
 
 

 

 عنوان:

 8-علم و جهل-دانشگاه دیجلسه با اسات

 

 07/04/1399تاریخ سخنرانی: 

 1072-13990407کد سخنرانی : 

 

 

  

nedayepakefetrat@ 

www.nedayepakefetrat.ir 

 پایگاه ندای پاک فطرت



 فهرست
 

 3 ................................................................................ اعمال بر اساس موهومات جهیوهم و نت ۀقو یمعرف

 4 ........................................................................................................... وهم ۀلزوم توجه به خطرات قو

 5 ................................................................................ گرید یلزوم حکومت قوه عقل بر کشور بدن، نه قوا

 5 ................................................................................................. حکومت خداوند است ،یقیحق تیواقع

 6 ................................................................. کندیکشور وجودشان حکومت موهم بر  ۀکه قو یکسان حیتشر 

 6 .................................................................................................................... در قرآن نیمؤمن حیتشر 

 7 .......................................................................................... هاانسان یدر مراتب مختلف زندگ الیخ ۀقو

 8 ................................................................................................................. فکر ۀوثمرات استفاده از ق

 9 ........................................................................................... است تیتفکر، خش ۀثمره علم حاصل از قو

 10 ...................................................................................... فکر ۀاز قو یر یگمحصول بهره گرید ،یدار یب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



گاه دی  لجسه اب اسات           |                               گاه  3 8-لعم و هجل-دان ش  ی پاک فطرتپای  ندا

ِ  بِْسمِ  ه  َصلَی وَ  الرِحيمِ  الرْحَمنِ  ال ل ِ  لَعنَةه  وَ  الطاهِرين آلِهِ  وَ  مهَحَمد   َعلی ال ل  اَجَمعين اَعدائِِهم َعلی ال ل

ِ  نَستعيذه  هِحبه  لَِما َوفِقْنا اللَههمَ  الرجيِم. الشيطان مِنَ  العليم السميع بِال ل  َوتَْرَضی ت

ــــههم ذلَِک، َعلی لَهه  تابِع َوآِخرَ  مهَحمد، َوآلِ  مهَحمد َحق َظلَمَ  ظالِم اَولَ  الَْعنْ  اَللههم يَْن، جاَهَدتِ  التی الْعِصــابَةَ  الَْعنِ  اَللـ ســَ  الْحه
 َجميعا   الَْعنْههمْ  اَللههم قَتْلِِه، َعلی َوتابََعْت  َوبايََعْت  َوشايََعْت 

ِ  بِْسمِ  ِ  الَْحْمده  الرِحيمِ  الرْحَمنِ  ال ل هده  ِإياکَ  الدينِ  يَْومِ  مالِکِ  الرحيمِ  الرْحمنِ  الْعالَمينَ  َرب ِل ل  الصراَط  ْهِدنَاا نَْستَعينه  ِإياکَ  وَ  نَعْب
ْستَقيمَ  وِب  غَيْرِ  َعلَيِْهمْ  َأنَْعْمَت  الذينَ  ِصراَط  الْمه  الضالينَ  لَ  وَ  َعلَيِْهمْ  الَْمغْضه

 و نتیجه اعمال بر اساس موهومات وهممعرفی قوۀ 

 خيلی هقو آن که داد توجه انســان در را ایقوه يک قرآن در متعال خدای که، شــد اين گذشــته  جلســ بحث الصــ خ
 در و ضد در که صورتی ثانيا   ؛کندمی پردازیصورت انسان درون در قوه آن اول   است. انگيزشگفت خيلی و خطرناک

می غلبه ديگر قوای بر چنانآن هقو اينکه  اين ثالثا   دارد؛ وجود خارج عالم در که اســـت هايیواقعيت مقابل در و عکس
 يک خودش، ســاخت  صــورتِ  همان بر و آوردمی خودش تســرير به را قوا و گيردمی عهده در را بدن حکومت که کند

  دهد.می تشکيل او برای را زندگی

ـــت طوراين خوانيم،می را قرآن وقتی ما  ما برای را حقايقی قرآن کلم  کلمه هر ببريم؛ وابث کهخوانيم می فقط که نيس
ـــ  ـــتگی که کندمی کش ـــير اول   کوتاه، خيلی  آي يک در بگيريم. بهره آن از اندازه چه تا دارد بس  نظام یِ تمطالعا مس
می را حقيقت يک کهاين ضمن هست؛ کافر اعمال از صحبت هست، کافر از صحبت که دهد،می نشان ما به را آفرينش
شبيه بعد کند، بيان خواهد  تیرصو بعد و نيست آن از خبری باشد، واقعيت که چهآن مطلقا   سراب که کندمی سراب به ت
ست شنه، ]فرد[ يک که کندمی در ستاين جالب و بيندمی آب را آن ت  تحت او قوای تمام سوزان گرمای آن در که جا

 زير و ســايه به همه برود، هرا متر صــد ندارد تحمل کســی که ســوزانی گرمای آن ؛دنافتمی حرکت به ]ســراب[ اين ثيرأت
 .افتدمی حرکت به و راه به تازه او اما روند؛می درخت کنار و درخت

ــ هيچ فرمايدمی ــ هيچ ]فرمود[ ؛نيافت را آب نفرمود ؛يابدنمی را ایئش ــودمی معلوم ای.ئش ــبه حتی ش  حتی هم، آبی ش
ست، آبکی آنجا که هم گلی  اشهمه ،چيزیهيچ نبود. هم ببرد ایبهره يک لاقل که خنکی ساي  حتی نبود. پيدا جاآن ا
 سازد[.می ]را معکوس ]چيز[ چنين يک و خاک و زارشوره و سوزان و گرما

 کند؛می انسان حقيقت يک از کشفی و شناختی هم ،آيه يک در يعنی فرمايد.می آخرتی-توحيدی مسائل ادامه در خب
ستم يک از هم  سوی به را ما نهايت در انتها و ابتدا هم و ؛دهدمی ياد ما به را مطالعه اين جهت هم و ؛کندمی طبيعت سي
  علم. شودمی اين وقتآن کند؛می باز را خدا از غفلت خطر و دهدمی توجه خدا
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 کاربه را وسيعی هایآزمايشگاه چه ا،ر طويلی و عريض هایدستگاه چه کند؟! تحقيقات بايستی قدرچه روانشناس يک
 ها،آن منهای بگيريم، بهره قرآن از تدرس ما اگر که حالی در کند. کش  برواهد انسان در را ایهقو همچون يک تا ردبب

ـــير و توجه خودش آثار دارای ،دهد[]می توجه هم قطعی طور به و دهدمی هتوج راحتی به ما به را هقو اين  برنام  س
ـــيار واقعيتِ  يک به را ما نهايت در که هم را مطالعاتی  ،يتهان در و دهد[]می آگاهی و توجه خدا به توجه يعنی ،مهم بس

  کند.می علم ايجاد

 لزوم توجه به خطرات قوۀ وهم

 بحث منتها .است یمهم و جا هب سؤال يک که فرمودند، مطرح یسؤال عباسی دکتر آقای بزرگوارمان استاد قبل  جلس رد
 و جودیو حکمت و وجودی فلسف  ناک،خطر قوای اين که نيست اين در ما بحث و نبود قضيه اين از بعد آن در فعال   ما

 شــر مديريت در فعال   مانبحث ما، نبود. وهم[ ]قوه آن خلقت فلســف  و هفايد در ما بحث اســت؟! چيزی چه هاآن فايدۀ
ــت اين در مانبحث ما کهاين مثل .بود[ ای]قوه چنين ــد عميق چاه يک که نيس  و تمحک آن با و زلل آب با و متری ص

ـــتن خطر ،آن فوايد هم  با چاه اين که اســـت اين در بحث کنيم. بحث رواهيمب آن فوايد در دارد، که فوايدی  اکیوحش
ستی نآ مديريت برای ما دارد. سيار آرم بتن متریِ  نيم چاهِ  درِ  باي شته را محکمی ب شيم. دا هعد ينا ما حثب با  .است قضيه ب
 ،ما آلياژهای وجود گوناگون، فوايد در ما، غذای در ما، بهداشــت در دارد؛ فوايدی چه آتش که نيســت اين در ام بحث

ست اين در ما بحث ؛ما صنعت  شود،ن مديريت اگر و شود مديريت بايد حتما   خطرات اين دارد. خطراتی آتش اين که ا
 در بحث کند.می خاکستر را ما موجوديت و انمهمان و انعزيز و مال و جان عالوۀ به است داده ما به که منافعی آن تمام

هعد اين و خطر اين مديريت سئله از ب شت آن از که تاريکی همين حتی ست.ا م ست اين در ما بحث داريم؛ وح  اين هک ني
 ســؤال اين پاســ  در بنابراين کنيم. مديريت طورچ را تاريکی اين ما که اســت اين رد بحث دارد؛ فوايدی قدرچ تاريکی

 سريع خواهممی کشيد، طول جلسه چند و شد کالم اطال  خيلی مطلب و است مهمی بسيار بحث اين ،فرمودند مطرح که
 يک که کنيم[می ]واگذار بعد خيلی جلسات برای را سؤال اين مفصل توضيح حال کنيم، بندیجمع ديگر را قسمت اين

.ان برود پيش هابحث سری   شاءال ل

ــت غريبی و عجيب قوۀ قوه، اين حال ای علی ــت و اس ــت هم بردار دس ــنريتی و نيس  و ابليس لذا و ؛دارد ابليس با هم س
 برای که هايیمصيبت آن و کنندمی پيدا راه انسان درون بر دارند، قوه اين با که سنريتی اين ]از[ سوءاستفاده با او، جنود

ـــود کنترل بايد هقو اين .آيد[می ]پيش کندمی يیراهنما قوۀ ينا ـــاد از بحث که، هم قوايی بقي  و ش  زا بحث و تحس
  هستند. قسم همين از ،شد ديگر حيوانی غرايض
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 لزوم حکومت قوه عقل بر کشور بدن، نه قوای دیگر

لَ  َأْن  َالَْعْدل   َغایَة  » فرمايد:می الســالمعليه علی مول که اســت همين برای و شــود مديريت بايد اينها نابراينب  َالَْمْرء   یَْعد 

ه   ف ي  گجن هم اب که است قوايی يک است، هايیحکومت يک بيرونی، کشور از قبل انسان، بدن کشور در يعنی ؛1«نَْفس 
ــتيز و  هاآن وايدف تا بگيرند قرار خودش جايگاه در هرکدام عقل، قوۀ در عقل، حکومت تحت بايســتی اينها که دارند س

 باشد. امان در انسان آن، مديريت عدم خطرات ]از[ و کند ظهور

 بايد آن خطرات اما دارد، فوايدی خودش برای که خشـــم، ]جمله[ از شـــود[؛ انجام ]بايد ایمتعدده قوای چنين مديريت
 در تیعدال يک گرفت، قرار عقل مديريت تحت وقتی غرايض اين هم  بگيرد. قرار خاص مديريت در عقل، قوۀ تحت

 وگرنه گوييم.می عادل را انســانی چنين ما که آمد؛ خواهد وجود به او درون در انســان، کشــور در باطن، قوای حکومت
 تساوی نام به است ظلم عين که چيزهايی يک و گرانه،تساوی گرانه،مساوی رفتارهای يک و کند فريبیعوام کسی يک

 به بطیر اصــال   اينها ديگر، گوناگون مســائل تســاوی و زن و مرد حقوق بين تســاوی مثال   ،دهد[ ]انجام مردم فريبیعوام و
 کند اجرا درون[ ]کشور خودش شورک در اول کهاين ال ؛بکند اجرا کشور در تواندنمی کسی را عدالت ندارد. عدالت

ــريح کالم اين بريزد؛ بيرون عدالت آن از و ــالمعليه مول ص ــت. الس لَ  أن الَعدل   غایَة  » فرمايد:می اس  في الَمرء   یَعد 
ه     کند. برقرار را عدالت اين خودش وجود درون در که هست وقت آن عدل انتهای و ترينحقيقی و بالترين ؛«نَفس 

نه اين يات از ايیهنمو يات و آ يدا توجه اين تا کنيم،می عرض ]قوه[ اين خطرات در مه زبا روا ـــود پ  قوه اين که ش
 عالم در هم خود معکوس کارهای از و آيدمی در آن از معکوس کارهای ســـری يک که نيســـت کودک مرصـــوص

سان رشد از مرحله هر بلکه ؛بردمی لذت موهومی ضيه[ اين به نوعی به او، زندگی در ان ست ارگرفت ]ق  مطلب اين اگر و ا
ست شتناک شد، خواهد ايجاد ایظهيق يک شود، باز در ستی ما چرا؟ نفس. تربيت برای کرد خواهد وادار را او ،وح  باي
  .بدهيم تطبيق اسالمعليهم بيت اهل و قرآن نورانی کلمات اين با را خودمان

 واقعیت حقیقی، حکومت خداوند است

ْيء   ک ل» فرمايد:یم َََ ـــت؟ طوراين واقعا   آيا ؛2«...َوْجَهه   إ ال َهال ك   ش  يک در ما که دارد؛وامی فکر به را ما اينها هس
 «َهال ك  » را چيزهمه من هســت، طورهمين واقعا آيا ببينيم و بکنيم ایمحاســبه و مقايســه يک وجودمان درون در خلوتی

 کی و باشــيم خدا با اشهمه ما که ســؤال آن پاســ  شــود، حل انســان برای اين اگر اوســت؛ وجه حقيقت چهآن ؟بينممی
ـــد. خواهد لوممع خود خودی به ،کنيم زندگی  قرمز آمپر عالمت يک ،بکنم زندگی یکِ  بکنم خدا به توجه من اگر ش
شنی شان را رو تصور اين موهومات، اين هنوز من کنم.می زندگی و کنممی نگاه معکوس دارم هنوز من که دهدمی ن

 از زندگی هستند. موهوم اينها کهدرحالی کنم،می اعتبار هاآن به واقعيت و حقيقت عنوانبه ،است من وهم ساخت  که ها
                                                           

 469ص، 1، جالکلم درر و الحکم غرر .کند رفتار عدالت به خودش با آدمی که است اين عدالت، نهايت -1
 88 آي  قصص، سوره ...شودمی فانی او (ذات )پاک همه چيز جز -2
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 ]حکومت عالم قوانين در و عالم در دارد خدا اسماء که بفهمم عقل قوۀ برکت به و علم طريق از من که شد خواهد جاآن
 .چه يعنی ال ل  وجه و کند[می

ـــلم آله و عليه ال ل  صـــلی اکرم پيامبر نَْیا» فرمايد:می والس الا  ف یَها َما َمْلع ون   َمْلع وَنة   َالدُّ بْتََغی َمن   إ   اين ؛1«َالّلَ   َوْجهَ  ب ه   ا 
 ي کِ  و کنممی بازی لجن با که هستم کودکی همان دقيقا من بيندمی کند،می نگاه من به وقتی الهی اوليای است. صريح

يک که دارم وحشت پندارم؛می واقعيت را آن هست، ملعون آن در که چههرآن و است ملعون که را دنيا من کنم.می هم
 وجه سوی به حرکت هست که چهآن است. ال ل  وجه ،است واقعيت آنچه کهدرحالی برود؛ دستم از دستم، ،من از خرده

  است. اين واقعيت است، ال ل 

 کندتشریح کسانی که قوۀ وهم بر کشور وجودشان حکومت می

َذا» فرمايد:می قرآن رد ک رَ  َوإ  َمَز ْت  َوْحَده   الّلَ   ذ  ََْ ینَ  ق ل وب   اش َرة   ی ْؤم ن وَن  اَل  الذ  َذا ب اْْلخ  ک رَ  َوإ  ینَ  ذ   نْ م   الذ 
ون ه   َذا د  مْ  إ  وَن  ه  ر  ش  ْستَبْ ست، ابوجهل به مربوط اين گوييممی خوانيم،می وقتی را آيه اين ما ؛2«یَ ست؛ بوسفيانا ا  من ا
ستم[! ]اينطور الحمدل ل  ديگر  خودش وحدانيت اين ،شود ذکر خدا وحدانيت از خدا، از هاآن پيش که وقتی فرمايدمی ني
 همه .است ديگری مطلب يک اين غير ل و هست خدا فقط کهاين اما است، مطلب يک شنيدن خدا از ؛است بحثی يک
ینَ  ق ل وب   اْشَمَز ْت » جاآن خدا، فقط بگوييم که وقتآن اما خدا، گوييممی  کسی؟چه کند.می پيدا اشمئزاز هادل ،«الذ 

َرة   ی ْؤم ن وَن  اَل » که کسی  اشمئزاز ناي و اين با آخرت به ايمان نقش حال ندارد. ايمان آخرت به که کسی برای ،«ب اْْلخ 
  است. عجيب خيلی ،انسان دل در

َذا» ک رَ  َوإ  ینَ  ذ  ون ه   م نْ  الذ  َذا د  مْ  إ  وَن  ه  ر   ََ تَبْش ََْ ــارت، ديگر جاآن خدا. غير و خدا گفتيم خدا؛ فقط نگفتيم ؛«یَس  بش
ست دل شدن باز و ابیشاد سب به هرکس بود، ستهدلب که چههرآن به چرا؟ .ا موهومی اينها فرمايدمی قرآن خودش، تنا
 يک معکوس زندگی و ؛اســت معکوس زندگی همان اين و هســتم. دلگرم هاآن به من کهدرحالی خدايند؛ غير اينها ،اند

  دارد. خود ويژۀ تربيت يک به احتياج که است ایپيچيده خيلی زندگی

 تشریح مؤمنین در قرآن

 ينبدتر در ابوســفيان ؛اســت ابوســفيان مرصــوص اينها که نگوييم ما تا ،دهدمی ما به قرآن که اســت کدهايی ديگر ينهاا
ــرايط  .نيســت لجن بگويد و برورد خاک اســت ممکن گاهی اما ؛خوريمنمی لجن هرگز مثال   ما ،بله .]بود[ خود لجن ش
 مرتب  رد هرکس .نيست اين که لجن بگويد و برورد را کهنه غذای که باشد گرسنه و تشنه قدرآن تواندمی انسان گاهی

                                                           
 73ص ،74ج ،األنوار بحار . شود طلب خدا خشنودى آن واسطه به آنچه مگر است ملعون باشد می آن در هرچه و دنيا -1
 ديگر معبودهای از که هنگامی ام ا گرددمی (و متنف ر) مشــمئز   ندارند ايمان آخرت به که کســانی هایدل ،شــودمی ياد يگانگی به خداوند که هنگامی -2

 45آي  زمر، سوره .شوندمی خوشحال آنان ،شودمی ياد
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اَما» :فرمايدمی ما به قرآن که را کدی اين ؛خودش ن ْؤم ن وَن  إ  لاذینَ  الْم  ک رَ  إ ذا ا َلْت  الّلَ   ذ  مْ  َوج   اين بحث ؛1«ق ل وب ه 
ــت ــمئز هاآن قلب که نيس ــود؛می مش ــت اين بحث ش  تکبير نماز در گفتيم، اکبر ال ل  همه اين عمرمان، تمام در آيا که اس
 اسم را فرزندمان سما شنيديم، را خدا اسماء همه اين خوانديم، کبير جوشن شنيديم، تکبير گفتيم، تکبير اذان در گفتيم،

َلْت » اينها هم  ،خودمان اســم ]گذاشــتيم[، خدا مْ  َوج   اســت ســؤالی يک ؛شــود؟[می آيه اين مصــداق مان]قلوب «ق ل وب ه 
ستان، در يا خلوتی، يک در فقط، شتاد سال، هفتاد يميگومی خود[ ]با اتاقی، کنج يک در شب، تاريکی در قبر  سال، ه
شينم،ب دقيقه ده همين. برای فقط کنم؛ رتفک اين برای فقط دقيقه ده يک خواهممی ،کردی[ ]عمر سال سی سال، چهل  ن

َلْت » اين ســـال چهل عمر اين در آيا گويمب  پس ؟شـــده اســـت ايجاد خدا به توجه از مقدار چه لحظه، چند حال تا «َوج 
ـــودمی طورچ دانم.نمی واقعيت را واقعيت مقدار همان َلْت » جااين گيرد،می انجام متری هزار در یانفجار يک ش  ؟«َوج 

ـــودمی طورچ ـــهر نفال در ش َلْت » ،آيد[]می خطرناک ويروس يک ش ـــودمی طورچ ؟«َوج  ـــمم نور بچ  يک ش  از چش
 خيلی شـودمی طورچ شـود؟می ايجاد دلم در تکانی کي آيد،می دارد امبچه شـنيدم تا ،اسـت آمده حال ،دور مسـافرت

شنه ضيه اين خورد؟می تکان دلم ،بينم[]می ليوانی خنک آب يک ام،ت ست ق  آن و]با[ دانممی واقعيت را اينها چون ؟چي
ــبت هاآن آيا کنم.می زندگی واقعيت ــازیواقعيت آن به نس ــال اين در بايد که س  ،عمرم لحظ  دنچ اين در عمرم، چندس
 پيدا لکه مقدار يک لباســم اگر اســت[؟ تر]مهم خوردیم تکان دلم و دارم توجه موهومات اين ]به[ لیو شــدممی متوجه
ــود،می ردخوه  جاآن حيثيتم جمع، بين در کند ــود ]باز زمين خواهممی ش می هم به خورم[،]می تکان بروم، زمين در و[ ش

صور واقعيت چون مقدار، همين ريزم؛  تکانی، کوچکترين م.کنمی توهم واقعيت را شرصيتم کنم.می توهم کنم[،]می ت
َلْت » آن واقعيت، برورد، رواهدب هلک آن به َلْت » کهدرحالی افتد[.می ]اتفاق جاآن «َوج   افتاد.می اتفاق بايد اينجا در «َوج 

َلْت » اين ]درصد[ مهزاردر چند و درصد چند   ؟!شده است ايجاد واقعيت اين به توجه اين در «َوج 

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

 هاقوۀ خیال در مراتب مختلف  ندگی انسان

 يگرد مراتب در .کند[می ]زندگی معکوس وضـــع آن با که نيســـت کودک در فقط خيال ۀقو اين اســـت. جالب خيلی 
 دارد جااين قوه اين هم، کنندمی ضـــاللت و هدايت از صـــحبت که هايیانســـان حتی نيســـت. مشـــرک و کافر زندگی

ست. قرآن کالم اين کند[؛می عمل ]معکوس مْ ...» فرمايد:می ه َسب وَن  َوه  مْ  یَْح ن وَن  َأنه  س  نًْعا ی ْح  ديگر آي  در يا ؛2«ص 
مْ  َویَْحَسب وَن » فرمايد:می وَن  َأنه  ْهتَد   فقط وهم قوۀ اين بحث که است؛ آنقر هشدار ديگر است، صريح ديگر اينها ؛3«م 
سان موهومات در ست. ،نداريم هم قبول را هاآن ما که روزگار آن به و بدبرت هایان  و علم مراتب در بال، مراتب در ني

                                                           
 2آي  انفال، سوره ...تپدمی ترس از شانهایدل آيدمی ميان به خداوند ياد وقتی که کسانيند تنها مؤمنين -1
 104 آي  که ، سوره. دارند نيکو رفتار که پندارند و... -2
 30 آي  اعراف، سوره .اندشده هدايت که پندارندمی و -3
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ــاللت، و هدايت مراتب در انش،د مراتب در جهل، ــاز هم جاآن ض ــکل و کارس ــازمش ب وَن » .بود خواهد س َََ مْ  یَْحس  َأنه 
وَن  ْهتَد    اند.يافته هدايت که کنندمی خيال اينها .«م 

َما» ه   َو َیاة   َهذ  َیا الَْح لدنْ ب   لَْهو   إ ال ا ع  لدارَ  َوإ ن َولَ َرةَ  ا وَن  َکان وا لَوْ  الَْحیََوان   لَه يَ  اْْلخ   مالحظه باز ؛ 1«یَْعَلم 
ــيم، همتوج ما که کندمی پيدا علم معنای جااين ،علم بفرماييد، ــود، کنترل وهم قوۀ اين باش ــود قوی عقل قوۀ و ش آن و ش

ست بازی اشهمه که را زندگی اين و کند سازیصورت ما رایب نتواند وهم[ ]قوه وقت شغوليت اشهمه و ه  بچگانه م
ست[ کرده ]ايجاد خاص اهميت و استکرده پردازیصورت جدی واقعيت يک نعنوا به ما رایب و است  که جايی تا ،ا

 حرکت هم جدی جدی خيلی م،يکنمی حرکت سراب سوی به کوشش و تقال هم  با که را عمر پهناور صحرای اين در
شيد را، آتش سوزان و ميکنمی شقی، چه با م،يکنمی تحمل را بار سرتی و را هاشن گرمای را، خور  آخر به وقتی اما ع

ـــيد يَ » که ديد ميخواه م،يرس  چندم ردۀ در را آخرت من کهدرحالی بود؛ آخرت آن بود، واقعيت کهآن ؛«الَْحیََوان   لَه 
وَن  کَان وا لَوْ » .دادم قرار زندگی  ،نه يا استکرده پيدا علم رنگ ا،م دانش اين ببينيم ما کهاين و علم عالمت پس ؛«یَْعَلم 
 .کنيممی کنکاش را اينها خودمان در و فرمايدمی ما به عالئم اين آرامآرام روايات و آيات

 ثمرات استفاده ا  قوۀ فکر

ل   َعْلم   َ ادَ  ک لاَما» :فرمايدمی حقيقی شناسانسان اين سالملاعليه ولم ج  ه   ع نَایَت ه   َ اَدْت  َالرا یَ  ف ي بََذلَ  وَ  ب نَْفس  ت َهار  ََ  ا

َها وَ  ْهَده   َصاَلح   رموزات همين با خلقت، سـرارا همين با خوردرب در انديشـه و فکر قوۀ همان يعنی علم، آن از اگر ؛2«ج 
ست عالم اين در زندگی ستفاده ]در سم هست چه هر که ببيند و کند پيدا را رستد جهت اگر و شود[ ا ست ا  از و خدا

سير جاآن ه   ع نایَت ه    اَدت» کرد، پيدا تحقق او وجود در علم وقتی ،شود باز م س   جديت و رکتح و تقال يک او در ،«بنَف
ــودمی ايجاد دگرگونی يک و اضــطراب و  به عنايت به چيزی؟ چه به کند.می پيدا زيادی هوا و حال اين هی مرتبا   که ش

ه  » خود، حقيقت س   بود قرار که عمری لحظات اين از مانده عقب در ایهنگامه چه اکبر، ال ل  که، ديد خواهد گاهآن .«ب نَْف
شد، چه ست؟! شده چه با سی امتحان که وقتی ماند! باقی قدرچ عمر بقي  ا می َور قدرآن سؤال يک در ،دهدمی را حسا

ـــه وقت که کنند اعالم وقت يک رود،می َور رود،  ]هنوز من بابا! ای ؛ريزدمی همبه دل لحظه يک ،ماند دقيقه پنج جلس
چه ،شودمی تمام ]وقت[ و ديگر توانمنمی که ،بدهم[ ]جواب را يکی دقيقه پنج در ،]مانده[ هنوز سؤالت ،نکردم[ تمام
می ستد او به امتحان  جلس در ديگر حالی يک وضعيت، يک اضطراب، يک دگرگونی، يک تحول، يک کنم؟! کار
 هميشــه من بابا ببينم ؟شــود ايجاد هظيق دفعه يک الن من که،اين در ،شــده[ يجاد من ]در هزارم يک حال آن از آيا .دهد
 که عالئمی ،کنممی تطبيق را خودم روايات، اين به آيات، اين به که حال ؛هستم هدايت در هستم، راه در کردممی خيال
ـــت، علم در  اصـــالح را اينها خواهممی یکِ  من داد! ای کند؛می ظهور دارد ديگری چيز و کردمی ظهور بايد هاآن هس

                                                           
 64 آي  عنکبوت، سوره دانستند!می اگر ،يست و زندگی واقعی سرای آخرت استن بازی و سرگرمی جز چيزی دنيا زندگی اين -1
، 1، جالکلم درر و الحکم غرر .گيرد کار به آن اصــالح و تربيت راه در را خود توان و شــود بيشــتر نفْســش به او اهتمام شــود زيادتر مرد دانش چه هر -2
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ه   ع نایَت ه    اَدت» کنم؟!  حقيقی شناسانسان آن کالم نيست. زيد و عمر کالم ها! هست السالمهليع مول کالم اين ؛«بنَفس 
 است.

ت َها ف ي بََذلَ  وَ » ََ یَا َها وَ  ر  ْهَده   َصاَلح   در که را جديتی کند،می بذل شود[؛می ]باز او برای زندگی يک ديگر اصال   ؛«ج 
 نمانده] باقی فرصتی فهمد[]می و گيرد[،می کار ]به اصالح در را خود جهد ،کند[می ]شروع را اصالحی کند.می پيدا آن

 .است[

صوم و قرآن سالمعليه مع ست.داده کد ما به ال شان ما به را آمپر عقرب  اين عالمت، آمپر، ا ست؛ داده ن  اين روی ببين که ا
 چيســت؟ آن بنزين يســت؟چ آن روغن و کجاســت عقربه اين که ماشــين در کنيممی دقت قدرچ نيامده. يا اســت آمده
 هشــدار نقط  اين روی رودمی درســت عقربه اين ،فرمايدمی قرآن کهاين بگويم من ،اندازه مينه دهم يک ،اندازه همين

  رود؟نمی يا

َ  یَخَشی إنما» فرمايد:می ه   م ن الّلَ َلماء   ع باد   توجه در من، دل درون در درصد چند فرمود، قرآن که خشيتی اين ؛1«الع 
ــمت اين به دل اين و دارد[ ]وجود من ــت[خورد تکان س ــت[ ]اين عالمت ؟ه ]اس ــد علم که اين اس  يک اگر وگرنه ؛باش

 هان! دانم؛می چنين دانم،می بهتر دانم،می تربيش دانم،می من که باشد احساسی

 ، خشیت استثمره علم حاصل ا  قوۀ تفکر

یَة  » فرمايد:می الســالمعليه صــادق ماما ََْ ْلم   م یَراث   َالَْخش ْلم   وَ  َالْع  َعا    َالْع   ََ َفة   ش یَمان   َقْلب   وَ  َالَْمْعر  مَ  َمنْ  وَ  َاْْل  ر   ح 
ْشیَةَ  ْن  وَ  َعال ماً  یَک ون   الَ  َالَْخ ْعرَ  َشقا  إ  شا َشاب َهات   ف ي َال تَ ْلم   م  نَما َجل وَ  َعز َالّلَ   َقالَ  َالْع  َشی إ  ه   م نْ  َالَلَ  یَْخ  ع بَاد 
َلَماء    وجود هب علم باشــد قرار اگر ؛يا هســت علم درســت تطبيق آمپر هایعقربه ديگر واقعا   اينها اســت، دقيق خيلی ؛2«َالْع 
 ق،ح حضرت حکومت به توجهی و قح حضرت عظمت به هیتوج يک دل در که است اين ،آن ميراث و آن اثر بيايد،
 اساحس و حالی چنين از شد محروم و نشد ايجاد او وجود در اثر اين کسی اگر .شود[ ]ايجاد خود بودن هيچی به هیتوج

ِ  من بگويد تواندنمی ديگر و ،«َعال ماً  یَک ون   الَ » ،ميراثی و ستم. معال ست، دهندهتکان خيلی روايت ادام  حال ه  خيلی، ه
سان وقت يک خيلی.  اما بدهد؛ تشريص تواندمی هم بچه يک را اين ،بدهد[ ]تشريص خواهدمی بد و خوب مثال   بين ان

 ترباريک مو از اين تشريص است؛ ترخوب کدام و است بدتر کدام است، بد چيز دو يا است خوب چيز دو کهاين بين
ست صا   .ا صو شابه خيلی کهاين خ شند. هم مت شبه با شد. هم نزديک خيلی هاآن ت صص، هزار مثال   از يعنی با  يک متر

شابهات. گويندمی را اين بدهد؛ تشريص بتواند و باشد العادهفوق است ممکن مترصص شابهات اين مت  و علم اين در مت
ْعرَ  َشقا » است، دقيق قدرآن دانش اين در می موشکافی انصافا   جااين مترصص، و العادهفوق و تيزهوش انسان اين ؛«َالشا

                                                           
 28 آي  فاطر، سوره .ترسندمی او از دانشمندان تنها ،از ميان بندگان خدا -1
 ىهادانسته با چه اگر نيست عالم ندارد، هراس و خشيت که کس آن ايمان. جان و معرفت نور شعاع دانش، و است دانش ميراث پروردگار، از هراس -2

 52 ص ،2 ج ،بحارالنوار .هراسناکند او از که علمايند تنها خدا بندگان بين در فرمود: الهی اقدس ذات چون ،را شکافدشبيه به علمش دان  جو 
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 اسرار ش ک راستای در که ]وقتی[ شود باز بينش اين بود قرار چون چرا؟ ،«َعال ماً  یَک ون   الَ » اما آفريند.می شگفتی ،کند
شيتی بود؛ الهی علم و الهی ارادۀ و قدرت و الهی خلقت سئله اهگآن ؛شدمی ايجاد او در خ ست، مهم قدرآن م  اينکه با ا

 العادهفوق قدراين مسئله اما ندارد؛ سند به نياز هاينک با همه، برای است تحج ايشان شفرماي کهاين با هست، معصوم امام
شت قرآن. از آوردمی سند خودش کالم به باز خود، نور کالم با معصوم، امام حضرت، هست،  :فرمايدمی روايت سر پ

نَما َجل وَ  َعز َالّلَ   َقالَ » َشی إ  ه   م نْ  َالَلَ  یَْخ َلَماء   ع بَاد  سالمعليهم بيت اهل که هم هايیآن حتی يعنی ؛«َالْع   قبول را ال
 را قرآن اگر هم هاآن حتی ،کردند[ ]درســت اســالم برای مصــيبت همه اين و کنندمی اســالم ادعای که هايیآن ندارند،

می را حرف اين شــيعيان امام نگوييد نيســت، من حرف اين ها!مســلمان ميلياردی آهای داريم؛ قبول کنندمی ادعا ]که[
نَما َجل وَ  َعز َالّلَ   َقالَ » گويد ه   م نْ  َالَلَ  یَْخَشی إ  َلَماء   ع بَاد    هست. جدی خيلی مسئله ؛«َالْع 

ـــتفاده تواندمی تا وهم قوۀ اين از که بود اين بر او بنای اول روز همان از ملعون ابليس  برای علم ندهد اجازه و کند اس
 با و کرد تزريق هاانسان اين بر را اينها اند،شده حرام و اندشده نجس ديگر جنسا   که را دزديده هایعلم آن برسد. انسان
ستفادهءسو سان که ایپيچيده هایمصيبت از خيلی و حيوانی زغراي و خيال و وهم قوۀ از ا  وجودبه را مشکل اين دارد، ان

 داشـــت، علم باعور بلعم بالخره ؛مظلوميت آن با پيامبر هزار چهار و بيســـت و يکصـــد از بعد که بينيممی امروز و آورد
ــت، علم قارون بالخره ــامری داش ــت، علم س ــت؛ علم معاويه داش  کاربه بينيممی اينها هم  بودند. جهل عين اينها اما داش
ـــالمليهع معصـــوم حکومت يا کند؛ ظهور علم نگذراند ]تا[ رفت،  ائمه همه اين پيامبران، همه اين کند. پيدا تحقق الس
 چشم جلوی ديگر که است سال چهل که انقالب همين ها،خفقان در ها،زندان در بزرگان سال صد چند و هزار ،مظلوم

ـــأن،عظيم بزرگان ما ـــگاهيانی الش ـــگاه آورافترار خروجی که دانش ـــوند؛ تکهتکه طورآن ها،نچمرا مثل علم و دانش  ش
صيت ست، شده خلط همچنان ها،مظلوميت همه اين با حتی سال چهل از بعد اما عظيم؛ هایشر شتباه همچنان ا  شده ا

 و ســنگين ارک خيلی .برود[ بين از کرده ايجاد ]شــيطان که موهوماتی اين کهآن تا بدرخشــد بايســتی لمع کهآن بين اســت
 پيش سـرتی امتحانات که ،آفريد طوراين را طبيعت و ماده معالَ  اين که اسـت همين بر هم خدا ارادۀ البته اسـت. سـرتی

  بشود. بشود، است قرار که هايیعظمت آن بتوان سنگين هایمجاهدت با تا ،بيايد

 گیری ا  قوۀ فکربهرهدیگر محصول بیداری، 

وا َالَْغْفَلَة ب الْیَْقَظة  » فرمايد:می حضــرت لذاف ادُّ  کاربه طريق از هم بيداری دهد.می بيداری يک به توصــيه حضــرت 1«ََ
 پيدا عمق تواندمی اين از ترعميق خيلی فکر ۀقو هســتيم؛ مندبهره آن از ما که نيســت مقدار همين فکر ۀقو .فکر قوۀ بردن
ــان در اين از لتربا درجات آن اگر که دارد، اين از تربال خيلی درجات کند. ــدمی جايی به کار کند، پيدا ظهور انس  رس
 و ودبر تا شود قوی شود، ویق شود، قوی بايد دائما   قوه اين .شود بحث بايد خودش وقت در ءال ل شاان .... . فکر قوۀ که

  است. رسانده پايان به را خود وظيف  جاآن ؛دل به برورد
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ست؛ فکر ۀقو هم بچه يک در ست ادراکات هاآن منتها ه  ایگربه يک شدم،می رد کوچه از دبو پريروز ديروز بنده ند.ه
 مقدار يک ،]نترسد[ کوچک حيوان اين که شدم رد بغل اين از بنده کند؛ فرار خواهدمی که کردم ساحسا ديد، را بنده
 خواســتمی ،بود کرده جمع را زورش بود، گرفته تصــميم کند. رارف که برنداشــت هم قدم نيم حتی رفتم فطر اين که
ــد، رفع خطر ديد تا کند؛ فرار ــميم لب  يلب در بکند. فرار طرف آن به که نداد تکان هم را خود پای حتی ش  که گيریتص
 است. عجيب خيلی خودش[. ]مسير به برگشت ايستاد. ديگر کند، فرار خواستمی

ــما  ــميم موقع به کنيد، نگاه را مورچه يک ش ــتدمی جا يک لحظه يک رود،می رود،می رود،می گيرد.می تص  اينها .ايس
 اين گويدمی که ایبچه يک ؛را فکر ۀقو بگيريم ما جاهمين از است. ادراکات اينها اسم منتها دارند، عقل از ایبهره همه
ست، من منفعت مثال   ستفاده خود عقل و خود فکر قوۀ از ا ست ادراکات که مرتبه ترينپايين منتها ،کند[می ]ا  به برود تا ا
  کجا!

ش  را برگ رفت تا ست کرده ک ست؛ عظيمی کارخان  يک آن درون ]که[ ا ست؛ عالی خيلی ا  بالتر مراتب وزهن اما ا
 العادهوقف زندگی ابزار يک و جذاب خيلی قطع  يک به تبديل را خاک سنگ يک آمد تا .است[ ]مانده فکر قوۀ اين از

ست[ مانده باقی فکر قوي مراتب باز بيند]می جالب ست جالب العادهفوق فکر قوۀ .ا  همچنان بالتر خيلی هم اين از اما ؛ا
ــود؛می حجت يک من برای همين اتفاقا   .برود بال دارد جا ــبحان گويممی ش ، س  داده ]قرار[ وهم قوۀ يک من در خدا ال ل

ست ست داده فکر قوۀ يک طور،آن ا سبه خواهيمنمی ما حال ،مثال   فکر قوۀ طور!اين ا ست مثال   بکنيم، محا  آن درصد بي
شمند اين در ست شده فعال اندي سان زندگی در همه اين و ا  کرد. اختراع را هواپيما کرد، کش  را برق آفريد؛ تحول ان
صد پنجاه برود قوه اين اگر شتاد برود قوه اين اگر افتد؟!می اتفاقی چه در صد ه  برود بايد کجا تا افتد؟!می اتفاقی چه در
ـــود،می ايجاد انفجاری يک قلب در جاآن تا ؛قلب نام به دل، نام به ديگری مرکز يک به برورد برود تا قوه اين  اين ش

سئوليت اولی موتور سان دهد.می بعدی موتور به را خودش م سمان در ان شک نهايت،بی آ سان، مو ضاپي ان سان، مایف  ان
  است. بعدی موتور انفجار مرحل  وارد ديگر

ست جالب قدرچه ست. صريح قدرچه روايات. اين ا ِّهْ » ا  تفکر قوۀ اين بايد قدرآن يعنی ،اکبر ال ل  ؛1«...َقْلبََك  ب التاَفکُّر   نَب
می ايجاد هظيق جاآن شود. منفجر قلب اين تا قلب، به برورد برود تا کنی، مرکزمت کنی، قوی کنی، متمرکز ،کنی قوی را

  اندازد.می تقال به روايت فرمايش به را انسان هظيق آن شود.

سانی چنين پس خب سيد وقتی ان سرار اين از ،ر شنی که فکر قوۀ برکت به خلقت ا سا ای آن چا ست، مثبت تريل قوۀ ب  ا
ست، مثبت تلقين سان، اين بالخره و آمد اينها هم  کند؛می دخالت ديگر قوای يک هم آن تحرکات که ا سراری ان  از ا
 الهی اســماء از اســت، الهی ءاســما اين که کرد پيدا توجه و کرد دهیجهت درســت را اينها اگر شــد، متوجه که را عالم
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ِ  شودمی اين خدا، به توجه  طالب شودمی برسد، آن به تا و گرفت قرار حرکت به که اول روز همان از که انسانی و ،معال
 است. علم طالب دومی هست، عالم اولی .شده است معرفی ما به جداگانه دو اين روايات در علم.
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