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معرفی قوۀ وهم و نتیجه اعمال بر اساس موهومات
خالصــ بحث جلســ گذشــته اين شــد که ،خدای متعال در قرآن يک قوهای را در انســان توجه داد که آن قوه خيلی
خطرناک و خيلی شگفتانگيز است .اول آن قوه در درون انسان صورتپردازی میکند؛ ثانيا صورتی که در ضد و در

عکس و در مقابل واقعيتهايی اســـت که در عالم خارج وجود دارد؛ ثالثا اين که اين قوه آنچنان بر قوای ديگر غلبه می
کند که حکومت بدن را در عهده میگيرد و قوا را به تســرير خودش میآورد و بر همان صـ ِ
ـورت ســاخت خودش ،يک
زندگی را برای او تشکيل میدهد.

ما وقتی قرآن را میخوانيم ،اينطور نيســـت که فقط میخوانيم که ثواب ببريم؛ هر کلمه کلم قرآن حقايقی را برای ما

کشـــ

میکند که بســـتگی دارد تا چه اندازه از آن بهره بگيريم .در يک آي خيلی کوتاه ،اول مســـير مطالعات ِی نظام

آفرينش را به ما نشان میدهد ،که صحبت از کافر هست ،صحبت از اعمال کافر هست؛ ضمن اينکه يک حقيقت را می
خواهد بيان کند ،بعد ت شبيه به سراب میکند که سراب مطلقا آنچه که واقعيت باشد ،خبری از آن نيست و بعد صورتی

در ست میکند که يک [فرد] ت شنه ،آن را آب میبيند و جالب اينجا ست که در آن گرمای سوزان تمام قوای او تحت

تأثير اين [ســراب] به حرکت میافتند؛ آن گرمای ســوزانی که کســی تحمل ندارد صــد متر راه برود ،همه به ســايه و زير
درخت و کنار درخت میروند؛ اما او تازه به راه و به حرکت میافتد.

میفرمايد هيچ شــئای را نمیيابد؛ نفرمود آب را نيافت؛ [فرمود] هيچ شــئای .معلوم میشــود حتی شــبه آبی هم ،حتی
گلی هم که آنجا آبکی ا ست ،آنجا پيدا نبود .حتی ساي خنکی که لاقل يک بهرهای ببرد هم نبود .هيچچيزی ،همهاش

گرما و سوزان و شورهزار و خاک و يک چنين [چيز] معکوس [را میسازد].
خب در ادامه مسائل توحيدی-آخرتی میفرمايد .يعنی در يک آيه ،هم شناختی و کشفی از يک حقيقت انسان میکند؛
هم از يک سي ستم طبيعت میکند؛ و هم جهت اين مطالعه را به ما ياد میدهد؛ و هم ابتدا و انتها در نهايت ما را به سوی

خدا توجه میدهد و خطر غفلت از خدا را باز میکند؛ آنوقت اين میشود علم.
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يک روانشناس چهقدر بايستی تحقيقات کند؟! چه دستگاههای عريض و طويلی را ،چه آزمايشگاههای وسيعی را بهکار

ببرد تا يک همچون قوهای را در انسان برواهد کش

کند .در حالی که اگر ما درست از قرآن بهره بگيريم ،منهای آنها،

اين قوه را به ما به راحتی توجه میدهد و به طور قطعی هم توجه [میدهد] ،دارای آثار خودش توجه و ســـير برنام
ِ
واقعيت بســـيار مهم ،يعنی توجه به خدا توجه و آگاهی [میدهد] و در نهايت،
مطالعاتی را هم که در نهايت ما را به يک
ايجاد علم میکند.

لزوم توجه به خطرات قوۀ وهم
در جلس قبل استاد بزرگوارمان آقای دکتر عباسی سؤالی مطرح فرمودند ،که يک سؤال به جا و مهمی است .منتها بحث
ما فعال در آن بعد از اين قضيه نبود و بحث ما در اين نيست که اين قوای خطرناک ،فلسف وجودی و حکمت وجودی و
فايدۀ آنها چه چيزی اســت؟! بحث ما در فايده و فلســف خلقت آن [قوه وهم] نبود .ما ،بحثمان فعال در مديريت شــر
چنين [قوهای بود] .مثل اينکه ما بحثمان در اين نيســت که يک چاه عميق صــد متری و با آب زلل و با آن حکمت و

فوايدی که دارد ،در فوايد آن برواهيم بحث کنيم .بحث در اين اســـت که اين چاه با هم فوايد آن ،خطر وحشـــتناکی
دارد .ما برای مديريت آن بايستی د ِر ِ
ِ
متری بتنآرم ب سيار محکمی را داشته باشيم .بحث ما اين بهعد قضيه است.
چاه نيم
بحث ما در اين نيســت که آتش چه فوايدی دارد؛ در بهداشــت ما ،در غذای ما ،در فوايد گوناگون ،وجود آلياژهای ما،
صنعت ما؛ بحث ما در اين ا ست که اين آتش خطراتی دارد .اين خطرات حتما بايد مديريت شود و اگر مديريت ن شود،

تمام آن منافعی که به ما داده است به عالوۀ جان و مال و عزيزان و مهمانان و موجوديت ما را خاک ستر میکند .بحث در
مديريت اين خطر و اين بهعد از م سئله ا ست .حتی همين تاريکی که از آن وح شت داريم؛ بحث ما در اين ني ست که اين

تاريکی چقدر فوايدی دارد؛ بحث در اين اســت که ما اين تاريکی را چطور مديريت کنيم .بنابراين در پاسـ اين ســؤال
که مطرح فرمودند ،اين بحث بسيار مهمی است و مطلب خيلی اطال کالم شد و چند جلسه طول کشيد ،میخواهم سريع
اين قسمت را ديگر جمعبندی کنيم ،حال توضيح مفصل اين سؤال را برای جلسات خيلی بعد [واگذار میکنيم] که يک

سری بحثها پيش برود ان ل
شاءال.

علی ای حال اين قوه ،قوۀ عجيب و غريبی اســت و دســت بردار هم نيســت و ســنريتی هم با ابليس دارد؛ و لذا ابليس و

جنود او ،با سوءاستفاده [از] اين سنريتی که با اين قوه دارند ،بر درون انسان راه پيدا میکنند و آن مصيبتهايی که برای
اين قوۀ راهنمايی میکند [پيش میآيد] .اين قوه بايد کنترل شـــود و بقي قوايی هم که ،بحث از حســـادت و بحث از
غرايض حيوانی ديگر شد ،از همين قسم هستند.

 | 5لجسه اب اساتیددانشگاه-لعم و هجل8-

پای گاه ندا ی پاک فطرت

لزوم حکومت قوه عقل بر کشور بدن ،نه قوای دیگر
ل َال َْم ْرء
بنابراين اينها بايد مديريت شــود و برای همين اســت که مول علی عليهالســالم میفرمايد« :غَایَة َال َْع ْدل َأ ْن یَ ْعد َ
في نَ ْفسه»1؛ يعنی در کشور بدن انسان ،قبل از کشور بيرونی ،يک حکومتهايی است ،يک قوايی است که با هم جنگ

و ســتيز دارند که اينها بايســتی تحت حکومت عقل ،در قوۀ عقل ،هرکدام در جايگاه خودش قرار بگيرند تا فوايد آنها
ظهور کند و [از] خطرات عدم مديريت آن ،انسان در امان باشد.

مديريت چنين قوای متعددهای [بايد انجام شـــود]؛ از [جمله] خشـــم ،که برای خودش فوايدی دارد ،اما خطرات آن بايد

تحت قوۀ عقل ،در مديريت خاص قرار بگيرد .هم اين غرايض وقتی تحت مديريت عقل قرار گرفت ،يک عدالتی در
حکومت قوای باطن ،در کشــور انســان ،در درون او به وجود خواهد آمد؛ که ما چنين انســانی را عادل میگوييم .وگرنه
يک کسی عوامفريبی کند و يک رفتارهای مساویگرانه ،تساویگرانه ،و يک چيزهايی که عين ظلم است به نام تساوی

و عوامفريبی مردم [انجام دهد] ،مثال تســاوی بين حقوق مرد و زن و تســاوی مســائل گوناگون ديگر ،اينها اصــال ربطی به
عدالت ندارد .عدالت را ک سی نمیتواند در ک شور اجرا بکند؛ ال اينکه اول در ک شور خودش [ک شور درون] اجرا کند

المرء في
العدل أن یَعد َ
و از آن عدالت بيرون بريزد؛ اين کالم صــريح مول عليهالســالم اســت .میفرمايد« :غایَة َ
ل َ
نَفسه»؛ بالترين و حقيقیترين و انتهای عدل آن وقت هست که در درون وجود خودش اين عدالت را برقرار کند.

اين نمو نه هايی از آ يات و روا يات باز هم در خطرات اين [قوه] عرض میکنيم ،تا اين تو جه پ يدا شـــود که اين قوه
مرصـــوص کودک نيســـت که يک ســـری کارهای معکوس از آن در میآيد و از کارهای معکوس خود هم در عالم
موهومی لذت میبرد؛ بلکه هر مرحله از ر شد ان سان در زندگی او ،به نوعی به اين [ق ضيه] گرفتار ا ست و اگر اين مطلب

در ست باز شود ،يک يقظهای ايجاد خواهد شد ،وح شتناک ،او را وادار خواهد کرد برای تربيت نفس .چرا؟ ما باي ستی
خودمان را با اين کلمات نورانی قرآن و اهل بيت عليهماسالم تطبيق بدهيم.

واقعیت حقیقی ،حکومت خداوند است
يء َهالك إال َو ْج َهه2»...؛ آيا واقعا اينطور هســـت؟ اينها ما را به فکر وامیدارد؛ که ما در يک
میفرمايد« :کل َشََ ْ
خلوتی در درون وجودمان يک مقايســه و محاســبهای بکنيم و ببينيم آيا واقعا همينطور هســت ،من همهچيز را « َهالك»

میبينم؟ آنچه حقيقت وجه اوســت؛ اگر اين برای انســان حل شــود ،پاس ـ آن ســؤال که ما همهاش با خدا باشــيم و کی
زندگی کنيم ،به خودی خود معلوم خواهد شـــد .اگر من توجه به خدا بکنم ک ِی زندگی بکنم ،يک عالمت آمپر قرمز
رو شنی را ن شان میدهد که من هنوز دارم معکوس نگاه میکنم و زندگی میکنم .من هنوز اين موهومات ،اين صورت

ها که ساخت وهم من است ،بهعنوان حقيقت و واقعيت به آنها اعتبار میکنم ،درحالیکه اينها موهوم هستند .زندگی از
 -1نهايت عدالت ،اين است که آدمی با خودش به عدالت رفتار کند .غرر الحکم و درر الکلم ،ج ،1ص469
 -2همه چيز جز ذات (پاک) او فانی میشود ...سوره قصص ،آي 88
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آنجا خواهد شد که من از طريق علم و به برکت قوۀ عقل بفهمم که اسماء خدا دارد در عالم و در قوانين عالم [حکومت

میکند] و وجه لال يعنی چه.

یها إال ا َمن ابْتَغَی به َو ْج َه َا َّلل»1؛ اين
پيامبر اکرم صـــلی لال عليه و آله والســـلم میفرمايدَ « :ا لدُّ ن ْ َیا َملْعو َنة َملْعون َما ف َ
صريح است .اوليای الهی وقتی به من نگاه میکند ،میبيند من دقيقا همان کودکی هستم که با لجن بازی میکنم و ک ِي
هم میکنم .من دنيا را که ملعون است و هرآنچه که در آن ملعون هست ،آن را واقعيت میپندارم؛ وحشت دارم که يک

خرده از من ،دستم ،از دستم برود؛ درحالیکه آنچه واقعيت است ،وجه لال است .آنچه که هست حرکت به سوی وجه
لال است ،واقعيت اين است.

تشریح کسانی که قوۀ وهم بر کشور وجودشان حکومت میکند
ن
الل َو ْح َده ْ
اشََ َم َز ْ
ین َال ی ْؤمن َ
ین م ْ
ون ب ْاْلخ َرة َوإذَا ذک َر الذ َ
ت قلوب الذ َ
در قرآن میفرمايدَ « :وإذَا ذک َر َّ
ون»2؛ ما اين آيه را وقتی میخوانيم ،میگوييم اين مربوط به ابوجهل ا ست ،ابو سفيان ا ست؛ من
م یَ ْستَب ْ شر َ
دونه إذَا ه ْ
ل
الحمدل [اينطور ني ستم]! میفرمايد وقتی که پيش آنها از خدا ،از وحدانيت خدا ذکر شود ،اين وحدانيت خودش
ديگر
يک بحثی است؛ از خدا شنيدن يک مطلب است ،اما اينکه فقط خدا هست و ل غير اين يک مطلب ديگری است .همه

ین» ،دلها اشمئزاز پيدا میکند .چهکسی؟
میگوييم خدا ،اما آنوقت که بگوييم فقط خدا ،آنجا «اشْ َم َز ْ
ت قلوب الذ َ
ون ب ْاْلخ َرة» ،برای کسی که به آخرت ايمان ندارد .حال نقش ايمان به آخرت با اين و اين اشمئزاز
کسی که « َال ی ْؤمن َ

در دل انسان ،خيلی عجيب است.

ون»؛ نگفتيم فقط خدا؛ گفتيم خدا و غير خدا .آنجا ديگر بشــارت،
م یَ ْسََتَبْشََر َ
ین م ْ
« َوإذَا ذک َر الذ َ
ن دونه إذَا ه ْ
شادابی و باز شدن دل ا ست .چرا؟ به هرآنچه که دلب سته بود ،هرکس به تنا سب خودش ،قرآن میفرمايد اينها موهومی

اند ،اينها غير خدايند؛ درحالیکه من به آنها دلگرم هســتم .و اين همان زندگی معکوس اســت؛ و زندگی معکوس يک
زندگی خيلی پيچيدهای است که احتياج به يک تربيت ويژۀ خود دارد.

تشریح مؤمنین در قرآن
اينها ديگر کدهايی اســت که قرآن به ما میدهد ،تا ما نگوييم که اينها مرصــوص ابوســفيان اســت؛ ابوســفيان در بدترين

شــرايط لجن خود [بود] .بله ،ما مثال هرگز لجن نمیخوريم؛ اما گاهی ممکن اســت خاک برورد و بگويد لجن نيســت.
گاهی انسان میتواند آنقدر تشنه و گرسنه باشد که غذای کهنه را برورد و بگويد لجن که اين نيست .هرکس در مرتب
 -1دنيا و هرچه در آن می باشد ملعون است مگر آنچه به واسطه آن خشنودى خدا طلب شود  .بحار األنوار ،ج ،74ص73

 -2هنگامی که خداوند به يگانگی ياد میشــود ،دلهای کســانی که به آخرت ايمان ندارند مشــمئز (و متنفر) میگردد اما هنگامی که از معبودهای ديگر

ياد میشود ،آنان خوشحال میشوند .سوره زمر ،آي 45
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م»1؛ بحث اين
الل َوج َل ْ
خودش؛ اين کدی را که قرآن به ما میفرمايد« :إن ا َما الْم ْؤمن َ
ون ا ال َ
ت قلوبه ْ
ذین إذا ذک َر َّ

نيســت که قلب آنها مشــمئز میشــود؛ بحث اين اســت که آيا در تمام عمرمان ،اين همه لال اکبر گفتيم ،در نماز تکبير
گفتيم ،در اذان تکبير گفتيم ،تکبير شنيديم ،جوشن کبير خوانديم ،اين همه اسماء خدا را شنيديم ،ا سم فرزندمان را اسم
م» [قلوبمان مصــداق اين آيه میشــود؟]؛ يک ســؤالی اســت
خدا [گذاشــتيم] ،اســم خودمان ،هم اينها « َوج َل ْ
ت قلوبه ْ

فقط ،در يک خلوتی ،يا در قبر ستان ،در تاريکی شب ،در يک کنج اتاقی[ ،با خود] میگوييم هفتاد سال ،ه شتاد سال،
چهل سال ،سی سال [عمر کردی] ،میخواهم يک ده دقيقه فقط برای اين تفکر کنم؛ فقط برای همين .ده دقيقه بنشينم،

ت» تا حال چند لحظه ،چه مقدار از توجه به خدا ايجاد شـــده اســـت؟ پس
بگويم آيا در اين عمر چهل ســـال اين « َوج َل ْ
ت»؟
همان مقدار واقعيت را واقعيت نمیدانم .چطور میشـــود يک انفجاری در هزار متری انجام میگيرد ،اينجا « َوج َل ْ

ت»؟ چطور میشـــود يک بچ نور چشـــمم از
چطور میشـــود در فالن شـــهر يک ويروس خطرناک [میآيد]َ « ،وج َل ْ
مسـافرت دور ،حال آمده اسـت ،تا شـنيدم بچهام دارد میآيد ،يک تکانی در دلم ايجاد میشـود؟ چطور میشـود خيلی

ت شنهام ،يک آب خنک ليوانی [میبينم] ،دلم تکان میخورد؟ اين ق ضيه چي ست؟ چون اينها را واقعيت میدانم و[با] آن
واقعيت زندگی میکنم .آيا آنها نســبت به آن واقعيتســازی که بايد در اين چندســال عمرم ،در اين چند لحظ عمرم،

متوجه میشــدم ولی [به] اين موهومات توجه دارم و دلم تکان میخورد [مهمتر اســت]؟ اگر لباســم يک مقدار لکه پيدا

خورد میشــود ،میخواهم زمين [باز شــود و] در زمين بروم ،تکان [میخورم] ،به هم می
کند در بين جمع ،حيثيتم آنجا ه
ريزم؛ همين مقدار ،چون واقعيت ت صور [میکنم] ،توهم میکنم .شر صيتم را واقعيت توهم میکنم .کوچکترين تکانی،
ت» در اينجا بايد اتفاق میافتاد.
ت» آنجا [اتفاق میافتد] .درحالیکه « َوج َل ْ
به آن لکه برواهد برورد ،واقعيت ،آن « َوج َل ْ

ت» در اين توجه به اين واقعيت ايجاد شده است؟!
چند درصد و چند درهزارم [درصد] اين « َوج َل ْ

اينها انسان را واقعا تکان میدهد .قرآن [برای] انسان يک بيداری جدی ايجاد میکند که اين زندگی معکوس و پردۀ اين
عالم ،اين موهومات ،تا [زمانی که] به صورت جبری کنار نرفته ،به صورت حقيقی و معرفتی باز بشود.

قوۀ خیال در مراتب مختلف ندگی انسانها
خيلی جالب اســـت .اين قوۀ خيال فقط در کودک نيســـت که با آن وضـــع معکوس [زندگی میکند] .در مراتب ديگر

زندگی کافر و مشـــرک نيســـت .حتی انســـانهايی که صـــحبت از هدايت و ضـــاللت میکنند هم ،اين قوه اينجا دارد

ون صن ْ ًعا»2؛ يا در آي ديگر
م ی ْح سن َ
م یَ ْح َسب َ
ون َأنه ْ
[معکوس عمل میکند]؛ اين کالم قرآن ه ست .میفرمايدَ ...« :وه ْ
ون»3؛ اينها ديگر صريح است ،ديگر هشدار قرآن است؛ که بحث اين قوۀ وهم فقط
م م ْهتَد َ
میفرمايدَ « :ویَ ْح َسب َ
ون َأنه ْ

در موهومات ان سانهای بدبرت و به آن روزگار که ما آنها را قبول هم نداريم ،ني ست .در مراتب بال ،در مراتب علم و
 -1مؤمنين تنها کسانيند که وقتی ياد خداوند به ميان میآيد دلهایشان از ترس میتپد ...سوره انفال ،آي 2

... -2و پندارند که رفتار نيکو دارند .سوره که  ،آي 104
 -3و میپندارند که هدايت شدهاند .سوره اعراف ،آي 30
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م
جهل ،در مراتب دانش ،در مراتب هدايت و ضــاللت ،آنجا هم کارســاز و مشــکلســاز خواهد بود« .یَ ْح َسََب َ
ون َأنه ْ
ون» .اينها خيال میکنند که هدايت يافتهاند.
م ْه َتد َ
ون»1؛ باز مالح ظه
« َو َما َهذه ال َْح َیاة ا لدن ْ َیا إال لَ ْهو َولَ عب َوإن ا َ
ي ال َْحیَ َوان لَ ْو َکانوا یَ ْع َلم َ
لدار ْاْلخ َر َة لَه َ
بفرماييد ،علم ،اينجا معنای علم پيدا میکند که ما متوجه باشــيم ،اين قوۀ وهم کنترل شــود ،و قوۀ عقل قوی شــود و آن

وقت [قوه وهم] نتواند برای ما صورت سازی کند و اين زندگی را که همهاش بازی ه ست و همهاش م شغوليت بچگانه
است و برای ما به عنوان يک واقعيت جدی صورتپردازی کردهاست و اهميت خاص [ايجاد کرده ا ست] ،تا جايی که

در اين صحرای پهناور عمر را که با هم تقال و کوشش به سوی سراب حرکت میکنيم ،خيلی جدی جدی هم حرکت
میکنيم و سوزان آتش را ،خور شيد را ،گرمای شنها را و سرتی بار را تحمل میکنيم ،با چه ع شقی ،اما وقتی به آخر
ي ال َْحیَ َوان»؛ آنکه واقعيت بود ،آن آخرت بود؛ درحالیکه من آخرت را در ردۀ چندم
رســـيديم ،خواهيم ديد که «لَه َ

ون»؛ پس عالمت علم و اينکه ما ببينيم اين دانش ما ،رنگ علم پيدا کردهاست يا نه،
زندگی قرار دادم« .لَ ْو کَانوا یَ ْع َلم َ

آيات و روايات آرامآرام اين عالئم به ما میفرمايد و در خودمان اينها را کنکاش میکنيم.

ثمرات استفاده ا قوۀ فکر
اَت َها
ل في ریَ َ
اد ْ
لرجل َ َ
مول عليهال سالم اين انسان شناس حقيقی میفرمايد« :کلا َما َ َ
ت عنَایَته بنَ ْف سه َو بَ َذ َ
اد َعلْم َا ا
الح َها ج ْه َده»2؛ اگر از آن علم ،يعنی همان قوۀ فکر و انديشـه در برخورد با همين اسـرار خلقت ،با همين رموزات
َو َص َ
زندگی در اين عالم [در ست ا ستفاده شود] و اگر جهت در ست را پيدا کند و ببيند که هر چه ه ست ا سم خدا ست و از

ادت عنایَته بنَف سه» ،در او يک تقال و تحرک و جديت
آنجا م سير باز شود ،وقتی علم در وجود او تحقق پيدا کردَ « ،

و اضــطراب و يک دگرگونی ايجاد میشــود که مرتبا هی اين حال و هوا زيادی پيدا میکند .به چه چيزی؟ به عنايت به
حقيقت خود« ،بنَ ْف سه» .آنگاه خواهد ديد که ،لال اکبر ،چه هنگامهای در عقب مانده از اين لحظات عمری که قرار بود

چه با شد ،چه شده ا ست؟! بقي عمر چقدر باقی ماند! وقتی که امتحان ح سا سی را میدهد ،در يک سؤال آنقدر َور می
رودَ ،ور میرود ،يک وقت اعالم کنند که وقت جلســـه پنج دقيقه ماند ،يک لحظه دل بههم میريزد؛ ای بابا! من [هنوز

تمام نکردم] ،سؤالت هنوز [مانده] ،در پنج دقيقه يکی را [جواب بدهم] ،که نمیتوانم ديگر و [وقت] تمام می شود ،چه

کار کنم؟! يک تحول ،يک دگرگونی ،يک اضطراب ،يک وضعيت ،يک حالی ديگر در جلس امتحان به او د ست می
دهد .آيا از آن حال يک هزارم [در من يجاد شــده] ،در اينکه ،من الن يک دفعه يقظه ايجاد شــود؟ ببينم بابا من هميشــه

خيال میکردم در راه هستم ،در هدايت هستم؛ حال که به اين آيات ،به اين روايات ،خودم را تطبيق میکنم ،عالئمی که
در علم هســـت ،آنها بايد ظهور میکرد و چيز ديگری دارد ظهور میکند؛ ای داد! من ک ِی میخواهم اينها را اصـــالح
 -1اين زندگی دنيا چيزی جز سرگرمی و بازی نيست و زندگی واقعی سرای آخرت است ،اگر میدانستند! سوره عنکبوت ،آي 64

 -2هر چه دانش مرد زيادتر شــود اهتمام او به نف ْســش بيشــتر شــود و توان خود را در راه تربيت و اصــالح آن به کار گيرد .غرر الحکم و درر الکلم ،ج،1
ص535
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ادت عنایَته بنَفسه»؛ اين کالم مول عليهالسالم هست ها! کالم عمر و زيد نيست .کالم آن انسانشناس حقيقی
کنم؟! « َ
است.

الح َها ج ْه َده»؛ اصال ديگر يک زندگی برای او [باز میشود]؛ بذل میکند ،جديتی را که در
ل في ریَ َ
اَت َها َو َص َ
« َو بَ َذ َ

آن پيدا میکند .اصالحی را [شروع میکند] ،جهد خود را در اصالح [به کار میگيرد] ،و [میفهمد] فرصتی باقی [نمانده
است].

قرآن و مع صوم عليهال سالم به ما کد دادها ست .آمپر ،عالمت ،اين عقرب آمپر را به ما ن شان داده ا ست؛ که ببين روی اين
آمده اســت يا نيامده .چقدر دقت میکنيم در ماشــين که اين عقربه کجاســت و روغن آن چيســت؟ بنزين آن چيســت؟
همين اندازه ،يک دهم همين اندازه ،من بگويم اينکه قرآن میفرمايد ،اين عقربه درســت میرود روی اين نقط هشــدار
يا نمیرود؟
الل من عباده الع َلماء»1؛ اين خشيتی که قرآن فرمود ،چند درصد در درون دل من ،در توجه
میفرمايد« :إنما یَخشَ ی َّ َ
من [وجود دارد] و اين دل به اين ســمت تکان خورده [اســت]؟ عالمت [اين اســت] اين که علم باشــد؛ وگرنه اگر يک
احساسی باشد که من میدانم ،بيشتر میدانم ،بهتر میدانم ،چنين میدانم؛ هان!

ثمره علم حاصل ا قوۀ تفکر ،خشیت است
ن حر َم
یمان َو َم ْ
یراث َالْعلْم َو َالْعلْم شََ َعا َال َْم ْعرفَة َو َقلْب َا ْْل َ
امام صــادق عليهالســالم میفرمايدَ « :ال َْخ ْشََیَة م َ
ن عبَاده
َال َْخ ْشیَ َة الَ یَکون َعالم ًا َو إ ْن َش ا
لل م ْ
ق َال اش ْع َر في م َت َشاب َهات َالْعلْم َق َ
ال َا َّلل َعز َو َجل إنمَا یَ ْخ َشی َا َ َ
َالْع َلمَاء»2؛ خيلی دقيق اســت ،اينها واقعا ديگر عقربههای آمپر تطبيق درســت علم هســت يا؛ اگر قرار باشــد علم به وجود
بيايد ،اثر آن و ميراث آن ،اين است که در دل يک توجهی به عظمت حضرت حق و توجهی به حکومت حضرت حق،
توجهی به هيچی بودن خود [ايجاد شود] .اگر کسی اين اثر در وجود او ايجاد نشد و محروم شد از چنين حالی و احساس
و ميراثی« ،الَ یَکون َعالم ًا» ،و ديگر نمیتواند بگويد من عال ِم ه ستم .حال ادام روايت خيلی تکاندهنده ه ست ،خيلی،
خيلی .يک وقت انسان بين مثال خوب و بد میخواهد [ت شريص بدهد] ،اين را يک بچه هم میتواند ت شريص بدهد؛ اما
بين اينکه دو چيز خوب است يا دو چيز بد است ،کدام بدتر است و کدام خوبتر است؛ تشريص اين از مو باريکتر
ا ست .خ صو صا اينکه خيلی مت شابه هم با شند .ت شبه آنها خيلی نزديک هم با شد .يعنی از مثال هزار متر صص ،يک

مترصص ممکن است فوقالعاده باشد و بتواند تشريص بدهد؛ اين را میگويند متشابهات .اين متشابهات در اين علم و
ق َالشا ْع َر»؛ اين انسان تيزهوش و فوقالعاده و مترصص ،اينجا انصافا موشکافی می
در اين دانش آنقدر دقيق است « ،شَ ا
 -1از ميان بندگان خدا ،تنها دانشمندان از او میترسند .سوره فاطر ،آي 28

 -2هراس از پروردگار ،ميراث دانش است و دانش ،شعاع نور معرفت و جان ايمان .آن کس که خشيت و هراس ندارد ،عالم نيست اگر چه با دانستههاى
شبيه به علمش دان جو را شکافد ،چون ذات اقدس الهی فرمود :در بين بندگان خدا تنها علمايند که از او هراسناکند .بحارالنوار ،ج  ،2ص 52
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کند ،شگفتی میآفريند .اما «الَ یَکون َعالم ًا» ،چرا؟ چون قرار بود اين بينش باز شود [وقتی] که در راستای کش

اسرار

خلقت الهی و قدرت و ارادۀ الهی و علم الهی بود؛ خ شيتی در او ايجاد می شد؛ آنگاه م سئله آنقدر مهم ا ست ،با اينکه

امام معصوم هست ،با اينکه فرمايش ايشان حجت است برای همه ،با اينکه نياز به سند ندارد؛ اما مسئله اينقدر فوقالعاده
ه ست ،ح ضرت ،امام مع صوم ،با کالم نور خود ،باز به کالم خودش سند میآورد از قرآن .پ شت سر روايت میفرمايد:

ن عبَاده َالْع َلمَاء»؛ يعنی حتی آنهايی هم که اهل بيت عليهمال سالم را قبول
لل م ْ
« َق َ
ال َا َّلل َعز َو َجل إنمَا یَ ْخ َشی َا َ َ
ندارند ،آنهايی که ادعای اســالم میکنند و اين همه مصــيبت برای اســالم [درســت کردند] ،حتی آنها هم اگر قرآن را

[که] ادعا میکنند قبول داريم؛ آهای ميلياردی مســلمانها! اين حرف من نيســت ،نگوييد امام شــيعيان اين حرف را می
ن عبَاده َالْع َلمَاء»؛ مسئله خيلی جدی هست.
لل م ْ
گويد « َق َ
ال َا َّلل َعز َو َجل إنمَا یَ ْخشَ ی َا َ َ

ابليس ملعون از همان روز اول بنای او بر اين بود که از اين قوۀ وهم تا میتواند اســـتفاده کند و اجازه ندهد علم برای

انسان برسد .آن علمهای دزديده را که جنسا ديگر نجس شدهاند و حرام شدهاند ،اينها را بر اين انسانها تزريق کرد و با
سوءا ستفاده از قوۀ وهم و خيال و غرايز حيوانی و خيلی از مصيبتهای پيچيدهای که انسان دارد ،اين مشکل را بهوجود

آورد و امروز میبينيم که بعد از يکصـــد و بيســـت و چهار هزار پيامبر با آن مظلوميت؛ بالخره بلعم باعور علم داشـــت،
بالخره قارون علم داشــت ،ســامری علم داشــت ،معاويه علم داشــت؛ اما اينها عين جهل بودند .هم اينها میبينيم بهکار
رفت[ ،تا] نگذراند علم ظهور کند؛ يا حکومت معصـــوم عليهالســـالم تحقق پيدا کند .اين همه پيامبران ،اين همه ائمه

مظلوم ،هزار و چند صد سال بزرگان در زندانها ،در خفقانها ،همين انقالب که چهل سال است که ديگر جلوی چشم
ما بزرگان عظيمالشـــأن ،دانشـــگاهيانی که خروجی افترارآور دانشـــگاه و علم مثل چمرانها ،آنطور تکهتکه شـــوند؛
شر صيتهای عظيم؛ اما بعد از چهل سال حتی با اين همه مظلوميتها ،همچنان خلط شده ا ست ،همچنان ا شتباه شده

اســت بين آنکه علم بايســتی بدرخشــد تا آنکه اين موهوماتی که [شــيطان ايجاد کرده از بين برود] .خيلی کار ســنگين و

سـرتی اسـت .البته ارادۀ خدا هم بر همين اسـت که اين عال َم ماده و طبيعت را اينطور آفريد ،که امتحانات سـرتی پيش

بيايد ،تا با مجاهدتهای سنگين بتوان آن عظمتهايی که قرار است بشود ،بشود.

بیداری ،دیگر محصول بهرهگیری ا قوۀ فکر
ادوا َالْ َغ ْف َل َة بالْیَ ْق َظة» 1حضــرت توصــيه به يک بيداری میدهد .بيداری هم از طريق بهکار
فلذا حضــرت میفرمايدُّ ََ « :
بردن قوۀ فکر .قوۀ فکر همين مقدار نيســت که ما از آن بهرهمند هســتيم؛ قوۀ فکر خيلی عميقتر از اين میتواند عمق پيدا

کند .درجات خيلی بالتر از اين دارد ،که اگر آن درجات بالتر از اين در انســان ظهور پيدا کند ،کار به جايی میرســد
که قوۀ فکر  . ....ان شا ل
ءال در وقت خودش بايد بحث شود .اين قوه دائما بايد قوی شود ،قوی شود ،قوی شود تا برود و
برورد به دل؛ آنجا وظيف خود را به پايان رسانده است.

 -1با غفلت ،بوسيل بيداری مرالفت و مبارزه کنيد .غرر الحکم و درر الکلم ،جلد ،1صفحه427
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در يک بچه هم قوۀ فکر ه ست؛ منتها آنها ادراکات ه ستند .بنده ديروز پريروز بود از کوچه رد می شدم ،يک گربهای
بنده را ديد ،احساس کردم که میخواهد فرار کند؛ بنده از اين بغل رد شدم که اين حيوان کوچک [نترسد] ،يک مقدار

که اين طرف رفتم حتی نيم قدم هم برنداشــت که فرار کند .تصــميم گرفته بود ،زورش را جمع کرده بود ،میخواســت
فرار کند؛ تا ديد خطر رفع شــد ،حتی پای خود را هم تکان نداد که به آن طرف فرار بکند .در لبي لب تصــميمگيری که

میخواست فرار کند ،ديگر ايستاد .برگشت به [مسير خودش] .خيلی عجيب است.

شــما يک مورچه را نگاه کنيد ،به موقع تصــميم میگيرد .میرود ،میرود ،میرود ،يک لحظه يک جا میايســتد .اينها

همه بهرهای از عقل دارند ،منتها اسم اينها ادراکات است .از همينجا ما بگيريم قوۀ فکر را؛ يک بچهای که میگويد اين

مثال منفعت من ا ست ،از قوۀ فکر خود و عقل خود [ا ستفاده میکند] ،منتها پايينترين مرتبه که ادراکات ا ست تا برود به
کجا!
تا رفت برگ را ک ش

کرده ا ست [که] درون آن يک کارخان عظيمی ا ست؛ خيلی عالی ا ست؛ اما هنوز مراتب بالتر

از اين قوۀ فکر [مانده است] .تا آمد يک سنگ خاک را تبديل به يک قطع خيلی جذاب و يک ابزار زندگی فوقالعاده

جالب [میبيند باز مراتب قوي فکر باقی مانده ا ست] .قوۀ فکر فوقالعاده جالب ا ست؛ اما از اين هم خيلی بالتر همچنان
جا دارد بال برود .اتفاقا همين برای من يک حجت میشــود؛ میگويم ســبحان لال ،خدا در من يک قوۀ وهم [قرار] داده
ا ست آنطور ،يک قوۀ فکر داده ا ست اينطور! قوۀ فکر مثال ،حال ما نمیخواهيم محا سبه بکنيم ،مثال بي ست در صد آن

در اين اندي شمند فعال شده ا ست و اين همه در زندگی ان سان تحول آفريد؛ برق را ک ش

کرد ،هواپيما را اختراع کرد.

اگر اين قوه برود پنجاه در صد چه اتفاقی میافتد؟! اگر اين قوه برود ه شتاد در صد چه اتفاقی میافتد؟! تا کجا بايد برود
اين قوه تا برود برورد به يک مرکز ديگری به نام دل ،به نام قلب؛ تا آن جا در قلب يک انفجاری ايجاد میشـــود ،اين

موتور اولی م سئوليت خودش را به موتور بعدی میدهد .ان سان در آ سمان بینهايت ،مو شک ان سان ،ف ضاپيمای ان سان،
ديگر وارد مرحل انفجار موتور بعدی است.

ك1»...؛ لال اکبر ،يعنی آنقدر بايد اين قوۀ تفکر
چهقدر جالب ا ست اين روايات .چهقدر صريح ا ست« .نَب ِّ ْه بالتا َفکُّر َقلْبَ َ
را قوی کنی ،متمرکز کنی ،قوی کنی ،متمرکز کنی ،تا برود برورد به قلب ،تا اين قلب منفجر شود .آنجا يقظه ايجاد می

شود .آن يقظه انسان را به فرمايش روايت به تقال میاندازد.

خب پس چنين ان سانی وقتی ر سيد ،از اين ا سرار خلقت به برکت قوۀ فکر که چا شنی آن ای ب سا قوۀ تريل مثبت ا ست،
تلقين مثبت ا ست ،که تحرکات آن هم يک قوای ديگر دخالت میکند؛ هم اينها آمد و بالخره اين ان سان ،ا سراری از
عالم را که متوجه شــد ،اگر اينها را درســت جهتدهی کرد و توجه پيدا کرد که اين اســماء الهی اســت ،از اســماء الهی

 -1با تفکر دل خود را بيدار ساز...کافی ،ج  ،2ص54

 |12لجسه اب اساتیددانشگاه-لعم و هجل8-

پای گاه ندا ی پاک فطرت

توجه به خدا ،اين میشود عال ِم ،و انسانی که از همان روز اول که به حرکت قرار گرفت و تا به آن برسد ،میشود طالب
علم .در روايات اين دو جداگانه به ما معرفی شده است .اولی عالم هست ،دومی طالب علم است.
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