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 ِ ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ ِحيِم َو َصلَّی اّلَله ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  َعلی اَعدائِِهم اَجَمعينبِْسِم 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 َة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسيَْن، عِصابَ اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ
 َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا  

يِن ِإيَّاکَ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ راَط َک نَْستَعيُن اْهِدنَا ا نَعُُُْد َو ِإيَّابِْسِم اّلَله لصِّ
الِّينَ   الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 گیری از آن در قرآنموضوع علم و نحوه بهره
يا  گويندعلم روز می آنبه موضوعات علم را که امروز  قُل اين شد که خدای متعال در قرآن همه بحث جلسه چکيده

ن آورده بلکه بيش از آهای مختلف را در قرگويند؛ اين موضوعات و رشتهگويند يا علوم دانشگاهی میعلوم تجربی می
داند. در قرآن موضوع علم آسمان بلکه آنها را هم از موضوعات علوم در قرآن آورده که هنوز بشر اسم آنها را هم نمی

گذرد که اين هيچ انسانی نمی از مخيله های هفتگانه که اصل  ضوع علم زمين و بلکه زمينهای هفتگانه، موآسمان
هااندر يکی از کهکش و آسمانش ترينو در پايين در يک [ که حاال ]انسان[هستندهای هفتگانه کجا و چگونه ]آسمان
 مانده است.  يش

گانی که دکنند هنوز به خيلی از جنُناند، اعتراف میکردهکشف  هاانسانهايی که موضوعات جنُندگان؛ اين همه جنُنده
تحقيق شود. حاال از موضوعات جزئی اينها را موضوع علم آورد که روی اينها ايم. قرآن وجود دارند دسترسی پيدا نکرده

 ان، خلقتاسمی از خورشيد، ماه، ستاره، رعد، برق، کوه، دشت، صحرا، دريا، زندگی در دريا، درختان، انس ؛بگذريم
انسان، خلقت اجنه، خلقت ملئکه و بسياری از موضوعات ديگری که در قرآن آمده و بعد در آيات ديگر انسان را مأمور 

اين را به کار بُر و برو در اسرار اين علوم تحقيق کن. روش اين تعليم را هم  ،فکر داديم کرده که ای انسان ما به تو قوه
و شياطين جنی و عوامل منحرف در مسير انحراف، مدل کار را هم فرموده است.  هاهزنداده است. برای مصونيت از را

وجود  اينها و خدا است آيهاينها  سرار را با اين قوه پيگيری کن؛ اول اينکه بدان همهافرموده برو در اين چهارچوب اين 
اگر  .نعکس کندبه تو مها را تا بتواند واقعيتکن تنظيم در راستای عقل فکر را درست  دوم اينکه اين قوه .مستقلی ندارند

اين قوانين ظهور و بروز اسماءاّلَله است. سوم اينکه اگر توانستی اين مسير را درست  اينطور باشد شما خواهيد ديد که همه
حالت کشد و در تو يک او و لذت او تو را به خود می ديگر جذبه ،ای به تو بخورداگر از اسماءاّلَله يک بارقه ،بروی

 .شود عالِمآنگاه اين ]فرد[ می ؛شودتشنگی جدی ]نسُت به[ حرکت به سوی اّلَله پيدا می

 ای توسط شهید مدرس و اهداف متعالی آنریزی مدرسهپی
]به شهادت  سفانه او را در همين راهأکند و مت ريزیخواست پیمی ن همان سيستمی بود که شهيد مدرس رضوان اّلَله عليهاي

ه اين ن موقع کآ را که ، دشمنان دين و دشمنان کشور اسلمی ماا لعنت کند دشمنان اهل بيت عليهم السلمخد .رساندند[



گاه دی  لجسه اب اسات           |                               گاه  4 7-لعم و هجل-دان ش  ی پاک فطرتپای  ندا

در  ،خواست اين سيستم آموزشی را در کشور پياده کندريزی کرده بود و میای را با اين نگاه پیمرد بزرگ يک مدرسه
به آن مدرسه سر ميزد. يک روزی و رفت اش اول مییسياس و ی اجتماعیهاقُل از شروع کارها هست که صُح تاريخ

رضاخان ملعون در همين مسير که میو ها از نماز حدود ده نفر از تک تيراندازان ماهر به دستور انگليسی صُح زود بعد
جالب  و؛ کنندکنند و شهيد مییمتيراندازی از راه دور  ،به مدرسه سر بزندخواست[ ]که میخواست در آن هوای تاريک 

کند و در اين مجتهد عاليقدر با يک مهارت عجيُی عُای خودش را سر عصا میو گويند که اين مرد بزرگ است می
دهد و به پشت ديوار تکيه می و بردسريع عصا را به باال می ،اندشود که قلب او را نشانه گرفتهاولين تير متوجه می

زمين  رویکه خودش ذکند در حاليايستاده در کنار ديوار را درست میکند و يک هيکل يش را هم باز و پهن میهادست
و از آن قضيه جان سالم به  خورد و دست و بازويشطرف و آن طرف می تا به اين يکی دوها آن وقت تير ،نشسته است

د به بيمارستان آيمی، رضاخان قلدر با اينکه خودش دستورش را داده است که خيلی عجيب اين برد. در اين قضيهدر می
 کند انگار خودش خُری نداشت. و عيادت می

ذاشتند نگ[. کنندبهره میاز وجود آنها بیآورند و ما را ]می ی سياسی که چقدر به سر بزرگان ماهابگذريم از اين بازی
حاال بگذريم از نگاه کنيد و ی را آوردند که ملحظه میايهاين سيستم آموزشی در کشور پياده شود و به جای آن سيستم

 .کندآنجا عالِم به او صدق می ،به آيات الهی و به اسرار خلقت با اين نگاه پيش برود فرد اگر نگرش . پسهاسياسی آن

 شرح مرکز تولید علم و ابزار آن در وجود انسان توسط قرآن
نم تا کرا هم اينجا يادآوری  اينالی که يکی از سروران عزيز برايش پيش آمده بود ؤس يک مختصر توضيحی درباره

اين بدين معنی  ،کننددانشمندان مشرک و کافر کمک می بهبحث را ادامه دهيم. آن جلسات قُل که عرض کرديم اجنه 
فرمايد: . میاست قرار دادهرا ی علم هاان هم زمينهسبلکه خداوند در خود ان ،کنندعلوم را اجنه کمک می نيست که کليه

ُ َأخ  » َف ئَِدَة لََعلَّ َو اّلَله َب صاَر َو اْل  َع َو اْل  م  هاتِکُم  ال تَع َلُموَن َشی ئاً َو َجَعَل لَکُُم السَّ کُُروَن کُ َرَجکُم  ِمن  بُُطوِن ُأمَّ  ْ . 1«م  تَ
آنگاه در شما سه عامل مهم قرار  ،دانستيدکه هيچ چيزی نمی تان خارج کرد در حالیمادرانهای خداوند شما را از بطن

که از عالم  ابزار اينهاست که فؤاد مرکز توليد علم است، سمع و بصر هم که ،يکی سمع، ديگری بصر، ديگری فؤاد ،داد
شود که در توليد علم نظری کند و آنجا تُديل به علم میگيرد و به آنجا منتقل میاز عالم خارج می و از نفس و بيرون

کُُروَن »حاال  .کنيممیاز روايات استفاده  ر آيندهيک بحث جالُی است که ان شاءاّلَله بايد د  ْ بحث مستقل و  «لََعلَّکُم  تَ
توانيد اين فرمايد که ما عوامل توليد علم را در شما قرار داديم. شما میخودش را دارد. پس کل انسان را می العادهفوق

چه مشرک، چه منافق، چه مؤمن استعداد ها انسان کنيد. پس همهضايی از فضاهای عالم خلقت توليد در هر فاينها علم را با 
های يا اينکه علم ؛اينها رانه کل  ،کنندکمک می ،آيدمی پيشاينها علمی که برای های توليد علم دارند، اجنه در آن گره

که بشر شايد در زمان طوالنی بايد آنها  يیهاکنند؛ علمجهشی که در سرعت اهداف شياطين الزم است به آنها کمک می

                                                           
. سوره نحل، شايد سپاس گزاريد ،ها دادديدگان و دلدانستيد و به شما گوش و بيرون آورد در حالی که چيزی نمی و خدا شما را از شکم مادرانتان -1

 .78آيه
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آنها  به ،ند[]برس بشری يا در مواردی که نياز است به اهداف خطرناک شيطانی برای جامعه ؛به آنها برسدو را تجربه کند 
 کند[. وم نيست بلکه برای مواردی ]صدق میلکل ع بنابراينکنند؛ کمک می

ليم های سندانی هستند که انسانمقصر؛ قاصر آن دانشمها شان قاصراند بعضییهابعضی ،اين دانشمندان هم دو جور هستند
ر و همان شياطين دها اما همان حکومت ؛ندهستاند، به دنُال حقيقتند، در علوم به دنُال کشف حق اند، عاشق حقالنَّفسی
جَو خاصی قرار دادند که به مرکز هدايت يعنی انُيا و دين خدا دسترسی و را در زندان اينها خاصی طوری های فرهنگ
اند؛ اينجور که آنها دنُال حق درحالی ؛رسداش به آنها نمی. آن حق از منُع حقيقیکنندپيدا نمیرا راه  و نندکپيدا نمی

ه حاال خودشان مظلوم و مستضعفانی هستند کاينها اين دانشمندان نيستند و ها دانشمندان قاصراند که منظور ما در اين بحث
 کنند. زخ بايد شرايط خاص خودشان را طی در عالم بر

میاينها ند و اند و تحت مديريت شيطان و مقصراند و اوليای شيطانهستند که اينها خودشان شيطانمقصود ما دانشمندانی 
 شوند که اين ديگر بحث خودش را دارد.دانند که حق يعنی چه و با حق چطور درگير می

ر آياتی که عزيزان دشاءاّلَله انمُنايی است جا دارد که کمی مطلب بيشتر باز شود و  از آنجايی که اين بحث، بحث مهم و
در  شاءاّلَله انتعالی از نورانيت اين آيات بهره مند شدند و  شاءاّلَله انمند شدند و ن نگاه تدبر و تفکر کردند و بهرهبا اي

 .ها با عنايت خدا بيشتر باز شودبعد خدا کند اين بحثهای بحث

 وم تغییر جهت نگرش انسان در عالملز
 ئ به وسيلهبينيم، آشنايی ما با اون شما اگر به چيزی نگاه کنيم، اگر با يک نگرش سطحی نگاه کنيم يک صورتی را می

 عميق و اما اگر با يک نگاه ؛که جای خودش باشداينها خواص و  ،صورت آن شئ است؛ رنگ آن، قالب آن، هيئت آن
اقع آنچه که در اين شئ هست در واقع در عالم و ؛کنيم خواهيم ديد که اينطور نيستآن شئ نگاه  با يک تفکر عميق بر

 وچه هست هماهنگی بسيار بسيار دقيق  هر است. است که در اينجا متمرکز شده ای قوانين آفرينشهنگی مجموعههما
اند و در واقع صورتی در کار نيست؛ صورت را ذهن که در اين نقطه به هم متمرکز شدهقوانين متعددی است  محاسُه شده
 کنيم.جايگاه صورت در ذهن است نه در عالم بيرون که ما آن را يک صورت تلقی میو درست کرده 

ای، ما به يک قالب يخی با يک شکلی حاال کروی، استوانه کنيم شايد مطلب را ]روشن کند.[ مثل  يک مثالی عرض 
بينيم، اگر يک نگاه سطحی از آن داشته باشيم ما يک مکعُی از يخ را می ؛کنيمينی نگاه میصورتی، روی س مکعُی يا هر

 قوانينی واقع روی اين سينی هست مجموعه که اينطور نيست، اين صورت را ذهن درست کرده، آنچه که در درحالی
دمای زير ده درجه در آن فضا، فشار  ،هادرون مولکولهای اعم از قوانين ترکيُات مولکولی، قوانين حاکم بر اتم ،است

 ؛ اينجا با يکديگر هماهنگ]است[ جاذبه و بسياری از قوانين ديگر که خارج از فهم يک فرد عادی وارده بر آن هوا، قوه
ِ  .گيردهستند و اين صورت کره يا مکعب در ذهن قرار می  .يعنی صورت استقلل واقعی ندارد ؛مود استپس اينجا يک ن

ِ چيزی  کل   ست، مود ابه نام صورت نداريم، مستقل  چيزی به نام صورت در اين اتاق و در اين سينی نداريم؛ آن يک ن
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 ِ ای ذهن هرچه هست بر ؛مستقل در محضر خدااش، نه نسُیمستقل است، مستقل به معنای  مود غير از موجود به آن معناین
دهيم آن صورت ديگر آن صورت نيست؛ قوانين حاکم و هماهنگ را تغيير  چرا که ما وقتی هر قسمت از اين .است

ديگر  صل  ا مثُت ده،بشود منفی ده از و اگر ما دمای يخ را از بين بُريم  . مثل  شود]قُلی[ عدم میصورت آن بلفاصله 
اما همچنان در ذهن  ؛بماندوجود نداشت تا باقی  اصل   ، ]انگار[شود[]عدم می صورت کروی آنجا نيست! صورت بلفاصله

اگر  .در ذهن استاينها به هرحال  ،کند کاری نداريمکند يا چه کار مینفس آن را ضُط میهای حاال سيستم .باقی است
ييم يخ برسد به اينکه بگوچه  شود،ی می اين اتاق يک فضای ديگررا تغيير دهيم اصل  ها يکی از آنهای يک ذره از اتم

  .کنيمتماشا می راروی سينی ای شکل استوانه

 گیچه هست هماهن بيرون هر .اين در ذهن ماست ،در بيرون نيست تی که ما در اين عالم توجه داريمواقع اين صور پس در
ِ است بر آن قائم است و بر آن برقرار شدهها حاکميت قوانينی است که اين صورت و  مود. ، آن هم در حد يک ن

 آن در زندگی انسانشرح قوه وهم و اثرگذاری 
]باشد[. خداوند در قرآن يک قوه مانبعد بحث خشبندی بعين حال جمع در ،کنمينجا از خود قرآن اسنادی را عرض ا

ذهن که صورت را می سازد. حاال آن قوهمی برد و خيلی عجيب است؛ اصل خودش صورتای را برای انسان نام می
اما اين قوه خودش صورت  ؛ابق واقع باشد و چه باشد جای خودش محفوظ استاينکه مط ،کندگيرد و در آنجا درست می

سازد و جالب اين است که صورتی که با صورت نمود بيرونی که تحت قوانين آن است نمود دارد، ای بسا خلف آن می
ودش ساخته است. در دهد که خثير صورتی قرار میأسازد و بعضا  انسان را تحت تمی بر ضد آن هم سازد و بعضا  هم می
ِ که ما صورت قُلی را می حالی  هب]درست است که[ مود است، گوييم که يک چيز نمود است؛ هست؛ درست است اما ن

 ما اين قوه خيلی عجيب است؛ اصل  ا .اما يک نمود است ،گذارددر زندگی اثر میو  عنوان يک واقعيت عينی نيست
بود و زندگی انسان را مديريت می که نمود همو صورت  همان مقدار کند و باسازی میورتص کندخودش شروع می

آورده که در « حسُه» کند که اسم آن را قرآن با واژهی انسان را معکوس میگيعنی زند پردازد.میبا آن به مخالفت  ،کرد
 کهف . در سورهگوييم[]می رآنخود ق اما ما حاال خود قرآن را داريم؛ با واژه است. وهم مشهور شده به قوه بين ما معموال  

ماِل َو کَل بُُهم  باِسٌط ِذراَعی ِه »فرمايد: می ۱8آيه  ِّْ َسبُُهم  َأی قاظًا َو ُهم  ُرُقوٌد َو نَُقلِّبُُهم  ذاَت ال یَمیِن َو ذاَت ال َو تَح 
َلع َت َعَلی ِهم  لََولَّی َت ِمن ُهم  ِفرارًا َو لَُملِئ َت ِمن   باً بِال َوصیِد لَِو اطَّ َسبُُهم  »؛ شاهد بحث ما در 1«ُهم  ُرع  است؛ اگر تو  «تَح 

آنچه در عالم خارج  ؛«َأی قاظاً » کردی آنها بيدارندتوهم می و کردیديدی خيال میاصحاب کهف را در آن غار می
اما خيال  ،اندرفتهه در يک خواب سنگينی هم فرو بلک ،اندنه تنها خوابيده «ودٌ ُرقُ »ها واقعيت غير از آن است؛ آن ،است

شما يک چيز ديگری برای شما درست کرد، يک صورت ديگری درست کرد که آنها بيدارند؛ درست صورتی ضد 
د کنيد وحشتی آنجا نيست؛ واقعيت بيرون اين است که آنها مؤمنين هستنون هست. اگر به آنها آگاهی پيدا آنچه که در بير

                                                           
های خويش را گشوده بود، چنان بودند که بيدارشان پنداشتی ولی خفتگان بودند. به پهلوی چپ و راستشان همی گردانديم و سگشان بر آستانه دست -1

 .۱8. سوره کهف، آيهشدیمی گرداندی و از ترسشان آکندهديدی به فرار از آنها روی میاگر ايشان را می
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يک  و کندخيال شما يک صورت ديگری درست می اما آن قوه ؛خوابيدندآنجا و مظلوم، خسته، اهل رحمت که آمدند 
باً »گيرد را رعب می تاندهد که تمام وجودمی شمااطلعاتی به  ؛ تمام سراسر وجودتان از رعب پر می«لَُملِئ َت ِمن ُهم  ُرع 

 اری. ذبه فرار ميگ کند که پاآنچنان رعب و اثری بر تو وارد می ،«َولَّی َت ِمن ُهم  ِفراراً لَ » ،شود

تر از معنای وسيع کنجا معنای خواب را يشان باز بود و ايیهاحاال بگذريم از اين قوانين علمی که اصحاب کهف چشم
 بيدار، شان باز بودچشمانها همه وهم است، يا کسی اشکال کند که آناينها ؛ ، ]است[ايمکه ما توهم کرده خوابیآن 

بحث همينجاست؛  ايمعنای موهومی در خودمان درست کردهچون معنای خواب را ما يک م ،اشتُاه از همينجاست بودند!
مان قاطی شده و اسم آن را علم گذاشتيم و به آن مان و تجربياتدر يک حد ناقصی در توهمات]داريم[ علومی که ما 

شود معلوم میکه  ايم[را ]متوجه شدها بخشی از معنای خواب کنيم؛ جای افتخار نيست؛ مکا میگاها  افتخار و گاها  هم ات
 ايم.وز به معنای خواب علم پيدا نکردهکه ما هن

 سازی قوه وهم برای انسانصورت
حاِب » د:فرمايمی 88 نمل آيه ديگری در سوره در يک آيه َسبُها جاِمَدًة َو ِهَي تَُمرُّ َمرَّ السَّ ، 1«...َو تََري ال ِجباَل تَح 

ينها اعظيم! تو وقتی های ؛ چنين کوهکهای کوچنه يک سری تپه ]است[، دار بسيار بزرگريشههای جُل، آن رشته کوه
َسبَُها َجاِمَدةً »را نگاه ميکنی  يستاده ا محکم و آنها جامد و آنها در تو درست شده اين است که ؛ صورتی که درباره«تَح 

َسبَُها» ؛هستند و ساکن ، آنچه در عالم واقع ]است[ پردازی کردهر درون تو هست آن را اينطور صورتدای که قوه «تَح 
يعنی حاِل مطلب غير از اين است،  ،حاليَه است «وَ »اينجا  «وَ »حاِل قضيه غير از اين است، يعنی در حالی که،« وَ » ،هست

وهم ما را نسُت به  چقدر اين قوهاند؛ چه حرکتی؟ مثل حرکت ابرها! لب غير از اين است. آنها در حرکتواقعيت مط
و  شناسیمعدن ،شناسیگياه ،پيمايیکوه ،شناسی، حاال اسمش هم گذاشته مثل زمينبيرون معکوس کردههای واقعيت
 . غيره

ای است؛ تو يک قوه «تَحَسبُ » در خود آيه نيست در واژه ! بحث ما فعل  ؟دهدقرآن دارد به ما از چه واقعيتی خُر می
که او دارد از درون برای  سازی شدهصورتزندگی با آن  که واقعيت بيرونی را معکوس کرده آن قوه اين قدر داری که

 کند. تو ايجاد می

آُن َماًء َحتَّیه » :فرمايدمی ۳۹ نور آيه در يک آيه ديگر در سوره م  َسبُُه الظَّ َمالُُهم  کََسَراٍب بِِقیَعٍة یَح  َوالَِّذیَن کََفُروا َأع 
ُ َسِریُع ال ِحَساِب  َ ِعن َدُه َفَوفَّاُه ِحَسابَُه َواّللَّ ُه َشی ئًا َوَوَجَد اّللَّ . در اينجا قرآن هم روش علم را 2«ِإَذا َجاَءُه لَم  یَِجد 

م کند و هدهد و هم سيستم تعليم و تربيت را برای ما باز میفرمايد و هم روش مطالعه در عالم طُيعت را به ياد میبه ما می

                                                           
 .88... سوره نمل،آيه، در حالی که مانند ابر در حرکتندپنداریبينی، و آنها را ساکن و جامد میها را میوهک -1
را نزد آن يابد دا ، و خندارد و چون بدان رسد چيزی نيابدکسانی که کافرند اعمالشان چون سرابی است در بيابانی که تشنه کام آن بيابان آن را آب پ -2

 .۳۹. سوره نور، آيهکه حساب او را تمام و به کمال بدهد و خدا تند حساب است
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ن کسانی که فرمايد آمی کند.ای را معرفی میکند و همچون قوهای و خطرات آن قوه میصحُت از يک همچون قوه
ه رف اينکرف اينکه من انکسار نور را ياد گرفتم، صِ صِ  ؛دار باشدجهت بايد ما شود که[ مطالعهپس ]دريافت می ،کافرند

يتی پيدا کنار هم چه خاصرف اينکه اثر دما در هوا ]را يادگرفتم و اينکه[ سرد و گرم من علت انکسار نور را ياد گرفتم، صِ 
بهت  که همانطور ،را به کار بُریاينها ای دادم که گويد من به تو يک قوهاين علم نيست؛ خداوند متعال می غيرهکرد و 

من اين کار را کردم و در  ،باشی يا يزيد باشیخوان  شب کند نمازروی؛ فرقی نمیمی ميُينی، پا دادم راه چشم دادم قوه
ولی  ؛بيند که قوانين چه هستندرا میاينها تو قرار دادم و اثر آن ظهور پيدا خواهد کرد. اگر کسی به اين قوه دقت کند 

يک نگاه ديگر به اين  دار است، من بارهای کافرها مانند سراب است؛ جهتعلم چيز ديگری است. توجه به اينکه کا
 آنگاه وقتی ؟!کندشوم که مگر سراب چيست که خداوند اعمال کافر را به آن تشُيه میکنجکاو می و کنممیسراب نگاه 

پهناور که آب زالل دريای  يک تأللؤ نوری است که در يک صحرای]سراب[  وم دنُال اسرار آفرينش اين کهرمی
افر ن به خدا و عکسش کحساب شده در راستای ايما و مُنايی يزهآفرينش با اين انگ ين رابطهادهد؛ ای را نمود میگسترده

 .کند که اين شناخت به قانون خلقت، ما را به خدا توجه بدهديک جهتی پيدا میاينها  مجموعه در ،و عمل کافر

 نتیجه قرار نگرفتن مسیر قوای انسان در راه توحید
گری را درونی تو يک چيز دي اين قوه «یَحَسبُهُ »است؛  «یَحَسبُ »در يک سرزمين پهناور، بحث ما در  «کََسَراٍب بِِقیَعةٍ »

م آُن » ،کند[به تو ]القا می َسبُُه الظَّ َحتَّیه ِإَذا »کند. پردازی میبه صورت آب برای او صورتيک آدم تشنه  ]برای[« یَح 
سراسر پوچ و هيچ و باطل و خلف واقعيت و درونی وهمی  اين ساخته قوهبه دنُال  و که به دنُال اين آب تاجايی «َجاَءهُ 

آورد؛ اين را حق می چون حق است که انسان را به حرکت در؟ ؛ چراکند[]حرکت می و خلف حق اما به صورت حق
تا اينکه ]حرکت کرد[ با چه آرزوهايی و با چه اميدهايی  در آن صحرای سوزان تشنه «ِإَذا َجاَءهُ »حرکت کرد  و دانست

ُه َشی ئًا» هرچه هست خاک  ؛کندهيچ چيزی آنجا پيدا نمی ،انوردی با اين همه دلخوشی و آرزواين همه صحر ،«لَم  یَِجد 
ُه َشی ئًا»زار؛ سوزان، خار شوره سوزان، شن و ماسه گشت. اين انسان بيچاره معکوس دنُال آنچه که می ؛ کامل  «لَم  یَِجد 

يی ]حرکت هاکند، با آرزوها و فخرفروشیمی عمر با يک سرابی حرکت اين جادهدر ر توحيد قرار نگرفت وقتی در مسي
َ ِعن َدهُ » عمر تمام شد وو که به انتهای جاده رسيد  اما همين ،کند[می بيند، آنچه ؛ يک چيز ديگری آنجا می«َوَجَد اّللَّ

کل عمرش  آنجا به «َفَوفَّاُه ِحَسابَهُ » ؛است «اّلَله »جا خواهد يافت که دنُالش بود هيچ خُری از آنها نيست و آنچه که آن
 رسد. تماما  و کماال ، کل  و جزئا  می و به طور کامل و جا يک

فرمايد: می ۱۱۵منون آيه ؤم مطلب زياد است اين آيه را حسن ختام اين بحث قرار دهيم. در سوره «تحَسبُه» درباره
ََّما » َجُعوَن َأَفَحِسب ُتم  َأن  ،ای که تو را به اين روزگار انداخته و از زندگی؛ آيا آن قوه1«َخَلق نَاکُم  َعبَثًا َوَأنَّکُم  ِإلَی نَا اَل تُر 

                                                           

 .۱۱۵. سوره مؤمنون، آيههرگز به ما رجوع نخواهيد کرد ايما شما را به عُث و بازيچه آفريدهآيا چنين پنداشتيد که م -1
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ه ک درحالی ،[قرار داده استعُث ] و رای تو يک مفهوم ذهنی، خلف واقعپردازی کرده و خلقت را بيک چنين صورت
َّکُم  »واقعيت غير از اين است؛ و   حقَا  آنچه که واقعيت بيرونی است اين است که تو درحال رجوع به سوی ما هستی. «َأن

مان اين است که مشکل اساسی اين است که چون بين درون نفس انسان و بيرون نفس او بندی اين بخش از بحثجمع
 چه قوه ،ون نفسدر لذا آنچه را که اين ؛بسيار سخت استاينها تشخيص و تفکيک  ،اتحادی آنچنان قوی وجود دارد

آن  و پنداردکند انسان آن را واقعيت میبرای انسان درست می ،وهم و خيال منفی چه قوه ، وفکر در مراتب پايينو  ذهن
يعنی قوانين  چه را که در عالم واقع و حق بودهنتيجه آن در ،دهداصل را برآن قرار می و دهداش قرار میزندگی را پايه

حُت از پندارد؛ صرا ذهنی میاينها هستند، ها ت که ظهور و بروز اسماء الهی است و حق هم همينآفرينش، قوانين خلق
  است.پندارد. اين مشکل اساسی زندگی را ذهنی میاينها  ،شودکه می غيرهخدا و ملئکه و آخرت و 

از عالم واقع اگر بينش او  اما ؛به خاطر خدا و آخرت هم اعمالی را انجام دهد شايد انسان ادعای توحيد هم بکند، واقعا  
لی يوس است و تشخيص اين خمعک گرفتار همان نقطه ،ذهن بداند را مقدم بر صورت و ساختهاينها  و چنين نگاهی است

هايی اين فطرت ا روشخواهند بفطری که بزرگان میهای شود؛ در برنامهآنچه که در بحث فطرت بحث می .سخت است
کند مسلمان اشتُاه بسيار پيچيده که حتی درصد خاصی از اينکه انسان توهم می ]است که ما را با اين[ کنند، اينما را باز 
امور  کليه کنندهو تعييناز اين خطر مُنايی که سرنوشت انسان  ]آشنا کنند[ و گيردرا هم فرا میاينها من است و ؤاست و م
 .[است را تشريح کنندنياز جدی ] يکو زندگی 

 معنای گسترده غفلت انسان از آیات خداوند
اين ]به جای[  اگر؛ 1«َوِإنَّ کَثِیًرا ِمَن النَّاِس َعن  آیَاتِنَا لََغاِفُلوَن »... فرمايد: می ۹۲يونس آيه  لذا قرآن در سوره

به معنای گسترده و نگران کننده همين « َغاِفُلوَن »اما  ؛گرفتمی بر شايد معنا فقط کفار را در ،بود «جاهلون»، «َغاِفُلوَن »
  .است اتفاقا  

ِخَرِة ُهم  غاِفُلوَن » :فرمايدمی يا در جايی ن یا َو ُهم  َعِن اْل  نگاه .؛ خيلی فراگير است2«یَع َلُموَن ظاِهرًا ِمَن ال َحیاِة الدُّ
پنداريم چه در عالم چه در عالم ذهن که آن را واقعيت می يک علمی پيدا کرديم ،مان به ظاهر اين عالم يا نمود صورت

ت که اسکه حقيقت غير از آن است؛ آنچه که حقيقت است و باطن  وهم که خودش ساخته و بدتر از آن است؛ درحالی
رعکس اين. از ب است نه اين ظاهر بر آن قرار گرفته آن قوانين و حقايق آفرينشی است که اين صورت بر آن قرار گرفته

 کند؛ آنچه که واقعيت است آن را ذهنی و آنچه را که ذهنی است واقعیانسان معکوس فکر می .اين غفلت شده است
 پندارد[.]می

                                                           
 .۹۲يونس، آيه سوره . های ما غافلندهر چند که بسياری از مردم از آيت -1
 .7، آيه رومسوره  ( غافلند!دنيا را می دانند ، و از آخرت )و پايان کار آنها فقط ظاهری از زندگی -2
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 شکوفايی فطری و بحث ما بيشتر در مُاحث مقدماتیهای عمل به برنامههای ان شاءاّلَله خداوند متعال توفيق دهد انگيزه
ن عمده آ اما مسير عملی ان شاءاّلَله در مراحل مقدماتی پيش برود؛ آثار ؛اين به صورت جدی باز شوداست که بيشتر 

هور ، و آثار فطرت ظشاءاّلَله انه شود دزدوها اين غفلت و شاءاّلَله انخاص شکوفا شود ای همطلوب است که تحت برنامه
عالی ت شاءاّلَله انمجموعا  به معنای واحد خودش باز شود تا  و معانی عقل و فطرت و آيات و روايات و ادعيه شاءاّلَله انکند 

ز علم را بسيار بسيار مرموز شيطانی اين مرکهای که دشمن با پيچيدگی ]استفاده کنيم[ از محضر عزيزان در فضای جامعه
کتب حوزوی و موم الهی و به صورت ضد علم درآوردند و عل وکه بايد مرکز شکوفايی حقايق الهی بود و خود علم بود 

 اين طلسم بشکند و عزيزان علم را از اين مظلوميت نجات شاءاّلَله انرا از علوم روز تفکيک کردند؛  اهل بيت عليهم السلم
ورد مدل حضرت آقا، مطالُاتش که اينطور نُايد های درد دل، خواسته تظارات،دهند و به برکت آن در گام دوم انقلب، ان

. ]را مطالُه کنند[ شدمد بلفاصله عملياتی میآمی نبايد آنچه که از لب مُارک ولی خدا بيروو ، گرفتقرار می بی وقعی
اب و بزرگان دين؛ عزيزان يک تحولی را در ب عليهم السلم عالی به برکت تربيت الهی اهل بيتت شاءاّلَله اناَی حال  علی

 فرمايند.علم ايجاد می

 ؤال:س
اند توای حسادت نداشته باشد نمیگی هداوند قرار دهده، مثل حسادت، اگر بچهيک سری قوايی را برای شروع زند

خودش را باال بکشد، و برای مراحل اوليه الزم است که اين قوا وجود داشته باشند ولی در مراحل بعدی اصلح شوند؛ يا 
اختراعش کند  هش فکر کرد و توانسترسد مثل هواپيما که انسان بگويند اگر انسان به چيزی فکر کند به آن میاينکه می

يا آ و منشأ اختراعات بشری همان قوه وهم است. اگر قوه وهم به طور کل سرکوب شود شايد ديگر هيچ اختراعی نشود.
 ها درست است؟اين صحُت

 جواب:
. و در جلسات ساز استزندگی مشکل در مراحل اول زندگی خدا آن حکمت را به ما داده و خيلی مفيد بوده اما در ادامه

 تخيل ت است؛ قوهوهم يا تخيل قوه اينکه بحث در اين نُود که اختراعات و اکتشافات به وسيله اوال  شود. بعد بيشتر باز می
قل متمايل ه سمت عآن تخيلی است که ب ،اختراعات است أبايد باز شود و آنچه که منش شاءاّلَله ان که تفاوت دارد با وهم

تخيل به سمت وهم تمايل پيدا کرد  اما وقتی که قوه ؛کندگيرد و يک سری تلقينات مثُت پيدا میور میناست که از عقل 
جايگاه  در ،بسيار خطرناکی است وهم که قوه شود و خيلی خطرناک است. مطلب دوم اينکه حتی قوهآنجا تخيل منفی می

ايگاه هر بايد ج اينکه مااما  ؛افريده استرا بدون حکمت ني خودش نعمت بسيار بزرگی است، خداوند متعال هيچ چيزی
 قوه را بشناسيم و در جايگاه استفاده کنيم آنوقت اين مفيد خواهد شد، اما اگر جايگاه هر قوه را نشناسيم از آن استفاده

ای هو برکات اينها در زندگی انسان در بحثها معکوس و خطرناک خواهد داد. فلذا جايگاه اين آنجا نتيجه ،معکوس کنيم
تی انسان يک نعمت بزرگی است برای او، ح فضوالت بدن انسان در روده بعد بايد باز شود؛ عرض کرديم يک موقع مثل  

کند و خطری برای وجودش است، اما اگر ]فضوالت شود و به پزشک مراجعه میاگر يک هفته اتفاق نيفتد نگران می
حث ين ]در[ بکنيم؛ فضا، فضای ديگری شد. بنابرابايد سريع آن را خاک  ]روده[ بيرون آمد ما انسان[ از آن جايگاه
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يت عليهم ربيت قرآنی که بزرگان و اهل بمدل تعليم و ت و مسير نگذاشتندو  ندادندشياطين اجازه ، اختراعات و اکتشافات
ذاشتند، حداقل شهيد خواست اين کار را بکند و نگشهيد مدرس می لحداق؛ درست پيش برود ]فرموده بودند[ السلم

اختراعات و اکتشافات ما و مرکز اختراعات و اکتشافات ما و منشأ اختراعات  خواست اين کار را بکند؛ اتفاقا  مدرس می
مان محدود شده به صورت ابتدايی از آن منافع عالم طُيعت. اختراعات بوده و ما فعل  ها و اکتشافات ما خيلی بيشتر از اين

 ؛کند و ياد هم گرفته از آن استفاده بکندکنم مثل اين است که يک کودکی با يک گوشی بازی میم عرض همثال بخوا
اما تمرکزش در يک صورت بسيار پستی از آن  ؛استفاده بکند که کند و ياد هم گرفتهخب او از اين گوشی استفاده می

 وشی را دارد و باالترد همان گلکترونيکی بروا کسی بخواهد دنُال قوانين ]قرار گرفته است[؛ پس اگرقوانين الکترونيکی 
و  یکورا و بآن را در يک روستايی به کار بردند که هيچ کس بلد نيست و هيچ کس نميشناسد  اگر اما ؛از آن را دارد

اگر يک کودکی آن جا بردارد اين گوشی را باز کند همه با آب دهن ريخته  ،برندو محروميت ]آن را[ به کار می جهل
 استفاده بکنيم. و کنند که ما بُينيم اين چيست را نگاه میاو 

ر جايگاه داينها را خداوند متعال از روی حکمت قرار داد و اينها بنابراين پس اينکه اصل اين قوايی که انسان دارد؛ نفس 
وچکترين اشتُاه کباشد؛  از اهل بيت عليهم السلم]با استفاده[ خودش بسيار با ارزش است و استفاده از آنها بايد با دقت و 

يال خ ثانيا  قوه ؛نيست تخيلت نُوده، اوال  وهم مطلقا   خطری بزرگ است و منشأ اختراعات هم صرفا  ها در جايگاه آن
خيال هم دو وضعيت دارد گاهی وضعيت به سمت وهم است چون تخيلت منفی است باز  قوهثالثا   ؛وهم نه قوه ،است

خيال به سمت عقل است که آن خيال تخيلت مثُت  ماند يک صورت آن هم جهت تمايل قوهفقط می ،خطرناک است
م تفکر ين سيستد که روايت ايی دارنهاباهم هماهنگیاينها تفکر که  بعد قوه .گيرداست و آن اختراعات از اينجا نشأت می

 ،گذاشتندنهايت اگر شياطين می خوانيم و درجلسات بعد هم روايت اين سيستم را می شاءاّلَله انايم و را هم قُل خوانده
ه از الهامات بلک ؛نُود ،بخشی از نفس انسان استکه به سمت عقل  که خيال مان فقط منحصر به اين قوهما منشأ اختراعات

کما اينکه در زمان ظهور حضرت  ؛مند بوديمين و از سطوح باالتر از اين بهرهز علوم برتر، از چيزهای باالتر از املکوتی، ا
مندی از استعدادهای منين و بهرهؤشود و آنجا ايمان و ماين نفاق و مشرکين و کفار و شياطين کنده می ريشه شاءاّلَله انکه 

خواهيم ديد که علم با يک سرعت و جلوه و برکاتی بسيار شاءاّلَله انباالی انسان که خدا داده بود و نگذاشتند باز شود 
ن اسلمی از آن ترقی تمدن نوي ما يک روستای عقب مانده خيال باشيم، باشد. االن جامعه باالتر از اينکه نيازمند به اين قوه
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