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ِ  بِْسمِ  ْحَمنِ  الّلَ ِ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 الِّينَ  لَ  وَ  َعلَيِْهمْ  الَْمغْضه  الضَّ

 قوۀ عقل و خواص آن

 خيلی قوه، اين که عقل؛ قوه عنوان به است داده ایقوه يک انسان برای متعال خداوند که بود اين قبل جلسه بحث خالصه
آثار ] نمونه از جزئی يک کرديم عرض عقل از که آثاری اين دارد. ایپيچيده اسرار العادهفوق و است انگيزشگفت

 و دهد،می نشان ما به را ما ساختار خلقت قوانين و آيين و روش اول   که است ایقوه يک عقل. [شگفت انگيز عقل است
 اين ترجالب هااين همه از و ؛او برای کندمی تسليم ؛او برای کندمی منقاد ؛کندمی ملزم قوانين آن بر عمل برای را ما ثانيا  
 ،دارم اختيار نم که آييدنمی هم احدی ذهن به .شويممی هم خشنود جبر اين برای بلکه و کنيمنمی هم جبر احساس ما که
 پاره تکه و شود پرت که بيندمی طبقه ده از که انسانی شود.می هاآن تسليم کامل رضايت ]با[ ؟شوم قوانين تسليم چرا
 بگذاريم کنار را عقل اگر هست. عقل تسليم و نده انجام که گويدمی عقل را اين کند.نمی را کار اين هرگز شودمی

 و کن درست چگونه را هااين آسانسور ،پلکان ،پله که کندمی راهنمايی عقل خودِ  داد. خواهد انجام را کار اين بالفاصله
 یبرا هرگز ما بروی. پايين و بال آن طريق از بايد که کندمی ملزم ما عقل و بريز، را او ساختار و کن رعايت را آن قوانين
 کليه بر قلع است. طبيعی مطلب چقدر هستيم. دنبالش و هستيم خوشحال وجود همه با و نيستيم، ناراحت عقل جبر اين
 جاآن که نداريم را[ ]جايی ؛زندگی ابعاد همه در زندگی در ما کار ترينکوچک دارد. اثر و دارد يتعنا ما زندگی امور
  باشد. نداشته را ساختاری و هدايتی اثر اين عقل

 انساننقش دین در زندگی 

ََّما» :فرمايندمی سلم و هآل و عليه الّلَ  صلی اکرم پيامبر  کالم .1«لَهُ  َعْقلَ  لَ  لَِمنْ  ِدینَ  لَ  وَ  بِالَْعْقِل  كُلُّهُ  َالَْخيْرُ  یُْدَركُ  ِإن
 اين را او که اوست عقل باب در است خير عاشق که چهآن خود زندگی از ایمرتبه در کس هر که هست اين حضرت

 زندگی متن از جدای و محدود چيز يک ما رایب را هااين که هاستاين همه جامع معنای دين و کشاندمی سو آن به طور
  است. انگيزیشگفت چيزيک  عقل اند. داده نشان

                                                           
 158ص ،77ج ،بحار األنوار  .ندارد دين شود و آنکه خرد نداردمی کخرد دره همانا تمام خوبی ب -1
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 انسان مقوا و پايداری آورد.بينيد دوباره دين را میمی .1«لَهُ  َعْقلَ  لَ  لَِمنْ  ِدینَ  لَ  وَ  َعْقُلهُ  َالَْمْرءِ  ِقَوامُ » فرمايد:می حضرت
  اوست. عقل

ُ  َأَرادَ  ِإَذا» فرمايد:می السالم عليه صادق امام جايی در لُ  كَاَن  نِْعَمة   َعبْد   ِمنْ  یُِزیلَ  َأْن  َالّلَ  اگر .2«َعْقَلهُ  ِمنْهُ  یَُغيِّرُ  َما َأوَّ
 تغيير را او عقل اوست. عقل گيردمی او از که چيزی اول کند زائل او از و بگيرد را نعمتی ایبنده از که کند اراده خداوند

 زا زندگی، از عقل، از کردن جدا را دين که اين ماست. زندگی ذرات تمام نفس نفس سراسر به مربوط هااين دهد.می
 ت.اس کار در یاستکبار هایدست که است بزرگی هایخيانت يک هااين دادند[، ]نشان علم از زندگی، مهم مسائل

 در همه هااين ؛دهدنمی اجازه عقل ،دگيرمی آتش و زندمی تاول که زنيمنمی جوش آب به را ماندست که طور همان ما
 کنيم. تصور ما که هست اين از تروسيع بسيار اشدايره دين منتها هستند. دين شعاع

نَْساِن  َأْصلُ » فرمايند:می السالم عليه علی حضرت جای در  حقيقت بگوييم چه ،انسان بگوييم ما چه .3«ِدینُهُ  َعْقُلهُ  وَ  لُبُّهُ  َاْْلِ
 نَْساِن َاْْلِ  َأْصلُ » است انسان همان آن کند بروز یماد چيز يک صورت به عقل بود قرار اگر ت.هس چيز يک ،دو اين عقل.

 که آمده شناسی عقل بحث در شالّلَ  ان دارد. شماریبی مراتب عقل کرديم عرض قبال   .]است[ عقل مغز همان لب ،«لُبُّهُ 
 ؛ودشخ ظرفيت تناسب به ،است گرفته فرا را عالم موجودات لک و ستا جالب چقدر انگيزشگفت تحقيق اين مراتب
 بحث که است انسان حقيقت بر عقل صورت ترينمهم ديگر آن ،شده داده انسان به که عقلی کرديم عرض جا آن منتهی

ُّهُ » فلذا دارد. را خودش  آورده الباب اهولی اصطالح با قرآن در که «لُب» شودمی بخواهيم را عقل درون حقيقت اگر ،«لُب
 «.ِدینُهُ  َعْقُلهُ  وَ » است شده

 شوداعمال انسان با عقلش سنجيده می

ُجلَ  ِإنَّ » فرمايند:می سلم و آل و عليه الّلَ  صلی اکرم پيامبر اَلةِ  َأْهِل  ِمنْ  وَ  َالِْجَهادِ  َأْهِل  ِمنْ  لَيَكُوُن  َالرَّ يَامِ  وَ  َالصَّ  َالصِّ

 اهل چقدر هر شخص .4«َعْقلِهِ  َقْدرِ  َعَلی ِإلَّ  َالِْقيَاَمةِ  یَْومَ  یُْجَزى َما وَ  َالُْمنْكَِر، َعِن  یَنَْهی وَ  بِالَْمْعُروفِ  یَْأُمرُ  ِممَّنْ  وَ 
 عقل مقدار به شد، خواهد داده پاداش که مقداری آن قيامت روز باشد منکر از نهی و معروف به امر روزه، نماز، جهاد،
 جای که آنچه است. ناپذير پايان ،ستا ارتباط در عقل با مانزندگی چون کنيم بحث بخواهيم عقل درباره چه هر اوست.

 هايیواژه از يکی است. شده واقع مظلوم واقع در دارد که گیالعادفوق و عظمت همه با عقل که ستا اين دارد سفآت
 و هستيم قائل ارزش همه آوريممی را عقل اسم وقتی هست. عقل هم يکی الهی معارف در شده واقع مظلوم خيلی که

                                                           

 94ص ،1ج ،بحار األنوار. ندارد دين هر که خرد ندارد خرد او است،ه استوارى مرد ب -1
 94ص ،1ج ،بحار األنوار .دهد خرد اوست، نخستين چيزى که در او تغيير میاى بگيردخداوند بخواهد نعمتی را از بنده هر گاه -2
 82ص ،1ج ،بحار األنوار .اوست دين اصل آدمی خرد اوست و عقلش -3
، تفسير نور الثقلين .شودآدمی اهل جهاد و نماز و روزه و امر به معروف و نهی از منکر است، اّما در روز رستاخيز جز به اندازه خردش پاداش داده نمی-4
 381، ص5ج
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 اجازه اما شود.می ناراحت نداری عقل بگوييم احمق آدمِ  به اگر که جايی تا ،داريم را آن ادعای همه ،هستيم دنبالش همه
می تصور]را[  ایجمجمه يک اول فورا   ،بياوردند]را[  عقل تعريف ما رایب الن که جايی تا شود شناخته عقل اين ندنداد
 بينيممی برويم. ترپايين آن از توانيمنمی ديگر آنجا منتها .کنيممی تصور پی و چربی گرم چند جمجمه درون در ،کنيم
 دارد الکترونيکی محاسبات با ظريف و دقيق العادهفوق پيچيده، بسيار هایسيستم سری يک]با[  پی گرم چند سيستم اين
اين اگر فوقش حال !هست مظلوم عقل چقدر !الخالقجل کنيم.می تصور را اين شودمی مطرح ما نزد عقل تا کند.می کار
 عقل همان پی گرم چند اين شيميايی و فيزيکی انفعالت و فعل گوييممی ،يموينگ عقل اگر دآيمی در شورش ببينيم جا
 کنيم. درست چيزی تا کنيممی قاطی عقل با را مغز شود.می مغز همان ،شودمی

 شناسی غرب در تعریف عقلناتوانی روان

 درباره همه اين که شما گفتيم ،ديديم را همديگر اتفاقی ایجلسه در داشته هم ادعاهايی که غرب روانشناسان از يکی
 تانهایادعا .دنداري سرچشمه و عميقو  عظيم منبع يک د،کردي کسب تجربه با را اين که دداري ادعاهايی روانشناسی

 ايشان گيرد؟یم را هاشگفتی همه اين کجا روان بگوييد و دکني تعريف ما برای را روان کل شما اينهاست. و تجربه نتيجه
 قاطی عقل تعريف در ديديم آنجا و رسيد عقل و مغز هایشگفتی و مغز و اعصاب هایسيستم]از[  زدن حرف کلی بعد
 البته کردند.یم توجيه فقط و بياورد هاسيستم اين با هااين ۀرابط و قلب و عقل درباره درستی معنای يک نتوانست کرد.
 عليهم بيت هلا مکتب در بياييم بايد کند. پيدا را بينشی چنين عالم اين در تواند نمی احدی چهي ندارند، تقصير ايشان
 سيستم بين هک حقيقتی اين خالق جمجمه، اين خالق اعصاب، اين خالق مغز، اين خالق که مکتبی آن در بياييم بايد ،السالم
 ]اين عقل[ سيستم واقع در .هست حقيقت عالم در که ایقوه آن با هاپيچيدگی همه اين با گرمی چند مغز اين ساختار
  هست. اين برای مستقال   نه هست. عقل آن گیالعادفوق به مربوط

 و پيچيده چقدر هر برق قوه اين نيست. خودش برای اين است پيچيده العادهفوق که بينيممی را برقی دستگاه يک اگر ما
 برای قال  مست که اين نه بگيرد. بهره آن از تا کند پيدا سنخيتی يک و تناسبی يک خواهدمی اين که است ترالعادهفوق

 ندارد. برق العادهفوق حقيقت آن با سنخيت قابليت ديگر ،برسد آسيب ساختارش به ایذره يک اگر هست. خودش
  شود. بحث بيشتر بايد خود جای در هااين زيرا بگذريم

 همان بشناسيم ربيشت را آن ما چقدر هر که ستا شناخت و تعريف قابل السالم عليهم بيت اهل مکتب در فقط عقل بنابراين
 يکی اجمال   کنم ورود عقل در نداشتم قصد چون جلسه اين در بنده حال دارد. سازسرنوشت ثيرأت مانزندگی در مقدار
. ان بعد برای بماند توضيحاتش و خوانممی روايت دو   شالّلَ
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 نور عقل فقط نزد خداوند است

َ  ِإنَّ » :فرمايندمی وسلم هوآل عليه الّلَ  صلی اکرم پيامبر َمْخُزون  َمكْنُون  ِفي َسابِِق ِعْلِمِه  نُور   ِمنْ  َالَْعْقلَ  َخَلقَ  َالّلَ
بٌ  لِْع َعَليِْه نَبِيٌّ ُمْرَسٌل َو لَ َمَلٌك ُمَقرَّ  گويدمی ، ]بلکه[گوناگون مواد و فسفر گرم چند گويد نمی. 1«َالَِّذي لَْم یَطَّ

 عاجز دنيا نيز عناصر در شود.می مربوط آن عناصر به نهايت در مواد شيميايی خواص ،«َمْخُزون  » آفريد. نور از را عقل
می حضرت !که نيست اين رفتيم هم عمق نهايت به ؟چه حال خب .انرژی به رسيديم و اتم به رسيديم نهايت در که مانده

 در ،«ِفي َسابِِق ِعْلِمهِ » زمان حيث از است. شده عطسا نور آن پنهانی خزينه يک از «َمْخُزون  َمكْنُون  » که نوری فرمايند
لِْع َعَليِْه نَبِيٌّ ُمْرَسلٌ » ؛دهش عقل نور آن از عقل که بوده مکنون مخزون نور اين متعال خداوند ازلی علم  َالَِّذي لَْم یَطَّ

بٌ   چيست که ندارد آگاهی خزينه آن از حتی مرسل نبی و مقرب کلَ مَ  هيچ دارد خود جای که انسان «َو لَ َمَلٌك ُمَقرَّ
جمع توانيمب را بخش اين و نشود طولنی بحث اينکه برای بنده که عقل شناخت در است جالبی روايات .است چگونه و

  کنم.می عرض خالصه کنيم بندی

 بين عقل و گناه متقابل رابطه

 گناهی کسی اگر .2«أبدا   إلَيهِ  یَرِجُع  ل َعقلٌ  فاَرَقهُ  َذنبا ، قاَرَف  َمن» فرمايند:می سلم و هآل و عليه الّلَ  صلی اکرم پيامبر
 هک است مفصلی بحث توبه، بحث البته گردد.برنمی او به عقل آن ابد تا و شودمی جدا عقل او از مقدار همان داد انجام
  شود.می گرفتار نکند توبه اگر اما دارد. را خودش خاص موضوع معنا آن جبران دوباره

ُ  ُعبِدَ  ما» :فرمايندمی السالم عليه علی مول  از بخشی يک روايت اين ،عبوديت بحث در .3«الَعقِل  ِمنَ  أفَضلَ  بَِشيء   الّلَ
ُ  ُعبِدَ  ما» .[ست]ا مانعرايض بندیجمع  به عالم رد که است چيزی از افضل ،عبوديت اين «الَعقِل  ِمنَ  أفَضلَ  بَِشيء   الّلَ
 رابطه است طبيعی چقدر کرديم عرض کند.می پيدا تحقق عقل با عبوديت اين که ،نيست ديگری چيز باشد عقل وسيله
  ساختاری. قوانين و تسليم به اين ساختاری قوانين با عقل

 نه حسی نگاه باو  مباحث در دقت با کنندمی همراهی را ما هابحث اين در عزيزان که کرديم عرض دوم يا اول جلسه در
 ،خ ،س» که است اين ساختار ]که[ نگذرانيم ذهن در ،کنيممی عرض را ساختار بحث ما وقتی مثال   ذهنی. نگاه با صرفا  
 از ناخن يک کنيم.می پيدا حالی چهو  حسی چه ببينيم شودمی ساختار از صحبت وقتی حسی فضای در ببينيم ،نه ؛«ر ،ت

 همين هم عکسش آيد؟می پيش ناراحتی چه اضطرابی چه آيد؟می پيش وضعيتی چه کنند کم بخواهند اگر را ساختار
 من ساختار ءجز هااين کنم؟می کيف چقدر کند برابر دو را من دست عضله قوه غذايی يک]يا[  ایميوه يک اگر است.

                                                           
ــته مقّربی ازو نهفته بود و هيچ  اندوخته که در علم ازلی اود آفري نورى خداوند خرد را از -1 ــلی و هيچ فرش ــت آن پيامبر مرس  ،بحار األنوار .اطالع نداش
 107ص ،1ج
 160ص ،8المحّجة البيضاء ج .گرددشود که هرگز به سويش باز نمی، خردى از او جدا میآن که مرتکب گناهی شود -2
 18ص ،1ج ،الکافي .خداوند به چيزى برتر از ِخَرد، عبادت نشده است -3
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 قدرچ کند، پيدا کمبود وجوديم ساختار مقدار همين بنده، وجودی ساختار در بريزد ابرويم از مو تا چند اگر است،
 دوربينی فالن غذايی، فالن گياهی، فالن اگر عکس بر اما ريزد.می همه ب امزندگی کشم،می خجالت شوم،می مضطرب

 وقتی است؟ ارتباطی چه در ساختار اين با امزندگی کنم.می کيف چقدر کند، بيشتر را من ساختار بينايی قوه برابر چند
 دست که رو پيش عوالمات در ساختار هم آن دهد،می نشان شما به را شما ساختار قوانين که ستن ااي عقل فرمايدمی

 ليمتس و عبوديت وقت آن ]وقتی توجه ندارم[ ندارم. آن به توجه منتها شود؟می پيدا احساسی چه وقت آن اند،داده خودت
  هست. متفاوت الفاظشان ولو کند؛می ايجاد من زندگی در راواهی  معنای يک عقل با قوانين

 لباس روی آب گوييممی وقت يک .ستی اعبارت يک اين ؛کردم خيس را لباس که خوانيممی ما بفرماييد فرض مثال  
 است. ديگری عبارت هم اين ؛بردم فرو حوض آب در را لباس گوييممی وقت يک است. ديگری عبارت هم اين ؛ريختم

 است. بوده متفاوت عبارت اين خاطر آن نکتهبه  و است بوده من نظر مد اینکته يک شايد هاعبارت اين از يک هر در
  شد. خيس لباس اين بالخره که اينو  ستا چيز يک ؛کند بيان دهخوامی را حقيقتی يک هاونممض واقع در اما

 يک واقع در هاينا ،انسان زندگی در عقل، نقش عقل بگوييم چه قوانين، بر تسليم بگوييم چه عبوديت، بگوييم چه حال
 بجال رفت. خواهد کنار هست عبوديت درباره که ذهنی و ناقص معانی آن آنجا شد باز معنا اين اگر و شد خواهد معنا
 را خودش خودش که ستا اين ديگر نيروهای برخالف است انگيزشگفت که عقل هایويژگی از ديگر يکی که اين

 را قوانين ناي که حال عين در يعنی شود. باز بيشتر بايد بعدی مباحث در که است مهمی مطلب خيلی اين دهد.می آگاهی
 نتيجه که بيندمی و برد،می لذتی چه قوانين اين برای تسليم از که بيندمی و شناسدمی را قوانين اين که بيندمی شناسد،می
 هااين از ترقوی پس است، بخشلذت مقدار اين که حال که بگيرد نتيجه اين از تواندمی و باشد، خواهدمی چه هااين

 شد. خواهد تربخشلذت چقدر

 رشد عقل و سير زندگی

 داشتن حاظل به نوزاد که بگيريم نظر در را نوزادی يک ما کنيم. جمع را بحث قسمت اين تا کنم عرض مثالی يک اينجا
 ال  اص د،کني بادکنک از پر را دورش يا ،دذاريبگ شکالت انبار در را ايشان شما فهمد.نمی چيزی عقل درجه ترينپايين
 چقدر شکالت يک خاطر به که بينيممی حال کندمی رشد و شودمی تربزرگ عقل که مقدار يک اما ندارد. مفهوم برايش
 دارد. آشنايی مقدار اين و کرد رشد عقل مقدار اين ندارد. خواب ديگر ناراحتی شدت از بادکنک خاطر به ؛کندمی گريه
 را اين که بدهيم توضيح که هم چقدر هر کند.می پاره را برگه بدهيم تومانی ميليون صد چک يک بچه اين برای اگر اما

 رشد آن به عقلش .]بخری[ بخواهی که ایمزه هر با و رنگ هر با شکالت هر توانیمی برگه اين با نکنی، حساب کاغذ
 اين در بگوييم چقدر هر دارد. قبول را آن کندمی حيوانی حس فقط که چرا گويم.می چه من شود متوجه که نرسيده
 در تیهس دنبالش تو که هااين از بالتر اصال   بگوييم ،هست جا اين بخواهی رنگ هر از مدل هر از بادکنک هر از کاغذ
 گوييممی که اين اصال   ندارد. مفهوم برايش ؛کنیمی رها را هاقبلی ببينی که چرا نديدی، حال به تا که هست چک اين
 ت.چيس درونش در ببيند و کند باز بايد که هست پاکت اين درون در که کندمی خيال است، هااين چک اين درون در
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 است احساس از مقدار آن محصور اشزندگی اما شنود.می ما از صدايی يک فقط داند.نمی نيز را درون در لغت معنای
 اين که بگوييم او به وقتی حال شود، تربزرگ سال بيست سال، ده اگر بچه همين اما است. محصور مقدار آن عقلش که

 رشد از ایمرتبه چه به عقل نيز اينجا اما هست. چک انتخابش که بينيممی بادکنک، صندوق يک يا خواهیمی را چک
 تهيه خانه اثاث روممی !کنم کاره چ خواهممی شکالت انبار و بادکنک ديگر ؛خواهممی را چک من گوييدمی رسيده؟

 آن گويدمی ند،ک کار بالتر و بيشتر عقلش اگر .خرم[]می نيست مقايسه قابلآن  با ارزشش اصال   که خانه لوازم ،کنممی
 لذتی هم من کنند نياز رفع نيز هاآن دهم.می فقرا و دستانتنگ به را اين بقيه خرم،می را خانه ضروريات وسايل مقدار
 وقتی عقلش درجه ايشان کند.می هم کيف و بخشدمی ميليون هاده دارد کند.می را حکم اين ايشان به دارد عقل ببرم.
 دهم.میفقرا  به زور به حتی را پول اين کنم. ايثار گويدمی رفت بالتر

 غفلت، عامل ندیدن عالم واقع

 طبيعی سير همه هااين رود.می بال طبيعی طور به اندازه همان به هم زندگی رود،می بالتر افق و به بال عقل چقدر هر
 يادآور که هست اينجا اینکته يک است. کرده رشد اندازه آن عقل که مقداری به است، طبيعی کامال   زندگی دين است.
 کنار و کندمی پاره را وآن کندنمی قبول را چک هرگز که ساله سه دو کودک اين بگذريم. بندی جمع از و اينجا شويم
 بالتر ،تاس ميليون صد اين عاشق ست،ا چک اين عاشق واقع عالم در بلکه نيست، گونه اين واقع عالم در اين ؛گذاردمی
 و او قلع نقص اين ينب است نرسيده رشد آن به عقل چون اما چک؛ اين طريق از ستا منؤم به ايثار عاشق کنيم نگاه

 اقعو عالم به گذاردنمی و است جهل و غفلت همان ديواره اين که است شده کشيده ديواره يک او عقل عالم در واقعيت
 نارک پرده اين وقتی واقع عالم در وال ،گذاردنمی پرده اين ،کند دنبال و اطاعت را همان است آن دنبال به که شخود
 و ظهور او روز آن واقع آن الن است کرده پاره را پرده اين تدريج به و است کرده رشد سال نزدهاپ ده بعد چون ،برود
 با مطابق هک داريم زندگی يک و است انسانی هر واقع عالم با مطابق که داريم زندگی يک ما پس .است کرده پيدا بروز
  .است شده ايجاد عالم واقع و او بين که است غفلتی پرده

 بيمارستان کي در و است شده مبتال جور بد ایحادثه يک در يا و مسافرتی يک در او نازدانه و گوشه جگر بچه کسی يک
 يک و جهل يک او واقع عالم آن و او بين ،مادر و پدر اما ؛است وضعيت اين در روزی پنج چهار و است احتضار حال در

 کيف و کندمی برپا جشن مراسم و رودمی جشن و خنددمی و ويدگمی ددار بينيممی لذا .است کرده ايجاد مانع و غفلت
 عالم در الن همين ؛است فغان و فرياد و ناله و گريه در واقع عالم در الن همين که حالی در ،است اوج در و کندمی
 شالّلَ  ان است همیم بسيار بحث که است تربيتی دقيق نکته يک اين .کندمی عمل برعکس درست غفلت عالم در اما ،واقع
 .شود باز بيشتر بايد غفلت عالم و واقع عالم بعدی مباحث در

 از و رسدب عقل اوج به حتی و گردد مندبهره آن زا تواندمی که عقل بالی مراحل آن يعنی ،واقع عالم در انسان بنابراين 
 ،عالم اين امورات تمام و کندمی زندگی هچ برای و است شده خلق هچ برای که بفهمد تازه و باشد مندبهره زندگی آن
 خود واقع عالم برخالف غفلت عالم در انسان .شودمی باز آن درون ،چک اين درون معنای و کرد خواهد پيدا را معنا آن
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 که گوييممین ما و نيست تعصبی فقط و داريم حياتی نياز يک السالم عليه بيت اهل به ما که جاست اين و کندمی زندگی
 وقت هيچ گوييممی ما ؛خير دهند. گوش ار ما حرف بيايند همه و داريم تعصب عليه الّلَ  سالم بيت اهل به و هستيم شيعه

 خيلی قلع گوييمنمی ،داريد که عقلی مقدار همين شما و اريمگذب کنار را السالم عليه بيت اهل اسم و شيعه اسم اصال   و
 خاطر به ،کنيدیم بررسی را یلالک زغم فالن هایفرضيه طورچ .کنيد بررسی دقت با را مقدسه انوار اين کلمات بياييد ،بال

، ديتج همان به ،مقدار همان به ،دليلی هر به و گوناگون تحريکات و احساسات خاطر به ،است گرفته را شما که جوی
 راهی عجب و کندمی يیهاراهنمايی عجب و دارد مطلبی عجب که ديديد اگر وقت آن .کنيد بررسی را کلمات همان

 دض من که هايیواقعيت عجب ،زندمی کنار من از غفلتی عجب ،بودم همين دنبال واقع عالم در من که دهدمی نشان را
 يا و بانهمتعص گروه يک السالم عليه بيت اهل که فهميممی يواش يواش .کردممی ودزنیخ خودم دست با و داشتم را آن

 چرا .است دارا را عقل درجه ترينکامل که انسان ترينکامل که است خلقت عالم حقيقت همان اين ندنيست خاصی حزب
 غير مگر .ستا بيشتر ما از او رشد مقدار اين گوييممی اينکه برای است؟ کشور فالن در که استاد فالن دنبال رويممی ما
  ديگر. هستيم همين دنبال ست؟ا اين

 نفالاز  تا جا فالن موبر بفروشم را امنهاخ حاضرم چرا من ؛هستند غافل هاآن چون خير ؟هستند همين دنبال همه حال
 اما هست هم تردرشت او از من هيکل حتی و هستيم انسان دو هر اينکه وجود با .شدم متوجه که اين برای ؟کنم استفاده

  ؛عقل تسليم و عبوديت .هستم است، مندبهره بال درجه در که عقل آن و علم آن دنبال من

 غفلت انسان و فراموشی راه

ْحَلةَ  َفنَِسيَ  َالَْغْفَلةُ  َعَليْهِ  َغَلبَْت  لَِمنْ  َویْلٌ » :فرمايدمی السالم عليه علی حضرت لذا  چنين به وای .1«ِعدَّ یَْستَ  َو لَمْ  َالرِّ
 يعنی« َفنَِسيَ » ،کندمی عمل خود يتواقع برخالف و است گرفتار غفلتی در که محدودالعقلی ۀنيافت رشد ۀبيچار کودک
 از هک هکرد احساس را ديگر عالم اينکه وجود با ،رو پيش عالم وسعت حال در يعنی ،کردن کوچ حال در يعنی چی؟
 همه با را هااين همه ،هاآنشان هایهمحدود و هاآن حساسيت و هاآن اختالف و بود چگونه زندگی و گذرکرده هاآن

 آماده ران اي استعداد بايد و است رحلت حال در و است گسترش حال در همچنان که بيندمی هم الن و ديد خود وجود
 :فرمايدمی حضرت .کندمی کار او خالف بر که است کرده او با کاری غفلت و فراموشی اين «َفنَِسيَ »اما ،کند
وا»  ما با انیزب چه با حضرت .کنيد جنگ شدن بيدار وسيله به و بيداری وسيله به غفلت اين . با2«بِالْيَْقَظةِ  َالَْغْفَلةَ  َضادُّ

 داریوست د چی هر را کاغذ اين جان بچه بگوييم به کودک نم اينکه مثل زبانی؟ چه با ؟شويم بيدار ما تا کند صحبت
  .بزنيم حرف احساسی ناچاريم ما بالتر ]از آن هم هست[، و بازی اسباب مدل هر

 

                                                           
 727، ص1م، جغرر الحکم و درر الکل .را آماده نسازد خود و کند فراموش در نتيجه، سفر ]آخرت[ را و چيره آيد او که غفلت بربر کسی  واى -1
 310ص، 1م، جغرر الحکم و درر الکلد. به وسيله دانش با نادانی بستيزي -2
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 در رشد عقل زیبایی و لذت وجود دارد

 اين کاش ای .1«اللَُّججِ  وَخوِض  الُمَهجِ  بَِسفكِ  ولَو لََطَلبوهُ  الِعلمِ  َطَلِب  في ما النّاُس  َعلِمَ  لَو» فرمايد:می حضرت
 از که است عقلی همان علم .است خبرهايی چه و هالذت چه و هازيبايی چه عقل رشد و علم رشد در دانستندمی مردم
 ،دهد رشد بتواند را عقل اين اگر ؛نشود یقاط هم با و ددارن اين به ربطی نظری علم آن حال .کندمی پيدا شکوفايی عقل
 آن الدنب البته ؛کندمی وارد اين از تر وسيع هایعالم به هستی جهان وسعت به عالم کودکی اين زا را آنداند که نمی
 دريا فطر اين ،اين و بود دريا رفط آن حقايق اگر که زدمی سرش به عشق آنچنان ،رفتمی آن دنبال عاشقانه .رفتمی
 امواج ارگرفت دريا در دانستنمی اصال   عشق شدت از ،«اللَُّججِ  وَخوِض  الُمَهجِ  بَِسفكِ  ولَو» ،زدمی دريا به را خود بود

 چه با حضرت .زدمی او سر به عشق آنچنان ؛شد خواهد دريايی حيوانات طعمه ،شد خواهد غرق ،شد خواهد ناکوحشت
 اين آوردی یکودک از که مقدار اين ؛داری ایقوه يک تو انسان ای که بفهماند ما به زبانی چه با بگويد؟ سخن ما با زبانی
 وقتی که است جالبی قوه چه قوه آن بگويد تو به خواهدمی که است نشانی يک و يهآ يک و نمونه يک . ]بلکه[نيست
  .شودمی عوض تو زندگی همه اين رودمی بال ذره يک آن درجه

 اگر دارد لذتی چه دانینمی .2«ِمنَْها َاِلْزِدیَادِ  َعَلی یَْصبِرْ  لَمْ  َالِْحكَمَ  َعَرَف  َمنْ » فرمايد:می السالم عليه مول وقت آن
 است فاوتتبی و خيالبی که الن ؛کندمی صبری بی ،بچشد معارف اين و عقلی بالی رشد عوالم از ایجرعه يک کسی
 تمام ،رودب کنار پرده آن که است کافی؛است حقايق آن عاشق واقع عالم در کندمی زندگی غفلت در که است اين برای
  .کند تحمل تواندنمی کندمی صبریبی و شودمی

 حكمت، ثمره درخت عقل

 بيرون از که نيست طوراين عقايد اين .3«َاللَِّساِن  َعَلی تُثِْمرُ  وَ  َالَْقْلِب  ِفي تَنْبُُت  َشَجَرةٌ  َالِْحكَْمةُ » فرمايد:می جايی در
 ميوه و رويدمی درون از حقايق اين، «َالَْقْلِب  ِفي تَنْبُُت  َشَجَرةٌ  َالِْحكَْمةُ » که شوی تربيت طوری بايد تو ؛بشود ريخته
  .شودمی جاری زبان بر و بيرون به آن

َّبَُعونَا كاََلِمنَا َمَحاِسنَ  َعلُِموا لَوْ  َالنَّاَس  َفِإنَّ : »فرمايدمی السالم عليه رضا امام  سخن هایزيبايی مردم اين کاش ای .4«لَت
َّبَُعونَا» ،دانستندمی را ما  آن به او قلع چون کند؟می زمين پرت را خود طبقه ده از طورچ بچه .نددکرمی پيروی حتما   «لَت

 او از هک انسانی چرا چرا؟ .شود پرت او دنکن که کندمی مواظبت او از و اوست دنبال عاقلی يک .است نرسيده لزم رشد

                                                           
ـــتند کهاگر مردم می -1 ـــتجوى آن بر می علم دانس ، 1، جيالکاف .آمدند گر چه در راه آن خون بريزند و در ژرفاى درياها فرو روندچه فوايدى دارد، هر آينه در جس

 35ص
 319ص، 1، جکنز الفوائد. شکيبائی ندارد و بدنبال آن شتابدهر که حکمت را شناخت براى فزون ساختن آن  -2
 110ص، 1م، جغرر الحکم و درر الکل. نشيندبر زبان به بار می و رويدحکمت درختی است که در دل می -3
 215، ص1، جيافوال .دکردن، از ما پيروى میدانستندیهاى سخنان ما را ماگر مردم زيبايی -4
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 هر هست؟ دو اين بين فرقی چه پرد؟می رنگش کنممی پرتتبام حتی اسمش هم بيايد که از پشت ستا بزرگتر لسا پنج
 ایپ با او که است عقلی مقدار اين .است کامل همه مغز و اعصاب و گوش و چشم ؛هستند کامل که جسمی لحاظ به دو

 تا تهامن .استاين قوانين  تسليمجود و همه با ؛کند کنترل را او خواهدمیرا  کسی يک ،کندمی پرت را خودش خودش
 آشنا ما هک زندگی روزمره قوانين همين در ،مادی قوانين همين در شودمی خالصه قوانين کنيم،می قوانين از صحبت وقتی
 داريم رو پيش عوالماتی و هستيم نهايتبی موجود يک ما که حالی در .کرديم محدود را قوانين که مقدار همين ؛مهستي
 اين رد ،هاورقه اين در بدانی اگر کودک ای :دنفرمايمی حضرت .ندانيم چه و بدانيم چه ؛نيازمنديم آن قوانين به که

 در هايیايیزيب «اكاََلِمنَ  َمَحاِسنَ » ،شود باز تو برای ]است[ و حقايقی چه و رارسا چه بينیمی کاغذ ظاهر به که صفحات
 ی.شومی تسليم بالفاصله که است اين

 شدن جای خنده و گریه با باز شدن حقایق عالم واقع عوض

لَْو تَْعَلُموَن َما یَُقوُل لََضِحكُْتْم َقلِيال  َو لَبَكَيْتُْم : »ديفرمایو سلم م هيالّلَ عل یاکرم صل امبريرا هم بخوانم؛ پ تيروا نيا
 اوج رد بالفاصله ،رفتمی کنار پرده و دانستمی که را آنچه الن همين که داندنمی واقع عالم در مادر و پدر آن 1«كَثِيرا  
 منِ  که ار آنچه دانستيدمی شما اگر ،دانستمی انسان اين اگر !ندندانمی ند.کردمی فغان و ناله و ندشدمی بيهوش جشن
 زدهماتم هميشه نتازندگی بگويد ما به خواهدنمی .خنديديدمی کم بسيار حتما کرديدمی گريه بسيار ،دانممی خدا پيامبر
 و بود دهخن جای اتفاقا   ديد خواهيد کنيدمی گريه او برای که آنچه شود باز واقع عالم اگر بفرمايد هداخومی نه! ،باشد
 ذات در که خنده و هيگر اصل پس .دانستيدنمی منتها بود گريه جای ،خنديدمی آن بر که چه آن و ؛دانستيدنمی شما
 که شيرينی و عشق و جذبه و لذت از صحبت همه اين ؛است برعکس اتفاقا   باشيم زدهماتم که نيست اين اصل است انسان
 تخيلی و الکی سرحالی نه و باشيد سرزنده هميشه شما خواهدمی .کند تربيت را ما خواهدمی]است[،  روايات در

 هست؟ چی با هااين .اشيدب مندبهره نشاط حقيقت يک از و باشيد نشاط با حقيقتا   ،باشيد دلگشا حقيقتا   ؛تلقينی و زورزورکی
 و شبهات همه اين و رودمی کنار غفلت پرده اين و کند تنظيم آن با را شما ؛دين به آشنايی با بفرماييد يا و عقل با هااين
 .شودمی رفع الهی فضل به و اذن به آن برکت به هاگرفتاری اين

 سؤال: 

 سطح شودمی بزرگتر وقتی کودک اين که رسدمی نظرم به اينطور چک،راجع به کودک و شکالت و  زديد مثالی يک
 و فتمعر سطح اين بين رابطه که است اين سؤالم حال .کندمی رشد آن عقل و شودمی بزرگتر آن شناخت و معرفت
 سطح انيمتومی طوریچ ؛باشد درست اين اگر عقل با معرفت بين رابطه و عقل با باشد بينیجهان آن اسم اگر حال بينش
 کند؟ پيدا رشد عقل روز به روز و ببريم بال واقع عالم سطح تا را خود بينش و تفمعر

                                                           
 107، ص55کم خنديديد و پر گريستيد. بحار األنوار، ج دانستيدیدانم مبه خدا اگر آنچه مي - 1
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  :پاسخ

 السالم عليه بيت اهل و روايات محضر از مفصل بعد جلسه در الّلَ اءش ان که ستا سؤالی اين دکن ناتحفظ الّلَ اءش ان خدا
 است عقل همان]که[  آن درونِ  حجتِ  يک است داده قرار تجح دو انسان برای متعال خداوند که ،کرد خواهيم استفاده

 صلیا هایبخش به داريم مقدماتی مراحل از يواش يواش ما که هستند السالم عليه انبياء ]که[ بيرون در حجت يک و
 آن با دين با آن رابطه و عقل غذای و عقل تقويت هایروش ،شد خواهد باز الّلَ ءشاان موضوع که شويممی نزديک بحث

  .آينده جلسه برای آن توضيحات الّلَ ءشاان و بخونم اجمال   را روايت بنده .رسيد عرض به که مقدماتی

ِ  ِإنَّ » :فرمايدمی السالم عليه کاظم امام تَيِْن  النَّاِس  َعَلی لِلَّ ة   ُحجَّ ة   وَ  َظاِهَرة   ُحجَّ ا بَاِطنَة   ُحجَّ اِهرَ  َفَأمَّ ُسلُ  ةُ الظَّ  َفالرُّ
ا وَ  ع اْْلَئِمَّةُ  وَ  اْْلَنْبِيَاءُ  وَ   قوه با السالم معليه اوصيا و انبياء بين است جالبی بسيار سنخيت يک .1«َفالُْعُقول الْبَاِطنَةُ  َأمَّ

 همديگر تقويت با و کنندمی تقويت را همديگر لذا ،دارند واحدی سنخيت هااينچون  که دارد وجود ما در که عقل
 هميدف خواهيم تازه را اوضاع و شودمی باز عميقا   انبياء کلماتم ه عقل رشد از و کندمی رشد همچنان عقل اين که است
 کل و بودند کرده تعريف زندگی از جدایآن را  و انداختند فاصله آن از را ما که است بوده مهمی حقيقت چه دين که

 ندمبهره دين از ميزان همان به است مندبهره قلع از که ميزان هر به هرکس .است دسترس در کامال   اين با من زندگی
 .شد خواهد بحث ترمفصل وعضمو اين آينده جلسه که داد خواهند رشد را يکديگر و شد خواهد

  سؤال:

 )سؤال نامفهوم است(

 پاسخ: 

ندای  سايت به شدند عالقمند اگر عزيزان و است شده بحث ترمفصل هم جايی در و است طولنی خورده يک بحث اين
 .کنم شارها يک اجمال   و است شده باز مطلب اين جلسه تا نزدهاپ ده نيست يادم قيقا  د که بفرمايند مراجعه پاک فطرت

 به دکنمی پيدا نزول که درجه هر و دارد صعودی و نزولی حرکت يک اين ،کنيد تصور که را کمالی هر وجود عالم در
 ظلمات زا اثری که آنجايی ،دارد مطلق کمال يک نور ؛نور رماييدفب فرض مثال   ؛کندمی پيدا نمود آن ضد و مقدار همان
 آن از دباش داشته نزولی حرکت و کند پيدا نزول نور که است بنابراين که الهی اراده به و الهی اذن به اما .ندارد وجود
 داپي نمود تاريکی درجه هزار شد نازل درجه هزار اگر ؛کرد پيدا نمود تاريکی مقدار همان شد نازل درجه هر که لحظه
 . نه اينکهشودمی پنهان تاريکی درجهاين  درون در نور و شد خواهد ترقوی تاريکی نمود درجه هزار ده در .کرد خواهد

 مثال   .است او هایانت ديگر برسدکه حضيض نقطه آن به اينکه تا؛ کندمی پيدا پنهان حالت يک برود، ]بلکه[ بين از ا  ذات
                                                           

ـــولن و پيامبران و امامان ، باطنیيکی حجت ظاهرى و ديگرى حجت همانا خداوند را بر مردم دو حجت وجود دارد  -1 اما حجت ظاهرى عبارت از رس
 206، ص15، جبحار األنوار .ها استو اما حجت باطنی عبارت از عقل است،
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 درجه همان به و مقدار آن کرد پيدا نزول خدا امر به که آنجا از ؛ندارد معنا ضعف خود کمال حقيت در قدرت ،قدرت
 درتق و دارد کامل نمود ضعف يعنی ؛خود کامل نقطه تا برود طور همين و خود ضد يعنی ،کرد خواهد پيدا نمود ضعف

 مالک مرتبه يک عقل ؛است طور همين هم عقل حال ای علی .است جالبی و مهم خيلی بحث که است پنهان آن درون در
 آن رهخمي که ]است[ اسالم عليه بيت اهل و السالم معليه اوصيا و انبياء شأن در آن که است عقل مطلق کمال که دارد
 يداپ دونم او ضد مقدار آن کرد نزولی حرکت که مقدار هر ،کرد نزولی حرکت به شروع عقل خدا امر به .شوندمی حق
 است عقل ضد که است ایقوه وهم .است آمده وهم هم جاها بعضی در و اندگفته جهل را او ضد روايات در حال .کرد
 رينتپايين در عقل که کودک در لذا .بيشتراست مقدار همان به وهم نمود است پايين مراتب در عقل که مقدار همان و

 يک است شده پنهان وهم درون در که عقلی آن و دارد را نمود بالترين ،است وهم قوه که او ضد ،اوست نزول درجه
 يداپ بروز و ظهور بهتر اين باشد فراهم حرکت اين زمينه چه هر و کندمی حرکت به شروع که دارد جوهری حرکت

 هک مقدار هر .کندمی پيدا ظهور آن ثارآ که است عقل نور وقت آن رودمی کنار و شودمی پاره وهم وقت آن و کندمی
 اسب و کندمی اندام عرض وهم و جهل قوه مقدار همان ؛گردد فراهم آن برزو و ظهور و آن حرکت زمينه ندهيم اجازه
  .کندمی دوانی

 .شده است بحث هم مفصال   که دارد فرقی يک نمود با ظهور ؛است نمود اسم جااين در و است ظهور اسم جاآن در پس
 هم و هست هم سايه بگيريد نظر در را سايه يک مثال   .هست کال   ظهور در اما ،نيست هم و هست هم چيزی يک نمود در

 هچآن .کندمین پيدا نمود سايه اصال   بزنيد کنار کلی به را نور اگر شما يعنی .گيردمی نور از را خود بودن هستی و نيست
فقط  !چيزی هيچ ،دارد اصالتی نه و دارد رنگی نه و جرم نه ،است شکل يک از نمودی واقع در ،دارد شکلی يک سايه که

 .است وجود و کندمی پيدا ظهور نور اما .است وابسته نور به هم مقدار همين و يک نمود است

 هب عمل در مقدار يک که مقدماتی مراحل اين از بعد معارف مطالب در الّلَ اءش ان که است دقيقی هایبحث يک هااين 
 يک ما که است ناي هابحث اين از شود[. هدف]باز می بکنيم پيدا جدی انگيزه يک و برويم پيش الّلَ اءش ان تربيتی مسايل
 عزيز جوان اين ذهنيات در دين به که باطلی و غلط ذهنيات اين و ديواره اين و حجاب اين ؛منيک پيدا بينانهواقع انگيزه
 جدی طور هب انگيزه اين و شود باز انسان اين برای واقع عالم در نياز اين و بريزد کنار هااين که است طالب که اندبافته
 .شد خواهند باز خودشان محل در هابحث اين الّلَ اءش ان شود. ايجاد
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