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گاه دی  لجسه اب اسات           |                               گاه  3 4-لعم و هجل-دان ش  ی پاک فطرتپای  ندا

ِ َعلی اَعدائِِهم اَج ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ ِحيِم َو َصلَّی اّلَله ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  َمعينبِْسِم اّلَله
ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيِم.  اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی نَستعيُذ بِاّلَله

 ْ د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـُهمَّ الَْعِن ال د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ عِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيَْن، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ
 اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا   َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه،

يِن ِإيَّاکَ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ راَ   نَعُُُْد َو ِإيَّاَک نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ بِْسِم اّلَله
 ْ الِّينَ الُْمْستَقيَم ِصراَ  الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَي  ِهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

  .شاءاّلَله باز شودتا در ادامه بحث بخش جديدی انکنيم.  بندیجمع های جلسات قُل رابحثتا شاءاّلَله خدا توفيق دهد ان
 

 های اجنه از دیدگاه قرآن ویژگی
های مختلف گروهسازان گوناگون يا يا افسانههای تاريخی کتابن نه آه از آيات قرخالصه و چکيده چند جلسه با استفاد

َ  ۀرباردها بندی اين عُارتجمع ،اين شد در اين رشته بينند ما ما را می، لطيفی هستندها موجودات آناوال  ه اين شد که اجن
َُّه یَراکُْم ُهَو َو َقبيُلُه ِمْن َحيُْث ال تََرْونَُهمْ  : »... دفرموبينيم. خداوند ها را نمیآن ها از مرکز آن م اينکهدو ،1...«ِإن
ْمعِ »اند که فرمود : های مهمی را دزديدهو عالم ملکوت و حقايق علمعلم  َّا نَْقُعُد ِمنْها َمقاِعَد لِلسَّ َّا کُن  اصال   2...« َو َأن
ْمعِ »نشستيم هايی را انتخاب کرده بوديم که آنجا رفته و میمحل نشستسمان ملکوت آ، در اين بود ما کار برای  «لِلسَّ

و آيات متعددی  کرديمسمع می و در آن استراق شدردوبدل می با همديگرها های آنها که علمای مالئکهگفتارهدزديدن 
هايی که بر انسان ها، سوم اينکه آنمنکبندی عرض در جمع مخواهنمونه می از باب فقطبنده هست که  قسمتدر اين 

ها را آن ،هستند حقو دين و عقايد  السالمعليهم خدا و اهل بيتو دشمن به خداوند و قيامت ايمان ندارند مثل خودشان 
... »   فرمايد: خيلی مطلب دقيق است. می ،دوستاننه بحث  بحث مديريت و سرپرستی است کنند.سرپرستی و مديريت می

َّا َجَعْلنَا  ياطيَن َأْولِياَء لِلَّذیَن ال یُْؤِمنُوَن ِإن برای کسانی که ايمان اين شياطين را ما فرمايد که خداوند متعال می ،3« الشَّ
 و است تر فرمودهگر اين را خيلی صريحيدر يک جای د .مدير قرار داديم ،سرپرست قرار داديم، «ال یُْؤِمنُوَن »نياوردند 

نِْس یَُعوُذوَن بِِرجاٍل ِمَن الِْجنِّ َفزاُدوُهْم َرَهقا  »: فرمايدمی َُّه کاَن ِرجاٌل ِمَن اْْلِ  يعنی اين قرينه است بر ؛4«َو َأن
، اما در برابر کنندگويند و شر میخيلی زور می ديگران که بهايمان های بیبه معنای دوست نيست. اين آدم َأْولِياءَ اينکه 
 َ نْس»دهند. ها قرار میتحت قدرت و تحت پناه آنخود را ليالنه ه اينجا خيلی ذاجن َُّه کاَن ِرجاٌل ِمَن اْْلِ  اين «َو َأن

 ،«یَُعوُذوَن بِِرَجاٖل مَِّن ٱلِجنِّ » هاانساناز های قوی آدم آن ،رجال، هاانساندار از های استخواننی آن آدميع ،مردان
 بر اين عنصرهای مستعد ديگرها هم که آن «َفَزاُدوُهم َرَهقا». برندپناه می هاها و موجودات قوی از جنبه آن جنس

                                                           

 27؛ سوره اعراف آيه «شيطان و دسته وی شما را از آنجايی می بينند که شما نمی بينيد... »... - 1
 9سوره جن آيه  -2
 27؛ سوره اعراف آيه «. ما شيطانها را سرپرست کسانی قرار داديم که ايمان نمی آورند »... -3

 6؛ سوره جن آيه «بيشتر شدن بدبختی انسيان می شدندو اينکه مردمی از انس به مردمی از جن پناه می بردند و همانها باعث » -4
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ها آن مقدار از علومی را که بخواهند برای آن چهارم، .افزايندمیها ر آنرا هم بها ، اينزور و ظلم و سرکشی انحراف و
لَِك »قُال  توضيح داديم. هم که را و وحی  ءاين القاهای نمونه ،کننداين جنس از موجودات، القاء و وحی میاز  َوکََذَٰ

بعضی از ، 1«...  ُزْخُرَف الَْقْوِل ُغُرورا   َجَعلنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ َعُدّوا َشيََِٰطيَن ٱِْلنِس َوٱلِجنِّ یُوِحي بَعُضُهم ِإلَیَٰ بَعٖض 
ُل َعَلیَٰ کُلِّ َأفَّاٍك َأثِيٖم »فرمايد: درجای ديگر می .کنندالقا می های فريُندهقول ديگر بعضی ها بهآن یُلُقوَن ، تَنَزَّ

مَع   ؛کنندمیء القاها و بر آن شوندوارد می و گناهکار کالن های دروغگویانسانبر ها اين 2«َوَأکثَُرُهم کََِٰذبُوَن ٱلسَّ
  .استراق سمع کردند عالم باال ازهايی که آن
 

 قدرت اجنه برای انجام کارهای بزرگ 
و است  را بيان فرمودهها قدرت اين از هايینمونهقرآن که  قوی هستند یها موجوداتناجنه اين بود که اي ديگر از صفات

ُروا لَها َعْرَشها اَل نَكِّ ق»: رت سليمان فرمودضعرش عظيمی است و با اينکه حکه ينبا ا سلطنتی،فرمود که در جريان عرش 
د بتوانش او را آزمايش کنيم که چگونه ، اين را تغيير بدهيد تا هو3«َأْم تَكُوُن ِمَن الَّذیَن ال یَْهتَُدوَن نَنُْظْر َأ تَْهتَدي 

وش عجيُی يک هاين ملکٔه صُا  که چطور بيان کرد.آورد  در قرآن ديپلماسی که آنشناخت، با بفهمد يا نه؛ باالخره او 
بوده العاده ه فوقاست ک ی فرمودهتوضيحات و توصيف قرآنالعادٔه او، قکياست فو وآيات ديگر از هوش در  کهداشت 
ْرَح َفَلمَّا »، در اين قضئه دهالعاقهوش فو لب اين است که با آن همهٔ جا است و ِسبَتُْه لُجَّ ً  َرَأتُْه حَ قيَل لََها اْدُخلِي الصَّ

ٌد ِمْن َقواریرَ  َُّه َصْرٌح ُمَمرَّ وارد کاخ سليمان شد که توضيح داديم کاخ که وقتی ، 4«...َو کََشَفْت َعْن ساَقيْها قاَل ِإن
ست کنند، جوری دراين کاخ را درست  اين اجنه دبرس بيايدسليمان دستور داد در مدت کوتاهی خدا به  کهسليمان را 
شد اينجا آب ن نقش و نگار پيدا کرده بود که تصور میاز شيشه و بلوري ایبگونه آنورودی حيا  صحن که  کردند

ِقيَل لََها » ،قضايايی است چنين يککه نتوانست تشخيص بدهد  با آن همه هوش ،های پر آبی داردموج وفراوانی است 
رَح   ا َرَأتُه َحِسبَتُه  ٱدُخلِي ٱلصَّ َّهُ  لُجَّ ً َوکََشَفت َعن َساَقيَها  َفَلمَّ د مِّن َقَواِریرَ  ۥَقاَل ِإن َمرَّ را اشتُاه  ناي ،«...َصرح مُّ

درت و ق!! شرايط آنبا  ها دارنداين آب نيست. واقعا  چه قدرتی، چه علمی، چه هوشی اين ؛است نگير؛ اين نقش و نگار 
 آن عرش سلطنتی ملکه د وقتی که به جناب سليمان دربارهٔ هُ دهُ ، آن عرش است کندياد می هاديگری که قرآن از آن

                                                           

؛ سوره انعام آيه «بدينگونه هر پيغمُری را دشمنی نهاديم از ديونهادان انس و جن که برای فريب ، گفتار آراسته به يکديگر القا می کنند» - 1
112 
ــنوند ب به » - 2 ــتندآنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می گردند، آنچه را می ش ــان دروغگو هس ــترش ــوره «!ديگران ( القا می کنند و بيش ؛ س

 223و  222شعراء آيات 
وره نمل آيه ؛ س«شود يا از کسانی است که هدايت نخواهند شد؟!تخت او را برايش ناشناس سازيد بُينم آيا متوَجه می»بسليمان( گفت: » -3
41 
؛ سوره ..«.نظر به آن افکند، پنداشت نهر آبی است و ساق پاهای خود را برهنه کردهنگامی که « داخل حيا  ب قصر( شو!»به او گفته شد: » -4

 44نمل آيه 
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 بزرگ و بسيارسلطنتی  ملکه يک عرش آنبرای  ،1«َولََها َعرٌش َعِظيم...» کهدهد ور توضيح میطدهد، اينگزارش می
، جواهرات ،تالتشکي آن؛ حاال بگذريم از داشته است متر عرض 20و  متر طول 20جايی ديدم که در يک ، استمجللی 
مورين أدر يک جای امنی محکم با مآيد میبيرون عرش عظيمی را که وقتی پادشاه  چنين يک، ...سقف و  ر،ديوا تزئينات

ْفریٌت ِمَن قاَل عِ »فرمايد: می هم مقدور نيستبر کسی متر دهند که امکان حرکت يک ميلیمیقرار  اخيلی پخته اين ر
اينکه از قُل از جن گفت من آن را  اين ،2« الِْجنِّ َأنَا آتيَک بِِه َقبَْل َأْن تَُقوَم ِمْن َمقاِمَک َو ِإنِّي َعَليِْه لََقِويٌّ َأمينٌ 

َوِإنِّي َعَليِه لََقِويٌّ : ». شاهد مثال من اين قسمت استشايد درحد دو سه ساعت مثال   ،آورممی شویبلند  خود جای
 جایآن  ثکه بح «َأمينٌ »توانم اين کار را انجام دهم. میکه ای دارم هالعادمن برای اين کار يک قدرت فوق ،«َأِمين

 ستدانخدا می ،عفريت استباالخره ، دادمیاگر حضرت سليمان يک چراغ سُزی هم پيداست که  عِفِريتخود دارد، 
عنی ي، گويد من بر آن امين هستممی، داندمی حکومت حضرت سليمان را سيراما چون  ،آوردها میچه باليی بر سر آن

   «.لََقِويٌّ َأِمين»، آورممیلم ساآن را من در امان است من  از شرَ  ۀ چيزهم
 

 مفهوم شرّ 

راد يک عده اف السالمبيت عليهمکنيم که به برکت قرآن و به برکت اهلو ما توجه پيدا می فرمايدمی بيانن آها را قراين
همه مال خودشان  هااينانگيزی هم به همراه دارند، های شگفتاما علم يا افراد ساده که به خدا و قيامت ايمان ندارند شرَ 

ای بسا اما  ،است بر همين هانآ ، روشکننداحساس حقارت  هانعلم آ دربارهٔ  ديگرانکنند که ها کاری میاين ،نيست
ت خيلی عُار؛ کنندالقاء می ماو اين علوم را بر  کنندمديريت می دارند بر ما اينطورکه اين شياطين دانند خودشان نمی
ریَر َفِانَّ َطبَْعَك  تَْصَحِب  ال» فرمايد:السالم میموال علی عليه جالب است  ،3«تَْعَلمْ  یَْسِرُق ِمْن َطبِْعِه َشّرا  َو َانَْت الالشَّ
 يست،، شر ناهل احسان هم هست ،به ذهن نيايد که آقا فالنی از قضا آدم خيلی خوبی هم هست زودگوييم، وقتی شر می

 يک و زندیآسيب نمامنيت کسی به  ،افتداز ديوار کسی نمی ،کندرا پاره نمیشکم کسی که  ،زندبه کسی چاقو نمی
حاال در بحث خودش باز هاست. تر از اينخيلی وسيع نه! معنای شرَ  ،.هسترو و..و خوش خلقخوش، اخالق باخيلی  انسان

ْركَ  ِإنَّ ...»خواهد شد.  کنيم، به می وقتی عرض شرَ ست. ا هافراتر از اين حرف شرک اصال معنای ،4«َعِظيمٌ  لَُظْلمٌ  َالشِّ
 !نخير ،کندهمه احسان به سالمندان می اين ،خيلی آدم مهربانی است نشمند در غربفالن دا ،ست که بگوييم نهني اين معنا

شريت را برای ب اسلحه يا فالن عامل مضرَ مثال  لدر، فالن قُ فالن سفارش به  ،شودلدری میاجير يک قُ اين همين مقدار که 
                                                           

َشيْ » -1  و همه چيز در اختيار  ،کندزنی را ديدم که بر آنان حکومت می، من ظيمٌ ٍء َو لَها َعْرٌش عَ ِإنِّي َوَجْدُت اْمَرَأة  تَْملِکُُهْم َو ُأوتِيَْت مِْن کُلِّ 
 23؛ سوره نمل آيه «!( تخت عظيمی دارددارد و ببخصوص

ه نمل آيه ؛ سور«آورم پيش از آنکه از مجلست برخيزی و من نسُت به اين امر ، توانا و امينم!من آن را نزد تو می»عفريتی از جَن گفت: » -2
39 
بن ابی الحديد، ا شرح نهج الُالغه؛ «خُریبا مردم شرير و فاسد رفاقت نکن که طُيعت تو به طور ناآگاه بدی را از آنها می دزدد و تو بی» -3
 272، ص 20ج 
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بزرگ ، به کودکفالن قلدر  علم او، است و از ثمرات استخدام او قرار گرفتهدر و  کندمی خود درست علم با استفاده از
بايد ها يناهای آينده اّلَله در بحثءشااست که ان فته از يک نگاه عميق شرَ کند، اين نشأت گرو فالن حيوان هم رحم نمی

ند، هرچقدر ه باشد و مخالفت کتو حقايق بديهی در نظام آفرينش اعتقاد نداشکسی به خالق خودش اگر باالخره د. نشوباز 
يک جلسه  اّلَله ءشاان درباره شرَ  .1«ِمن َشرِّ َما َخَلقَ ، ُقل َأُعوُذ بَِربِّ ٱلَفَلِق » ؛است اين شرَ هم اعمال خوب انجام دهد 

سی که ک ،خلق باشدهرچه هم خوش ،خواهد باشدمی کسیحاال است.  یچ مخصوص بايد بحث شود تا بدانيم معنای شرَ 
 ت.اس بدترين ويروس شرَ برابر آن مخالفت کند، ابن  فرينش اعتقاد پيدا نکند و درآ نظامبه حقايق بديهی 

 
 اشرارضرورت عدم مصاحبت با 

درحالی  «تَْعَلمْ  َو َانَْت ال»دزد را می چرا؟ چون طُيعت تو از او آن شرَ ، مصاحُت نکن فرمايد که با شرَ لذا حضرت می
پس بنابراين کسی که با چنين دزديده است.  نفس تو آن را از اوی که وشنمی متوجه بفهمی و اصال   توانینمی که تو اصال
َ ها برخوردار است، خودش هم متوجه نيست که اين اشرار از کفر با حقايق مسلم از اين علم ونگاه شرک  ی او شياطين جن

از نظر سنخيت، هم جايی که  آناما از  ،فهمدخودش هم نمی ،کنندرا به او القاء می هااين علم ،کنندمیرا دارند مديريت 
 .کنيم بندیمعج ها رااين قسمتشده است، ديگر  گفتهمفصل  چون اين بحث قُال   فتد.ااين واقعه اتفاق می، سنخ هستند

 
 آزادی انسان در انتخاب والیت الهی یا والیت شياطين

ِ چرا ما به اينپس   تشافات، کين همه اا، اين همه علم دارندها ، اينشايد يک بزرگواری بفرمايد که نه گوييم؟نمیم ها عال
 گوييم. مثل اينکهو چيزی از خود نمیداريد؟ ما آيات قرآن را خوانديم اين چه ديدگاهی است که  دارند، و... اختراعات

ياطين ش ،که در طول تاريخوارد کند های مهمی از بينش جديدیخواهد ما را به يک فضاهای قرآن به برکت انقالب می
هارتا ما چ آيد،می تا اسم جنَ هم متوجه نيست.  خودش انسان شايد و انداين بالها را بر انسان آورده ،اجنه شروربا هدايت 

 کنيم در همينو خيال می آيدبه ذهنمان می هاتا سحر وجادوی اختالف خانوادگی و اين چند تا کتاب ودعانويس و پنج
َ حکومت  درن آيک سوره آورده است. قر برای جنَ اصال  قرآن است.  حد ها کرده ه بحثعظيم جناب سليمان از اجن

 ،مطلب بايد باز شود! ؟کنند و تمام شدجمع شدند برای زن و مرد، سحر و جادوی اختالف خانوادگی میاست. اين همه 
يد: آيه را بُين ؛آيدها برمیايناز دست  همه کار، دارند خيلی عجيُیهای ها سيستمدر جهان حکومتی اين ،در جهان علمی

هتَُدوَن ...» َُّهم مُّ ِ َویَحَسبُوَن َأن يََِٰطيَن َأولِيَآَء ِمن ُدوِن ٱّلّلَٰ َُّهُم ٱتََّخُذواْ ٱلشَّ ، فرهيختگان نسل انقالبجا دارد که  ،2«ِإن
، ما برگرديم اين کلمات را از قرآن استآمده  ها پيشآن فرصت برای آسامعجزهاين امنيت در  امروزکه ، عاشقان واليت
ِ  ِمن» کنندن اتخاذ میاخودش ءاوليا راشياطين گمراهان  ،هست حقايق را بُينيم چه خُرهايی ،استخراج کنيم  !«ُدوِن ٱّلّلَٰ

 م ابعاد زندگیو تمااين انسان به خداوند پناه بُرد و تحت قانون خداوند قرار بگيرد  يعنی هرچه که قرار بوديعنی چه؟ اين 
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قرار بود تحت حکومت خداوند  او هايی که در زندگیآنار گذاشت و همٔه خدا را کن ،قرار بگيردتحت واليت خدا  او
ر حکومت داو قرار بود و هرچه که  علمی ،خانوادگی ،مديريتی اقتصادی، ،سیاسي ،اجتماعی ،از زندگی فردیقرار بگيرد 

است.  ها را تسليم شد، نه دوستی اينآنواليت  ؛شياطين قرار دادرا يگزين آن خدا تسليم شود، خدا را کنار گذاشت و جا
هتَُدوَن »فرمايد: لذا در ادامٔه قرآن می َُّهم مُّ های به زرنگیيک  !اندشده کنند که هدايتها خيال میاين ،«َویَحَسبُوَن َأن

فهمد که نمی ،وش خودشان بود که اين را پيش بردهن و هذکنند که دهند و خيال میسياست انجام میدر  ظاهر پيروز
 وکند زرنگی خود اوست خيال میبرد هايی را پيش میدر اقتصاد زرنگی ،شودجاری میبر او ت از کجا دارد اين هداي
ن و صنعت در فنو و در اکتشافات، علم، مديريت، درسياست ،بردرا دارد پيش می یابرندهکار پيشه کند که چخيال می

 !همينطورهم 
 

 هنر و حرفه در ميان اجنه 
يََِٰطيِن َمن یَُغوُصوَن لَهُ : »فرمايدمی که صريح قرآن استبُينيد  لَِك   ۥَوِمَن ٱلشَّ َّا لَُهم  َویَعَمُلوَن َعَمال ُدوَن َذَٰ َوکُن

ِفِظينَ   بلکه، کردندفقط غواصی نمی شياطين برای حضرت سليمان کند!بيان میصريح ها را قران اينچقدر   1«َحَٰ
لَِك  » دادند. کرد، آن را انجام میاراده میغير از اين غواصی  هرکاری که سليمان حضرت، «َویَعَمُلوَن َعَمال ُدوَن َذَٰ

تر است. غير مؤمن و مشرک خيلی وسيع هایانانس بر اين موجودات واليتیِ  مديريتیِ  القائیِ  تیِ علمی هداي حکومت دايرهٔ 
در اين  چهارتا موضوع آزماشگاه تر ازخيلی وسيع ما شناسیها بينش جهاناين نگاه که ما با دکنهدايت می قرآنما را 

 که آيه فرمود دانشمند هستند و زرنگکنند که ها خيال میکه اينکند باز می ها راسيستم داردآن قرباشد.  یعالم ماد
هتَُدوَن َویَ » َُّهم مُّ  !«حَسبُوَن َأن
 
 م نمایان جاهلعالِ 

دانشمند  بينيمکه ما میشود يک نفر را د که چطور میکسی شايد سوال بفرماي. کنممیبندی جمع تا مثال عرايضم را با چند
ما شايد ش گوييم کهمی او در عين حال جاهل است؟گوييد که ست، چطور شما میالعاده اچقدر فوقينيم که بمیو  است

د، اصال دار ایالعادهفوق چه مقالهٔ که بينيد يک دانشمندی را مثال  در اينترنت می دامتحان کردي ها رابارها اين صحنه
 من به رویيک افق جديد  ،را اين مقاله حل کرد ام علمیچندين سالههای من گره شويد کهآن دانشمند میعلم مُهوت 
دنُال  د،شويچه عظمتی است؟ اصال  شيفتٔه آن دانشمند می کند، اين مقاله چه دارد؟!اعجاز می دارد چهاين مقاله  ،باز کرد
ای العادهقا  يک دانشمند فوبرای اينکه واقع، ورزیعشق می به او ای با او داشته باشی وتی که هرطور شده يک جلسهاو هس
ديگری  يا منُع فردرا از يک  مقالهاين کل  او !که عجب شویمتوجه میآيد و ای پيش میضيهيک قبعد  يک هفته ،است

ليسانس درست  بساای اين انسان کهبينی کنی، میمیتحقيق کمی بيشتر  ،فقط اسمش را عوض کرده است، دزديده است
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نسُت به در اين حال  ،نداردچندانی و اصال  سواد  است گرفته مدرک دکتری و...ها و حسابی هم ندارد و با رشوه و اين
نيم که اين کمیما قُول اتفاقا  و اعتراضی ندارد به او العاده است کسی ؟ اينکه اين مقاله فوقکنيممیچه احساسی  آن آدم

شود که فالنی اين می کنيم. اما وقتی ثابترد نمی ، ما اين رامرويمیاينقدر به دنُال آن العاده است که ما علم است و فوق
يا  دزد، گوييم که اين دانشمند در عين حال جاهلمی؟! دهدچه حالی به ما دست می و مال او نيست استمقاله را دزديده

يا مثال  يک دانشجويی  ؟!زنیکه می کند که آقا اين چه حرفی استآدم پستی است و هيچ کس هم ما را مذمت نمی مثال  
چه ، تمحقق اس، مثل اينکه کدام دانشجو است اين ورقه ،اکُربينيم اّلَله می نيمکوقتی که اصالح مینويسد و ورقه را می

و اين درست است و قُول  رودباال می ما نقدر در ذهنشخصيت آن دانشجو آ است، العادهچه فوق داده، یهای دقيقجواب
دو روز ديگر برای ما روشن  ؟ای بدهيمچه نمره دانشجوعظمت شخصيت اين اين ه بکه  شويممیاصال متحير  ،کنيممی
 است و در بيرون به کسی رشوه داده ،کسی متوجه آن نُود وسيستم نامرئی خاصی که داشته يک شود که عجب! اين می

 حفوظی هم مهای مراقُاتونه سيستماز انظار هرگ ،ها را بدهشود، شما جوابتاده میاالت فرسؤاين سيستم س باگفته است 
کار،  بله اين !العاده است؟گوييم که اين دانشجو فوقمیدهد؟ باز هم چه احساسی به ما دست میدر اين حال  بوده است،
ده هايی که داجواب ،ما به ورقه کاری نداريم، گذاريممیو روی طاقچه بوسيم را ما می اين ورقه ،ای استالعادهکار فوق

حساسی ا اين شخص ما چهاو تقلب کرده است، نسُت به   اينکهاما  ،قُول داريم ما آنرا و شده است، همه ارزشمند هستند
َ  !نه بحث در آن مقاله ،نه بحث در آن ورقه ،بحث ما شخص است داريم؟ چه آدمی است  ،ادی استاين آدم چه فرد شي

ه در غرب يم کگويیما نم ؛استدقيقش  بحث در اين نکتهٔ  !دهدپشت اين علم چه فريُی می درکه در عين جهل خودش 
  آقایشااّلَله دانش و علم، يک بحث جالُی است که ان ،علم نيست افات و...اکتش، اختراعات و فالن علم، فالن فرمول

تقسيم  دانش و علم راها اينچيز نداريم که بحث خواهيم کرد. ما دوتا که در جای خود دکتر هم آن روز اشاره فرمودند، 
ن ايهای آينده اّلَله در بحثءشاان !جهل است يا علم ،هيچ چيزی را ما منهای علم نداريم ،تطول علم اسدانش در  ،کنند

ها لاين فرمو ۀمه گوييم کهرا می ايناتفاقا  ما  دور بريزيد،ها را کسی نگفت که اين فرمولحال ایعلی شود. بازاساسا  بايد 
ها همه از ارزشمند است. اين و... اکتشافات در زمين، در آسمان اين ،و اين عوامل تقويت تکنولوژی، اين اختراعات

وقتی به خالق اين علوم اين آدمی که  مگوييما می ،گوييمرا داريم میما اين  ، واست ها دزده شدهاين ،است آمدهملکوت 
يا از فالن آزمايش به  است که از ميکروسکوپ به دست آورده است تر از آن کشفیرد، به حقايقی که واضحاعتقاد ندا

کند، در عين حال با خالق آن مخالفت میخواهد فريب بدهد، کند و دنيا را با آن میافتخار می آندست آورده است و به 
 ِ ِ می اين است که ما بحثاست.  آن بحث ما نکتٔه باريکمی است؟ اين چگونه عال ، در ستم اگوييم درعين حال که عال
ِ  به احترام آن علوميعنی  ،است هم عين حال جاهل ِ  م استعال فرمايد: السالم میلذا موالعلی عليه ؛نيستم باالصاله ولی عال

ِ  خيلی جالب است! ؛1«...ُربَّ َعالٍِم َقْد َقتََلُه َجْهُلهُ » ها فراوان است از اين عُارت کشد.جهلش او را می که مای بسا عال
 لی اّلَله پيامُر اکرم صکنيم. که در اواخر بحث میمتُرک بشود  به اين روايات ما  که بحث گذرمکه بنده سريع می
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: فرمايد. در جای ديگر میهرکسی ادعای علم کرد، او همان جاهل است 1«جاِهلٌ  َفُهوَ  عالِمٌ  أنَا قالَ  َمن»: فرمايدمی
معنای علم باز  کمکمآنجا السالم، بيت عليهمبه مکتب اهل بيايدقتی و  2«بِِعلِمَك  تُعَجبَ  أن وَحسبَُك ِمَن الَجهِل »

ين يک يک ماشبينيم که ما میشود يک کسی را پس بنابراين میست. های بعدی مااّلَله اين بحثءشاانکه  خواهد شد
نی م غگويد چقدر اين آدمی کندبيچاره وقتی او را تماشا می آن فقير، دهدپز میبه همه ور دارد دارد، چطزير پا يلياردی م

، در اين است يک گدا بودهزديده بود و از يک جايی دفهمد که اين ماشين را میيک روز ديگر، يک هفتٔه ديگر  است،
اما ، تغنی اسگفت بَه چقدر می و ريختهانش میکند؟ تا زمانی که اين را متوجه نُود، آب دچه احساسی پيدا می حال

پيما به سرعت از تهران به تُريز يک کسی که با هوا .شودمی چيزی چنين !حال گدا است که درعين غنیگوييم حاال می
توجه  ريعنی اگ، عين حال فلج است که دری گوييم آدم تيزرومی ؟!هستی روتيز وی اين چه آدم تندروآيد، ساعته می
ر بحث د اين بحثی است که است.مال ديگری مسئله از جای ديگری است،  که اصال   خواهيم ديدکنيم  پيدا به حقيقت

 باز خواهد شد.  هابيشتر از اين اّلَله ءشاحديث عقل و جهل ان
 

 مفهوم علم و عالم
خرده  يک وشود فطری که باز مُاحث تا  ،رسانيمبه عرض میداريم به عنوان مقدمات  را هاعرض کرديم که اين بحث

نيم، کمت عالِم صحُت می، در آيات، در عظما وقتی در روايات تصور نشود ديگر ومعنای علم و مفاهيم علم باز شود 
ِ  ،  به علوم حوزه و احکام دينی استاين مربوبگوييم   ،دانمياضیدانم، من رنم، من شيمیدامن فيزيک ،م نيستممن که عال

ا آن نگاهی که باّلَله ءشاکه انهمين فيزيک، شيمی و رياضی  !!ز اينطور نيستير! هرگنخ ،اين روايت مربو  به من نيست
ِ  ی آنعلم برا که در آيات و روايات خواهيم ديد ِ با آن  ،استم همان صدق کرد، اتفاقا  عال مده م آرواياتی که دربارٔه عال

ها ناي ،که خيلی مهم استاستفاده خواهيم کرد و آيات ّلَله مفصال  از روايات ءشاان آمده است هااست، دربارٔه آن ارزش
که کنيم را عرض  آن جديدی شويم که اين جلسه مقدمه شد. وارد بخشپذيريم. اين بخش بحث تمام را ما به جان می

عريف کند که تت میأکسی جرآيا  اصال  علم يعنی چه؟ ،و آن تعريف خود علم استماند میبرای بعد اّلَله ءشاان آن ادامه
ی از علم اگر کس ،کند که چنين ادعايی کندت نمیأ، جرعلم درست بهره بُردکند؟ اگر کسی از  ی از علمکامل و جامع

ی به تأُرد، هرگز چنين جرت بهره بز علم درساما اگر ا کند دربارٔه علم زيادیی ادعاهاشايد  درست بهره نُرده است،
بلکه اسم ذاتی  و علم اسم خداست برای اينکهچرا؟  !ه بدهدکه از علم يک تعريف جامع و کامل ارائ دهدخود نمی
اطه که هيچ راه اح کسیو ذات خدا ندارد احاطه بر اسم خدا  و توان هيچ احدی اجازهماء ذات خداست. از اس ،خداست

 توانم داشته باشم ؟! میبرای علم تعريف جامع و کامل را من تواند ادعا کند که میچگونه  بر اسم خدا و ذات خدا ندارد
 

 نامحدود الهیعلم 
                                                           

 110، ص 2بحاراالنوار، ج ؛ «هر آن کس گفت: من دانايم، همو نادان است» - 1
 ۵6األمالي ص ؛ «و از نادانی همين بس که به دانش خود بُالی» -2
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هيچ  ،هيچ احدی 1...« ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ بِما شاءَ َو ال یُحيُطوَن بَِشيْ »...: فرمايدمی 22۵در سورٔه بقره آئه  خدا در قرآن
گر آن مقدار که خدا خودش اجازه م «ِإالَّ بِما شاءَ » ای ندارداحاطه «یُحيُطوَن ال »ای از علم خدا را هيچ ذرهو امکان 
خدايا  2«يُوِب َعالَُّم الْغُ نَْفِسَک ِإنََّک َأنَْت  َو ال َأْعَلُم ما في نَْفسي تَْعَلُم ما في»: رمايدفمی جای ديگر. در است داده

چيست؟ الُته که تويی بر اينکه حقيقت تو اما من علم ندارم  دانیتو می هرچه که در ذات و موجوديت من هست
های غيب در محضر کليد ،3«…َمفاتُِح الَْغيِْب ال یَْعَلُمها ِإالَّ ُهوَ  َو ِعنَْدهُ  فرمايد: می ۵9در سورٔه انعام آيه !الغيوبعالم

هاَدِة »فرمايد: می در سورٔه مؤمنون !احدی از آن آگاهی ندارد مگر خودشو هيچ خودش است  عالِِم الَْغيِْب َو الشَّ
کنيد، در خيالتان کنيد، توهم میتصور میشما تو عالم غيب و شهادت؛ پس آنچه که  ، 4«َعمَّا یُْشِرکُوَن  یَفتَعال
ده  کند کهمی خيال ک سالنیکسی که در يک سقف يهاست. خيلی باالتر از اين حرفحقيقت  «یَفتَعال» پرورانيدمی

االتر خيلی ب ؟عظمت آسمان کجا نعوذباّلَله  حالی که بالتشُيهرد رسد،میکه به سقف آسمان دارد رفته است باال تا پله 
 !است اصال  قابل تصور نيست

 
  از غيب به اذن خداوند اگاهی
اين اسم   5«...ِمْن َرُسوٍل  ِإالَّ َمِن اْرتَضي، َغيْبِِه َأَحدا   عالُِم الَْغيِْب َفال یُْظِهُر َعلي» فرمايد:جن می درسورهٔ 

ر ب هيچ احدی راعالم غيب که ، استصريح قرآن آيه  !انُياء هم اطالع ندارند هيچ احدیحتی  ،مخصوص خودش است
در آيات و روايات الُته « ِمْن َرُسولٍ  الَّ َمِن اْرتَضيإِ »؟ دارد آنوقت ...ت أکی جر، آشکار نکرد آن غيب خودش
ِ حاال  ،چه کسانی اجازه داده است و چگونه اجازه داده است ديگر، اين ديگر به جا علم از اين شود،م از اينجا شروع میعال

قئه ب زه داده است که از علم بهره بُرد.که خداوند به او اجاشود و عالم از اينجا شروع میهای علم ويژگی، شودروع میش
 چيزی مستقل ها در شعاع علم هستند،که هست اينهرچه  ذهنيات و حافظه و...، ادراکات، رائزغ، حس ،مطالب که دانش

 ،است کند، آن عين جهلتوهم را  از علم ها در برابر علم يک شخصيت مستقلاگر هرکدام از ايناز علم وجود ندارد. 
مفصل باز کرده است. پس علم آن مقداری  حضرت اين را های جهل است که در حديث عقل و جهلصورتی از فريب

                                                           

ست که »...  -1 سی از علم او آگاه نمی گردد جز به مقداری که او بخواهد. ب او ست و علم و دانش محدود ديگران، و ک به همه چيز آگاه ا
 2۵۵؛ سوره بقره آيه ...«پرتوی از علم بی پايان و نامحدود اوست(

ــتی تو عالم الغيوبی...» -2 ــت آگهی ندارم. براس ــت و اين منم که به چيزهايی که در نزد تو اس ؛ «آری تو ميدانی آنچه را که در نفس من اس
 116سوره مائده آيه 

 ۵9؛ سوره انعام آيه «کليدهای غيب ، تنها نزد اوست و جز او ، کسی آنها را نمی داند...» - 3
 92يه آ؛ سوره مومنون «رتر و واالتر استاو دانای به عالم غيب و شهود است و ذات پاکش از شرک و شريک ب» - 4
سلط نمی کند، » -5 سی را بر غيب خود م سی غيب نمی داند چون او ک ست پس جز او ک سوالن عالم به غيب او سی از ر س«...مگر ک وره ؛ 

 27و  26جن آيات 
 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=255
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=255
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=255
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=116
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=59
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=92
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=92
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=72&AID=26
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که انسان با آثار علم در  است از علم آثاریو  واقع مراتب و درجات اين در ،دنرببهره می آنخدا از  ذنها به اکه انسان
اطين شيالسالم نُاشد، بيت عليهمبرد و اگر در محضر اهلهای مناسب خودش بهره مین قابليتآبا  و خودشحد رشد 

ها آثار اين پسکند. تعريف هم تواند آن را شناسد و بلکه میکند که علم را میمیخيال ، فريب بدهندهم اگر او را  انسی
از محضر آيات و روايات ها اّلَله اين بحثءشاو انگيريم. که ما با خود علم با توجه به آيات و روايات اشتُاه می تعلم اس
انيم آن توکه ما اصال نمی است نقدر حياتیآ ،و مهم استله چقدر حياتی ئکه مس باز خواهد شدالسالم بيت عليهمو اهل

عمل  فرمايد. عطارا بر ما طف و کرم خودش علم نافع اّلَله از لءشاخداوند انديگری کنيم.  راه را ترک کنيم و انتخاب
خلقت ما که همان عُوديت هدف اصلی  که ها راهی است برای آشنايی با عُوديتکه همه اين اّلَله ءشاصالح، نيت خالص ان

 .طاهرينال آلهو محمد علیاّلَله  یاست، بر آن موفق بدارد. وصل
 

  سوال:
های يشرفتپ خيلی از  ناالاز شياطين گرفتند، چون ها را[ ]فرموديد در مورد اينکه برخی علم عالیاين مطالُی که حضرت 

پيشرفت  تاس اينکه درست ،براساس چيزهايی هست که ما مؤمنين هم به آن اعتقاد داريم پايه وغربی براساس همين علوم 
 دردسر هم توليد انسان ، متأسفانه برایاستارائه کرده به بشر غرب چيزی که که آن است زا نُوده، درستغرب ايمان
شد که آنچه که های حضرت عالی طوری برداشت میاز صحُتها را هم اعتقاد داريم؛ اين خيلی از اينما کرده است؛ 

 تُيين بفرماييد.زحمت اين را بی ،ا به کمک شياطين و اجنه بوده استهغرب جلو رفته، اين
  پاسخ:

اّلَله ءشابعد ان جلساتکنند.  همينطور بازاالت خودشان را ؤاّلَله انتظار داريم که عزيزان سءشاکنيم؛ انبله خيلی تشکر می
 شويم. االت هم میؤآرام آرام وارد بحث س

س نفس علم است، نفس رياضيات است، نفعرض کنم خدمتتان که ما دو نکته را بايد دقت داشته باشيم: يک اينکه 
. تجاری شده اس ارزشمند است که از جايگاه عالم ملکوت به اين عالم ونقدر مقدس آعرض کرديم اين  ،فيزيک است

ا ما راستفاده کرده است، اين جواهرات گوييم يک کسی که از اين جواهرات گرفته و سوءمیاين توهم نشود که وقتی 
ن دست اي در اگر ،شوداز اينجا شروع می هاتاتفاقا  حساسي ،جواهرات همان جواهرات است ،معنا کنيمخشت خواهيم می

د. خواهد باشمهم نيست که، هرچه می ،گفتيم خشت است ديگرمیچرا؟  ،ها الزم نُودآقا خشت بود، اصال  اين بحث
ما گوييم آقا اين دست شمیيعنی ما قُول داريم که اين جواهرات است.  دستش جواهرات است. در بينيم کهوقتی می

باز شود که خداوند متعال اين جهان هستی آرام آرام  ما برای که اينجاستبحث ما  ،جاستکند؟ بحث در اينکار میچه
ت؛ فريده اسآاين عالم را ها های آينده و در بين اين دو عالمهای گذشته و عالمعالمو  را آفريده و اليه اليه آفريده است
ين طال که يک نفر بتواند ا که اين بستر امتحان الهی که خدای متعال اجازه داد شودباز  ما از ديدگاه قرآن و عترت برای

داد هرگز تمام کند، اين امکان کار را اگر خداوند اجازه نمیو جواهر را از اين مالک اصلی آن بدزدد و به نام خودش 
تا آن ايد، مشکالت و مشتُهات پيش بيپيش آمد تا اين ای که اما اين اختالطی که پيش آمد و اين زمينه ،افتاداتفاق نمی
است  کشيده زحمت است و کار کرده را طال و جواهر اينان در سيستم نظام آفرينش باز شود. تا بين کسی که زمينٔه امتح
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شکل که پس بنابراين اين متا فضا باز شود.  اين دوده و برده است، ديالکيت آن را دارد با کسی که دزم ،به حق شخصا   و
اوند گوييم چون خدمیافتد؟ گوييم آخر چگونه چنين چيزی اتفاق میشود، اين است که میگاهی برای انسان سخت می

و  باز شود و در ميدان مجاهدات او امتحان بشر برایهای متعال خودش اجازه داده است که چنين اتفاقی بيفتد تا زمينه
به  ن سؤالاصال  اياّلَله ءشاها که در مُاحث بعدی که معنای علم باز شد، اناين بحث بعد از رو بيايد کهاين مسائل  ،جنگ

به چه سلسه مراتُی دزديده شده است که چگونه يک سری طال و جواهرات را از عالم حقايق خودی خود باز خواهد شد 
نای معشناسی، ، معنای امتحان، معنای انسانیهای بعداّلَله در بحثءشاان اين پاسخو موجب آزار اين انسان شده است. 

 نروش ترعميق کمین سؤال ايپاسخ ، قطعا  شناسی، معنای هدف خلقت، معنای علم، که يک خرده پيش رفتجهان
اغنايی جٔه بحث شود تا به يک نتيمنديم که بيشتر باز شود، کننده نُاشد، ما خيلی عالقهباز اگر مطلب قانع خواهد شد.
. ءشايم انرسيده باش  اّلَله
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