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گاه دی  لجسه اب اسات           |                               گاه  3 9-لعم و هجل-دان ش  ی پاک فطرتپای  ندا

ِ ا بِْسمِ  ْحَمنِ  لّلَ ِحيمِ  الرَّ ه  َصلَّی وَ  الرَّ د   َعلی الّلَ ِ  لَعنَةه  وَ  الّطاهِرين آلِهِ  وَ  مهَحمَّ  اَجَمعين اَعدائِِهم َعلی الّلَ

ِ  نَستعيذه  هِحب   لَِما َوفِّقْنا اللَّههمَّ  الرجيِم. الشيطان مِنَ  العليم السميع بِالّلَ  َوتَْرَضی ت

لَ  الَْعنْ  اَللّههمَّ  د َحقَّ  َظلَمَ  ظالِم اَوَّ د، َوآلِ  مهَحمَّ َسيَْن، جاَهَدتِ  الَّتی الْعِصابَةَ  الَْعنِ  اَللّـههمَّ  ذلَِک، َعلی لَهه  تابِع َوآِخرَ  مهَحمَّ  الْحه
 َجميعا   الَْعنْههمْ  اَللّههمَّ  قَتْلِِه، َعلی َوتابََعْت  َوبايََعْت  َوشايََعْت 

ِ  بِْسمِ  ْحَمنِ  الّلَ ِحيمِ  الرَّ ِ  الَْحْمده  الرَّ ْحمنِ  الْعالَمينَ  َربِّ  لِلَّ حيمِ  الرَّ ينِ  يَْومِ  مالِکِ  الرَّ هده  ِإيَّاکَ  الدِّ راَط  ْهِدنَاا نَْستَعينه  ِإيَّاکَ  وَ  نَعْب  الصِّ
ْستَقيمَ  وِب  غَيْرِ  َعلَيِْهمْ  َأنَْعْمَت  الَّذينَ  ِصراَط  الْمه الِّيَن. لَ  وَ  َعلَيِْهمْ  الَْمغْضه  الضَّ

 بر علم و موضوعات پیرامون آن و اهل بیت علیهم السالم تأکید قرآن

 پرهيز ذاتا   ،دارد هک فصاحتی و بالغت لحاظ به اينکه با قرآن که مبحثی ست.ا گسترده بسيار مبحثی شد عرض علم مبحث
 به وقتی بينيممی ما که قرآن همين .است جالب خيلی کند. تکرار مورد بدون و حکمت بدون را حرف يک حتی د،دار
 از بيش يا بار هجده حدود ،ار عقل ۀماد بار پنجاه حدود د؛کنمی تکرار را علم ماده بار هشتصد از بيش درسمی علم واژه

 آن از ترقوی بلکه و دارد علم به ربط نوعی به که ديگری هایماده از بگذريم البته کند.می تکرار را فکر مادۀ بار هجده
 دايت،ه حکمت، وحی، شهود، رؤيت، بصر، سمع، اد،ؤف قلب، لّب، ذکر، تفقه، مانند .است رفته کار به قرآن در هست
 دارد جا جداگانه طور به ااينه تک تک که ديگر هایواژه خيلی باز و نطق بصيرت، يين،تب توجه، يقين، ادراک، شعور،
 علم مسئلۀ رب عالوۀ اين که علم با اينها رابطۀ و ،کرده بيان متفاوت را اينها قرآن که همديگر با ماکد هر فرق و ودش بحث
  .ودش باز دارد را خودش خاص جايگاه خودش که امام

علم در فقط کارش و[ شود اندازی]راه مستقل ایدانشکده يک شناسیعلم موضوع در صرفا   علم برای بگوييم ما اگر
 قضيۀ در مثال   کند.می بيان را اين آيات و روايات که چرا ايم.نکرده اغراق برسد نتواند هم جايی به هيچ و باشد شناسی
ه   الَّذي قال  » فرمايد: می قرآن سليمان، حضرت وزير طريق از سلطنتی عرش آوردن  آتیک   ن اأ   الِْکتاِب  ِمن   ِعْلم   ِعنْد 

ْرف ک   ِإل یْک   ي ْرت دَّ  أ نْ  ق بْل   بِهِ  آه   ف ل مَّا ط  ا ر  ْست ِقرًّ ه   م  بِّي ف ْضِل  ِمنْ  هذا قال   ِعنْد  ني ر  ر   أ مْ  أ ْشک ر   أ   لِی بْل و   و   أ کْف 
نْ  ک ر   م  َّما ش  نْ  و   لِن ْفِسهِ  ي ْشک ر   ف ِإن بِّي ف ِإنَّ  ک ف ر   م  بهره را علمی يک ،کتاب از .است قرآن کالم اين .1«ک ريم   غ نِي   ر 
 شمنداندان و انديشمندان همۀ علمی، هایپيشرفت همۀ با امروز و داشته قدرتی چنين و کتاب آن از ،ار علم يک ،بود مند
  بدهند. انجام را عملی همچون يک نيستند قادر فعال   شوند جمع

                                                           
 )تخت( آن )سليمان( که هنگامی و «آورد! خواهم تو نزد را آن ،پيش از آنکه چشم بر هم زنی»گفت:  داشت )آسمانی( کتاب از دانشی که کسی( اّما) -1
 کس هر و کنم؟!می کفران يا آورم می بجا را او شکر آيا که کند آزمايش مرا تا ،پروردگار من استاين از فضل »فت: گ ديد پابرجا و ثابت خود نزد را

 .40سوره نمل، آيه«. است کريم و غنیّ  ،زيان خويش نموده است، که( پروردگار منه بکند و هر کس کفران نمايد )می شکر خود نفع به کند، شکر



گاه دی  لجسه اب اسات           |                               گاه  4 9-لعم و هجل-دان ش  ی پاک فطرتپای  ندا

لِْعْلم  » :فرمايدمی السالم عليه صادق امام بْع ة   ا  ون   و   س  ْرفا   ِعْشر  ِمیع   ح  ا ف ج  ْت  م  اء  ل   بِهِ  ج  س  ْرف اِن  ا لرُّ ِِ ي   ف ل مْ  ح  لنَّاس   ْعِر  ا 
تَّى لْی ْومِ  ح  ْرف یِْن  غ یْر   ا  لْح  ا ا  ن ا ق ام   ف ِإذ  ج   ق ائِم  ة   أ ْخر  ْمس  لْخ  لِْعْشِرين   و   ا  ْرفا   ا  ا ح  لنَّاِس  ِفي ف ب ثَّه  مَّ  و   ا  ا ض  ْرف یِْن  ِإل یْه  لْح   ا 

تَّى ا ح  بْع ة   ي ب ثَّه  ْرفا   ِعْشِرين   و   س   همۀ امروز تا ؛است حرف هفت و بيست علم فرمايدمی السالم عليه صادق امام .1«ح 
 ،داشتند نبياا که انگيزیشگفت کارهای داشتند، انبيا که معجزاتی همه اين .اندآورده مردم برای را آن حرف دو پيامبران

 آن رفح پنج و بيست ،فرمود قيام سلم و سالمه و الّلَ  صلوات قائم که زمانی و رسيده مردم برای حرف دو در اينها همۀ
 حضرت ظهور تا امروز تا پيامبران همه اين که هم را حرفی دو اين و دهدمی نشر مردم بين در را آنها و کشدمی بيرون را
  شود. باز علم از حرف هفت و بيست اين تا کندمی اضافه اين بر هم را آنها رسيده انسان به

 ،بوده علم به راجع که اينها تک تک قرآن، در شمردم الن که ابعادی تمام یدانشگاه ،هيچی که دانشکده يک ما حال
  ؟برسيم خواهيممی کجا به کنيم، لحاظ ما را اينها ،بوده علم مبحث موضوعات بعد

 لزوم طلب علم و درک لذات آن

لِم   ل و» فرمايد:می السالم عليه صادق امام ل ِب  في ما النّاس   ع  ل بوه   الِعلمِ  ط  فكِ  ول و ل ط  جِ  بِس  ه  وِض  الم  جِ  وخ   ،2«اللُّج 
 هچ است، هايیشيرينی و هاجذبه چه است، هايیلذت چه است، خبرهايی چه علم طلب در دانستندمی مردم اگر ،اکبر الّلَ 

ل بوه  » است آثاری  آن در و ،بريزد دريا در ناشدل خون اينکه ولو شدندمی عاشق آنچنان ؛گشتندمی دنبالش حتما «ل ط 
 د،سوزمی نجاآ ایبچه يک د،بگير آتش نهاخ يک .دفهمنمی را اينها ديگر عشق بروند. فرو وحشتناک امواج هایطوفان

 رابطۀ يک مادر .نيست اينطور مادر اما ،دگذرمی و دخورمی سفیأت يک !طفلک ويدگمی دگذرمی دآيمی یسک هر
 ارتباط رد عشق که شود باز بيشتر بايد اين خودش جای در الّلَ ءشا ان ديگريست. چيز وجودی رابطۀ ،ددار او با وجودی

  .است وجودی رابطۀ هميشه ،هم

 آتش که دفهممین ،شده نهاديو چرا اين گويندمین کس هيچ و ،آتش یتو ودرمی که بينيممی وجودی رابطۀ خاطر به
 چه با حضرت ديگريست. چيز يک عشق که دفهمنمی همه اصال   ،نه .دسوزمی صورتش و دست ،دناسوزمی را لباسش
 عاشق چنان آن است خبر چه دبفهمن مردم راگ که ستچي علم اين فرمايدمی د؛کنمی باز ما برای را اين ددار ریماد زبان
ل بوه  » ،برسند آن به تا ،چی يعنی دفهمنمی اصال   را وحشتناک خطرات همه اين دريا فرط آن که شوندمی  دنبالش ،«ل ط 
  کنند.می را کار اين البته ،گردندمی

                                                           

 گاه هر دانند.ســت و مردم بيش از اين دو حرف نمیا حرف دو تنها اند،آورده الهی رســولن امروز به تا آنچه همه اســت. حرف هفت و بيســت علم، -1
 ،األنوار بحار .دهدمی آموزش و اشاعه مردم ميان در و ارائه حرف دو آن اضافه به را ديگر حرف پنج و بيست کند، قيام الشريف فرجه تعالی الّلَ  عج قائم
 .336ص ،52ج
ـــتندمی مردم اگر -2 ـــتجوى در آينه هر دارد، فوايدى چه علم که دانس  .روند فرو درياها ژرفاى در و بريزند خون آن راه در گرچه آمدندمی بر آن جس

 .61ص ،4ج ،اللئالي عوالي
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 خلقت بر يکديگرعالم تأثیر متقابل طالب علم و 

الِب   ِإنَّ » :فرمايدمی سلم و آله و عليه الّلَ  صلی اکرم پيامبر ديگر، جای در لِْعْلمِ  ط  ْيء   ک لُّ  ل ه   ل ی ْست ْغِفر   ا  تَّى ش   یت ان  حِ  ح 

لْب ْحرِ  امُّ  و   ا  و  ْْل ْرِض  ه  لْب رِّ  ِسب اع   و   ا  ه   و   ا   حتی چيز، همه ؛کندمی دعا او به چيزی هر باشد، علم طالب کس هر .1«أ نْع ام 
 با ما شوند.می دعاگويش همه ،صحرا انعام و چرندگان صحرا، درندگان زمين، خزندگان و حشرات دريا، در هایماهی
یم ورطچ دنشناس را حشره تا کند[؟ ]صحبت اينطور ددار جرأت یسک چه کنيم.می اعالم دنيا برای را روايت اين افتخار

 روان و روح تا ،بالتر ؟!کنندمی دعا اين که دفهممی ورطچ ،دنشناس را حشره زبان تا ؟!دعاگوست حشره ويدبگ دناتو
 ا!ر آن بودن دعاگو تا ،بشناسد ود،بر علم دنبال دهخوامی که انسانی اين با را او تحول رابطۀ چگونه ،دنشناس را حشره
 درياها ؟بفرمايد را مطلبی همچون جرأت، اين به و صراحت اين به تا ار هست دعاگو که او روان و روح او، زبان از بالتر

 آخر. الی همينطور، درندگان همينطور،

 چيزی هر چون .دگيرمی هم را علم طالب آقای پيراهن دکمۀ يک کند.می دعا چيزی هر فرمايدمی که است اين جالب
 هر اين احساس ،ار چيزی هر اين زبان حضرت هستند. دعاگو اينها .دگيرمی هم را دکمه اين قرقرۀ نخ .است فرموده را

 ايیهثبح دربارۀ ساعت چند جهل و عقل حديث در خود، جای در که ستا مفصلی بحث يک البته .شناسد[]می ار چيزی
 کنند. مراجعه ننداتومی داشتند تمايل عزيزان اگه شده

 بزرگی، سالن يک در که دناممی کسی به باشند، داشته استبعاد را حديث اين اينکه لثَ مَ  ،رديگ است مثال بالتشبيه بالتشبيه،
 مدآ سالن در دم کسی يک ،بود سالن فرط آن نفر يک دبينمی ،ودشمی مواجه را ایصحنه کي با و ستا مادرزاد کر
 چماق رمگ شد چی د،کنمی تعجب ]فرد[ اين شد. بيهوش کشيد، داد کشيد، جيغ افتاد، سالن فرط آن و داد ناتک را لبش

 خب ؛لگدی مشتی، يک با ساطوری يک با .ودشمی مغزی ضربه ،دکشمی داد و جيغ دزننمی چماق با را کسی ؟داشت
 سالن اين هک حقيقت از دارد فاصله خيلی آقا اين !ها افتاد[؟ هااتفاق اين که گفت ]چه سالن گوشۀ لب آن ؟اينجا شد چی
 آن از غير و ،ابزار از چيزی هيچ با شود،نمی لمس دست با شود.نمی ديده چشم به که لطيف آنچنان لطيفی سيال يک

 واجام اين کلمه، اين و آمد بيرون آقا اين درون از هکلم اين چگونه .درآونمی در سر ديگری[ ]ابزار آقا آن ابزارگوش
 هایسيستم در و درونش در نور سرعت از ترقوی سرعت با او و چسبيد او به شد منتقل بال العاده فوق سرعت با سريع
 ،است هايیعلم اهاين .سخن اين عبارت، اين خبر، اين ؟!شد بيهوش و افتاد و کشيد جيغ و گذاشت اثر دفعه يک اشباطنی
 که است سيالی چه هستی جهان .ودش کشف دناتومی اين از چيزها خيلی ولی ،فرمايدمی حضرت ما به علم دربارۀ ظاهرا  
  ر؛نو سيال از حتی است، هاسيال همۀ از ترسريع

                                                           
 .28ص ،1ج ، ()للمفيد األمالي. طلبندمی آموزش و علم طالب براى پايان چهار و درندگان و گزندگان و دريا ماهيان حتّی چيز هر -1
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 موجودات اين ؟يستچ هستی سيالِ  اين چيست؟ علم اين ،دکنمی علم سمت به حرکت زمين کرۀ فرط آن در انسانی يک
 مطلب اين از بالتر ؟شوندمی شيدعاگو که گيرندمی ورطچ را آن ؟دارند شعوری چه تناسب به ماکد هر سيال اين در
 جاهل آدم شودمی معلوم روايت اين بر ديگر نگاه يک با چی؟ يعنی هستند. دعاگوش فرمايدمی حضرت که است اين
 در را او جهل شر از بخشی ست،ا جاهل خانواده عضو يک بينيم.می جامعه در را او شر از بخشی هم ما ؛هست شری چه

 همۀ اما ود[؛شمی ديده تشکيالت ]در آن از بخشی ،ستا جاهل تشکيالتی يک در کسی يک .بينيم[]می خانواده اعضای
تپس است. شری چه جاهل انسان اين ؛اکبر الّلَ  .است پنهان ما برای عالم در يشهاخيلی که دارد[ تأثير عالم ]در او شر

 سمت به دهخوامی اين تا .دبرمی رنج و درد جاهل اين از هم او ،خوردمی مه به نامدل ما که حشرات ]مثل[ موجود ترين
 که درنده .دکنمی پيدا نجات شرش از ،ودشمی شيدعاگو ،دکن پيدا آرامش او دست از دهخوامی او و دکن حرکت علم

 که است معذب او از درنده که چيست جاهل انسان و جاهل موجود اين خدايا ،است خلقت عالم اين در موجود بدترين
 نباشد او در اگر و ،کندمی پيدا وضعی چه ودرمی او طرف به انسان وقتی که ستچي علم اين خدايا .ودشمی شيدعاگو

 مطالب آسمان عالم از فرمايد.می چه حضرت آسمان عالم از ؛زمين عالم از بگذريم حال .شود[]می عجيبی موجود چه
  دارد. وجود بلندی خيلی

 تأثیر متقابل طالب علم و مالئکة اّله بر يکديگر

الِب   ِإنَّ » :فرمايدمی حضرت لِْعْلمِ  ط  فُّه   ا  ال ئِک ة   ل ت ح  لْم  ا ا  تِه  ْجنِح  ا ي ْرک ب   ث مَّ  بِأ  ه  تَّى ب ْعضا   ب ْعض  اء   بْل غ واي   ح  م  نْی ا س   ِمنْ  ا لدُّ
بَّتِِهمْ  ح  ا م   بگذريم حال ،ناشبالهای با هامالئکه کرد، حرکت علم سمت به که کسی البته آسمان عالم از ؛1«ي ْطل ب   لِم 

 ،خاصی ذلت يک با که دباش ]اين[ معنا شايد بسا ای .ودش باز بايد شناسی مالئکه بحث در و ستچي بال از منظور اينجا
 قدرت انسان است. خروج محل دست اينکه کما ست،ا مالئکه قدرت خروج محل واقع در بال ونچ

 روی آنقدر ،گيرندمی قرار هم روی هم، سر پشت نيست، او بر و دور جا رديگ تا گيرند،می را او بر و دور ]مالئکه[ آنقدر
بَّتِِهمْ  ِمنْ » چی؟ خاطر به .درسمی دنيا اين آسمان تا هامالئکه اين ستون که ددهمی تشکيل ستونی ات ايستند[]می هم ح   م 
ا  هامالئکه آن رفت که علم دنبال ،علم همان يعنی ؛شد طالب را چيز آن انسان اين که ایجذبه و عشق خاطر به ،«لِم 

 قابل بخ مطلب خيلی اينجا باز شدند. جمع همه شد، عطرافشانی يک علم انسان طريق از ،هستند علم اين عاشق آنچنان
 را خياطی سوزن يک بزرگی آن به تيرآهن يک ،است مثال حال بالتشبيه بالتشبيه، بالتشبيه، که چيست علم .است دقت
 خود به را آهن هایبراده هزار دهاص ،هزاران ،شد مغناطيس قوۀ دارای که کوچکی ميلۀ يک اما د،کن جذب تواندنمی
 کار ميدانش جاذبه قوۀ اين که موقع آن تا گيرندمی قرار هم، روی هابراده اين نيست معج اطرافش هم اگر د؛کنمی جمع
 .دکنمی

                                                           
 فرشتگان که زيرا برسند؛ دنيا آسمان به تا شوندمی سوار يکديگر دوش بر گاه آن و گيرندمی ميان در خود هاىبال با فرشتگان، را دانش جوينده همانا -1

 .185ص ،1ج ،األنوار بحار. دارندمی دوست جويدمی او را آنچه
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 به کرد يداپ توجه درونش که ناهم ،بود خاصيتی بی موجود يک علم اين از قبل استخوان گوشت کيلو چند انسان اين 
ا» علم سوی ا» اين ؛«ي ْطل ب   لِم   کيلو ندچ انسان اين که ددار خاصيتی چه ،گرفت قرار دنبالش که علم آن«ي ْطل ب   لِم 

 علم رد ستا عوالماتی چه ؟ببرند لذت او علم اين از و دمدنآ او بر و دور الّلَ  مالئکه که داد بهش خاصيتی را استخوان
 منتظرند انسان هزاران ،بزرگ هایشرکت د،کنمی انگيز شگفت کار که است عسلی زنبور يک که بيندمی گاهی انسان که
 کوچولو حشرۀ يک منتظر همه ؛بگيرند ناشتجارت برای ن،اشغذای برای ن،اششفای برای را عسل زنبور اين کار ثمرۀ

 هاینمونه اينها ندارد. ود،شمی صادر او از عظمتی چه و دکنمی ددار کار چه که اين از خبر هيچ حشره اين اما هستند.
  دهد[.]می بال عالم از خبر حضرت که است کارها جنس اين از فراوانی

 طالب علم از شهید بیشتر استمرگ ارزش 

لى الِعلمِ  لِطالِِب  الم وت   جاء   إذا» فرمايد:می سلم و آله و عليه الّلَ  صلی خدا پيامبر جايی يک در علم با ارتباط در ع  و   وه 
و   و   مات   الحال ةِ  هذهِ  هید   ه   طلب حال در را او مرگ و رفت دنيا از اگر حال آن در و رفت علم دنبال کسی اگر .1«ش 
 بفرمايند، بيان را کاری يک عظمت دنهخوامی روايات بعضی در است. شهيد او که حاليست در مرگش او گرفت، علم
و   و  » فرمايدمی اينجا اما .است شهيد ثواب در يا است شهيد مقام در فرمايندمی هید   ه   تا ما .است شهيد خود اصال   ،«ش 
 آن داشب وليت مقام حکم به باشد خد راه در البته ،شود پاره تکه و برود جنگ ميدان به که آن در فقط را شهيد حال
 جمله از که ،فرمايدمی شهيد برايش خصوص به اصال   که داريم اعمالی بعضی اما .او يعنی شهيد و است هلعادا فوق مقام
 المک نبود اگر .است گرفته فرا هم بعد هایعالم ماده عالم اين تنها نه عالم وجودی وسعت يک حال است[. ]علم همين

 هایمصداق ناخودم حد در لبتها .فهميد توانمی کجا را استخوان گوشت کيلو چند اين خاصيت السالم عليه معصوم
 داريم. فراوان

 لعادها فوق را پزشکی يک تعريف ،بيمارستان در داشت مريضی يک که شخصی يک ،کردمی نقلی بزرگواری کي
 تیوضعي يک شد رد کنارش از بيمارستان ناهم در لغری خيلی جثۀ با قد کوتاه آدم يک که کردمی نقل .بود شنيده
 او عمل نوبت باليد.می خيالش در بسا ای او به نسبت خودش وضع به و خودش هيکل به مثال   خودش خيال تو که داشت

 دهم يک ،لحظه يک ،عجب .است مريض اين جراح همان ،سفيد روپوش با آقا اين عجب شودمی متوجه ،شودمی که
 من هيکل گفتیمی ديروز تا شد؟ چی ؟رمگ افتاد اتفاقی چه درون از .ودشمی ور و زير درون از که دبرنمی زمان هم ثانيه
 تهس علمی يک دارای گوشت استخوان کيلو چند آن چون ؟دفعه يک شد یچ خب ،باليدیمی ،چی فالنی هيکل ،چی

  داريم. زياد اهچيز اين از زندگی در ما شد. عوض چيز همه و احساس و ديدگاه بالفاصله

می نگشر بالفاصله ست،ا برق وشت گويیمی بهش تا دشيننمی يکی است، طناب اين يمويگمی و بينيممی را سيمی يک
 هيچی ادۀس سيم يک قبال   پريد؟ رنگت چرا شد چی رمگ حال !بزنم دست بهش ميخواستم من گفتی شد خوب چه د؛پر

                                                           
 .1/97/16 : الترهيب و الترغيب .است مرده شهيد رسد، فرا دانش آموختن حال در جويی دانش مرگ گاه هر -1
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 در يا لمپ رد ميليمتری يک يا ميليمتری نيم کوچولو سيم يک اما افتاده؛ انباری در سيم کيلومتر صدها کرد.می تلقی
 خب .دگيرمی فرا را منطقه همۀ اشروشنايی شود رد دهخوامی آن از برق که گرفته قرار سيستمی يک در يا دستگاه فالن
 نورافشانی طقهمن همۀ ردبخو بهش قوه اين اگر که افتاد اتفاقی چه ذره يک آن افتاده، تاريکی در سيم تن چند اين شد؟ چه
 و چی يعنی علم فرمايدمی ما به که ستا السالم عليه معصوم اين اما داريم. فراوان زندگی در ما هانمونه اين از شود؟می
  .کندمی پيدا عالم در وسعتی چه دبخور استخوان و گوشت کيلو چند اين به اگر

 وسعت وجودی طالب علم

ا» فرمايد:می حضرت الِم   ِمنْ  م  لِّم   أ وْ  ع  ت ع  رُّ  م  ى ِمنْ  ق ْري ة   ي م  ْسلِِمین   ق ر  لْم  ة   أ وْ  ا  ْسلِِمین   باِل دِ  ِمنْ  ب ْلد  لْم   ي ْأک لْ  ل مْ  و   ا 
اِمِهمْ  ِمنْ  ع  بْ  ل مْ  و   ط  ابِِهمْ  ِمنْ  ي ْشر  ر  ل   و   ش  خ  انِب   ِمنْ  د  ج   و   ج  ر  انِب   ِمنْ  خ  ر   ج  ف ع   ِإلَّ  آخ  ّله   ر  اب  ع   ت ع ال ى ا   ذ 

ْرب ِعین   ق ب وِرِهمْ   اند،کرده بيچاره چقدر را ما اند،کرده محروم ایسرچشمه چه از را ما واقعا   العظيم. الّلَ  سبحان ؛1«ي ْوما   أ 
ِ  هيچ تاريخ لی در ؛فرمايدمی چه امام ِ مه  يا نيست میعال  مسلمين تایروس منتها ،بگذرد روستايی يک از که نيست علمیت
 نجاآ و دنانم معطل نجاآ در خوردن غذا لقمه يک اندازۀ به حتی بگذرد، مسلمين بالد از ایبلده يک تروسيع بلکه يا
ل  » ،ودنش هم معطل هيچ ،شود رد و ديبيا راست سر و ديبيا همينطوری ،خوردن آب جرعه يک اندازۀ به حتی دايستن خ   د 

انِب   ِمنْ  ج   و   ج  ر  انِب   ِمنْ  خ  ر   ج   از را عذابش زرو چهل مدت به ، متعال خدای ،شد رد و مدآ اينجا از که همين ،«آخ 
 دارد.می بر همنطق آن و شهر آن قبور اهل

 گيرد[]می عتیوس چه را انسان اين دبخور انسان اين به علم ثالثا   چيست؟ علم ثانيا   دارد؟ استعدادهايی چه چيست؟ انسان اول  
. سبحان شوند[؟نمی ]عذاب روز چهل آن خاطر به قبرستان اهل که   الّلَ

ن  » فرمايد:می حضرت ديگر روايت ةِ  ي وم   ي وز  ل ماءِ  ِمداد   الِقیام  داءِ  ِدماء   و الع  ه  ح   الشُّ ل ماءِ  ِمداد   فی رج   لىع   الع 
داءِ  ِدماءِ  ه  می را عزيزان وقت ،علم بيان در گفت کامل ودشنمی حال که ،علم تعريف در که روز چند اين بنده .2«الشُّ
 اين و هستم رياضيدان من هستم، شيميدان من خوانم،می فيزيک چون من که تصوری اين که بود اين باب از م،گرفت

 هابحث اين .ودش برطرف ،انددميده ما علم فضای در شياطين که ابريسی شبهۀ اين ؛نيست من به مربوط مدهآ که هاروايت
 ما که دارزمی ؛من رایب نه هست عالم به مربوط هاروايت اين و نماخومی رياضی من نم،اخومی فيزيک من که نيست
 لمیع جهت را دانش اين اگر که ببينيم ما و شود باز مقدار يک چه يعنی علم اينکه برای را عزيزان وقت جلسه چند

                                                           
ــلمين قراء از ای قريه به که علمی طالب يا و عالم -1 ــهری يا مس ــهرهای از ش ــلمانان ش ــان از و نماند آنجا در اگر حتی کنند، گذر مس  زا و نخورد غذايش

شان شد، آب سطهه ب خداوند شود، خارج ديگر سوی از و آمده سوئی از بلکه ننو  ،1ج ،األخبار جامع .داردمی بر شانقبرهای از را عذاب روز چهل او وا
 .179ص
 .16ص ،2ج ،األنوار بحار .چربدو مرکّب عالمان بر خون شهيدان می شوندالمان و خون شهيدان با هم وزن میع مرکّب قيامت روز -2
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 باز که بعد هایعالم در مخصوصا   هستی عالم از ایبهره چه و کنيممی پيدا هستی نظام در و ما وجود در اثری چه ،يمهبد
 شد. خواهد

ِ  نه قيامت روز در ِ  قلم کبرَ مه  ]بلکه[ م،عال  ،شهيد قلم و هيدش پوتين و شهيد لباس نه ،شهيد خون با ]بلکه[ ،نه شهيد با م،عال
  کند.می پيدا رجحان شهيد خون بر علماء مرکب پس ؛شودمی زنو شهيد خون با ]بلکه[

 

 

 عالم باّله و جاهل باّله 

کع ة  » فرمايد:می جايی در ِ  عالِم   ِمن ر  یر   بِاّله کع ة   ألفِ  ِمن خ  ت جاِهل   ِمن ر  قوی ما رديگ کرديم عرض .1«بِاّله  م 
 توجه معنای به علمی جهت اما د،باش نآقر شوجود سراسر شخص راگ .است قرآن خود نامدينی علوم ترينکامل ترين،

 بين ،کردند خلط را اهاين افزايد.می او درون نجاست بر او جهل که فرمايدمی قرآن د،نکن باز الهی فهم و توجه سمت به او
 حکام،ا علوم چه نداريم. ما حرفايی همچين .دکشيدن ديوار روز علوم با السالم عليهم بيت اهل مکتب حوزه، الهی، علوم
 به توجه علم، اين اگر .دباش دهخوامی چی هر چه رياضی، چه شيمی، چه فيزيک، چه ،روايت چه قرآن، تفسير چه

 ود،شمی زبا درش بالّلَ  علم که عالمی چنين از رکعت يک فرمود لذا د؛دار را برکات اين د،باش توحيدی و الهی توجهات
 را جاهل و بالّلَ  عالم معنای دارد صريح چقدر روايت اين در لذا .است بالّلَ  متجاهل که کسی از رکعت هزار از است بهتر
  کند.می بيان

الِم  » :فرمايدمی السالم عليه صادق امام ل   ع  ابِد   أ لْفِ  ِمنْ  أ ْفض  اِهد   أ لْفِ  و   ع   ،شهر يک در زاهد تا هزار عابد، هزار .2«ز 
 است. افضل ]فرد[ اين عالِم[ ]انسان انسانی چنين نفر يک

 شیطان در مقابل طالب علمضعف 

مَّد   ن فس   الّذي و  » کند:می ياد قسم حضرت خدا پيامبر جايی يک در ح  دُّ  واِحد   ل عالِم   ! بِی دهِ  م  لى أش   نمِ  إبلیس   ع 
؛ ألفِ   قدرت در من نفس دست که قدرتی آن به دکنمی ياد قسم حضرت .3«لِغ یِرهِ  العالِم   و لِن فِسهِ  العابِد   ِْلنَّ  عابِد 
 برای ؛عابد هزار از است ترسخت و تروحشتناک ،تردردناک ،ترخطرناک ابليس برای عالم نفر يک خدا، آن به ،اوست
ِ  اما ؛بگذريم حال ود،بر فرو خودش در کاش ای ه؛رفت فرو خودش در عابد اينکه ِ  دارد، نورافشانی معال  «من» ناي از معال

                                                           
 .28786کنز العّمال :  .خداست به جاهلِ  نماز رکعت هزار از بهتر خدا، به عالمِ  نماز رکعت يك -1
 .247ص ،75ج ،األنوار بحار .گر در عبادت استعالم برتر از هزار عابد و هزار زاهد و هزار کوشش کي -2
ست، هر آينه وجود يسوگند به آن که جان مح -3 ست او سخت کّمد در د ست و عالم براى ابليس  شتن ا ست؛ زيرا عابد به فکر خوي تر از هزار عابد ا

 .28908کنز العّمال :  .ديگرانعالم در انديشه 
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ِ  ؛آمده در ِ  کرده، پيدا خود خالق به توجه معال  ودشمی متوجه دخورمی ناتک برگی يک ،معالَ  اين در حوادث همۀ معال
 من با من خالق که دکنمی توجه د،خورمی ناتک پلکش ،دخورمی ناتک دستش يک .دکنمی چه ددار خدا ارادۀ اين که
  آخر. الی و محيط به جامعه، به انسانی چنين نور برکات .دکنمی ددار هچ

لِْعْلم   ل یْس  » :فرمايدمی السالم عليه صادق امام لُّمِ  ا  ا بِالتَّع  َّم  و   ِإن نْ  ق ْلِب  ِفي ي ق ع   ن ور   ه  ّله   ي ِريد   م  َ  ت ب   ا   أ نْ  ت ع ال ى و   ار 
ْدت   ف ِإْن  ي ْهِدي ه   لِْعْلم   أ ر  ل   ف اْطل بْ  ا  ِقیق ة   ن ْفِسك   ِفي أ وَّ ب وِديَّةِ  ح  لْع   تمرين و آموزش بياريم، تابلو که نيست آن علم .1«ا 

می پهن سفره و نیامهم ودرمی کسی که اين مثل علم. برای است هايیزمينه و مقدمات يک اينها ؛چی و چی و تشريح و
می کنيد.می تعجب نياورند[ را ]غذا و ]باشد[ پذيرايی ]وسايل[ ترينقيمت پر از ليوان و چنگال و بشقاب و کاسه کنند.

 ،چه يعنی غذا ويدگمی کو؟ غذا بخوريم، خواهيمنمی را تانهایچنگال مدل خوريم،نمی کاسه ما کو؟ غذا آقا يدويگ
 اسهک مشت يک !؟ستکجا غذا ديگريست. چيز اصال   غذا ،غذاست برای مقدمه اهاين آقا يمويگمی ر؛ديگ آورديم کاسه

 ارنوشت و کتاب و تابلو و مدرسه هستم. ديگری چيز دنبال من ؟دخورمی من درد چه به ریوبيا هم ميلياردی صد بشقاب و
 و چی و چی و سخنوری فنون و تدريس فنون و کالم هایزيبايی و گويیادبيات و پردازیعبارت و تکليف و تمرين و

 کنيم همبارز ما که است اين غرض دارم. خالقی يک من که بفهمم من که بود اينها غرض بشقابند، کاسه اينها همۀ چی،
 کي عنوان به ما زندگی متن در نگذاشتند و دادند نانش ذهنی ما به را معارف حقايق اين که ناپاکی هایدست آن با

 من خون جريان ]بفهميم[ ]بفهميم[؛ را زندگی در الّلَ  مالئکه و خدا مديريت و شود باز مانزندگی به طوربم عينی واقعيت
ّ  به علم که فرمايدمی حضرت لذا .شود باز گذارندنمی را اينها ؛چه يعنی است مديريت آن تحت اشلحظه لحظه  متعل
َّم  » ،منحصرا   نيست  پس کند. هدايتش را او کرده اراده خدا که ودشمی واقع کسی قلب در که نوريست آن منحصرا   ،«اِإن
  را. عبوديت حقيقت خودت نفس در اول   ،بجوی را آن ،هستی علم دنبال اگر پس «ِ  » ،شد اينطور که حال

 

 

                                                           
اين، اگر خواهان دانش افتد. بنابرو تعالی بخواهد هدايتش کند، می کدانش به آموختن نيســت، بلکه نورى اســت که در دل هر کس که خداوند تبار -1

دانايی بخواه تا تو را فهم و هســتی، نخســت حقيقت عبوديت را در جان خودت جويا شــو و دانش را از طريق به کار بســتن آن بجوى و از خداوند فهم و 
 .224، ص1، جبحار األنوار .دانايی دهد

nedayepakefetrat@ 

www.nedayepakefetrat.ir 

 پایگاه ندای پاک فطرت


