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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعينَو بِْسِم اّلَله ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مِنَ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. الشيطان الرجيمِ  نَستعيُذ بِاّلَله

 ْ ــــُهمَّ الَْعِن ال د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـ د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ يَْن، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ عِصــابََة الَّتی جاَهَدِ  الُْحســَ
 ، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا  َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِهِ 

يِن ِإيَّاکَ  حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ راَ   نَعُُُْد َو ِإيَّاَک نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ بِْسِم اّلَله
الِّينَ الُْمْستَقيَم ِصراَ  الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَ   يِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

هدر   آخرين  شايد اين جلسه،شود. می ت علم مطالُی عرضقاين جلسه هم در رابطه با حقي ،بحث های جلسه قُل ی تَتِمِّ
 ی انتها.وسيع و ببحثی است  الُته موضوع علم و تعريف علم و شناخت خود علم، باشد.ها اين قسمت از برنامه ی جلسه

افکار انحرافی خطرناکی که بلکه دين را ضد  آن دهند،می نهايی که دين را در برابر علم قراردر جلسا  قُل در رابطه با آ
 در پاسخ به آنها عرض شد. مختصرا  مطالُی  دهند،می علم قرار

دهد که هنوز برای کل عالم بشريت می یاز علم هاي جالب اين است که قرآن و دين ما نه تنها ضد علم نيست بلکه خُر
و نمونه ای از اين علم مفهومی و يک مصداق  تا با يک بکوشند، بايستی خيلی زحمت بکشند،ها که انسان ناشناخته است،

 ن علم راه پيدا کنند.آشنا بشوند چه برسد که به حقيقت آ

 حواس ظاهری، ابزار تحصیل علوم نظری
ترس مقدار که در دس آنبه وسيله ابزاری است که  هااينتازه  که علم نظری است، داريم، اآلنکه ما  علومیعرض شد اين 

که اگر علم دهد می به اين نکته توجهما را و صحُت کرده  نيز از اين ابزار قرآنبرسيم. ها توانيم به اين علممی تما اس
 يد،ه ان رسيدآبه  کنيدمی غرور تصوربا همه  خيال خود،شما به و  علم است ی درجهکه پايين ترين  تجربیو  های نظری

اگر  مثل   .به کمک آن ابزار توانسته ايد به اين علوم دست پيدا کنيدابزاری است که  ی وسيلهای انسان متوجه باش که به 
علم پيدا متنوع رنگ های اين از  يک رنگ نمی توانستيد حتی به ،دبکني با همه توان تلش هرچند ،شما چشم نداشتيد

 برسدچه  با هم يعنی چه؟ها فرق بين اين صور  شکل يعنی چه؟اصل   اصل  نمی دانستيد معنای صور  يعنی چه؟ کنيد،
رای اين بابتدايی ترين راه  تحصيل کنی؛ يک علمی رابه اينکه بخواهی آن مفاهيم را با هم ترکيب کنی و در ذهنت 

 حال اين چشم را چه کسی به تو داده؟ قرآن دارد اين مطلب را برای تو باز .انجام بدهدتوانسته چشم به کمک شناخت را 
 کند.می
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 ،داديدمی مفاهيم را در قالب الفاظ ارائه ،با همه استعداد و نُوغ و همه قدر هرچند  اگر شما ابزار حَسی گوش نداشتيد،
ديگر  حس چشايی يک باباست.  ابزار مهم ينتوجه به ا. مطالب نُودامکان استفاده از اين  بسته بود،دريافت چون راه 

 شود. ت بازيبرا علومیکند می حس بويايی کمک از اين عالم برايت باز کرده،

و يک  ودشمی تو با هم ترکيبوجود دوباره در فضايی در علومی که از راه اين ابزار بدست آمده اين  اينکهجالب نکته 
وضعيت ديگر  المسه کند،می استشمامحس بويايی عطر سيب را کند. می و يک علم ديگر را برايت درست حقيقت واحد

و دومرتُه در تو علم  آيدمیعلوم تازه اين کند و می حس چشايی طعم او را درک حس بينايی صور  او را، را، سيب
ر محدوده د شما شناخت داريد،دنيايی را که حاال  ميکنی. علم پيدا واحد به يک چيز و ه نام سيبکند بمی جديدی ايجاد

 در تاريکی بود. ميزان از عالم انشناختت به هم نُود،هر کدام از اين حواس  ،حس توستپنج  اين

 عدم انحصار ابزار شناختی در حواس
پنج  اين فعل   بيچاره،و ای انسان مغرور  :دهدمی که قرآن به ما تذکر است اينجااعجاز کلم وحی  و جالب اين است،

با اين  ،است حقيقتاين حواس ابزار اين  حقيقت حس هستی که تو تو همين پنج حس نيستی،ولی  ت باز شده،يحس برا
اده سوء استفها حال اگر تو مغرور نُودی، تو خودخواه نُودی، از اين نعمت ت باز شده،ياين همه عالم براحواس ظاهری 

فهميدی می کرديم،می ت بازيبراکردی، آن ابزار و حس ديگر را می جهت توحيد استفاده درها نمی کردی، از اين نعمت
 ن دوره يک سالگی،ادر هم اينکه کودکی، مثل خود  خود  را بيچاره کردی،! عالَم يعنی چهدر عالَم چه خُر است! 

حاال که  ،با چاقو چشمش را کور کند مثل  ، درآوردکند و آن چشم تيزبينی که به او داده بوديم را در شلوغی شلوغی 
 .است ديدهمی نمی آيد که چشم داشته و بچه يک ساله يادش بينم يعنی چه؟می يادش نيست که من اوال   ،بزرگ شده

کند در ميدان یم اين شخص نابينا تعريفعالم يعنی چه؟ عالمی که ا تعريف کن! اين عالم را برای م اگر از او بپرسيمثانيا  
نمی  تعريف کند، توانيم تعريف کنيم،می عالمی را که ما نمی تواند حس پنجم ديگر ابزارش نيست، سش است،حچهار 
او از خورشيد فقط مقداری  کنيم.می کند که ما تعريفرا همانطور تعريف  آسمان و ستاره گل، دشت، معنای کوه، اندتو

 حاال بدتر اينکه خودش خودش را محروم کرده، کرده،تجاوز به حقی  شلوغی کرده، فهمد يعنی چه،می حس المسه اش
 .است خيلی خنده آور اين ديگر اين بچه مغرور است که من خيلی چيز بلدم،

ل  از کيکی از گوشهايم پرده روی گوشم و  ريختمدر بازی  آب جوش را من در بچگی شلوغ بودم، فتآقايی ميگ کي
و کرديد در بچگی می شلوغیوقتی بود شده پاره  اگر هر دو وييمگمی حاال به او شنود،می با يک گوشش کار افتاده،

 ؟توانستيد تحصيل کنيدمی کدام يک از اين علومی که االن داريد را ،يک سالگی هم بود
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 دهيم،برا حقايقی از عالم قرار ها اين را نشانه قرار بدهيم،ها اينکه ها واضحی است برای ما بيچاره نشانه های بسيارها اين
 ،ده کنيماز اين ابزار در راستای شکر الهی استفا ،تلش کنيم وسيله اين ابزار در شناخت عالمو به را به دست بياوريم ها اين

که ما در پوست هستيم، اين پوست باز تا اين مرحله  خواهدمی در به کار بردن نعمت های الهی در جايی باشد که خدا
 شود، عوالم باالتر باز شود.

 کندمی علمی که خدا معرفی
َمَة َأن  کنا لُْقماَن الْح  یَو لََقْد آتَ » فرمايد:می ؛ خود قرآنمکنيمی برای آنکه از خودمان چيزی نُافيم از قرآن استفاده

َه  َو َمْن کاشْ  َّما کشْ یْر لِل  ن ه  کشْ یْر َفإ  در هيچ آزمايشگاهی آورد که می بُينيد اين جا خداوند اسم يک علمی را 1«ُر ل نَْفس 
در دنيا نيست، در هيچ کارگاهی، هيچ دانشگاهی نيست، آن هم در چه زمانی به اين مطلب اشاره کرده! اآلن اگر تمام 
دانشمندان هم جمع بشوند و بيايند روی همين يک آيه کار بکنند نمی توانند تمام حقايقی که در آيه ذکر شده را بدست 

ا داديم به لقمان حکمت را اينکه او شکر خدا کند نه اينکه به صور  لفظی بگويد شکرا ، فرمايد: ممی آورند، خداوند
شکرا ، شکرا ؛ يعنی هر نعمتی را بشناسد که اين از خداست و آنرا همان جايی که خدا خواسته دقيقا  در همان جا به کار 

اقعيت های هستی س سيستم توحيدی آفرينش که وبُرد، يعنی يک نظم بسيار دقيق در زندگی پيدا بکند که اين نظم بر اسا
ه  »افتد؟ می است تنظيم بشود، آن وقت چه اتفاقی ََّما یَْشکُُر ل نَْفس  ن اگر اين کار را بکند، فايده اش به خودش عايد « َفإ 

 خواهد شد، استعداد های وجودی خودش باز خواهد شد.

شود، قوه مغناطيسی. حال اگر اين انسان می ای در آن ايجادافتد، يک همچون قوه می وقتی چند مولکول آهن به نظم
 عجيب و غريب با اين همه قوا که دارد، روی نظم الهی خاص که نظام آفرينش تنظيم بشود، از اين انسان چه قوايی سر

ريف بکن؟ عزند! چه خُر هايی برای انسان است! آن وقت از اين انسان که قوای ديگرش شکوفا شده بپرسيم عالم را تمی
 کند.می حاال کور ما هستيم يا او؟ او که بندگی خدا

متاسفانه دشمن خيلی ريشه دار در بدبين کردن جامعه علمی به دين کار کرده، تا ميگوييم اطاعت و عُاد ، قُل از اينکه 
ارد، به ياد يک فرد، ار دبه ياد اين قوانين دقيق آفرينش و تطُيق وجود خودش با نظام هستی بيافتد، نظامی که با آن سروک

 با ريش چنين و شرايط هيکل چنان و با سجاده و گوشه نشينی و وضعی آنچنانی ميافتد.

کند، دارد از قوانين شيمی اطاعت ميکند، برای اينکه محاسُا  درست باشد و می خب اين آقا که در آزمايشگاه کار 
دهد که می ر کارگاه فيزيک دارد محاسُا  خيلی ريز را انجامکند، دمی مسئله جواب بدهد دارد از قوانين شيمی اطاعت

                                                           
 12ما به لقمان حکمت داديم )و گفتيم:( شکر خدا را بجای آور هر کس شکرگزاری کند، تنها به سود خويش شکر کرده است. سوره لقمان، آيه  -1
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 کند، حاال اگر از خدا اطاعت کنيم بُين چهمی فلن آلياژ چنين و چنان است اين شخص دارد از قوانين فيزيک اطاعت
 شود!می

ان معنا بکنيم، آن وقت انس را درستها عوض کردند تا نگذارند برای شناخت دين ما واژهها را اين بی انصافها اصل  واژه
کند آثار را بُيند که چه خُرهايی است. خوب اين حکمت چيست که در روايا  به آن اشاره شده؟ به می اصل  بی تابی

 خوانم.می لحاظ ضيق وقت من چند تا از اين عُار  هايش را

 تعریف حکمت از منظر اسالم
کَمُة » :فرمايدمی موال علی عليه السلم ُر َعَلی اللَِّسان  الْح  ! 1«.َشَجَرٌة تَنْبُُت ف ی الَْقْلب  َو تُثْم   سُحان اّلَله

ريزد. اين سوال خيلی وقت بود می رويد و ثمر و اثر او در زبان بيرونمی حکمت، يک درختی است که در قلب انسان
را بشر ابداع کرده، يا ها آيا اين ها،غتانواع و اقسام ل ها،آزرد که به راستی اين زبان، اين همه زبانمی که ذهن حقير را
 خدا آفريده؟

دهيم، چگونه اين بشری می کنيم، عمقمی که بر روی آنها کار –داريم ها که ريشه تمام علوم را از گذشته -اين همه علوم
 است. تدوين کردهکه اين قدر جاهل بود، حتی غذا خوردنش را هم بلد نُود، چگونه اين همه زير بنای مسائل اين علوم را 

بعد از خواندن اين روايت و آشنايی با جرياناتی که درباره حکما نقل شده معلوم شد که بله در طول تاريخ انسان هايی 
متی شان باز استعدادهای حکها بودند که در اثر تطُيق زندگيشان با نظام خلقتشان که حاال ما اسمش را دين بگذاريم، اين

شود. کما اينکه در کتاب های مل صدرا نظرياتی می شود و از او به بيرون او صادرمی اال بر آنها واردميشود و علم از عالم ب
کنند، هنوز بعضی از مسائل را نتوانسته اند بدست آورند؛ اما وقتی می وجود دارد که همين االن دارند روی آنها تحقيق

کشتم می شد و هر چه خودم رامی له علمی برايم سختگويد: وقتی حل يک مسامی خوانيم،می زندگی ملصدرا را
رفتم در قم حرم حضر  معصومه می جواب را پيدا نمی کردم و هيچ استادی پيدا نمی کردم جوابش را برايم باز بکند،

کردم، با آن حال انقطاع و حال می خواندم، هديهمی کردم، دو رکعت نمازمی سلم اّلَله عليها، به حضر  عرض ادب
 شد.دلم جاری مي بريدم، بعد از نماز پاسخ آن سوال درمی آمد و از همه چيزمی ضطرار که برام پيشا

                                                           
 21. عيون الحکم و المواعظ )ليثی(، صدهد بر زبانرويد در دل و ميوه میحکمت درختی است که می -1
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شود که اين علوم با اين همه گستردگی، با اين همه ريشه های عميق تاريخی، از هزار و چند سال، دو هزار می پس معلوم
 در قلب انسان های خاصی واردها اين علوم و حکمت و چند سال پيش که مردم هنوز لُاس پوشيدنشان را هم بلد نُود،

 شد برای ديگران.می شد و پخشمی شده و از قلُشان به زبانشان جاریمی

 توضیحی دیگر از حکمت از نگاه دین
کَمُة.»فرمايد می در جای ديگر کند. در می اصل  از خزينه های عالم غيب ظهور پيدا 1«م ْن َخَزائ ن  الَْغیب  تَْظَهُر الْح 

بعضی انسان هايی که قابليت ظهور دادن در آنها پيدا شده و ازآنها جاری است. آن قدر اين علم حکمت شيرين است! 
حاال آن خرده ريزه هايش که علوم تجربی و نظری است اين قدر شيرين باشد، پس خود علم چقدر شيرين است؟ آقا از 

خواهيم و نياز همه ماست می محروم اندر محروم، از خدا ،ان محروميمگوييد؟ مگه شما خُر داريد؟ نه ما خودممی کجا
 گويد.عليه السلم دارد مي برسيم. اين شيرينی حکمت را موالها که به آن

 أثر شناخت حکمت
یاد  م نَْها»می فرمايد  ْزد  کَمَة لَْم یْصب ْر م َن اِل  اصل  بی اگر کسی يک کمی لذ  حکمت را بفهمد،  2«َمْن َعَرَف الْح 

یَاد م نَها»شود، از چه چيزی؟ می کاسه صُرش لُريز «لَم یَصب ر»کند. می تابی  هی زياد بشود!« من ا ِلزد 

یم مثل  انسان تشنه مريض بود، تشنگی نمی فهميد، عين خيالش هم نُود، حاال يواش يواش دارد طُابت ميشود، خوب
ميرد، حاال برايش يک قاشق غذا خوری شربت لذ  بخِش می ی داردبيند از شد  تشنگمی شود،می شود، اشتهايش باز

 کند.می کند؟ يک ذره بچشد، بی تابیمی کند؟ چه وضعی پيدامی فوق العاده بدهی، چه حالی پيدا

ما همچون امامی را داشته باشيم حاال بگوييم که دين مخالف علم است! به جای اين که برويم بُينيم حضر  از چه علم 
دهد دين را مخالف علم بدانيم! حضر  ميگويد اگر انسان بچشد که در اين حکمت چه خُرهايی است، می خُر هايی
 زند.می کند، خودش را اينور و آنورمی ( ول کن نيست، بی تابیلَم یَصب ر)

 نمونه کسی که حکمت را چشیده
، شيراز کجا ارس کجا! آن 3کندمی صحُتکند! در ديوانش هست که از رود ارس می جناب حافظ از چه کسی صحُت

گويند که آن زمان در آنجا يک کسی بوده، يک می زمان با آن جاده های خطرناک، با آن شرايط سخت، متخصصين

                                                           
 467عيون الحکم و المواعظ )ليثی(، ص شود.های غيب ظاهر میاز خزانه حکمت -1
 183، ص1بيرو (، ج -بحار األنوار )   هرکس که حکمت را شناخت، برای زياد شدن آن صُر نميکند. -2
 زن بر خاک آن وادی و مشکين کن نفس  بوسه       . ای صُا گر بگذری بر ساحل رود ارس     267غزل  -3
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بزرگواری بوده که حافظ فهميده بود آن شخص يک علم و حکمتی دارد، با آن سختی آمده بود آنجا و مزه اش هنوز 
 کند.می ازآن خاطره در کامش مانده بود، يادی

د، بايستی راه روشن ما باشها بُينيد دشمن چه قدر کار کرده، حکمای ما، بزرگان ما که االن زندگی آنها، کلما  آن 
، از بيخ و بن آثارش را از بين برده اند، به برکت نظام اسلمی الحمد اّلَله شرايط اين منطقه 1االن در باغ گلستان، در گجيل

ديدند، شايد ميخواسته رد بشود و برود به خانه، آنقدر می ولی در زمان گذشته اگر جوانی را در آنجاحاال خوب شده، 
 گفتند: هان تو هم گجيل بودی! می فضای بدی داشت همان جا

چرا بايست روی پيکر روحانی چنين انسان هايی چنين فضاهايی ايجاد شود و آثار آن بزرگان از بيخ و بن برچيده شود! 
یم را بايد نسل امروز متوجه باشد، برگردد به ارزش های حقيقی خودش، بيدار بشود، دشمن چه قدر جنايت داردها اين

بينيم که دشمن دارد چه می کند، بی رحم است در از بين بردن حقايق وجودی ما. وقتی ابعاد مختلف را ما دقت بکنيم
زد  »ی داريم. مطلب خيلی ريشه دار است کند! چه کار کرده و ما االن چه وظيفه سنگينمی کار  «.یَادلَم یَصب ر َعلی اِل 

کَمُة َعَلی الْج بَال  لََقْلَقَلتَْها»: فرمايدمی در يک روايت ديگر موال علی عليه السلم يعنی چه! اگر از  2«لَْو ُألْق یت  الْح 
آورد. حضر  نفرموده َجَُل بلکه فرموده جَُِال، به می کند، به جنُش درمی حکمت چيزی به جَُِال بخورد، اينها را از جا

تپه جُال نمی گويند، بلکه به کوه های خيلی ريشه دار و عميق و با هيکل، تازه نه يکی دو تا کوه بلکه جُال به لفظ جمع 
 آمده. اين حکمت چيست!

در  ده کوه را، قُول داريم. چرا؟ چوناگر به ما بگويند انرژی هسته ای آمده و کوه را منفجر کرده، يا ديناميت منفجر کر
را ها ميدان حواس پنج گانه ماست؛ اما روی کلم معصوم عليه السلم کار نمی کنيم تا بفهميم اين حرف که حکمت کوه

دهد که خودش از عالم غيب می به جنُش درميآورد يعنی چه؟ برويم دنُالش بُينيم چه خُرهايی است! اين را انسانی خُر
 آمده.

گويند آقا! اينها را در مسجد می آيدمی اسفانه اين قدر ما را به بزرگانمان بدبين کردند که تا اسمشان در محيط دانشگاهمت
، همين جاستها کنند، اينجا دانشگاه است، اينجا حرفهای اينچنينی نمی زنند، عجب! اتفاقا  جای اين حرفمی مطرح

 بايد کجا بحث بشود؟ سر کوچه بايد بحثها اتفاق خواهد افتاد. اينها اينبر اساس اسلم و اسلمی شد،  اگردانشگاه 
آورد، اين چه حرکتی است؟ خاصيت هايش می را به حرکت درها بشود؟ اگر حکمت بر کوه های عظيم بخورد اين

                                                           
 (منطقه ای در تُريز که قُر عده ای از بزرگان اهل معرفت در آن قرار داشته که در دوران پهلوی تُديل به پارک و فضای سُز شد.)ويکی پديا -1
 12، ص75بيرو (، ج -اگر حکمت به کوه ها برخورد کند، آنها را از جا ميکند. بحار األنوار)    -2
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ضع و چيست؟ چرا حضر  کوه را فرموده؟ و مسائل ديگر. در عوض يک آدم مغز الکلی عياش کثيفی، با همه سر و
کنند گردن ما به عنوان الگو! اما شخصيت اين چنينی که کلمه می وحشی گرايانه، عکسش را از آن ور دنيا آورده آويزان

 دهد، راه ميدهد، آن هم چه راههايی! چه حياتی! اين قدر ما را اينها جدا کردند.می کلمه اش دارد به ما حيا 

 ارزش حکمت
کَمة  یْسَمُعَها الُْمْؤم ُن َخیٌر م ْن ع بَاَدة  َسنَة: »فرمايدمی هپيامُر اکرم صلی اّلَله عليه و آل   1«کل َمُة الْح 

کنند به يک تسُيح و انگشتر می گيرند و مشغولمی خيلی بی انصافی است که بگويند: اگر بروی در راه های تربيتی، تو را
را زمان ها جمع کن، نکند منحرف بشوی. همه اينمانی، حواست را می و فلن ريش و گوشه نشينی و ... از همه چيز

کند و حتی صدايش به گوشتان نخورد! اين کارها مختص امروز می گفتند مواظب باشيد! جادومی گفتند،می حضر  هم
که اگر يک نفری يک کلمه، مشخص نفرموده خيلی زياد يا يک باب يا يک : فرمايدمی نيست؛ در حالی که حضر 

چيزی از حکمت فقط به گوشش بخورد، نه اينکه اين آقا يا خانم به دنُالش برود، زحمت بکشد و اين فصل، يک چيز نا
حکمت را به دست بياورد، يک جايی صحُت شده فقط گوش کرده، اين که به گوشش خورد از يک سال عُاد  بهتر 

! مساوی هم نيست، حضر  فرموده:   مومن تا اينکه يک سال عُاد  ، خيلی بهتر است برای آنخیرٌ است. سُحان اّلَله
بکند، حاال بُينيد دين مخالف علم است؟ کلم حضر  معجزه آسا است هر چه اين را باز بکنی باز هم مطلب درآن نهفته 

 است.

 بیان دیگر از ارزش حکمت
ُ ب َعبٍْد »فرمايد: می در يک روايت ديگر پيامُر اکرم صلی اّلَله عليه و آله َذا َأَراَد الَِله ن  ف ی َخیرًا َفتََح لَُه الَْعینَین  اللَّتَیَفإ 

َرت ه َما الَْغیَب ف ی َأْمر  آخ  کند؟ ماشينش، می اگر خدا اراده کند به يک بنده ای خيری برساند، چه 2«َقْلب ه  َفَأبَْصَر ب ه 
 ساختمانش، مکانش يا شهرتش را باال ميُرد!

کند. برای ما اين دو چشم مادی باز شده، اين دو می ست را بازفرمايد خداوند دو تا چشم که درون دل او همی حضر 
شود! می کند! حاال اگر آن ابزار حسی ديگر باز بشود ديگر چه خُر می ابزار حسی باز شده، اين همه عالم را دارد منعکس

 اين خيلی مطلب واضحی است، تناسب ساده رياضی است.

                                                           
 172، ص 74بيرو (، ج -بحار األنوار)  اگر مومن کلمه ای از حکمت را بشنود، برای او از عُاد  يکسال بهتر است.  -1
ار آخرتش ک. پس زمانی که اراده کند خداوند خيری را برای بنده ای، دو چشمی را که در قلُش هستند برای او باز ميکند تا به وسيله آن دو، غيب در  2

 240، ص1صال، جالخرا بُيند. 
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رسيد، حاال اگر با ماشين می اين جا به فلن شهر برويد، در عرض يک ساعتبرای مثال فرض بفرماييد اگر شما پياده از 
شود؟ خيلی واضح است ديگر! می شود. حاال اگر با هواپيما برويد چهمی با سرعت صدوهشتاد برويد واضح است نتيجه چه
 ابزار هر چه قويتر آثار آن شگفت انگيزتر است.

زندگی ا  پيش آمده. يک ميکروسکوپی اختراع شده، يک خرده ديدمان  اين دو تا چشم باز شد بُين چه اتفاقی در
عميق شده، چه اثراتی بر زندگی بشر گذاشته! يک تلسکوپی اختراع شده و محدوده ديدمان را باز کرده چه اتفاقی در 

ايد: آن وقت فرممی افتد؟ حضر می زندگی بشر شده! حاال آن دوتا چشمی که در قلب توست اگر باز بشود چه اتفاقی
کند، ديگر از اين گرفتاری های خسته کننده ی يک مشت اصطلحا  که برای می است که انسان به عالم غيب راه پيدا

 کند.می دهد نجا  پيدامی فهم و انتقال آنها با هم مسابقه

 عدم منافات حکمت با علوم متداول
گوييم که به دنُال می در طول هم هستند. ما وقتیها م نيست، ايندر عرض هها بايد باشد، اينها اين طور نيست که بله اين

در عرض هم ها گذاريم، اينمی گذاريم، اسب را کنارمی هواپيما هستيم به معنای اين نيست که ديگر ماشين را کنار
ه آن روستا، از اين قله بنيستند، در طول هم هستند، انسان احتياج دارد به همه آنها. من وقتی بخواهم از اين روستا به آن 

قله بروم، ديگر با هواپيما نمی توانم بروم با ماشين هم نمی توانم بروم، آنجا من نياز دارم که با اسب بروم. اسب را کنار 
نمی گذاريم. اگر بخواهيم از اين شهر به آن مزرعه بروم با هواپيما نمی توانم بروم بايستی موتور داشته باشم، در عرض 

شود انجام می ند، اما در طول هم نياز ماست، اين طور نيست که من با همان اسب بروم کاری را که با هواپيما انجامهم نيست
بدهم، اين از نظر عقليی کار شايسته ای نيست. اين نمی خواهد بگويد که علم منطق را کنار بگذار، قوانين برهان را کنار 

م استداللی را کنار بگذار، علوم عقل را کنار بگذار، نه اتفاقا  خيلی از روايا  بگذار، قضايای منطقی را کنار بگذار، علو
 دارد.ها و آيا  داريم که بر اساس قوانين علم منطق، برهان و استدالل

 می فرمايد انسان بايد از همين جا شروع بکند تا بيايد به آن مراحل باال برسد. اتفاقا اسلم خيلی اهميت فوق العاده ای به
ما علومی ها اين علوم داده، اصل اهل بيت عليهم السلم اين علوم را خودشان برای شيعيانشان جاری کردند. در حوزه

ذارد، را نمی خواهد کنار بگها داريم که روی همين مسائل استداللی برهانی بحث ميکنند که شايد در جايی نُاشد. اين
ها و سفسطهها گويد: انسان که گرفتار اين استدالال  و برهان و مغلطهمی کند،می را برای ما مشخصها اما جايگاه اين

خواهيد حق را پيدا کنيد؟ موضوع حق را پيدا کنيد، در مسائل سياسی راه درست را پيدا کنيد، می ميشود آخرش، برای چه
می گمميايد و تو را گرفتار و سردرگيج نمانيد، در مسائل زندگی راه را درست پيدا کنيد، در پيچ و خم هايی که فتنه 

می را نشانها خواهيم دو چشم ديگر که عمق دارد و حقيقتمی کند، راحت باشيد، در تشخيص حقايق باالتر. ما فقط
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کند، فريب فريُکاری اين را نخوريد می را متوجه باشيد تا يک منافقی آمد بشناسيد دارد نفاقها دهد، باز شود تا باطن آن
بخواهد يک سفسطه ای بکند، يک شُهه ای بياندازد، قشنگ برايت واضح باشد که دارد چکار ميکند. مطمئن تا يکی 

ديگر،  شما با ابزار و بينش «َفآَمَن ب الَغیب  َعَلی الَغیب»خواهيم آن دو تا چشم را باز کنيد، می زندگی بکنيد. خب ما
 بينی که چه خُر است؟می ابا آن فرمول های غيُی، آن غيب که برايت پنهان است ر

آشنا باشد، با دانستن دو تا فرمول، خودش را گم نمی ها اين نياز حقيقی همه ماست، اين علومی است اگر کسی با اين
برد، نه اينکه خيال کند می کند، پز نمی دهد، ادعای برتری جويی نمی کند، ادب و تواضع و ارزش انسانی اش را باال

 ق باز بشود اين آثار را خواهد گذاشت.خُری شد. اگرآن حقاي

 چند مورد از علومی که در قرآن آمده است
ُ م ْن َشی»فرمايد: می خدای متعال در قرآن ماوات  َو اْْلَْرض  َو ما َخَلَق الَِله   1«ءٍ َأَولَْم ینُْظُروا ف ی َمَلکوت  السَّ

ديدی که چه خُر است، حاال که اين چشمت باز شد و بينی اگر چشمت نُود اين را هم نمی می ای انسان اين آسمان که
توانی بُينی. آن چيست؟ ملکو  اين هاست. اگر آن چشم باز بشود، می بينی بدان که از اين عميق تر را هممی اين را

هر چيزی زمين، ملکو   ها،ملکو  آسمانها آيا اين «َاَولَم ینظروا»فرمايد می بينيد، اين را قرآنمی راها ملکو  اين
 را تماشا نمی کنند!

دهد که هنوز ما، مثل کودکی هستيم می خواهد بکشاند؟ از علم هايی به ما خُرمی قرآن زندگی انسان را از کجا به کجا
کند؟ در عالم کودکی خودمان، يک بادکنکی دستمان ميايد می در گهواره، حتی نمی شنويم درباره ی چه چيزی صحُت

 دهيم بُينيد بادکنک من را، بُين چطور بازیمی کنيم و ای بسا به بچه های ديگر پز هممی زندگیکنيم و با آن می کيف
کنی با يک می که با آن بازی یکه يک علمی است که اسمش را فيزيک گذاشته اند. اين بادکنک کنم. نمی شنودمی

يعنی ها نمی فهمد که اين حرف سری قوانين فيزيکی درست شده، با يک سری قوانين شيمی درست شد، اين کودک
چه؟ يک سری قوانين رياضی در اين به کار رفته يعنی چه؟ اين اصل  در بازی خودش مشغول است. علمش فقط همين 

 مقدار است.

َاَولَم یَنُظُروا ف ی َمَلکُوت  »فرمايد: آيا اين آسمان و زمين و همه چيز، تماشا نمی کنند ملکو  اينها را. می قرآن
ُ م ن َشیء َماَوات  َو اِلَرض  َو َما َخَلَق الَِله توانيد ملکوتش را بُينيد. می هر چيزی که خدا آفريده، هر شيئی را« السَّ

                                                           
 185اند؟سوره اعراف، آيه ها و زمين و هر چيزی که خدا آفريده با تأمل ننگريستهآيا در ]فرمانروايی و[ مالکيت ]و ربوبيت[ بر آسمان -1
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، تمام دنيا را بگرديد بُينيد علم طب، علم صنعت به جايی رسيده که اين می اين علم را قرآن فرمايد وجود دارد. بسم اّلَله
 علوم را کشف کند؟ 

ُ یا عیَسی ابَْن َمْریَم اْذکْر ن ْعَمتی َعَلیک َو َعلی »فرمايد: می ره حضر  عيسی عليه السلمقرآن دربا ْذ قاَل الَِله إ 
ْذ َأی کَمَة َو التَّْوراَة  ْدتُک ب ُروح  الُْقُدس  وال َدت ک إ  ْذ َعلَّْمتُک الْکتاَب َو الْح  تُکلُِّم النَّاَس ف ی الَْمْهد  َو کْهاًل َو إ 

ْذنیَو اْل   ْذنی َفتَنُْفُ  فیها َفتَکوُن َییرًا ب إ  یر  ب إ  َِّ ین  کَهیةَة  ال ِِّ ْذ تَْلُلُق م َن ال  اين چه قوه ای است؟ 1«نْجیَل َو إ 
 چه چيزی؟ از تو کندمی داين قوه بُين چه کار دار، «ب ُروح  الُْقُدس   کْدتُ یأَ » اين دنيا درشناخته  چه کسیاين قوه را 

 به تو خورد گهواره برايت محل تکلم شد. همچون صحُتتا اين قوه  «تُکَلُِّم النَّاَس ف ی الَْمْهد  َوکَْهالً » درست کرده؟
ین َو » .کندمی انگار او دارد صحُت ن تجربيا  و علومی که پيدا کرده،آ با که يک پيرمرد، کندمی ِِّ ْذ تَْلُلُق م َن ال إ 

ْذن ی  یْر ب إ  َِّ ْذنی اً َفتَنُفُح ف یَها َفتَکُوَن َییْرکََهیْةَة  ال به  مشت گل را برداشتی، يکآن قوه،  ای عيسی تو به برکت «ب إ 
علم به  در کجای دنيا !بسم اّلَله  پرواز کردن.به شروع کرد  ،شد يک پرنده واقعی ،به آن دميدیتا  صور  پرنده کردی

 ن ما،انصافا  دي ،هستند مورد قُولها الُته اين ؛کرده پرغرور و دبدبه اش دنيا را  د،کننمی ک ربا  درستي نجا رسيده؟آ
 اما دين ما برند،می را در راه شيطان به کارها علت اين است که ديگران اين ارزش قائل است تا ديگران.ها بهتر برای اين

 ،کنندیم درستها ا برای کشتن انساننرژی هسته ای را هانآ فرقش اين است. ،گويد اينها را در راه خدا به کار بُريدمی
 ان درستماهواره را برای نابود کردن همه بشريت از حقيقت خودش آنها ما انرژی هسته ای را برای زنده شدن انسان ها.

ها نآاما ما علم هايی در آيا  و روايا  داريم که هنوز فهم ؛ کنيم برای رشد انسان هامی ما ماهواره را درست ،کنندمی
 .آن و پرواز کندبدمد درو  به شکل پرنده عالم که گلی را درست کنداين  در کسی را پيدا کنيد ميسرنيست.ها برای انسان

الم اين ع ؟چه زود استخوان بندی شددرست شد؟  چه زود سيستم مغز؟ لحظه چه جور بال پرواز درست شد يکدر  آخر
 ملکو  چه حکومتی بر اين عالم دارد؟

تازه  ،کشدمی چند ماه طول ،که با خاک مخلو  شده را جدا کنيد شما اگر بخواهيد يک ميليون براده های آهن ريزمثل 
 چرخدمی مغناطيسی چيست که تاقوه  اين نيست که خاک است يا اره چوب است. معلوماصل  هم ندارد،الزم را دقت آن 

ومتی چه حککه خدا به حضر  عيسی داده اين قوه  برداشت و صاف کرد و گذاشت کنار.ها در عرض نيم دقيقه همه اين

                                                           
خشيدم،که القدس توانايی ب ]ياد کنيد[ هنگامی که خدا فرمود: ای عيسی بن مريم! نعمتم را بر خود و بر مادر  ياد کن، آن گاه که تو را به وسيله روح -1

سخن گفتی، و آن گاه که تو را کتاب و حکمت و تورا  و انجيل آموختم، و هنگامی  سالی ]به وحی[  ه به اذن کبا مردم در گهواره ]به اعجاز[ و در ميان
و کور مادر زاد و شخص پيس را به اذن من شد، ای زنده میدميدی و به فرمان من پرندهساختی، پس در آن میای به شکل پرنده میمن از گِل، مجسمه

 110، آيه آوردی. سوره مائدهدادی، و زمانی که مردگان را به اجازه من ]زنده از گور[ بيرون میشفا می
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يک  .هری شدخُ فکر ميکنيم يک قوه مغناطيسی کشف شده، کشف نشده.ها اينها بر عالم ماده دارد که هنوز برای انسان
 اين از خود باختگی ماست. کنيم برای خودمان.می غرب را بت ،کنيم برای خودمانمی کشف شده، آنرا بتقوه جاذبه 

که ما يک قوه هايی داريم که اگر گويد می قرآنبلکه قوای مختلف.  نه اين يک قوه، را داری،ها تو اين گويدمی قرآن
. باذنیشود، منتها می کند و رگ و سيستم و عصُی و همه چيزش درستمی در گل اثردر جا بتواند ارتُا  پيدا کند، 

ْذن ی» اش مشکل ما و دنيای غرب است. باذنی ُج الَْموتَی ب إ  ْذ تُْلر  ْذن ی َوإ   .«َوتُبْر یُء اْلَکَْمَه َواْلَبَْرَص ب إ 

 ! جمع  همهکه د کنمی اعلم ددنيا دار هب !معجزه است کند؟می چه حقايقی رابيان دقرآن دار مرده را زنده بکنيد،بسم اّلَله
 ريد.وبيا قرآنيد يک آيه مثل وبش

 الطاهرين. همحمد و آل علی صلی اّلَله و
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