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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعينَو بِْسِم اّلَله ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مِنَ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. الشيطان الرجيمِ  نَستعيُذ بِاّلَله

ــــُهمَّ الَْعِن الْعِةــابََة الَّتی جاهَ اَللَُهمَّ الَْعْن  د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـ د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ يَْن، اَوَّ ِِ الُْحســَ َد
 َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا  

حِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يِن ِإيَّاَک نَعْبُُد َو ِإيَّاَک نَْستَعيُن بِْسِم اّلَله حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ راَط ايِم الَْحْمُد ّلِلَه ْهِدنَا الةِّ
الِّينَ   الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 دهد، علم استنشی که ما را توجه به خدا میداتنها 
دانش اگر  کند، اينی دانش پيدا میای، به هر شيئضوعی، به هر قضيهخالصۀ بحث جلسۀ قبل اين شد که انسان به هر مو

 گاهآنشـــود  به ربوبيت خدا، به الوهيت خدا به ارادۀ خدا، موجب توَجه ما به اســـمال الهی، به علم خدا، به قدرِ خدا، 
ست. و همانعلم می سان بهشود  و اگر اين نتيجه از آن ظهور و بروز ندهد، عين جهل ا سيلۀ اين دانش توَجه پيدا که ان و
سمال الهی، آنکرد به سمت گاه حرکت خواهد کرد سوی خدا و ا  ها حياِ هست،برسد. و در همۀ اينتا به خدا به آن 

 ست.است و تاريکی ااست و مماِ است، لجن ست  بقيه موِ احياتی که انسان اليق آن زندگی 

ـــتهاده بکنيم و توَجه به معنای علم را از نگاه آياِ با اين مختةـــر  خب ادامۀ بحث بنا بر اين بود که از خود آياِ اس
سۀ قبل عرض شد، ان ستهاده بکنيم.توضيحی که جل چون   شويمکه وارد آياِ بقبل از اين شالاّلَله مستند به خود آياِ ا

ــئل ــت، يک بحث مبنايِی تعيينمس ــرورِ آن فو ه خيلی مهم هس ــت، ض ــت  لذا يک مقَدمهکننده اس  ی رااالعاده باالس
 نگاه بکنيم. ،شالاّلَله از خود آياِ از اين ديدگاهيادآور بشويم، بعد ان

 یلیصعلم اجمالی و تف
گاهی هســت که در بعضــی از علوم ب عزيزان عنايت دارند که ما يک علم اجمالی داريم و يک علم تهةــيلی داريم. خُ 

ــيلی آن را، خوا اجمالی عوام مردم متوَجه می توانند آشــنا بشــوند، عوام ســر از آن علم می ]از افراد[شــوند  اما تهة
]اما[  ،ندکعوام مردم استهاده می آورند. گاهی هم عکس ]اين مسئله[ است، بعضی از علوم، بعضی از جاها تهةيال  درنمی

فرض بهرماييد يک نقشۀ ساختمانی را ما به  مثال   آورند.آورد  فقط متخةةين از آن سر درمیسردرنمی از علم اجمالی
ــر درنمی ــان بدهيم، س ــی نش  ،گويد آقا اين يک کاغذی هســت، چندتا خط، چندتا نقطه کنار هم. خبآورد. میهرکس

 داند که اين خطوط ومتخةــس ســاختمان میکه يک اندازد بيرون. درحالیعنوان يک کاغذ میکند و بهاصــال پاره می
ن نقشه داند که ايها ميليون برای همين چندتا تکَه کاغذ حاضر است پول بدهد و او میبسا دههايی دارد. اینقطه چه معنی

ـــت  اما همين اجمال را يک معماری آمد، يک بنَايی آمد، اين را  ـــاختمان کرد]تبديل به[ چيس ـــاختمان   س حاال اين س
جا هست، ها کبيند. پلَهچيز را میبيايد در اين ساختمان، قشنگ همهحتی لی هم اين اجمال هست. هر بَچه محَة  تهةيل

چه، طاق تکدَ  پنجره،  يد پريز بر    جای کل بهر، حتی  مۀ اينتک، ريز چه.میجا را آنها ريز ه ند يعنی   گاهی هم بي
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سترده سيار گ ست برای قوانين ب ساختمان اجمال ا ست  مثال همين  ست. اين عوام برعکس ا ساختمان حاکم ا ای که در 
ين ســـاختمان، ســـاختمان اســـت تا اکه قوانين بيشـــماری هماهنگ شـــدهبينند  اما اينمردم، عامۀ مردم ســـاختمان را می

خواهد، صــاحب فکری، صــاحب د درک کنند  يک متخةــةــی میتوانننمیو توانند ببينند، را نمی اســت  آنشــده
 ها آشنايی پيدا بکند. ای که حاکم بر اين هست، به آنخواهد که فرو برود و آن همه قوانين پيچيدهای میانديشه

 اجمال به تفصیل انتقال از قابلیت و اهمیت انتقال
ست. ]ديگر[ ا ایهست، آن مسئلۀ انتقال از يک نقطه به نقطجا مهم اچه که در اينبحث ما از اين مقدمه اين است که، آن

ضای اجمال ست. حاال هرکس در ف ةيل يک يا  آن مهم، بحث انتقال ا شأآگاهیته و ن خود اهايی دارد، آن مربوط به 
 مسئلۀ انتقال و قابليت انتقال و قدرِ انتقال است.  ،بحث ما هست، آنمورد چه است  اما آن

بهرماييد: يک گوســهندی را، ولو از نزديک، ههت هشــت متری يک ســنگی به آن بزنيم  اين گوســهند فقط مثال فرض 
ن مهم او زده شــدا اي هتواند انتقال پيدا بکند که اين ســنگ کی و از کجا و چرا بکند، تمام. ديگر نمیاحســاد درد می

ست، لطي سانی که روح او از روح اين حيوان باالتر ا ست. اما يک ان صدمتری هم، از است، برتر اتر فا ست  برای او از 
چگونها  استا چرا وشود که اين سنگ از کجا بودهگردد، منتقل میهزار متری هم يک سنگی بزنند، او بالفاصله برمی

ست. هرچه اين درد بيش ست، جَديت انتقال و اهميت اينتاين برای او مهم ا شال ، ر ا سنگ از کجا بودهايکه من ست ان 
ی به مســئله خواهيم با نگاه فلســهکنيم از اين باب اســت که نمی. وقتی پيگير عرض میتر اســت، پيگير اســتبرای او مهم

سان وقتی معلولی را متوَجه شد، پی به علَت میمی نگاه کنيم. در نگاه فلسهی برد، در علَت می برد. اين پی بهگويند که ان
چه که مورد بحث ماست، ی انسان علم آور است، دانش آور است  ولی آنفضای ذهن است  کار خيلی خوبی است. برا

سی جدی برای او پيدا میبرد، پيگيری میکه پی مینه اين ضای ح ند. کشود. او را به فعل و انهعال وادار میکند. يک ف
 اين خيلی مهم است. کند. از اين انتقاِل عملی و حسی پيدا می که پی ببرد، نيست.صرف اين

 آن علم اجمالیاهمیت پیگیری و رسیدن به منشاء 
پيگيری يا به  جا اينبعد اين است که، شخس حاال قابليت پيدا کرد، روح او برتر بود از آن حيوان، پيگير شد. اين مطلِب 

ــد يک نقطۀ خطايی می ــنگيا به يک نقطۀ حقيقی میو رس ــال اين س ــد  يعنی در پيگيری منش ــتبرس  اهی پيداپرانی را اش
منشال  .کاش همان گوسهندی بود که دنبال پيگيری نبودکند  که تازه اين اول مةيبت اوست. ایکند، خطايی پيدا میمی

ةيبت شد و يا اينم ست پيدا میهای او  شال رآکند، که در ست ککند. خب اين راهحق پيدا میبه ان من ستی ا ه حل در
 کند.ادامه پيدا می

 علم اجمالی به انساننقش آیات قرآن در ارائه 
ـــويم، آياِ به ما اجمال آن علمباتوجه با اين مقدماِ، االن وقتی ما در آياِ وارد می  فرمايد. صـــحبت از ها را میش

ها، از آســمان، از کند، از زنبور عســلها میکند، از ميوهکند، از درخت میکند، از دريا میکند، از زمين میآســمان می
ــيد ــان و الی آخر. اين ، از ماه، ازخورش ــان، خلقت انس ــان به خَ اند به اينها همه توَجهانس ها توَجه پيدا لق اينکه، اين انس
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  برود درون اين بلکه از آن انتقال پيدا بکند، منتقل بشود بکند  و مثل گوسهندی که فقط آن را ببيند و تمام بشود، نيست.
، است  اما برای انسان خدا قوۀ فکرزمين آمده]اسمی از[ سمی از ماه آمده، را باز بکند. فقط ااين ها، تهةيل قوانين اجمال

ـــنوايی و تمام اين ابزار علم را داد  تا فرو برود، تا میع ـــعور، مراکز ديگر بينايی و ش ين تواند ذره ذَرۀ علوم و قوانقل، ش
اشــد و جهت آن دار بشــود، بايد جهتباز میگاه اين تهةــيل که باز بکند. آن کار رفتۀ حاکم بر اين اجمال را تهةــيال  به

م و اين عوالماِ، برســاند به او که منشــال او،  از ها و قوانين عالَ ها و فرمولاصــطالح دانشمنشــال همۀ اين به هم مســتقيما  
 یچه حاکم هست، الوهيت خدا يعنها ربوبيت خدا است، يعنی چها آنبرسد به آن که منشال همۀ اين خدا است والغير.

 چها 

 است رساندن ما به منشأ اصلی هستی توجه دادن و هدف از این آیات
ست. اعنوان آيه معرفی کردهها را بهاست و همگی آنخدای متعال در قرآن موضوعاِ بسياری از نظام آفرينش را آورده

يل اين در تهةــخواهد بينانه، اين قوۀ فکر ما که میاين آيه، يک بينشــی اســت که، يک جهت مشــخةــی اســت که واقع
يروز راه ماند که بَچۀ او تا دها به کســی میل اينثَ مَ  از اين خط ســير منحرف نشــود، که به چاله بيافتد.  اجمال قرار بگيرد

ــايه،   رفتهرود  حاال خب يک مرتبه آمد باال، راه افتاداو ناراحت بود که چرا راه نمی رفت، مادرِ نمی ــت مهمانی همس اس
ست متری د بَچه راه افتاده، از پلَهبينگردد، میبرمی شدهرفته ها، از ده بي ضربۀ مغزی ] ست[ و و  آهان!  ست.امردهافتاده ا
، گيری کنده شد و راه افتادزمين گير بود، ناگوار است. يک مرحله که ازجا سه مرحله وجود دارد. يک مرحله زميناين
ـــکل دقيقاين ـــد. اينجا مش ن خيلی گير بود. ايگويد ای کاش همان زمينبيافتد، به چاه بيافتد  میجا اگر به دَره تر ش

شق و عالقه به اين بيافتد[.اتها  از اين بود که راه بيافتد و آن نتيجۀ نهايی بدتر ] تر[ارزشش ]بيش گيری ه از زمينکاين ع
سد.دربيايد، درواقع اين بود که اين، در اين راه سهند ديگر خيلی راحت افتادن به يک نقطۀ تکاملی بر ست از تآن گو ر ا

  تر ]بشود[.که منتقل بشود  اما به يک انتقال منهی، و يک منشال مةيبت بسيار بزرگاين

ا اند  به ما يک جهت معينی رها که صـــحبت از طبيعت بيان کردهلذا در قرآن کل آياِ را اگر ما دقَت بکنيم، همۀ اين
و علم و  که نشانی از قدرِها در نگاه آيه و ايندر اين فضا قرار بگيرد. يک: همۀ اين است، که اين قوۀ فکر بايستیداده

ست. دو: ما را به آن سمال الهی ا ساندربوبيت ا ستصرف اين .جا بر ست، کافی ني طلب . پس اين دو مکه ما بدانيم آيه ا
 ين جهل است.شود علم. اين دانش، علم خواهد شد. در غير اين صورِ عاگر قرار گرفت، می

 تعریف علم در قرآن کریم
سورۀ جاثيه، آيۀ دهيم[.]ادامه می مطالب رارويم از خود قرآن شالاّلَله میخب با اين مقدمه ان  َوَقالُوا»فرمايد: می 24در 

نْیَا َحیَاتُنَا ِإَّل  ِهيَ  َما    1«یَُظنُّوَن  ِإَّل  ُهمْ  ِإْن  ِعْلم   ِمنْ  بَِذلَِك  لَُهمْ  َوَما الَدْهرُ  ِإَّل  یُْهلِكُنَا َوَما َونَْحیَا نَُموُت  الدُّ

                                                           

 اينان ندک نمی هالك روزگار جز را ما و شوند می زنده ديگر اى دسته و ميرند می اى دسته نيست دنيا زندگی همين جز زندگی: گهتند و -1
 24  سوره جاثيه، آيه ندارند دليلی پندار و مظنه جز و ندارند خود سخنان به علمی هيچ
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سرار عالَ علم را تعريف میخدا  جااين داردقدر صريح چه ور طم طبيعت. اين گمراهان اينکند، در ارتباط با اين کشف ا
ــت، چه«ِهيَ  َما»طور عقيده دارند: نگاهی، ايناند  يا بهگهته ــال در عالم هيچ خبری نيس ــت ، اص گوييد د میداريچيز اس

ــرار چهعوالماِا عالَم هيچ خبری نيســت در اين عالم. ، «ِهيَ َما»هايی اســتا! ها چه حرف! اينهای چه و چه و چه! اس
َنا ِإَّل » نْیَ  َحَیاتُ ـــت و ، با حواد خودمان در اين زندگی دکنيم، با تجربه  مگر هرچه که ما حس می«االدُّ نيا، همين اس

ـــت. خبری در اين عالمهمين. غير از اين هيچ  ـــت[ در اين، کل اين«َونَْحَیا نَُموُت »ها نيس ـــده]اس که ما ها هم جمع ش
ـــويم. بعضـــی از ما مرتبا  ميريم و زنده میمی طرف هی پير کند. از آنها هی تولد پيدا میطرف نوزادميرد  از آنمی ش
 ِإَّل  یُْهلِكُنَا َوَما» اين کل  چرخش زندگی اســت.کند و طرف نوزاد تولد میميرد  از اينشــود، میشــود، مريم میمی

عت طبياين اســت  اين همان روزگار، همان ها و تعيين کنندهچه که غلبه دارد بر اين عالَم، بر ما انســان  اصــال آن«الَدْهرُ 
 د. ای دارردهجمال آيۀ قرآن است  اما تهةيل اين خيلی بحث گستاخب، اين  ها را دارد.است که حکومت بر همۀ اين

ـــتند، میهايی که میخب، آن ـــواد نداش ـــف گهتند که خدا باران میگويند آقا تا ديروز مردم س باراند. حاال علم کش
، در فضای فشرده، هوای فشرده، اختالف  دمای اين هوا، جارود ]به[ آسمان، در دمای آنها میاست تبخير اقيانودکرده

ـــيميايی اينمنهی اين حرکت باد، اين ابرها، زدن مثبت و اران ها  خب بها، جاذبۀ زمين و جذب قطراِ آنها، ترکيب ش
ين خدا است. اشود که طبيعت بودهها کشف میيک سری علل طبيعی دارد و غير از اين چيزی نيست. زندگِی همۀ اين

ـــده بود و اين علَترا آن زمان می ـــتند. میها را نگهتند که ]برای[ مردم اين علِم آن  باز نش ها را علم خب همۀ ايندانس
ها هيچ کدام علم نيستند. دوباره   اين«ِعْلم   ِمنْ  بَِذلَِك  لَُهمْ  َوَما»فرمايد: بالند. قرآن میدانند. و بر اين علمشان هم میمی

 همسر هم با آن غرور بهطوری، سلسلۀ دانش پشتها اينهايی که اين  اين«یَُظنُّوَن  ِإَّل  ُهمْ  ِإْن »فرمايد قرآن  تأکيد می
ها خياالتی اســـت که برای خودشـــان اين طور نيســـت،، اينکنندکنند، وهم میها نيســـتند مگر خيال میپيوندند، اينمی
ست که چهتر از اينبافند. خيلی قویعنوان علم میبه سل بلد ا صال اين دانشها را يک زنبور ع ها طوری زندگی بکند. ا

سان را ]اگر سمِت توَجِه کشف به  [ان ضبطاين همه   نبردحقيقت اين  ست  شمند ديگرها، همه مینوارهای کا  !شوند دان
شـوند حضـرِ فالِن فالِن دانشـمنِد ها ديگر میآناسـت، داشـتهدانش را در خودش نگه ها که چندين جلداين همه فايل
شد اين را ما علم بگذاريم، اين !چنين و چنان سفرمايد: اينشوند. قرآن میتر میعالم ها که از آناگر بنا با تند. ها خيال ه

 علم وقتی علم خواهد شد که اين دو ويژگی را داشته باشد. 

َماَواتِ  ِفي ِإنَ »کند. به بعد مطلب را باز می 2خب در همين ســوره از آيۀ    مالحظه بهرماييد، 1«ََلیَات   َواْْلَْرِض  السَََّّ
سمان و زمين.  سماناجمال فرمود  آ سمان که ما میالبته آ ستند  براهمه ها بينيم، و زمين. اينها، نه يک آ ی البته آياِ ه

 از   باالتر2«یُوِقنُوَن  لَِقْوم   آیَات   َدابَة   ِمنْ  یَبُثُّ  َوَما َخْلِقكُمْ  َوِفي»کســی که جوهرۀ ايمان در او، درحرکت اســت. 
يک اجمال هســت. هرقدر برويم درون اين ســاختمان، اســراِر  اين  ها هســت در خلقت شــما  خودتان، خلقِت شــمااين

                                                           

 3  سوره جاثيه، آيه ايمان با مردم براى هست ها آيت زمين و آسمانها در درستی هب -1
 4  سوره جاثيه، آيه باشند يقين اهل که مردمی براى هست ها آيت کند می منتشر همواره که جنبندگانی و خودتان خلقت در نيز و -2
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. است در روی زمينای است که پخش شدهچه که در زمين جنبدهو هر آن  کردکشف خواهيد پيچيدِۀ عميِق وسيعی را
با  اند. شمااجمالها، همه ايناست. همه و همۀ اصال قابل شمارش نيست که جنبندگان، انواع جنبندگان ]که[ پخش شده

ـــما داده ـــرار زندگی اينآن قوۀ فکر که به ش ـــرار خلقت اينايم، برويد در اس ـــاخک ها، به اس ها  که چگونه با يک ش
هايی در اين ]وجود دارد[. همه و همۀ کاریکند! چه ريزهکار میچهدارد علوم  جاآنای تر از يک مو، چه هنگامهباريک
 .«یُوِقنُوَن  لَِقْوم  »  ها را کنکاش بکنيديد اينتند. با اين نگاه بايد بروها آياِ هساين

ُ  َأنَْزلَ  َوَما َوالنََهارِ  اللَیِْل  َواْختََِلفِ » َسَماءِ  ِمنَ  الّلَ ْصِریفِ  َمْوتَِها بَْعدَ  اْْلَْرَض  بِهِ  َفَأْحیَا ِرْزق   ِمنْ  ال یَاحِ  َوتَ  الرِّ
شما هرچند فو 1«یَْعِقُلوَن  لَِقْوم   آیَات   همه در ، ]هر چيزی[شه، در العاده، در قدرِ، در انديهرچند فو   باشيدالعاده   

ستيد شب و روز ه شد محکوميت  شب و روزی در کار نبا صهر ]که[ . اگر  صال  شد، کل موجوديتتان ا شما حاکم با بر 
زمين نازل  چه که اّلَله از آســمان برشــکند. همۀ اين شــب و روز، که اختالفاتشــان و آنخدا همۀ ما را میاســت. يعنی 

ـــتيدهای گوناگون که از آن بهرهچه که روزیکند، آنمی زمين -اشکند بعد از موِچه که خدا زنده میو آن مند هس
ِریفِ »گردد(  میجا فاعل احيا به اّلَله بر)اين را همه توَجه کنيد به احيا، اين -را یَاحِ  تَصََّّْ شـــدن ، گردش و گرداننده«الرِّ

 . «یَْعِقُلوَن  لَِقْوم   آیَات  »بادها  

ِ  آیَاُت  تِْلَك  » ِ  بَْعدَ  َحِدیث   َفبَِأيِّ  بِالَْحقِّ  َعَلیَْك  نَتُْلوَها الّلَ ها که خدای متعال، همۀ اين  2«یُْؤِمنُوَن  َوآیَاتِهِ  الّلَ
که  گردیحق است. پس شما به کدام سخن، باالتر از سخن حق خدا، دنبال آن میکند  همه بهبرای ما آياِ تالوِ می

 اين نگاه را پيدا بکنیا، از او

َخرَ » تا ]می رســد به اين که[ که در بحث اجنه عرض کرديم   همان افاکی 3«َأثِیم   َأفَاك   لِكُلِّ  َویْل  » سَ  ِفي َما لَكُمْ  َو
َسَماَواتِ  در درون آن اسـت، چه که تنها خودش، بلکه هر آن  باز آسـمان و زمين، نه4«ِمنْه َجِمیًعا اْْلَْرِض  ِفي َوَما ال

سان شۀ ان سانکه اندي ست که تازه در الهباها، دانش ان سالی ا صد  تکان  خواهدای که می]مثل[ يک بَچه ها تازه اين چند 
انديشمند  ،، خدا در تسخير تو قرار داد. يک دانشمند«لَكُمْ  َسَخرَ »ها و زمين است، همگی را چه که در آسمانآن .بخورد
ـــته ند، کگی که دارد، اگر يکی از اين قوانين را غهلت بکند  انهجار آن، او را درجا پودر میالعادهو ای، با همۀ فهس
، گيرد[]به کار می آن انرژی را استاين با مالحظۀ تمام قوانينی که خداوند در تسخير انسان قرار داده کند.اش میتجزيه

 من مســـلط بر اين مثال انرژی هســـتم  کنيم کهما توهم می ، وکند[]حرکت می دســـت ما مثل آب روان دارد آن انرژیِ 

                                                           

 در همچنين و کند می زنده مردنش 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
 5  سوره جاثيه، آيه کنند تعقل که مردمی براى هست ها آيت سو آن به سو اين از بادها گرداندن

ه، سوره جاثيهاى او به کدام سخن خواهند گرويداخوانيم. پس، بعد از خدا و نشانه]ها[ست آياِ خدا که به راستی آن را بر تو میاين - 2
 6آيه 
 7  سوره جاثيه، آيه برد می لذِ گناه از و گويد می دروغ پروا بی که کس هر بر واى - 3
 13  سوره جاثيه، آيه است او از اش همه و کرد مسخر شما براى را همه است زمين در آنچه و آسمانها در آنچه و - 4
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ها همه در تســخير اين کنم[، اينکند من چهل را نهر را ]رانندگی میای که ادعا میمســلط بر فالن هســتم. همين راننده
شود، آن انرژی او تمام موجوديت او ]ر سخير او خارج ب شين[ از ت ست  اگر يک بنزين باک او ]باک بنزين ما نده[ را انا

 . «سخر لكم»کند. همه جا خاک میآن

مان چه که در آساست.  هرآن «الّلَ »هم  «َسَخرَ »ها باز بشود. فاعل يک بحث مهمی است که بايد اين «َسَخرَ »اين بحث 
ـــمان اين عالَم، در يک ايم که ما تازه در زمين آن ماندهو زمين،  ـــمان آن، آس ـــتا! تاز در اين آس که چه خبرهايی اس
در چند ميليون کُراِ او، چند صــد ميليون کُراِ او، که کرۀ خورشــيد ما  -که کهکشــان خودمان باشــد -آنکهکشــان 

ــتاره ــط يکی از س ــان خودماناين های متوس ــت، در اين مانده -فقط همين يک کهکش فرمايد که: در ايم ما. قرآن میاس
سان تا انها و زمين است[]در آسمان چه کهها، در زمين، هرآنآسمان شالاّلَله امام معةوم، ولی اعظم ظهور . هنوز اين ان

ــوی خدا و آن ــود  آنبکند، و اجازه پيدا بکند از س ــان باز بش ه وقت تعَجب خواهند کرد کگاه زندگی حقيقی برای انس
ست ها در داخل اينآخر اين لوله ةر حجری بود، مردممی !اجااين زمين چي شيدند وگاز می گويند يک زمانی، ع ز ا ک

شان، به اين هم افتخار میبردند به خانهها گاز میاينداخل  شدههاي سيم بابا اند!کردند که مترقی  ، اين همه ها چيستاين 
ازه و مردم ت رفت. يک زمان گذشتۀ عةر حجر،یها بر  منی بود از ايناگويد: يک زممی !جا رااايد همهطناب کشيده

 اند.های بااليی دسترسی پيدا کردهکردند که به علمبه آن افتخار می

تســـخير شـــما قرار داديم. هنوز جايگاه خودتان را پيدا  ]اســـت[ ها و زمينچه که در آســـمانفرمايد: هرآنخدا میخب 
ـــدهنکرده ـــت با دوتا الهبا اين همايد، چه خبر ش ايت ها را هده خدا را بگذاريم کنار و بگوييم طبيعت دارد ]پديدهاس
ــت قرآن. «ِمنْه َجِمیًعا»کند[. می ــريح اس ــیلترين، بزرگکوچک  «ِمنْه َجِمیًعا»  خيلی ص ای در اين عالَم ترين، هر ش

 همه از سوی اوست.   «ِمنْه َجِمیًعا»همه در تسخير شماست،   کنداظهار وجود می

 در فهم آیات الهیجایگاه قوه تفكر 
کنند[، قوۀ فکر همين مقدار نيســت البته اين برای قومی اســت که تهکر ]می  1«یَتََفكَُروَن  لَِقْوم   ََلیَات   َذلَِك  ِفي ِإنَ »

ــهياِ کرديم از علوم  خيال می ــدهکه ما، اين مقدار کش االی بدر برابر، اگر قوۀ فکر و درجاِ  ايم.کنيم خيلی متهکر ش
صال نمی سان ا سان ظهور و بروز پيدا بکند، ان سينا بودهآن برای ان شيند. اين فکری که در بوعلی  ست، در اتواند آرام بن

ـــدَ اش باز میگهواره اگر اين درجۀ فکر درون گهواره ـــد، حتما از ش مرد. کرد، میِ دلتنگی در اين گهواره د  میش
ــکل را، عقل را برای او باز میخدای متعال از روی رحمت خود به مقدار ظ ــان اين درجاِ ش کند. همۀ درجۀ رفيت انس

ر هنوز يک نَمی از آن اقيانود عظيم فکر، خدا بر او قرا فکر نيست که به او باز شده]باشد[ و او خيال کند چه خبر استا
شدهداده ست، يک ذره برای او باز  ست  اين همه دارد اتم میا شان د شکندا سمان و کهک شته و نوردد و ارمیو آ ز گذ

ست[ ای ]مثل[ بَچه هاخواهد ]انجام دهد[. اينها میآينده چه  گوييم.ها را بنده نمیخواهد تکان بخورد. اينمیتازه که ]ا
صـــريح  که خيلی فهميم[ها را ]میو تهکر در خود آياِ اين ای که نيازمندم، از تدبَر، توَجهبنده ناداِن نههم جاهِل بيچاره

                                                           

 همان، کنند تهکر که مردمی براى است آياتی خود اين در و - 1
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رده قوی باز خاگر اين قوۀ فکر يکاست که فکر، قوۀ عقل بياناتی آمدهکند. در آياِ دربارۀ قوۀ تهکر، قوۀ رد بيان میدا
ها ه اينکگاه خواهد فهميد قيقت توحيدی  آنبشود و درست حرکت کند و انتقال پيدا بکند از اين محسوساِ به آن ح

 همه آياِ خدا هستند. 

ـــورۀ روم[در يک آيۀ ديگر می  َویُْحیِي الَْحيِّ  ِمنَ  الَْمیَِّت  َویُْخِرجُ  الَْمیِّتِ  ِمنَ  الَْحيَ  یُْخِرجُ » ،فرمايد: ]در س
 َوِمنْ » ،«تَنْتَِشُروَن  بََشر   َأنُْتمْ  ِإَذا ُثمَ  تَُراب   ِمنْ  َخَلَقكُمْ  َأْن  آیَاتِهِ  َوِمنْ » ،«تُْخَرُجوَن  َوکََذلَِك  َمْوتَِها بَْعدَ  اْْلَْرَض 
كُمْ  ِمنْ  لَكُمْ  َخَلقَ  َأْن  آیَاتِهِ  كُنُوا َأْزَواًجا َأنُْفسََِّّ  ََلیَات   َذلَِك  ِفي ِإنَ  َوَرْحَمةً  َمَوَدةً  بَیْنَكُمْ  َوَجَعلَ  ِإلَیَْها لِتَسََّّْ
َسَماَواتِ  َخْلقُ  آیَاتِهِ  َوِمنْ » ،«یَتََفكَُروَن  لَِقْوم   ِسنَتِكُمْ  َواْختََِلُف  َواْْلَْرِض  ال  ََلیَات   َذلَِك  ِفي ِإنَ  َوَألَْوانِكُمْ  َألْ

لِهِ  ِمنْ  َوابْتَِغاُؤکُمْ  َوالنََهارِ  بِاللَیِْل  َمنَاُمكُمْ  آیَاتِهِ  َوِمنْ » ،«لِْلَعالِِمینَ  َمُعوَن  لَِقْوم   ََلیَات   َذلَِك  ِفي ِإنَ  َفضَّْ  ،«یَسَّْ
لُ  َوَطَمًعا َخْوًفا الْبَْرقَ  یُِریكُمُ  آیَاتِهِ  َوِمنْ » َسَماءِ  ِمنَ  َویُنَزِّ  َذلَِك  ِفي ِإنَ  َمْوتَِها بَْعدَ  اْْلَْرَض  بِهِ  َفیُْحیِي َماءً  ال

ها جا صحبت از وضو و تيمم و مطهراِ و نجاساِ و اين حرففرماييد که در اين. مالحظه می1«یَْعِقُلوَن  لَِقْوم   ََلیَات  
ست که بگوييم آقا منظور از علم همان علوم مذهبی  ست[ ني سی برود حوزۀ علميه، به او فقط عالم می]ا ويند  ما گکه ک

شــگاهی ما که ديگر دان ،داننددان ]هســتيم[، ما را که کافر میدان و شــيمیدان، رياضــیکه عالم نيســتيم، ما ديگر فيزيک
 همه مربوط به نظام خلقت است.   لم باشداهرجا ع ،اين صحبت .هستيم

الی آخر.   2«تَْخُرُجوَن  َأنُْتمْ  ِإَذا اْْلَْرِض  ِمنَ  َدْعَوةً  َدَعاکُمْ  ِإَذا ُثمَ  بَِأْمِرهِ  َواْْلَْرُض  الَسَماءُ  تَُقومَ  َأْن  آیَاتِهِ  َوِمنْ »
باز عرض کرديم، همه اجمالاين خب در ما را توَجه میجا  ند،  با تحريک قوا ِ ، قوم يعقِ تهکر مدهد  عال تا برويم  ،مل، 
وشـی اش به گاند، تمام توَجهای که گوشــی به دســت او دادهجا برســيم به خدا. مثل بَچهبکنيم و از آن ها را بازاســرار آن

ستهاده می شی ا ست  از گو شی لذِ میا شی بازی میکند، از گو صال روح او آنبرد، با گو ستکند  ا ست ا که  قدر پ
شگهتنمی سرار  شود، به ا ست  اين قوانين در آن انگيز علومی که، اين تواند از آن منتقل ب شی حاکم ا علوم در اين گو

ه است اين گوشی  اما اين بَچه ديگر بشماری است که کنار هم شدهقوانين بی هماهنگیِ  حاکم هست. اصال گوشی نمودِ 
ن به گوشی  خب اياين اسراِر قوانين اين  شود بهت، از اين گوشی منتقل میدانشمند هس که ها راه ندارد. يک کسیآن

                                                           

 20  سوره روم، آيه شويد می منتشر که هستيد بشرى ناگهان سپس و آفريد خاك از را شما: که است اين آياتش از يکی و - 1
 و مودِ شما بين و گيريد آرامش و کنيد ميل آنان سوى به تا کرد خلق همسرانی شما خود از شما براى که است اين او آياِ از يکی و

 21  سوره روم، آيه کنند تهکر که مردمی براى هست آيتها همين در و داد قرار رحمت
 22  سوره روم، آيه دانايان براى است آياتی اينها در که است رنگهايتان و شما زبانهاى اختالف و زمين و آسمانها خلقت او آياِ از يکی و
 23  سوره روم، آيه بشنوند که مردمی براى هست ها آيت اين، در که است روز در روزيتان طلب و شب در خوابيدنتان آياتش از يکی و
 نزمي آب آن با پس کند می نازل آبی باال از و درآييد طمع و خوف به شما که دهد می نشان شما به را بر  که است اين او آياِ از يکی و
 24  سوره روم، آيه کنند تعقل که مردمی براى هست ها آيت نيز اين در کند، می زنده مردنش از بعد را
 زمين از همه خواند می دعوِ يك با را شما چون پس داشته نگه پا سر خود امر با را زمين و آسمان که است اين او آياِ جمله از و - 2

 25  سوره روم، آيه شويد می خارج
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ست،حرکت افتاده ستند   ا ضرِ رب العالمين ه ستند و تحت مديريت ح ست ببيند که اين قوانين آيۀ اّلَله ه اين اگر توان
ِ آن ــد عال ــد عالم. اماوقت ش ــد عين جاهلاگر  از م. همين آقای مهندد ش ــير نگذرد، او ش که اختراعاِ ولو اين اين مس

َ برای اين .انگيزی کرده باشـدشـگهت ند، برای کاشـباع نهس خود دارد دنبال میها را برای ن ندارد، اينت به ديگراکه من
 د.کناو در اين سمت است، اين سمت را دارد اشباع می داستعدامنتها  ،کاری به ]ديگران ندارد[هود خود اوست، اين 

رين، د. ما باالتکنشــکند. صــحبت از حی و ميَت میجا میکند که باز همۀ دانشــمندان را اينقرآن صــحبت از مطلبی می
ــناد، بلکه نه يک نهر، قرآن دعوِ میترين نابغۀ زيســتقوی ــما  هرچه هســت در عالم، نواب  کند، میش گويد: همۀ ش

د، ديگر دست شبينيد که وقتی اين مريم ايست قلبی کرد و ديگر تمام می  شناسان، بياييد دست هم بدهيدعالم زيست
ــت که گوييد هنوز زندهخورد میتکان می از او انگشــتی شــوييد. تا يکاز او می  بتوانيم او را درمانما اســت  اميد هس
ــد، ديگر از اين به ، بکنيم ــيم موِ، ميَت يعنی چه. کار ما تا اينبعد ما راه نداريم  ما نمیاما وقتی ديگر تمام ش ــناس ا جش
سبوده شنا سته هنوز الهبای آن را هم ب ست. اگر کسی ميَت و موِ را، نتوان س هم د، حياِ راا شنا سته ب د. پس هرگز نتوان

کنيم، اين همه حرکت عريم و طويل در تحقيقاِ و اصـطالح اين همه عرض اندام میاين مقدار حياتی که ما در آن به
ـــهها و همۀ اينپژوهش ـــت از ها را داريم  اين يک نَمی، گوش دانيم چه حياِ، که ما داخل آن هنوز نمیحقيقت ای اس

ست. کند حی را از ميَت. قرآن خبر از چه فرمايد: خارج میمی دهد[ ]میذا قرآن توَجه به اوج علِم به اين طبيعت ل خبر ا
ـــينند همين يک کلمه، دو کلمه، بله، چهار کلمۀ اين قرآن را فقطدهد به ماا چهعلمی دارد می ـــمندان بنش تا  ،قدر دانش

 توانند روی آن کار بکنند!می

قدر به اين آشــنا هســتيما در ه کيســتا خب اين اول بحث ماســت. اصــال خود خروج يعنی چها چهکننداوال اين خارج 
م و کيف خروج شودا عوامل دخيل در خروج چی هستندا کافتدا منشال خروج از کجا شروع میخروج چه اتهاقی می

د، گوييم ميَت شـکه ديگر می تازه اين حی از ميَت خارج بشـود. ما که ديگر نااميد شـديم. ما چيسـتا تازه خروج حی!
ـــود  هيچ کاری ديگر برای آن نمی ـــناختن يک ديگر تمام، ببريم در خاک بياندازيم، خاک بش ـــود کرد. ما که از ش ش

شناخته اين ها، همه را به وحشت انداخته  خب چه ها و پژوهشکدهها و قدرِقدر عاجز هستيم، تمام حکومتويرود نا
من هيچ هســتم. من خودم، ســراپای وجودم تحت حکومت که وقتی علم اســت که بههميم کنیا! علم ما ادعای علم می

َ يک رَ   است  و دوباره من را ميَت خواهد کرد. ی است که تمام موجوديتم، مرا از ميَت خارجم کردهب

 اْْلَْرَض  َویُْحیِي»: دهديک نمونۀ ملمود محسوسی از اين را در زمين به ما نشان می  « الَْحيِّ  ِمنَ  الَْمیَِّت  َویُْخِرجُ »
ــت. فاعل يخرج«َمْوتَِها بَْعدَ  ــت. اين ،. خب، علم از اين جهت اس ــتند که بايد برواّلَله اس  آنروی  يمها اجمال مطلب هس

ـــی بکنيم. آن قاِ عميق دانش ندا تحقي به کجا برســـا ما را  ِلَك »گاه چیا  َکَذ که در . اين دانش«تُْخَرُجوَن  َو هايی 
شـــود برای ما  من را بههماند، که من يک روزی باز می کز، به برکت قوۀ فکر و قوۀ عقل مدامتحقيقاِ، مرا ،هاپژوهش

ــدم اين ــری[طوربعد از موِ، دومرتبه مرا خارج خواهند کرد. اين خروجی که از يک آب نجس من ش  ،]با اين قيافه بش
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شوم چهحاال از اين بروم عالَم شداهای بعد خارج ب شدااز زندگی طور خواهم  شود ها چه خواهد  شود می ،اين توَجه ب
 ِ  م. عال

 

 و به خدا رسیده عالم کسی است که در سیر خود از اسرار عالم گذر کرده
ِسير   «لِْلَعالِِمینَ  ََلیَات   َذلَِك  ِفي»فرمايد که: تا می -شود بنده بگذرموقت دارد تمام می- طور ديگرهمين عالِم با اين 

 ام.يعنی در اين ِسير از اسرار خلقت گذر کرده ،گذارد و عالمکند، اسم او را عالِم میبرود خدا امضا می

 شـــالاّلَله با اين نگاه، که اوال  م عرض کنم که ما انســـت، بنده يک نمونۀ جزئی رو خواســـتخب مطلب خيلی مهةـــل ه
ـــمانهايی از طبيعت که خداوند نام بردهاجمال ـــت، انواع از حيواناِ، از آس ها را از خود چيز  ما اينها و زمين، همهاس

ــاند  چون مهةــل هســت،  -نگاه آيه-قرآن با آن نگاهی که و ما را به خدا توَجه بدهد و بعد حرکت بدهد و به خدا برس
شنهاد می ست میبنده پي سروران که اين آياِ را با اين نگاه، متدبرانکنم، درخوا شه، انکنم از  ، اگر امکان  د از شالاّلَله

ــد همين ــير، اگر امکان نش ]آن[ ه در ياِ  چرا کآتدبَری پيدا کنيد به اين  ،طوری از ترجمه، با اين نگاه يک توَجهیتهس
شدن هست اصال. هم  سه خاصيت هدايت، خاصيت زنده  سۀ عملی، ديگر حقير مدام ديگر کمجل سمت جل کم برود به 

 َ شود و هم ِ  اين جلساِ باز ببرکاشالاّلَله انبه فضاهای عملی که، در عمل  تر برويمشالاّلَله بيشنم وحده نباشم و امتکل
ـــالاّلَله عزيزان توفيقاتی که پيدا خواهند کرد و آثار فضـــای عملی که بحث میدر آينده ان ـــود بعضـــی مواقع، اگش ر ش

اين  عزيزان عرض کنيم که  متناســب آن مطالبی را بهشــالاّلَله ها را بهرمايند که انهايی که متوَجه شــدند از درون، آنچيز
ست سشروع ا ستم جل سي ست، . و اال نوع  سۀ علمی به آن معنا ني ست و نگاه فطری هم در بيشۀ ما، جل تر نگاه فطری ا

ار آن، ، نورانيت و آثهارويم به سمت عمل با جدی گرفتن آنکم میجا کمشالاّلَله مطالبی که اينفضای عملی است. ان
  ّلَله ظهور خواهد کرد.شالااز درون ان برکاِ آن

 و جاهل مشخص می شودآیاتی که با تدبر در آن ها جایگاه علم و عالم 
شالاّلَله ا انها رکنم که سروران برای جلسۀ بعد اينپيشنهاد می را چندتا آيهفعال خب آياِ که زياد هست در قرآن، بنده 

 َ  با اين نگاه ]توجه بهرمايند[.ر از تهسير، يا نشد از ترجمه با تدب

شان شايد يکی دو شماره پس و پيش ها شماره. البته بعضی از قرآن44 . سورۀ عنکبوِ آيۀ26 تا آيۀ 16سورۀ روم از آيۀ 
. 11. سورۀ اسرا آيۀ 6شود[. سورۀ شعرا آيۀ جا ديگر خودش ]مشخس میمطلب را اگر عنايت بهرماييد، آن باشد. خودِ 

سورۀ انعام آيۀ 33الی  31آيۀ سورۀ ابراهيم  ست، ولی که حاال عرض کردم قرآن 95يا  94.  تا آيۀ  95يا  94ها متهاوِ ا
 . 14تا آيۀ  2. سورۀ نحل از آيۀ 29تا  27رۀ بقره آيۀ وعمران، س. سورۀ آل101

   تعالی معنای علم و عالم و جاهلشــالاّلَله کنيد، با اين نگاه  تا انها تدبَر میشــالاّلَله عزيزان روی آنفعال همين آياِ را ان
شــالاّلَله ببينيم حاال از نگاه قرآن و های بعدی اســت که انگاه ارزش عالم چه هســتا بحثبا نگاه قرآن باز بشــود  آن
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رواياِ عالم چه شــخةــيتی اســتا در بين موجوداِ عالم چه ارزشــی داردا چه جايگاهی داردا چه اســراری داردا و 
 اگر اين رواياِ را توَجه پيدا بکند دربارۀ عالم.  ،ه است برای انسانالعاده تکان دهندفو 

 وصلی اّلَله علی محمد و آله الطاهرين

سته شان به رحمت خدا پيو ست و دفن کرده خب عزيزمان آقای دکتر محمدی، ديروز اخوی محترم شانا شب دفن  اند، 
شهدا، علما، امابوده ست. برای تمام امواِ مؤمنين، مؤمناِ،  ساّلَله بهجت، آيت، آيتعزيز، عالمۀ طباطبايی ما عادِاّلَله 

پرور، اســاتيد، فرد به فرد، هرکســی حقی در گردن ما دارد، در هدايت ما، پدران، مادران، مؤذنين، قاريان قرآن، مداحان 
سی هر نوعیاهل بيت عليهم سالم، هرک ساتی، زمينه ،ال ست برای هدايت ما، در مجلس هايی فراهم کردهجل ضه، دا ر رو

مجلس پند و وعظ و مجالس مذهبی، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، شهيد سليمانی و همراهانشان، و دوباره به ياد اين 
 عزيزمان، يک حمد و سوره هديه کنيم. رحم اّلَله من يقرا الهاتحه.

.عالی. خدا توفيق دهد انشالاّلَله تخدا رحمت کند ان  شالاّلَله
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