند

ۀ اما هم. رض هم هستنددر تعا، ظرف محدود است؛ يک  ظرف ديگر بگذاريد
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، يوهم. در عالم کلَِی ميوه بودند، ها قبل از اين عالم نظام مصداقی و جزئیاين
 یکه در جزئ هادر آسمان کلَی هيچ خبری از اين حرف. آسمان کلَی است

، صورت انجير است، از اينکه اين صورت انگور است، در آنجا. نيست، بوده
وه آنجا مي؛ هيچ خبری نيست، ستصورت چی و چی ا، صورت گالبی است

. تيک لفظ نيس، ميوه. ميوه در آسمان کلَی يک حقيقت وااليی است. است
نازل شده و به انگور و ، ميوه اسم يک عالم بسيار مهمی است که از عالم مهم

، اين نازل شده و تبديل به يخ کروی، از عالم سيال. تبديل شده است... سيب و
تا  ؛هرکدام شخصيت خودشان را در سينه دارند. استيخ منشوری و غيره شد 

ته بقيه همه بيرون ريخ؛ دهدفقط کره خود را نشان می، گوييم يخ کرویما می
تا  ؛گويد سيب من هستممی، گوييم سيبتا ما می، در کلَِی ميوه. شوندمی
 صداق ازم، ها افراد ميوه هستنداين؛ گويد انگور من هستممی، گوييم انگورمی

ت که ای اسالعادهچنان فوقيک عالم آن، گوييم کلَِی ميوهاما می؛ ميوه هستند
قين همۀ محق، هايی را که بشر بتواند در اين عالم اکتشاف کنداگر همۀ ميوه

 ،های گوناگونی را اکتشاف کنندميوه، عالم جمع شوند در زميِن مصداق
هايی ميوه. آن باالتر هم دارمهای از من ميوه !انسانای : گويدآسماِن ميوه می

ی هاويژگی، ازآن باالترهستند، عطر و هرچه بخواهی، که از لحاظ زيبايی
درد  !هان. کنممن برای تو نازل می، اگر تو ظرفيت داری. بهتری دارند
ر چقد. انداين عالم کلَی را چقدر مظلوم کرده. مشکل اينجاست. اينجاست

اند حقايقی را که منحرفين و شيادان عالم آمدهچقدر . اندواژه را عوض کرده
  . انداند  عوض کردهالسالم باز کردهبيت عليهماهل
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در ذهن را  اتيجزئگوييم کلَی يعنی اينکه انسان می، شوداالن تا بحث کلَی می
آورد در کند و میها را از آن جدا میصفات مشتر  آن، کندمیخود نگاه 
 يک مفهوم کلی درست، کندک تصوراتی را درست میي هارياز آن تصوذهن 
يک مفهوم است در ذهن ، پس کلی؛ شودمی وهيمکند و آن مفهوم کلی می

 اين. آن يک چيز ذهنی است. ما دنبال عين هستيم. که در آنجا درست شد
. ستخود ذهن ای نه ميوه که ساخته؛ من دنبال انگور هستم. انگور عينی است

بخش شما بيا !گوييم نهمی. مصيبت اينجاست. خواهم چکار کنممیميوه را 
ک ورق ي -ايدشناسی را که حاال ديگر نابود کردهجهانبخش -شناسی راانسان
می شما اينکه، عزيز من. فرمايندالسالم به ما چه میبيت عليهمببين اهل، بزن

 اين مفهوم کلَی گويی در ذهنمآوری و میروی مشترکات اين جزئيات را می
 . اين صحيح نيست !نه، شد

ُ»: فرمايداين مظلوم به ما می، شناس حقيقیاين انسان، السالمموال عليه َالْف كْر 
َُصاف يَةُ  در  .جور شودويک مثال عرض کنم تا مسئله ديگر سريع جمع. 1«م ْرآة 
ن را دستماوقتی کف ؛ داريم... ستاره و، ماه، ما حقايقی مثل خورشيد، آسمان
گذاريم هيچ کلوخ می؛ هيچ چيز پيدا نيست، زير انداختيمکنيم و سر بهنگاه می

ينه در کف تا يک آ؛ گذاريم هيچ چيزی پيدا نيستتخته می؛ چيزی پيدا نيست

                                                           
با   َو کَفَی بَِك َأدَ اَلْعِلُْم ِوَراثٌَة کَِريَمٌة َو اآَْلَداُب ُحلٌَل ِحَساٌن َو اَلْفِکُْر مِْرآٌة َصافِيٌَة َو ااَِلْعتَِذاُر ُمنِْذٌر نَاِصحٌ » - 1

هاى نيکوست، انديشه ها آرايشايست گرامی، ادبدانش بهره که»، «لِنَفِْسَك تَْرکَُك َما کَِرْهتَُه مِْن غَيِْركَ 
ى اندرز دهنده، بس است ترا براى خودت تربيت،آنچه که ايست صاف، پوزش طلبيدن بيم دهندهآئينه

   ۴01، ص 7۴، بحاراالنوار، ج «را براى خود خوش ندارى براى ديگرى واگذارى
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ه در کف بينيم اينجا مامی، با اينکه سرمان هنوز پايين است، گذاريمدستمان می
ها ستاره در ده، ست من آمده استخورشيد در کف د؛ دست من آمده است

 ،در کف دست من خشت نيست. کف دست من آمده است و اين درست است
اما آيا  .ماه استواقعا  ، ستاره استواقعا  ؛ در و پنجره نيست، گوسفند نيست
در کف دست ، گوييم آن ماه که در حقيقت خود آسمان هستانصافا  ما می
 ؛هستم که حتی به کنار آن خورشيد بروم من که عاجزتر از آن؟ من آمده است

اين آيينه از اين جهت که يک شئ . عمری بايد بروم تا آن ستاره را پيدا کنم
 دايپ تيخسن قدر زالل شده که با شفافيت نورآن، شفافيت آن، شفافی است

و اين سنخيت با شفافيت نور باعث شده است که از آن حقيقت نور با  کرده
شتباه به ا؛ بالفاصله با سرعت نور در کف دست تو آمده است، اين سنخيت

 . گويد که ماه در دست من آمده استمی
ُصاف يَةُ »ُ ُم رآة  ، باشدآلودۀ گناه ن، فکری که آلودۀ خياالت نباشد؛ «الف كر 

صاف و شفاف ، نباشد... ها وها و غرورآلودۀ خودخواهی، ها نباشدآلودۀ منيت
مشترکات ، رفک، بينيدشما وقتی اين جزئيات را می؛ وييدگراست می !بله، باشد

اما به اين معنی نيست که اين مفهوم کلَی وجودش را از ؛ کندآن را جمع می
َ  نيا يعنی، ها گرفتاين زمين ، منشاء وجود کلَی؛ وجود آمد ی از زمين بهکل

ن که ذهاند ها بودهدر واقعيت اين انگور و انجير و اين؟ جزئيات بوده است
کلَی يک حقيقتی در  !نه؟ ها را گرفت و يک مفهوم کلَی درست کردآن

خواهد ما خودسازی کنيم تا ببينيم که اين عالم عمری می؛ آسمان خود است
يک  کلی. آن روايتی که فرمود تفکر در ملکوت است؛ اجازه دهند. چيست
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، زا را ديدجکه اين تعدد اهمين، يک عالمی است که آيينۀ فکر، حقيقتی است
يک ، ای فراهم شد که از آن کلَیزمينه، يک نظمی در آنجا فراهم شد
ی در مباحث حت. اين نکتۀ خيلی دقيقی است؛ تصويری در آيينۀ ذهنت بيفتد

خواهيم ديد که چقدر ، شاءاّلَله خدا توفيق دهد و اين مبانی باز شودعلمی ان
يک ، نآ، درمفاهيم کلَی، رسيمپس ما هروقت به مفاهيم کلَی می. مفيد است

نه اينکه اين افراد در ذهن آن را درست کردند ؛ حقيقتی در آسمان خود است
 . و يک مفهوم کلی شد

ها گرفت و اينکه منشاء وجود کلَی همين افراد متعدد بود که ذهن ازآن 
ه باال اين نگاه از پايين ب !اتفاقا  درست برعکس اين است؛ نيست، وجود آمدبه
ر اجازه فکی نگاه از باال به پايين اگر انسان رشدی پيدا کرد و قَوه در. است

از آسمان  !اکبرخواهد ديد که اّلَله ، پيدا کرد با عالم ملکوت آشنايی پيدا کند
زند آسمان کلَی فرياد می. تازه اين خيلی ناقص است، کلَی به زمين جزئی

يلی باالتری ه تو چيزهای خب، اگر تو قابليت و ظرفيتش را پيدا کنی !انسانای که
ها را با گناه و استعداد انسان. اندمنتها اجازه نداده؛ کنمدهم و نازل میمی

 ،مصيبت عاشورا، هاها و مصيبتاين درد. اندمحروميت از حقايق نابود کرده
که آنجا اتفاق ای مصيبتی نيست که ما فقط صرف اينکه برای قضايای تاريخی

باز  ما السالم برایاگر اين حقايق از کالم معصوم عليه؛ يمکنگريه می، افتاد
 . خواهد باز شودها تازه میوقت عمق اين جنايت آن، شود
آن جبری که در نظام تعارض  -اين جبر، جبر و اختيار پس با اين توضيحِ  

خود مخلوق است و اختيار هم خود يک  -کنيمآن جبر را عرض می، است
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 .دو چيز متضاد هستند، ها در نظام مادی حيوانی مناينهردوی ؛ مخلوقی است
گوييم من اگر ب؟ اختيار من پس چه؟ پس اختيار چه شد، اگر بگويم جبر باشد
ؤالی گوييم اين سمی؟ افتدوقت برای جبر چه اتفاقی میاختيار دارم پس آن
آن معنای جبری که در عالم ملکوت ، اين معنای جبر، رسدکه به ذهن ما می

جبر اتفاق  ،تا بگوييم که اگر تنزل پيدا کند، نيست، ست و در عالم کلَی استه
گوييم اصال معنايی از می؟ پس اراده من کو؛ خدا اراده کرد جبر شد؛ افتدمی

 ؛آن اراده که معنای اين اراده نيست، ايداراده که شما در اين انسان آشنا شده
 ببينيم در آسمان خود اراده برای، ماجازه دهي. تا اين سؤال برايمان پيش بيايد

 . خواهد بيان کندآن چه معنايی می
تتمه بحث که چند کلمه جزئی از اين بحثمان ماند ، چون ديگر وقت تمام شد

سؤاالتی مان طور اگر در اين عرايضشاءاّلَله پاسخ سؤاالت ديگر و همينو ان
بنده باز  ،بعدیی جلسه شاءاّلَله بماندباشد که عزيزان قانع نشدند و حل نشد ان

 ؛شومپرسيده شود تا بحث شود و خيلی هم خوشحال می، کنمخواهش می
، وندها باز شاشکالی ماند اين، جايی، اگر سؤاالتی. کنمچون استفاده هم می
 . شاءاّلَله تعالی خدا چه بخواهدبحث شوند تا ان

 . و صلی اّلَله علی محمد و آله الطاهرين 
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 جلسه هفدهم
  

 هفدهمجلسه 

 ریشه سؤاالت جبر و اختیار.
 زتکیه نفس و فهم جبر
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َو َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. نَستعيُذ بِاّلَله
د د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ

  َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ 
يِن ِإيَّا َ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله

 ْ راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَي ُضوِب ِهْم غَيِْر الَْمغْ نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ
الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 
 علت مهلت گرفتن امام حسین علیه السالم در شب عاشورا

بيت  ها به ساحت مقدس اهلها و عرض ارادتشاءاّلَله اين عزاداریخداوند ان
در درجٔه اعلی قبول کند و از زيارت و شفاعت آقا امام حسين را السالم عليهم
 . صلواتی ختم کنيد، مند کندشاءاّلَله بهرهسالم انالعليه

گذارم ديگر پاسخ به سؤاالت را می، بنده به مناسبت تاسوعا با اجازٔه عزيزان
از فرمايشات خود  شاءاّلَله برای جلسٔه بعد و جلسات ديگر و اين جلسه ان

 . حضرت استفاده کنيم
 .مهلت گرفتند هاآن ملعوناز های مختلفی داشت که حضرت امشب را علت

اللَّيَلةَُ»: دنفرمايهايش را خودشان میيکی از علت ِّنَُا ن َصّلىُل َرب ُلََعلَّنُا َُوُنَدعوه 
هُ  تا يک فرصتی باشد که ما به پروردگارمان در امشب نماز بخوانيم 1ُ«َوُنَستَغف ر 

                                                           
 .نماز بگذاريم و او را بخوانيم و از او طلب مغفرت بکنيمتا که شايد امشب به درگاه پروردگارمان  -1

 193، ص1، جوقعة الطف
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ُيعَلمُ ». و به او دعا کنيم و استغفار کنيم َو يعنی  ؛خيلی قابل دقت استُ«َفه 
از هم ب، شماها با همٔه خورشيد تابان واليت و حقيقت؛ کنيدشماها که لج می

َلَةُ أنّى». دانداما او می، کنيدقبول نداريد و تکفير می ُالصَّ ب  ُا ح  َقدُكنت 
ُوَُ َُوُت َلَوَةُكتاب ه  ست غفارُ ُلَه  َُوُاال  عاء  ؛ اين بحث خودش را دارد؛ 1«كثَرَةُالد 

نند و کاست که وقتی مغرضين پيامبر را تمسخر می در قرآن هم چند جا آمده
 او. داند من رسول خدا هستمفرمايد که او میآنجا می، کنندها میکجیدهن
داند که من چقدر نماز به او و تالوت کتاب او و کثرت دعا و استغفار را می

 . دوست دارم
غيرتی  هٔ اين برای ما هم يک پيامی دارد که حضرت وقتی برای يک شب با هم

ها حاضر است آن مظلوميت و خواهدهيچ وقت از دشمن چيزی نمی دارد و که
ما ها بکشد احاضر است تشنگی و را تحمل کند اما چيزی درخواست نکند

خواهد تا اين يک چگونه حضرت از دشمن می پس، يک قطره آب نخواهد
يام اينها پ؟! نماز و دعا و استغفار و تالوت کتاب به جا آورد، شب هم که شده

 . های فراوانی دارداين تاسوعا پيام؛ دارد
 ن بحث جبر و اختيار از نگاهاهمبه  رسد که اين فرصت را مابنده به نظرم می

ن يما ا. عاشورا و زيارت عاشورا و دعای بعد از زيارت عاشورا توجه کنيم
را که ها تمام اين قيل و قال و کالمی و های نظری و فلسفیجلسه ديگر بحث

ک کنيم و از يا تعطيل میراين جلسه همه ، درباره مسئله جبر و اختيار است
                                                           

وقعة  .دارمداند که من نماز به درگاهش و تالوت کتابش و دعا و استغفار زياد را دوست میخدا می -1
 193، ص1، جالطف
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السالم و از ديدگاه زيارت عاشورا و نگاه ديگر و از نگاه کالم امام حسين عليه
 . کنيمدعای آن به جبر و اختيار نگاه می

 
 ترین خواسته انسان در زیارت عاشورامهم، مقام محمود
ت در زيار. گيردن سؤاالت غالبا  از نفس انسان نشأت میجبر و اختيار و اي

در زيارت  خواستن مقام محمود است که، مانهای مهمعاشورا يکی از خواسته
ُ »: خوانيممی وَدُلَك ْمُع نَْدُالّلَ َُاْنُي بَلَِّغن ىُالَْمقاَمُالَْمْحم  اين مقام ، 1«َوَُاْسئَل ه 

فرمايند که همان عبارت بزرگان می؟ خواهيممحمود چيست که ما از خدا می
ما يک مقام مخلِص داريم و يک مقام مخلَص . ای از مقام مخلَصين استخراُ 

شخص مخلِص به آن لياقت و معرفت و رشدی رسيده است ، در مخلِص. داريم
اخالص؛ اسم فاعل است. دهدهايش را ديگر با اخالص انجام میکه کار
وير تز؛ ديگر در آن ريا نيست، دهدی که انجام میهر عمل، کنندهخالص، کننده
های اسالم و دين را ابزار عقده؛ نيست از روی عقده؛ طلبی نيستجاه؛ نيست

؛ دهايش را تأمين بکنبه وسيلٔه اسالم بخواهد کمبود؛ خودش قرار نداده است
م و از طريق اسال؛ اش برسد های نفسانی به وسيله اسالم بخواهد به خواسته

ها و کينهبلکه ؛ هايش برسدطلبیبه جاه، های اسالم و قرآن و دينزيبايی
همه اينها را خالص کرده است و واقعا  برای خدا عملش را  وهايش رياست

 . خالص کرده است
                                                           

 مفاتيح الجنان، زيارت ای که برای شما نزد خداست.خواهم که مرا برساند به مقام ستودهو از او می - 1
 عاشورا
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طور که قرآن و روايات و بزرگان  آن؛ اما مخلَص چيز ديگری است
دا است که او را خالص در مخلَص ديگر اين اسم مفعول است و خ، فرمايندمی
قتی و. فعل خالص بشود خودِ  اينکه نه؛ شوداين بنده خالص می خودِ . کندمی
های نفس که در ريزه اينجاست که ديگر آن خرده، بنده خالص شد خودِ 
ضمير پنهان شده است و از آنجا نجاسات و  های پيچيدٔه اين نفس و سرَ اليه

معلوم  نابراينب. شونديز و پا  میحتی آنها هم تم، کردکثافت پرتاب می
های نفس در گرفتار يک اليه، شود که حتی انسان مخلِص هم بشودمی
 . هايش هست که در خطر عظيم استپنهانی

 .درواقع خود ما هم گرفتار نفس هستيم، کنيمعرض می اينکه ما اين مطالب را
م و فهمیيک چيزی م، کنمها را عرض میبنده اينطور نيست که اين بحث

 کدام زوايای دروندر معلوم نيست که ، اين نفس ملعون. کنمچيزی در  می
مسک بنده بيشتر ت، ه بفرماييدظلذا اگر مالح. کنداين بيچاره دارد اذيت می

زنم به آيات و روايات و فرمايشات بزرگان تا شايد عنايتی کنم و چنگ میمی
انه در درواقع دردمند. پيدا بکنمبشود و بندٔه روسياه هم از خطرات نفس نجات 

ن شاءاّلَله به برکت ايکنم با اين مطالب که شايد انجمع عزيزان درد و دل می
اين گنهکار هم از کلمات معصومين و بزرگان . يک عنايتی باشد، هانورانيت

 .شايد به برکت آنها يک چيزی برسد، کند خدمت عزيزانکلماتی عرض می
تا . کندداند که چه کار میها نمینفس در پنهانی اين. هستيم رخيلی گرفتا

 . ها هستباالخره اين نگرانی، انسان به مقام مخلَصين نرسد
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 ریشه سؤاالت مربوط به جبر و اختیار
؟ چرا؛ يردگبيشتر از خود نفس نشأت می، جبر و اختيار و از اين جنس سؤاالت 

اصال  يکی از ، استچون نفس ولو هر مقداری که هنوز در انسان باقی 
؛ ادعا دارد که من حق دارم؛ کنداش است که ادعای حق می های ذاتیخاصيت

ز ها اچون و چرا. آورداين ادعای حق است که برای انسان مصيبت به بار می
، داپناه بر خ، نفس خدای نکردهدر يک وقت است که. گيردآنجا نشأت می

گويد ديگر آشکارا دارد منم منم میشکار شده است و آآنقدر کثافت و لجن 
رده رده رشد کيک وقت است که يک خُ . گويد حق منم و بقيه هيچ استو می

از  و ددانکند و برای خودش اين گناه را حق میو تربيت شده است و گناه می
ر دارد و ديگاما حريم نگه می؛ کنديک وقت است که گناه می. ترسداو نمی
اش با گناه است و با تمرد اما در درون و در خلوت همه؛ کندشکنی نمی حريم

مل ع؛ کندرسد به جايی که گناه هم نمیيک وقت است که می. خالق است
. اما در درون ناخواسته اين چون و چراها را دارد؛ دهدخالص هم انجام می

اگر خدا ؛ شدممن هم اينطور می، دادگويد اگر خدا به من هم توفيق میمی
 ؛به من نداده است؛ شدممن هم مثل معصوم می، دادفيق معصوم را میاين تو

توانم کنم خدا خواسته که اين گناه را ديگر نمی چه کار؟ کار کنممن ديگر چه
را مطرح  باز اين جبر و اختيار، اين چيزها به زبان ديگر. بيش از اين کنترل کنم

م که خدا قبول دار. رم ديگرگويد که بله قبول داولو اينکه تعبدا  می، کندمی
ن قبول دارمی که با رضايت است آبا ، اما اين قبول دارم؛ همه کار دست اوست
  .خيلی فاصله دارد، بينم واقعيت چه استبهه ندارم و میو آنکه اصال  شُ 
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. نيست هااش هم اين قيل و قالهمه. مشکِل تربيت نفس است، به هر حال مشکل
بيت شود و عبوديت برايش باز شود و معرفت خدا هر مقدار که اين نفس تر

 ،همان مقدار مطلب روشن خواهد شد که اصال  جبر يعنی چه، برايش باز شود
ن آرا قذول. اختيار يعنی چه و اين سؤال به خودی خود منتفی شدن يعنی چه

َدَمُ»: فرمايدمی ابليس مورد در واَُل  د  ُاْسج  ْذُق ْلناُل ْلَمَلئ كَة  الَُّفََُوُإ  واُإ  َسَجد 
بْليَسَُأبي   .آن استکبار درونی نگذاشت که اين اتفاق بيفتد، 1«َوُاْسَتكْبَرَُُإ 

َُأَمْرت َکُقاَلَُأنَاُ»: فرمايددر يک جايی می ْذ ُإ  َد ُتَْسج  َُمنََعَکَُأالَّ قاَلُما
ُم نْهُ   ؟چه چيزی مانع شد که اين سجده و اين دستور را اطاعت نکنی، 2«َخيْر 

َلَُأنَاُقا»: ابليس گفت. بحث امر من است؛ بحث سجده نيست، «َأَمرت َكُإ ذُ»
ُم نْهُ  اين منشأ ، در انسان وجود داردای هر درجهدر اين انانيت که . «َخيْر 
که در زيارت عاشورا و دعای بعد از آن ما اين استفاده را  شودسؤاالت می

ق چون وقت ديگر ضيبنده ؛ زيارت عاشورا که اهميتش واضح است. کنيممی
قدرت زيارت عاشورا در ، قدرت او، برکات او، است درباره زيارت عاشورا
ز بزرگان تأکيد دارند که از رو. کنمبحث نمی شودختوماتی که گرفته می

 عاشورا تا روز اربعين چهل روز اگر اين زيارت عاشورا با صد لعن و سالم

                                                           
ار امتناع جز ابليس که از اينکه مالئکه گفتيم برای آدم سجده کنيد پس همه سجده کردند به چون ب - 1

 34سوره بقره، آيه .کرد و کبر ورزيد
 .خداوند فرمود چه چيز مانع تو شد که وقتی به تو فرمان دادم سجده نکردی؟ گفت من از او بهترم - 2

 12اعراف، آيهسوره 
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اللهی و ای مخصوصا  برای رفع موانع معرفتالعادهچه آثار فوق خوانده شود
 . مندی از برکات شفاعت حضرت داردهمه حوائج مخصوصا  بهره

 
 توسل به اهل بیت علیهم السالم برای رسیدن به مقام محمود

ها ناي، خوانيمخوانيم بعد دو رکعت نماز میزيارت عاشورا با آن عظمت را می
دعا را  بعد اين؛ مهمی است جايگاه بسيار بسيار؛ قبولی دعاستهای همه زمينه
دوباره خود اين دعا کلَی مضامين عاليه در آن است که همه توَجه ؛ خوانيممی

رسد به جايی که ديگر حضرت دهد تا میما را به يک نقطه اصلی می
برد ام مینالسالم را هم در کنار حضرت اباعبداّلَله عليه السالم اميرالمؤمنين عليه

خواهد که چه ها همه دقت میاين. کندديگر توجه به آن دو مقام نورانی میو 
چه حاجت مهمی دارم که در ضمن دعا عرض  و خواهم بپرسمال مهمی میؤس
ْؤم ن ينَُ يا»کنيم می َُاتَيْت ك ما َام يَرالْم  الّلَ  َُاباَعبْد  دو ثاراّلَله و  توجه به هر 1«يا

ُ ُزائ رًاُوَُ»از اين مقام آمدم محضر شما دو بزرگوار ؛ هابن ثارِ  لَىُالّلَ َلُا  َتَوسِّ ُم 
ُب ك ماُوَُ،َُربِّك ماُتَعالىَُربّىُوَُ لَيْه  هًاُا  تََوجِّ شما ؛ هااش از اين عبارتهمه. 2«م 

جاه و عظمت پيش ؛ در پيش خدا مقام محمود داريد؛ تان چقدر باالستمقام
فيَعُ» يدردا منزل بااليی؛ داريد خدا َلُالرَّ  .«الَْمنْز 
 

                                                           
!من آمدم به زيارت شم -1  296، ص95، جبحاراألنوارا. اى امير المؤمنين و اى ابا عبد اّلَله
 هبراى توسل جستن بدرگاه خداى تعالی پروردگار من و پروردگار شما و رو کنم ب انبراى زيارتت -2

 296، ص95، جبحار األنوارا. وسيله شمه سوى او ب
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 :دهدیرا دارد توجه م هانيهمه ا 
راًُ»  نَْقَلبًاَُخائ بًاَُخاس  نَْقَلب يُم  ُم  َُوُالَيَك ون  يب   1«َفََلَُأخ 

ها را نهمه اي. ديگر کاری نشود که از محضرتان نااميد برگردم !ای بزرگواران
؟ خواهدمراحل میمگر چه حاجت مهمی را بعد از اين . کنددرخواست می

« ُ لَىُالّلَ ر اين شياطين چقد. من شفاعت کنيد ازکه پيش خدا اين« تََشفََّعاُل ىُإ 
تا اسم شفاعت امام حسين عليه السالم ؛ های ما را عوض کردندمفاهيم و واژه

مثل مسيحيت هر ، خواهد بکنهر گناهی دلت می آيد که[]به ذهن می، آيدمی
ران گن ،يش پاپ يک مبلغی بده ديگر پا  شدیبرو پ، خواهی بکنچه می
ات و آن مسائل پيش صرَ خواهی بکن قيامت که آن موقع عَ هر چه می. نباش

دعا ؛ نه. خواهد کردشفاعت  و آمد آنجا ديگر حضرت تو را نجات خواهد داد
من نياز به شفاعت تو دارم که چه کار  دنيا همين؛ دهدما را به اين دنيا توجه می

خدا چه کمکی به من بکند از اين ؟ من بکند ازخدا چه شفاعتی  پيش؟ شود
های فتاریمنشأ اين گر؟ ريشه بدبختی من چيست؟ بدبختی نجات پيدا بکنم
خواهم که اين عنايت را ا چيست که من شفاعت میهمن در همه اين عالم

 ؟ بکنيد که چه اتفاقی بيفتد
 

                                                           
 296، ص95، جبحار األنوار .سفر زيارت به زيان و حرمان بازنگردمنااميد نشوم و از اين  - 1
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 همین دنیادرخواست انقالب درونی و شفاعت اهل بیت در 
ُعَُ» َُوُالَأنَْقل ب  لَىَُلىَُماَُشاَءَُالّلَ  َُأْمر يُإ  ضًا َفوِّ ُم  الَُّب الّلَ  َةُإ  ُق وَّ َحْوَلَُوُالَ

َُوَُأق ولُ  تََوكَِّلًَُعَلىَُالّلَ  َُوُم  لَىَُالّلَ  ْلج ئاًَُظْهر يُإ  ُم  ُ َحْسب ُ َالّلَ  َوُكََفىُ َيَُالّلَ
لَُ ُل َمْنَُدَعُا َعُالّلَ  َُوُوََُسم  نْتَهيَْسُل يَُوَراَءَُالّلَ  َساَدت يُم  َشاَءُُىَراَءك ْمُيَُا َمُا

ُ لَْمُيََشْأُلَْمُيَك ْنَُوُالََُُربِّيُكَاَنَُوَُما ب الّلَ الَُّ َةُإ   1«َحْوَلَُوُالَُق وَّ
اين اواخر اين همه مراحل و زيارت و دعاها و نماز و اين همه توجهات اين 

های گوناگون دارد از حضرت هم به عبارتپشت سرچند تا جمله را مرتبا  
 . خواهد که خدا عطا کندشفاعت می

که من منقلب اميرالمؤمنين شفاعت کن پيش خدا تا اين موال يا حسين يا يا
بگويم  تا کی، يک دگرگونی اساسی، در من يک انقالبی ايجاد بشود، بشوم
فالن ، مشداينطور میخواست من هم اگر خدا می؟ من هم حق دارم؟ «من»

َُوُالَُحْوَلَُوُالُعَُ»من بفهمم . مشدبهمان می، شدکار می َلىَُماَُشاَءُالّلَ
 ُ الُب الّلَ َهُإ  در اين حقيقت در من يک انقالب درونی ايجاد شود که بفهمم ؛ «ق وَّ

ُ ». چه خدا اراده کند همان استآن الُب الّلَ َهُإ  لَی وْ هيچ حَ ؛ «َوُالَُحْوَلَُوُالُق وَّ

                                                           
ه درگاه حق برگردم بر آنچه خدا مشيتش قرار گرفته و هيچ قدرت و نيرويی اال به حول و قوۀ خدا ب -1

کنم و در پناه حق و يارى او با توکل بر خداپيوسته خواهم نيست در حالی که کارم را به خدا تفويض می
شنود و مرا جز درگاه خدا و مرا بس و کافی است که خدا هرکه او را به دعا بخواند می گفت که خدا

يابد و آنچه آنچه پروردگارم خواسته وجود می .درگاه شما بزرگانم که اولياى خداييد درى ديگر نيست
 296ص ،95، جبحار األنوار .اى جز به خدا وجود نداردنخواسته وجود نخواهد يافت و هيچ حول و قوه
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ولی اصال  جنسا  حَ  يعنی، اين نفی نفی جنس است؛ جز خدا نيست ایوهيچ قوه
اّلُ»هيچ وجود ندارد ، ای نيستجنسا  قوه، نيست ُ إ    .مگر باّلَله ، «ُب الّلَ
 

 معنای َحول و قوه
هَُ»  ،يک چيزی يک وضعيتی داشت. است به معنای تَغَيُّرُ«َوُالَُحْوَلَُوُالُق وَّ

ر اصطالح عاميانه ما د. گيردموجود به وضعيت ديگر قرار میاز اين وضعيت 
ُّر؛ گوييم جنبشمی چنين مطلبیاين  حظه در تغيير اين اولين ل، اين تغيير، اين تَغَي

بيان  که ترين فعل استدر واقع آن جنبش که مناسب، ئوضعيت يک ش
وقت ما هيچ مثال  . است ئتوان گفت واحد تحقق يک شمی، شودمی
. يايدکنيم تا نقطه به وجود بکنيم ريز میقدر ريز میگوييم که خط را آننمی

لب  مطوااَل . روداگر هم باشد تسامحا  برای فهم مطلب اين عبارت به کار می
ه درست است اين نقطه است که واحد خط است و چآن؛ تکامال  غلط اس
نيست که ما بگوييم زمان  اين درست. آيدکند و خط به وجود میحرکت می
اين حرف غلطی ؛ آيدشکنيم تا لحظه به وجود میشکنيم میقدر می را آن
اما  ؛تسامحا  شايد برای فهم مطلب اين حرف را بگوييم درست است؛ است

کند تا زمان لحظه است حرکت می کهمطلب از آن طرف است واحد زمان 
طور همين ءاشيا طور هم ذره درهمين. کندظهور پيدا می و کندتحقق پيدا می

 . تا اعدادو تا سه  و کند تا دود است که حرکت میعداين ، واحد
خواهد انجام می ئواحدی است که در اولين لحظه تحقق يک ش، جنبش
 يک. شودمی «َحْولَُ»اين اعمال قوت است که استمرار اين ، «هق وَُّ». بگيرد
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هر چيزی که اسمش را ، موجودیيک ، يک حقيقتی، ایيک حادثه، يئش
ه وجود تواند بای میئچه ش، ولی نباشدحَ  وقتی که جنسا  ؛ بخواهيم بگذاريم

تواند یم يئیجا چه شاين. کند «َحْولَُ»ای نباشد که اعمال برجنسا  قوه؟ بيايد
 . اصال ذاتا  چيزی وجود ندارد؟ وجود داشته باشد

ت مثال  يک وق. نارسايی است مطلِب مقدار يک  «وسيله»به معنای  «با»جا اين
م يعنی قل، نويسم درست استبا قلم می؛ نويسمقلم می «با» گويم منمی
يَتی اما بالخره يک دوئ. ای است که با آن توانستم نوشتن را ظهور بدهموسيله
؛ من غير از قلم است، قلم خودش غير از نوشتن است. جا دوئيَت استاست اين
يک ليوان آب است ، اما مثال  . شوددر طول هم جاری میها چه همه ايناگر
با ، «با» اين، گوييم با قند آب را شيرين کردم با عسل آب را شيرين کردممی
جا شما هر قطره قطره اين ليوان آب شيرينی اين. اولی قلم تفاوت دارد «با»آن 

ببينيد اين  یهر قطره قطره اين سطل آب را شيرين، ببينيد اين به وسيله قند است
، اردعسل حضور د، عسليعنی در قطره قطره تمام اين آب؛ به وسيله عسل است
که آن يک نه اين؛ «با»يک همچون معنايی است معنای . قند حضور دارد

لم يک ق. به وسيله اين آن را به وجود آورديمکه مستقال   موجود ديگری است
آن ، دش ديگری مستقلنوشتن هم االن چيز ، چيز مستقلی است برای خودش

اين را به وجود ، اين به واسطه. هم برای خودش يک چيز مستقلی است
از اين جنس ؛ و سطور هم جای خودشها خط، حاال قلم جای خودش. آورديم
  .نم آب اين سطل قند حضور دارد تمام نمدر  شيرين کردن با قند در. نيست
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ُ الَُحْوَلَُوُالُ»گوييم اينجا وقتی می الُب الّلَ َهُإ   «سبببه » يا «به وسيله»اين ؛ «ق وَّ
که است مثالی د ماننبالتشبيه بالتشبيه  «با»اين ، آيدباّلَله حول و قوه به وجود می

ر چه که ديگاين معنا را برساند اما آنکه مثال نارسايی است ، عرض کرديم
 . شودول و قوه میحَ ، ول و قوهبه اّلَله اين حَ ، رسد اين استتر به ذهن مینزديک
و عالم نيست  حولی در اگر. ای درعالم نيستقوه، عالم نيست ولی درهيچ حَ 
ُ »پس هر چه است ، عالم نيست ای درقوه کند ول هر قدر ادامه پيدا میحَ . «ب الّلَ

ت حرک؛ شود به صورت يک حرکتشود و ديگر میحرکت می، اين جنبش
حوادث تحقق پيدا ، کندتحقق پيدا می ءاشيا، هاها و متحر اين حرکت و
، شودها قوه جاری میهمه و همه که در آن، کندافعال تحقق پيدا می، کندمی

ُ »در همه اين جريان   . «ب الّلَ
 

 مسیرتوجه امام حسین علیه السالم و َحول و قوه الهی در کل 
ز مدينه امطلب چقدر دقيق است که آقا امام حسين عليه السالم از آن وقتی که 

آمد و تا آخرين لحظه اين عبارت حرکت کرد در راه حوادث سختی پيش می
ُ »اين عبارت . رمودفرا تکرار می الُب الّلَ ُإ  َه می را تکرار« الَُحْوَلَُوُالُق وَّ
ُ »: ندفرمودنجا آامام وقتی که از مکه حرکت کردند . ندفرمود َّ ُلل  َُوَُماُالَْحْمد 

َُوُاَلُ ُ َُشاَءُالّلَ  ُب الّلَ الَّ َةُإ  د رسن که میاش تا آخر فرمايشات؛ 1«َحْوَلَُوُاَلُق وَّ

                                                           
 367، ص44بحار االنوار، ج -1
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ُرضاناُاهلُالبيتىُرض» به  در، گيرددر آنجا که در ميدان قرار مي. 1«الّلَ
ُالعل»گيرد حال جنگ قرار می  کثير 2«مالعظيُىالُحولُوالُقوةُاالُبالّلَ

ر ن وقتی که از اسب بآ .کردفراوان اين لفظ را حضرت در ميدان تکرار می و
ُالُب ْسمُ »: فرمايندن لحظه باز میآافتند اثر تير آن ملعون به پايين می َُو ُالّلَ 

 ُ َضىُالّلَ ُفىُر  َُقتيل  َُوُهذا ُب الّلَ اّل ُإ  َة ُالُق وَّ ُ»معنای . 3«َحْوَلَُو  ار« ب 
نوقت آ .بيندبه اّلَله می اتمام اين قضايا و وجودش ر، به اسم اّلَله ، عرض کرديم

« ُ اّلُب الّلَ َةُإ   گریيد اينجا چيز. ستا اين خط سير زندگی «الَُحْوَلَُوُالُق وَّ
رضايت ی هاينجا ديگر مسئله مسئل، نيست که بگويد چون و چرا «نمَُ»به نام  
لی در عرض هم که خييا عرض کرديم در جلسه قبل که جبر در تعريض . است

اما جبر ؛ است آورخيلی حسرتجبر در غفلت که عرض کرديم ؛ ناگوار است
يار غذا بس، گرسنهانسان . کنددر عقل عرض کرديم که انسان استقبال می

دهد آن االن عقل اجازه نمی، هش سم ريخته شديبرا ولی بيندمیای خوشمزه
. است جور جبری کم يه اين. قرار گرفت یجبر و در يکغذا را بخورد 

ر استقبال ديگی در آن دوتا. کندیراضی نيست ولی استقبال م است که درست
در  اما؛ است از اين جبر ناراحت، کنداحقاق حق می، کندمبارزه می، کندنمی

مه وجود با ه و کنداستقبال گرم هم می دکنش وارد میياين جبری که عقل برا

                                                           
 همان -1
 70الطوف، ص  یقتل یاللهوف ف -2
ه نام خداوند و هيچ حرکت و نيرويی جز از جانب خدا نيست و اين شهيدى است در راه رضاى ب -3
 53ص  45؛ بحاراالنوار ج 34ص  2مقتل الحسين خوارزمی، ج . .خدا
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اما دلش از اين جبر . ويدگچون و چرا هم نمی. کنداز اين جبر استقبال می
 . وردمخافتاد من اين غذا را میای کاش اين اتفاق نمیگفتیم؛ ناراضی است

 
 تأثیر تزکیه نفس بر درک مسائل جبر و اختیار
من را ی هاهشيشخورده به برکت تربيت نفس انسان اگر توفيق پيدا کرد آن 

 و به احترام اين ايام (اّلَله ءشااللهم ارزقنا ان)های نفس پا  بکند هم از زاويه
خون شهدا و شفاعت امام حسين عليه السالم که ما هم به مقام مخلَصين برسيم 

 نجا اوال  آنجا رسيد آاگر انسان به ، بچشيم و است یو ببينيم آن مقام چه مقام
ا نگاه ب ثانيا  . اريمگذمی رجب اين جبر از آن جنس جبرها نيست که ما اسمش را

دل استقبال  از تهعقل  آنر اين که مثل اينجا عالوه ب پايين ما از جبر تصور کنيم
چقدر . ن عقل که رضايت ندارد اينجا رضايت هم داردآاما مثل ، دکنمی

کبار نمیاست و اين شيطان ملعون شياطين؛ استمقامات بااليی در انتظار انسان 
 . ن تا بفهميم زندگی يعنی چهام حق حيات، ن برسيمامگذارد ما به حق
کنيم بر ثانيا  اين جبری که تازه ما تا تصور می، اينجا معنا ندارداوال  اينکه جبر 

کند با همۀ وجود اما در عقل استقبال می؛ است ن باشد از عقل باالترام فرض
 دنکنجا عالوه بر اينکه استقبال میآاما از عقل باالتر که رفت . نارضايتی دارد

صوم عليه السالم اينها را مع. مهمی است خيلی مطلب. رضايت هم دارد
-شفاعت می، هااين عزاداریدر ، اين تاسوعادر ، اين عاشورادر . فرمايدمی

شينيم يک ساعت کلمات ندر همين دنيا ب؛ شفاعت در همين دنيا، خواهيم
. مالسالم را با دقت بررسی کنيکلمات امام حسين عليه، معصوم عليه السالم را
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فاعت ش. کندسير زندگی را معرفی می خط چهببينيم به ما  ازيارت عاشورا ر
ال ن کمآخواهم از شما به سوی خدا تا خدا عنايت کند و منقلب شوم و به می

. چه او اراده کند هر «اّلَله ءماشا»آنچنان انقالبی که ، و مقام و فهم و رشد برسم
« ُ لَىُالّلَ ضاَُأْمر یُإ  َفوِّ ُم  الُب الّلَ  َهُإ  خدايا  کردم غلطُ«َوُالَُحْوَلَُوُالُق وَّ

من خواسته ، نطور نکنمآخوام من می، خواهم اين طور کنمتاحال گفتم من می
ُ »؛ ودطور نش نآخواسته بودم ، ودور بشطبودم اين  لَىُالّلَ ضاَُأْمر یُإ  َفوِّ با  «م 

تفويض امر خدا  اتصميمم همگی ر، زندگيم، کارم، اماراده، همۀ موجوديتم
ضاَُأْمر یُ»، بکنم َفوِّ ُ م  لَىُالّلَ  . «إ 
ْلج ئاًُ» ُ ُم  ُالّلَ لَى ، رنامه منب، غلط کردم گفتم پشتوانه کاری منُ«َظْهر یُإ 

 ،فالن استعداد، فالن قدرت بازو، فالن فرزندم، اندازمفالن پس، زندگی من
ُ »غلط کردم خدايا  لَىُالّلَ ْلج ئاَُظْهر یُإ  تََوكَِّلُ». به اّلَله بدهم اام رهپشتوانُ«م  م 

ُ َُعَلى  قلهای مفصلی است که اين جا عاينها بحث. به خدا بدهم توکلم را «الّلَ
ُ»م وينه اينکه لفظا  بگ در  ميکند ُحسبىُالّلَ يک تسبيح ، «حسبىُالّلَ
ُ»تند  بردارم تند ُحسبىُالّلَ  را کنم ديگيعنی اعتقاد پيد، عقل. «حسبىُالّلَ

شنود يکه اّلَله م  و آن است که اّلَله برای من بس است مشاهده کنم که مطلب اين
َماَُشاَءَُربِّيُكَاَنَُوَُماُلَْمُ»به اينجا که  درستا می. کنددعای مرا کفايت می

 ُ الُب الّلَ َةُإ  ، «َشاءَُ»، «َربِّي»آنچه رب من  «يََشْأُلَْمُيَك ْنَُوُالَُحْوَلَُوُالُق وَّ
خواهد که ی میيهاداند چه خون دلاينها مطالبی است که هرکدام خدا می

معتقد به  ،و تا مشاهده کند ودانسان با نفس مبارزه کند تا اين نفس از بين بر
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های خيلی نکته« َربِّي»اين . خواهدمی من اين حقيقت باشد که آنچه که ربِّ 
 پس، شودمی آن، دپروردگار من اراده کن، دهندۀ منپرورش. دقيقی دارد

 .هرچه او نخواهد نخواهد شدُ«ك نَُْوَُماُلَْمُيََشْأُلَْمُيَُ». الکی دست و پا نزنم
ُ »م ه باز الُب الّلَ َةُإ   . «الَُحْوَلَُوُالُق وَّ

خوانيم رعب اش را میقصه. ها برسيمما نياز داريم به مقام سردارسليمانی
 ودرون آنها  درها داعشی در ودکه بر کنمعرض می ابنده خودم ر. داريمبرمي

 در ودبر، اّلَله اکبر. دو برگرد دها باشنآبا و  ودشان برپايگاه و انشتشکيالت
 . آن اشاره فرمودند ن بهاشفرمايشات درحضرت آقا که ؛ وسط محاصره

کنم حرافی می وبنده هم حاال نشستم ؟ برسيم ن مقاماتآور واقعا  به ه طما چ
من گناه می گويم:در ذهن خود می؟ ودشببينم اين جبر و اختيار چه میر آخ
ازل علم در  رآخ؟ ومشمجازات می چطورپس اينجا  دخدا اذن نده ، اگرکنم

 و ...؟ بوده خدا چی
 و در تقيام همه اينها را از خدا از امام حسين عليه السالم نه برای روز آقا! 
اين نفس حيوانی  تا هااز اين فرصت دفاعت کنشهمينجا بخواهيم  بلکه، نجاآ
ن اي. بگيرد تا بفهمم که برای چه خلق شدمها را خورده ريزه، دن بگيرماز  ار

. گذارما کنار بزودگذر و هيچی رو بيخودی و رفتار و کارهای بچگانه و پست 
که در زيارت عاشورا  یخواهم به مقاماتکی می، شودعمر به سرعت تمام می

 تنبهاينها را حداقل . برسم دهدبه من توجه می و کندن دعوت میآمن را به 
 . ميخواهدال رسيدنش که مجاهده پيدا کنم حا
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ّلَله همه همديگر را  دعا اءشاان، التماس دعا داريماز تک تک عزيزان سروران 
اّلَله ءشابه برکت رحمت آقا امام حسين عليه السالم ان، شفاعت بخواهيم، کنيم

ن حظی از مقام امابقی عمرم اتبلکه شفاعت کنند ما هم در اين جمع لحظ
از اين نفس پنهانی شرور ان، صين بهره برده باشيممخلَ محمود مقام مخلَص و 

 . اّلَله نجات پيدا کنيمءشا
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 جلسه هجدهم
 

  

 هجدهمجلسه 

 جبر و صورتهای مختلف آن.
 جبر عالم عبودیت
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة  ُ َعلی ُمَحمَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعينَو َصلَّی اّلَله  اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيِم. اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی  نَستعيُذ بِاّلَله
د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـُهمَّ الَْعِن  د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ

 ْ  عِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيَْن، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا  ال
يِن ِإيَّا َ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله

راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب نَعْبُُد َو  ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ
الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

ر و جب دربارهجلسٔه قبل از منظر زيارت عاشورا و دعای بعد از زيارت عاشورا 
بندی لب را نتوانستيم جمعاختيار استفاده کرديم و چون فرصت کم بود و مط

کنيم، با اجازٔه سروران، اين جلسه هم تتمٔه بحث جلسٔه قبل را عرض کنيم تا 
 اّلَله پاسخ به سؤاالت را از جلسه بعد عرض کنيم.شاءان
 

 بر اساس عوالم های مختلف آنجبر و صورت

يار جبر و اخت دربارههمين سؤالی بوده که  ع بهاگرچه همين بحث هم باز راج
 از منظر شاءاّلَله منتها اينجا بحث از نگاه فلسفی و نظری نيست؛ ان بحث شده بو؛

 زيارت عاشورا است.
عرض شد که يکی از عوامل مهمی که در فهم معارف الهی به ما کمک 

کند، اين است که زندان فکر را که در يک معنای خاصی زندانی شده می
ی ديگر به معانو کند و برود  است، بشکنيم و اجازه دهيم تا ذهن و فکر حرکت

يگر های دهای مختلف از يک معنا ]برسد[ و مخصوصا  بتواند به عالمو صورت
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ورود پيدا کند و معانی متناسب آن عالم را بببند و آشنا شود و ما آنگاه بتوانيم 
صور بست تخيلی از سؤاالتی که برای ما جواب ندارد و يا ]آنها را[ ناقص و بن

 زيبايی اين سؤاالت حل شود. کنيم، بهمی
مان زندانی آيد، ذهنيکی از آنها همان معنای جبر بوده که ما تا معنای جبر می

در عالم ماده است. چون جبری  واست به اين معنای جبری که در عالم حيوانی 
که در اين عالم حيوانی ماده است، با اختيار يک تضاد جدی دارد و يک جا 

شود، شوند. مثال  وقتی يک نفر قدرتمند بر يک ضعيفی مسلط میجمع نمی
کند او را در يک جبر قدرت خود قرار تمام اختيارات او را از او سلب می

در حال  ، دائما  در حال دفاع است؛ دائما  دهد و در نتيجه آن طرف ضعيفمی
من سلب شود؟ اما  کند که چرا اين اختيار ازحق میاحقاق ناراحتی است و 

جبری که در عالم عقل است، عرض کرديم يک صورت ديگر دارد. جبر 
است؛ ولی يک صورت ديگر دارد. عرض کرديم که در عالم عقل همين انسان 

؛ کندارادٔه خودش، اصال  آن جبر را انتخاب می خودش با همان با همان اختيار
ن آکند. و به شدت هم دنبال استقبال کند؛ اصال  استقبال میاصال  پذيرش می
حتی اگر بر خالف ميل او باشد؛ حتی  .کندیمل بر او حکم قجبری است که ع

اگر کراهت داشته باشد؛ اما آن جبر، يک جبری است که متناسب عالم عقل 
از اين زندان معنا آن را باز کند. يک  و زه دهيم که ذهن حرکت کنداست. اجا
 د. تواند داشته باشتواند ببيند که جبر يک صورت ديگری هم میوقت می

مثال عرض کرديم همان کسی را که به شدت گرسنه است و با تمام عالقه 
اينجا عقل  ؛شود که اين غذا سَمی استآمده يک غذايی را بخورد و مواجه می
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کند که دست به اين غذا نزنی. حتی يک کند و مجبورش میبرايش حکم می
دانه برنج از آن کاسه برنداری. يک دانه نخود حق نداری از آن برداری. اين 

هم  کند و خوشحالاز عقل تشکر هم می ،کندبا تمام وجود استقبال می]فرد[ 
خواست که ای کاش شود؛ اگرچه کراهت دارد. اگرچه در دلش میمی
عقل است با جبری که در  متوانستم اين غذا را بخورم. جبری که در عالمی

 .ت دارندوتفا عالم ماده و عالم حيوانی است، اينها صورتا  
  

 جبر عاَلم عبودیت
اما جبری که زيارت عاشورا برای ما ترسيم فرمود و معرفی کرد، اين جبر 

ر ديگر از بج. اين ]است[ ر ربوبيتضمحدر  ،مربوط به جبر عالم عبوديت است
بر انگيزتر است. خيلی جالب است. در ججبر عالم عقل بسيار باالتر و شگفت

ر آن جباز عالم عبوديت، آنجا شخص عالوه بر اينکه با همان اختيار خودش 
ی هم هست از اين استقبال و از اين ضکه را است کند، جالب ايناستقبال می
ی از حيث تر يعنمنظور از قوی ،ترقوی ۀ؛ يعنی يک مرتباست ی جالبلجبر. خي

شگفتی نسبت به اين آدمی که در جبر اولی زندانی شده است که چطور می
ند و کشود انسان با همٔه ارادٔه خودش و اختيار خودش، آن جبر را استقبال می

هيچ کراهتی هم وجود ندارد؛  و شودراضی هم می و شودتازه خشنود هم می
شود که مان انگيزه ايجاد میحتی کراهتی که در عقل بود. اينجاست که برای

ی بعدمانديم و چقدر ما را عقب گذاشتند. چقدر در اين عالم سه ما چقدر عقب
ما را بيچاره کردند. ما چه حقيقتی هستيم که اگر حقيقت وجودمان باز شود، 
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ايت هم کنيم رضکنيم. اينکه عرض میرتری استفاده میهای بما از چه زندگی
مان دهد، معنای رضايت جا دارد که مفصل بحث شود؛ حاال به لحظ جلسهمی

 کنم. ای عرض میيک اشاره
ا چای يايم و يک شربتی اما در يک مهمانی نشسته ،ستيمهما خيلی تشنه  مثال  

خوريم، مزٔه شربت را را می خوريم. همين که چای ]يا شربت[می و به ما دادند
فهميم. اما در بيابانی دو روز است که آب نخورديم و تشنه ]هستيم[. فقط می

گلو، لب و زبان خشِک خشک شده و دنبال يک برکٔه آب در يک ]بيابان 
گرديم[. حاال برای چنين آدمی همان ليوان شربت را بياوريم، اين يک لذت می

 د و يک لذت عالوه بر اين لذت خود شربتبراز خود آب و شربت بهره می
برد که آن يک حالی است ای میحدهالعاده و علیيک لذت فوق برد[؛]می

دهد. يک حال خاصی است که آن حال خاص در آن آقايی که بر او دست می
الی يک ح ،که در مهمانی خورده است، نيست. آن يک رضايتی است از باطن

حال رضايت است از اين شربت گوارا که دهد که آن حال، بهش دست می
برای آن آدم قبلی که در مهمانی تشنه نبوده و احتراما  اين را برداشته و خورده 

آن لذت، يک لذت خاصی  است، اين حال ديگر در او نيست. رضايت از خودِ 
است که در قرآن و روايات و ادعيه راجب رضايت و خوشنودی و رضوان، 

ل و جالب؛ جالب اين است که طبق همان يک بحثی است خيلی مفص
ا السالم که کسانی که به مقام عبوديت به آن معنفرمايشات آقا امام حسين عليه

با  را  و مرترمک ،رضا دارد به قضای خدا ،اند، که رضا دارد به رضای خدارسيده
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ُالَْعظ يمُ »توجه به  ُالَْعل ىِّ ُب اللَّ  الَّ َةُإ  اينها يک  خب دارند. «اَلَُحْوَلَُوُاَلُق وَّ
 ]در عالم ماده و در هالم عقل فرق دارد[. معنا آنجبری است که با 

 
 دعاهای مخَلصین به درگاه خداوند

لم محض. صحبت از حيات محمد لم است؛ سِ در زيارت عاشورا صحبت از سِ 
سلم است. صحبت وآلهوعليهاّلَله و آل محمد و ممات محمد و آل محمد صلی

 های گوناگونی است که درقام محمود است. اينها همه عبارتاز درخواست م
که جلسٔه قبل اشاره شد که مقام مخلَصين با مقام  است واقع از مقام مخلَصين

مخلِصين خيلی فاصله دارد. در مخلِص اسم فاعل است و در مخلَص اسم مفعول 
است. در مخلِص درست است که مقام خيلی بااليی است؛ خيلی ]مقام[ 

 اين .اردد ایای است مقام مخلِصين؛ اما نسبت به مخلَصين چه فاصلهالعادهفوق
وز هايی از نفس حيوانی که هنفاصله چه است؟ فاصله همان بقايا و خرده شيشه

های پيچيدٔه نفس انسان پنهان شده است و تا جايی بايد برسد که خدا در اليه
 او را خالص کند.

 
 استریشه شبهات در َنفس حیوانی 

مان خيلی از سؤاالت را در توحيد و معارف و معاد پس بنابراين آنچه که برای
ند. در کاو اينها را توليد می ،کند، عمدتا  مال اين نفس حيوانی استايجاد می

آن عوالمات راه پيدا کنيم، خواهيم ديد  به عالم واقع اگر ما رشد پيدا کنيم و
چون نفس حيوانی يک خاصيت ذاتی  است. که اصال  مطلب چيز ديگری بوده
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که دارد، هميشه دنبال منافع خودش است و يک حقی برای خودش قائل است 
 گيرد وو بر اينکه برای خود حقی قائل است، اين سؤاالت از او نشأت می

های مختلف داريم؛ کمااينکه در اين عالم ماده انواع و اقسام اشياء به صورت
خرده  يک ؛ی است، خيلی سفت و آذرينبينيد که سنگ سختيک وقت می

تر سيالب يک خرده از آن لطيف ؛تر از آن خا  است که نرم استلطيف
رويم، دود است. که دود ديگر تر، همينطور میاست. يک خرده از آن لطيف

تر است و ديگر توانسته است که از زمين بلند شود و باال برود؛ از آنها لطيف
. از آن دست که توانسته از آن گِل و همٔه اينها باال بياينقدر لطافت پيدا کرده اآ

تر گازهاست که شفاف است و کدورت دود را هم ندارد و به قدری لطيف
گير نيستند؛ باز شفاف است که ناپيداست. آنها هم در فضايی هستند؛ زمين

شدند؛ آسمانی شدند؛ اما همٔه اينها يک طرف، نور يک طرف ديگر. نور چيز 
دهد نسبت به سنگ و گِل و زغال و حتی ست. همين گاز که پز میديگری

 ست.دود، همين گاز، باالخره نور نيست. نور چيز ديگری
نقدر آشان آنقدر سنگ شده، ها نفسای از انساننفس هم همينطور است. عده

اش جدی نقدر ديگر اين حق را به خودش و خود برتریآ ،افتضاح شده است
 کند. که حتی به خود حضرت حق دارد گستاخی میو شديد شده است 

ٔه شود اينها را در مثال هم گنجاند، انگار يک بچبالتشبيه مثال است ديگر؛ نمی
زند ل پدرش که همه چيزش از اوست، اما خيلی جدی جدی میغيکی دوساله ب

اندازد. يک زندش، خراش میمی د،زنچنگ می ،در سر و گوش پدرش
 است يک ]آميز[دارد در بغل پدر و چقدر واقعا  تمسخر نمايی عجيبیقدرت
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خيلی بديهی است که اآلن شده يک  است، موجودی که اصال  هيچِ هيچ
 ! کند[]می چيزکی، حاال در برابر خدا ببينيد چقدر گستاخی

 
 چگونگی یاد خدا و یاد شیطان در قلوب غیرمؤمنین  به آخرت

 فرمايد: ن میآقر
«ُ ك َر ُذ  َذا َُوحَوإ  تٱشَُدهُ ٱلّلَ  ُي ؤَُمَأزَّ يَنُاَل ُٱلَّذ  ،ُخُ ٱألُٓب ُُم ن وَنُق ل وب  َرة 

َذا مَُُوإ  ُه  َذا ون هُإ  يَنُم نُد  ُٱلَّذ  ك َر وَنُذ  ر  نفس اين بدبخت به  ؛1«يَستَبش 
تٱش»جايی رسيده است که اگر پيش او از خدا صحبت بکنی،  ، «ل وبُ قُ َُمَأزَّ

تمَُٱش»خورد. نعوذباّلَله دلش به هم می ه رود ک، در يک جاهايی به کار می«َأزَّ
دل آدم تا ببيند و تا به يادش بيفتد، دلش به هم بخورد. اما همان فرد را همان 

ون هُ »جلسه، همان جا،  يَنُم نُد  ك َرُٱلَّذ  َذاُذ  ، از غير خدا صحبت کنی، «َوإ 
مُ» َذاُه  وَنُإ  ر  شود، یاب مکند، شادشود، نشاط پيدا می، انقدر شاد می«يَستَبش 

وَنُتَبشُ يَس»شود. اش باز میاش پيداست که چقدر قيافهديگر از قيافه ، از بشر «ر 
 شود؛ پيداست که چقدر خوشحال شده است. آيد. پوست صورتش باز میمی

رسد که شيطان مستقيم به خود خدا با چه گستاخی اين نفس به جايی می
ت َكُإگويد[: جسارتی ]می زَّ مأَل غَقاَلَُفب ع  َّه  يَن ُع بَادََُمع ينََُأجُو  الَّ مُ َكُم ن،ُإ  ُه 

                                                           
کند های کسانی که به آخرت ايمان ندارند، نفرت پيدا میدلو هنگامی که خدا به يگانگی ياد شود،  -1

 45شوند. سوره زمر، آيهآيد، ناگاه مسرور و شاد میو چون يادی از معبودان ديگر به ميان می
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ينَُٱل خَلص  ، قسم به عزت خودت، البته همٔه آنها را اغوا خواهم کرد؛ چه 1«م 
 اين نفس اگر کند. و ااَل جسارتی! نفس است که دارد اين همه چموشی می

 آيد.کنار برود، آنوقت چنين سؤاالتی اصال  به ذهن تصور نمی
 

صی  ن تا مخَلصیناز مخل 

د به رسگنديده گرفته تا می لِ گِ  سنگِ  شان از اين گندِ ها هم نفسپس انسان
د از حالت بينيرسد که میشود و به جايی میاينکه نفس يک خرده تربيت می

 کند وکند؛ اما باالخره گناه میسنگ درآمد. حاال در آن حد گستاخی نمی
يک کسی نفسش بيشتر تربيت  کند[.]می هادریجسارت در گناه و پرده

 ترپا  خرده کي یکس کي. کندینم یشکنميحر یول کندیم گناهشود می
. کندیم هم را عبادتش و طاعت و کندینم یشکنميحر کند،یم گناه شود،یم
 یحد تا. رودیم لطافت سمت به خودش مرتبه حد در دارد نفس نهايا همه در
 گناه واقعا   و دهدمی انجام یجد یليخ را عبادت که رسدیم يیجا به یکس که
 گناهان از پر اليخ و باطن اما دهدیم انجام را ظاهر یاعضا گناهان اما ؛کندینم
 .است باطل االتيخ و

ینم گناه هم اليخ در یحت که رسدیم يیجا به نکهيا تا شود،می تيترب نفس
در آن  نفس که يیجا تا شود،یم انجام قبل از زتريتم و ترپا  عبادت. کند

 هنوز. است نشده صمخلَ  هنوز اما هستند؛ خالص هم هاعبادت رود وپاکی می
                                                           

تو از ميان آنان؛  شدهکنم. مگر بندگان خالصگفت به عزتت سوگند که البته همه آنان را گمراه می - 1
 83و82سوره ص، آيه
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 یاول آن نجا،يا. دارد وجود انسان ريضم و سر دهيچيپ یهاهيال در نفس نيا
 در. نديبیم اعتراض ند،يبیم جبر را زيچ همه که دهدیم حق خود به آنقدر
 اعتراض و است ميتسل گريد ،است شده ترپا  خرده کي نفس تر باال مراحل
 اگر است، جبر نجايا ديگوینم گريد ؛دارد کراهت دلش در هنوز اما کند؛ینم
 ردهک رشد ؛داد فالن قيتوف یفالن به خدا شدم، نطوريا من شد، نطوريا خدا
 نيا. دارد يیهاکراهت کي دل در باالخره اما کند؛ینم مطرح را نهايا و است
 .است نشده خالص او در هنوز که است ینفس مقدار آن ها،کراهت
 هب عاشورا ارتيز یدعا و عاشورا ارتيز شود، صمخلَ  که برسد يیجا به اگر
 خدا، به لمسِ  تنها نه. بردیم لذت و است محض لمسِ  گريد آنجا که فهماند ما
لمُ » بلکه السالم، هيعل نيحس امام به لمسِ  تنها نه  نفس نيا. 1«سال َمك مُل َمنُس 

 گريد. تاس شده نور گريد است، رفته باال لطافت چقدر است، شده پا  چقدر
 ،نداد مرا داد شفا را یفالن نيحس امام چرا اي کرد نطوريا خدا چرا نکهيا صحبت

 لمسِ  او هب من است، محض لمسِ  السالم هيعل نيحس امام به که یکس نه! .ستين
 . [است دهيرس] ینور مقام به که صمخلَ  شد نيا محضم؛
 آن رد تيرضا که استمحضی  ِسلم وسلم، آله و هيعل اّلَله  یصل محمد اتيح

 وقت آن. است صمخلَ  تيعبود محمود، مقام .است صمخلَ  تيعبود است،
. ميردک استفاده عاشورا ارتيز محضر از شد فرصت قبل جلسه که هم دعا در
 در بهاتش نگونهيا پاسخ مييايب ما نکهيا یجا به م،يدار ازين ما که آنچه پس

                                                           
 390، ص98، جبحار األنوار .کنممن با هر کس که با شما صلح و دوستی کرد، مسالمت می -1
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 نياطيش اي م،يستين متوجه ما که شودیم ديتول نفس درون از اي که را معارف
 توجه ديبا م،يبده کند،یم وسوسه انسان به و کندیم القا ما به و بافندیم یرونيب
 نيب از در است، خودمان شدن خالص در نها،يا همه یاصل جواب که ميکن
 طور هباست،  نفس تيترب در سواالت نيا همه پاسخ پس. است ماننفس بردن
 ]نفس را فراگرفته است[. که یگند نيچن خطرات از نجات و یجد
 

 لزوم بندگی، انقطاع کامل از هر چیزی حتی خود 
ُعاب داًُُالَْعبْدُ ُك ون ُيَُُال: »ديفرمایم السالم هيعل باقر امام ،یتيترب نظام در پس
 ُ ّ ْم،ُالَْخْلق َُُعن ُُنَْقط َعُيَُُىَحتُُّع باَدت هُ َُحقَُُّلل  ُهذا:ُق ولُ يَُُنَئ ذيَفحُك لِّه 

ُ هُ يَُفَُُ،ىلُخال ص   شتريب خرده کي هاعبارت نيا ستين وقت حاال. 1«ب كََرم هُْقبَل 
 نکهيا تا او، عبادت حق به ستين خدا بنده بنده،»: ديفرمامی حضرت. شود باز
مُْ» نيا. «شود منقطع خدا خلق کل خدا، خلق از  خود نکهيا به گرددیم بر «ك لِّه 
 فرصت اّلَله  شاء ان. است خلق جزو هم نفسش یحت است، خلق جزو هم آدم
 رهبا در یجالب مطالب بزرگان که اخالص، بحث مورد در بحث نيا باشد،
 ديبا گردد؛یبرم اِلَيه به هم انقطاع نيا وقت آن ؛شود باز شتريب دارند، آن یمعان
 خوابم،یم یوقت من؛ باشد داشته تواندمی هاانقطاع یليخ انسان. باشد او یسو به

 انقطاع، نيا اما .شودیم فراموش هم کليه یحت دارم؛ ايدن نيا از کامل انقطاع
                                                           

قطع  خلق خود را کامال از تمام حق عبادت و بندگی را در صورتی انجام داده که توجه و ارتباط، بنده -1
ه و او را ببخدا بپيوندد در اين حال است که خدا فرمايد اين شخص بنده خالص من است  نموده و فقط
 111، ص67، جبحار األنوار .پذيردیلطفش م



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

352 

 یبرا خالص تو عمل نيا ديفرمایم خدا که شد نطوريا پس. است هياِلَ  انقطاع
ی ادعا بنده نياه ک ستين اينطور. «ب كََرم هُيَتََقبََّلهُ » نهايا از بعد تازه ؛است من
 مطالبه و حق یادعا شدن، خالص همه نيا اخالص، همه نيا از بعد. کند یحق
 نيا هب معرفت، نيا به شعور، نيا به تازه. است شتريب اشیشرمندگ تازه و ندارد
 و ندارم ]کنم[ مطالبه خدا از ی کهجهت چيه از یحق چيه من که رسدیم فهم
 از خدا و کند قبول را نيا که خواهمیم او کرم از النهيذل و عاجزانه فقط
 .کرد خواهد قبول را نيا کرمش
 

 شرط ورود به عوالم و بهشت
 زهيانگ یفطر ديتوح یبرا را ما که استهايی بحث نهايا که تيعبود بحث در
 ديوحت ما ديتوح تا وگرنه. یفطر ديتوح با مگر شد نخواهد بازها نيا دهد،می
 ديتوح به اگر. شودینم حل مشکالت نيا ،باشد خودمان ساخته و یاليخ ،یذهن
 تهالب بود؛ ميخواه یراض خدا یبرا ميبشو هم تکه تکه اگر یحت ،ميبرس یفطر
 یاله معرفت ديتوح با که آنچه اما. دارد اجر ،دارد ارزش دارد، مقامات هاينا
 اتيروا و بزرگان محضر از که یااستفاده. است یگريد زيچ آن باشد، یفطر و
 ميخواه عالم در که رو شيپهای ريس در ما که است نيا شودیم اتيآ و

 دود شودمی باعث و است ناقص سوختنش و است تر که زميه نيا داشت،
 سوختن تيقابل تا شودیم خشک بعدهای عالم در زميه نيا آنقدر شود، جاديا
 جور، کي یضيمر در و دادند جان از قبل جور، کي دادن جان در. کند دايپ
 تا کندیم فراهم را کامل سوختن نهيزم دارد واقع در ؛جور کي هم قبر در
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 چون رد؛يبگ قرار نور با تا کرد دايپ تيسنخ حاال شد، نور و سوخت که یوقت
 ؛اردد یدرجات هم نور اگرچه. است نور از جنسش اصال   است، نور تماما   بهشت
 را جاده و است کنندهرهيخ یليخ که مينيبیم جاده در را یرنگ شب کي ما
 ختهت با گريد شد، قطع آن از نيماش نور که ترطرف آن متر ده اما دهد؛می نشان
 تتفاو تخته با یليخ کند،می برخورد آن به نور که یوقت تا اما. ندارد یفرق چيه
 شبرنگ آن نورِ  از باالتر شب نورِ . دارد درجات نور پس درخشد،یم نيا. دارد
 نهايا همه از ديخورش مرکز نور و است شمع نور از باالتر يدخورش نور ؛است
 . است باالتر
 ديبا نقدرآها عالم نيا یالبال رد را ما .است نور جنسش نطوريهم هم بهشت
 تا املک سوخت و بسوزد باالخره تا شود خشک س،يخ زميه نيا که بگذرانند
 وزگردس چراغ با المپ، چراغ با دارد اجازه زميه آن وقت آن. کند نيمأت را نور
. است ددو و است ذغال است، زميه وگرنه باشد؛ یکي فضا در خورشيد نور با و
 تضاد هم اب و ستين یکي نور با آنجا باشد، هم فضا در ولو باشد، دود اگر یحت
 جان نآ در زم،يه نکهيا از قبل نفس، تيترب ريمس در تيعبود در لذا .دارند
 به تواندب که یسوختن تيقابل آن و بخشکد برزخ عالم در و قبر درون و دادن
 از یبعض در ،کشدیم طول چقدر که داندیم خدا کند، کسب را برود بهشت
. کشدیم طولها گردنه نيا در سال هزار پنج سال، هزار که است آمده اتيروا
 وردم السالم، هيعل معصوم کالم از یقطع تيواقع کي عنوان به نهايا که دارد جا
 ملعون طانيش اينکه یجا به. ميکن شهياند آن مورد در و رديبگ قرار یريگيپ
 شهياند] قح کالم در مييايب آنطور، و نطوريا چرا که کند وسوسه را ما ذهن ديايب
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. است آمده ايدن طرف آن از ،یالکل مغز آدم فالن هيفرض که ميکن فرض. [ميکن
 حق عنوانهب را تيروا نيا مينيبنش م،يبده بها آن به ]آن فرد[ هيفرض اندازه به

زهيانگ ،نآ اساس بر. ميکن فکر و ميبده نشان تيحساس شيرو م،يکن یحالج
 تا شود، زباها تينوران یاتيعملهای زهيانگ براساس ؛ميکن دايپ یاتيعملهای 
 خشک بعدهای عالم در صورت نيترسخت به نکهيا از قبل زميه نيا اينکه
 شکخ را آن عالم نيهم در یتيترب رهيس در شود، کامل سوخت قابل تا شود،
 . شود صمخلَ  و شود نور تا ميبسوزان و ميکن
 رد گستردههای عبارت در السالم هيعل اهل بيت محضر از کههايی استفاده نيا
یم خجالت درون از شدت به زنم،می راها حرف نيا یوقت م،يکنیم هيادع
 یول است؛ یگناهکار همچون کي دهان از تربزرگها حرف نيا که کشم
 بازگو و ميکنیم ذکر را هاآن و آورده پناه معصوم کالم به ما. ستين یاچاره
 ینوران هلجم احترام به ديشا ميشنویم و مييگویم گريهمد به و ميکنیم
 در که ینفس نيا که شود یتيعنا بلکه حضرت، احترام به جلسات، و زانيعز
 .ميکن کنترل ميبتوان است درون
 

 اختیار انسان بر اساس عطای خداوند است

بندی کنم، چون اگر وارد بشويم به اين بحث خودش ديگر خواهم جمعمی
ند: ککند؛ امام حسين عليه السالم به خدا عرض میيک باب جديد را باز می
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لَه ي» كَُ َأْغن ن ي إ  كَُ وَُ تَْدب ير ي َعنُْل يُ ب تَْدب ير  ياُ  َعن ُ ب اْخت يَار  ، 1«ْخت يَار 
خدايا تازه من فهميدم که اين تدبير و اراده و اختيار، اينها که به من عطا 

ها ميليارد مورچه ها را تو عطا فرمودی. االن در اين عالم ميلياردفرمودی، اين
کرم خاکی  هاتوانند بکنند؟ ميليونتوانند بکنند؟ چه کار میاست، چه کار می
 ايم در خلقت خودمان؟ختياری داشتهتوانند بکنند؟ ما چه ااست، چه کار می

را  ماناختياری داريم؟ االنش کدام يک از شکل بدنچه اختياری؟ االنش چه 
مان را جای آن مان را پشت بيندازيم، چشمتوانيم ]تغيير دهيم[؟ گوشمی

 توانيم؟ خيلی بديهی است. بيندازيم؟ بدون ابرو؟ اصال  کجا می
، يک پدر در عرق  ها را تو دادی؛خدايا همۀ اين بال تشبيه، بال تشبيه، نعوذ باّلَله

ا، يک هجبين رفته در سنگ معدن کار کرده؛ در سم در افتضاحات و سختی
اش، چهار تا مثال  بستنی پولی گير آورده، تازه آن را آورده است برای بچه
گيرد. دهد، از دست پدر میخريده آورده است، حاال بچه به پدر مجال نمی

خواهم، نه، دعوا، بزن، بکوب، گوييد من رنگ سبز را میيکی می بعد آن
بشکن. چه شده است، چه خبر شده است؟ کجا مال تو است، کجا حق تو 

خواهم. اين دعوا برای خواهم، من آن رنگ را میاست؟ من اين رنگ را می
های و هوی برای چه؟ اما پسر بزرگ که فهميده، تازه خجالت چه؟ اين
گويد تا کِی پدرم بياورد و من بخورم؟ تی را بگيرد بخورد. میکشد بسمی

خيلی جالب است، اينجا اين دعوا، اين توهم، اين سؤال، اين حق دانستن برای 
                                                           

 .نياز گردانی، از تدبير ناقص خودم بیداریکه بر جان و قلب من روا م یخدايا! مرا با تدبير -1
 216، ص5بحاراالنوار، ج
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خود، مالک دادن برای خود، به خاطر همان وهميات او است. اگر يک خرده 
کجا  نکشد، بستنی را از دست بابا بگيرد بخورد. مرشد کند، اصال خجالت می

 اختيار دارم، کجا ارداه دارم، کجا حق دارم؟
 

 زاویه نگاه مخَلصین به جبر و اختیار
 زند، اماموقتی به مخلَصين رسيد، مقام محمود و مقام مخلَص اين حرف را می

 کند. خدايا من را ازحسين عليه السالم دارد اين را به درگاه خدا ابراز نياز می
 وَُ يتَْدب يرُ  َعنُْ»نی کن. چقدر جالب است. تدبير خودم به تدبير خودت غ

كَُ ْخت يَار ي َعن ُ ب اْخت يَار  خواهم. من اختيار دارم خدا من اختيار تو را می« ا 
فهمم اصال  من که اختيار دارم، چه کار بکنم؛ تا جبر حساب يعنی چه؟ چه می

بشود، چه جبری، کدام جبر؟ من در خواب بروم يک زير زمين نمور خاکی، 
؛ ها، اصال هيچ استيیرای من يک کاخ است؛ طبقه فالن اتاق سراسر زيباب

اصال  من اينجا نيستم تا که من بگويم که چرا رنگ پتوی من فالن است، چرا 
به من پتوی کهنه را دادند. بابا در کاخ نشستی حاال مثال  رنگش اين طور شده 

 است. 
ودت به من از اين ادعای اين اختيار تو است؛ من را غنی کن به اختيار خ

ْخت يَار ي َعن ُ»موهومی که  شاء بحث خيلی طوالنی است؛ بحث عبوديت ان«. ا 
 اّلَله در جای خودش.

عدا  اّلَله ]ببنده حداقل سريع اين روايت را بخوانم؛ بعد توضيحش را ان شاء  
يَّةُ »فرمايد: السالم میخواهيم گفت[. امام صادق عليه هاك َُُجوَهَرةُ ُالع بود  ُنه 
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، بوبيّة  دَُُالع بوديّةُ ُفيُف ق دََُُفماُالر  ج  ،ُفيُو  بوبيّة  َُعن َُُخف يَُُامُوُالر 
بوبيّةُ  ها فرمودند؛ . بزرگان در اين روايت، بحث1«الع بوديّةُ ُفيُا صيبَُُالر 

يک بحث بسيار مهم شايد چندين ساعتی است. حاال بنده فقط شاهد مثال، به 
ذرم. حاال جوهر چيست؟ کنه جوهر چيست؟ کنم، بگاين تکه اشاره می

« ةُ َفماُف ق َدُفىُالع بوديُّ»جا که رسد به اينعبوديت چيست؟ جوهر؟ تا می
َُفماُف ق َدُفى»؛ «ف ق دَُ»عبوديت يعنی همه از دست دادن؛ نه ادعای حق کردن؛ 

مان حل شود، معلوم شود که اگر اين سؤاالت برایمعلوم می«. الع بوديّةُ 
اش ورود نکرديم. چرا که ه اصال عبوديتی ]وجود ندارد[، از آستانهشود کمی

خدای ذهنی، کارش ]ايجاد همين سؤاالت است[. عبوديت از خدای فطری 
فهمی که همه از دست دادن است، فقدان، همه شود. آنگاه تازه میشروع می

دَُ»از دست دادن. اما چی از دست دادن؟  ج  بوبيّةُ ُفيُو  ست اين از د« الر 
های بی حساب و کتاب نيست؛ حساب های الکی نيست؛ از دست دادندادن

 شده است. 
 رابطه بین عبودیت و از بین رفتن منیت

گيرد. هر گذارد، هر قدم عبوديت، يک َمنی از او میدر عبوديت که قدم می
َمنی هزاران ادعا دارد؛ هزاران مطالبات دارد. هزاران توقعات دارد. هزاران 
انتظارات ]دارد[. هر قدم به عبوديت، يک قدم از من سوختن؛ هر قدم سوختن، 

سوزد، ی میزم يک تُنی، وقتنه از بين رفتن، بلکه در ربوبيت پيدا کردن. اين هي
                                                           

عبوديت ، گوهرى است که باطن آن ، ربوبيت است. پس آنچه در عبوديت نيست، در ربوبيت يافت  -1
 556، ص۴، جنور الثقلينيد. آو آنچه در ربوبيت پوشيده است، در عبوديت به دست میمی شود، 
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د[، از بين شوشود هشتصد کيلو، پانصد کيلو، اما نه؛ تبديل به انرژی ]میمی
رود، ]اما[ در عالم واقع چيِز برتری شده رود. هرچند در ظاهر از بين مینمی

ها است، نور شده است، انرژی شده است. اين انرژی در يک دستگاهی حرکت
ها همچنان دارد. اين جور نيست ها و توليدا، فعلهآفريده است. اين حرکت

ايم و به باد داديم و از بين رفت. از جنِس از که ما فقط هيزم را خرد خرد کرده
است؛ حساب  داریبين رفتن نيست. از بين رفتن در عبوديت، از بين رفتن جهت

شده است؛ در داخل آن بحث نيت است؛ بحث توجهات توحيدی است؛ بحث 
 آيد ازها میايی است. همه اينت آخرتی است؛ بحث توجهات وظيفهتوجها
دَُ»، «فق دَُ»گيرد؛ آن وقت از بين نرفت؛ هرچه که به ظاهر من می ج  ُهی، منت«و 
بوبيّةُ ُفي» ربوبی يعنی جنس نور شد ديگر. اين يک تُن هيزم، خاکستر «. الر 

عالم  به يک شد و چند گرم ]خاکستر باقی ماند[. پس کجا رفت اين؟ رفت
 ديگر، چيز ديگری شد.

  
 رابطه بین عبودیت و کشف ربوبیت خداوند

دهد تا ما آيات و روايات را استبعاد ها را خدا به ما در اين عالم نشان میاين
 شود، پس مِن انسان در عبوديتطور مینکنيم. ببينيم وقتی يک هيزم اين

ت، نعوذ لی و موهومی نيسبسوزم، در ربوببيت پيدا کنم؛ پس رب يک چيز خيا
، آن طوری که غربی َُخفىَُعنُالّربوبيّه»کنند؛ ها فکر میباّلَله ُما ، اين «َو

کنيم به دست آمدنی ربوبيت، آنچه را که در آن مخفی است. ما خيال می
ها بزنی مشر  ها نزن، اگر از اين حرفنيست، محال است. از اين حرف
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در همين « الع بوديّةُ ُفيُصيبَُاُ »فرمايد: شوی. میشوی، نجس میمی
کند، آنچه که در ربوبيت پنهان بود. خدايا چه اتفاقی عبوديت به او اصابت می

افتد؟ اين آهن زنگ زده که حاال شفاف شد، آنقدر سوهان خورد؛ آنقدر می
زدايی. صيقل، صيقل، صيقل؛ االن آن زدايی شد؛ زنگدر مواد شيمايی زنگ
خورد در کف دست رشيد از اوج آسمان، مستقيم میماه از اوج آسمان، آن خو
 کند.من، در اين آهن، خيره می
های ذهنی و هايی را که معارف اين حقايق را، يک چيزخدا لعنت کند دست

های ذهنی برای ما يک زندگِی ]با بازی با الفاظ ]ارائه دادند[. آن وقت چيز
ت اّلَله سؤاالشاءکنيم، انبندی بخواهيم اين بحث را جمعاهميت شد[. چون می

 بعد مفصل در خدمت عزيزان هستيم. يکی دو روايت را بنده بخوانم.  را جلسه
السالم، آن وقت که تير مسموم به حق حضرت اصابت کرد، آقا امام حسين عليه

ُبس»حضرت از اسب ]افتاد[؛ ديگر شهادتش برای خودشان، آنجا فرمود: مُالّلَ
ُ وُالُ»به اسم اّلَله هم در جلسه قبل توضيح داده شد:  اين معنای باّلَله و« وُبالّلَ

ُ اّلُبالّلَ مان اين قسمت فرمايش حضرت است. ؛ شاهد عرض«َحوَلُوُالُق وَةُا 
« ُ َضىُالّلَ ُفىُر  اين ديگر خيلی عجيب است. ]برای[ چهار تا  1«َوُهذاَُقتيل 

گويد اصال  به امام حسين توسل پيدا بکنی، شفا حاجِت نفس حيوانی، می
گويد به امام حسين هم توسل کردم خبری نشد! آن همسايه امام گيری. میمی

کند! حسين رفت آنجا، ]حاجتش را[ گرفت؛ ولی امام حسين به من نگاه نمی

                                                           
 .120، ص 4مناقب ابن شهر آشوب، ج . و اين شهيدى است در راه رضاى خدا -1
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خوانم؛ من ديگه حوصله ای؛ از فردا نماز هم نمیقدهببينيد يک حالت عُ 
خواند بهتر از زندگی گويد ديديم ديگر آن کسی که نماز نمی]ندارم[. می
. بابا امام حسين ]بهره می برد[! ديدی ما نماز خوانديم چی شد؟ نعوذ باّلَله
ها نماها و آنچنان مصيبتی که آسها و سختیها آن گرفتاریالسالم آن فشارعليه

فرمايد؟ کند ]تحمل کرد[. آن وقت چه میو زمين به حضرت گريه می
ُ »فرمايد: می َضىُالّلَ ُفىُر   آن جبر را در آن عبوديت مخلَصين،« هذاَُقتيل 

. اينکه امام حسين من را رضای اّلَله می بيند و رضای خود را در رضای اّلَله
ت، های مسيحيسيستمخواهد، مثل مان میکند، نه اينکه هر چه دلشفاعت می

هر غلطی بخواهد بکند، بيايد پيش پاپ، يک چند تومان پول، يک چيزی 
 اش را دادم.بدهد و او بگويد: پا  شدی، برو بهشت، قباله

السالم استعمار و استکبار هميشه دين را مسخره کرده است. امام حسين عليه
ان هم عينيت نش کند، يعنی اين کلمات را به ما فرموده و در عملشفاعت می

داده است و راه را به صورت عملياتی و جدی و يقينی برای من نشان داده است 
و خدا ببين عقل را داده، که به جای ]اين که[ مزخرفات يک مشت مغز الکلی 
را دنبال کنم، بيايم اين حقايق را رويش کار کنم، بررسی کنم و آن وقت از 

 ببينم يعنی چه، اين جبر چطور جبریمند باشم که يک حياتی آنچنان، بهره
 است؛ جبر چيست.
 شاء اّلَله شهدای اسالم، علمای ربانی، روح امام عزيز، علمهشهيد از دنيا رفته، ان
اّلَله سعادت پرور، همه علما که در گردن ما اّلَله بهجت، آيتطباطبايی، آيت

ه ر کسی بالسالم، هحقی دارند، مؤذنين، قاريان قرآن، مداحان اهل بيت عليه
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نوعی در هدايت ما نقشی داشته، مجالس مذهبی برپا کرده، به طريقی ما از آن 
هدايت پيدا کرديم، همه و همه را مد نظر ]قرار دهيم[؛ پدران و مادران و 

الحقوق، و روح پدر بزرگ آقای دکتر هم مد نظر، رحم اّلَله من يقراء ذوی
 الفاتحة مع الصلوات. 
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 جلسه نوزدهم
 

  

 نوزدهمجلسه 

 نّیتحل شبهه جبر و اختیار با رفع م 
نیم رد صراط مستقیم هس   تیم؟از کجا بدا
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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َو َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم   مَِن الشيطان الرجيِم. اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضینَستعيُذ بِاّلَله
د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـُهمَّ الَْعِن  د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ

 َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا  الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيَْن، َوشايََعْت َوبايََعْت 
يِن ِإيَّا َ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله

راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط   الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ
الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 
 ریشه ایجاد کننده سؤال جبر و اختیار در انسان

واقع يک سؤال  خالصٔه بحث جلسٔه قبل اين شد که مسئلٔه جبر و اختيار در
 و علمی نيست؛ يک شبهٔه نفسانی است. نفس حيوانی انسان، خودخواهی

که برای خود حقی قائل است، استقاللی  و همين ،ودپسندی عميقی که داردخ
چيزی که در  مورد خودش دارد، بنابراين هر قائل است، حساسيت جدی در

و اين،  ؛تابدتعارض ارادٔه خود ببيند، برای او سؤال برانگيز است و اين را برنمی
سی دارد. قرآن قدر مرموز است که دربارٔه خالق خودش هم، چنين احساآن
ُإ لي»ُفرمايد:می ُإ نَّ ُاْستَْغني َُرآه  َُأْن ُلَيَْطغي نْساَن ُاْْل  ُإ نَّ َربَِّکُُكََلَّ

ْجعي بيند، خودش را موقع که خودش را می اين انسان بدبخت، هر .1«الر 
                                                           

هرگز ! انسان مرز خود را نمی (آيا گمان می کنی که او شکر اين نعمت را به جای می آوَرد ؟) -1
به يقين، بازگشت آدميان . بيندنياز میچرا که خود را از پروردگار خويش بی، کندشناسد و طغيان می

 8و7و6. سوره علق، آيهپس از مرگ به سوی پروردگار توست
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 فقط اين نيست که مثال  « تَغنَىَُٓٱس»اين کند[. ]طغيان میداند، مستقل می
جهت  فرعونی باشد که از هر]کسی بداند[، ای باشد که خودش را معاويه

 مقدار هر ؛! اين مربوط به اين نيستهن ،]داشته باشد[ امکانات و حکومت و فالن
بيند و حس استقالل در خودش دارد، در محضر خدا، که خودش را مستغنی می
 فرعون در يک شدت، ابليس ؛نتهی نسبی استم ،کشداين او را به طغيان می

های درونی اهل دعا و اهل خدمت در اليه ،در يک شدت، يک انسان نمازگزار
 و؛  -که در جلسٔه قبل استفاده شد  - خودش در يک مرتبٔه خاص خودش
فرمايد: ها و پاسخ همٔه اين شبهات، قرآن می]برای[ درمان همٔه اين مريضی

ُإ لي» ْجعيَُربِّکَُُإ نَّ  ت، هرشود. تا اين هس به هرحال اين بينش بايد باز .«الر 
ين . جلسٔه قبل مطالبی در ا]با اين مسئله درگير است[ در مرتبٔه خودش سک

 خصوص از آيات و روايات استفاده کرديم.
تا  ؛بدنش و پوستش برای لباس پالستيکی حساسيت دارد يک نفر مثال  

آورد و چه شود، خارش میزند، سرخ میپوشد، پوست بدنش تاول میمی
گويد اين لباس پشم است؛ بيا و اين را کند. يک آقايی میوضعی پيدا می

هايی از بينيم که باز بخشولی در عين حال می ،پوشدبپوش. با خوشحالی می
ص پشم خالشود که اين پوستش همان حساسيت را پيدا کرد. زود معلوم می

کنيم هايی از پالستيک در آن قاطی بوده است. بررسی مینبوده و مثل اينکه نخ
ها در آن قاطی بود. همان مقدار از حساسيت ظهور بينيم بله! اين ناخالصیو می
اولی با اين، تفاوفتش در مقدار خالصی و ناخالصی اين ]لباس[ کند. می [پيدا]

 لباس بود.



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

365 

 خدامعرفتی )خدایابی( تفاوت بین خداشناسی و
کر واقعا  ما وقتی در اين آيه ف - يک کسی مثل ابليس که خيلی عجيب است

ها به اين همه شخص !شناختبينيم[ اين ابليس خدا را چطور میکنيم، ]میمی
چقدر  - شان حل شودشان برایدنبال خدا هستند تا خدا را بشناسند و شبهات

ی آيه خيل !کردرو صحبت می به شست رونشناخت که با خدا میخدا را می
، خدا وقتی به ابليس اين«ت َكُإ ذَُأَمر»گويد: خدا دارد می ؛قابل توجه است

 دهد:[]ابليس جواب می – کنندرو صحبت می به قشنگ رو - فرمايدجور می
نُرُ َقاَلَُأنَاَُخي» خلق کردی. اين ابليس چه ]از آتش[ مرا تو ، 1«تَن يَخَلقُهُ مِّ

ُ»تو آن آدم را خلق کردی ُ«تَهُ َوَخَلق» !مرتبٔه خداشناسی دارد و  «م نُط ين 
ند بيشود، میآخر. خيلی جای دقت است. آدم وقتی يک مقدار عميق میالی

ی اما خداشناسی با خداياب است! از خداشناسی بوده ایمرتبهکه ابليس در چه 
رو با  هب شناسد و رومی حتی خدا را ]ابليس[ ؟!و خدامعرفتی چقدر فاصله دارد

 :دزناين ابليس است که دارد اين حرف را به خدا می ؛ وکندخدا صحبت می
ت َكُ» زَّ شناسد که در بين اسماء الهی اسم عزت را چقدر خدا را می .«َقاَلَُفب ع 
 ،داند که در بين اسماء الهیچون می !خوردآورد و به اسم عزت قسم میمی

ی است. در مرتبٔه اسم عزت ديگر هيچ موجودی اظهار اسم عزت چه اسم باالي
اين آيه فرو  عمق چقدر که آدم در وجود ندارد. خيلی جالب است! اصال  هر

شناسد که ای خدا را میدر چه مرتبه !شودتر میرود، بر خودش نگرانمی

                                                           
 76گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريدی و او را از گل ساختی. سوره ص، آيه -1
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 د[دانت ]را میاسم عز ؛کدام اسم چه خاصيتی دارد ،اسماء الهیدر بين داند می
، اين همه اظهار وجودبا اما  .که آنجا ديگر هيچ موجودی اظهار وجود ندارد

پس چقدر بين شناختن خدا و  [!دارد]چنان چموشانه آن]رفتار[ بينيد که می
ت َكُ»که: بلد است حتی اينها را هم است! معرفت خدا فرق  زَّ َُفب ع  َقاَل

مأَل غ َّه  يَن يَن،َأجُو  ُم نَُمع  ُع بَاَدَك الَّ خُمُ هُ إ  ينَُٱلم  هنوز حضرت آدم  .1«َلص 
ان مخلَص بندگ به گويد من زورمدارد می، فرزندانش و نسلش به دنيا نيامده بود

 !رسدتو نمی
هم  «من» به اينکه ، حساسيت«من»، مستقل ديدن «من»اين توجه به  ،با همٔه اينها

 هب هم يک حقی دارم، حساسيت «من»اينکه به يک کسی هستم، حساسيت 
م موقعيت !کارم چه «من»اينکه به ای دارم، حساسيت هم يک اراده «من» اينکه
منشأ آن مصيبتی شد که با همٔه آن شناخت خدا، از همه دورتر  ،همين نقطه !چه

 لعن شد.مورد از خدا و 
های ذهنی چپيگاها  در سؤال که ]انسان[ های دقيق مباحث معرفتیاينهاست نکته
برای  ،حل نخواهد شد .شودخورد و هيچ هم حل نمیکند و گره میگير می
 ،وانیخبچند جلد کتاب  [خواهیمی]گويد تو ن دارد به صراحت میآاينکه قر
طور با تازه برسی به جای ابليس که اين ،خواهی چقدر از مباحث حل شودمی

ما ا]را داشت[! کرد و آن خبرها و آن اطالعات خدا داشت مستقيم صحبت می
 کو؟ «من»جايگاه  و« من»گويد کالت اساسی است، اين است که میآنکه مش

                                                           
ات را. سوره ص، شدهن خالصکنم. مگر بندگاگفت: به عزتت سوگند همه آنها را گمراه می -1
 83و82آيه
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خواهد می ها عمدتا  و اين جلسات و اين بحث !و اينجا سؤال حل خواهد شد
در اين چند لحظٔه عمرمان ما توجه ايجاد شود که  وبرای ما اين انگيزه را بدهد 

 آن عاملبرای حاال ببينيم  از ؟!باالخره چه کار کنيم]منيَت[ خطر با 
چه –يک مصيبت بزرگی است برای ما که  -های بعد در عالم بخش[]نجات

دشمنان اهل  واستکبار ، در طول تاريخ !چه مشکل سختی است !کار بايد بکنيم
در آن  ،الگیسچهارده پانزده مباحثی که بايد در  ]نگذاشتند[ السالمبيت عليهم

رسد که در اين سن و سال تا چه ، ]حل شود[. شدفطرت پا  برای من حل می
 اصال  اينها چه ربطی !تازه سؤال هم بشود که آقا، برای من حل نشود که هيچ

خواهيم دنبالش کنيم؟! ربطش اين است که اينها هايی که ما میدارد به برنامه
های اوليه است؛ اينها مبانی است. تا اينها درست باز نشود، تا اينها با انگيزه
و  ،های گوناگونی به هم ريختهغربی و التقاطی و سيستم افکار و هابينش

آورده است، آنها  چيز عجيبی به نام اعتقادات ما در ، و يکمخلوط شده
  گذارند که جاده صاف شود و مطلب ]باز شود[.نمی
 

 از بین بردن منیت، تنها راه رسیدن به معرفت الهی

َُٓأم»فرمايد: میيابيم که قرآن میما ]اگر منيَت نباشد[  يل نَفُل ك ُق لُالَّ ُعانَفُس 
اُوَُ ُ ُاَلَُضرًّ َُماَُشآَءُٱلّلَ الَّ ُٓ»جا فرموده است: در يک آئه ديگر جابه. 1«إ  ق لُالَّ
ُ ًعاُاَلُنَفُوَُُاَضرُُّس يل نَفُل ك َُأم َُماَُشآَءُٱلّلَ الَّ با  بايد اين مطلبی است که. 2«إ 

                                                           
 188بگو من اختيار سود و زيان خويش ندارم جز آنچه خدا خواسته است. سوره اعراف، آيه -1
 49من برای خودم مالک نفع و ضرری نيستم ، مگر آنچه خدا بخواهد. سوره يونس، آيه -2
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ُمَُ»فرمايد که: دو آيه می دنبال هر !هچيعنی همٔه وجود متوجه باشم که  اُإ الَّ

 ُ و اين  ؛شداين معنا حل می چهارده پانزده سالگیبايستی در سن  «.َشآَءُٱلّلَ
نْتََجبُْ»فرمايد: است که خداوند به حضرت موسی می ایمسئله ت َكُتَْدر يُل َمُا 

ُوَُم ْنَُخْلق يَُوُا ْصَطَفيْت َكُب كَََلم يَُقاَلُالَُيَاُ َُعزَّ َُفَأْوَحىَُالّلَ  َُربِّ َُجلَّ
عًاُم نَْكُ ُتََواض  َُفَلْمَُأْعَلْمُل يَُعَليَْهاَُأَشدَّ لَىَُاأْلَْرض  ُإ  َلْعت  َُأنِّيُا طَّ لَيْه   1«إ 

تو اجازه دادم که با من مناجات بکنی و به خلقم تو به دانی چرا ای موسی! می
ود: من بندگانم را زير و رو خير يا رب؛ فرمهرا مبعوث کردم؟ عرض کرد: ن

قلبا  خودت را در محضر من  که - امتحان کردم و در بين آنها چون تو ،کردم
وقت دوست داشتم که تو  بينی. آنمینيافتم. خودت را واقعا  هيچ  -ذليل ببينی 

رةُ  ع ندَُأناُ» فرمايد:[]خدا می را در بين خلقم بلندت کنم. نْكَس  مقُ  الم   2«لوب ه 
 اين شخصيت موهومی ، وو ديگر خودی در خود نديد ،که قلبی شکستجا  هر

 ست. يشود که مطلب چمی روشنوقت  خودش را کنار گذاشت، آن
در  مثال   .های مختلف، اين معنا را در زندگی خودش هم داردانسان در صورت

به  ليوان روی ميز را بده به من! آنکالس يک شاگردی به ما بگويد که استاد 
عجب! چقدر پررو است؛ چه گستاخ است؛ گوئيم[ ]می !خوردور برمیمن چط

داند جايگاه من فالن ]است[؛ به من گويد؛ میبه من در بين همٔه کالس می

                                                           
کرده: ميدانی چرا تو را از خلق که خدا به موسی بن عمران وحی است از امام صادق عليه الَسالم  -1

؟گفت:نه،پروردگارا خدا عز و جل بدو وحی کرد،راستی من توجهی خود برگزيدم و با تو سخن گفتم
 268صفحه،  59جلدر، تر نديدم بحار األنوابزمين کردم و در آن از تو فروتن

 123ص، منية المريد - 2
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خورد. همين آقا برمی «من»واقع به آن  در ؛خوردبرمی]به من[  !دهددستور می
 هایهای عظيم، مراجع، شخصيتشخصيت که - مثال  در يک جلسٔه معظم

ال  اص]به طوری که[ ، ]حضور دارند[ رهبر معظم انقالبو العاده، محققان، فوق
وجه که کسی مت های نشستيک گوشه -د به آن جلسه برو دکشخجالت می

 دش راخو هيچ شخصيتی قائل نيست و اصال   شآنجا ديگر برای خود ،نشود
 ،ستادا ]به عنوان[ را صدا بزنند، نه شصدا بزنند، اسم رااو از دور اگر  د،بيننمی
شود! کيف اينجا چقدر خوشحال می ؛بشور و بياور ،بيا ليوان را ببر !که فالنیبل
چون  چرا؟ ؛کنداز دل يک حالی پيدا می ،کندچقدر رضايت پيدا می ،کندمی

در عالم که که در کالس برای خودش يک احساسی داشت  «منی»اينجا آن 
م، جايگاهی هستدر خيال که يک شخصيتی هستم، يک موقعيتی دارم، من 

 اينجا اين احساس به کلی از بين رفته است.
جا کال  تحت يک شرايطی از بين است. در يک«[ من]» آنمال  ،پس همه
خوشحالی  ،آوردرود و آنجا تازه همين کار برايش يک رضايتی هم میمی

تر بود. اينجا گفت اين را به من بده ن هم سختآورد؛ وااَل کار که از آهم می
 «من»تازه خوشحال هم شد. اين ؛ روديگر؛ ولی آنجا گفت بيا، ببر، بشور و بيا
 ارادهٔ »که  و اين ها، اين همه قضاياموهومی، اين همه سؤاالت، اين همه مصيبت

  ]ايجاد کرده است[.« من و ارادٔه خدا
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 لزوم پرهیز از تفکر در خداوند

َ پيامبر خدا  َ  له وآ اّلَله عليه و یصل  فرمايد: می مسل
، ك لُِّ في تََفكَّروا» ُ  ف ي تََفكَّروا وال َشيء   1«تَعالىُالّلَ

ُ  نََظرَُ َمن»فرمايد: السالم می امام صادق عليه وَُ كَيَفُ فيُالّلَ   2«َهَلَكُ ه 
ُ  ذاتُ  في تََفكَّرَُ َمن»فرمايد: السالم میجايی موال عليه ، اينکه من 3«ألَحدَُ الّلَ

ند، کخدا اراده می! کندخدا اراده می ،کنم و فالن کار کنمبگويم من اراده می
ارادٔه خدا را چقدر با ارادٔه  معنای دانيد چه حرف عجيب و غريبی است؟ منمی

م اراده کردم، خدا هم اراده کرد؛ با ارادٔه خودم آخر ه خودم قاطی کردم. من
اينها انسان را به الحاد ُ«ألَحدَُ»کل از اينجاست. شم شود[؟جور ]جمع میه چ
من کجا اصال  اينکه خدا چيست؟ ارادٔه خدا چه  ،رساندبه هالکت می ،کشدمی

جور  همن چ ؟فوق اين معنا را دارد چه تفاوتی واقعيتی است؟ با ارادٔه من اصال  
 در کنار آن حساب کردم؛ قضاوت هم ؟به راحتی آمدم و يکی حساب کردم

هايی است که در مسئلٔه تربيت کردم؛ سؤال هم ايجاد شد. اينها همه هالکت
شود، به خاطر اين است که اين مبانی بايد يک ها اگر باز مینفس اين بحث
، نیبر کدام معا ،در اينکه عمر ما دارد بر کدام مفاهيم ]ايجاد کند[ يقظٔه جدی

ی قاطرا شرق و غرب  هايی که افکار گوناگونالتقاطو بر کدام اختالط 
ورت اينها ضرگذرد[. ]می خوش هستيمکنند و با آن ما دلاعتقادات دينی ما می

                                                           
 5704، ح106، ص3کنزالعمال، جلددر هرچيزی بينديشيد و در خدای متعال نينديشيد؛  -1
 5، ح93، ص1هرکه در چگونگی ]ذات[ خدا بينديشد، هال  شود. الکافی، ج -2
 8487هرکس در ذات خدا بينديشد، ملحد شود. غررالحکم، ح -3
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تزکئه  رکتبه بتا اين معنا و اين آئه قرآن برايم کند. را اثبات می تربيت نفس
م ُ»نفس باز شود که:  ه  س  َُأنف  ُف ٓي وْا ُيَتََفكَّر  ُٱلسَُّ َأَولَم ُٱلّلَ  َُخَلَق ا تُ مَّ َوَ َُمَ

بَيُرَضَُوٱألَُ َمآَُوَمُا ُب ٱلُنَه  الَّ جور در دلم اجازه ه ، اينها همه حق است. چ1«َحقُِّإ 
َ  .]مخلَص نشده است[ برای اينکه اين نفس هنوز ؟!دهممی د قنا؛ خداونهم ارزُ الل
السالم، اهل بيت عليهم ،مان کند اين دعوتی که خدا ما را کرده استروزی

 زيارت عاشورا، دعای زيارت عاشورا، که ما به سمت مخلَص بودن برويم.
، هرکسی است توجه وجودمان در آن تارهای قاطی پالستيک در پشم که

ن آدر  «من»شود که اين د و متوجه میوکه حساس ش آورد؛ مگر اينسردرنمی
لو خدمات سنگين در جامعه خواند؛ وولو نماز شب می]وجود دارد[؛ وجودش 
کند؛ باالخره همٔه اينها جهت پيدا کند؛ ولو در جبهات خاصی ايثار میمی
 که بايد آن را کاری بکنيم. اين حرف امام خمينی کند برای از بين رفتن اينمی

نيست که در صحيفٔه نور سراسر مطالبش توجه به اين است؛ حرف حضرت آقا 
حرف پيامبر  ،با يک حيثيتی و م هم با يک نگاهیالسالحرف ائمه عليهم ؛نيست
 های گوناگونن است که با عبارتآد خود قر، اين حرف مؤکَ ]نيست[ خدا هم

ی نفس اين نگاه تربيتو شاءاّلَله اين ديدگاه که ان]اشاره شده است[ سراسر آيات 
 به عبينيم حتی آياتی که راجخوانيم، میکه میرا وقت آيات  باز شود، آن
آيد. می خوانيم، از درونش توحيد درازدواج می ع بهخوانيم، راجطالق می
خوانيم، از درونش مثال  درخت و خورشيد و خرما و انگور می ع بهآياتی راج

                                                           
ها و زمين و آنچه ميان آنهاست، جز به حق نيافريده اند که خدا آسمانآيا در درون خويش نينديشيده -1

 8وم، آيهاست. سوره ر
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هايی اين چکيدٔه بحث باز شود. شاءاّلَله تعالی در مسائلاين ان آيد.می توحيد در
رض به مسئلٔه جبر و اختيار ]عآن نگاه زيارت عاشورايی  با که در جلسات قبل

پاسخ سؤاالت عزيزان را در  در شاءاّلَله ن جلسه انيشد[. قول داده بوديم که ا
 شان باشيم. حاال بنده به ترتيب سؤاالت را اينجا نوشته بودم.خدمت

 
 روم، چیست؟معیار تشخیص اینکه من راه درست را میسؤال: 

عضی کنم و بمسائل تفکر میگاهی اوقات در بعضی امور خلقت و در بعضی 
دهم که اينها موهومی و خيالی کند؛ ولی احتمال میمطالب به ذهنم خطور می

 روم، چيست؟هستند. معيار تشخيص اينکه من راه درست را می
 

 پاسخ: 
که  اين خودش عالمت رشد است که ما الحمدّلَله توجه پيدا کرديم که با اين

مان باز کنيم و چيزهايی هم برایدر اسرار خلقت و قدرت خدا تفکر می
شود، ما شک داريم که اينها خيالی هستند يا واقعی. خود اين شک درست می

گوييم به معنای وسواس فکری آن يک بحث ديگری است که است. نمی
شاءاّلَله نبايد با اين قاطی شود. اينکه عرض شد در جلسات قبل، چون ما افراد ان

ما با قؤه  مراتب خاص خودمان است، اين قؤه عقلمان متناسب انسان، عقل
ها و خيلی از اين مسائل خلط شده است. چون ما هوسحتی خيال و وهم و 

معدن عقل نيست تا اينکه ما  ،تسعقل مطلق ني ،مان، عقل کل نيستعقل
ه آن مربوط ب ؛باشد ئکنيم تمام حقيقت آن شه دريافت میآن چصددرصد 
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مان با آنها مخلوط قلما به همان ميزان که ع. السالم استمانبياء و اوصيا عليه
 های خودمان اطمينان صددرصدی پيدا بکنيم وشده است، ما نبايستی به يافته

 کند و اينهای شيطان حفظ میجب و از خيلی از وسوسههمين انسان را از عُ 
دهد ب که به طور قاطع بگويد من به همان که رسيدم حق است و الغير، احتمال

 دارد. اين خيلی انسان را نگه می ،که با وهم مخلوط شده باشد
عرض کرديم؛ اين تقريبا  شبيه آن نور و تاريکی است که در اتاق يک فردی 

ای روشن کند؛ مثال  در يک اتاقی يک چراخ فتيلهکه خيلی سطحی نگاه می
ند همه بيرسد، میکند از يک اتاق خيلی تاريک به اينجا میاست و نگاه می

اينجا  کننده بهجا روشن است. اما يک کسی که از يک اتاق خيلی روشن خيره
بيند که در عين حال که روشن است، تاريک هم هست. يک بيايد، می

مخلوطی است بين نور و ]تاريکی[؛ يعنی ما روشنايی تفکر را اينجا انکار 
هايی شنايیله! يک روکنيم، بکنيم؛ که وقتی به اسرار خلقت توجه پيدا مینمی

شود؛ يک حقايقی؛ اينها را بايد شکر خدا بکنيم. اما در عين برای ما باز می
حال اجازه ندهيم که شيطان به ما القاء کند که بله! به حق رسيديم. نخير! ما به 

ای از حقايق آشنايی پيدا کرديم و نه اينکه تمام حقيقت برای ما اليه و بخشی
 ش جهل است و خلط به اينها. اباز شد. بقيه همه

بيايد  جبهايمان عُ به يافته اجازه ندهيمهمين مطلب اگر درست پيش برويم و 
کنيم شکر خدا بکنيم، معيارش اين است که و به همان مقدار که توجه پيدا می

بعد از آن توجهات و کشفيات از اسرار و عنايات الهی و اسرار خلقت خدا و 
بينيم که چقدر در ما در اثر آن احساس و آن رشد، قدرت خدا، بعد از آن ب
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شود. شود؛ چقدر رذايل خودمان بر خودمان کشف میذلت نفس ايجاد می
ورزيم؛ چقدر صفای باطن پيدا چقدر به اطاعت خدا و عبادت خدا عشق می
ز ها نسبت به ديگران دارد اها و کينهکرديم و به برکت آن، خيلی از حسادت

بريم؛ چقدر وظيفٔه مراقبه و در از آيات و روايات لذت میرود. چقبين می
 اتر شده است؛ اين يک عالمتی است. اگر ديديم بعد از اينهمحاسبٔه ما جدی
مان هايرويم و يافتهشود، پس معلوم است که راه را درست میدر ما اضافه می

م و انيهای نورانی است؛ ولو در يک مرتبٔه خاص خودش. اين را قدر بديافته
البته در اوقاتی که به طور طبيعی  .يم و ادامه بدهيمکنآن را همچنان تقويت 

آيد؛ نه اينکه به صورت تحميلی و فشاری باشد. اگر ديديم که برايم پيش می
خودبرتربينی  ،آيدجب میمان پشت سر آن عُ نخير! اينطور نيست و برای

که نام برديم برای ما ايجاد  آيد و هيچ تأثيری از اين آثاریغرور می ،آيدمی
های شيطان است که در يکی از سؤاالتی شود که از حيلهنشد، آن معلوم می

شاءاّلَله به عرض خواهد رسيد اگر اين که عزيزان فرمودند، در توضيح آن ان
 جلسه فرصت شود.

 
 ها چیست؟تفاوت مراقبه در اسالم و دیگر مکتب: سؤال
هستند که اينها هم ما را به مراقبه دعوت  که بعضی از مکاتب و اديان اين
اينکه  با توجه به ها چيست؟کنند. تفاوت مراقبه در اسالم و ديگر مکتبمی

ها به طور فطری مسئلٔه توحيد فطرتا  در نهاد بشر گذاشته شده، تبعا  تمام انسان
های در اديان مختلف اين مسئله به شکل .نياز مطلق دارندرو به سوی خالق بی
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ساز شود. حال اين سؤال وجود دارد که آنها برای مراقبٔه انسانمختلف بيان می
های موجود در دين چه تفاوتی با روش، کنندو تعالی روح انسان استفاده می

آيا روش رسيدن به آفريدگار رحمان و رحيم مطلق مهم است يا ؟ اسالم دارد
شود ت. پس معلوم مینتيجه؟ منظور، اهميت روش رسيدن و اهميت نتيجه اس

ال اين است که ما، با توجه به اينکه خدا فطری است، هر انسانی میؤخالصه س
هايی برای رسيدن به خدا دارند. حاال تواند برسد و مکاتب گوناگون هم روش
خواهد باشد، يا روش هر چه میو  ما که اصل را بر رسيدن به خدا بگذاريم

، راه را درست برويم نتيجه برسد يا نرسد، مهم اينکه اصل را بر روش بگذرايم
 تای اينها الزم است. نيست؛ يا اينکه هر دو

  
  پاسخ:

های در مکاتب، روش فالن، در ادبيات اين معنای روش که اينجا آمده، روش
تربيت نفس به معنای همان سبيل است. سبيل در ادبيات تربيت نفس يک معنای 

ها ما را با معنای تعريف سبيل تطبيق ها و يا سبيلخاصی دارد و اگر اين روش
ندهد،  ست؛ اما اگر تطبيق به معنای سبيلاست، درست ابدهد، بله اين قابل قبول 

اينجا از بيخ و بن راه اشتباه است و ما را به خدا هم نخواهد رساند. در ادبيات 
تقيم مسدينی ما، يک صراط مستقيم داريم، اول آن بايد روشن بشود. صراط 

معوج و اعوجاج و زاويه و  راهی است منحصر به فرد، راست و هيچ کج و
چيزی در آن نيست. راهی است بسيار نورانی وکوتاه و به طور قطعی آنچه که 

های گاه راهرساند، همان خدای فطری است. آنراه صراط مستقيم به خدا می
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دبيات اين راه سبيل است، که در ا ،خواهد به خدا برساندديگری که ما را می
قيم منتهی به صراط مستقيم باشد و اگر منتهی به صراط مست هست کاوقتی سبيل 

نباشد سبيل نيست. بال تشبيه، بالتشبيه، مثال يک جادۀ شاهراه اصلی اتوبانی 
ها، ، روستاها، شهرستاننیاست که راه اصلی است. در کنار اين جاده طوال

رويم، دارد. آن وقت تابلوهايی که ما در مسير میهای گوناگونی وجود بخش
 يا برعکس ؛گويد راه شهر فالن، راه روستای فالن، راه بخش فالنها میآن

رود، بيست کيلومتر دوباره از اين جاده راه اصلی در سبيل می اگر کسی مثال  
جادۀ به و خواهد حرکت کند رسد. اگر کسی از آن شهر میتا به آن شهر می

اصلی بيايد، يک راهی را رفت، رفت، رفت، يکهو آخرش به درۀ کوهی 
بست. يک راه بنگويند، بناين را می .رسيد ای مثال  به يک رودخانه ،رسيد
روستا نيست. راه آن روستا، آن راهی است که وقتی شهر يا راه آن  ،ستابست 

راه اصلی متصل از آن روستا حرکت کرديم، مستقيم ما را بياورد به شاه
رود، می صدها راه فرعی دارد، میگوييم راه فالن روستا. وااَل بکند.آن را می

ربطی به راه ندارد  ]جای ديگر[.خورد به رود، میخورد به روستای همسايه؛ می
 گوييم راه فالن روستا. مین و

لَْمُأَُ»صراط مستقيم يک راه بيش نيست. قرآن صراط مستقيم را می فرمايد: 
ُ َُوَأن  ب ين  ُم  و  ُلَك ْمَُعد  نَّه  يَْطاَنُإ  واُالشَّ لَيْك ْمُيَاُبَن يُآَدَمَُأْنُاَلُتَْعب د  َأْعَهْدُإ 

ْستَق يمُ  ُم  َراط  ون يَُهَذاُص  در هر جای قرآن ما به واژه صراط مستقيم . 1«اْعب د 
                                                           

 آيا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شيطان را نپرستيد، که او برای شما دشمن آشکاری است؟ -1
 61و60و اينکه مرا بپرستيد که راه مستقيم اين است؟ سوره يس، آيه 
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 خالصانههای گوناگون آن را يک عبوديت برسيم، خواهيم ديد که به عبارت
يعنی خود آن سير  ؛شود صراط مستقيم. آن میاست مخلصانه معرفی فرموده و

و اين صراط مستقيم در عالم دست  ]وجود دارد[ عملياتی خودش، در داخلش
 دست پيامبر خاتم و اهل بيت عصمت و طهارت او عليهمهيچ احدی نيست، ااَل 

َراَطُ»السالم. اين صريح قرآن است.  ُالصِّ نَا ينَُُاْهد  َراَطُالَّذ  ْسَتق يَمُص  ُالْم 
مُْ . السالمها عليهمما را به آن صراطی که نعمت دادی بر آن. 1«َأنَْعْمَتَُعَليْه 

انحصار است. دست هيچ احدی نيست و غير اين که اگر به اينجا در اين  يعنی
عبوديت است و اين عبوديت با آن تفاوتش در  . هر دونرساند اين شيطان است

 ، اين صراط خيلی مهم است. ]است[ ن به آن که خواهد رسيدرسيد
شود که بندههايی است که ابليس ملعون، وقتی از گناه نااميد میاين يک اشتباه

سازی با های مشابههای مثبت و از راهآيد از راهمی ،ای را به گناه وارد بکند
رسد، میاين راه که میانتهای کند تا در نهايت انسان بندگی خدا، وارد می

های جالبی در اين . روايتاست بيند که به غير خدا رسيد،که به ابليس بوده
السالم را دست را نگيريم به بيت عليهماهل ما دست اگر خصوص داريم. واقعا  
  آموزند[!]می های باريکی را دارند به ماچه نکته !کجاها خواهيم رفت
م:ُإّنُإبليَسُقالَُ»فرمايد: سلم می له وآ ليه واّلَله ع یپيامبر اکرم صل ُأهَلكت ه 

ُ نوب  ،ُفأهَلكونيُبالذ  ُذلَكُُباالست غفار  ُرأيت  ُُمأهَلكت هُ ُفَلّما باألهواء 

                                                           
 7و6ما را به سوی صراط مستقيم هدايت فرما. سوره حمد، آيه -1
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هَتدوَنُفَلُ مُم  مُيَحَسبوَنُأُنّه  خود اقرار اين ملعون به اذن  1«يستغفرونفه 
همين جور است. را آشکار کرده، اگر خدا بخواهد  خدا باالخره يک رمزی

ُفأهَلكونيُباالست غفارُ »گويد: چه می نوب  مُب الذ  بينيم مردم را، ب« أهَلكت ه 
پيروان دين اسالم را، دين قرآن را، که هر وقت، يا هر انسانی که دين فطری 

آيد، برای دارد، به خدای فطری رسيده، که آنجا هم بحث عقل پيش می
ها را شان آنفطرت و شانه، عقل درونقاصرين که دين حضرت به آنها نرسيد

ها را به من خواستم اين علی ای حال ؛کشاند، به تناسب خودشبه عبوديت می
به وسيله  دها مرا هال  کردنوسيله به گناه انداختن هال  کنم، پس آن

ُذلَكُ»استغفار.  شود. من هی اينها را به آهان! ديدم اين طور نمی« فَلّماُرأيت 
 راه مستقيم، راه صراط، راه سبيل ،ياندازم، آنها هم به هدايت پيامبر خداگناه ب
منين و همۀ اين سيستمی که در نظام اسالمی يا نظام عقلی هست، اينها را ؤو م

مرا « أهلَکوني»با استغفارشان  ؛کننداستغفار می ،کندار میدبي ،دهدتوجه می
مُباألهواءُ »کنند. آن وقت من چه کار کردم؟ هال  می  ،«ءهواأ» ؛«أهَلكت ه 

تر از اين گناه را،که گناهان ظاهری که انسان متوجه آن میيک معنای وسيع
ممکن است، در هوا ممکن است که انسان با راهنمای « ءهواأ». در دارد شود

گاه چی؟ درونش خالی از خداست. ابليس کارهای خوبی هم انجام بدهد، آن

                                                           
ـــتغفار با مرا آنان و افکندم هالکت به گناهان با را آنان گفت: من ابليس -1  کردند. پس هال  اس

ين ديــدم، ــان چون چن ــه را آن فرقــه هــا ]بــدعــت واســـطــه ب ــاگون[  عقــايــد و هــاو[ هوس]ى  گون
ــه ــداخــتــم؛ هــالکــت ب ــــورت[ خــيــال ايــن ]در زيــرا ان ــافــتــه کــنــنــد رهمــی ص ــدي رو،  ايــن از و ان
 87، ص1الترغيب والترهيب ، ج .کنندنمی استغفار ديگر
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مُ»فرمايد اين رمز شيطان را، ر واقع پيامبر خدا مید ،گويدخود شيطان می فه 
ُفَلُيَستَغف روَنُ هتَدوَن مُم  ُنّه  ُأ ها دلخوش پس در نتيجه اين ؛«يَحَسبوَن
شده هستند، و هرگز استغفار هدايت دارند که کارهای خوب انجام دادند، اصال  

 عالم حقيقتگاه که لحظه مرگ رسيد، ديگر عمر تمام شد، آن .کنندهم نمی
اش شيطان بوده و هوس بوده و چه خبری از شوند همهباز شد، اينها متوجه می

های باريک اينجا است، وقتی انسان دست به دامن نکته !هدايت و عمل به دين
اهل بيت عليهم السالم بکند يک همچنين تلنگرهای جدی و بيداری ايجاد می

و جور کنم، پس  عتی خودم را جمکند. اگر اين طور هست، منم چقدر بايس
السالم دست به دامن اهل بيت عليهم ؛مطلب خيلی مهمی بوده مراقبه و محاسبه
ساز بوده، چه روشالسالم خيلی سرنوشتانس با ايشان عليهم ،خيلی مهم بوده
اين انسان  رایهای مختلف دارد بای را اين ابليس ملعون به صورتهای پيچيده
 . کندايجاد می

َُهَواهُ »اين صريح خود قرآن است  لََهه  ُاتََّخَذُإ  لََههُ »آهان! اين  1«َأَرَأيَْتَُمن  « إ 
دهد. کنند همان خدای خودش را هوای خودش قرار می را شايد بعضی معنا

دهد. اين يک نگاه يعنی همان هوا و هوس خودش را، معبود خودش قرار می
ی بعضی از بزرگان خيلی به ما روشنايابتدايی درست است؛ اما يک نگاهی که 

لََههُ »د، اين همان نفرمايدهدند، میمی همان اله فطری خودش. الهی که يعنی « إ 
جنود  ايناش، اين شيطان ملعون، رفت، همان خدای فطریبايد دنبال او می

                                                           
 43سوره فرقان، آيه آيا کسی را که هوس خويش را خدای خويش گرفته نديدی؟ -1
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مُْ»، ]کردند[ های پيچيده، اغواابليسی، با چه بازی َّه  يَن ها را اينطور ، چه1«أَل ْغو 
 ؛عمل به دين و شود دينصورتش می ؛شود هواآوردکه درونش میمیبازی در
. فلذا اگر در دنيا کسی ادعا کندکه من بدون راه ]است[ ها درونشهمۀ اين

رسد؛ اين عين راه شيطان السالم، بدون راه امامت، راه خدا را میاهل بيت عليهم
بانی م و ت شيعه بحث امامت يکی از اصولاست. بيجا نيست که در اعتقادا

های مفصل عقلی، قرآنی اصلی فکری ماست. يک چيز تعصبی نيست. بحث
ای که در اين ، پس مراقبه]است[دارد که مطلب خيلی از نظر فطری بديهی 

 داری است. نگاه هست يک مراقبۀ جهت
 

 ؟که ما در صراط مستقیم هستیم یا نهعالمت این
َعلىُوُالَّذیُ»فرمايد: له به موال عليه السالم میآ اّلَله عليه و یاکرم صلپيامبر  يُا

ُالبَريَّة َُجميع  َُعلى ُاصَطفانى ُو ة  ُب الن ب وَّ چه قسم غليظی هم  ،2«بََعثَنى
، يا علی قسم به آن حقيقتی که مرا به نبوت مبعوث کرد کند[]ياد می حضرت

لَوُ»خورد. ، به آن حقيقت قسم میو مرا بر همۀ مخلوقات هستی انتخاب نمود
ُذل َکُم نهُ  ُماَُقبَلُالّلَ ُتَعالىُالَفُعام  َُعبََدالّلَ َُعبدًا ر يک نفر اگ« َانَّ

                                                           
ْمَُأْجَمعينَُ» -1 َّه  يَن ت َکُأَل ْغو  زَّ « .به عَزتت سوگند ، همه آنان را گمراه خواهم کرد»گفت: «. قاَلَُفب ع 

 82سوره ص، آيه
ا را هزار اى خدنمود اگر بنده يا علی قسم بآن کس که مرا به پيامبرى برگزيد و از تمام مردم برترم -2

سال عبادت کند از او نخواهد پذيرفت مگر با واليت تو و واليت ائمه از فرزندانت و واليت تو پذيرفته 
 199، ص27، جبحار األنوار. شود مگر با بيزارى از دشمنانت و دشمنان ائمه از فرزندانتینم
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اليَُ»هزار سال بندگی بکند، خدا از او قبول نخواهدکرد،  اليَت كَُوُو  ةُإاّلُب و 
ك لد  ُم نُو  ائمه واليت  ،مگر به وسيله واليت تو، يعنی صراط مستقيم« األئَمة 
اند، اما متصل به اند، سبيلها درستالسالم از ولد تو. پس عبادتاطهار عليهم

که آيا ما در صراط مستقيم هستيم گاه عالمت ايناين صراط مستقيم باشد. آن
ست، معيار آن ارود، درست يا غلط يا نه يا سير سبيل ما به آن سمت می

ُ»چيست؟  اليَتَکُالت قبَل  ُو  ُاالَُوُا نَّ ُم نَُاعدائ َکُوَُاعداء  اّلُب البَرائَة  ُا  ئ َمة 
ک لد  ست که آيا در اين راه با دشمنان است، عالمت ااين يک نشان . «م نُو 

 ،ددار موضعيت، اينجا به نام ائمه آورده است که اينجا از اوالد تو ائمهو تو 
از آن تبری اين ها تبری بجويد به آن ،نفرموده فقط اوالد تو، ائمه از اوالد تو

لُظال مُ »واليت قبول خواهد شد. اول  ُالَعنُاوَّ مَّ  از ،را بايد داشته باشد« الّله 
ُ»آن  الّلَ َُعَليَکُياُاباَُعبد  َلم  گيرد. اتصال بکند و از آن از واليت بهره ب« السَّ

چقدر سيستم دقيقی ما در زيارت عاشورا و اين سيستم حکومتی زيارت عاشورا 
 داريم.
ب َلنا»ترتيب پس آن رواياتی که آمده که به اين  ْمُس  َّه  يَن هر کسی را به ، 1«لَنَْهد 

ها، تعداد نفوس و يا در بعضی جاها انفس، سبل هست برای رسيدن انسان
باشد.  اّلَله که اين منطبق بر سبيل  ]است[ ها به خدا، اين به شرطیفطرت انسان

ندگی زرگوار در مسير بفرض بفرماييد يک کشاورزی هست، کشاورز ب مثال  
                                                           

َُّهْم » -1 َ لََمَع الُْمْحِسنينَ َو الَّذيَن جاَهُدوا فينا لَنَْهِديَن و آنها که در راه ما )با خلوص نيَت( «. ُسبُلَنا َو ِإنَّ اّلَله
سوره عنکبوت،  .شان خواهيم کرد و خداوند با نيکوکاران استهای خود، هدايتجهاد کنند، قطعا  به راه

 69آيه
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رود در کشاورزی خود شب خدا بر اساس صراط مستقيم به واليت، حاال می
خواهم برای برای اينکه می ، ]بلکه[برای سودجويی و روز خالصانه، نه صرفا  

خواهم نظام اسالمی، صادراتش را با می ؛نظام اسالمی يک خدمت توليد بکنم
 وخواهم روزی مردم می ؛ا در دنيا معرفی بکنمهای زيببندیترين بستهمرغوب

. دردش يک چيز ديگری است. أنيازهای تغذيه مردم را ت مين کنم، بار  اّلَله
ای از اين کار فعاليتش که بيل داشته بسا در يک نقطهگاه چی؟ ایخوب،آن
شود، اين سبيل است کند، از درون فطرت کشف میزده خدا برايش باز میمی

های ويژه تربيتی نديده، برنامه]دوره[ ديگر. بله، نرفته مراکز تربيتی خاص 
رود در داند، اما راهی را که مینمی نکرده، دستورات پيچيده سنگين را اصال  
ای ، برای يک گربهدهد[]انجام می صلسبيل است و از همان جا يک عمل خا

]غذايی نجس يک حيوان برای  !دانینمی ،ختدر همان باغ يک گوشتی اندا
 ای اين فطرت اينجا خدا برايش باز بشود. در چه لحظه !دانینمیانداخت[، 

خواهم در توليد، امر گويد من میيک صنعتگری در صنعت خودش می
تقيم صراط مسبه اين سبيل است؛ اما  ]انجام دهم[. واليت، امر صراط مستقيم را

منين خدمت ؤخواهم برای مردم خدمت بکنم، برای ممیمتصل است. من 
ُ بکنم، کاری بکنم که نشان بدهم که فقط اين مسيحی ز ها نيستند که دارند پ

و  مان، کيفيت کارمانما هم کارهای ]هستيم[. دهند که ما چنين و چنانمی
که میها بسا در يکی از چکشاش ایهمه ]اين باشد[؛ نيتش غيره ]کم نيست[.

بندد، در همان جا توحيد برايش باز بشود. البته ها که میکوبيد، در يکی از پيچ
های شود با توحيدی که اهل معرفت از راه مجاهدهتوحيدی که برای او باز می
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های مراتبی جای خودش محفوظ است؛ اما باالخره روند تفاوتسخت می
را در آن لحظه گرفت و تمام زندگی اش خوشا به حالش. تمام عمرش را، بهره

های بعد، راه برايش ديگر هموار شد. خوشا به حالش. خلقتش در عالم آيندهو 
 ها. اند همۀ اينسبيل

مه شب، سحر که همه در خواب استراحتند، جارو نييک بزرگواری صبح زود، 
]را جارو  منانؤهای مها و کوچهخواهم خيابانمی :گويدرا برداشته رفته، می

 در فضای ا  آيند، در کوچه تميز صفا کنند. تمامشوند میصبح بلند می کنم[؛
از اين  برای بعضی .بندگی خداست با يک روش ديگر، با يک سبيل ديگر

شودکه چه مراتبی از معرفت را در ها که مواجه میآدم با بعضی از آن عزيزان،
 ها دارند که آدماحواالتی بعضی از اين. است مند شدههمان جاروکردن بهره

  تعجب ميکند.
 

 تحّدی به دشمنان اسالم
ور طهای اجتماعی هم همين به هر حال اين از حيث اعتقادی، از حيث واقعيت

ابررسانه در  ،های مختلف دنياکنند در قسمتها که اين همه ادعا میهست. اين
ترين ، قوی]در اختيارشان است[ امکانات تبليغ برای دنيا ،اختيارشان هست

درد بخور برای جامعه به  اتآخرين توليد؛ ]پس[ امکانات دست اينهاست
گوييم خود نهج البالغه را، يک دهم در دهند. ما نمیببشری را به دنيا ارائه 

 ی ]ارائه بدهند[.حد نهج البالغه را ارائه بدهند به دنيا. يک خروجی واقع
گوييم گوييم شهدای عاشورا را، نمیالسالم را، نمیعليه امام حسين گوييمنمی
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ها را ارائه بدهند. اين شهدای عزيز در جنگ و در انقالب را، که عاجزند اين
ه ک اها را ارائه بدهندکه آقا مکتب ما، تشکيالت ميک دهم آن ،يک نمونه
 و هاها، برنامهرياضتها، با اين مراقبه ،رساندکنيم ما را به خدا میادعا می

شان آن محتوای و شانادعای فالن و فالن، خوب ارائه بدهيد ببينيم آن الگوی
افراد ساده لوح را و روند ها میگاهمخفیبه دهند؟ چرا چيست. چرا ارائه نمی

های عينی جامعه و از کنند. از نظر واقعيتدهند و از آن استفاده میفريب می
 له وآ اّلَله عليه و یصلپيامبر ما  است. ، قرآن خاتم کتب اديانفکری نظر مبانی
ها را باز کرده، ايناست. در قرآن اشاره کرده، مشت اين ءخاتم تمام انبيا ،سلم
کنند، کتمان کتمان حق می ،شانبه اصطالح علمای ،شانجور علمایها چه

های های دورانحکومت و هاحق کردند، چگونه فروخته شدند برای قدرت
بست است. اين راه بن ؟برساند خواهد انسان را به خداکجا می هاخودشان. اين

رسانيم. بله، صورتی به خدا است؛ اما اين ها نيست که شما را به خدا میاين
ها با لوح نباشد و اين را توجه پيدا بکند از اينانسان اگر يک خورده ساده

فرمايد که پيامبر ای است که به صراحت قرآن می. يک آيهال بکندؤبصيرت س
 ؛کنيم من و تابعين من، در بصيرتفرمايد ما شما را به خدا دعوت میخدا می
مان بصيرت است، با عوام فريبی نيست. بله، خدای متعال انسان را ما روش

ا دوری آفريده، اين عظمت شگفتی انسان است؛ اگر برای چيزی تمرکز پيط
انسان يک ) بکند، مراقبه بکند، که مراقبه متمرکز حتی به يک سنگ سياه باشد

شود. استعدادهای او در آن مسير تقويت می (موجود عجيب و غريبی است
شود؛ که اين شياطين هم از آن وقتی تقويت شد يک آثاری از آن ايجاد می
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کند اين انسان در می کنند و تغييری که پيداآثار از تمرکز، سوء استفاده می
های خورد. اينجاست که پيچيدگی حيلهول میگبعضی از مشاهدات از آنجا 

   .شودروشن می شيطان و اهميت و ضرورت تمسک ما به واليت و مسير واليت
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 جلسه بیستم
  

 بیستمجلسه 

 رابطه اراده انسان با قدر اشیا
 معنای تسبیح
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ْحَمِن  ِ الرَّ ِحيمِ بِْسِم اّلَله   الرَّ
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َو َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيمِ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. نَستعيُذ بِاّلَله
َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ  داَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ اَللَـُهمَّ الَْعِن ، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلِکَ ، د َوآِل ُمَحمَّ
  َجميعا  اَللَُهمَّ الَْعنُْهمْ ، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ ، الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيْنَ 

 ْ ِ َربِّ ال ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ حيمِ بِْسِم اّلَله ْحمِن الرَّ ينِ  عالَميَن الرَّ اَ  ِإيَّ  مالِِک يَْوِم الدِّ
راَط الُْمْستَقيمَ  نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعينُ  ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب  اْهِدنَا الصِّ
الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

ُ
 ؟ دشوجمع می، اشیا اندازه داشتنانسان چگونه با  سؤال: ارادۀ
. نمکاين بود که من اراده می، االتی که عزيزان فرموده بودندؤيکی ديگر از س

. طبق آن آيه هر شيئی اندازه دارد. اين اراده خودش يک شیء است، خب
 ؟شوداين چطوری باهم جمع می؛ خداوند به اندازه مقدار معين فرستاده است

که علت و معلول در نظام آفرينش خود نيا اي. چون اراده ميدان وسيعی دارد
خود معلول يک ، خود علت يک شیء هست، اثرپذيری هست ودارای اثر 
د توانپس اين چگونه می، اندها به اندازه آمدهطبق اين آيه اين. شیء هست

اگر سؤال را درست فهميده باشم که ؟ قانون عليت خودش را ظهور بدهد
تاآن بزرگوار بفرمايد که سؤال درست بود عرض کردم آنجا عزيزان بنويسند 

 . اينکه بنده برداشت کردم از سؤال اين بود؟ يا نه
يعنی ؛ دشود مطرح کرطور میتقريبا اين، اگر اين سؤال را يک خرده بشکافيم

ا ای است که وضعيت بيشماری پيدکه اراده يک قوه، تر از اينيک خرده غليظ
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 ،هرچه بخواهد بکند ، گوييم ديگراراده میاسمش را . محدود نيست، کندمی
گوييم باالخره اين از آن طرف ما می. انجام بدهد که وضعيت بيشماری دارد

اينجا نوعی تناقض به . يک چيزی هست و هر چيزی هم محدود به اندازه است
 . رسدنظر می
 

 :جواب
ک يشود خود اين مي، گوييم بيشمار هست وضعيت اوکه میخود اين اوال   

اين هم يک . ای است در آيات الهیمعنای اندازه يک معنای گسترده، اندازه
بت[ به بيشمار ]نس، گوييماينکه ما بيشمار می. بيشمار هست، جور اندازه هست

در ، شودنهايت تصور میبی شود و بلکهظرفيت محدود ما بيشمار تلقی می
، االترکند بلکه بصحبت میو قرآن هم با واقعيت دارد  -حالی که در عالم واقع 

  .محدود است، ما بينهايتِ  و ما بيشمارِ  -کندبه حقيقت دارد صحبت می
تواند قطرات اقيانوس را بشمارد مثال  فرض بفرماييد اآلن هيچ انسانی نمی

ولی . است فوق تصور، نهايت استبی گويدغيرممکن است و لذا راحت می
محدود به شمارش عدد معينی ، انوسدر عالم واقع دقيقا کل قطرات يک اقي

های يک صحرای کوير وسيعی ريگ. شودنهايت تصور میبی برای ما، است
اما آيا در عالم واقع . نهايتبی گوييمکه خيلی راحت می، ستابرای ما بيشمار 

يا حتی آخرين نقطۀ عددش در عالم واقع مشخص است ؟ نهايت هستبی هم
واره آ، ف و حيران ماندهای عاَل دريا در تختهيک نفر در وسط ؟ که چقدر است

آيا واقعا  همه  اما. زمين آب هست ۀهم، بيندنهايت میبی آنجا زمين را، مانده
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]در عالم واقع بله هست[ اما برای ؟ نيست زمينخشکی در ؟ زمين آب است
 ُ که در در حالی. انتهای آن آب است و نهايتبی رد بينش بينايی او ديگر تاب

]يک نفری که[ در وسط صحرا ، طور صحراهمين. طور نيستواقع اين عالم
 ال  آيا واقعا  روی زمين کُ . خب همه جای پهنای ]صحرا[ خا  است، گم شده
بی تازه همۀ اين. رسدنهايت میبی بيند بهيا انتهای نگاه او که می؟ خا  است
ا هم جمع کنيم نهايت در آن دريا را ببی نهايت درآن صحرا و؛ بینهايت او

-ها يک غبار به حساب نمیکره زمين در نظام کهکشانکل ، بشودکره زمين

اين مربوط به کوچک بودن من است که يک ؟! بگوييم شمارش ندارد !آيد
من آن را ، دارای اندازه استو  چيز محدود را که در عالم واقع محدود است

 . يک امر حقيقی نيست، پس بيشمار. بينمبيشمار می
اين از ، لهب، تواند بکندکند هر چه بخواهد میاراده من وضعيت بيشمار پيدا می

اما در نگاه عالم واقع و عالم حقيقت اين اراده محدود است به ؛ نگاه من است
 ،آن همان شماره اوست. کندهايی که پيدا میآن خواستهو يک اندازه خاصی
ا مقايسه دنی مرا با يک ميله چُ مثال  فرض بفرماييد يک فنر  . اندازه قدر اوست

اما يک  ؛قابليت ارتجاعی ندارد، شکنداين ميلۀ ُچدن ضربه تا بخورد می، بکنيم
ديگر ، شود فنرمی، فنر قابليت ارتجاعی دارد همين که قابليت ارتجاعی دارد

ده ، دو درجه است، حاال اين شمارش درجه ارتجاعی او. ميله ُچدن نيست
باالخره ديگر برای آن اسم ، صد درجه است، ه استپنجاه درج، درجه است
گوييم که اين قابليت فنر مثال  االن ارتجاعش دو درجه . نمیکندفنر صدق می

، ها تفاوت دارداين، دنشود ميله چُ می نه ديگر آن وقت، هست ديگر فنر نيست
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يعنی فنر بودن در فنريت . در فنر بودن دارای اندازه هست، که فنر شدهمين
، آن اندازه همان است که او را از ميله ُچدن جدا کرد، شد يک اندازه، خودش
 . ازآن جدا شدکامال  اين 

ُاَليَْعَلمُ ُوَُ»: فرمايدخوانيم که میيا مثال  در قرآن می ُالَْغيْب  َُمَفات ح  َهاُع نَْده 
ُوَُ َُوالْبَْحر  َُماُف يُالْبَرِّ َوَُويَْعَلم  ُه  الَّ ُم ْنُُإ  ُيَْعَلمُ َماتَْسق ط  الَّ ُإ  ُاَلَُُهاُوََُوَرَقة 

ُوَُ ُاأْلَْرض  ل َمات  ُف يُظ  ُوََُُحبَّة  ب ين ُُاَلَُرْطب  ُم  ُف يُك تَاب  الَّ ُإ  1ُُ«اَلُيَاب س 
ُ»خب  ُالَْغيْب  فرمايند منظور از مفاتح کليدها حاال می. نهايت استبىُ«َمَفات ح 

عالم آفريده که ، هزار انخدا هزار: فرمايدحضرت می. ها باشدباشد يا خزينه
، نهايت است، بیخب. کنيممی آن اين عالمی است که ما زندگیترين پايين

اما در عالم واقع اندازۀ او معين ، خارج از تصور است، خارج از شمارش است
َها».ُ«ع نَْدهُ »، است در محضر خدا ؛ نهايت استبی اين اندازه، خب «اَلُيَْعَلم 

وَُ»اما  ُه  الَّ َُوالْبَْحرُ ». نجا باالخره اندازه معين دارددر آ«ُإ  َُماُف يُالْبَرِّ  «َويَْعَلم 
و در  هر چه که در دريا است، نه فقط شن، يک نفر بيايد بگويد، خب بسم اّلَله 
، تواند بگويد که فالن قدرنمی احدی؟ چقدر ما جرم آنجا داريم، زمين است

ميليارد به  يک، و بحر رَ در بَ بگويد مثال  ، تواند بزندحتی تصور حدسی هم نمی
ُ»اما ، نهايت استبی پس اين. اشياء داريم توان يک مليارد عدد َهاُإ الَّ اَلُيَْعَلم 

وَُ ُم ْنَُوَرَقةُ » . آنجا اندازه دارد، داندمی فقط او«ُه   ،بسم اّلَله ؛ «َوَماُتَْسق ط 
                                                           

هر چه را که در بيابان و نزد خدا است خزينه هاى غيب، و نمی داند آنها را مگر خودش، و می داند  - 1
و دريا است، و نمی افتد برگی از درختان، مگر اينکه او از افتادنش با خبر است، و نيست دانه اى در 

 59ه سوره انعام، آي ؛تاريکی هاى زمين و نيست هيچ ترى و خشکی، مگر اينکه در کتاب مبين خدا است
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یم هاهايی را که از درختيک نفر ادعا بکند که من همين اآلن کليه برگ
 علم !اّلَله بسم، خب. توانم بگويم چندتا استتعدادش را می، ريزد زمين
بيشمار ، نهايت است! بیتواندنمی قدرت خودشو با همه تشکيالت  )امروزی(
َها»: فرمايداما می، است ُيَْعَلم  الَّ َُواَلُ». اين در عالم واقع اندازۀ معينی دارد «إ 

ُ ُاأْلَْرض  ل َمات  ُف يُظ  َُحبَّة  َُواَلُيَاب س  ره يک قط، حاال ما دريا «َواَلَُرْطب 
-ها را جمع کنيم که اندازه چقدر مینم نم يک اقيانوس و اقيانوس، گفتيممی

ُ» اما !حساب کند پيدا بکنيم بتواند اين رارا احدی  !بسم اّلَله  .شود الَّ ُإ  ُف يُك تَاب 
ب ين ُ  .ُ«م 

؛ کندیبيشمار وضعيت پيدا م، که ما بگوييم يک ارادهپس بنابراين صرف اين
آيه  آن و تواند قابل مصداق آن روايتاش چگونه میپس بنابراين اين اندازه

لی خي. اما در عالم واقع ]اندازه دارد[. نگاه کوچک ما بيشمار است درآن ، باشد
هم  ؛خودش يک اندازه است، هم اين که بيشمار است به نگاه ما؛ جالب است

باالخره اندازه دارد و هم اين که اصال جنس اين اراده اين که در عالم واقع 
؛ های خاص خودش را داردگيریکه دوباره در آنجا باز يک اندازه، چيست

 که حضرت موسی به فرعون َقالَُُ: فرمايدچرا که قرآن يک معنای دقيقی می
گر فرمايد[ که برای فرعون ديعقلی واضح ]می، منطقی، يک چيز خيلی فطری

يَُقاَلَُرب نَاُالَّذُ »: گويدانه نشود که نفهميدم حضرت موسی چه میفردا به
َُهَدى ُث مَّ َُخْلَقه  َُشْيء  َُخْلَقهُ »1ُ«َأْعَطىُك لَّ َُشْيء  ُك لَّ هر شيئی در «

                                                           
سوره طه،  .آن داد و سپس هدايتش کرد گفت: پروردگار ما همان است که خلقت هر چيزى را به - 1
 50آيه 
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ُخواصی که الزم است، داردای الزم اندازه، هر موادی که الزم است، شيئيت او
 .و داده تا آن شیء آن شیء شدههمگی را خدا به ا، آن شیء باشد، تا آن شیء

سپس او را هدايت کرده و آن شیء دارای خاصيت شده و در آن هدف خلقت 
پس بنابراين اين اراده هيچ اشکال ندارد . خودش در مسير حرکت قرار گرفته

و هيچ تناقضی هم ندارد با اينکه . درست است، که بگوييم يک شیء است
 . دارای اندازه استبگوييم ، نهايت استبی شیء است و

 
 قانون علیت مذکور درقاعده جاری شدن 

هر چيزی باالخره علت يک چيزی . همين طور است اين قاعده برای علت
باالخره از اين اثرش . ستااثرگذار ، ستاست و در علت بودن دارای اثر ا

 ،اينکه دارای اثر است، استشیء خب خود اين علت . آيدمعلول به وجود می
خاص خودشان را  شیءهرکدام يک ، است شیءخب خود اين اثر هم اتفاقا  

شماری هم داشته بی پس علت ولو اثر. ها دارای اندازه استهمٔه اين. دارند
باز همان بحث ، د و آن را به وجود آوردکنخواهد وارد چيزی می که بر، باشد
اقع اثرش محدود در عالم و؛ شمار است به نگاه ظرفيت فهم ما؛ بیمانقبلی
 . هم ازجهت کيفی و هم از جهت کمی. است

خيس کردن ؛ خيس کردن خا ؛ آب علت است برای خيس کردن پارچه
يک شیء است و اين خيس کردن ، اينکه علت است. اين علت است، هاميوه

اين آب در . اين محدود است، شودگذارد يک علت حساب میکه اثر می
دن در بري، اغ کردن يک چيزی علت نيستدر د ولی خيس کردن علت است
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خب علت داغ ؛ آتش علت است. علت محدودی است. چيزی علت نيست
تازه ما . نهايت نيست، بیدارد تعلت محدودي؛ سوزاندن است؛ کردن است
نهايت باز هم در عالم ماده محدود بی اين. گذاريمنهايت میبی فرض را بر
اقيانوس را ما فرض بکنيم که بيايد و . اش هم اندازه داردمقدار کيفی. است

ا را همه ج !نسبت به فضای محدود ما بله. انتهايی دارد، همه جا را خيس بکند
. اما در عالم واقع يک حدودی دارد !کند و تمامبرد و حل میشويد و میمی

ين در چند قدمی ا، اگر اين اقيانوس را ما جاری کنيم برای کل منظومٔه شمسی
در عالم واقع اين اثردهی و عين همان است . شودشود و تمام میمی نابود جوَ 

 رآنچراکه ق. اما تناقض نيست؛ پس همٔه اينها کامال  درست است. اثرپذيری
آن ، را آن کرده استشیء آن  [کههايی ]علت در عالم واقع آنفرمايد می

  .ه استکرد ای بود که آن شیء را آن شیءآن اندازه، ها و آن صفاتويژگی
 

 هر موجودی تسلیم محض قوانین خودش است

آرام  شاءاّلَله کنيم که ديگر انخب همين پاسخ را از نگاه ديگر باز بحث می
مان در اين بحث جبرکه جلسات قبل ما مشکل. بشودبندی اين بحث جمع آرام

نفس انسان است که اين ؛ آيداين ارادٔه انسان است که می، هم عرض کرديم
گذاريم موقتا  اين انسان را کال  می، مانما فعال در اين پاسخ. کندکاری میشلوغ

کل  .اين انسان برود بيرون چند دقيقه موقتا  . کنار در اين جامعٔه عالم هستی
هرچه به ذهنمان زور  !اّلَله خب بسم، موجودات عالم را اگر ما نگاه بکنيم

؟ ب کجاخ، هٔه جبر پيش بيايدفشار بياوريم که در يک موردی شب، بياوريم
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 ،غير اين باشد. اتفاقا  برعکس خواهد شد؟ ستهکجا ديگر شبهٔه جبر 
حت ی تئبينيم که در عالم هر شيچون می؟ چرا؟! گوييم چرا اينطور شدمی

. شاکند موجوديتقوانين ساختار خودش برقرار شده و امتداد پيدا می
ای و ذره. او اين برقرار شده استش به اتکای آن قوانين حاکم بر اموجوديت
شیء  آن، شود يا آن شیءاين فاسد می، ای از اين قوانين فاصله بگيردلحظه
شق ی به لحاظ عئتسليم محض قوانين خودش است و اتفاقا  هر شي. شودنمی

خواهد تسليم آن قوانينی که آن شیء با عشق تمام می، ذاتی خودش به خودش
سئله م اينقدريعنی ؛ تا از وضع موجود به هم نريزد را آن شیء کرده است باشد

 اين فعل، هااين کنش و واکنش. دهدمی نشان عکس العمل ولذا. محکم است
 یئيش هر، ان واقعيتبحال و با ز با زبان، و انفعاالت که در عالم علم وجود دارد

و . خواهم در وضع خودم موجود باشممیمن دهد که می نشانعکس العمل 
چون کل موجوديتش وابسته ، م قوانين خودش استيعالم واقع عاشق تسلدر 

. تآن شیء نيس، ديگر آن شیء، دبه هم بريز]قوانين[ ای آن لحظه. به آن است
، نيمای وارد کاگر ما به آن ضربه؛ هد باقی بمانداخويخ در يخ بودن خودش می

 دگويان حال میدر واقع در عالم واقع و به زب، دهد[]نشان می العملعکس
 . چون اگر اين نظام به هم بخورد من ديگر نيستم؛ خواهم يخ بمانممی

زبان حال ، حاال اين يک بحث خيلی جالبی است در قرآن و روايات
ان زب]در مورد[ های بعدی اگر توفيقی شد شاءاّلَله در بحثکه ان؛ موجودات

چطور دارد که  ]صحبت شود[ گوی موجوداتحال موجودات و زبان حقيقت
خيلی بحث شيرينی است در آيات و . کندکند و نطق میبا ما صحبت می
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جبر از خب کجا اينجا سؤال . روايات و ادعيه آمده است که از آن بگذريم
 به ما بگويند يک. کندسؤال ايجاد می معکس اين اتفاقا  براي؟ وجود دارد
، يمدار وقتی برمیحاال. ای پر از پنبه است و آن يکی پر از آهن استجعبه
گوييم آقا یم. پنبه خيلی سنگين و آهن خيلی سبک؛ بينيم برعکس استمی

تر از ينبايد سنگ پس اين آهن است اين است که جبر در اينجا. اشتباه کرديد
ليم جاذبٔه زمين ما ديگر تس]در مورد[ . است يک اندازهشان جعبه. باشد پنبه آن

شود و يک وضعی در آن وارد می، عالم هستيم که هرچه جرم هست در اين
آيد و يک چيز خيلی جبرمحض است و تسليم محض هستيم به وجود میاز او 
ک قطعه يکه کند يک کسی کاری میه اگر در دنيا يک جا بگويند ک. به آن

 با فاصلهزمين  از متریيک سانت (پنجاه متر، صدمتر، گوييم ده مترنمی)سنگی را 
ک توانسته ي نيرويی هيچ اعمال بدون، اعمال هيچ نيرويی بدون. داردنگه می

 کنند و همههمه قيل و قال می. سنگ را يا يک شن را در فضا معلق نگه دارد
لم عا !ين چيزینجور اتفاقی است و اصال  امکان ندارد چهمنتظرند تماشا کنند چ

چون ؟ چرا. کندمحققين را به خودش مشغول می. آيد[صدايش ]درمی و رس
ک تواند در فضا ينمی، اين شرايط اقانون اين است که اين جرم دارد و جاذبه ب

تری را ما ک. شوداينطور سؤال برانگيز می. فاصله باشد هم حتی بامتر ميلي
ند بيرون زگوييم پس کی بخار میهی می، آب جوش بشود، گذاشتيم داغ شود

قانون خر آ. آيد برايمانمیخب اگر نباشد سؤال ؟ چرا. تا ببينيم جوشيده است
، فشار وارد در فضای او، جوشد در اين کتریاين عالم اين است که وقتی می

های خيلی ابتدايی عرض بنده مثال. اآلن بايد از سوراخ پس بزند اين بخار
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روی همين اعتماد و همين  ما. از اين برگرديم به جهان علم ديگر کنم کهمی
اسبات مح، اختراعات، اين همه کشفيات، نشيم آفراعتقاد به اين قوانين نظا

 . با اطمينان، با اعتماد، دهيم[]را انجام می دقيق
يقه دق اين انسان را چند. از خودمان بپرسيم بايد پس يک سؤالی است که

اين د در حاال بگويي. گذارداين نفس انسان و خياالت انسان نمی؛ بگذاريم کنار
ن آنگاه اي. عکس آن است؟! که چرا جبر استکجای عالم شبهه هست ، جهان

کند اری میکآن که خيلی شلوغ) انسان را اگر بياوريم با اين نگاه که اين انسان
اين ، خب آن هم بر اساس اين قوانين خلقت ( گويدش میاارادٔه او و منيت

 . ]اراده[ است، يعنی اين اراده تحت قدرت او. اراده اراده شده است
تمام  سؤالبخش تا اين، ث را از يک نگاه ديگر هم اشاره بکنيمحاال اين بح

رصت ف اگر شاءاّلَله تا ان. مورد جبر و اختيار ظاهرا  آخرين سؤالی بود در. شود
 . سؤاالت بعد برسيمبه رسيد 
 

 در معارف به شبهاتبرای پاسخ ، شکستن زندان ذهن
ه ما ک، بوديمش همان قواعد کلی است که عرض کرده انگاه ديگر پاسخ. 1

اول  ،برای اينکه پاسخ به اينگونه سؤاالت را در معارف خيلی راحت بگيريم
اش را نياوريم همه، شودوقتی يک مفهومی گفته می. آن زندان ذهن را بشکنم

ع مشکل ما از اينجا شرو. اصال  امکان ندارد؛ تطبيق بدهيم ]مفهوم ذهنی[ با آن
 هایهيم فکر حرکت کند و برود به عالمزندان را بشکنيم و اجازه د. شودمی
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های ها يا در همين عالم به صورتدر آن عالم. در حد محدودٔه خودش بعد
 . مختلف آن برود و آن را بگيرد و ببيند که واقعيت چه است

 
 عالم است آن نظام متناسب، مختلف هایعالم در شیئی هر

، های مختلفدر عالم یئيشهر اين بود که ، قاعدٔه بعدی که عرض کرديم. 2
ه در ن؛ کنيمما در آن عالم داريم آن را بررسی می. استمتناسب نظام آن عالم 

خدا که  حاال ارادهٔ ، گوييم ارادهوقتی که می. اين عالم که اين سؤال پيش بيايد
َ ديگر جَ  عالم ملکوت وقتی يک در ؛ همان يک قدمی همسايگی ما؛ هعظمتُ تل
آن اراده ، کندای که او در عالم ملکوت اراده میاراده، کندای اراده میمالئکه

 با آن مقايسه بکنم و، کنمای که من اينجا مینه اراده؛ متناسب آن نظام است
ما بايستی اين اراده را در آن عالم و در . جوری ]است[ه خلط بکنم و بگويم چ
 ؟ مالئکه ببينيم يعنی چه

. ريمتر از اين قسمت بگذو سريعيک مثالی عرض بکنم تا مطلب روشن شود 
ريزد در ذهن ش را میاطرح و يک آقای مهندس بزرگواری نقشٔه ساختمان

اين ساختمان که در . خيلی جالب، مجهز، يک ساختمان چند طبقه. خودش
 آنوقتی که از. کند روی کاغذ به صورت نقشهاين را جاری می، ستهذهنش 

همين ، شود به کاغذجاری می، ودست ا، از بازوی او، شودقلم جاری می
ساختمان وضع و تناسب جريان آن قلم را دارد که اصال  برای ما پيدا نيست که 

نظام  متناسب، آيدهمين ساختمان در کاغذ که به صورت نقشه درمی. يعنی چه
همان نقشه را که يک معمار . همان ساختمان؛ کاغذ است در نقشهٔ ، کاغذ
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کشد تا اين ساختمان را درست بکند باالخره سه سال می، آيدبزرگواری می
 يک ديوار. همان ساختمان است، اآلن در اين عالم مادی؛ ساختماناين بشود 
حتی ميليمترش ، دقيق و اندازه. ش هم اين ور و آن ور نشده استاپلهو يک 

 . همان ساختمان است
 رگواری از يکيک بز. اين مثال را ما تطبيق بدهيم با يک آزمايش ساده

کرده  برداریعکس، کردهبرداری شخصيتی از همان لحظٔه نوزادی مرتب فيلم
 برداریعکس، با آن وضع عجيب آلوده به نجس، خب در نوزادی بوده. است

يک خرده بزرگ . ]اتاق[ ای ازيک چيز کوچکی در يک گوشه. کرده است
 ،رده بزرگتر شدهيک خ. برداری کرده استشده و ادا و اطواری دارد و عکس

 تواند درست بنويسد و چهبا قلم نمی. برداری کرده استعکس، ]زمان[ مدرسه
همين طور تا آمده است به آزمايشگاه ، گيردکتاب را چطور می، کندکار می

ی که آنوقت. برداری کرده استعکس، که حاال ديگر دانشمند بزرگی ]شده[
داری برعکس، مانددر زمين نمیديگر گرفته و اش هيجانات گرفته و خنده

. برداری کرده استعکس، و اخم کرده است آنوقت که عصبانی. کرده است
 . حاالت مختلف و متعدد و متضاد، برداری کردهها را عکسهمٔه اين
رود از اول و. را برده به يک اتاقی و نمايشگاه درست کرده استها عکساين 

اال ح. شايد خبری از درون نمايشگاه نداشتهاين آقا هم . تا انتهای اين ]اتاق[
خب  ؟چه احساسی دارد، برای اولين بار بيايد و اين نمايشگاه عکس را ببيند

ه چ. ای استيک تجربه؛ يک واقعيت است؛ يک چيز افسانه نيست که
 ؟! بينداحساسی دارد اين آقا که اولين بار اين نمايشگاه را دارد می
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انديشمند به آن ، کوچک به آن صورت؛ دهای متضاد در متضاچه عکس
ه خند، گريه آنچنان، لباس وضع آنجوری، لباس اتوشدٔه آنجوری، صورت
خب اينجا به ظاهر شايد بيست نفر آدم در اين . يک چيز تماشايی، اينچنين
؟! اما بيست نفر آدم هست اينجا. هرکدام به يک وضعی، شودديده می هاتصوير

اين . همٔه اينها من هستم !َعجب: گويدمی؛ آدمرود اين به خود فرو می
ينی اين بمی، کنیدقت را هرچه بيشتر می. بيندرا می تضادهای خيلی فاحش

آن ، ادتا متضبيست، تمامی اينها سيال است و در تمام اينهادر ی است که «نمَُ»
يک چيز کوچک به آن وضع مثال  شش . های عجيب و غريبهم تضاد
زند[ میخندد و قهقهه ]آنجا می. هيکل پهلوان هشتادکيلويی اآلن يک؛ کيلويی
. ستهبيند يک سيال در همٔه اينها می. جورهکند چاينجا گريه می؛ جوره چ

من نيستم به تناسب آن . اما من هم نيستم؛ ممن، کندهرچه دقت می. نمهمه م
ستم به همن . و نيستم که ديگرامن اآلن . نظاماتی که در آن قرار گرفته است

 هایت که متناسب نظامسحسب آن حقيقت سيالی که در همٔه اينها همان ا
 . تسليم آن نظام بوده است، وضع متفاوت پيدا کرده است، مختلف

يک ساختمان سيالی است که در ذهن آقای مهندس که آنجا ، اين ساختمان
. شدعالم ماده پياده در ، در لوح قرار گرفت؛ از قلم جاری شد؛ طراحی شد

ای که در عقل آقای از آن لحظه، يک سيال واحدی است در عالم حقيقت
آن شد يک حقيقت سيال در ، مدآاز ارادٔه او به وجود ، مهندس به وجود آمد

عالم متناسب خودش  اما همين يک حقيقت واحد در هر. های خودشعالم
 آن ذهن در، ای که در عالم بيرونی هستاآلن همان در و پنجره و شيشه. است
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مده است آچون در و پنجره از آنجا ؛ آقای مهندس هم در و پنجره هست آنجا
نجا شيشه آ. است یاينجا هم حتما آلومينيم، اگر پنجره آلومينيومی است. ديگر

. اينجا هم همان است؛ آنجا شيشه فالن است. اينجا هم مات است؛ مات است
اما همان ؛ همه همان استخب . ]اينجا هم همان[ است؛ است آن]طور[ها پله

همه يک جنس است ، اشو آهن شو در اشو تخته اشآنجا شيشه. هم نيست
سنگی که آنجا در ، ای که آنجاشيشه. ش عقل استاههم. و آن هم عقل است

ير از غ اشوضعيت، ذهن آقای مهندس بلند شود و بخورد به شيشه و بشکند
خود عقل  همه، آنجا فضای اتاق. دبزند و بشکناينجا که شيشه و سنگی است 

در خارج . کاغذ استاش همه، در کاغذ فضای اتاق. خود قؤه ذهن است؛ است
اما فضا  .اش که يک چيز نيستفضا همه. اکسيژن است اشفضا همه، و بيرون

اراده . يک اراده است فقط، مهندسآقای در نظام ذهن آن . همان فضا است
ه شد يک يک دفع؛ دفعه شد بيست طبقه ساختمان کال نيست و يک، کندمی
به  ،چيزی که به شيشه بخورددفعه يک . يک دفعه همه به هم ريخت؛ طبقه

؛ جنس ديگری است؛ اصال  عالم ديگری است. خودی خود خرد شد و رفت
روی همين ساختمان . ساختمان است هميناما همه در . فضای ديگری است
عالم ذهن نظام در ، از آن وضعيتمین درحالی که يک، افتد[دارد ]اتفاق می
امکان ندارد يا اين در آنجا ، در اين نظام بيرون يا در نظام کاغذ، آقای مهندس
 . امکان ندارد
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 ر الهی با توجه به عوالم مختلفَد ارادۀ انسان و رابطۀ آن با قَ 
 عرض کردم ارادهٔ ) ای کردممن يک اراده، گوييم ارادٔه منپس وقتی که ما می

. ييمگوهای پايين را میما همان اراده منظور نيست(، ها که اصال  َجلَت َعَظمتُ خد
ارادٔه يک مؤمنی که خدای متعال ، عليهاّلَله االعظم صلواتاّلَله ارادٔه حضرت ولی

ای که خداوند اراده، مثل جناب خضر، مأموريتی بدهد، ای بدهدبه او اجازه
ارادٔه خيلی پايين از ذات اقدس الهی را ما اين ، ها داده استمتعال به مالئکه

طبيق آورم با اين تارادٔه خودم را می، گوييم ارادٔه فالن مالئکهتا می. گوييممی
طبيعی است که به تضاد عجيبی ؛ خورم ديگروقت به تضاد میآن، دهممی

وييم گای که میاما اگر من ذهنم را ببرم و بگويم اصال  اراده. شومگرفتار می
  .اين نيست، کنمتعريف می آن ای که من ازاصال  اين اراده، عالم مالئکه در
، در همه مراتب وجود دارد، يک ارادٔه جوهری واحد از ذات اقدس الهی !بله
 . خارج از فضای فهم ما است و، است ديگری جوهر ارادی يک چيزیولی 

ها مبانی اين !گوييم عجبمی. خورداتفاقا  اينجاست که به ما يک تلنگری می
در  ،چطور شده شياطين جامعه را در طول تاريخ. فکری و اعتقادی من هستند

 . کنم به اين مبانیخفگان قرار داد که حتی من احساس نياز نمی
. ها زندگی خواهم کردهای بعد با ايناينها مبانی اعتقادی من هستند که در عالم

ها را اينجا در  اينجا باز شود و اينها قرار است اين. چه بدانم و چه ندانم
ست که قرار ني. کيف بکنم، آنجا که باطنش ]است[ و از مرگ به بعد، بکنم

هزاران سال در هر مقطعی آنجا گرفتار . شود بازآنجا به صورت جبری تازه 
 .گذر بکنم و اجازه پيدا بکنم برای عالم بعدی مرحلهاز آن ، بشوم تا يک تکه
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واقعا  انسان را ، کنددم از آيات و روايات و ادعيه دقت میها را وقتی آاين
که خدايا چقدر مرا  !پردواقعا  انسان خواب از چشمش می. داردوحشت برمی
جور ه جامعٔه ما را چ !کنندمشغول می يیهامرا به چه چيز !غافل کردند
 دکور، بيخودی ند که کارهای فرعی و ابتدائی و بيخودیاهسازی کردفرهنگ
دار نقدر جايگاه دارد در زندگی من که مبانی ريشهآمدل ماشينم ، امخانه

هاست که يک اين. آيدساز که اصال  به حساب نمیزندگی ابدی سرنوشت
 . زندهايی را میتلنگر
 

 فطری درست تربیت روایات و و آیات مطالعه نتیجه؛ تسبیح

عه اگر درست مباحث را مطال، تر در اين مباحث فرو برويماگر يک مقدار عميق
، اشته باشيمد تربيت درست فطری، کنيم و پيش برويم و مطابق آيات و روايات

ها دانه تسبيح آن !تسبيح !به به. کندها ما را به يک حال تسبيح وارد میاين
آيد تا يک اسم تسبيح می، اند[]کنار هم قرار گرفته نيست که در يک نخی

ها زندگی چقدر واقعا  ملعون !خيلی عجيب است. امآيد در ذهن فوری آن می
ا يک صدتا دانه بولی  !ایچه زندگی. است زندگی، تسبيح. ما را تباه کردند

 در تسبيح چه اتفاقی !شود تسبيحآيد به ذهنم و میمی، با رنگ چی، نخ
 ؟ افتدمی

 . يک مثالی عرض بکنم
 پيش آمده است که ما دراتفاق افتاده و عزيزان در مطالعات علمی برای البد 

هی ، مهی تصور کردي، هی تصور کرديم، ذهنمان يک چيزی را تصور کرديم



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

403 

ا به ديگر قؤه فکر م، تا در يک نقطه، عمق داديم و وسعت آن را تصور کرديم
به انتها  اما همچنان ما، حرکت کند ادامه پيدا کند و نتوانست ديگر. صفر رسيد
آن  آن انديشمند در. يک لحظٔه عجيبی است برای انسان، حظهآن ل. نرسيديم
 . کنديک احساس عجز عجيبی می، خصوص

يد که يک شخصی که به قدرت بازويش خيلی متکی اهشما مثال  مالحظه فرمود
من کنار[ ]گويد بکشيد می، يک چيزی گره خورده و يا بسته شده است. است

هرچه زور ، آوردهرچه زور می، آوردهرچه زور می. کنمخودم باز می
ه که ريزد آنچيواش يواش ديگر می. شود اين پيچاصال  باز نمی !آورد نخيرمی
و به صفر اما ا، شوديعنی اين انتها ديگر باز نمی. باز کنمتوانم میگفت من می
اين به صفر . امنهايتبی اينطور هم نبود که !خير کهگويد[ ]با خود می. سدرمی

  .اصال   حال خيلی عجيبی است، رسيدن
اق سقف ات؟ چقدر؛ خيلی خب. خواهيم آسمان را تصور کنيماآلن ما مثال  می
يک سالن ورزشی را با يک خرده فشار . توانيم تصور کنيمرا به راحتی می
]به  ،يک کارخانٔه وسيع را با يک خرده فشار اضافی. آوريمبيشتر به ذهن می

خواهيم اما اآلن که می، توانيم ادامه بدهيم[ی]م همينطور. آوريمذهن[ می
ا باز هرچه فکر ر؟ چه ]را تصور کنيم[ آسمان به معنای حقيقی در عالم بيرون

در ، کنيم تا تصور کنيم که يعنی چه به تمام معناباز می، کنيمباز می، کنيممی
در مورد توجه صفات . اين لحظٔه عجز است؛ ايستدنهايت فکر ديگر می

  !تسبيح. دهداين عجز برای انسان حال تسبيح می، احديت حضرت
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 « خالق خودم»توجه به  نتیجۀ؛ تسبیح
ها و ها و حاالت و آگاهیها و فهمشبهات و سؤاالت و دريافت، انسان
 اين. توجه کند خالق خودش]کنار بگذارد[ و به ها ها و همه و همٔه اينمعرفت

 ؛قرآن به اين خيلی تأکيد دارد. خودشدربارٔه خالق ؛ نکته قابل دقت است
وز ما در ر. خالقم. انسان چند لحظه بنشيند بگويد خالق خودم. خالق خودش
، مپدر خود، بچٔه خودم، ماشين خودم، گوييم که مثال  اتاق خودمچند بار می
به ؟ افتدببين چه اتفاقی می !به به. کند که خالق خودم ه هم تصوريک لحظ

ساعتش که در دست همه 2۴. لحظه در زندگی خودش يک ها!صورت جدی
ه بگويم پنج دقيق. همه چيز است ديگر از رها، وقت، اختيارمان؛ است ديگر

( ،ودمهيچ ب) هيچ او که مرا از هيچِ . ق منلخا. خواهم بنشينم و بگويم خالقممی
اش هم حاال در جسم مادی. فهمم کسی هستماآلن می. کرد يک کسی

های سيستمدر  دانمنمی، دهمتا يک دستی تکان می. هستم یفهمم کنمی
اآلن که يک خودکار را . افتدها چه اتفاقی دارد میو در تمام سلولمن عصبی 
الخره من خودکار را بادانم چندتا قوه اينجا به کار رفت تا نمی، دارمبرمی
 هی !خودماما خالق . هستمچی دانم که اآلن هم نمی. شتمنو، برداشتم، ديدم

را ديگر  «خودم»اين ، توجه بدهد، اين را هرچه توجه بدهد. داين را توجه بده
ر اينجا ديگ !ی داردو خالق چه عظمت. خودش رود به همان هيچیبيند که میمی

ح به آن حال تسبي. تواند تصور کند خالقم رانمی. ايستد از حرکتفکر می
 تسبيح به اين صورت برایيک ذکر . است آنتسبيح . دهدانسان دست می
که  البته. کندتمام زندگی انسان را در آن لحظه زير و رو می، انسان باز شود
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ربط بی هاینقدر توجهات ما را به چيزآاين شيطان ملعون . گذاردشيطان نمی
. نيمکفرصت اين را پيدا نمیحتی کند که ما ديگر حساس می، خودیبی و

گر هم ا. دهد که حال پيدا بکنماجازه نمی، ماگر هم بخواهيم تصميم بگيري
گر های ديمشغول چيز بازآورد فورا  ذهنم را می، يک لحظه حالش را پيدا کنم

 . کند که باالخره نتوانممی
 ،خب تقريبا  ديگر بحث درمورد جبر و اختيار با سؤاالتی که عزيزان فرمودند

ت که آن هم چون عزيزان شود و فقط يکی دوتا سؤال مانده اساينجا تمام می
ا م، گيردمیانجام ها افق نماز زودتر طرفکرمان و آنبخش فرمودند که در

 شايد ،فکر کنم اگر بقئه سؤاالت را باز کنيم، ديگر برای رعايت نماز عزيزان
 . شاءاّلَله جلسٔه بعد سعی کنيم اين سؤاالت ديگر تمام شودان. نرسيم

  



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

406 

 جلسه بیست و یکم
  

 بیست و یکمجلسه 

 عوالم قبل و بعد از انسان
گاه قرآن  از ن
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د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـُهمَّ الَْعِن  د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ
 ميعا  قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم جَ الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيَْن، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی 

يِن ِإيَّا َ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعمْ  وِب َت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْض نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ

الِّينَ   َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ
 

خواهد نه آن فرمودند آنچه دلم میمی )ره(اّلَله مرندیخدا رحمت کند آيت
شود. بنده ده دقيقه هم زودتر آمدم که شود، آنچه خدا خواهد همان میمی

ولی ايد فضخواست بفرموقت عزيزان را نگيرم، خواست خدا اين بود که می
خواستی زودتر برسی، ما ]کار تو را[ نيم ساعت هم به تأخير موقوف، تو که می

 انداختيم. 
ه وجور کنيم کبنده قصد داشتم اگر بتوانيم سؤاالت را در اين جلسه جمع

شاءاّلَله از جلسه بعد بحث را ادامه بدهيم. نشد و نيم ساعت هم دير رسيديم. ان
 م.کنيفته نشود، جواب سؤاالت را شروع میبرای اينکه وقت سروران گر

ُ
 های قبل از عالم طبیعتعالم

ه هايی را طی کرديکی از سؤاالت اين بود که انسان قبل از اين دنيا چه عالم
سم السالم( نسبت به جاست؟ و سؤال ديگر اينکه مقام نورانيت معصوم)عليه

 شان در اين دنيا چه تقدمی دارد؟مبار 
 شود هر دو جواب را بحث کرد. وقت هم گذشت و نمی
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های پردازيم[؛ البته جوابمقدار که فرصت باشد، ]میشاءاّلَله به سؤال اول آنان
ها است. هنوز به مراحل بعد اين دو سؤال در مراحل بعد اين بحث اصلی

مقدار واضح بيان شود. مقدماتی نياز دارد نرسيديم که جواب اين سؤاالت يک
های عملی ها و برنامهبخش عمده جواب اين سؤاالت بايد در مراحل راهکار و

شاءاّلَله ها در فضای ذهنی يک مقدار سنگين است. انتربيتی باز شود. بحث اين
رمايش کنيم تا بتوانيم فمقدار که امکان دارد، از بيانات بزرگان استفاده میآن
 ها را برسانيم. تا خدا چه بخواهد.آن

 
 معالَ  معنای

شماری دارد. معنای عالم از ريشه علم عالم، نمای بسيار گسترده و مصاديق بی
دهد ما معلوماتی دريافت کنيم، علمی آيد؛ يعنی آنچه به ما امکان میمی

عنوان ابزار و وسيله نيست، از آن به« دهدامکان می»دريافت کنيم؛ منتها اين 
ار و آلتی برای نوشتن است، کتاب ابز شود. مثال  قلم ابزار استنگاه معنا نمی

است و آلتی برای دانستن است. از اين جنس معنا و از جنس ابزار و آلت نيست؛ 
دهد به ما که معلوماتی دريافت بلکه عمدتا  از جنس عالمت است که امکان می

 کنيم.
ها، صفات ذاتی، دهد که به ويژگیمثال  کود  عالم است. به ما امکان می

ها راه پيدا کنيم، علوم آن را دريافت کنيم که صفات عارضی، همه و همه اين
 بندی نرم، قوهست با جثه کوچک، صغير، استخواناين کود  موجودی ا
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مات و واهمه قوی، نيازمند عاطفه و قوه عقل ضعيف. خيلی از اين معلو
 شود.مان باز میها در عالم کود  برایآگاهی

هد. دهای مربوط به آن را به ما میاين عالم؛ عالم جوانی، عالم پيری و ويژگی
عالمتی است و امکانی است که درواقع از آن، نوعی معلومات را در مجموعه 

ان کگوييم عالم گياهان؛ عالم گياهان امکنيم. مثال  میبندی میخودش دسته
 دهد.ای از معلومات را در اين عالم به ما میآگاهی يک مجموعه گسترده
ت. توان عالم گفای دارد؛ پس برای جزئيات هم میعالم، معنای خيلی گسترده
تواند عالم باشد. يک فرد و يک موجود، برای خودش حتی يک فرد هم می

يم کنپيدا می يک عالمی است. عقايد و معلوماتی در خودش دارد که ما ورود
 که از آن آگاهی پيدا کنيم. 

ايی بود، هبا اين توصيف، اينکه ما بگوييم انسان قبل از اين عالم در چه عالم
هايی برای انسان تواند داشته باشد. خود قرآن عالمشماری را میهای بیعالم
که  مکنم. حاال بگذريها اشاره میفرمايد که بنده به يکی دو تا از آنبيان می

عالم خا  را گذرانده يعنی چه، عالم گِل را گذرانده يعنی چه، عالم نطفه را 
 گذرانده يعنی چه. 

 
 عوالم گذشته و پیش روی انسان از دیدگاه قرآن

ها بياناتی دارد. در اين قسمت ها بگذريم که قرآن ]درباره[ آنحاال از اين عالم
َُخَلْقنَا»ُفرمايد:ها میاز بقيه عالم ُمُ ُث مَّ ُالَْعَلَقَة َُفَخَلْقنَا َُعَلَقًة ْضَغًةُالن ْطَفَة
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ُ ُ ُآَخَر َُخْلًقا َُأنَْشْأنَاه  ُث مَّ ُلَْحًما َظاَم ُالْع  َُفكََسْونَا ُع َظاًما ْضَغَة ُالْم  َفَخَلْقنَا
ُالَْخال ق ينَُ َُأْحَسن  1ُ«.َفتَبَاَرَكُاللَّ 

ينيم شاءاّلَله ببتا انکنيم ها را بحث میما از اين قسمت، يکی دو نمونه از عالم
 خدا چه بخواهد.

فرمايد ما نطفه را خلق کرديم. علقه خودش خون بسته است که برای نطفه؛ می
خودش مراحلی را گذرانده، سيری را گذرانده، تا اينکه اين نطفه وارد عالم 

بسته بگوييم؛ اين عالمی است، در  علقه شود. اين علقه لفظ نيست که ما خون
ر کرده، مراحلی گذرانده تا به اتمام رسيده تا قابليت پيدا کرده آنجا نطفه سي

َقَةَُفَخَلْقنَاُالَْعلَُ»وارد عالم ديگر که علقه است شود، ]وارد عالم[ مضغه شود؛ 
ْضَغةًُ هايی در يک سيری را گذرانده، حاالتی داشته، انواع و اقسام سيستم؛ُ«م 

رتباطاتی در مواد ساختاری او با آنجا در فعل و انفعاالت مواد به وجود آمده، ا
، آنجا اراده هم ]وجود[ داشته است. آن مأمور الهی، مالئکة هايی به کار اّلَله

برده، علمی به کار برده تا اين عالم از آنجا به اتمام برسد و از آنجا به عالم 
ی هاکاریها با آن ريزهبندیعظام خارج شود يا داخل شود. همچنين استخوان

دقيق، هر کدام به شکل خاص، خواص خاص، عالمی را گذرانده است. پيچيده 
ُلَْحًما»پس بعد از همه اين عوالم،  «َفُ» َظاَم ُالْع  ما اين  «َفكََسْونَا

 بندی را با گوشت پوشانديم.استخوان
 

                                                           
 .1۴مؤمنون، آيهسوره  - 1



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

411 

 معنای انشاء
گويند فرمايند انشاء به آن میمی«. َأنَْشْأنَاهُ »سپس « ث مَُّ»ها که گذشت، اين عالم

که مسبوق به عدم است؛ يعنی تازه به وجود آمده، تازه حادث شده ]است.[ 
ند. در گويشود. به آن انشاء میآنگاه بعد از حدوث، مراحل تربيتی شروع می

آموز گويند از اين باب است؛ يعنی اين دانشآموز انشاء میمدرسه هم به دانش
کند، هيچ مقاله قبلی مثل او ندارد، مطالبی که در فاده نمیجا استاز هيچ

تحصيالت دروس خودش فهميده، از ذهن خودش مطلبی را بايد به وجود 
بياورد و آن موضوع و مطلب را تربيت کند، پرورش بدهد، دو ورق، سه ورق، 

 پنج ورق، پرورش بدهد تا انشاء شود. 
َأنَْشْأنَاهُ »فرمايد اينجا که می که در قرآن گفته بوديم،  يعنی همه اين عوالم«ُث مَُّ

ها جای خودش درست، از تراب، از گِل، نطفه، علقه، مضغه، عظام، همه اين
ُآَخر» اما َُخْلًقا که  ما يک خلق ديگری عالوه بر همه اين عوالم «َأنَْشْأنَاه 

گفتيم، از نو، مسبوق به عدم، يک تربيت ديگر و يک وضع جديدی به وجود 
 ورديم. آ

های قبلی گذراند، اصال  فرق ذاتی دارد با اين عوالمی که اين انسان در عالم
خلق آخر که ما قرار داديم. در خلق آخر، حيات به وجود آمد. در خلق آخر، 

وای متعدده ها، قهای رشد تربيتی علم، شنوايی، عقل، بينايی، حساسيتاستعداد
َُخْلًقاُآَخرَأنْشَُ»ها مال ]به وجود آمد،[ همه اين های قبل است که عالم «ْأنَاه 

 ها را نداشته است.اين قابليت
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های روح، عالم عقل، عالم امر، عالم نور، عالم ملکوت بگذريم حاال ما از عالم
َُخْلًقاُآَخر»که اين انسان که از  های نشأت گرفته، قرآن به عبارت« َأنَْشْأنَاه 

ن تا انسان بازگردد ببيند که يکمرتبه از زميآورد گوناگون از اين عوالم اسم می
هايش را بپوشد از خانه به اداره برود؛ اين نيست. سبز نشده، يکمرتبه کفش

يکمرتبه از خانه به اداره از اداره به بازار از بازار به باغ، اينکه اآلن دارد در 
 شود؛ اين نيست. جلسه سوار ماشين می

 
 شدن نفسو لطیف تفکر در عوالم؛ راهی برای تربیت

وچهار ساعت، ده دقيقه، يک ربع، پنج دقيقه، چند دقيقه در ساعت، در بيست
ها که ای پنج دقيقه توی قبرستان برود، يک تفکر عميق در اين عالمالاقل هفته
شمرد، با همه قوه فکرش به گذشته، دانه دانه  ها گذر کرده و خدا میاز آن
موقع که گوشت جويده بودم خدايا چه دورانی آنها را احساس کند، ببيند عالم

ُ»بود! چه ذلتی بود، من هيچ اختياری نداشتم. حتی زمينه رشد بعد از  َأنَْشْأنَاه 
اش را مأمورين تو ]به وجود ها خبری نبود، همهاز آن که هيچ« َخْلًقاُآَخرَُ
قدر ذليل و ها را نتوانيم متوجه باشيم که من ايناينکه اگر آنآوردند.[ کما 
تواند يادم بيايد که من حتی گير بودم؛ دوران نوزادی که میزبون و زمين
کرد، بغل خوردن هم نداشتم. يک کسی بايد ما را بلند میاستعداد غلت

باس شکند، لگرفت که مواظب باشند اآلن دستش میمان را میکرد، دستمی
را بشويند مواظب  دند بدنمبرقدر ذليل و هيچ! میپوشاندند. اينرا به من می

شان نيفتم. يک چنين موجودی بودم، يک چنين ذليلی بودم.  بودند که از دست
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َُخْلًقاُآَخرَُ»ها را گذر کردم. حاال عالوه بر اينکه دانه اين عالمدانه ؛ «َأنَْشْأنَاه 
 های نوری و ملکوتی، آنجا هم چه بودم! چه پاکی! چه نوری!در عالم

هايی که گذرانديم و قرآن به آن خيلی تأکيد دارد؛ اين عالم پس جا دارد به
رو که داريم ]و[ از آن  های پيشطور[ به عالمتمرکز فکر کنيم و ]همين

گيری کنيم. اآلن يک چيز نجس آمده با اين ادعاهای عجيب و غريب نتيجه
نجا رو دارد، اي های بعد که پيشگويد من چنين و من چنان. حاال در عالممی

آورد خيلی جالب است، ببينيد ادامه ها در قيامت میقرآن اسمی که از اين عالم
ل َكُلََميِّت وَنُ»فرمايد: آيه می نَّك ْمُبَْعَدَُذَ ُإ  1ُ«.ث مَّ

به ما  خواهيم کهها تربيت است. ما از[تربيت ]اين را[ میخيلی جالب است. اين
يت ندارد. ها ربطی به ترباين فردا خواب بهشت ببينيم.ذکری ياد بدهند که پس

به ما يک ختمی ياد بدهيد فردا من بروم ]فالن کار کنم.[ به دنبال يک استادی 
و رو کند، در من تصرف کند. چه استادی هستم که نَفَس او اثر بگذارد، زير 

 تر از کالم خود قرآن! دهندهتر از خدا و قرآن! چه کلماتی تکانقوی
 خوانم:خوانم، دوباره میعبارت آيه را دوباره میکند؟ از کجا شروع می

ُم ْنُط ين ُ» ََللَة  نَْساَنُم ْنُس  اْْل  ُ»ُ،2«َولََقْدَُخَلْقنَُا ُن ْطَفًةُف يَُقَرار  َجَعْلنَاه  ث مَُّ
ين ُ ْضَغةًُ»،3ُ«َمك  کافی است يک 4ُُ«ث مََُّخَلْقنَاُالن ْطَفَةَُعَلَقًةَُفَخَلْقنَاُالَْعَلَقَةُم 

                                                           
 .15سوره مؤمنون، آيه -1
 .12سوره مؤمنون، آيه -2
 .13سوره مؤمنون، آيه -3
 .1۴سوره مؤمنون، آيه -4
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ما باز شود که راستی من چنين چيزی بودم، اآلن نگاه  اين معنا برایلحظه يک 
َفَخَلْقنَاُ»ُهای بعدچنين چيزی بودم. عالمخورد، يک کنم دلم به هم می

َظاَمُلَْحماًُ ْضَغَةُع َظاًماَُفكََسْونَاُالْع  دوران يک مرحلۀ جسم مادی را هم «ُالْم 
شدم، با اين عالم پايين اتحادی پيدا  گذراند. اآلن از عالم باال نازل شدم، نازل
های يک ميله آهنی از عالم زمين، کردم. قوه مغناطيسی از عالم باال، مولکل

کند؟ با اين دارد چه میُاتحاد پيدا کرد. اين قوه آهنين در اين کارخانه 
ُالَْخال ق ينَُ» َُأْحَسن  ُ«.َفتَبَاَرَكُاللَّ 
 

 های بعد از عالم طبیعتعالم
ل َكُلََميِّت وَنُ»ن! ای نشئه مرحله بعدی! ای انسا نَّك ْمُبَْعَدَُذَ ُإ  وارد عالم  1«ث مَّ

های قبل را شمرديم برای اينکه به خود بيايی و اين شوی. اين عالمديگری می
نَّك ْمُيَُ»را کنار بگذاری، بعد برای ميَت، برای موت آماده شوی. « من» ْوَمُث مَُّإ 

ُت بَْعث وَنُ ايد؛ های سير تو ادامه دارد، پايان نيافتههمچنان اين عالم 2«الْق يَاَمة 
هشتاد کيلو وزن و موقعيت چنان و يک مدر  بهمان و چه و چه و چه و هر 

ل َكُلََميِّت وَنُ»چه بخواهد به ذهنت بيايد،  نَّك ْمُبَْعَدَُذَ ل دوران اين هم مث«ُث مَُّإ 
ای اين هم يک مرحلهگذرانی، علقه، مضغه يک دورانی است که داری می

 گذرانی. است داری می

                                                           
 .15سوره مؤمنون، آيه -1
 .16يهآسوره مؤمنون،  -2
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خورديد، تمام شده بوديد؛ سقط جنين. تا اگر در دوره مضغه به اِشکالی برمی
خبر بوده ]است.[ اآلن يک ناخن از  های بعد چهفهميديد که اصال  عالمابد نمی

گويد نقص است. يک انگشت از او کم ]شود، کشد. میاو بکشيد داد می
د توانخجالت نمی تا موی ابروی او بيفتد، ازگويد[ نقص ]است.[ چهارمی

شود، شود، چطور میبيرون برود که برای من نقص است، اآلن برای من چه می
شود. اگر آنجا توی علقه، توی مضغه، توی عظام، يک سير شخصيتم فالن می
کردی چه؟ اصال   از کل موجوديت تو خبری نبود. يک روزی کامل طی نمی
ن هم يک نوع علقه مضغه در دادن خواهد آمد و خواهی ديد که ايموقع جان

طور ديگری بوده است. نواقصی، چه نقصی؟ هم يکاين عالم بوده است، اين 
های بهشت، ملکوت، بهشت، مراتب بهشت، از بيخ و تا آخر نفهميدم از عالم

ها بودم. اين علقه که در عالم واقع عاشق آنحالیها محروم هستم؛ دربن از آن
نجا کرد تا به ايين عالم بود که به سرعت حرکت میمضغه در عالم واقع آخر ا
ُت بَْعث وَنُ»برسد و ]از اينجا به[  نَّك ْمُيَْوَمُالْق يَاَمة  ُإ  هايی عالم طورهمين«.ُث مَّ

 کند. های مختلف بيان میکه مرتبا  قرآن به صورت
 

 استعداد انسان در شکستن زمان
رويم، خدای هايی میچه عالم هايی بوديم و بهپس فهم اينکه ما در چه عالم
های متعدده قرار داد و به من اجازه داد که زمان را متعال همين عالم را به عالم
 ها را تماشا کنم.بشکنم و برگردم اين عالم
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اند برگردد توطور نيستند. يک شتر با آن همه هيکل ديگر نمیهمه حيوانات اين
ه بودم، اين قابليت ندارد. اش نگاه کند، بگويد من هم روزی بچبه بچه

خوردنش برند، اينجا مشغول کِيف علفگوسفندی که آنجا رفيقش را سر می
رو را  های بعد را بشکند، زمان را بشکند و عالم پيشاست، استعداد ندارد عالم

ببيند يعنی چه. اما چون انسان بيچاره بايد در يوم بعث حساب پس بدهد، لذا 
ه ها کتواند بگويد اين عالمست.[ هيچ احدی نمیحجت برايش تمام شده ]ا

توانی آوری؟ يعنی نمیآورم يعنی چه. يعنی سردرنمیگوييد سردرنمیشما می
اشتی، ای دجا يک خاطرهشود در فالنزمان را بشکنی و ببينی؟ پس چطور می
فوری يادت  بينیگويی، يک برگی میخاطره شيرين يا بد، پنج سال ديگر می

يم فهميدتوانيم بگوييم که ما نمیشود؟ چطور می، تداعی معانا میآيدمی
سر گذاشتم؟ يک روزی کود  بودم، بيست سال های گوناگون را پشت عالم

ام اين همه وسعت پيدا کرد، اين همه حساس شد، ]بعد[ که جوان شدم، زندگی
ديگر  الاين همه پيچيده شد، اين همه تغييرات ايجاد شد؛ پس بعد از پنجاه س

رو را  های بعد و پيشچه خواهم شد؟ بعد از مردن چه خواهم شد؟ کامال  عالم
 کند. دهد و حجت را تمام میهای گذشته به ما توجه میاز عالم

ی گذارد، تاريککافی است انسان چند دقيقه، همان که سرش را زير لحاف می
های بعد را ببيند که من تواند عالمرود، آنجا خيلی میها همه میاست، برق

ها خيلی واضح است. با همه شخصيتی که دارد حاضر اآلن صفر شدم، صفر. اين
ا آنجا[ با د؛ ]امای به او يک مشت بزند که شخصيتش خرد شونيست حتی بچه

کشد. با دست خودش آن سِر گردنکش را به خا  همه موجوديتش دراز می
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کند يک لحاف قيمتی گذاشته، يک متکای قيمتی گذارد. خيال میمی
گويد من گذاشته؛ ]او سرش را[ به خا  گذاشته است. چرا اين انسان می

رسد به صفر میشود که اين اختيارات شوم؟ چطور میدانم و متوجه نمینمی
 هایدانم اين عالمگويد من نمیافتد؟ میو با آن قد و قامتش روی خا  می

 رو ]يعنی چه و چگونه است؟![  بعد و پيش
ها فراوان است؛ حتی هايی بوديم؛ اين عالمبنابراين اينکه ما در چه عالم

ر عالم دهای قبل[ نرود که قبل از اين مان فقط ]به عالمهای مريضی. ذهنعالم
عالم َذر بوديم، عالم مثال بوديم، عالم عقل بوديم، عالم امر بوديم. خب اين 

عنا ها فکر نکنيم. با اين مها عالم است، بله درست است، اما منحصر به اينعالم
مان يک عاملی است که ها برایکه از عالم شد، ما در همين عالم همه اين

 معلومات فراوانی به ما بيان کند.
 کند که حتیشود، ده روز ضعف آنچنان غلبه میوقت انسان مريض می يک
تواند از زمين تکان بخورد، اين عالم برای انسان کافی است. ما در گذشته نمی

ها را گذرانديم! يک ماه پيش مريض شدم، بدترين و در همين عالم چقدر اين
که من را است  یوضع، ديدم که عالم ضعف يعنی چه؛ خدا چه خدای مهربان

رو در  طوری آفريد که حتی اگر خودم هم در اين عالم قرار نگرفتم، پيش
 ند.کبينم که چه وضعی پيدا میها را میها، همه عالمها، در اورژانسبيمارستان
شاءاّلَله با اين معنای عالم بعد از تربيت نفس؛ نفس طوری کلی انطورپس به
 گيرد.ها قرار میبه اين عالمشود که خودش دائما  در توجه لطيف می
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حاال خيلی شرمنده شديم که در اين جلسه ]دير رسيديم.[ حاال خواست خدا 
شاءاّلَله خدا اين وقت عزيزان را جبران کند. اين درست است که ما چه بود. ان
مان مديون شهدا، علما، امام عزيز است، چه مان، همه زندگیهمه جلسات

ها هستند؛ اما به مناسبت اين ايام، اگر خدا يم همه اينها سهبدانيم چه ندانيم آن
کنيم به اين جلسه بدهد، اين جلسه را قبول کند، اين را هديه می ثوابیقبول کند 

به شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافعين حرم، شهدای انقالب، امام عزيز، 
ای کند، برمند شاءاّلَله خدا از شفاعت اين انوار مقدسه بهرهعلمای ربَانی و ان

الحقوق، پدران و مادران، آبا و اجداد؛ شادی ارواح مقدسه علمای ربانی، ذوی
 کس هر نوعی حقی بر گردن ما دارد؛ مؤذنين، قاريان قرآن، مداحان اهلهر

م(، السالکنندگان مجالس عزای امام حسين)عليهالسالم(، برپابيت)عليهم
همه و برای شادی تمام شهدای افزايی، همه و مجالس مذهبی، آگاهی، معرفت

رحم اّلَله من يقرأ »اسالم، شهدای طول تاريخ و شهدای دفاع مقدس، امام عزيز؛ 
 «.الفاتحة مع الصلوات
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 جلسه بیست و دوم
  

 بیست و دومجلسه 

 تعریف و حقیقت نور
 لیهم السالمع مقام نورانیت معصومین 

 



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

420 

ِ  بِْسمِ  ْحَمنِ  اّلَله ِحيمِ  الرَّ   الرَّ
ُ  َصلَّی وَ  دٍ  َعلی اّلَله ِ  لَعنَةُ  وَ  الَطاهِرين آلِهِ  وَ  ُمَحمَّ  اَجَمعين اَعدائِِهم َعلی اّلَله

ِ  نَستعيذُ   . الرجيمِ  الشيطان مِنَ  العليم السميع بِاّلَله
لَ  الَْعنْ  اَللَُهمَّ  د َحقَّ  َظلَمَ  ظالِم اَوَّ د، َوآلِ  ُمَحمَّ  الَْعنِ  مَّ اَللَـهُ  ذلَِک، َعلی لَهُ  تابِع َوآِخرَ  ُمَحمَّ
ْ  اَللَُهمَّ  قَتْلِِه، َعلی َوتابََعْت  َوبايََعْت  َوشايََعْت  الُْحَسيَْن، جاَهَدتِ  الَّتی الْعِصابَةَ   َجميعا   ُهمْ الَْعن
ِ  بِْسمِ  ْحَمنِ  اّلَله ِحيمِ  الرَّ ِ  الَْحْمدُ  الرَّ ْحمنِ  الْعالَمينَ  َربِّ  ّلِلَه حيمِ  الرَّ ينِ  يَْومِ  مالِکِ  الرَّ  ا َ ِإيَّ  الدِّ
راَط  اْهِدنَا نَْستَعينُ  ِإيَّا َ  وَ  نَعْبُدُ  ْ  غَيْرِ  َعلَيِْهمْ  َأنَْعْمَت  الَّذينَ  ِصراَط  الُْمْستَقيمَ  الصِّ  َمغُْضوِب ال
الِّينَ  الَ  وَ  َعلَيِْهمْ   الضَّ
شاءاّلَله توفيق دهد، بتوانيم کنم. خداوند انتمام عزيزان و سروران سالم عرض می خدمت

 يم. ومند شهبهر (السالممعليه)بيتاز محضر اهل 
 

 ( بر خلقت مادیالسالممعلیه)ائمه تقدم خلقت نوری
معليه) بر خلقت مادی ايشان (السالممعليه) سؤال اين بود که مقام نورانيت ائمه

 چه نوع تقدمی دارد؟  (السالم
لقت خ ؛ ]بلکه[ظاهرا  نظر مبار  اين سرور عزيزمان مقام نورانيت نبوده باشد
 معلوم شاءاّلَله نوری باشد. حاال اگر منظورشان هم اين باشد، در توضيح بحث ان

شود که منظور همان خلقت نوری است؛ چون اصال  در مقام نوری بحث می
خر نداريم؛ آنچه که تقدم و يا تأخر رتبی و يا زمانی است، آن مربوط أتقدم و ت

 به خلقت نوری است.
های جلوتر بايد باز شود. بعد از اينکه مراحلی از حثالبته پاسخ اين سؤال در ب

ه مراحل بعد ب .و لو يک نَمی از يافتنی ؛؛ آن هم نه دانستنیشدعالم عقل بحث 
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سير يافتنی. در اين م ؛باز هم نه دانستنی، در حد و لو يک نَمی هم باشد ؛فطری
م اجلوتر رفتيم، آنجا است که بحث نورانيت و خلقت نور و مقمقدار يک 

ها خارج از ظرف دهان شود. البته ديگر اين بحثها مطرح مینورانيت، اين
شاءاّلَله خدا توفيق بدهد اين مراحل ها در شأن بزرگان است. انبنده است. اين

اين  آثار بزرگان و شاءاّلَله از محضر بزرگانمقدمات را خوب پيش برويم، ان و
 نيم. کمحضر ايشان استفاده میشاءاّلَله از شود و انمباحث به روشنی باز می

ست، هها هم ال به نوعی مربوط به اين بحثؤمنتها چون بعضی از ابعاد اين س
دقت  نياز به کهکنم از اين رو بنده يک کلياتی از اين توضيح را عرض می

طلب بضاعت بتواند اين مشاءاّلَله تعالی خدا کمک کند بنده بیان .خاصی دارد
 را برساند.

 
 یء به وسیله نورظاهرشدن ش

قبل از اينکه وارد توضيح شويم، يک مقدمۀ کوچکی را عرض کنم تا شايد 
 بحث را روان کند. 

-اند. مثال  ميز میدانيم آنجا يک ميزی آوردهمثال  يک اتاقی است که نمی

خواهد باشد. برای ما از بيخ و بن، جهل است يا بفرماييد گوييم، حاال هر چه می
، ای از آن اتاق باز شددر غيب است. پس از اينکه دری يا پنجره ما امر آن برای

در  آن علم پيدا کردم، بهاند. خب، من م به اين اتاق ما يک ميزی آوردهبينيمی
واقع آن جهل يا بفرماييد آن غيبی که برايم بود، برايم ظاهر شد، معلوم شد. 

اق شما، اتويد برای بگ، يک نفر در راه به من ]باشد[ ممکن است در باز نشده
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مثال  يک ميزی خريديم. خب باز هم برای من علم حاصل شد. يک مجهولی، 
يک جهلی که از بيخ و بن برايم غيب بود معلوم شد، ظاهر شد. ممکن است، 

ها رفته، من وارد آن نباشد. در هوای تاريک که برق ]هم[ هااين ]از[ کدامهيچ
 خورد، ديدم بله، يک ميزیبم، يک وقت دستم، پايم به يک ميزی واتاق ش

اند. لمس کرم ديدم بله، اين ميز است. خب در آن تاريکی باز هم اينجا آورده
برايم معلوم شد که اينجا يک ميزی است يا بفرماييد آن غيبی که برايم از بيخ 

 معلوم بود؛ آشکار شد، ظاهر شد.ناو بن، امری 
وت است؛ چشم از گوش، گوش از لمس. اما کار، يک کار شد و ابزار ما متفا

 اند. که برای اتاق ميزی آورده ]است[ آن ظهوِر از غيِب يک امری
شاءاّلَله اين اين بحث ظهور و ظاهر، ديگر آن اصل محوری بحث است که ان

 طلبد.خاصی می عنايتيک 
ا باز آفتاب نديدم؛ ام نورِ و لو در تاريکی بود؛ اما ظاهر شد. ولو با چشم، با اين 

به من واضح شد، ظاهر شد. از اين نور که ما با آن آشنا هستيم و تا اسم نور 
شود، همان مان متبادر میآيد، بال فاصله همين نور خورشيد و چراغ به ذهنمی

ت. آيد و قابل دقت اسبحث قواعدی که قبال  بحث شده، اينجا باز آن قاعده می
مان در مفهوم از اين زندان آزاد کنيم. ذهن دمان را بايذهن آن اين است که ما

شنويم، فورا  همين نور خورشيد ]به ذهن[ اينکه، تا معنای لغت واژۀ نور را می
گذارد ذهن ما آزاد و رها آيد؛ نمیها میآيد، نور آفتاب، نور برق و همينمی

م، عنای نور نزديک شويخواهيم به مباشد، از اين زندان بيرون بيايد. هر چه می
 نور يعنی همين.  گويدگذارد؛ میاين نمی
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 حقیقت نور
اگر اين زندان را پاره کنيم، خواهيم ديد که در واقع نور يک حقيقتی است 

 .کند، او اين استکه خودش به خودی خود، ظاهر است و ديگری را ظاهر می
ای از بهترين مرتيينگوييم يک مصداق تازه پاما به اين نور آفتاب هم نور می

آن نور است که توضيحش را عرض کرديم، با آن آشنا شديم. اين نور يک 
هم به خودی خود ظاهر ؛ ن نور، نور خورشيدايمصداقی از آن نور است. چرا؟ 

ن جهت ما به آن نور ايکند؛ از تابد همه چيز را ظاهر میاست و هم هرجا می
ود، شنويم، و لو اينکه در تاريکی محض بگوييم. بنابراين وقتی چيزی را میمی

اين نوری که ما با آن آشنا شده بوديم و خبری از آن نيست؛ ولی از يک طريق 
ای است که آن را برای من آن امر ظاهر شد، پس يک امر ظاهرکننده ديگر

ای که خودش ظاهر است و توانست در آن تاريکی ظاهر کرد. آن ظاهرکننده
ن ظاهر کند. حاال ما اسمش را قوه بگوييم، اين از باب م همحض آن امر را ب

تسامح اشکال ندارد؛ ولی حاال بگوييم قوۀ شنوايی، اين را برای من معلوم کرد 
تسامحا  عيبی ندارد؛ اما مطلب اين  .يا قوۀ المسه، اين را برای من معلوم کرد

ده ناست که يک حقيقتی است که ظاهرکننده ]است[. ولو من به آن ظاهرکن
و ميز  رومام. حتی در همين بينايی که میتوجه ندارم و تا به حال توجه نکرده

 شود، با همان نور ظاهر شدهکنم و با اين نور برايم ظاهر میرا مشاهده می
توانست آن را برای من ظاهر يا اگر آن نور نبود، اين نور بيرونی نمی [.]است

 معلوم کند.
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 له نور عقلشدن یک مجهول به وسیمعلوم
يکی از مصاديق ديگری از نور است. چرا؟ اين عقل  ورو عقل هم نور از اين

است که هم به خودی خود ظاهر است و هم يک مجهول به وسيلۀ او معلوم 
شود. مثال  همان ميز را که من ديدم، اين نور عقل من است شود، ظاهر میمی

ياورم، خواستم بکه من میتر از آن يکی ميز است گويد آن ميز کوچککه می
اين نس جتر از آن ميز است، اين ميز کثيف است، اين ميز تميز است، بزرگ

کند يا ها را آن نور به من معلوم میهمۀ اين .؛ميز از آهن است، اين ميز..
د؛ اما آن بينکند. کما اينکه يک کود  شش ماهه ميز را میبفرماييد ظاهر می

تابد، یکننده به آن مخيرهو ، ولو خورشيد هم مستقيم بيندها را ديگر نمیيکی
 کوچکی اين ميز، کثيفی اين ميز، ،بزرگی اين ميز. اما برايش ظاهر نيست

کدام برايش آشکار نيست. آن عقل که آمد، عقل يک نوری است هيچ ،رنگ
ها انس زندگی با اين چون من از اولِ  امنته ؛که خيلی از چيزها را ظاهر کرد
-قدر غليظ شده، حتی گاهی به من توضيح هم میگرفتم، اين پردۀ غفلت آن

يک  که دهند، شايد من توجه نکنم که چه نور عجيبی در درون من است
 ماند.[]خيلی چيزها برايم مجهول می او نبوداگر کند که چيزی را ظاهر می
ار اين کروم، روم، آنجا میکنم، اينجا میگيرم، حکم میمنراحت تصميم می

کنم. شود و زندگی میها با آن نور برای من ظاهر میرا، آن کار را.. همۀ اين
طور نورهای ديگری که فراوان در عالم وجود دارد که حاال بنده در همين

ای عرض کنم. پس در واقع هر معنای لغوی نور خواستم يک مختصر اشاره
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از غيب آشکار  شود ديگری راچه به خودی خود ظاهر است و موجب می
 شود.کند، آن نور می

 
 معنای حقیقی نور

کنند؛ دارای ذراتی است با سرعت فالن، با انرژی پس اينکه به ما تعريف می
بهمان، با جهت موجی فالن، با خط مستقيم بهمان..، در فيزيک، يک بخش 

زش ها با همۀ ارهای علم فيزيک را به خود مشغول کرده، اينعظيمی از دستگاه
 عانی[]م االيی که دارند و واقعا  درست و به حق هستند؛ اما نور منحصر به اينو

انجام  در اين عالم پايين و هاای از نور در بين عالمترين مرتبهنيست. اين پايين
 جا دارد بگوييم که اين نور تعريفش اين ،گرفته و با همۀ حقانيت اين مطالب

رژی آن، تبديل انرژی به سرعت ماده که دارای ذرات با سرعت فالن، ان نيست
. ولی نور اين نيست ،همه درست است ه ]است.[در سرعت نور و تبديل آن به چ

نور يک حقيقتی است که به خودی خود واضح است و ديگری را واضح 
کند. بنابراين قوۀ فکر، نور است. سرعتی که در قوۀ فکر است، کدام ذره می

 کند؟ کدام ذره آنجا وجود دارد؟ حرکت میبه سرعت در آنجا دارد 
ذره در عالم ماده، البته به آن معنا که قبال  بحث شده در عالم ذر، در برزخ بين 

آشنا  آنن ما با عالم ماده و عالم مجرد جا دارد. بنابراين همين نور هم که اآل
ر تواند ]باشد که[ در بحث اين نومان میهستيم، يک نمونه خيلی جالبی برای

عضی جهات استفاده کنيم؛ چون باالخره نور است، مصداقی از نور است، از ب
 نه تمام نور.
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های باالتر که ما دقت کنيم، نسبت به هم مراتب دارد و يک نور نور در عالم
نگيزی انسبت به نور ديگر تسلط دارد و درجاتی دارد و خيلی بحث شگفت

 بيت کالم اهل و عرفتبتوانيم در سرچشمۀ م است. ای کاش خدا توفيق بدهد
 د. نفرمايالسالم بنشينيم و ببينيم که نور را در عوالم ما چگونه میمعليه

 کند: حضرت در اين دعا عرض می
مُّ» ُ،ن وراًَُُصريبَُُفيُوُ،ن وراًُُل سانيُفيُوُ،ن وراًَُُقلبيُفيُليُاجَعلُُْالّله 
ُوقيفَُُم نُوُ،ن وراًُُيَساريُعنُوُ،ن وراًُُيَمينيُعنُوُ،ن وراًَُُسمعيُفيُو

ُلُْاجعَُُوُ،ن وراًَُُخلفيُم نُوُ،ن وراًُُأماميُم نُوُ،ن وراًُُتَحتيُم نُوُ،ن وراًُ
1ُُ«ن وراًُُليُأعظ مُُْوُ،ن وراًُُنَفسيُفيُلي

پيامبر خدا صلی اّلَله عليه و آله ـ در دعا ـ گفت : بار خدايا! براى من در دلم نورى قرار ده 
گوشم نورى و در سمت راستم نورى و در  و در زبانم نورى و در ديده ام نورى و در

سوى چپم نورى و بر فراز سرم نورى و در زير پايم نورى و پيش رويم نورى و پشت سرم 
 نورى و برايم در جانم نورى قرار ده و نور مرا بزرگ گردان.

 را تکرار کرده که نکتۀ دقيق خودش را دارد. « ا ْجَعلُْ»جا ناي
  اينگونه هست: ینسخۀ ديگر و در يک روايت

يَُوُ» َُمْقَعد  ل يَُو َُمَفاص  وق يَُو ر  ُع  ُع َظام يَُو َُدم يَُو يَُو ُف يُلَْحم  َو
ُيَْوَمَُألَْقاَكَُمَقام يَُوَُمْدَخل يَُوَُمْخَرج يُن ورًاَُوَُأْعظ ْمُل يُن و رًاُيَاَُربِّ

يرُ  َُقد 
َُشْيء  نََّكَُعلَىُك لِّ 2ُ«إ 

                                                           
  589 ، ص 4جالترغيب و الترهيب،  -1
 .5۴3، ص2الفقيه، جمن ال يحضره  -2
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 ،ای در دو طرف سرو پرهه يک اليگوييم، انسان می وقتی ]درباره[ گوش
 ؛[کنيم]را تصور میتا مرکز شنوايی در گوش  فالنذرات و اعصاب و مايۀ 
ها را که نور برای ما شنيدنیدرحالی ؛همين مقدارهم همين مقدار. شنوايی 

يدم، نه با چشم د .سوزدکند. نشستم در اتاقی، در آشپزخانه غذا میآشکار می
ديدم غذا  دفعهکدام، يکهيچ ؛گوش شنيدم، نه با دستبا من نه کسی گفت و 

سوخت. چه چيز آن غيب را برای من آشکار کرد؟ نه اين سيستم بويايی، 
سيستم بويايی يک سيستم مادی شبيه المپ است، بايد باشد؛ اما المپ کجا 

تواند به ما نور بدهد؟ اين المپ متصل به منبع نوری است که جايگاهش می
ُيفُليُا جَعلُْ»کند فرمايد، به خدا عرض میاست. حضرت میدر عالم نفس 

ن ن غذا سوخت و اآلو اآلر، آن برای من آشکار کرد که سريع ب«ن وراًُُنَفسي
چه ابعادی از  (السالمعليه)بنشينيم و ببينيم معصوم دباي .د. نوراافتچه اتفاقی 

 کند. کند، از عالم خلقت را باز میوجود ما را باز می
گوييم، ذاتا  خودش به خودش ظاهر است و است در تعريف نور می درست
گوييم، اين نسبت به موجودات غير کند؛ اما اينکه ذاتا  میظاهر میرا همه جا 

نوری ذاتا  روشن است، اما نسبت به خود عالم نور، خودش يک دستگاهی 
است، خودش يک عوالمی است، تشکيالتی در سيستم خود نور، در عالم 

بايد جلو  مقداريک  ،های بعدها عرض کرديم از بحثقت است که اينخل
 برای ما باز شود.( السالمعليه)برود. در آنجا دستگاه نور، آنجا به وسيلۀ معصوم

 



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

428 

 مدیریت نور وجود بر انواع نور
باز از همين نور مادی استفاده کنيم که چگونه يک نور تحت تسلط نور ديگر 

 تواند قرار بگيرد؟ می
 ،فتابآ ]است.[ ای قرار دادهدر بيرون يک آينه یمثال  فرض بفرماييد شخص

تاق آن ادر کند. خورشيد را در جهت شعاع او به يک اتاق تاريک منعکس می
از  .خوردآن آينه میبه ای است درست در جهت شعاع او يک آينه ،تاريک

هت است که در جای خورد که آنجا آينهآن آينه به يک اتاق تاريک ديگر می
يرزمين، های زاز آنجا به اتاق سوم، از آنجا مثال  به پله ]است[. مستقيم اين شعاع

ای هدر مسير اتاق هم از آنجا به زيرزمين، از آنجا به اتاق ديگر. ما صد تا آينه
ه ا به ظرفيت خود، بجها به تناسب خود در آنتاريک قرار دهيم، همۀ اين آينه

را  های تاريکاين اتاق در بيرونِ  يت خود، آن خورشيدِ وسعت خود، به شفاف
-کند؛ اما آن آينۀ اتاق چهارم تحت مديريت آينۀ سوم است، همينمنعکس می

طور آينۀ سوم ]تحت مديريت[ آينۀ اتاق دوم. طوری که اگر ما مثال  آينۀ اتاق 
نگاه  در آن اتاق چهارم به آينهوقتی ما د. وشمیهمه خاموش ، اول را برداريم

هکند؛ يک خطی را، يک نوشتافتد، آنجا را روشن میکنيم، يا به ديوار میمی
توانيم بخوانيم. يک چيزی را بر ما واضح می و دهدای را راحت به ما نشان می

يت تحت مدير کند، در اينجا نور به خودی خود واضح است؛ اما نور تابشیمی
ها تحت همۀ اين ،رونی را قطع کنيمطور اگر آينۀ بييک نور باالتر است. همين

مديريت او بودند. تازه چيزی نيست در برابر خود خورشيد که در مديريت 
 ها است.همۀ اين
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نگ درخشد و اين تابلو قشبينيم میرنگی که میما در جاده، يک تابلوی شب
ن دهد و روشست؟ قشنگ نشان میيدهد که در اينجا وظيفۀ راننده چنشان می
-کند. اصال  پايۀ اين تابلو ديده نمیرنگ، روشن میفقط همان شب کند.می

ن کند، اما تحت مديريت چراغ ماشيشود. فقط قابليتش اين است که روشن می
  .کنداست. اين مديريت می

ر د اما يک نکتۀ قابل دقتی که اينجا است، اين است؛ همين نورها که توی هم
خيلی بحث مفصلی است که عرض کردم که )تر هستند، مديريت نورهای قوی

ه رسيم به يک نور بسيار قوی! کمیتا  (ها را از بزرگان بايد استفاده کرداين
همۀ نورهايی که ما گفتيم؛ نور عقل، نور فکر، نور خورشيد، نور آينه، نور 

حکومت  درکند، ها را آن نور مديريت میفالن، فالن، فالن.. همه و همۀ اين
وِر وجود است. پس وجود با اين تعريفی که از نور شد، خودش آن است و آن ن

مديريت آن نور  درنور است. اتفاقا  نورهايی که اين همه جلوه دارند، همه 
رکت گويم؛ آقا در ميز به بچرا؟ برای اينکه مثال  من می .العاده قوی هستندفوق

ينايی ونی، نور بدر نور مثال  نور آفتاب و چشم و نور چشم که اين نور بيرونی،
خواست برای من ظاهر شد، اگر نور وجود نداشت، چه چيزی می به من ميز

خواست معلوم شود؟ خواست ظاهر شود؟ چه چيز میظاهر شود؟ چه چيز می
قبل از اينکه نور آفتابی باشد و نور فکری، نور عقلی و نور بينايی، المسه و 

در  ستی، در آن اتاق هست شد.ها، آن به نور وجود موجود شد. به نور هاين
 .است ها، ظهوری داشتهنجاری هست شد. قبل از همۀ اينو کارگاه آن اتاق 
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 هااصالت نور و عدم اصالت رنگ
ا خيلی مفيد م تواند برایباز يک مثالی به اين نور بيرونی تطبيق شود که می

ور ما بخواهيم اصل ن [.]است ن نور بيرونی خورشيد يا نورهای ديگريهم ؛باشد
رنگ است. آن اصل ذاِت ذات خودش، اصال  رنگی را معنا کنيم، آنجا نور بی

وجود ندارد. بعد از آنکه از خزينۀ خود حرکت کرد و ظاهر کرد و ظاهر شد 
ند. کجا موج پيدا مینکند، آديگر؛ آنجا طول موج پيدا می تحت حکومت نور
. کنندها ظهور پيدا میآيند، رنگوجود میهايی که اينجا به امواجِ طول موج

هايی که در اين پس رنگ به خودی خود اصالت ذاتی ندارد. طول موج
ا م [.کند]ايجاد می شماریهای بیکند، رنگتشعشعات از اين نور ظهور می

شان بگذاريم، خواهيم فقط در طول موجفرق رنگ قرمز با رنگ آبی را می
ر و تها رنگ قرمز پررنگ و پررنگتواند به دهمیکه خود رنگ قرمز درحالی
. ها و..رنگترينترين و کمرنگتر و کمرنگرنگ و کمترين و کمپررنگ

کند. خب شما يک تابلويی را مالحظه دو مرتبه گسترش پيدا  ]تقسيم شود و[
وی دهد؟ ما يک تابلجا اصال  رنگ نباشد، تابلو چه معنايی مینبفرماييد، آ

، دو ميليون هم پول داديم، باالی سرمان گذاشتيم که آورديمرا آنجا  تطبيع
های بايیزيبگيريم، يعنی چه؟  آنتماشا کنيم و کيف کنيم. کل رنگ را از 

های نور است. ها ظهوری بعد از ظهور طول موجين؟ اصورت از کجا آمداين 
 ربط دارند. به هم ،اين ظهورها توی هم
رای شويم؛ اما اينکه اين را بکنيم، خيلی زود متوجه میاين را وقتی ما نگاه می

گويی يعنی چه؟ تو می گويديک بچه بگوييم، برايش قابل فهم نيست؛ می
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شنود چه ها يعنی چه؟ اصال  نمیاين حرف .های تابلو، امواج نوری استرنگ
ن يگويی. اما او چه بشنود و چه نشنود، چه بفهمد و چه نفهمد، واقعيت هممی

های نگر که است. اين مربوط به لطافت نور است. مربوط به استعداد نور است
 دهد.متفاوت و متضاد را حتی از خود عبور می

 
 ظهور موجودات از امواج وجود

قيقت يک ح «وجود» ؛پس اگر نور را به آن معنای حقيقی خودش تطبيق کنيم
شود موجود، می است، اما ذاتی خودش در خودش ظهور دارد؛ اما امواج وجود

 ،نور خورشيد است، در نيايد که موجودات. تا اين ذهن از زندان معنای نور
گوييد وجود موجود، وجود فهمم، میخره نمیمن باأل خواهد گفت مدام
گوييم علتش اين است که انواع موجودات، امواج وجود هستند. می؛ موجود

 آيد، که موج يعنی چنينمیآيد، شما استخر به يادتان تا اسم معنای موج می
موج  دهد ما بگوييماجازه نمی چيزی. اين معنای موج، اين زندان معنای موج

گذارد. اما اگر زندان ارد، او نمیدا هاين حرف ازی تريک معنای خيلی وسيع
 ست،ا آشکارترين آشکارها را بشکنيم خواهيم ديد که نور وجود که به ذاته

حاال امواجی که از ظهورات او در عالم،  ،است به ذاته آشکار است و ظاهر
هر موجودی به مقدار طول موج خودش، به مقدار نزديکی به  ،تابدها میموج
تر اصلی وجود و شدت وجود و شدت ظهور، وجودی شديدتر و قوی ذاتآن 
آن يکی موج فاصلۀ وجودی  .شودتر میهای قویموجود با ويژگی که دارد

شده که يک موج ضعيفی از آن است، ظهوری از آن از ذات وجودی طوری 



عاِلم از نگاه قرآن و عترتلم و ع  پایگاه ندای پاک فطرت  

 

432 

ن از وجود هايی پاييتر. مرتبههای خيلی ضعيف، خيلی ضعيفاست، با ويژگی
 ،نزول ۀشود، از هر مرتبکه جلسات قبل بحث شد که هر چه وجود نازل می

شود تاريکی از آن نمود پيدا کند، هر چه از نور نازل مینمود پيدا می عدم
ی که ابنابراين موجودات بافته شده از وجود و عدم به هر مرتبه کند. پسمی

ند، کوجود را ظاهرتر می ،تراست يا بفرماييد ظاهرتر استدرجۀ وجودی قوی
 تر است.های باالتر و قویبه همان مقدار موجود هم دارای ويژگی

آنگاه اگر وجود معلوم باشد که همۀ ظهورها از وجود است؛ چون هر چه 
دانم، به من ظاهر حاال دليلی نيست که من نمی؛ شد، يعنی ظاهر شد موجود

در موجوديت خودش صورت پيدا کرد و ماهيت  اما نشد. به من ظاهر نشد،
ی اخره در هر درجهپيدا کرد و شکل پيدا کرد و شخصيت پيدا کرد و باأل

جۀ در کنيم،ظهوری پيدا کرد. گياهان در يک درجه، وقتی ما به خا  نگاه می
از  ،وجودی خا  با يک درخت، خيلی واضح است که چقدر اين درخت

ا ههای بيشتری دارد که آن سنگ ندارد. ايناين خا ، از اين سنگ ويژگی
؛ مقدار موجود استشان موجود هستند که آن ندارد و اين، اين تکهمه تک

 يعنی جلوه وجودند، يعنی تابش وجودند، يعنی امواج وجودند. 
ی های فراوانآن گنجشک ويژگی استک که باالی سر درخت يک گنجش

دهد که اين درخت دارد. يا بفرماييد ابعاد فراوانی از وجود را به ما نشان می
خره پريدن يک ها را به ما نشان دهد. باألتواند اينآن هيکل نمی اگردو ب

خره رنگی از نور وجود است. باألو  موجود است. يا بفرماييد يک نشان
کدام در ها هيچنقار،گوشت، استخوان، شکل، صدا، چشم، همه و همه اينم
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تک موجود هستند، در واقع رنگی از وجود را تک هادرخت گردو نيست. اين
 .شونددهند، ظاهر میبرای ما ظهور می
ا گيرد، آنجتسلط دارند، ارتباط دارند. از غير نور، نور نمی اين نورها به هم
گيرد. در اتاق سوم اين آنجا می]از[ ت به نورهای باالتر، ذاتی است؛ اما نسب

.. هيچ چيزی از اين اتاق، اين نور را .آينه از ميز و صندلی و در و ديوار و
عکاس انها ظهورش ذاتی است، اما نسبت به خورشيد گيرد. نسبت به آننمی

  ست.همان نور ا
 

 السالم(تعریف حقیقی نور به وسیله اهل بیت)علیهم
. (السالممعليه)جز اهل بيت ؛بزندها حرف اين از ت کندئتواند جراحدی نمی
ن اي ]بگويد[کند. اگر يک نفر  را ادعا هااين حرف ت نداردئاحدی جراصال  

ر اين معنای نو ،کنيد، اين نور به اين معنانوری که در فيزيک از آن بحث می
و قاطی برييم گوکنيد. مینور تعريف می ]به عنوان[نيست، شما آثار نور را 
ت؟ ها چيساين حرف ای،کنی. هنوز الفبا نخواندهکردی! تو اينجا چه کار می

توانند ادعايی ( ]میالسالممعليه)ت اهل بيتئها به جرگويی اينراست می
تمام عالم را  [.، ]همين استقرآن تا روز قيامت معجزه استکنند. اينکه[ 
اين قرآن بياوريد، به شرط اينکه از قانون الهی کند که يک کلمه از دعوت می

 استفاده نکنيد، به اين شرط بياوريد.
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  :زندکبير فرياد میدر دعای جوشن (السالممعليه)ها را معصوماين
،ُنورَُُيا» رَُُياُالنّور  نَوِّ ،ُم  ،ُخال قَُُياُالنّور  َدبِّرَُُياُالنّور  ،ُم  رَُُايُالنّور  َقدِّ ُم 

، ،ُك لُُِّنورَُُياُالنّور  ،ُك لَُُِّقبلَُُنوراُياُنور  ،نُك لُُِّبَعدَُُنوراُياُنور  ُياُور 
...ُك لَُُِّفوقَُُنورا   1«نور 

ون . مالحظه بفرماييد، چممان نگه داريدعا را برای قسمت بعدی بحث بخشی از
شود، ديگر توضيحش اش واضح است، وقت هم دارد تمام میديگر ترجمه

 بگذرم.ها خيلی واضح بود، ديگر از اين
ُ ُب ْسمُ »فرمايد: در عبارتی حضرت می ،َُالّلَ ُ ُب ْسمُ َُالن ور  ،اَُُن ورُ َُالّلَ ُب ْسمُ ُلن ور 

 ُ يَُالّلَ ،ُم نََُُالن ورََُُخَلقََُُالَّذ  ُ َُالَْحْمدُ َُالن ور  َّ يُلل  ُم نََُُالن ورََُُخَلقََُُالَّذ 
...  ها فقط در شأن بزرگان است که توضيح دهند. اين 2«َالن ور 

ُ ُب ْسمُ »فرمايد: در يک جا می يَُالّلَ ُ َُالَْحْمدُ »، «َخَلقََُُالَّذ  َّ يُلل     .«َلقَُخََُُالَّذ 
چه حقايقی ما را محروم کردند!؟  از چه نکات دقيقی خدايا! چه عوالماتی!

ها چيست در اينمان کردند. چهار تا شکالت دست ما دادند و با آن مشغول
 ؟! (السالممعليه)اهل بيت

 شود.بگذريم چون وقت دارد تمام می

                                                           
 .390، ص94بحار األنوار، ج -1
َِّذي ُهَو » -2 ِ اَل ِ نُوٌر َعلَی نُوٍر، بِْسِم اّلََله ِ نُوِر اَلنُّوِر، بِْسِم اّلََله ِ اَلنُّوِر، بِْسِم اّلََله َِّذي ُمَدبُِّر اأَْلُُموِر، بِسْ بِْسِم اّلََله ِ اَل ِم اّلََله

ُّوَر مَِن اَلنُّوِر،  وِر فِي کِتهاٍب َمْسُطوٍر فِي رَ َخلََق اَلن ُّوَر مَِن اَلنُّوِر َو َأنَْزَل اَلنُّوَر َعلَی اَلطُّ َِّذي َخلََق اَلن ِ اَل قٍّ اَلَْحْمُد ّلِلَه
 .66، ص۴3؛ بحار األنوار، ج«َمنُْشورٍ 
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 استعداد خاص و ترين نور که وجود استعرض کرديم که باالترين و قوی
يم و توانيم آشنا باشطلبد تا معلوم باشد، ما فقط با موجودات میش را میدخو

موجودات که خيلی ديگر  ای از وجود وترين مرتبهآن نه همۀ موجودات، پايين
 تازه آن را شده يک خورشيد ،از هزاران عالم پايين آمده تا عالم پايين شده

اقی قدر پايين، پايين، پايين، تا يک اتاق، يک اتتوانيم نگاه کنيم. آنهم ما نمی
  [.کندا ]منعکس میحاال اين نور ر

گاه خود ، آن[]عرض کرديماين وجود با اين توضيحاتی که خيلی گذرا و کلی 
ُ»شود و آن اسم تر مديريت میوجود هم تحت يک نور قوی زه است. تا«ُالّلَ

 ا ديگر.جاست. آن «ربُّ»تر اسم شايد هم از آن پايين
ت ئی جرکس اشالعادگیگوييم خورشيد، با همۀ خيرگی و فوقمثال  وقتی می

همۀ  . همين خورشيد بادشوکند که بگويد آنجا نزديک بروم، نيست مینمی
شود عدم، هيچ. چقدر شود؟ میقدرت، اگر نور وجود از او قطع شود، چه می

ۀ تا رابط .شودعدم می ،ای است. همين خورشيدالعادهوجود، نور عجيب و فوق
شود، هيچ. کهکشان با همۀ هيکل، با انوار عدم می ،اش قطع شودوجودی

-آيد، میيد میهست را.. چطور تا اسم خورش .«هست»گوييم گوناگون، می

ابد، اين مال تای می، يعنی در اينجا هستی«هست»گوييم . تا می«تابدمی»گوييم 
 آن است. 

 «ربَ »و عظمتش در برابر اسم  العادهبه هر حال پس وجود با همۀ قدرت فوق
ُ»طور تا اسم همين يعنی هيچ. تحت مديريت آن اسم است.   .«الّلَ
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عليه جز امام صادق ؛حرف بزندصراحت  اب گونهت دارد، اينئچه کسی جر
َُُإ نَُّ» فرمايد:السالم. می اّلَله »! «اّلَله اکبر»! «اّلَله اکبر»،1ُ«كَاَنُُالَُُإ ذُُْكَاَنَُُالّلَ
؟! عنی چهيخدايا ُالبته که خدا بود زمانی که بودی نبود.«ُكَاَنُُالَُُإ ذُْ»! «اکبر

-و میکه ت یاين وجودُ«.َالَْمكَاَنُُوََُُالْكَاَنَُُفَخَلقَُ»دهد: يعنی را توضيح می

؛ «هست» ، اين«هستی»، اين «بود»اين  ؛کنمراه پيدا  به آن توانمگويی اصال  نمی
گويی خدا وقت وقتی میمبادا تصور کنی، ذهنت در اين زندانی شود؛ آن

است که با آن آشنا شدی، منظور اين « هست»هست، تصور کنی منظور اين 
توانم ن نمیباشم، اآل غاری زندگی کرده در من است. چطور اگر« هست»

يد تابد. چطور خورشيک نوری بر دهانۀ غار می آنجا بفهمم خورشيد يعنی چه؟
 توانم در  کنمرا نمی «هست»يعنی چه؟ چطور  «هست»توانم بگويم، را نمی

عالم  رد «هست»گويم آيد. میگويند؛ هستی به ذهنم میيعنی چه؟ تا هست می
آيد؛ مثل موجودات در ذهنم می جودرد، مطلق است. فورا  يک مووجود دا
 ،گويمنور می ،گويمگويم موجودات. تا يک رنگ میکنم. میتصور می

اين رنگ طول موج نور است. اصال  نور به آن معنای  کنم.[]تصور مینگ ر
بودن مراتب بودن و پستحقيقت خودش رنگ ندارد. اين مربوط به پايين

                                                           
َ کَاَن ِإذْ الَ کَاَن فََخلََق اَلْکَاَن َو اَلَْمکَاَن َو َخلََق نُوَر » -1 َرْت مِنُْه اأَْلَنَْواُر َو َأْجَرى فِيِه ِإنَّ اّلََله َِّذي نُوِّ اأَْلَنَْواِر اَل

دا  َو َعلِيَا  فَلَْم يَ  َِّذي َخلََق مِنُْه ُمَحمَّ َرْت مِنُْه اأَْلَنَْواُر َو ُهَو اَلنُّوُر اَل َِّذي نُوِّ لَيِْن ِإذْ الَ َشْيَء مِْن نُوِرِه اَل َزاالَ نُوَريِْن َأوَّ
َن قَبْلَ  اهَِرِة َحتَّی اِفْتََرقَا ِفي َأْطَهِر طَ کُوِّ َريِْن فِي اأَْلَْصاَلِب اَلطَّ يَن فِي َعبِْد اهِرِ ُهَما فَلَْم يََزاالَ يَْجِريَاِن َطاهَِريِْن ُمَطهَّ

الَمُ  ِ َو َأبِي َطالٍِب َعلَيِْه اَلسَّ  .۴۴1، ص1؛ الکافي، ج«اّلََله
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ون باال بينم. چکنم، پايين را میاست؛ چون از پايين به باال نگاه میجودی من 
 [.است] کنم. اشتباه از اينجا شروع شدهتوانم ببينم با پايين مقايسه میرا نمی
ونه چگ گويدرود. میآبياری می رایمثال  ساعت سه شب ب شای که پدربچه

واند تکند. نمیمقايسه میرا با خودش او چون  .ترسدمینبابا مثال  در بيابان 
مهارت  و وجود دارد، قوۀ دفاعی عضالت، قوۀ دفاعی پدرشای که در قوه
خواهد آن می مرتبها يعنی چه؟ و لذا داند ايناصال  نمی [.]را بفهمد دفاعی

 کند و با آن معنا پيدا کند. باال را با پايين مقايسه
 

 ایجاد حال تسبیح با بازشدن قوای باطنی نوری
گوييم خدا رسد. وقتی میگوييم، فورا  موجود به ذهنم میوقتی وجود می

رسد، تازه اگر اين وجود را هم بتوانم بفهمم و با هست، وجود به ذهنم می
 هايی که در مسير تربيتموجود قاطی نکنم. اين حال، حال تسبيح است. آن
از شود و شود، ب باز مرتبشان نفس قرار بگيرند و اين قوای باطن نورانی برای

، خدای فطری باز داز خدای خيالی که عزيزمان سؤال کرده نجات پيدا کن
بيند معنايی که شود؛ آنجا ذهن و عقل و فکر و همۀ قدرتی که دارد، آخر می

يند بتا ببيند خدا است، می [.]است از هستی دارد، همان است که با آن آشنا شده
ح به ن حال تسبياست، اما اين نيست؛ اآل «انک»، لفظا  «هست»لفظا  اين  .نه. نه

همۀ موجوديتش اين  دهد. حال تسبيح يک حالی است که باانسان دست می
-خواهد پاره کند. چرا؟ چون اين نيست. با همۀ موجوديت نمیوجود را می

ترين مرتبۀ ارادۀ او تا آمده دهد. پايينرا پاره کند، چون او اجازه نمی تواند آن
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، از آن يک مرتبۀ زمين شد، از آن در اين عالم شد وجودماز آن  ،وجود شد
 توانم من بفهمم يعنی چه! اينجا به انسان حال تسبيحنمی ،طبع کرۀ خورشيد شد

 شود. اين ذلت است. دهد. اينجا ذلت نفس برای انسان باز میدست می
 شود، بگذريم.وقت دارد تمام می .حاال بحث طوالنی است

«ُ َُالَْمكَاَنُإ نَّ َُو َُالْكَاَن َُفَخَلَق ُكَاَن ُالَ ْذ ُإ  ُكَاَن َ بعد از  «َمكَاَنُ» .«َالّلَ
 . «َوَُخَلَقُن وَرَُاأْلَنَْوارُ »شده است.  «َمكَاَنُ»، «كَاَنُ»

ستم بود که خوا روايتیهايی از روايات را خوانديم، ديگر بگذريم. چون نمونه
 اصل جواب برسيم. شود، به آنبخوانم، ديگر وقت دارد تمام می

 
 است« الله»تحت والیت مطلقه  السالمعلیهممعصومین مقام نورانیت 

مقام نورانيت يعنی چه؟ مقام نورانيت، پس اين  ؛خب بعد از اين توضيحات
است که حتی نور وجود  «اّلَله »است که من چه بدانم و چه ندانم، واليت مطلقۀ 

حاال اينکه آمده شده يک  .شود. تحت آنهم تحت آن نور مديريت می
شود. از اين آينه به آينۀ اتاق شماره موجودات، همان مديريت دارد جاری می

طور بروی، آن نور دارد يک، از آن آينه به آينه شماره دو، صد تا آينه همين
ند ککه نور وجود را مديريت مي «اّلَله »کند. نور حضرت حق، نور جريان پيدا می

کند که ذاتا  ظاهر شد، ديگر ظاهرهای ديگر از يدا میو نور وجود که ظهور پ
، آنجا جاری  شود.[]ظاهر می آن خب پس در تمامی موجودات واليت نوِر اّلَله

 آن را يک لحظه قطع کنيم، در جا عدم است. اگر است، حاکم است.
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ود وج .خورشيدش عدم است، چه برسد به من هيچ. کهکشانش که عدم است 
. «هست»گوييم، ها را میکوت و ارواح و روح را همۀ اينهای ملکه همۀ عالم

 ديگر ،ها وقتی وجود قطع شود، همۀ اين«هست»، اراده «هست»گوييم روح می
 ؟ههستند، حاال من ديگر چ «نيست»

 يواش بحث را جمع کنيم. يواش
کنند و با آن زندگی عيان مشاهده میه ب (السالمعليهم)اين حقيقت را معصومين

عنی ي بيند که قضيهخودشان همان نور هستند و خودش خودش را می .ندکنمی
با هيکل  (السالمعليه)چه؟ اين مقام نورانيت است. پس مقام نورانيت معصوم

 اش تفاوت دارد. نورانی
يک مثالی عرض کنيم. ما در کشور يک مقام رهبری داريم، يک فردی به 

و تفاوت دارد. وقتی انتخابات ها با هم اينجايگاه عنوان ايرانی داريم. 
دهد، به طور جا مقام رهبری به عنوان يک فرد رأی مینشود، آمی گيریرأی

مخفی، مثل ديگرانی که يک نفر در بيابان مخفی بايد رأی بدهد، همان قانون 
هايش به عنوان در خانه برای آقازاده .آنجا به عنوان يک فرد است .جاری است

نظام اسالمی، يک قوۀ رهبری است، قوۀ رهبری در يک پدر است؛ اما در 
 .طور تا باالتر برودهمين .شودجاری می هاوجود مبار  ايشان به همۀ اين

اما مقام  است، ن در آن قبر مبار اآل (السالمعليه)علی  پاو جسم هيکل 
د، کنکند، حکومت ميدر کل عالم دارد مديريت می (السالمعليه)نورانيت موال

 گذريم.ها باست. اينجا بحث خيلی مفصل است. سريع از اين« هست»از  باالتر
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موجودی است که وجودش کل هستی است؛  اين انسان ،در بين اين موجودات
بتواند  اين انسان اگر کهنکما اي است؛ فشرده شده، فشرده شده، اين انسان شده
االتر از ب (عليه السالم) شود که معصوموسعت پيدا کند، کل جهان هستی می
 نور و مقام واليت حضرت.  از جهان هستی است. حاال بگذريم

ه آنجا ک؛ بيندخودش، مقام خودش را به کماله و تمامه می (السالمعليه)معصوم
اگر کسی به مقام نورايت من معرفت »فرمود:  (السالمعليه)وال علیم حضرت

 «.پيدا کند، رَب را شناخته است
به  ؛ش خودآگاهی داردخود به ميزان رشد و قابليتهای ديگر هر کدام انسان

ميزان رشد خودش. يک نوزاد از اين خودآگاهی کامال  محروم است؛ اما 
رود تا همان اندازه باال میبه اش شود، خودآگاهیبزرگ می مقدار کهيک

 زند، رنگايستد و موهايش را شانه میرسد که حاال پشت آينه میجايی می
ها همه به معنی خودآگاهی است که خودش اين ؛کندکار می پيراهنش را چه

شود، فالن شود، زيبا مین زشت میبيند که اآلاز خودش آگاهی دارد و می
 اش است. اين خودآگاهی دليلها به ؛ ايندشو، بد میدشو، خوب میدشومی
بيند که من اش را میرود که خودآگاهیاين انسان به آن مراحلی میرشد 
اين  .ندکاّلَله من را مديريت میجود فالنی با چنين هيکل و وضعيت، واليتمو

ست ای ا. مقام نورانيت امام خمينی در يک مرتبهاست مقام نورانيت آن انسان
گويد خدا. در اين خودآگاهی نه فقط به هيکل خودش خورد، میکه تکان می

واليت  ؛اهی داردکند را خودآگاّلَله چه میخودآگاهی دارد، نه فقط مالئکة
ّلَله ابيند که نور معصوم و مقام واليت معصوم که همان مقام واليتمعصوم را می
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کند. پس مقام نورانيت ايشان، مديريت می راکه جلوۀ اوِل جلوۀ او است؛ او 
با همين نگاه در مقام نوری  (عليهاّلَله رضوان)مقام نورانيت مرحوم عالمه

رهبری در مقام خودش، مقام نورانيت جناب مقام نورانيت مقام معظم  ،خودش
، مقام نورانيت حضرت زينب (عليه السالم)سلمان، مقام نورانيت امام حسين

يند که بکه شخص میاست ای ، اين مقام نورانيت، آن مرتبه...(اّلَله عليهاسالم)
کما اينکه بال  کند؛[]مديريت می اّلَله زندگی او را و موجوديت او راواليت
هايش بازی ازیبای دارد با نور با اسباببچه، در يک اتاق ، اآلنبال تشبيهتشبيه، 
 .دتواند متوجه باشنمی کند.ن قوۀ برق دارد اين نور را مديريت میاآل .کندمی

اما يک مهندس برق با اينکه با همان بچه و در همان اتاق دارند بر سر يک 
 اينجا قوۀ برق، انعکاساتش تابيند که در او قشنگ می ،خورندسفره غذا می

و اين در سير مقاومت و آن انرژی چه کار کند و از  تشعشعات اين نور بيايد
يدا پ ]فالن چيز را[ ورطن باز با همان نور سر سفره چآنجا شعاع نور چه کند، اآل

ه بايد ب .آورمداند يعنی چه؟ پس من سر در نمیها را میقشنگ همه اين ؛کنم
خاطر عياشی چند لحظهالسالم هزاران لعن کنم که به معليه تدشمنان اهل بي
با  السالمعليه زندان با امام کاظم درچطور من را محروم کردند.[ ] ای خودشان

 عليه به چه جرمی؟ به چه جرمی امام حسين آن همه جنايت ]رفتار کردند؟[
ند چ ایبرحضرت چه کرده بود؟  رساندند؟[]را با آن وضع به شهادت  السالم
  ی را از بين بردند.های مظلومچه انسان ،عياشی هلحظ

]را  هاها حق آنبيچاره گوييم، میرودمی قبينيم برما در فالن روستا می
چهل ز ابله درست است، بايد هم اين کار انجام شود. يک خائنی بعد  اند.[نداده
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 به ما انتقال را نيز اما ای کاش اين .برسد هاآن سال نگذارد که حق مردم به
يک  محروم هستم؟ و درزندگی  از اين از اين حقايق و من چرا بدهد که

از  پر از خودخواهی و پر ،پر از بدبختی ،زندگی پر از گرفتاری، پر از رذائل
مقام نورانيت، اينجا بحث در تقدم و تأخر  سام. پمانده هایگرفتار همۀ اين

 يگر وقت گذشت بنده سريع عرض کنم. نيست. او خلقت نوری است. چون د
 

 السالم( استاولین خلق، نور معصومین)علیهم
 ،بود (السالممعليه)اول خلقی که خداوند در عالم خلق کرد که نور معصومين

 هم تقدم رتبی دارد و هم زمانی.؛ هانور آن
 فرمايد:خواستم عرض کنم، در آن دعای جوشن کبير میآن روايت که می

ثل هُ ُلَيَسُُنوراُيا»    .«نورُ ُكَم 
ثل هُ ُلَيَسُُنوراُيا» فهميدم،  مقداريعنی چه؟ يعنی من تا اينجا يک ُ«نورُ ُكَم 

 ش راهای تو در توينور يعنی چی. بعضی از ابعادش را فهميدم، بعضی از نمونه
اهم خويعنی حضرت رب را، اّلَله را می« نورُيا»گويم هم فهميدم، اما آنکه می

خواهم زود بگويم که همۀ نورهايی که بزنم، تسبيح کنم. می به نام نور صدا
کند، کاری میکند، شلوغت میآيند، من را اذيمن تا به حال  به ذهنم می

قام ها نيست. در مگذارد باز شود و من آن را توجه پيدا کنم، هيچ کدام ايننمي
معليه) ومينصانوار مع ببينيم (که بخوانيم ديگر سريع اين دو سه دقيقه)خلقت 
 ، هم تقدم زمانی داشتند و هم تقدم رتبی.(السالم
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 فرمايد: می (السالمعليه)امام صادق
«ُ ْذُالَُكَاَنَُفَخَلَقَُالْكَاَنَُوَُالَْمكَاَنَُوَُخَلَقُن وَرَُاأْلَنَْوار  ُكَاَنُإ  َ َُالّلَ إ نَّ

ُ َُأْجَرىُف يه  َُو َُاأْلَنَْوار  ُم نْه  َرْت يُن وِّ َُالَّذ  ُم نْه  َرْت يُن وِّ َُالَّذ  ه  ُن ور  م ْن
وَُ َُوُه  ُ.1...«َاأْلَنَْوار 

؛ شوندشوند و نورهای ديگر از آن خلق میاين نور که نورها از آن خلق می
وَُ»آن اولين نور که خدا خلق کرد و همه از آن..   «َالن ورُ » ، آن چيست؟«ه 

َحمَّدًاُ»ُآن نوری است که ُم  يَُخَلَقُم نْه  ُعليَُوَُعل يّاًَُالَّذ  همُ)صلواتُالّلَ
َماُجميعا( َنَُقبَْله  ْذُالََُشْيَءُك وِّ ُإ  لَيْن  َُأوَّ اين ُچنانهم «َفَلْمُيََزاالَُن وَريْن 

ُنورها بودند، قبل از اينکه شيئی خلق شده باشد.
َُُإ نَُّ»فرمايد: می (السالمعليه)در يک جايی امام جواد ُلَمُُْتََعالَىُوَُُتَبَاَركََُُالّلَ

داًُُيََزلُْ تََفرِّ ...ُم    2.«ب َوْحَدان يَّت ه 
 يوسته. يعنی دائما  و پ «يََزلُُْلَمُْ»سريع بگذريم.  است. ها ديگر معلوماينمعنای 

َُفاط َمةَُ» َُو َُعل يًّا َُو َحمَّدًا ُم  َُخَلَق سپس اين نورها را خلق فرمود.  «ث مَّ
ها در عالم هستی همچنان اين ،اين نورها هزار روزگار «َفَمكَث واَُألَْفَُدْهرُ »

چيزی به نام چيز وجود نداشت. هزار سال، هزار روزگار،  ،بودند. هيچ چيزی

                                                           
 .۴۴1، ص1الکافي، ج -1
َ تَبَ » -2 ْ ِإنَّ اّلََله دا  َو َعلِيَا  َو فَاطَِمَة فََمکَثُوا َأل َّتِِه ثُمَّ َخلََق ُمَحمَّ دا  بَِوْحَدانِي َف َدْهٍر ثُمَّ اَرَك َو تََعالَی لَْم يََزْل ُمتَفَرِّ

َض ُأُموَرَها ِإلَ  يِْهْم فَُهْم يُِحلُّوَن َما يََشاُءوَن َو َخلََق َجمِيَع اأَْلَْشيَاِء فََأْشَهَدُهْم َخلْقََها َو َأْجَرى َطاَعتَُهْم َعلَيَْها َو فَوَّ
ُد هَ  ُ تَبَاَرَك َو تََعالَی ثُمَّ قَاَل يَا ُمَحمَّ ُموَن َما يََشاُءوَن َو لَْن يََشاُءوا ِإالَّ َأْن يََشاَء اّلََله َّتِي َمْن تَ يَُحرِّ يَانَُة اَل َمَها ِذِه اَلدِّ قَدَّ

دُ  َمَرَق َو َمْن تََخلََّف َعنَْها ُمِحَق وَ   .۴۴1، ص1؛ الکافي، ج«َمْن لَِزَمَها لَِحَق ُخْذَها إِلَيَْك يَا ُمَحمَّ
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ُثُ »تر است. روزگار؛ چون روزگار، دورانش از سال وسيع ]بلکه[ نه سال، مَّ
يَعَُاأْلَْشيَاءُ   سپس همۀ اشياء را آفريد که مفصل است.  «َخَلَقَُجم 

َُخْلَقهَُ» ْم َُعَليَْهاَفَأْشَهَده  ْم َُطاَعتَه  َُأْجَرى َُو َضُ»؟ هوقت چ، آن«ا َفوَّ
مُْ لَيْه  وَرَهاُإ   تا ادامۀ روايت. «أ م 

َُُإ نَُّ»فرمايد: می (السالمعليه)در يک روايتی امام صادق َُاأْلَْرَواحََُُخَلقََُُالّلَ
  1.«َعامُ ُب َألَْفيَُُْاأْلَْجَسادُ َُقبْلَُ
همۀ جسدها،  ؛2مطلق و عام استساد(، عبارت و الفاظ )االرواح و االجاين 

. خداوند ارواح است خلق شده ،نظام روح اصال  نظام جسد، دو هزار سال بعد از
َُهاَأْشَرفَُُوََُُأْعََلَهاَُفَجَعلَُ»؟ هچ بعد خلق کرد. را دو هزار سال قبل از اجساد

َحمَّدُ َُأْرَواحَُ َسيْن ُُوََُُالَْحَسن ُُوََُُفاط َمةَُُوََُُعل يٍُُّوَُُم  مُْبَْعدََُُاأْلَئ مَّةُ ُوََُُالْح  ُه 
ُ ُ َُصَلَوات  مَُُْالّلَ  ، سپس ادامۀ روايت که باز مفصل است. «َعَليْه 
 .مجمع کن سريعروايت با اين 

ُيَا»ها پرسيد: از مالئکه (وسلموآلهعليهاّلَله یصل) در شب معراج پيامبر خدا
ف ونَّاَُهلَُُْربِّيَُمََلئ كَةَُ َفت نَاَُحقَُُّتَْعر  ُ ُنَب يَُُّيَاَُفَقال واَُمْعر  ُالَُُكَيَْفُُوََُُالّلَ

                                                           
َ َخلََق اأَْلَْرَواَح قَبَْل اأَْلَْجَساِد بَِألْفَْي َعاٍم فََجَعَل َأْعاَلَها َو َأْشَرفََها َأْرَواَح ُمَحمَّ » -1 ٍد َو َعلِيٍّ َو فَاطَِمَة َو ِإنَّ اّلََله

اَء ِإلَی َأْن اَلَْحَسِن َو اَلُْحسَ  ِة آَدَم َو َحوَّ ِ َعلَيِْهْم َو َساَق اَلَْحِديَث فِي قِصَّ ِة بَعَْدُهْم َصلََواُت اّلََله اَل قَاالَ قَ يِْن َو اأَْلَئِمَّ
 ُ َّنَا فََأِرنَا َظالِمِيِهْم فِي نَاِرَك َحتَّی نََراَها کََما َرَأيْنَا َمنِْزلَتَُهْم فِي َجنَّتَِك فََأَمَر اّلََله َر فََأبَْرَزْت  تَبَاَرَك َو تََعالَی اَلنَّاَرب
الِمِيَن لَُهُم اَ  ُ َعزَّ َو َجلَّ َمکَاُن اَلظَّ عِيَن لَِمنِْزلَتِِهْم فِي َأْسفَ َجمِيَع َما فِيَها مِْن َألَْواِن اَلنَّکَاِل َو اَلَْعَذاِب َو قَاَل اّلََله ِل لُْمدَّ

اُدوا َأنْ  ا  اَلَْحِديَث  َدْرٍك مِنَْها کُلَّمها َأره ا ُأعِيُدوا فِيهه  .308، ص8؛ بحاراألنوار، ج«يَخُْرُجوا مِنْهه
مطلق و عام از اصطالحات علم اصول فقه است. يعنی از اطالق عبارت و عموميت الفاظ )که الف و  - 2

 شود.الم بر سر جمع آمده است(، اين معنا استفاده می
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ف ك مُْ لُ َُأنْت مُُْوَُُنَْعر  ُ َُخَلقََُُماَُأوَّ هُ ُم نُُْن ورُ َُأْشبَاحََُُخَلَقك مَُُْالّلَ ُن ورُ ُف يُن ور 
هُ َُسنَاءُ ُم نُْ  درون نور، و در مديريت نور نور ها همه مراتب نور،اين 1.«ع زِّ
هُ َُسنَاءُ ُم نُُْوَُ». است ْلك  هُ ُن ورُ ُم نُُْوَُُم  يمُ َُوْجه  ُدََُمَقاعُ ُلَك مَُُْجَعلَُُوََُُالْكَر 
...َُمَلك وتُ ُف ي ْلَطان ه  اين ملکوتی که ما داريم، اين ملکوت نه، آن  «س 

لَىَُالَْعْرَشَُُرَفَعُُث مَُّ»ملکوت سلطانش.  َماءُ ُإ  اب َعةُ َُالسَّ َُعَلىَُوىَفاْستََُُالسَّ
هُ  هُ َُأَمامََُُأنْت مُُْوََُُعْرش  وَنَُُعْرش  گويم، ! من هم تسبيح می«سبحان اّلَله » .«ت َسبِّح 

بيح اين عالم تس حضرت هم نه با اين جسمش در .گويدحضرت هم تسبيح می
ا هاش، قبل از اين خلقتاش، در خلقت نوریحضرت با مقام نورانی .گويدمی

وَنُُوَُ». گويدکه حتی مالئکه بعدا  خلق شده، آنجا تسبيح می س  ُوَُُت َقدِّ

                                                           
ُ خَ يَا َماَلئِکََة َربِّي َهْل تَعِْرفُ » -1 لُ َما َخلََق اّلََله ِ َو کَيَْف الَ نَعِْرفُکُْم َو َأنْتُْم َأوَّ لَقَکُْم ونَّا َحقَّ َمْعِرفَتِنَا فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اّلََله

ِه َو مِْن َسنَاِء ُملِْکِه َو مِْن نُوِر َوْجِهِه اَلْکَِريِم وَ  َجَعَل لَکُْم َمقَاعَِد فِي  َأْشبَاَح نُوٍر مِْن نُوِرِه فِي نُوٍر مِْن َسنَاِء عِزِّ
َّة  َو اأَْلَْرُض َمْدِحيَّة  ثُمَّ  َماُء َمبْنِي اِت َو اأَْلَ  َملَکُوِت ُسلَْطانِِه َو َعْرُشُه َعلَی اَلَْماِء قَبَْل َأْن تَکُوَن اَلسَّ مهاوه ْرَض َخلََق اَلسَّ

َماِء  َهاٍم  ثُمَّ َرفََع اَلَْعْرَش ِإلَی اَلسَّ ُسونَ فِي ِستَِّة َأي ابَِعِة فَاْستََوى َعلَی َعْرِشِه َو َأنْتُْم َأَماَم َعْرِشِه تَُسبُِّحوَن َو تُقَدِّ  اَلسَّ
 ُ َّا نَُمرُّ بِکُْم َو َأنْت  ْم تَُسبُِّحوَن َو تَْحَمُدوَن وَ َو تُکَبُِّروَن ثُمَّ َخلََق اَلَْماَلئِکََة مِْن بَْدِء َما َأَراَد مِْن َأنَْواٍر َشتَّی َو کُن
ُد َو نُکَبُِّر َو نَُهلُِّل  ُس َو نَُمجِّ ُسوَن فَنَُسبُِّح َو نُقَدِّ ُدوَن َو تُقَدِّ ْحمِيِدکُْم َو بِتَْسبِيِحکُْم َو تَ تَُهلِّلُوَن َو تُکَبُِّروَن َو تَُمجِّ

 ِ ِ فَمِْن عِنِْدکُْم فَ تَْهلِيلِکُْم َو تَکْبِيِرکُْم َو تَقِْديِسکُْم َو تَْمجِيِدکُْم فََما ُأنِْزَل مَِن اّلََله لَِم فَِإلَيْکُْم َو َما َصعَِد ِإلَی اّلََله
 ِ اب َماِء اَلسَّ الََم َو َساقَُه إِلَی َأْن قَاَل ثُمَّ ُعِرَج بِي إِلَی اَلسَّ ِ الَ نَعِْرفُکُْم َأقِْرْئ َعلِيَا  مِنَّا اَلسَّ کََة يَقُولُوَن َعِة فََسمِعُْت اَلَْماَلئ

 ِ ا َأْن َرَأْون َِّذي َصَدقَنَا َوْعَدُه ثُمَّ تَلَقَّْونِي َو َسلَُّموا َعلَيَّ َو قَالُوا لِي مِثَْل َمقَالَِة َأصْ لَمَّ ِ اَل قُلُْت يَا َحابِِهْم فَ ي اَلَْحْمُد ّلِلَه
َِّذي صَ  َِّذي َصَدقَنها َوْعَدُه  فََما اَل ِ اَل َ َماَلئِکََة َربِّي َسمِعْتُکُْم تَقُولُوَن اَلَْحْمُد ّلِلَه ِ ِإنَّ اّلََله  تَبَاَرَك َدقَکُْم قَالُوا يَا نَبِيَّ اّلََله

ِه َو َجَعَل لَکُْم َمقَاعَِد فِ  ا َأْن َخلَقَکُْم َأْشبَاَح نُوٍر مِْن َسنَاِء نُوِرِه َو مِْن َسنَاِء عِزِّ ي َملَکُوِت ُسلَْطانِِه َو تََعالَی لَمَّ
َماِء َمَعنَا َو قَْد َعَرَض َوالَيَتَکُْم َعلَيْنَا َو َرَسَخْت فِ  ُّنَا َأْن يُِريَنَاَك فِي اَلسَّ ِ فََوَعَد َرب ي قُلُوبِنَا فََشکَْونَا َمَحبَّتََك إِلَی اّلََله

 .8، ص15؛ بحار األنوار، ج«َصَدقَنَا َوْعَدُه اَلَْخبَرَ 
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وَنُ ِّر  َُأنَْوارُ ُم نَُُْرادَُأََُُماُبَْدءُ ُم نَُُْالَْمََلئ كَةََُُخَلقَُُث مَُّ» .تسبيح، تکبير .«ت كَب
رُ ُك نَّاُوَُ»اين نورهای پخش و پال..،  «َشتَّى لق ما مالئکه خ کهبعد از اين «نَم 
رُ » .شديم اجازه پيدا کرديم که در عرش در محضر شما، از کنارتان  «ب ك مُُْنَم 
وَنَُُأنْت مُُْوَُ»بگذريم.  وَنُُوَُُت َسبِّح  وَنُُوَُُت َهلِّل وَنُُوَُُتَْحَمد  ِّر  وَنُُوَُُت كَب د  ُت َمجِّ

وَنُُوَُ س  ، حاال صحبت از شیء نيست! بله وقت .گوييم شما در حال..می «ت َقدِّ
ها را داشتيد و ما هم چه کار کرديم؟ تمام شده، من ديگر تمام کنم. شما اين

ُ» ما هم ؛به پيروی شما ياد گرفتيم س  دُ ُوَُُن َقدِّ ِّرُ ُوَُُن َمجِّ  .الی آخر «ن َهلِّلُ ُوَُُن كَب
 اّلَله علی محمد و آله الطاهرين. یو صل
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 جلسه بیست و سوم
  

 بیست و سومجلسه 

 عالمان توحیدی
گاه معرفت نفس  جای
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 ِ ِ َعلی اَعدائِِهم بِْسِم اّلَله ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ ِحيِم َو َصلَّی اّلَله ْحَمِن الرَّ الرَّ
 اَجَمعين

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيِم. اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی  نَستعيُذ بِاّلَله
َل ظالِم َظلََم  د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـُهمَّ الَْعِن اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ د َوآِل ُمَحمَّ َحقَّ ُمَحمَّ

 الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيَْن، َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا  
 ِ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يِن ِإيَّاَ   بِْسِم اّلَله حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ َربِّ الْعالَميَن الرَّ

راَط الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب  نَعْبُُد َو ِإيَّاَ  نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ
الِّينَ    َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 
از محضر آيات و  تابوديم و توفيقی شد  محضر عزيزان1بيست جلسه حدود

 اتجلس رسد که ما اينمیطور اينبه نظر حقير  ؛روايات مطالبی بهره برده باشيم
 شاءاّلَله تمام شود و يک فصلها انبندی کنيم تا يک فصلی از بحثرا جمع

 ها شروع شود. بحث ۀجديدی در ادام
 

 هستندالسالم قرآن و اهل بیت علیهم، حقیقت علم

عترت و اهل بيت  ،قرآن اين است کهها خالصٔه بحثاولين مورد در 
ا هشود. آنها علم، علم میالسالم که حقيقت علم هستند و به نور آنعليهم

حتی  ،ای از عالم، تاريخمعدن علم هستند و اگر دانشمندی در هر نقطه
ق از طري ، درواقعاست ای از علم بردهتگان، ادعايی از علم کرده و بهرهذشگ

خوانيم: مند باشد. در صلوات شعبانيه میالسالم توانسته بهرهنور اهل بيت عليهم
                                                           

 بيست و دو جلسه - 1
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َُوُ» سالَة  ُالرِّ ع  َُوَُموض  ة  ُالن ب وَّ َُشَجَرة  َحمَّد  ُم  َُوآل  َحمَّد  َُعلَىُم  مََُّصلِّ ه  الّلَ
ْلمُ  ُالْع  ن  َُوَُمْعد  ُالَْمَلئ كَة  ْختََلف  قسمت  يک حديث طوالنی که يکدر ُ.1«م 

 :فرمايدالسالم میاز آن مربوط به بحث ماست، امام صادق عليه
ُ  سولُ رَُ ذاكَُ»رسد که تا به آنجا می ،2ُ«ناط قاًُ بابا ع لمُ  ل ك لُِّ َجَعلَُ و» ُالّلَ

َُعليهُ  ه ؛ خدای متعال بر هر علمی بابی ناطق قرار داد«نَحنُ  وَُ آل هُوَُ َصلىُالّلَ 
يعنی امکان ندارد انسان بدون ورود از  ؛است که همان رسول خدا و ما هستيم

الم در السای ولو بسيار جزئی از علم برده باشد. امام صادق عليهبهره ،اين باب
ُ»فرمايد: يک روايتی می َُاأْلَنَْوار  َرْتُم نْه  يُن وِّ َُالَّذ  ه  ُم ْنُن ور  َوَُأْجَرىُف يه 

يَُخَلَقُم نْهُ  َُالَّذ  َوَُالن ور  َحمَّداًُ َوُه  لَيْن َُُفَلمُْ َعل يّاًُ وَُ م  َُأوَّ ْذُيََزاالَُن وَريْن  ُإ 
َما َنَُقبَْله  هيچ چيزی  اصال   :فرمايدحضرت میچقدر صريح! ؛ 3«الََُشْيَءُك وِّ

                                                           
جايگاه رفت و آمد فرشتگان خدايا درود فرست بر محمد و آلش که درخت نبوت و محل رسالت و » -1

 الجنان، صلوات شعبانيهمفاتيح، «اندو معدن علم
 أبَی اّلَله ُ أن يُجِرَي األشياَء إالَ بِأسباٍب، فََجَعَل لِکُلِّ َشيٍء َسبَبا و َجَعَل لِکُلِّ َسبٍَب َشْرحا، و َجَعَل لِکُلِّ » -2

فَُه َمن َعَرفَُه، و َجِهلَُه َمن َجِهلَُه، ذاَك رسوُل اّلَله ِ صلی اّلَله عليه و َشْرحٍ عِلما، و َجَعَل لِکُلِّ عِلٍم بابا ناطِقا، َعرَ 
خداوند ابا دارد از اينکه چيزها )امور( را جز از طريق اسباب فراهم آورد. از اين رو  براى »، «آله و نَحنُ 

. گويا هر دانشی، درى هر چيزى  سببی قرار داده، و براى هر سبب، بيانی، و براى هر بيان، دانشی، و براى
هر که آن در را شناخت، علم را فهميد و هر کس آن را نشناخت، جاهل ماند. آن در، همان رسول خدا 

 183، ص 1، الکافي، ج «صلی اّلَله عليه و آله و ما هستيم
َ کَاَن ِإذْ الَ کَاَن فََخلََق اَلْکَاَن َو اَلَْمکَاَن َو َخلََق نُوَر اأَْلَ » -3 َرْت مِنُْه اأَْلَنَْواُر َو َأْجَرى فِيِه ِإنَّ اّلََله َِّذي نُوِّ نَْواِر اَل

دا  َو َعلِيَا  فَلَْم يَ  َِّذي َخلََق مِنُْه ُمَحمَّ َرْت مِنُْه اأَْلَنَْواُر َو ُهَو اَلنُّوُر اَل َِّذي نُوِّ لَيِْن ِإذْ الَ َشْيَء مِْن نُوِرِه اَل َزاالَ نُوَريِْن َأوَّ
َن قَبْلَُهمَ  اهَِرِة َحتَّی اِفْتََرقَا ِفي َأْطَهِر َطاهِ کُوِّ َريِْن فِي اأَْلَْصاَلِب اَلطَّ يَن فِي َعبِْد رِ ا فَلَْم يََزاالَ يَْجِريَاِن َطاهَِريِْن ُمَطهَّ

اَلمُ  ِ َو َأبِي َطالٍِب َعلَيِْه اَلسَّ ر را ابه راستی خدا بود و هيچ نبود، پس پديده و مکان را آفريد و نوراالنو»، «اّلََله
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حتی علم به معنای معلوماتی که ما داريم؛ وقتی من نبودم، ، هنوز وجود نداشت
سالم المامحمد و علی عليهها نور قبل از همٔه اين ؛علم من هم به طريق اولی نبود

چنان بود. بنابراين هر علمی در عالم اگر به عنوان علم باشد، يک دانشمندی هم
ن مند است، اگر بازگشت به قرآکند که از علمی بهرهکند، تصور میتوهم می

السالم کند، خواهد فهميد که اين علم از طريق معدن علم و و اهل بيت عليهم
ين اباز نشود و توهم کند که  او اگر اين بينش برای ؛ستالسالم امعصوم عليه

 نصورت علم دارد و باط ،علم به عنوان استعداد شخصی اوست، اين علم نيست
 السالم فرمود: جهل و تاريکی است. موال عليه ينع آن،
هُ  ال ع لمُ  ك لُ » لسالم ااينجا عقل همان نوری از انوار معصوم عليهُ-َعقلُ  ي َؤيِّد 

عين گمراهی و تاريکی است.  آن باطن ،صورت علم را دارد؛ 1«َمَضلَّةُ  -است
بَُّ»السالم فرمود: موال عليه هُ  َقتََلهُ  َقد عال مُ  ر  بسا کسی که توهم ؛ ای2«َجهل 
 شد. کُ را می ، اواو درحالی که جهلِ ، کند عالم استمی
 

                                                           
بيافريد که همۀ نورها از او نور گرفت و از نور خود که همۀ نورها را از آن نور يافت در آن )نور االنوار( 
جارى ساخت و آن نورى است که محمد و علی را از آن بيافريد و هميشه اين دو، نورهاى نخستين 

زه در ند، دو هستی پاك و پاکيها آفريده نشده بود، پس پيوسته روانه شدبودند، زيرا چيزى پيش از آن
،  «هاى پاك جارى بودند تا آنکه در پاکترين آنها يعنی عبداّلَله و ابوطالب از يکديگر جدا گشتندصلب

 ۴۴1، ص 1الکافي، ج 
هر دانشی که ِخرد پشتيبانش نباشد، موجب سرگشتگی و گمراهی »، «کُلُّ عِلٍم ال يَُؤيُِّدُه َعقٌل َمَضلَّةٌ » - 1
   508ص ، 1الحکم، ج  ، غرر«است
 110، ص 2، بحار األنوار، ج«بسا دانشمندى که نادانيش او را کُشت» - 2
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 فرمايد:در جايی می
عى»  ُادَّ لمُ  م نَُ َمن  کسی  اگر 1«ن هايَتَهُ  َجهل هُ  م ن أظَهرَُ َفَقد غايَتَهُ ُالع 

تم م هسوالعادٔه جهان علم و موشکاف علچنين توهم کند که من دانشمند فوق
فرمايد که درواقع او انتهای جهل میالسالم عليهو چنين تصوراتی کند، موال 

که  های گذشته اين بودبندی بحثکند. پس بنابراين جمعخود را آشکار می
 . کند السالمعليهم علم نيست مگر بازگشت به قرآن و اهل بيت علم،
 

 بندی علم و عالم و جاهلتقسیم
فعاليت  هر گرايشی از علوم درای از علم و يک دانشمندی که در هر رشته

کند، مادی، معنوی، روانی، جسمی، از آسمان، از زمين، از نمی ی، فرقکندمی
گذاشته  آن از علم روی که اسمیماده، از انرژی و از هر چيزی و هر نوعی 

او هر تخصصی هم داشته باشد، اگر اين مقدار است را در نظر بگيريد،  شده
ِ بينی توحيدی قرار داد، شناسی خود را در شعاع و مدار جهانجهان ود شمی معال

هايی که ها و تمامی آن زيبايیها، ارزشها، برتریها، فضيلتو از نعمت
 ِ به اندازٔه  ،ها راهی نداردآن نعمت جز علما بهم است و احدی مخصوص عال

اما اگر در مدار  ؛تر خواهد شدمندمند است و بهرهها بهرهظرفيت خود، از آن
بينی توحيدی قرار ندهد، دير يا زود طعمٔه شياطين انسی و جنی خواهد جهان

ها آمده است و مصيبت بزرگی خواهد آمد که بر سر آن او شد و باليی بر سر
                                                           

الحکم،  ونعي ،«است کرده آشکار را اشهر که اَدعا کند به نهايت دانش رسيده است، نهايت نادانی» - 1
 ۴33، ص 1ج 
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ِ است و به او نمی َُ»م گفت؛ اين صريح قرآن است: توان عال ُالّلَ َوَُذل َكُب َأنَّ ُه 
َُماُ َُوَُأنَّ ُالْكَب يرُ الَْحق  َوُالَْعل ي  ُه  َ ُالّلَ َُوَُأنَّ ُالْبَاط ل  ون ه  وَنُم ْنُد   1«يَْدع 

در مدار توحيدی قرار گرفت، اگر خواهد باشد، هرچه که می ،کندنمی یفرق
او حق است و غير آن عين باطل است و اين عين جهل و نادانی است. کسی 

 ِ ها در روايات آمده که اينارد ددر عالم هستی  ایی ويژهاهم شد، بهرهکه عال
فيزيک اگر شود.مشخص می کرديم،عرض و ديگر با اين توصيفی که  .است
ِ باشد،  ، اما در مدار توحيدباشددان  ويد، گتفسير قرآن میاست. اما اگر  معال

 . است جاهل شد و عين جاهل او، نباشداگر در مدار توحيد 
ُ

م توحیدیبهره  های زیبا برای عال 
عالم و جاهل با اين نگاه که جلسات قبل مفصال   ،بندی علمتقسيمدر پس 

ِ  ،کنيمبندی میتوضيح داده شد و اآلن داريم جمع  ها وم زيبايیبرای عال
در اين  های کوچک آن رااست که بنده يکی از نمونه ایهای ويژهبهره
ايد: فرممی سلموآلهوعليهاّلَله یپيامبر اکرم صل. کنمبندی عرض میجمع
ُ في كاَنُ َمن» لمُ  َطَلب  چقدر جالب است!  2«َطَلب هُ  في الَجنَّةُ  كانَتُ  الع 

 سختی و همهٔ  ،درگيری ،شب و روز مجاهده ،تمام عالم به دنبال بهشت است
سی که به ک ؟!ببينيد علم چيست .که دنبال بهشت استبرای اين است ها اين

                                                           
خوانند باطل است و او بلندمرتبه میاين بدان سبب است که خدا حق است و آنچه جز او به خدايی » - 1

 30 ۀسورۀ لقمان، آي، «و بزرگ است
 162، ص 10کنزالعَمال، ج  ،«هر که در جستجوى دانش باشد، بهشت در جستجوى او برآيد» - 2
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 ِ ست؛ ا برعکسدربارۀ او قضيه م باشد، دنبال آن برود و در هر مرتبٔه خود عال
يعنی شت، گوييم بهکافيست. تا میهمين ديگر  ؛بهشت به دنبال اوستيعنی 

دنبال اين عالِم هرچه که بخواهيم،  و هاآلايده ،هاها، همٔه لذتهمٔه زيبايی
 هستند.

ُ
مان غیرتوحیدی  گمراهی بعید برای عال 

َعنُُألهى ما ك لُ »فرمايد: السالم میاما اگر در محور توحيد نباشد، موال عليه 
 ُ ُالّلَ كر  وَُ ذ  برای کشف يک  ولو، خواهد باشدهرچه که می  1«إبليَسُ م ن َفه 
 دارد و در محور خدا بازبه ه را از توجَ او  ؛ اگردهدآزمايشاتی انجام می ،مطلبی

 : فرمايددر سوره نساء می .او شر  است ،توحيد نباشد، او از ابليس است
َُضَلاًلُبَع يداًُ» َُفَقْدَُضلَّ ْكُب اللَّ  همين که انسان مشر  شد،   2«َوَُمْنُي ْشر 

 دريک وقت انسان گمراه است و يک وقتی هم در گمراهی بعيد است. 
شخص گمراه ، ستهگمراه، احتمال هدايت  حالت در ؛گمراهی بعيد است
آيد پيش می او ای برایکنند يا يک حادثهرا نصيحت می است و يک عده او
! اما در گمراهی او خوشا به حال ،شودشود و هدايت میو او ديگر بيدار می
اند، داو نزديک به محال است؛ چرا؟ چون خود را کسی می بعيد، ديگر هدايت

                                                           
 230، ص76بحار األنوار، ج  ،«هر آنچه از ياد خدا غافل کند، از ابليس است» - 1
َ اَل يَغْفُِر » - 2 اِإنَّ اّللَّ ِ فَقَْد َضلَّ َضاَلال  بَعِيد  خدا »، «َأْن يُْشَرَك بِِه َويَغْفُِر َما ُدوَن َذهلَِك لَِمْن يََشاُء ۚ َوَمْن يُْشِرْك بِاّللَّ

آمرزد آمرزد و جز آن هر گناهی را براى هر که خواهد، میکسی را که براى او شريکی قرار دهد نمی
 116، سورۀ نساء، آيه «ت به گمراهی افتاده استو هر کس که براى خدا شريکی قرار دهد سخ
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خود را صاحب علم ، داندداند، صاحب انديشه میخود را صاحب فکر می
چه  او ديگر؛ داندخود را مرجع می ،داندخود را صاحب استعداد می ،داندمی

صحبت  از هدايت هم بخواهی برای او اگر !شود؟هدايت زمانی و چگونه 
ی من دار اگويد بمی؛ خوردو به او برمیخورد هم میبه بيشتر حال اوکنی، 

يه توصفالن  بروم ،من خودم چنين و چنان هستم !کنی؟صحبت از هدايت می
  شما را انجام دهم؟!
تناسب  هايی که بهخطر چنين انسان«. َضَلاًلُبَع يداًُ» است، اين فرمايش قرآن
. امام استطور سوزند، برای جامعه هم همينآتش جهنم میدر  وضع خودشان
وءِ  در وصف ُعلَماءِ السالم ری عليهکحسن عس َُعلى»ُفرمايد:می السُّ مُأَضر  ُه 
َعفاءُ  ُعليهَُعلى يَزيدَُ َجيش ُ م ن شيَعت نا ض  َُعل يٍّ ُبن  َسين  ماُالسَلمُوُالح 
جيش ديگر ! ما در زيارت عاشورا است ایدهندهخيلی مطلب تکان 1«أصحاب هُ 

اما حضرت  ؛دانيمترين موجودات در عالم میيزيد، لشکر يزيد را ملعون
بر ضعفای شيعٔه ما از لشکر يزيد بر امام حسين  ءم سوعالِ ضرر فرمايد: می
ست، بندی مطالب احال چون ديگر بحث جمعایعلی السالم بيشتر است.عليه

 بنده سريع اين قسمت مطالب را جمع کنم.
ُ

                                                           
ها براى شيعيان ناتوان )آسيب پذير( ما بيشتر از زيان سپاه يزيد براى حسين بن علی عليهمزيان آن» - 1

 86، ص 2، بحار االنوار، ج«السالم و ياران اوست
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 حرکت نزولی و صعودی در عاَلم 
 بتهال -حکمت حرکت نزولی و صعودیيکی از آثار خيلی واضح و بديهی 

 -هست عظمتی دانيم که در اصل چهما نمی ،خدا استدر محضر  آن حکمت
 ،عرض کرديم که ميوه يک کلی است مثال  . کنيمت مشاهده میرا با مختصر دقَ 

ن در اي و شدنمینازل  ما پايينِ  اگر ميوه به صورت افراد و مصاديق در عالمِ 
ما  اشتيم؟تی از ميوه دچه لذَ  ،کرد، ما در اين عالمنزول پيدا نمی ما زمينِ  عالمِ 

قيقت حبه اصال   متناسب نازل، نزول پيدا کرده است. من ،در عالم نازل هستيم
اال انگور شد، حو  وقتی نازل شد است؛م چه لذتی يم تا ببينيميوه راه ندار

مفيد است. ميوه به عالم  و انگور چقدر زيبا، جالب، خوردنیعجب! بينم می
 هاو روز هاساعت آن آن نيستم و برایکن  لشد انار، حاال وِ  و نازل شد نپايي

از آن يک باغی روم تا میگالبی شد، فالن شد،  و يا گذارموقت می
لی که از آن کتا ما قابليت پيدا کرديم  ؛ يعنیکنم. پس اين نازل استدرست

در  ،دسترسی نداريم ؛ ما به آنحيوان بهره بگيريم. ،به آن دسترسی نداشتيم
ن گوسفند شد، اآل ،مين هستيم. وقتی حيوان نازل شدما در ز ،آسمان باالست

چقدر بهره  ،آخرگاو، شتر، الی! بريم؟ما از گوسفند چقدر داريم بهره می
 در حقيقت عالم انسان بودم، ،من آن زمانی که قبل از عالم روح ؛انسان! بريممی

و  افتادمدفعه که  اما اين ،آورماالن هم چيزی به ياد نمی ،خودآگاهی نداشتم
ميخواهم قوس صعود را دنبال کنم، اين بار با يک خودآگاهی و علوم برتر از 

ه به گيرم و آنگاه هرچه کبهره می -کنمبه تناسب لياقتی که پيدا می -آن هم
 يعنی چه. لذت که  شودتر میباز من برای ،رومآسمان می
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 صعود انسان به مرتبه خود آگاهی 
وران يک دايره از يک نقطه به عرض کنيم؛ در دَ برای خودآگاهی يک مثالی 

ُ اين منتها ، نقطۀ ديگر که چقدر محسوس است ه در ن ،رنج استدرد و عد در ب
د کند. انسان در آن وقتی که نوزامنتها انسان دقت نمی، بديهی است ؛بعد لذت
 ،در گهواره، ضعف بر او غلبه داشت. چون از غلبۀ ضعف بر او ،بود

 ،برد. غلبۀ آن سبب شد که چشم نبيند، درد و رنج هم نمیخودآگاهی نداشت
ن يک کما ،اما وقتی اين دور دايره ؛گوش نشنود، زبان حرف نزند و الی آخر
ری و به نقطۀ پي وسمت نزول برگشت  گذشت، و در اوج جوانی، اين کمان به

يعنی غلبۀ ضعف بر او رسيده است.  ،، حاال به همان نقطۀ اولرسيد کهولت
ۀ اول بحث اين است که نقط نيست،نوزاد و پير بحث اصال  ،ۀ اول همين بودنقط

بار در يناما ا ،دوباره به همين نقطه برگشت ؛چه بود؟ غلبۀ ضعف بر اين انسان
تبديل  ،حاال خودآگاهی دارد. يک پهلوان هشتاد کيلو ؛سير حرکت يک دايره

 ،اددرست مثل همين نوز شده است، بيست و چند کيلو استخوان و پوست به
 ،گنددرا عوض نکنی در کثافات خود می او لباس ، اگرتواند تکان بخوردنمی

ن با اال اما فرق ؛تواند حرف بزندبيند، زبان نمیشنود، چشم نمیگوش نمی
 ،ها آگاهی داردتک اينتک به ،اين است که اين بار خودآگاهی دارد نوزادی

 ،کشدمی که از نشنيدن عذابی د، آگاهی دارد بهشنوبه اينکه نمی آگاهی دارد
 ،شدکمیکه از نديدن دردی  آگاهی دارد بهبيند و نمیآگاهی دارد به اينکه 

 يک کلمه تااز درون تمام وجودش موج و تالطم است  ،تواند حرف بزندنمی
تواند بگويد و درد فهمد که نمیتواند و میاما نمی ،را بگويد خود حرف
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اين خودآگاهی اصال برای او يک  ،اين دفعه تواند بگويد.نمی کشد کهمی
ن غلبۀ تالطم؛ هميدگی بسيار وسيع، عميق، پرموج، پريک زن ،زندگانی است

ديگر. اين مثال از باب نزول و  فضایاما اين بار با يک  ،ضعف بر او است
 ای به نقطۀ قبلی بود.روی يک دايره از نقطه تاز باب حرک ،صعود نبود

 
 النفسالنفس و حسصعود انسان به مرتبه علم

اسد، شنمیبهتر گردد، هرچه خود را حاال که انسان به آن سير صعودی بر می 
رسد که هم آن جزئيات را ای میديگر  به مرحله کمکمشناسد و عالم را می

 به علم باالتر از کم کمهم ، کشدبرد و يا درد و رنج میشناسد، لذت میمی
النفس رشد که در علم چنان. همرسدمی النفسودآگاهی به نام علمعلم خ
 ؛تواند بفهمد و آگاهی داشته باشدحتی کلی را هم می کمکمآنجا در کند، می

تواند از خود ميوه، از خود برد، االن میت میقبال از انار و انگور، جدا جدا لذَ 
گر به ها دياين! الب استخيلی جاين  ،ت ببردجا هم لذَ ت ببرد و يککلی لذَ 

بنده فقط  ،شود که جای خاص خود را داردروايات و آخرت وصل می
 شما به يک کود مثال اگر  ؛بندی بحث قبلی را بيان کنمخواهم جمعمی
بهترين شربت را درست کنيد، از اگر  ،دهيدقنداب می يا دوماهه سالهيک

 ،های جذاب و الی آخربا رنگ ،خيلی خوشمزه ،عرقيات گياهی خيلی معطر
اما وقتی کمی رشد کرد و به خودآگاهی  ؛جا بگيردها را يکتواند اينه نمیبچَ 

 ،آن شربت ۀمز ،گيردجا بهره میزمان و يکها، همرسيد، االن از همۀ زيبايی
ا اين شخصيتی که ب ،دهيداحترامی که به او نشان می ليوان،شکل  ،عطر ،رنگ
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در يک چيز و جا ت را يکها لذَ دهيد، همه و دهو انتقال میشربت دادن به ا
مند دفعه از نيروی باالتری بهره، ايناستانسان از نزول به صعود آمده  .گيردمی
تواند اگر ب ،برداين قدر از جزئيات لذت می ،باشد. با همين علم خودآگاهیمی
فس النبه سمت حسو بلکه  برودالنفس را ادامه دهد و به سمت علم خود رشد

د و کنجزئيات را رها می ،اصل، کليات است او در برود، آنجا ديگر زندگی
 شاءاّلَله در جای خود بايد بيشتر باز شود. حاالاين بحث بسيار مهمی است که ان

می کارزد ما اهميت و برکات حرکت از نزول به صعود که می از باب ما صرفا  
 .، مطرح کرديمفکر کنيم روی آن
 

 آثار صعود اختیاری مختص انسان
های گذشته، بحث حرکت بود که ما در اين حرکت از بحث مين موردچهار 

 ؛چه بخواهيم و چه نخواهيم جبرا  بازگشت به آن صعود را داريم ،نزول و صعود
اختياری صعود يک وضعيت دارد،  ،در خصوص انسان اما اين صعود جبری

خيلی مهم است. در حرکت صعود  که اين مطلب يک خاصيت ديگری دارد
جبری، يک حرکت صعودی اختياری مخصوص انسان است. انسان چه 

چنان آن صعود جبری را با همۀ موجودات عالم هم ،بخواهد و چه نخواهد
ع وَنُ» مثل همۀ موجودات عالم، ،دارد َُراج  لَيْه  ُ» ،1«إ  ُت ْرَجع  ُالّلَ  لَى إ 

                                                           
1- « ِ َّا ّلِلَّ َّا ِإلَيِْه َراجِعُونَ الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَتُْهْم ُمِصيبٌَة قَالُوا ِإن ا رسيد گفتند: هکسانی که چون مصيبتی به آن»، «َوِإن

 156سورۀ بقره، آيه  ،«گرديمما از آن خدا هستيم و به او باز می
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ور  رشد درکه به صورت اختياری اين انسان وقتی اما  ؛را دارد او همه، 1«اأْل م 
رکت آن ح ،گيردالسالم قرار میتکاملِی تحت تربيت قرآن و عترت عليهم

ايجاد خواهد کرد، اين ديگر در  او النفس برایالنفس و حسصعودی که علم
ا ي بستگی دارد که چقدر با آن هماهنگ باشد ؛ به ايناست او اختيار خود
از  حاال -در همين عالم، در همين عالم مادی او کهاين کما ،نباشدهماهنگ 

تواند حرکت جبری می -در همين عالم مادی ،ها بگذريمآن صعودهای عالم
مثال يک کودکی که در مدرسه بازيگوشی  .را نشان دهدخود  و اختياری

کند، با همکالسی خود که دنبال رشد علمی و تربيتی خود است، در می
-با هم از کودکی و ده ،چه بخواهند و چه نخواهند ی،حرکت صعودی جبر
که  طور نيستسی و چند سالگی خواهند رسيد؛ اين یدوازده سالگی، به جوان

اش به سی و اما همکالسی ،در دوازده سالگی يا در چهارده سالگی بماند او
 ،چه بخواهد، چه نخواهد، چه بداند و چه نداند، عالم جبر ؛پنج سالگی برسد

رشد  ای کههبرد. يک بچَ خدا او را به سی سالگی می ۀخلقت و هستی، به اراد
های اين عزيزان در بهزيستی کم نمونه، است در آغوش مادراست و نکرده 
آنجا نشسته ر د هفت ساله ۀبينيد مثل يک بچَ می ،کنيدنگاه میوقتی که نيست 

، سی و شش ش سال داردش و بينيم که او سیپرسيم و میمی ؛کندو بازی می
اه اما در نگ است، ير کردهشش سال را سِ  و در يک نگاه جبری، اين سی سال!

اين اختالف فاصلۀ بين عدم  است؛ رشد اختياری، در همان هشت سالگی مانده
                                                           

ِ تُْرَجُع اأْلُُمورُ » -1 َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض ۚ َوإِلَی اّللَّ ِ َما فِي السَّ ها و ناز آن خداست هر چه در آسما»، «َوّلِلَّ
 109عمران، آيه سورۀ آل، «زمين است و کارها بدو بازگردانيده شود
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يک  ،رشد اختياری با نکتۀ اجباری که خواهد رسيد، يک چيز عجيبی است
 هفت ردکه  مست که در بهزيستی بگويدنيا ني منتها مثل اينچيز عجيبی است! 
، در عالم نيستطور اينآنجا  .ام و از هيچ چيزی هم خبر ندارمسالگی مانده
 -های آينده از روايات استفاده خواهيم کردشاءاّلَله در بحثان -بيند بعد می
 ،بيندیرا م خود جايگاه ،خلق شومچه چيزی توانستم با اختيار خودم که من می

چه بخواهم و چه  ،شدم و حرکت جبری عالممن چه بايد می که بيندمی
من االن ]برای[ اما  ؟!من را االن به کجا انداخت ،چه بدانم و چه ندانم ،نخواهم
زمان و هماهنگ نتوانستم اين رشد را برای خودم هم ، به صورتکندتطبيق نمی
اين عالم ای در مثل مورچه! اين عذاب، چه عذاب سنگينی است؛ ايجاد کنم

ند. کو در النۀ خودش کيف می فهمد و خودآگاهی نداردنيست که هيچ نمی
ا در آنجديگر است،  باز شده شخود برای شخود ،آنجا عالم حقايق است ،نه

النفس هست؛ جا معرفتنآدر  چه بخواهد و چه نخواهد ،خودآگاهی هست
که  معرفت نفسی بااالن  ،آورددست میه جا بناياگر در اين معرفت النفس را 

جا با حس نفس آنحس نفسی که اينجا داشته اگر تطابق داشت.  ،آنجا دارد
ه تطبيق کند چ؛ اگر کردتطبيق می او در آنجا داشت، حس نفس هماهنگی
ديگر  حاال بندهخواهد داشت!  و اگر تطبيق نکند چه عذابی خواهد داشت لذتی
 روايت بگذرم. اين از 
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 هرعلمی با معرفت نفسرسیدن به غایت معرفت 
ُك لُِّ»فرمايد: السالم میموال علی عليه لَىَُغايَة  نْتََهىُإ  ُا  َُفَقد  َُمْنَُعَرَفُنَْفَسه 
َُوُع ْلمُ  َفة   یاز آن، يعن النفس و باالترمعرفت به هر مقداری که هرکسُ؛1«َمْعر 

کند، البته به انتهای غايت هر معرفت و علمی راه پيدا پيدا می را النفسحس
نيم کدر يک غاری زندگی می ،. ما فقط از لذت انگور خبر داريماست کرده

 ،نا کنندديگر آشۀ ميوچند اما اگر با ، اندانگور آشنا کرده ۀکه ما را فقط با ميو
بينيم و ها را میما االن خوشحاليم که همۀ ميوه .لذت بخش خواهد بود چقدر
 آيا اين غايت آشنايی ؛مثال چقدر؟ پنجاه نوع ميوه، فهميمرا هم می آن لذت
من  ،يوهدر کلی م ،. وقتی که به کلِی ميوه، راه پيدا کردمخيربا ميوه هست؟  ما

چقدر فوق العاده آن  گاه لذتآن می رسم؛ به انتهای علم و معرفت از خلقت
رد کبرد، خيال میکند و از انگور لذت میی میکه در غار زندگآن !شودمی

د و ! يک چيز جديعجب :گفتديد میوقتی انار شيرين می ،ميوه يعنی همين
 وا چرا به من دادی؟ اگر برای ؟گويد يعنی چههيچ وقت نمی ؛است یجالب

که  چيستاين ديگر  :گويدهيچ وقت نمی ،يک گالبی خوشمزه آمد
های لذت مدامگويد تو کيستی که کند و میخيلی تشکر می ؛ايدآورده
ی گويد. به ما بگويند که وقتانسان هرگز چرا نمی ؟!آوریتر برای من میجديد

توانی از یم ،شما به معرفت نفس رسيدی و بلکه باالتر، به حس نفس رسيدی
 وند. خداانسان چه لذتی خواهد بردوقت آن ؛خود حقيقت ميوه بهره ببری

                                                           
   650ص، 1 ج، غرر الحکم، «هر که خود را شناخت، به نهايت هر شناخت و دانايی رسيد» -1
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رد ای ببو قرار است انسان از اين عمر چه بهره است چه آفريدهبرای انسان را 
دَُ» :فرمايدمی؟! و به کجا برسد ُتََجرَّ اين، همان بحث قبلی  ؛1«َمنَُعَرَفُنَفَسه 

اين امام صادق م. گذرها میايناز است. عالم مجرد، عالم کليات است. سريع 
ُعّزُوُج»فرمايد: ساز میکاملعليه السالم است که به عنوان انسان  ّلُإّنُلّلَ 

ُ ُوَُسبْع  َُسماوات  ُم نَُسبْع  مُأكْبَر  ُم نه  ُعالَم  ُ،ُكل  اثْنَيَُعَشرُألَفُعالَم 
يک  اما از کدام ،گذرانديم ها رااين ،ما به عنوان يک جنس انسان ؛2«أَرضينَُ
ين به اکه  اين دفعهو  صعود کنيم بارهدوتا خبر داريم؟ نازل شديم  هااز آن
شنا ها را بدانيم، آاين عالم، لول در صعود اختياریحاين با  ،گرديمها برمیعالم

ن سفانه ايأچه هدف خلقت بزرگی دارد که مت ،شويم و لذت ببريم. انسان
 ،اندالسالم، اين انسان را چقدر ذليل کردهشياطين، اين دشمنان اهل بيت عليهم
حاال حتی حوصله هم نداريم که بياييم و  ؛انداز چه چيزهايی محروم کرده
 مات نورانیکلولی  ،السالم را نتوانستم ببينمبگوييم من که امام صادق عليه

در  والببينم مبا عشق و عالقه به دنبال اين هستم که که هست. چقدر  ايشان
راه پيدا کنم و بازگشت به اهل بيت  از آنتا  اندچه فرموده خود فرمايشات
بنده دهم. ديگر ادامه نمی ،شودچون وقت دارد تمام می ؟الم کنمالسعليهم

 .را عرض کنمجلسات قبل بحث ۀ قرار است خالص
ُ

                                                           
 582 ص، 1ج غرر الحکم، ، «رها شود هاى دنيوى [هر که خود را شناسد، ]از عاليق و دلبستگي» -1
ها از هفت آسمان و هفت زمين بزرگتر جَل را دوازده هزار عالم است که هر کدام آنخداوند عَز و » -2

   ۴1 ص، 27 ج، بحار األنوار، «است
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م به قرآن و عترت به معنای واقعی کلمه  بازگشت انسان عال 
ر يک که اگ استاين  ،اين مطالب بود ۀيکی ديگر از بحث هايی که در خالص

-تی میوق ،بازگشت نکند کلمهدانشمندی به قرآن و عترت به معنای واقعی 

 ،خوانممی نماز ،من مسلمانم، به اين معنا نيست که بگوييد: گوييم بازگشت
 پردازم،داری و عبادت میبه روزه ماه رمضان هم ،خوانمحتی نماز شب هم می

های ا تمام پايهب ،مام مبانی فکریبازگشت با ت ،اينجا بازگشت مد نظر است خير!
ک ي فقط از يک بُعد يا دو بُعد؛نه اينکه  ،ایانديشه ،علمی و نگاه انديشمندانه

رت بر قرآن و عت خوداگر با تمام موجوديت مبانی فکری  ،انديشمند مسلمان
ون قرآن هم به او چ بار!، خيلی رقتبار استتخيلی رقَ  او وضع ،بازنگردد
لََىَُماَُمتَّْعنَاُ» فرمايد:میدر سوره طه  ت،اس هشدار داده َُعيْنَيَْکُإ  نَّ دَّ َواَلُتَم 

ُ َُخيْر  َُربَِّک ْزق  َُور   ُ ُف يه  ْم ُل نَْفت نَه  نْيَا ُالد  ُالَْحيَاة  َُزْهَرَة ْم ُم نْه  َُأْزَواًجا ب ه 
 شهدا و امام ،نعمتی که انقالبفرصت و با تمام وجود از امروز اگر  ؛1«َوَأبَْقىَُ
ستفاده است، االسالم باز کرده مثمرۀ مجاهدين طول تاريخ انبيا و اوصيا عليه و

خيلی  وا وضع ،باز نگردد، مبانی فکری قرآن و عترتبه با تمام وجود نکند، 
دا مشرکين پي فريبندۀهای احساس حقارتی در برابر جلوه و است بارترقَ 

مثل چنين شخصی به  ؛ها چشم خواهد دوختخواهد کرد که ذليالنه به آن
فرد اما  است،ماند که ثروت هنگفت برای او به ارث رسيده يتيمی می کود 
ی ناچيز داگِ  ، مثلسلب مالکيت کرده است، مکر و ظلم از او، به حيله ،مکاری

                                                           
ها منگر. اين براى ايم، تو به آنمند ساختهها را از يك زندگی خوش بهرهاگر زنان و مردانی از آن» -1

 131 ۀطه، آي ۀسور، «پايدارتر استآن است که امتحانشان کنيم. رزق پروردگارت بهتر و 
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ست، اه چون بچَ  ،کند که هيچ نداردخيال میاست و  مانده ایچيزی گوشهبیو 
د که بينجايی يک بچۀ ديگری را می در ،در کوچه ؛نداردرا کسی  ،فهمدنمی
گی يک لباس رن ،يک کفش رنگی پوشيده است ،بازی رنگی دارداسباب

او  هبو  هادتای ايسيک گوشهدارد، دست در يک کيف قشنگ  ،پوشيده است
با چند دقيقه داد تا اجازه می کاشآب می شود که او  ، دلاستزوم کرده 
ک از ي .باری داردتچه وضع رقَ اين بچه، واقعا   ؛بازی می کردمبازی او اسباب

ست توانرا میو پدرش بچه  آنتمام زندگی با آن طرف ثروت هنگفتی که 
ثروتی دارد و از طرف ديگر  همچونداند و نمی است رفته او از دست بخرد،

ی کند خيال ماست،  بارترقَ  است، شده آن مظلومانه گرفتاراالن اين فقری که 
 !ار استبتچقدر رقَ  ،مهمی است و شکالت چيز یبازی پالستيکاسباب چند

به قرآن و اهل ت، اگر با تمام وجود حقيقت علم دست اوس ،معدن علم را دارد
 وقت چه ثروتآن ،را از او بگيرد خودمبانی  وبرگردد  السالممبيت عليه
لََىُ» فرمايد:قرآن می !عظيمی دارد َُعيْنَيَْكُإ  نَّ دَّ َُأزَُْواَلُتَم  َواًجاَُماَُمتَّْعنَاُب ه 

ْمُف يهُ  نْيَاُل نَْفت نَه  ُالد  ْمَُزْهَرَةُالَْحيَاة  کل اگر  ،ای آنچه که همه داريد ؛«م نْه 
غه را البالالسالم در نهجيک کلمۀ کالم موال عليه ،ها جمع شودتشکيالت آن

دو د فرمايمیدر اينجا  ،«َعيْنَيَْكُ» ،ندوز خود را به آن تواند بفهمد. چشمنمی
 ود ،اين کار را نکن ،یاهشود که خيلی زوم کردمعلوم می ؛را ندوز خود چشم
االن  ؛ايمدادهبه او ها را ما آن ،ندوز ها دارند،آن را به آنچه که خود چشم
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ُق وَُ» !؟جاستک ه کاست در تاريخ بوده  ترهاکنندهاز اين خيلی خيره ،1«ة  َاَشد 
لی ص را بشنوی! به پيامبر هاآن توانی اسمحتی تو نمی م نيست،شان هاالن آثار

 غيب زا و حقايقی که از بعضی از اقوام، خبرها :فرمايندمی اّلَله عليه وآله وسلم
صال اسمی ا ،گفتيماگر ما نمی، داندنمیرا ها اين گوييم، کسی از شمابه تو می
ل ازغ ،و نفت اندزمين رفته چند متریدر خدا می داند که بود،  ندهاها نماز آن
 او ه نيستی که اين مال خودچرا متوجَ  ،ها را ما داديماين .2اندخا  شده و

ها از نمنبع اي تا بفهمیيک تحقيق علمی کنی  الاقل روینمی چرا ؟!نيست
ما که  يیهاايندانی چرا نمی؟ ها جاری می شودآندارد بر  ه،اجنۀ عفريتفالن 

نْيَازَُ» ،ايمبه او داده ُالد  ا ر شما طور دلهايی که ايناين جلوه ،«ْهَرَةُالَْحيَاة 
ْمُف يهُ »، کندآب می بنده يست تا نحاال ديگر وقت  ؛يک حکمتی دارد ،«ل نَْفت نَه 

جاهای مختلف  در ،های گوناگونخدا به عبارتکه  باز کنم حکمت آن را
ديم مشرکين، اجازه دا اينکه چرا ما به کفار و هبع راجاست، اين معنا را فرموده 

َُوَأبَْقىَُ» ببرند. هايی از اين عالمکه بهره َُربَِّکَُخيْر  ْزق  انی که  دتو نمی ،«َوُر 

                                                           
ا َأَشدَّ قُ َأفَلَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَيَنُْظُروا کَيَْف کَاَن َعاقِبَُة الَِّذيَن مِْن قَبْلِِهْم ۚ کَانُوا َأکْثََر مِنُْهْم وَ » - 1 ة  َوآثَار  وَّ

که  اند تا بنگرند که عاقبت کسانیدر زمين سير نکرده آيا»، «فِي اأْلَْرِض فََما َأغْنَیه َعنُْهْم َما کَانُوا يَکِْسبُونَ 
اند چگونه بوده است؟ مردمی که نيرويشان بيشتر و آثارشان در روى زمين يستهزها میپيش از آن
 82، سورۀ غافر، آيۀ «تر بود. پس آن چيزها که به دست می آوردند سودشان نبخشيدفراوان
َذا ۖ فَاْصبِْر ۖ ِإنَّ الَْعاقِبََة  تِلَْك مِْن َأنْبَاِء الْغَيِْب » - 2 نُوِحيَها إِلَيَْك ۖ َما کُنَْت تَعْلَُمَها َأنَْت َواَل قَْوُمَك مِْن قَبِْل َهه

تی و دانسها را میکنيم. پيش از اين نه تو آنها از خبرهاى غيب است که بر تو وحی میاين»، «لِلُْمتَّقِينَ 
 ۴9، سورۀ هود، آيۀ «يك از آن پرهيزگاران استنه قوم تو. پس صبر کن، زيرا عاقبت ن
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َُوَأبَْقىَُ! »چه چيز داری َُربَِّکَُخيْر  ْزق   ها داديم، اصال  چيزهايی که به آن ،«ر 
 باقی نيست.

  
 ترتخیر کثیر در بازگشت به قرآن و ع

 و هاارزش ،زندگی ،راه، عوالمات مدامالسالم که ماز اهل بيت عليه ما چرا
 .چنين انسانی مجازات سختی دارد ؟جدا شديم، کنندکارها را باز میراه

-در سورۀ بقره می شود.وقت ديگر دارد تمام می ی است کهروايات فراوان

كَْمَةَُفَقْدُأ وت َيُ»فرمايد:  ُأ ول وَوَمْنُي ْؤَتُالْح  الَّ ُإ  كَّر  َُخيًْراُكَث يًراُ َُوَماُيَذَّ
ُ کسی که  کند.بيان می قرآن هم دارد ،ببين چقدر خوب است ؛1«اأْلَلْبَاب 

او  مند خواهد شد که البته بهبهره يیهااز علم ،بازگشت به قرآن و عترت کند
-یحتی علما هم نم ،فهمداما اين را هر کسی نمی است، خير کثيری داده شده

ُ»فقط  ،فهمندعقال هم نمی، فهمند  ،ی چهيعن که اين فهمندمی «أ ول وُاأْلَلْبَاب 
«ُ ُأ ول وُاأْلَلْبَاب  الَّ ُإ  كَّر  قل ع رمز لبَ  ،در جلسات قبل عرض کرديم «.َوَماُيَذَّ

 .قل نرسدع اما به لبَ  ،هايی از عقل را داشته باشدممکن است کسی مرتبه ،است
ش بختلذَ  ،العاده ستودنی استفوق ،اده مهم استالعفرمايد مطلب فوقمی
كَّرُ » ،ها داديمخير کثيری که ما به اين ،است ُ» ،نمی شود متذکَر ،«َوَُماُيَذَّ الَّ إ 

ُ  «.أ ول وُاأْلَلْبَاب 
                                                           

کَُّر ِإالَّ ُأولُو» -1 ا ۗ َوَما يَذَّ ا کَثِير  به هر »، «اأْلَلْبَاِب  يُْؤتِي الِْحکَْمَة َمْن يََشاُء ۚ َوَمْن يُْؤَت الِْحکَْمَة فَقَْد أُوتَِي َخيْر 
داده شده. و جز خردمندان پند که خواهد حکمت عطا کند. و به هر که حکمت عطا شده نيکی فراوان 

 269 ۀبقره، آي ۀسور، «نپذيرند
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 مخالفت دیرینه با طریق معرفت نفس و تربیت نفس
 ،فسن کنم که راه تربيتعرض می آن را حاال بنده فقط عنوان .وقت تمام شد
مال  ،ديروز نيست و هم مال امروز آن اّلَله مخالفينی دارد و مخالفينراه معرفت

مان همخالف اين راه معرفت از  ،هزار سال قبل نيست ، مالسال قبل نيست سه
تاريخ با و جا دارد که انسان يک دور است زمان حضرت آدم تا امروز بوده 
دهای گوناگون در مخالفت ها و شگرجنگ ،هاآشنا شود و جريانات مخالفت

ی آخر. ال و مخالفين چه شگردهايی دارندرا بشناسد و بداند که با راه معرفت 
 یتربايد توضيح بيش در جای مناسب خودّلَله ءاشااين يک بحثی است که ان

  .عرض کنيم
 

 مسئولیت سنگین ادامۀ راه شهدا
ن در گام اال ،اين بود که به برکت نظام مقدس اسالمی اننتيجۀ بعدی عرايضم

 .مسئوليتی نيست که راحت از آن بگذريم ديگر ما مسئوليت ،دوم انقالب
 ،ظمتشهدا با آن ع. ما االن در مقابل مسئوليتی است که بايد اين را پاسخ دهيم

 اهايم يا اينکه با ادامۀ راه آنخوار شدهآيا ميراث ؟ای داريمچه احساس وظيفه
 برای طورشهيد چمران آن .محسوب نشويم خوارحداقل ميراث السالم،عليهم
کند، برای رياست جمهوری دعوت را رها میها موقعيت ،مقامات برود،اسالم 
و االن اگر از کسی برای فعاليتی درخواست  دهدها را میجوابکنند و آنمی

مثال   ،نی دارم يا مثال قرار است به مهمانی برومامهم ،وقت ندارم شود، بگويد:
 .چه خواهد شد ،طور شودفالن ،شودم چه میاحقوق پايه ،طور نشوداگر آن
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ای از اسرائيل محله ،هاملعونآن دست به ما امروز و  نبود ، ايناگر انقالب
ت يا حقوقم فالن اس :بگويممن ها را داشتيم که امروز ما اين مگر ديگر ،بوديم

هم خودمان و هم ما مسئوليت نداريم که  ؟!مقامم چه هست يا فالن چه هست
 ،عنوان يک فرزند انقالببه  ،به عنوان يک انسان زندهرا بسازيم. بايد  جامعه

. مسئوليت خيلی سنگين استاين  ،خوار انقالب محسوب نشويمحداقل ميراث
 و صلی اّلَله علی محمد و آله الطاهرين

 
 


