
 بسم هللا الرحمن الرحیم  

 چکیده 

  یکی از موضوعاتی که بعنوان یک بحث بنیادی در مقوله مدیریت راهبردی الزم به بررسی است موضوع معرفت شناسی

است زیرا که این  موضوع در محوریت اصلی "تصمیم گیری" که از ارکان مبحث مدیریت و تدبیر و تدبر در مسائل  

 کالن، بلند مدت ، عمده و تعیین کننده جامعه به شمار میرود نقش بسزائی دارد . 

تن پایاننامه اینجانب تحت عنوان چنانکه قبال به استحضار رسیده است این سلسله مقاالت به دنبال مقاالتی که مستقیما از م

"الگوی مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزشهای اسالمی " تقدیم گردیده است ، صرفا به منظور ذکر آیات و منابع قرآنی که 

در مباحث پایاننامه با همین عناوین به آنها تکیه شده و مورد ارجاع قرار گرفته است  ایفاد میگردد که در قالب مقاالت 

مروری" می باشند و لذا دارای نکات نوآورانه و تحلیلی از طرف نویسنده نیست و تنها به ذکر عین تفاسیر در   "ترویجی

 مورد آیات میپردازد و فقط تالیفی از موضوعات زیر مجموعه ی موضوع اصلی را به همراه ارائه می نماید .

ه مفاهیمی است که در یک فرایند تصمیم گیری مطرح می مفاهیم مختلفی که در این مقاله بدانها اشاره شده است شامل  کلی

باشد که الگوی آن قبال در پایاننامه برای اولین  بار توسط اینجانب ارائه گردیده است  و اکنون استنادات قرآنی آنها به 

 ترتیب از ساده به پیچیده تر آورده شده است . 

 این عنوان از مقاله در دو قسمت تهیه شده است .

های مقاالت نیز نتیجه گیری مختصری بعنوان جمع بندی نکات مذکور و تبیین ارتباط موضوعات جزئی با مبحث  در انت

 اصلی تقدیم شده است . 

 واژه های کلیدی 

 ،... فکر ،وهم ال،یفهم، درک، خ ق،یعلم ،شناخت، تصور، تصدمعرفت، شناخت، تصمیم گیری، مدیریت، 

 علم 

موضوع شناخت در انسان مفهوم علم و آگاهی است . امام راحل )ره( در کتاب چهل حدیث  از مفاهیم اصلی در بررسی 

 نقل می فرمایند که :

  شـد  کـه مـعـلوم بـوده و نـسـیـان را شـد، وچـیـزي  به اوحـاصـل شـد،گـویـندعلم مـتـعـلق بـه آن کـه ابـتـدائا ادراك را چـیـزي

 که متذکر اکـوان جهت عارف گوینـد شـد. و عارف را از آن حاصل مـعـرفـت بـه آن شد، گوینـد و ثـانیا مورد ادراك

ذر هسـتند،    تذکر عالم مـدعی سـلوك از اهل شود. و بعضـی خود طبیعی و نشـئه ســالفـه و نـشــآت ســابـقـه بـرکـون مـلکی

سابقه   شد، متذکر عوالم برداشته لکسا چشم است از پیش حجاب طبیعت که موجب این غفلت و نـسـیـان اگر گویند و

 .میشود



  خـدا، آن خـدا را بـه  مـعـرفـت مـا اســت کـه مـعـنـی آن چـنـان عـلیـه ، فـرمـوده . وحـاصـل هللاا صـدوق، رضـوان شـیـخ

 واهب آنهاست   تعـالی خـود بـشــناسـیم،حق را به عـقـول حـق است که اگر مـا

خود   قرار داده ، و اگر به نفوس فرموده وحجت آنـها را بعث حـق السـالم ، بـشــنـاســیـم، علیهمو اگر به انبیا وحجـج، 

است   آن  فرمودند. و آن اشاره به آن جـنـاب صـدرالمـتـاءلهین  اسـت کـه )ســوم ، آن  1226آنهاست .)  خالق بشناسیم،خداوند

تـنـزیـه و   طریق است ، و دوم عرفـان  ه مشاهـده وصـریحب دو نـحـوه اســت : یـکی تـعـالی  مـعـرفـت حـق که طریق

دوم را   جـهــت طریــق  انـبـیـا وکـمـل، از ایـن نـیـســــت ، مـگـر بـراي مـمـکـن طـریـقـه اول  اســت . و چـون تـقـدیـس

و   حدیث شریف جزو را کلینی شیخ کالم بر آناست که مـبـنی تفسـیر ایشان و این) 1227).فرمودنــد. ـ انتهی  درحـــدیث

  اسـت کـه  چـهـارم ، آن حضـرت امیرالمؤ منین، علیه السـالم ، دانسـته اند. تفسیرحضرت صادق، علیه السالم ، از کالم

و  مـاهیتی هر موجودي است که از براي ایـن  آن فـیـض، عـلیـه الرحـمـۀ ، تـفـسـیـر فـرمـودنـد. وحـاصــل جـنـاب مـحـقـق

  الربی لی ت (، و مـاهیت اشـیاء عبـارت از تعینات نفسه و وجهه ذاتیه آنهـاست ، و وجود آنها عبارت ازجهتیوجودي)اس

وجهات تـعـیـنات اشـیاء و   نظر به ماهیات کند و قوه اشـیاست . پس، اگرکسـی قوام ذات وظهور آثار وحول است که به آن 

و   علم  حق، عالـوه آنکه این را به اشیا شـنـاخـتـه نـه بـه حق شناسـند،را ب حق حق و افتقار آنها به جهت امکان از بخواهد

شده   و اشاره به آن هللاا، میباشـد وجهات یلی هللاا جهات وجودیه ،که وجهه الی اگر به کسبی. ولی است نه فطري معرفت

  )الی 1229وجـهـه .) اال  )کـلشـیء هـالـک1228:)و بـقـوله  کـنـتـم اءیـنـمـا است در آیـات شــریـفـه بـقـوله : هـو مـعـکـم

 معلوم است که به نظر نویسـنده رسـیده است . و آن  شـناخته . پـنـجم، احتمـالی حق را به را بـشناسـند،حق غـیـر ذلـک،حـق

  حق ذات مقدس اي اســت که از بر ایـن  اســمـاء وصــفـات مـقـرر اســت . و آن کـه در عـلم   مـقـدمـه از تـذکر یک شود پس

  کـه بـه .حـیـث هـی مقررشده : یـکـی، اعـتـبـار ذات مـن اصـطالحی  هر اعتباري است که براي اعتباراتی و عال جل

عـرفـا و    او نـیـســت ، و دســت آمـال بـراي  و رســمـی اســـم و هـیـچ  مـطـلـق اعـتـبـار ذات مـجـهـول حـســـب ایـن

مـغـرب   اربـاب مـعـرفـت بـه عـنـقـاي در لسـان  از آن کـوتـاه است . وگـاهی ولیـا از آنآرزوي اصــحـاب قـلوب و ا

  اءنـه قـیـل  شـده : روي تعبیر به عمـاء یـاعمی )و گـاهی 1230تـعـبـیـرشــده : عـنـقـا شکـارکس نشود دام بـازگیر.)

تعـبیر به غیب  )وگـاهی 1231عمـاء.)  الخلق؟ قـال: فی ـخلـق اءنی قـبـل ربـک عـلیـه و آله : اءیـن کـان  هللاا للنـبـی،صــلی

  اي رحمۀهللاا علیه مرکز تحقیقات رایانه خمینی حدیث امام شرح اربعین /شـده است و غیر اینهـا الغیـوب و غیب مطلق
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کند؛ وقتی مسائل تاریخی را  مبدأ و منتهای این دوتا مسئله را هم ذکر می کندقرآن کریم. وقتی مسائل علمی را مطرح می

کند؛ یعنی  کند؛ فرق علم با قرآن این است که علم در سیر افقی اشیا بحث میکند آغاز و انجام اینها را هم ذکر میطرح می

چند میلیون سال قبل، فالن صورت بوده  های خاک،های کوه, این رده کند که این َردهچنین بحث میشناس فقط اینیک معدن

شود علم, کشاورزی ایشان همین است, دامداری ایشان همین شود؛ این میچنان میچنین شده است، بعد آن است، بعد این

کند؛ اما چه کسی کرد و چرا کرد، است, طّب ایشان همین است و امثال آن. علوم تجربی اصوالً در سیر افقی اشیا بحث می

کند؛ چه درباره علوم تجربی نظیر معادن, چه درباره وم اصالً مطرح نیست. قرآن کریم همه اینها را مطرح میدر عل

فرماید  کند؛ میکند، اول و آخر این کارها را هم بازگو میکشاورزی, چه درباره دامداری که این خطوط کلی را تشریح می



چنین است یک موّرخ و  ارها را کرده است. درباره تاریخ هم اینخدا این کارها را کرده است و برای فالن هدف این ک

کردند، بعد جالی وطن کردند، دیگران آمدند، این سرزمین گوید قومی در آن سرزمین زندگی مینگار و گزارشگر، میقّصه 

ا گروه دیگر جای اینها را پر  را گرفتند و آباد کردند و مانند آن؛ اما چه کسی اینها را بیرون برد, چرا اینها ویران شدند, چر

دهد؛ یعنی به این تاریخ،  کند این را روح میکردند، این دیگر در علم تاریخ نیست. قرآن کریم وقتی این قصص را تعریف می

وِلی  ﴿فَاْعتَبُِروا یَا أُ  فرماید:دهد که خدای سبحان این گروه را ویران کرد و گروه دیگر را به جای او نشاند میاین روح را می

باشد یا   چنین نیست که مخصوص سرزمین حجاز و جزیرةالعرب؛ شما عبرت بگیرید! این یک اصل کلی است. این اْْلَْبَصاِر﴾

چنین نیست؛  اختصاصی به قوم یهود داشته باشد، آن نژاد یا زبان و زمان دخیل باشد یا آن زمین خصوصیّتی داشته باشد، این 

توانست عبور بکند، آنها پابند داشت انسان نمیخصوصیّت زبانی, زمانی, زمینی هیچ کدام از اینها نقش ندارد، اگر نقش می

گونه از امور حاکم است که از زبانی به زبان دیگر, از زمانی به زمان دیگر, از زمینی به زمین بود. فرمود روحی در این

 /حشر/تسنیم 3قسمت/شود عبور کرد.دیگر, از قومی به قوم دیگر می

 علم و جهل  

جهل آن است که صورت ذهنی مطابق با خارج نباشد. کذب آن است که گزارش خبری با مخبرعنه مطابق نباشد. اگر  

 /منافقون/تسنیم2قسمت/گزارش خبری راجع به خارج است و مطابق با خارج نبود، این خبر کذب است

به خدا و قیامت ایمان   شود؛ وقتی به اینها گفته می﴿َو إِذَا قِیَل لَُهْم آِمنُوا َکَما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَنُْؤِمُن َکَما آَمَن السُّفََهاُء﴾ فرمود:

 سفیه اینها. هستیم منّورالفکر هستیم روشنفکر ما هستند الفکرضعیف باشندمی افتادهاند عقبگویند اینها که مؤمنبیاورید، می

داند، این میداند، سفاهت ن را ـ معاذهللا ـ ارتجاع میدی که  کسی بدهیم؟ انجام سفیهانه کار چرا ما. هستیم عاقل ما هستند،

شود آورد باطناً کافر است، این میدیگر اّول ایمان و بعد کفر نیست، این از همان اّول کافر است؛ منتها لساناً ایمان می

خص کرده است ، قرآن کریم عقل و سفه را مش﴿َو إِذَا قِیَل لَُهْم آِمنُوا َکَما آَمَن النَّاُس َقالُوا أَنُْؤِمُن َکَما آَمَن السُّفََهاُء﴾ نفاق.

﴿َو َمْن یَْرَغُب َعْن  نمونه عقل را انبیا دانستند، روش وجود مبارک ابراهیم خلیل)سالم هللا علیه( را عقل دانستند بعد فرمود:

کسی که خود را نشناسد سفیه است. یک بیان لطیفی سیدنا االستاد)رضوان هللا علیه(   [2]؛ِملَِّة إِْبراهیَم إِالَّ َمْن َسِفهَ نَْفَسه﴾

﴿الَ  این حدیث نورانی به منزله عکس نقیض آیه سوره »حشر« است. [4]،»َمْن َعَرَف نَْفَسهُ فَقَْد َعَرَف َربَّهُ« که [3]دارد

َ َفأَنَساهُْم أَنفَُسُهْم﴾تَُکونُوا َکالَِّذیَن  رد، کیفرش این است که خودش را فراموش اگر کسی خدا را فراموش ک [5]،نَُسوا َّللاَّ

کند به فکر همه چیز هست مگر به فکر خودش. به فکر ساخت و ساز هست به فکر خوردن هست به فکر لذت و عیش و  می

آیم، کجا  پوسم، من با مرگ از پوست به درمینوش است؛ اما به فکر خودش نیست که من چه کار باید بکنم؟ من که نمی

َ﴾  این به فکر همه چیز است مگر به فکر خودش. پس خواهم بروم؟می ، اگر کسی ـ خدای ناکرده ـ ﴿الَ تَُکونُوا َکالَِّذیَن نَُسوا َّللاَّ

، بدترین خطر این است که خدا اینها را از یاد خودشان  ﴿فَأَنَساهُْم أَنفَُسُهْم﴾ راه خدا را فراموش کرد، کیفرش این است که

 /منافقون/تسنیم 2قسمت /شان نیستند.برد، پس اینها به یاد خودمی

های قبل هم داشتیم این علمی که ما داریم فقط مسائل مفهومی است چیزهایی را  خواهید این است، چون در بحثاگر علم می 

کند و اگر در نویسیم. این یک مقدار الزم است ولی مشکل را این حّل نمیگیریم درس و بحث داریم، کتاب هم مییاد می

شود عالم عادل. علم با عدل موفقیت  که زدیم ما نیروی عملی ما فعال باشد که حرف علم را گوش بدهد، آن وقت میمثالی 
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»ُربَّ  اصرار وجود مبارک حضرت امیر این است که بعضی از علما کشته جهل خودشان هستند: نهج البالغه هست. در

مرحوم کلینی)رضوان هللا تعالی   کافی علم دشمن ندارد، عقل دشمن دارد. شما ببینید همین کتاب [27]َعاِلٍم َقْد قَتَلَهُ َجْهلُهُ«

کند، با می است. با علم کسی مخالف نیست، با عقل که علم را پیاده [28]ین بخش اّول جلد اّول »کتاب العقل و الجهل«علیه( ا

کند، با آن مخالف است؛ لذا کتاب ایشان به نام »کتاب العقل و الجهل«، است، آن کتاب بعدی ایشان »کتاب  اخالص عمل می 

العلم« است. علم مقابل ندارد، دشمن ندارد. عقل است که دشمن دارد، »کتاب العقل و الجهل«. در بیانات نورانی حضرت  

، یعنی این بلد است، او مار و عقرب را «[ اَل یَْنفَعُهَو ِعْلُمهُ َمعَهُ ]لَْم یَْنفَْعهُ  اِلٍم قَْد قَتَلَهُ َجْهلُهُ »ُربَّ عَ  دارد که نهج امیر در

بیند ولی ویلچری است مرتّب به او عینک بدهی، تواند فرار بکند. شما ببینید کسی که مار و عقرب را میبیند، اما نمیمی

بین بدهی، او مشکل دید ندارد. مدام شما آیه بخوان، روایت بخوان، ، میکروسکوب بدهی، ذّرهدوربین بدهی، تلسکوب بدهی

او مشکل فهم ندارد. آنکه باید عزم داشته باشد آن بسته است. یکی از مشکالت اصول ما این است که تمام تالش و کوشش را 

آید، نسان تالش و کوشش بکند چیزی گیرش نمیبزرگان ما کردند که بین اراده و طلب چه فرق است؟ بر فرض که هم ا

های کور فراوانی دارد انسان  است که گره هستند، مثل آن مثال معروفی که یک کیسه برای اینکه هر دو در یک وادی

مقداری را با دست مقداری را با دندان این گره را باز کرد، ولی کیسه خالی است سرش محکم بسته است. چقدر تالش و  

که علمی است و اثربخش هستند. آن شده که ما ببینیم بین اراده و طلب چه فرق است! همه اینها در وادی عقل عملی کوشش 

کند؟  شود که آدم عالم است و معصیت میبخش است این است که چه فرقی بین علم و اراده است؟ چگونه میاست و حیات

شود تر. چگونه میدی عقل عملی هستند حاال یکی شدیدتر یکی ضعیفاین باید حّل بشود و گرنه اراده و طلب هر دو در وا

کنیم؟! این باید حّل بشود، این باید در اصول گفته بشود. همین طور که روزانه وقتی استاد  دانیم و معصیت میکه ما می

بیند، ولی  و عقرب را میکند. مار شود که آدم علم دارد، ولی عمل نمیگوید به هر حال در آدم اثر دارد. چگونه میمی

 ویلچری است.

»َما  کند؛ آن عقل عملی که، چرا؟ چون علم که کار نمی«[ اَل یَْنفَعُهَو ِعْلُمهُ َمعَهُ ]لَْم یَْنفَْعهُ  »ُربَّ َعاِلٍم قَْد قَتَلَهُ َجْهلُهُ  فرمود:

ْحَمان َو اْکتُِسَب بِِه اْلجنان« ِ ِمْن ُسبَاتِ  کند او ویلچری است. بعد فرمود:کار می ]29[،ُعبَِد بِِه الرَّ این   ]30[؛«اْلعَْقل »نَعُوذُ بِاَّللَّ

وز تعطیلی است، سبت  ای رگویند یعنی تعطیلی. شنبه را روز سبت گفتند به زعم عدهُسبات با »سین« »یوم السبت« که می

ِ ِمْن ُسبَاتِ  بریم از اینکه عقل یک ملت بخوابد!یعنی تعطیل. عرض کرد خدایا! ما به تو پناه می ، برای «اْلعَْقل »نَعُوذُ بِاَّللَّ

اگر از اسارت هوس دربیاید  [31]؛»إِذَا َخَرَج ِمْن أَْسِر اْلَهَوٰی« دهدای که نوشت فرمود عقل شهادت میعثمان حنفی آن قباله 

لَی ذَِلَک اْلعَْقُل إِذَا َخَرَج ِمْن أَْسِر »َشِهَد عَ  کند.هایی که من گفتم را تصدیق میویلچری نباشد دست و پایش آزاد باشد این حرف

 ؛ از اسارت هوی دربیاید.اْلَهَوٰی«

کنند؟ ها کارمان خواندن و باسواد شدن است؛ اما چرا در ما کسانی هستند که عالماً گناه میبنابراین ما در حوزه و دانشگاه

ما آن راه عملی، چیزی که به هر حال انسان حاال جهنم را  [32]برای اینکه »گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست«!

رت منجی است. فرمود این کار را شما انجام بدهی، اگر عالم باشید. بیند، الاقل اثر جهنم در او ظاهر بشود، این کار تجانمی

منظور از عالم؛ یعنی علمی که با علم همراه باشد و گرنه ـ خدای ناکرده ـ علمی که با عمل همراه نباشد گاهی به صورت  

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم یَْحِملُوَها َکمَ  کند:حمار ذکر می اسرائیل  کند کلب بنیگاهی مثل کلب ذکر می [33]،ثَِل اْلِحَماِر﴾﴿َمثَُل الَِّذیَن ُحم ِ
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ب دارد، عمل است. گاهی انسان بار کتاها برای کیست؟ برای عالم بیاین مثال ]34[، أَْو تَتُْرْکهُ یَْلَهْث﴾﴿إِن تَْحِمْل َعلَْیِه یَْلَهثْ  که

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم یَْحِملُوَها﴾ فرمود او مثل حماری است که  ، این برای علمای یهود است، این برای افراد عادی که نیست.﴿ُحم ِ

»أَُعوذُ بَِک ِمْن ِعْلٍم اَل  پس آن تجارتی که اثر دارد این است که گاهی در نماز، گاهی بعد از نماز، در تعقیبات،

»أَُعوذُ بَِک   نافع نیست؟رود. کدام علمی است که علم »ال ینفع« مثل ِسحر و جادو اینها که کسی دنبال اینها نمی [35].«یَْنفَع

داند که چه چیزی واجب است و چه ، این همان علم است؛ یا آدم می«ُُ َو قَْلٍب اَل یَْخَشع ... َو نَْفٍس اَل تَْشبَع ِمْن ِعْلٍم اَل یَْنفَع

بخوانید، در کند. در تعقیبات نماز گفتند چیزی حالل است، این علم نور است، چراغ دارد، ولی برابر چراغ حرکت نمی

»أَُعوذُ بَِک ِمْن ِعْلٍم  قنوت گفتند بخوانید، از خدا بخواهید مخصوصاً بعضی از نمازها مثل نماز عصر در تعقیباتش این است:

 ، اینها اثر دارد.«ُُ َو َقْلٍب اَل یَْخَشع ... َو نَْفٍس اَل تَْشبَع اَل یَْنفَع

﴿یَْرُجوَن تَِجاَرةً لَن   گردانند. اینها هستند کها به شما برمیفرمود این تجارتی است که عوض و معّوض هر دو ر

یک؛   ]37[﴿َفما َربَِحْت تِجاَرتُُهْم﴾ ها دائر است؛ فرمود اینهائر است، بعضی از تجارتها بابعضی از تجارت ]36[،تَبُوَر﴾

میوه ندهد گوییم سرزمین بائر؟ این سرزمینی که ما به کدام سرزمین می [38]،﴿َو ُکنتُْم َقْوماً بُوراً﴾ فرمود: درباره گروهی

﴿َو ُکنتُْم قَْوماً   گوییم بائر است. فرمود این ملّت، ملّت بائری است. این قوم، قوم بائری است. این »بور« جمع بائر است.می

لَن   ﴿یَْرُجوَن تَِجاَرةً  ، اما یک عده﴿ما َربَِحْت تِجاَرتُُهْم﴾ ، ملت بائری است، ملّتی که میوه ندهد ملّت بائر است. یک عده همبُوراً﴾

؛ این تجارت همیشه دائر است، هرگز بائر نخواهد بود. این باغ باغ بهشت است در دنیا و آخرت، هرگز این باغ بائر  تَبُوَر﴾

 /صف/تسنیم4قسمت//است. ﴿تَِجاَرٍة تُنِجیُکم﴾  ، این همان﴿یَْرُجوَن تَِجاَرةً لَن تَبُوَر﴾ نخواهد بود،

 تقیه 

برای حفظ دین است آن هم حدودی دارد؛ اما آن جایی که تقیّه باشد و اصل دین در خطر باشد که مستحضرید جا برای  تقیه

تواند کثرتی پیدا کند که همیشه گرفتار تقیه نباشد این واجب است  کنند و انسان میجایی که دیگران حفظ میتقیّه نیست. آن

کند که خودش را  ضعیف است انسان »مسلوب الحّریة« عقل و نقل حکم می تحصیل این قدرت واجب است، ولی وقتی حاال

به خطر نیندازد؛ اما جایی که اگر شهید بشود تمام جامعه زنده خواهد شد این دیگر جا برای تقیّه نیست. تقیّه در اصول دین  

ِ  هم نیست. ِ َو َرُسوِلِه َو تَُجاِهُدوَن ِفی َسبِیِل َّللاَّ  بَأَْمَواِلُکْم َو أَنفُِسُکْم ذِلُکْم َخْیٌر لَُکْم إِن ُکنتُْم ﴿تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

 /صف/تسنیم 4قسمت/ [26]،تَْعلَُموَن﴾

 سوفیست  -انکار علم 

شناس نباشد، معرفت را وهم و خیال و پندار اگر کسی اصل علم را قبول نداشته باشد، شّکاک باشد سوفیست باشد، معرفت

شناسی را قبول دارد،  تواند بحثی از علم دینی داشته باشد، این یک؛ و اگر کسی معرفتبداند، علم را منکر باشد، این نمی

فیست نیست، اهل سفسطه نیست، واقعیت را قبول دارد، ادراک واقعیت را قبول دارد، اما ـ معاذهللا ـ دین را قبول ندارد،  سو

داند از باب سالبه به انتفای موضوع، فقه را این همان طور چون دین را قبول ندارد، همان طوری که تفسیر را علم دینی نمی

شناسی را هم علم دینی شناسی و ستارهموضوع، صحراشناسی و دریاشناسی و آسمانداند از باب علم به  علم دینی نمی

داند. پس اگر کسی ملحد بود نباید توقّع داشت که فیزیک و شیمی را علم دینی بداند. اگر کسی علم را قبول دارد؛ یعنی نمی
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مت هست، پیغمبر هست، دو؛ این دارد در  گوید خدا هست، قیاباز نیست، یک؛ دین را قبول دارد، می سوفیست نیست، سفسطه

کند، سه؛ این یقیناً چه بخواهد چه نخواهد، چه بداند چه نداند، علم او علم دینی است، چون تمایز علوم در دانشگاه تدریس می

به تمایز  گانه به تمایز موضوع است، نه به تمایز اغراض، نه به تمایز محموالت، نه به تمایز نَِسب، نه بین احتماالت پنج

سنخی مسائل، بلکه آن قول پذیرفته این است که تمایز علوم به تمایز موضوعات است. موضوع علم اگر خدا، اسم خدا،  

وصف خدا، فعل خدا، قول خدا، اثر خدا بود، این علم، علم دینی است. قبول و نکول استاد یا شاگرد یا مصنّف یا مؤلّف که  

کند، صد درصد این علم، علم دینی است، چون درباره فعل خدا بحث یا دریا بحث میدخیل نیست. کسی دارد درباره زمین 

 /مجادله/تسنیم1قسمت /خواهد آن آقا قبول داشته باشد یا نداشته باشد.کند حاال چه میمی

 ارزش عالم 

ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمنُکْم َو الَِّذیَن أُوتُوا الْ  ، این جمله که فرمود: دهد که برای ، این تفصیل قاطع شرکت است، نشان میِعْلَم﴾﴿یَْرَفعِ َّللاَّ

برسند   [2]﴿هُْم َدَرَجاٌت﴾ مؤمن غیر عالم درجه است برای مؤمن عالم درجات، که قبالً بحث آن گذشت. اما اینکه اینها به حدّ 

دهند، یک؛ تا اینها مالک درجه بشوند، دو؛  برد، فعالً به اینها درجه میکه در سوره مبارکه »آل عمران« بود خیلی زمان می

ن اصطالح را رایج داریم که کسی وارد مسئله حوزوی شد مثالً فقه و اصول ها ایتا خود اینها درجه بشوند، سه. ما در حوزه

رسد. خواند، اّول این علوم برای او حال است، هنوز ملکه نشد، تازه یاد گرفته است، وقتی ملکه شد، به مقام تجّزی میمی

 است.  شود مجتهد مطلق. اگر عمل کرد، این ملکه برای او ماندنیوقتی تمرین بیشتری کرد می

پس اّول حال است، بعد تجّزی است، بعد اجتهاد. ایمان هم همین طور است؛ آنها که تازه در صدر اسالم این کلمات را شنیدند 

و ایمان آوردند، ایمان برای اینها حال بود. وقتی سالیان متمادی تمرین کردند، در حد تجّزی رسیدند؛ یعنی مجتهِد متجّزی  

متحان ندادند. وقتی جریان جنگ و غیر جنگ و سّراء و ضّراء و امثال آن گذشت، برابر آیه  شدند، چون در همه موارد ا

سوره مبارکه »فجر« در موارد گوناگون مبتال شدند، گاهی مبتال به ثروت شدند؛ یعنی ممتَحن. گاهی مبتال به فقر شدند؛ یعنی  

ْنسان ممتََحن. در دو حال امتحان خوبی دادند: ا اْْلِ ا إِذَا َما اْبتاَلَهُ   ٭ إِذَا َما اْبتاَلَهُ َربُّهُ فَأَْکَرَمهُ َو نَعََّمهُ فَیَقُوُل َرب ِی أَْکَرَمنِ  ﴿فَأَمَّ َو أَمَّ

﴾ اش خوب است، این مبتال به ثروت است؛ یعنی ممتَحن.  فرمود آنکه وضع مالی [3]فَقََدَر َعلَْیِه ِرْزَقهُ فَیَقُوُل َرب ِی أََهانَِن ٭ َکالَّ

. آنکه فقیر است مبتال به فقر است.  آنکه سالم است مبتال به سالمت است؛ یعنی ممتَحن. آنکه بیمار است مبتال به مرض است

داند هم بیماری را. ما اگر در داند، هم سالمت را؛ هم فقر را ابتال میهر چهار، ابتالست. قرآن کریم هم ثروت را ابتال می

خدا به  شویم؛ لذا این سه بخش که گاهی تمام این چهار حالت وظایف این احوال چهارگانه را انجام بدهیم، در ایمان مجتهد می

ای مثل همان است که طلبه  [5]،﴿هُْم َدَرَجاٌت﴾ فرماید:گاهی می [4]،﴿لَُهْم َدَرَجاٌت﴾ فرماید:دهد، گاهی میاینها درجات می

ی است، بعد مجتهد مطلق. اینکه می وارد حوزه شده، اّول بینید برای این علم فقه و اصول برای او حال است، بعد تجّزِ

برد. اینها  ها حق شفاعت هست، برای این است که اینها جزء کسانی نیستند که خدا اینها را به بهشت میبعضی از بهشتی

شود از آن استفاده کرد که بریم، نمیاگر تعبیر قرآن این باشد که ما اینها را بهشت می [6]،﴿لَُهْم َجنَّاٌت﴾ جزء کسانی هستند که

، بهشت مخصوص اینهاست، وقتی بهشت  ﴿لَُهْم َجنَّاٌت﴾ فرماید:شفاعت دارند؛ اما اگر درباره گروه خاصی میاینها حق 

 توانند یک عده را به همراه ببرند، این همان حق شفاعت است.مخصوص اینهاست می
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حاال که حساب  [7]»ِقف تَشفَع ِللنَّاس« :گویند، لذا حق شفاعت دارند. به عالم باعمل می﴿لَُهْم َجنَّاٌت﴾ درباره اولیای الهی دارد

؟ جواب »ِقْف« ، چرا»ِقْف« نکن، بایست، شفاعت کن که شفاعت تو مقبول است. تو رسیده شد، عازم بهشت هستی، عجله

گویند که مقبول الّشفاعه است. پس اگر اینجا دارد که  ، مشفَّع به آن شفیعی می»تَشفَع« این امر، آن فعل مضارع مجزوم است

، این مثل ﴿هُْم َدَرَجاٌت﴾ سوره »آل عمران« فرمود:، در ﴿لَُهْم َدَرَجاٌت﴾ دهد در سوره »انفال« فرمود:خدا به اینها درجات می

 /مجادله/تسنیم 14قسمت /کنیم.همین سه مرحله حال، تجّزِی در اجتهاد و اجتهاد مطلق است که فرمود این کار را می

ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمنُکْم َو الَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم﴾ . هیچ جای قرآن برای علم  ﴿َدَرَجاٍت﴾ اوتوا العلم منکم«،، »أی الذین آمنوا و ﴿یَْرَفعِ َّللاَّ

»بما أنه علم« ترفیع درجه ذکر نکرده که علم ارزش الهی دارد، علم نردبان است. هرجا سخن از قُرب الهی است علم در  

ش قائل شده باشد، چون کنید که بر علم خالی ارزکنار ایمان که با ایمان این علم رشد بکند دارد. شما هیچ جای قرآن پیدا نمی

شود مقنّی. خود علم نردبان است »بما أنه ُسلَّم« ارزشی ندارد؛  رود ته چاه میعلم نردبان است، گاهی انسان با این نردبان می

ا یَْعِقلَُها إِال  ﴿َو تِْلَک اْلْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس َو مَ  فهمد که نردبان دست او باشد:لذا فرمود ما این معارفی که گفتیم کسی می

ْحَمان َو اْکتُِسَب بِِه اْلجنان« »َما ُعبِدَ  اما عقل معیار است، عقل [4]؛اْلعَاِلُموَن﴾ ح است. هر جا عقل است، با مد [5]بِِه الرَّ

﴿َو َما یَْعِقلَُها إِال   اما ﴿َو تِْلَک اْلْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس﴾ شود که نردبان دستش باشد:همراه است؛ اما فرمود کسی عاقل می

﴿َهْل یَْستَِوی الَِّذیَن   . عاِلم وسیله دستش است، نردبان دستش است. در آیه سوره مبارکه »زمر« که معروف است:اْلعَاِلُموَن﴾

فرمود عالم و غیر  جا مصدّر به نماز شب است؛ یعنی اگر در سوره مبارکه »زمر« آیه نُه، در آن ْعلَُموَن َو الَِّذیَن الَ یَْعلَُموَن﴾یَ 

ْن   عالم یکسان نیستند، این در ذیل آیه است نه صدر آیه. صدر آیه مربوط به نماز شب است. صدر همان آیه این است که: ﴿أَمَّ

؛ اّول ِذیَن یَْعلَُموَن َو الَِّذیَن اَل یَْعلَُموَن﴾هَُو قَانٌِت آنَاَء اللَّْیِل َساِجداً َو َقائِماً یَْحذَُر اْْلِخَرةَ َو یَْرُجوا َرْحَمةَ َرب ِِه قُْل َهْل یَْستَِوی الَّ 

کند. حاال نماز شب به عنوان کنند، او بهتر عبادت مینماز شب، بعد فرمود در فضای نماز شب عالم و غیر عالم فرق می

ل نماز مغرب و  مثال ذکر شده؛ اّول نماز صبح، بعد عالم و غیر عالم؛ اّول نماز ظهر و عصر، بعد عالم و غیر عالم؛ اوّ 

عشا، بعد عالم و غیر عالم. این طور نیست که عالم »بما أنه عالم« نزد خدا درجه داشته باشد. این باید با عمل همراه باشد.  

 اّول سخن از نماز شب است، بعد سخن از برتری عالم. 

د، چون خدا جایی برای ترس نیست؛ از ترسناند، از خدا نمی اما در همان جریان نماز شب، فرمود اینها که اهل سجود و قیام

ترسند. رجایی دارند، ترسی؛ امیدی دارند و ترسی؛ امیدشان به خداست، چون او محور حق و رحمت  پایان کار خودشان می

اِحِمیَن﴾ و برکت است. ترس از خدا نیست، چون او جا جای ترس نیست. ترس از پایان کار خودشان است، آن  [6]﴿أَْرَحُم الرَّ

»فله کذا و کذا و   [7] َخاَف َمقَاَم َرب ِِه﴾﴿َو ِلَمنْ  ترسند! آن یک خوف عقلی است کهاست. نفرمودند: »یحذر ربّه«؛ از خدا می

﴿َو یَْرُجوا   ترسد.؛ از پایان کار خودش می﴿یَْحذَُر اْْلِخَرةَ﴾ که »الرحمن« گذشت. اینجا فرمود:کذا«. که بحث آن در سوره مبار 

اِحِمیَن﴾ ؛ امید به رحمت خدا دارد، ترس از پایان کار خود؛ وگرنه از خدا چه ترسی دارد او کهَرْحَمةَ َرب ِِه﴾ است.  ﴿أَْرَحُم الرَّ

. امید را به ﴿یَْحذَُر اْْلِخَرةَ﴾ او نیست؛ لذا ترس را به پایان کار خود اسناد داد،جز لطف و رحمت و عنایت چیزی در ناحیه 

، همه جا همین طور  ﴿قُْل َهْل یَْستَِوی الَِّذیَن یَْعلَُموَن َو الَِّذیَن الَ یَْعلَُموَن﴾ گاه فرمود:. آن ﴿َو یَْرُجوا َرْحَمةَ َرب ِِه﴾ رحمت الهی،
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ای تالوت  فرماید آیات الهی را که برای عده ین مربوط به درجات ایمان و علم ایمانی مؤمنان عاِلم است. گاهی میا

اب دادیم، فرماید که ما این چهار تا کار را کردیم برای ترفیع درجه؛ تعلیم کتگاهی می [8]،﴿زاَدتُْهْم إیماناً﴾ کنند،می

یِهم﴾ د از عام است، این دو؛تعلیم حکمت دادیم که ذکر خاص بع ]9[﴿یُعَل ُِمُهُم اْلِکتاَب﴾ یک: ﴿یُعَل ُِمُهُم اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمةَ  شد، ﴿یَُزک ِ

یِهم﴾ ، این سه؛ اسراری را که در هیچ جا نیست به شما گفتیم و ممکن نبود جامعه بشر خودش به آنها دسترسی پیدا کند، َو یَُزک ِ

اره این را هم درباره پیغمبر)صلّی هللا علیه و آله و سلّم( فرمود هم درب ]10[.﴾﴿َو یُعَل ُِمُکْم َما لَْم تَُکونُوا تَْعلَُمونَ  این چهار؛

دهد که اصالً هیچ ممکن نیست شرق و غرب عالم بروید پیدا کنید. اسرار مؤمنین. فرمود وحی الهی چیزهایی به شما یاد می

گذشته، اسرار آینده! همین بیان نورانی که مرحوم کلینی از امام)سالم هللا علیه( نقل کرد به دو نفر از اصحاب،  

بَا« فرمود: قَا َو َغر ِ  سخن خورد همین اهل بیت دارند. حاالمشرق بروید مغرب بروید آن علمی که به درد شما می ]11[؛»َشر ِ

در این نیست که چه بسازند چه نسازند، اینها امر عادی است. آسمان رفتن آسان است، برای اینکه مرتّب چهار نفر چهار  

گذاری برای این  کنند؛ اما فرشته شدن سخت است. ما یک موجود ابدی هستیم، تمام ارزشسال درس بخوانند این کار را می

آییم نه  میرانیم نه بمیریم. ما با ُمردن از پوست به در میند، ما هستیم که مرگ را میدااست که قرآن ما را موجود ابدی می

داند؟ چه اطالعی دارد؟ آیات قرآن هم درباره خود  شویم ابدی. آن طرف مرگ چه خبر است؟ چه کسی میبپوسیم، می

، ﴿َو َعلََّمَک َما لَْم تَُکن تَْعلَُم﴾ آن حضرت فرمود: پیغمبر)صلّی هللا علیه و آله و سلّم( این مطلب را دارد هم درباره ما؛ درباره

ما چیزهایی به تو گفتیم که تو با همه هوشی که داری ممکن نیست یاد بگیری. آن وقت برزخ چه خبر است؟ ساهره قیامت  

. بله! اجماالً چه خبر است؟ بهشت چه خبر است؟ اینها علمی نیست که یکجا نوشته باشد یا تجربی باشد! با عقل درک بشود

پوسد؛ اما چه خبر است؟ این را از کجا یاد بگیرد؟ اساس کار ما  فهمد که خبری هست. انسان روح مجرد دارد نمیعقل می

میرد؛ اما دین آمده گفته کنند مرگ پوسیدن است و انسان میها این است که خیال میهاست. مشکل غرب و امثال غربی همان

خاندان گفتند.   میراند. این حرف گفته هم نشد، چه رسد به فهمیدن. همیناست، انسان مرگ را میمرگ از پوست به در آمدن 

چشیم، ما  نه »کل نفس یذوقها الموت«، همین است. ما مرگ را می [12]؛﴿ُکلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت﴾ اینکه قرآن اصرار دارد:

توانیم پیدا کنیم زیر این میرانیم، نه مرگ ما را بچشد و ما را بمیراند. ما هستیم که هستیم. این را کجا میمرگ را می

یِهم﴾ که ذکر خاص بعد از عام است؛ سه: ﴿َو اْلِحْکَمةَ﴾ ؛ دو:﴿یُعَل ُِمُهُم اْلِکتاَب﴾ فرمود ما این چهار تا را: یک: آسمان؟! ؛  ﴿َو یَُزک ِ

دهیم. چیزهایی که ممکن  دانید ما به شما یاد می، نه »ما ال تعلمون«، نه چیزهایی که نمی﴿َو یُعَل ُِمُکْم َما لَْم تَُکونُوا﴾ چهار:

ست یاد بگیرید. این »کان« منفی هم درباره پیغمبر)صلّی هللا علیه و آله و سلّم( است هم درباره ما. درباره حضرت هم نی

؛ ما چیزهایی که به تو یاد دادیم که تو ممکن نبود یاد بگیری. اصالً راه نیست. غیب را  ﴿َو َعلََّمَک َما لَْم تَُکن تَْعلَُم﴾ فرمود:

توانید یاد بگیرید. این چهارتا را برای  ، اصالً نمی﴿َو یُعَل ُِمُکْم َما لَْم تَُکونُوا تَْعلَُموَن﴾ د؟ به ما هم فرمود:انسان از چه راه بفهم

یِهم﴾ ، با آن﴿یُعَل ُِمُکْم َما لَْم تَُکونُوا﴾ گانه یعنی تعلیم کتاب و حکمت وچه گفت؟ اگر ما این تعلیم سه همراه باشد، این  ﴿یَُزک ِ

است، یک مرحله  [14]﴿لَُهْم َدَرَجاٌت﴾ است، یک مرحله [13]﴿زاَدتُْهْم إیماناً﴾ دهد؛ یک مرحلهحله به ما جایزه میچندین مر

است. این طور نیست که حاال کسی بگوید که اینجا »الم«   [15]﴿هُْم َدَرَجاٌت﴾ که اتحاد عالم و علم، عامل و عمل هست،

»آل عمران« خیلی فرق است. در سوره مبارکه »انفال« تعبیر  محذوف شده است. در سوره مبارکه »انفال« با سوره مبارکه 

، یعنی بعد از آن اوصافی که ذکر  ﴿أُْولئَِک هُُم اْلُمْؤِمنُوَن َحق اً﴾ قرآن کریم این است؛ آیه چهار سوره »انفال« این است که

آن است؛ اما در سوره مبارکه »آل  . هنوز شخص به آن مقام مقّربین نرسید در حدّ ابرار و امثال﴿لَُهْم َدَرَجاٌت﴾ فرمود،
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ِ﴾ این است:  163عمران« آیه   گویند اینجا »الم« محذوف است.  . اگر به دست آن افراد عادی بدهید، می﴿هُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َّللا 

ا  گیرد:شود هیزم و ُگر میشود درجه. اگر ظالم خودش میخیر! جا برای حذف »الم« نیست. خود شخص می ﴿َو أَمَّ

﴿َجنَّةُ   شود هیزم! چرا او بوستان نشود؟ چرا اومیگیرد و خود این آقا ُگر می ]16[؛قاِسُطوَن فَکانُوا ِلَجَهنََّم َحَطباً﴾الْ 

! اگر سخن از اتّحاد عالم و علم است، عامل و عمل هست، ایمان و مؤمن  ﴿لَُهْم َدَرَجاٌت﴾ ، نه َدَرَجاٌت﴾﴿هُمْ  نشود؟ [17]نَِعیٍم﴾

، خود این  ﴿هُْم َدَرَجاٌت﴾ ها که برای بشر عادی قابل طرح نبود. فرمود:هست، از این آیات گرفته شده است و گرنه این حرف

؛ لذا در ﴿هُْم َدَرَجاٌت﴾ ای از مراتب قُرب »الی هللا« است.مرتبه ای از درجات بهشت است. خود این شخصشخص درجه 

﴿َو َرَفْعنَاهُ   کنند. درباره ادریس دارد:، این سه چهار بخش از آیات قرآن این رفعت را معنا می﴿یَْرَفعِ﴾ همین قسمتی که فرمود:

هر  [19]این مکانت است، مکان که نیست. اآلن ببینید اینهایی که »به زیر آورند چرخ نیلوفری را«، [18]،َمَکاناً َعِلی اً﴾

. در خاورمیانه هر روز یک گوشه کشتار اینهاست. اینها رفتند  های نیابتیکنند؛ یا بالواسطه یا جنگکشی میروز دارند آدم 

ای است که باال آمده. جنگ جهانی اّول برای اینهاست، جنگ جهانی دوم برای اینهاست، به دو تا به مریخ؛ اما دّرنده

فهمد که دارد چه کار جنگد، او نمیمی [20]﴿قُل ل ِْلُمْؤِمنِیَن﴾ گویند این روسری را بردار، این دارد با آیهدختربچه ناآگاه می

﴿َو ْلیَْضِرْبَن   کند.اندازی کرده است؟ این با خدا دارد مبارزه میی او را راه جنگد؟ چه کسکند! این با چه کسی دارد میمی

﴾ کند. این چه علمی است؟  که چهارتا آدِم فاسد به دنبال اینها راه نیفتند. این دارد همین کار را می [21]بُِخُمِرِهنَّ َعلَی ُجیُوبِِهنَّ

ای است به دست دیگری دادند. اینکه علم نشد. آنکه علم است، همین است که انسان را به هللا به آینده او این یک سالح دّرنده

حبت او به جامعه او به انسانیت او نزدیک بکند. این شده علم؛ لذا هیچ جا یعنی هیچ جا! به نحو سالبه کلّیه، هیچ جا شما به م

بینید که از علم »بما أنه علم« قرآن حمایت کرده باشد. بله، هر جا هست یا مسبوق است یا ملحوق است به علم و عمل  نمی

کند. چه کسی این داند که دارد با آیه مبارزه میکشی، این نمیآدملم و انسانیت. اما سالح صالح؛ علم و ایمان؛ علم و آدمیت؛ ع

 اندازی کرده.اندازی کرده است؟ این محصول علم بیگانه است که اینها را راه را راه 

بر)علیه و علی آله آالف  غرض این است که ذات اقدس الهی فرمود ما این چهار چیز را دادیم، تا بشر را باال ببریم. این پیغم

این   ]22[،»إذهَبُوا فَأَْنتُُم الطُّلَقَاء« ها و دودمان اموی را فرمود:بود این عظمت بود، همه آن جمعیت ابوسفیان التّحیة و الثّناء( 

جا هم ذکر کردیم که ما اآلن یک فردوسی نداریم. ما شهدا ها حاال شاید همینخویی شدن است. در یکی از بحثمعنی فرشته

اش خوب است؛ اما جای فردوسی داریم، اینها همه کنیم، شعرهای آیینی زیادزیاد دادیم، گریه زیاد کردیم، گریه زیاد می

داشتیم و این جریان جنگ ده ساله که دو سال داخلی و هشت سال خارجی و مردانگی مردم خالی است! اگر فردوسی می

لیات شد ایران چه کار کرد! بعد از آن عمگاه معلوم میآورد، آن ایران زمین بعد از عملیات مرصاد را اگر او به نظم در می 

ترین کار را کردید، آن وقتی که اتحادیه غرب شروع شد برای مرصاد بدترین کار را صدام کرد؛ اما شما مردم ایران بزرگ

اینکه کویت را نجات بدهد، اصرار کردند به ایران که شما هم چهار تا گلوله از طرف شرق بزنید! آن روز اگر ما چهار تا  

کرد؛ اما مردم ایران، مسئولین گفتند ما قطعنامه را قبول کردیم، شما با هم جنگ  میزدیم کسی به ما اعتراض نگلوله می

توانست به ما اعتراض کند، چون ما کنید؟ کسی نمیکنید؟ این مردانگی را کجا پیدا میدارید. این شرف را شما کجا پیدا می

عنامه را قبول کردیم. ما یک فردوسی کم داریم گریه  ایم. ما قطخیلی خسارت دیدیم؛ اما ما گفتیم ما پای امضایمان ایستاده

خوانیم اما جای فردوسی)رضوان هللا  نالیم شعرهای آیینی بسیار خوب است همه ما میبسیار چیز خوبی است همه ما می

 /مجادله/تسنیم 12قسمت/تعالی علیه( خالی است.
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آفرید و مسّخر ما کرد؛ یعنی به ما گفت که بروید فایده علم دینی این است که آنچه در نظام هستی هست، خدا برای ما 

برداری کنید و فایده دیگر علم دینی این نظم است که ما یقین داریم، هر چیزی که در عالم پیدا شده، سببی دارد، اگر این  بهره

ی پیدا کنیم. این فایده علم حلّ درخت میوه نداد، اگر آن نهال میوه نداد و اگر آن مرغ ثمربخش نبود، حتماً مشکلی دارد، باید راه

دینی است. در سوره مبارکه »طه« فرمود هر چیزی، هر چه الزم بود، خدا به او داد. این خودساخته نیست این انسان، این 

ٍء  ُکلَّ َشیْ  ﴿أَْعطی ترین فّن علمی مجهز شد:حیوان، این نظام سپهری. هم در سوره »طه« فرمود هر چیزی با دقیق

َر لَُکم َما ِفی السَّماَواِت﴾ این برای این، هم آن قسمت: [17]،َخْلقَهُ﴾ . این دو فایده از فواید علم دینی است؛ یعنی انسان ﴿َسخَّ

دوا نیست. اینکه حاال ما  سبب نیست، هیچ دردی بیبیند که هیچ چیزی بیوقتی جهان را به عنوان آیت ببیند با این دو پیامد می

م نیست که سبب نداشته باشد،  ناامید بشویم نیست. فحص کنیم یقیناً این بدخیم و امثال بدخیم کامالً قابل حل است. چیزی در عال 

نظم نداشته باشد، این یک و چیزی در عالم نیست که تحت تسخیر انسان قرار نگیرد، دو. این عظمت انسان است. این برای 

شده را رعایت کرده،  ﴿َو نَفَْخُت فیِه ِمْن ُروحی﴾  را رعایت کرده: ﴿ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلقاً آَخَر﴾ کیست؟ این برای کسی است که

وید زمین از تو باالتر است، آسمان از تو باالتر  گبماند، می [18]فِی اْْلَْسواِق﴾ ﴿َو یَْمشی انسان. اگر این را بردارند همان

هستند. در یک بخش فرمود کاری که از انسان ساخته است، از   است، پس این دو بخش از آیات کامالً با هم هماهنگ

، کوه،  ها ساخته نیست و انسان باالتر از همه اینهاست و خدا آنها را مسّخر انسان قرار داد. در بخش دیگر فرمود زمینآسمان

، در این ﴿إِنََّک لَْن تَْخِرَق اْْلَْرَض َو لَْن تَْبلَُغ اْلِجباَل ُطوال﴾ ،﴿أَْکبَُر ِمْن َخْلِق﴾ دشت، بیابان همه از این انسان باالتر هستند:

َر لَُکم َما فِی السَّماَواِت﴾ ها که رسید دیگربخش ق شدید، شما چرا  دانید از یک آب گندیده خلگوید، فرمود شما که مینمی ﴿َسخَّ

 / معارج/ تسنیم 8قسمت/های جداگانه فرمود.کنید؟ اینها را در این بخشکنید؟ با پیغمبر مبارزه میبا دین مبارزه می

﴿َسَواًء   توانی بیایی به مریخ:کند مسلمان باشی یا کافر، اگر علم ریاضی شما قوی شد، میدر قرآن فرمود شما فرق نمی

ن است؛ اما در فرمود بعضی از درجات؛ بله، بهشت و مقامات عالی و قرب نوافل و اینها بله، برای مؤمنی [21]؛ِللسَّائِِلیَن﴾

هر   ﴿َسَواًء ِللسَّائِِلیَن﴾ های کشاورزی و دامداری،های طبیعی، رفتن به آسمان، رفتن به زمین، رفتن به دریا، نظیر بحثبحث

دهیم، کافر باشد، طور نیست که ما برای کشاورزی بگوییم، اگر مؤمن باشید، میدهیم. اینکسی خواست، گرفت ما هم می

﴿َو قَدََّر فِیَها اْقَواتََها ِفی أَْربَعَِة أَیَّاٍم َسَواًء  ها آنها بله حسابش جداست؛ اماخرت و بهشت و درجات فرشتهدهیم! معارف آنمی

دهیم. نباید گفت فالن غربی یا فالن شرقی کافر است، چرا آسمان رفته؟ نه، به هر کسی  ، هر کسی آمد، ما به او میِللسَّائِِلیَن﴾

 /معارج/ تسنیم 6قسمت/دهیم.اال برود، ما به او میبخواهد از راه علم ب

شود. چون تمایز علوم به تمایز موضوعات است، اگر موضوعی داشته باشیم که جا شروع میعلم دینی از همین

زمین یا موجود زمینی باشد، دریا، صحرا، هوا، جنگل، درخت، انسان، این یک؛ آسمانی باشد »بین االرض و   فعلش

باشد، علمی داشته باشیم که موضوعش  ﴿ما ال تُْبِصُروَن﴾ باشد، ﴿ما تُْبِصُروَن﴾ الّسماء« باشد، دنیا باشد، آخرت باشد،

شته باشیم که موضوعش فعل انسان است؛ مثل سیاست، حکومت،  فعل خداست، این یقیناً علم دینی است؛ اما علمی دا

تواند دینی باشد،  تجارت، اقتصاد، هنر، نویسندگی، گویندگی، علمی است که موضوعش فعل انسان است، این می

شناسی،  تواند غیر دینی باشد. اگر مطابق کتاب و سنّت بود، دینی است، مطابق نبود، دینی نیست؛ اما زمینمی

 شناسی، این فرض ندارد که دینی نباشد. آسمان
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»نعم«! آن عاِلم یا کور است یا بینا. اآلن شما آینه را وقتی که به دست کسی بدهید، این آینه است. این آینه نشان 

قُلُوُب  ﴿ال تَْعَمی اْْلَْبصاُر َو لِکْن تَْعَمی الْ  دهد. حاال اگر کسی ملحد بود، مشرک بود؛ یعنی به تعبیر قرآن کور بود:می

ُدوِر﴾ الَّتی گوید این  زند، میرود. این دست میه بودن بیرون نمیبه یک کور شما دادید، آینه که از آین [18]،ِفی الصُّ

شناسد، این زمین از آیت بودن بیرون  خواهد زمین را بشناسد، حاال که این کور دارد زمین را میشیشه است. این می

ان بدهد، ای که فقط سازنده خودش را نشآید؟ یا از آن ویژگی آینه بودن. در عالم آینه آید؟ از آینه بودن بیرون میمی

ای داشته باشیم در عالم که فقط سازنده خودش را نشان بدهد! کسی همان خود عالم است. ما دیگر دومی نداریم، آینه

گوید  که کور است با کسی که بیناست، در معلوم فرقی نیست، تمایز علوم به تمایز موضوع است. این موضوع می

بیند، اینکه شیشه نیست، این  بیند، در حالی که حاال او که شیشه میمی بیند. او شیشهبیند، کسی نمیخدا، حاال کسی می

گوید او و از  دهد و تیرگی هم ندارد، شکستگی هم ندارد، در جمیع حاالت میواقعاً آینه است و واقعاً هم نشان می

ُث   زنند:زنند. وقتی دستور برسد حرف ب تر هستند تا دستور نرسد، حرف نمیهای عادی خیلی عاقل انسان ﴿تَُحد ِ

کند، شفاعت  ین است. این که عوض نشد. این مسجد شکایت میهمین زم [19]، لَها﴾  أَْخباَرها ٭ بِأَنَّ َربََّک أَْوحی

ُث أَْخباَرها ٭ بِأَنَّ َربََّک   گوید چشم،هر وقت که ذات أقدس الهی گفت حرف بزن! می [20]کند، همین است.می ﴿تَُحد ِ

شود که انسان درباره زمین بحث بکند، درباره آسمان بحث بکند و این علم، علم دینی نباشد؟ . چگونه میلَها﴾ أَْوحی

یا موحد، وگرنه این متن خارجی، متن مکتب و متن دین  منتها حاال عاِلم یا کور است یا بینا. عاِلم یا ملحد است 
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عرش هستند، چهار نفر از مالئکه بزرگ که  گویند چهار نفرند که حامالن، می﴿َو یَْحِمُل َعْرَش َرب َِک فَْوقَُهْم یَْوَمئٍِذ ثَمانِیَةٌ﴾

بیت)علیهم السالم(، اینها چه کسانی  جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل)سالم هللا علیهم( به چهار نفر گفتند از اهل

ز اینها و  کنند، معلوم نیست؛ ولی آن روز این هشت نفر را گفتند چهار نفر اهستند؟ چه هستند؟ حاال امروز چند نفر حمل می

، بعضی از اساتید ما از بزرگان حکمت، اینها ارتباطشان هم ﴿َو یَْحِمُل َعْرَش َرب َِک فَْوقَُهْم یَْوَمئٍِذ ثَمانِیَةٌ﴾ چهار نفر از آنها.

کنند که افراد دیگر به است هم با قرآن است هم با دستورات دینی است، اینها بعضی از کارهایی را می مفاتیح الجنان با

گویند روزانه ما مقداری قرآن، یک عرض ارادت و دعایی را انجام  آید. بعضی از این بزرگان حکمت مینشان نمیذه

کنیم به پیشگاه عزرائیل)سالم هللا علیه( که با او رابطه داشته باشیم، خودش بیاید جان ما را بگیرد و به  دهیم، تقدیم میمی

بینید که کم است که حاال ما مرتّب برای عزرائیل)صلوات هللا و سالمه  ا میآسانی هم جان ما را بگیرد. این طرز فکر ر

ای داشته باشیم که خودشان تشریف بیاورند، چون برای همه علیه( عرض ارادت کنیم، قرآن بخوانیم که رابطه

ُ  آید؛ چه اینکه اوحدی از انبیا و اولیای الهی هستند کهعزرائیل)سالم هللا علیه( نمی یَتََوفَّی اْلنفَُس ِحیَن  ﴿َّللاَّ

َل   آورند کهبرای خواص حضرت عزرائیل)سالم هللا علیه( تشریف می [35].َمْوتَِها﴾ ﴿یَتََوفَّاُکم َملَُک اْلَمْوِت الَِّذی ُوک ِ

آنها   [37]،﴿تََوفَّتْهُ ُرُسلُنا﴾ ای که زیر مجموعه عزرائیل)سالم هللا علیه( هستند کهبرای توده مردم آن مالئکه [36]،بُِکْم﴾

ئیل)سالم هللا علیه( بیاید آسان است. اینها کارشان  کنند. آنها اگر بیایند کار قدری مشکل است؛ اما خود عزراقبض روح می

دهند، این روابط هم دارند که در روز مرگ خود خوانند، آن وظایف را انجام میاین است، ضمن اینکه این دعا را می

برای همه  عزرائیل)سالم هللا علیه( بیاید و اینها جان را تقدیم به خود آن حضرت بکنند و خود عزرائیل)سالم هللا علیه( 

کند، گیرد. این برای اینکه او قبض روح نمیآید. در جریان وجود مبارک پیغمبر مالحظه فرمودید اجازه میطور نمیاین
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ُ یَتََوفَّی اْلنفَُس﴾ وجود ذات أقدس الهی گیرد که حضور داشته باشد، نه  ، در هنگام قبض روح پیغمبر عزرائیل اجازه می﴿َّللاَّ

﴿أَْرجائِها َو یَْحِمُل َعْرَش َرب َِک فَْوقَُهْم   ها باز هست برای همه هم باز است:حال این راه هست. این راه قبض روح بکند. به هر

قسمت  /شاءهللا ـ که چهار نفر از آنها هستند، چهار نفر از ما هستیم.خوانیم ـ إن ، حاال این روایت را مییَْوَمئٍِذ ثَمانِیَةٌ﴾
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 انواع علم

د چه بخوانید. مرحوم کلینی از وجود مبارک حضرت نقل کرد، از غالب ائمه)علیهم السالم( نقل شده است، ولی اصلش  فرمو

ثاََلثَةٌ آیَةٌ ُمْحَکَمةٌ أَْو   »إِنََّما اْلِعْلمُ  از وجود مبارک پیغمبر)صلی هللا علیه و آله و سلم( است که فرمود با »إنََّما« یاد کرد:

، احکام فقه؛ بعد اّول معارف دینی، توحید، وحی، نبوت، امامت، والیت، معاد؛ بعد فقه [5]؛ةٌ أَْو ُسنَّةٌ قَائَِمة«فَِریَضةٌ َعاِدلَ 

اخالق و امثال اخالق. اّول آیه محکمه، بعد فریضه عادله، بعد سنّت قائمه است. ما آمدیم گفتیم آیه محکمه فقه و اصول، 

 های ما به این صورت درآمد. فریضه عادله فقه و اصول، سنّت قائمه فقه و اصول، وضع حوزه

﴿َو   شد، ﴿یُعَل ُِمُهُم اْلِکتَاَب﴾ باشید، عالم باشید؛ علم را آورد، خوبی را آورد. هم پس حضرت تنها سفارش نکرد که آدم خوبی 

یِهْم﴾ شد، هم اْلِحْکَمةَ﴾ فضل است. آیه محکمه اّول، فریضه   «»َو َما ِسَواهُن ، بعدثاََلثَةٌ« »إِنََّما اْلِعْلمُ  شد، هم گفت: ﴿َو یَُزک ِ

 /قلم/تسنیم9قسمت /قوق و اخالق، اینها را یاد بگیرید.عادله فقه و امثال فقه، سنّت قائمه ح

کند  های منحوس و مزدور را هم محکوم میدر این بخش که به قلم و مکتوبات قلم یاد شد، در قرآن کریم آن قلم 

ِ لِ  که ﴿فََوْیٌل ِللَّذیَن﴾ که های مزدبگیر را ، آن قلم یَْشتَُروا بِِه ثََمناً قَلیالً﴾﴿یَْکتُبُوَن اْلِکتاَب بِأَْیدیِهْم ثُمَّ یَقُولُوَن هذا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

نگارد،  نگارد، علمی می کند، آنها حسابشان جداست؛ اما قلمی که حق میداند، طرد میکند، ملعون میهم محکوم می

ل که تو عاقل  خورد. قسم به علم که تو عاقل هستی! قسم به عقکند، چون دارد به علم قسم می قرآن به او سوگند یاد می

نگارند، برای اینکه جاهلیت به دو  هستی! در حقیقت قسم به دلیل است. اینکه فرمود قسم به قلم و آنچه را که اهل قلم می 

ای است: یکی در مسئله اندیشه اینها به جای علم به  غدّه بدخیم علمی و عملی مبتال بود که نشانه جاهلیت هر جامعه

 /قلم/تسنیم 1قسمت /کنند.ر مسئله انگیزه به جای عدل به هوٰی عمل میکنند. یکی هم دگمان عمل می

کشد،  مستحضرید که علم به دو قسم تقسیم شد: یک علم شهودی است یک علم حصولی. آن کسی که مثالً بیمار است درد می

فهمد. اینکه فریادش بلند  یرود طبیب درد او را با علم حصولی م کند. وقتی به سراغ طبیب میاین درد را کامالً مشاهده می

گوید من درد دندان داشتم یا درد دل  فهمد. وقتی خوب شد، میاست، چون درد دارد. این درد را با علم حصولی که نمی

نالد دیگر درد دارد، درد را  کرد، این علم حصولی است که اآلن فقط مفهوم نزد اوست؛ اما آن وقتی که میداشتم، قلبم درد می 

گویند علم حضوری. اگر کسی بخواهد ذات اقدس الهی را این گونه مشاهده بکند  یابد، نه بفهمد. این را میکند، میمشاهده می

خواهد به علم شهودی، مستحیل مستحیل است، چرا؟ چون او ذاتی است بسیط، یک؛ نامتناهی است، دو؛ کجای او را می

کشم، او که بعض ندارد. کلّش هم که نامتناهی  خودم این آب دریا را می مشاهده کند؟ او که بعض ندارد تا بگوید من به اندازه

گردد، به وجه پذیر نیست. آن وقت تمام مسائل کشف و شهود به اسمای او برمیاست. حقیقتی که بسیط نامتناهی باشد عرفان 

کنم، به اسم تو، به من سؤال می گردد. این دعای نورانی سحر از همین قبیل است،گردد، به جمال و جالل او برمیاو برمی
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شود مشاهده کرد. اینها را  گردد. اینها را میوجه تو، به جمال تو، به جالل تو، به عزت تو، اینها همه به اسمای الهی برمی

 تواند مشاهده کرد. اگر کسی اهل کشف و شهود باشد موسای کلیم باشد یا آن حالت به او دست بدهد، بله! اینها را می

کند  کند چگونه است؟ آن یک اسم اعظمی دارد که اّول با اسم اعظم ظهور میاینکه ذات اقدس الهی برای اشیا تجلّی میاما 

که در دعای   [7]ء«»بَِرْحَمتَِک الَّتِی َوِسعَْت ُکلَّ َشیْ  که تمام گذشته و آینده با او هر کدام سرجای خودشان مشهودند. اینکه

این رحمت رحمانیه است. با این رحمت رحمانیه   ]8[،ٍء﴾﴿َو َرْحَمتی َوِسعَْت ُکلَّ َشیْ  نورانی »کمیل« است یا خود قرآن فرمود:

اسم اعظم. در سایه این تجلّی، اسامی دیگر مثالً خالق هست، بعد رازق  شودکند که این میذات اقدس الهی اّول تجلّی می

کنید شفا یک نحوه روزی است که خدا سالمت و بهبودی  هست، بعد شافی هست. شما وقتی این اسمای الهی را بررسی می

کند، گاهی امنیت  میکند. این شفا زیر مجموعه رازق است که خدا رازق است گاهی سالمت عطا را به این بیمار عطا می

کند، کند، گاهی فتح و پیروزی عطا میکند، گاهی کمال عطا میکند، گاهی علم عطا میکند، گاهی امانت عطا میعطا می

گردد. خالق زیر پوشش رحمت رحمانیه ذات این رازق است. رازق زیر پوشش خالق است، چون همه اینها به خلقت برمی

»َو  است: [10]هست، در دعای »کمیل« [9]برای همین گذاشتند. در دعای »سمات«اقدس الهی است. این اسما را 

اند بعضی اعظم. آن اسم اعظم اّولین تجلّی ذات اقدس  این اسما بعضی عظیم [11]،ء«بِأَْسَمائَِک الَّتِی َمََلَْت أَْرَکاَن ُکل ِ َشیْ 

  منظر یک از جاآن [12]َخلََق هللا نُوُر نَبِینَا«،هستند یا »اّول َما  الهی است. اگر گفتند اهل بیت)علیهم السالم( مظهر اسم اعظم

 .آن مانند و رحمانیه رحمت همان شودمی بیت اهل نورانیت این

 علم تجربی

قرآن کریم درباره علوم تجربی چه نظری دارد؟ مستحضرید که قرآن کریم چندین بخش را مطرح کرده است: یک بخش  

مربوط به شهود عالم است که علم حضوری است که انبیا)علیهم السالم( به آن مقام رسیدند که حقایق عالم را مشاهده کردن  

بینند شهود  شود. آنچه را که انبیا میر آن علوم شهودی است که از آن به عنوان عرفان نظری یاد می است. قسم دوم تفسی

های سوم و چهارمی هم دارند که تفسیر آیات  عینی است. آنچه تفسیر آن مطالب است به عنوان عرفان نظری است و بخش

و تفسیر آنها علم حصولی است. قرآن خلقت را، آسمان   کند، تبییندیگری است به عنوان علم حصولی. قرآن برهان اقامه می 

کند، تبیین و تفسیر آنها علوم تجربی است. را، زمین را، طبقات آسمان و زمین را، آب را، هوا را و مانند آن را ذکر می 

چیست؟ آسمان  ها باید حّل بشود، که زمینبخش وسیعی از این قرآن که مربوط به علوم تجربی است، این به وسیله دانشگاه

ها این علوم را به عهده داشتند؛ نجوم را، ریاضیات را، طب را خود چیست؟ حرکت شمس و قمر چیست؟ قبالً خود حوزه

ها به عهده ها به عهده دارند، علوم تجربی را دانشگاهها داشتند. بعد تفریق شده تجزیه شده، علوم تجریدی را حوزهحوزه

 دارند. 

 و »انعام«، »نساء«، مبارکه  سوره آیات نظیر کند؛می اقامه  برهان کریم قرآن که جاالهی است. آن همه اینها تفسیر آیات

. آنچه مربوط به عبادات و احکام است مثل نماز و روزه و  شودهای کالمی و فلسفی و اینها حّل میاء«، اینها با برهان»انبی

زکات و خمس و حج و جهاد و اینها، آنها را فقه و امثال فقه به عهده دارند. آنچه مربوط به خلقت آب است، خلقت باران 

د؛ منتها اگر  گیرناست، خلقت زمین است، خلقت آسمان است، حرکت شمس و قمر است، اینها را علوم دانشگاهی به عهده می

ای این علوم را با تجربیات خود ثابت کردند، یک  زند و اگر عدهخود شخص اینها را تجربه کرده است، با برهان حرف می
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فرض و اصول موضوعه یا  شود پیشکند اینها میمفّسر بخواهد از آنها نقل کند، این دو تا راه دارد: یا مفّسر به آنها اعتماد می

شود مصادره به مطلوب. این شعری که در آن روز از حکیم سبزواری خوانده شد تقسیم مبادی است؛ اگر اعتماد ندارد می

شود علوم متعارفه. اگر مبادی را دیگران به دست آوردند، این دو قسم است: یا  مبادی را خود شخص به دست آورد می

شود  موضوعه و اگر مورد قبول او نیستند می های صحیح و اصولفرضشود پیشدیگران مورد اعتماد او هستند این می

 مصادره به مطلوب:

 [3]و إن مع النکرة و العناد ٭٭٭ مصادرات سم ذی المباد

پس آن مبادی یا علوم متعارفه است در صورتی که بیّن یا مبیّن باشد؛ یعنی یا بدیهی باشد یا خود شخص تبیین کرده باشد.   

کنند و اگر یک سلسله مبادی باشد  نظری منتهی به بدیهی در حکم بدیهی است. از این مقدمات به عنوان علوم متعارفه یاد می

فرض است و مصادره به ان تحقیق کردند و او تحقیق نکرده است، برای آنها ثابت شده است، ولی برای اینها پیشکه دیگر

 /شود مصادره به مطلوب.مطلوب نیست، بلکه اصول موضوعه است. اگر با اطمینان و ُحسن ظن نگاه بکند، وگرنه می

 /طالق/تسنیم 11قسمت 

توانیم به واقع راه پیدا کنیم؟ درباره اصل واقعیت شک دارد یا که اصالً ما می  یک وقت است که کسی درباره علم شک دارد

درباره رسیدن به واقعیت شک دارد، این سوفیست است. این علم ندارد. کسی که گرفتار سفسطه است، هیچ علمی برای او  

یت را هم »فی الجمله« قبول  مطرح نیست، چه رسد به علم دینی. پس اگر کسی واقعیت را قبول داشت، رسیدن به واقع

داند، برای پذیرد و اگر کسی ـ معاذهللا ـ دین را افیون و فسون و فسانه میداشت، این متفکر است، عالم است، علم را می 

چنین شخصی علم دینی افیون و فسانه است و اگر کسی دین را باور دارد؛ یعنی خدا و خلقت خدا و قیامت و اینها همه را 

شود مسئله علم دینی را مطرح کرد. اگر کسی  این شخص هم علم را قبول دارد هم دین را، برای این شخص می باور دارد،

علم را قبول داشت و دین را قبول داشت، یعنی از نظر علمی قبول داشت ولو از نظر اعتقاد قبول ندارد یک آدم اهل نماز و 

هست. اگر از نظر علمی قبول داشت ولو مؤمن نباشد، طرح مسئله  داند به هر حال خدایی هست و دینیروزه نیست، ولی می

کند. تمایز علوم به تمایز موضوعات علم دینی برای او آسان است، چرا؟ برای اینکه علم را موضوع آن علم رهبری می

نسبت.   است، برای اینکه علم مجموعه مسائل است، مسائل »عند التّحلیل« یک موضوع دارند، یک محمول دارند، یک

کند. پس علم مرّکب از یک  نسبت تابع طرفین است. محمول هم باری است بر دوش موضوع که آن را موضوع رهبری می

سلسله مسائل است. مسائل یک موضوع دارند یک محمول دارند یک نسبت، نسبت تابع طرفین است محمول هم بار و  

زند. این است که بزرگان گفتند تمایز علوم به تمایز  میکننده موضوع است. پس حرف اّول در مسائل را موضوع تکیه

 موضوعات است.

 علم دینی

ها  شناسی و دهشناسی, کیهانشناسی, ستارهعلم دینی این است که ما الشه علم را نبینیم, علم زنده را ببینیم, اینکه درباره آسمان

بینند; یعنی  ـ هیچ سخنی از خدا نیست برای اینکه اینها الشه علم را می ها هست و ـ معاذهللارشته دقیق علمی درباره آسمان 

بینند.  بینند; اما از کجا بود؟ به کجا ختم شد؟ چه کسی این نظم را آفرید؟ نمی خود ستاره را خود شمس را خود قمر را می
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ز و انجامش چه کسی خلق کرد و برای کند. علمی که مبدأ و منتهایش, آغاالشه علم هرگز دانشگاه را دانشگاه اسالمی نمی

شناسی داشتند  گوید کور هستند اینها هم ستارهشود علم دینی, وگرنه چرا قرآن کریم اینها را میچه خلق کرد آن علم می 

ا  شناسی داشتند همه این کارها را داشتند, فرمود اینها کورند, برای اینکه اینهشناسی داشتند ستارهشناسی داشتند کوهزمین

 /مرسالت/ تسنیم 4قسمت /بینند.بینند چه کسی خلق کرد برای چه خلق کرد را نمیالشه را می

است؛ اما علمی که موضوعش فعل انسان  طورعلمی که موضوع آن کار خدا باشد، این حتماً دینی است، این علوم انسانی این

است؛ مثل تجارت، کشاورزی، هنر، گویندگی، نویسندگی، سازندگی، معماری، علمی که موضوعش فعل انسان است، این  

 شود غیر دینی.شود دینی و نبود میاگر مطابق با دستور دین بود، می

فرمود که این کتاب لفظی دارد، مفهومی دارد، ما  در سوره مبارکه »حشر« و امثال »حشر« هم قرآن را مشخص فرمود.

بشرهای عادی مکلّف به فهم و علم هستیم، همین! مکلّف به شهود و عرفان نیستیم، ما به برهان مکلّف هستیم. قرآن برهان 

هد شود که بخوا کنیم؛ اما اگر کسی اویس قرن خواست بشود، حارثة بن مالک کند، ما هم مکلّف هستیم عمل هم میاقامه می

 »َطلَبُ  راه خاص حضرت امیر را طی کند، آن راه خواص است، آن بر ما واجب نیست، آنچه بر ما واجب است، علم است.

 نه »شهود الّرب فریضة«.  [7]،فَِریَضةٌ« اْلِعْلمِ 

اگر کسی آن راه اویس قرن را رفت و آنها »طوبی له و حسن مأب«! آنها جزء نوافل ماست؛ ولی آن که جزء فریضه  

آن، اما آن حقیقت یک چیز  ماست، برهان است. برهان یک وزن علمی دارد به اصطالح ما، یک مقدار سخت است فهمیدن 

دیگر است که آدم مشاهده کند. مشاهده آن حقیقت کار آسانی نیست، فرمود این حقیقت قرآن اگر بر کوه نازل بشود، کوه را  

طور که ذات أقدس الهی به حضرت فرمود قرآن بر تو نازل شد، به ما هم  کند؛ اما قرآن بر ما نازل شد، همانریز ریز می

َل إِلَْیِهْم﴾﴿َو  نازل شد، ْکَر ِلتُبَی َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ آن برای ما هم نازل شد، در حد برهان، در حد  این قر [8]؛أَنَزْلنَا إِلَْیَک الذ ِ

قابل فهم است برای ما، اما آن محتوا و حقیقت قرآن را فرمود اگر ما به کوه بدهیم،  [9]،﴿یُعَل ُِمُهُم اْلِکتَاَب َو اْلِحْکَمةَ﴾ علم،

عاً ِمْن َخْشیَِة  شود. این در سوره مبارکه »حشر« که فرمود:ریز ریز می ﴿لَْو أَنَزْلنَا هذَا اْلقُْرآَن َعلَی َجبٍَل لََرأَْیتَهُ َخاِشعاً ُمتََصد ِ

﴾ِ ؛ همین کتاب! لفظش نه، مفهومش نه، علم و ﴿لَْو أَنَزْلنَا هذَا اْلقُْرآَن﴾ سوره مبارکه »حشر« این است: 21همین است. آیه  َّللاَّ

شود؛ اما حقیقت  استدالل و برهانش نه، اینها چون حصولی است، اینها با چند سال درس و بحث حوزه و دانشگاه حل می

طور  شود. تو اآلن باید آن حقیقت را تحمل کنی. اینکوه ریز ریز می قرآن که بخواهد متمثّل بشود، این را اگر به کوه بدهیم

عاً ِمْن َخْشیَِة  شود:شود، بدون نماز شب نمیسحر نمیشود که بینمی ﴿لَْو أَنَزْلنَا هذَا اْلقُْرآَن َعلَی َجبٍَل لََرأَْیتَهُ َخاِشعاً ُمتََصد ِ

 ِ  /مزمل/ تسنیم 3قسمت /خواهد نازل شود.، این کتاب میِس لَعَلَُّهْم یَتَفَکَُّروَن﴾َو تِْلَک اْْلَْمثاُل نَْضِربُها ِللنَّا  َّللاَّ

موضوع علم اگر خدا، اسمای خدا، اوصاف خدا، افعال خدا، اقوال خدا، آثار خدا بود، این علم علم دینی است. کسی که  

درباره زمین، آسمان، خلقت، آب، هوا بحث   کند، این یقیناً دینی است. کسی کهدرباره قرآن، وحی، نبوت، حکم خدا بحث می

کند. بحث درباره فعل خدا مثل بحث درباره قول خدا دینی است. حاال ما که در حوزه  کند، درباره فعل خدا بحث میمی

گوید خدا چنین کرد دینی نیست؟! فرض ندارد که علمی ما شود دینی؛ اما آنکه در دانشگاه میگوییم خدا چنین گفت میمی

شته باشیم که موضوع علم، خدا، اسمای خدا، اوصاف خدا، افعال خدا، اقوال خدا، آثار خدا باشد و دینی نباشد؛ منتها این دا

شویم آنها  گوییم این حرف خداست بعد وارد میگوییم، میهستند و توّجه ندارند. ما اّول »بسم هللا« می عزیزان در دین غرق 
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اند دانشگاه ما غرق دین است. خدا امام را  یند این فعل خداست و وارد بشوند. اینها غرق دینیک »بسم هللا« باید بگویند، بگو 

غریق رحمت کند! این کشور غرق دین بود؛ منتها خوابیده بود. امام آمد این ستون را بلند کرد، دید همه چیزش سرجایش  

رای حفظ انقالبشان یک جا جمع بشوند؟ ممکن است  ها نفر بمحفوظ است. شما ببینید کجا انقالب شده که هر هفته میلیون

شوند برای حفظ  هستند که جمع می سالی یکبار سالگرد داشته باشند. شما ببینید سراسر این کشور تمام نماز جمعه همین مردم

که این ستون را بلند خواست ها بود؛ منتها خوابیده بود. امامی میها بود، این خیمه بود، این ستوندین؛ یعنی این تمام برنامه

خواهیم. همین کند، واال همه چیز سرجایش محفوظ است. ما برای جمع کردن مردم هیچ گزارش و دعوت و پیغام و اینها نمی

 /طالق/تسنیم 11قسمت /کند یک چنین چیزی است.شوند؛ یعنی خود دین مردم را جمع میکه روز جمعه شد همه جمع می

هم مبتدای مؤخر،   ﴿آیاٌت﴾ خبر مقدم، ﴿فِی اْْلَْرِض﴾ این [4]؛﴿ِفی اْْلَْرِض آیاٌت﴾ گوید:م نشسته میحاال اگر کسی در قم یا غیر ق

کند، کدام زمین نفت دارد؟ کدام  کند، طبقات زمین بحث میشود علم دینی؛ اما آن دانشگاهی که درباره جاذبه بحث میاین می

زمین گاز دارد؟ کیفیت استخراج اینها چیست؟ اینها درباره فعل خدا نیست؟ اینها دینی نیست؟! منتها آنها باید توجه داشته 

 کنند. باید توجه داشته باشند که اینها آثار الهی است. ه فعل خدا بحث میباشند که دربار

 علم لدنی 

﴿َو إِنََّک لَتُلَقَّی اْلقُْرآَن ِمْن   ، بعد به پیغمبر)صلی هللا علیه و آله و سلم( فرمود:أُم ِ اْلِکتاِب لََدْینا لَعَِلیٌّ َحکیٌم﴾ ﴿َو إِنَّهُ فی فرمود:

نا االستاد  رویم، خدا سیدها که میاین علم لدنّی یعنی همین! این خیلی سخت است ما اصالً در زیارت ]23[.لَُدْن َحکیٍم َعلیٍم﴾

بوسیم، این کار ماست، این ادب دینی است، این درست مرحوم عالمه طباطبایی را غریق رحمت کند! این در و دیوار را می

گوییم،  گوییم، حوایج تجاری را میگوییم، حوایج سیاسی را میخوانیم، حوایج دنیای را میاست؛ اما »زیارت جامعه« که می

گوییم رسیم میگوییم، درست است؛ اما وقتی به اینجا میگوییم، اینها را میشفای مرضا را می گوییم،حوایج دیگران را می

خواند، من، حاال یک روحانی، یک طلبه، یک شیعه، آمده در حضور حرم مطهر امام رضا »زیارت جامعه« دارد می

مریض و آمرزش پدر   این یعنی چه؟ این خیلی حرف است! اینکه شفای ]24[«»ُمَحق ٌِق ِلَما َحقَّْقتُْم ُمْبِطٌل ِلَما أَْبَطْلتُم گوید:می

گویم، این را به من بدهید. گوید من یک محقّق و دانشمند شیعه هستم، هر چه شما تحقیق کردید را دارم میو مادر نیست. می

ٌب أَْو نَبِیٌّ  شما فرمودید که علم ما صعب مستصعب است، ]25[»ُمْحتَِمٌل ِلِعْلِمُکْم« بعد باالتر از آن، »اَل یَْحتَِملُهُ إِالَّ َملٌَک ُمقَرَّ

ُ قَْلبَهُ ِلْْلِیَمانِ  /مزمل/ 1قسمت /رود؛ یعنی این!خواهم آن باشم. آدم مشهد می من می ]26[.«ُمْرَسٌل أَْو َعْبٌد ُمْؤِمٌن اْمتََحَن َّللاَّ

 تسنیم 

حسابمان باید مشخص باشد. نتیجه حوزه و دانشگاه عاِلم و دانشمند شدن است. نتیجه اعتکاف و حرم، زاهد و   بنابراین ما

کند. معجزه بیاورد  پارسا و متقی و راضی و متوکل و اینها شدن است؛ اما هیچ کدام از این جاها انسان را پیغمبر و امام نمی

 های عملی است که این به مؤمنین هم وعده داده شد.ه شود، در همان راکند. دعایش که مستجاب مینمی

ْمناها﴾ طوری که به وجود مبارک داُود گفتیم این توانید این را یاد بگیرید، ما یادش دادیم. ما همان، علم است؛ اما شما نمی﴿فَفَهَّ

توانند از  دیگران هم می ْمناها﴾﴿فَفَهَّ  های فقهی است کهشود، ما در دستش نرم کردیم، آنجا هم یک بخشکار را بکن نرم می

دار  او یاد بگیرند که چگونه قضاوت بکنند. این علم است، این دیگر معجزه نیست که ما در آن قسمت بین این دو تا مزرعه
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تر و  »لدن«، قوی  [12]،﴿َو َعلَّْمناهُ ِمْن لَُدنَّا ِعْلماً﴾  هایی است کهچگونه حکم بکنیم، حکم شرعی را یادش دادیم؛ اما قسمت

مان کم است، هر دو را  هتر از »عند« است. ما در فارسی در اثر اینکه ابزارمان کم است، سرمایتر و علمیتر و دقیقغنی

طور نیست  گوییم این کتاب در نزد فالن کس است، یا پیش فالن کس است؛ اما عربِی مبین اینگوییم »نزد«، »پیش«. میمی

اش باشد،  اش باشد، در کتابخانهگویند »لدن«، اگر اعم از دست و خانهجا بگوید »عند«، اگر در دستش باشد میکه همه

»عند« غیر از »لدن« است، علم »لدنّی«؛ یعنی آنجا و آنجا و آنجا که احدی بین خدا و او فاصله   گویند »عنده«.می

»لدن«؛ یعنی نزدی که هیچ غیبتی در کار نیست. یک وقت فهم است،   [13]،﴿إِنََّک لَتُلَقَّی اْلقُْرآَن ِمْن لَُدْن َحکیٍم َعلیٍم﴾ نیست:

ا یادش دادیم، شما هم از او یاد بگیرید؛ اما یک وقت است که مقام است، مقامی به  علم است، خودش قرینه دارد، این علم ر 

نام نبوت است، علم مقام نیست. ما این را یادش دادیم، شما هم یاد بگیرید. دیگران رفتند یاد گرفتند؛ اما نفرمود: »من لدنا«؛ 

 / جن/ تسنیم 8ت قسم/مثل خضر و امثال ایشان چیزی را یاد بدهیم که علم لدنّی باشد.

 همه عالم آئینه علم خدا 

گوید آنچه در جهان هست آینه داند از یک منظر دیگر میمطلب دیگر این است که قرآن کریم اینها را نه تنها فعل خدا می

ست،  ؛ یعنی زمین آینه ما﴿فِی اْْلَْرِض آیاٌت﴾ فرماید:فرماید زمین را ما خلق کردیم، یک وقت میخداست. خدا یک وقت می

دارد »مرائی«، تعبیری دارد  [5]نهج البالغه آسمان آینه ماست. آن نگاه مشترک بین حوزه و دانشگاه است. تعبیری

ها. طبق بیان نورانی حضرت امیر جهان مرایاست برای  ها، آینهها. »مرایا«؛ یعنی مرآت»مرایا«. »مرائی«؛ یعنی مرئی

مرائی الهی. مرآت است تا اسما و افعال و آثار الهی در آن دیده شود. این دید اگر نصیب کسی شد چه حوزوی چه دانشگاهی 

 بیند دیگر حاال الزم نیست به مقام آن بزرگوار برسد که:را مرآت می او کّل جهان

 [6]به صحرا بنگرم صحرا ته وینم ٭٭٭ به دریا بنگرم دریا ته وینم

دید، ما باید یک چشم باز پیدا کنیم، وگرنه مطلب که صحیح است. این ای نیست؛ منتها او چشمش باز بود میاین حرف تازه

دار  است. هیچ چیز در عالم نیست مگر اینکه آینه نهج البالغه مرایا یعنی مرایا! این »مرائی« یعنی »مرائی«! هر دو در

جمال و جالل الهی هستند. آیت یعنی چه؟ زمین آیت خداست یعنی چه؟ آسمان آیت خداست یعنی چه؟ یعنی آیت بودن زمین  

برای »هللا«، َعَرِض مفارق اوست، مثل اینکه هوا گاهی گرم است گاهی سرد؟ نه. عرِض الزم اوست؛ نظیر زوجیت اربعه؟ 

رتبه معروض نیست؛ یعنی درون اربعه زوجیت نیست اربعه از سنخ کّمیت  نه. چرا؟ چون َعَرض هر چه الزم باشد در م

است زوجیت از سنخ کیفیت. پس زوجیت در درون اربعه نیست، این دو؛ جهان آیت حق است از سنخ ناطقیت انسان است  

هستی او و فیض   که ذاتی انسان است؟ نه. نه یعنی نه! چرا؟ چون ذاتی ماهیِت اوست، نه ذاتی هویت او. آنچه اصل است،

شود. یک آدم معمولی درس خوانده را بگویی »االنسان موجودٌ« را ترکیب کن!  الهی است که از آن ماهیت انتزاع می

گوید »االنسان« مبتدا، »موجودٌ« خبر. وقتی این را به یک حکیم بدهید به حکیم بگویید »االنسان موجودٌ« را ترکیب کن!  می

آید، نه اینکه انسان دم، »موجودٌ« مبتدای مؤخر، چون هستی است که به تعیّن انسانیت در میگوید: »االنسان« خبر مقمی

 /طالق/تسنیم 11قسمت /شود. تا هستی نباشد که انسانیتی نیست.است و هستی به او داده می
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اب هویت است؛ یعنی  شود جهان آیت حّق است، نه ذاتی باب ماهیت است؛ نظیر ناطقیت انسان، بلکه ذاتی بپس اگر گفته می

 ها را طی کرد مجاز است بگوید: او هیچ هویتی ندارد مگر نشانه خدا. آن وقت اگر کسی این راه 

 به صحرا بنگرم صحرا ته وینم ٭٭٭ به دریا بنگرم دریا ته وینم

یست مگر  رسد. غرض این است که در فرهنگ قرآن هیچ چیزی نکم به این مقصد میاگر نشد، در مبادی اّولیه هست کم

﴿َو َجعَْلنَا اللَّْیَل َو النَّهاَر آیَتَْیِن َفَمَحْونا آیَةَ اللَّْیِل َو َجعَْلنا آیَةَ النَّهاِر   اینکه آیت الهی است. حتی شب تار هم آیت الهی است:

 سایه یک شب آید؟می پدید خودتاریکی شب آینه خداست. آن یک نظم حسابی است، مگر شب خودبه [7]،ُمْبِصَرةً﴾

 ریاضی دقیق سایه است آفتاب به پشت طرفش این شد، آفتاب به رو طرفش آن برگشت زمین وقتی. است زمین گونهریاضی

چقدر  اشضی دارد که زمین کجا باشد سایهریا حساب سایه،  این عرض سایه، این طول  سایه، این قطر. است ارض کره

شود خسوف کلّی، اگر آن باالی سایه باشد که مخروطی است،  است؟ و اگر این سایه طوری باشد که کّل ماه را بپوشاند می

شود خسوف جزئی، این نظم ریاضی است. فرمود تاریکی شب آیت هللا است. این دید دانشگاه را با حوزه، حوزه را با می

آذر به مناسبت شهادت مرحوم آیت هللا مفتّح که از فضالی بنام حوزه بود حشر  27کند. درست است ما روز دانشگاه یکی می

او و سایر شهدا با شهدای کربال)علیهم السالم(، تناسبی است برای پیوند حوزه و دانشگاه؛ اما آن مطلب عمیق علمی که  

هستند،   ها محل بحثها یک سلسله آینه زهکند، همان علم دینی است. علم دینی این است که در حودانشگاه و حوزه را یکی می

هستند. آنجا هم سخن از خدا و اوصاف خداست، اینجا هم سخن از خدا و افعال   ها محل بحثها یک سلسله آینهدر دانشگاه

شود علم دینی. علم دینی تنها فقه و اصول نیست، علمی که موضوع آن دین خدا و فعل خدا باشد این علم،  خداست. این می

 علم دینی است؛ منتها باید توجه داشت.

کنند و آن علم شهودی است. یک یک سلسله علومی است که آن را اوحدی و خواص از حوزویان و دانشگاهیان تعقیب می

شنویم.  بینیم. حرف زمین را میبینیم، آسمان را میشناسیم. یک وقت زمین را می شناسیم، آسمان را می وقت ما زمین را می

ند مرحوم شیخ بهایی در همان تخت فوالد یک روز رفته بود به زیارت، یکی از همان گوشه قبر گفت یا شیخ منتظر گوی می

زند واقعاً حرف  باش! مواظب باش! این حرف را شیخ بهایی شنید. اینکه مربوط به درس و بحث نیست. این زمین حرف می

شود علم شهودی. ذات اقدس الهی  ، اگر کسی این حرف را بشنود می»أَنَا بَْیُت اْلغُْربَِة« ]8[،»أَنَا بَْیُت اْلَوْحَدة« زند کهمی

 بینند، شما الاقل سعی کنید بفهمید. هایی ما داریم، انبیایی خلق کردیم، مردانی خلق کردیم که جهان را میده آدم فرمود یک ع

رسد. خدا رسد، گاهی نگاه به رؤیت نمیما یک رؤیت داریم؛ یعنی دیدن. یک نظر داریم؛ یعنی نگاه. گاهی نگاه به رؤیت می

این فرق را بین نظر و رؤیت بازگو کردند. یک وقت است که   شرح تجرید را غریق رحمت کند! در مرحوم عالمه حلی

گوید: »نظرت  کند میگوید »رأیت القمر«؛ ماه را دیدم. یک وقت استهالل میرود، میکسی برای استهالل قمر پشت بام می

داریم و یک دیدن. در عربی یک نظر دارند و یک رؤیت.  الی القمر و لم أره«؛ نگاه کردم ولی ندیدم. ما در فارسی یک نگاه 

کند  نگاه غیر از دیدن است. نظر غیر از رؤیت است. ذات اقدس الهی وقتی ابراهیم خلیل)سالم هللا علیه( را معرفی می

ما باطن عالم، ملکوت عالم را ارائه کردیم، او هم رؤیت  ]9[،﴾﴿َو َکذِلَک نُری إِْبراهیَم َملَُکوَت السَّماواِت َو اْْلَْرِض  فرماید:می

  َملَُکوتِ  ﴿أَ َو لَْم یَْنُظُروا فی تید. شما نگاه کنید، شاید ببینیدکرد. ما نشان دادیم، او هم دید. شما شاگردان خلیل حق هس

گوید نگاه کنید به هر حال شاید ببینید! اگر نگاه به رؤیت نرسد که  گوید مگر ندیدید؟ میبه ما نمی ]10[السَّماواِت َو اْْلَْرِض﴾
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ای از خلیل حق نصیب اینها بشود که »خلیل من همه ای آسمان و زمین را نگاه بکنند تا ذّرهلغو است. پس ممکن است عده

خدا هم در پایان سوره مبارکه »حج« فرمود شما یک شناسنامه قوی و غنی دارید، یک آدم   ]11[بشکست«  آزری هایبت

،  ﴿ِملَّةَ أَبیُکْم﴾ راهی نیستید، فرزندان خلیل حق هستید؛ در پایان سوره مبارکه »حج« فرمود دین پدرتان را بگیرید:سر

اُکُم اْلُمْسِلمیَن ِمْن قَْبُل﴾ منصوب به اغراء است؛ یعنی »خذوا« ﴿ِملَّةَ﴾ این ، شما فرزندان خلیل حق  ﴿ِملَّةَ أَبیُکْم إِْبراهیَم هَُو َسمَّ

السَّماواِت َو  َملَُکوتِ   ﴿أَ َو لَْم یَْنُظُروا فی شناسنامه دارید، دین پدرتان را بگیرید. پدرتان دید، شما هم نگاه کنید:هستید، 

ها هم ریاضی بود، هم شیمی بود،  کند. قبالً در حوزهکند، حوزه و دانشگاه را یکی می. این دین جامعه را یکسان میاْْلَْرِض﴾

خواندند ما چند تا دستگاه علمی که نداشتیم. در اثر توسعه علوم، تجربیات و امثال تجربیات جدا را می هم طب بود، همه چیز

ها نداشتند، یک  شد و احکام فقهی و تفسیری و اینها جدا شد. وگرنه قبالً زمان خواجه نصیر دیگر دو دستگاه علم مسلمان

 خواندند.و کالم همه را باهم میدستگاه علم بود همه این فقه و اصول و فلسفه و ریاضی 

ترین عالم پیوند حوزه و دانشگاه علم دینی است و اما آن شهود مقدور همه نیست.  غرض این است که تنها عامل و مهم

که فعل مضارع است   ﴿نُری﴾ فرمایید به ما نگفتند ببین! به ما گفتند نگاه بکن. آن رؤیت برای خلیل حق است، اینمالحظه می

﴿َو َکذِلَک نُری إِْبراهیَم َملَُکوَت السَّماواِت َو  دهیم:استمرار؛ یعنی ما مرتّب اسرار خلقت را به خلیِل خود نشان میو مفید 

  ﴿أَ َو لَْم یَْنُظُروا فی کنید:بینید؟ فرمود چرا نگاه نمی. اما در بحث سوره مبارکه »اعراف« درباره ما نفرمود چرا نمی﴾اْْلَْرِض 

. نظر به ملکوت ممکن است هم در دانشگاه باشد هم در حوزه. رؤیت ملکوت هم در دانشگاه  السَّماواِت َو اْْلَْرِض﴾ َملَُکوتِ 

ای اینها اساتید ما که اّول دانشگاه که تأسیس شد علما آن را تشکیل دادند. باشد هم در حوزه. مردان الهی مثل حکیم الهی قمشه

 سنیم /طالق/ت11قسمت علوم تجربی که نبود.

ها را قرآن کریم تبیین کرده است؛ هم عرفان شهودی را، هم عرفان نظری را، هم فلسفه را، هم کالم را، هم  همه این بخش

ریاضیات را، هم فیزیک را، هم شیمی را، همه اینها را گفته است، چون تمایز علوم به تمایز موضوعات است. شواهدش را  

تجربه را هم نشان داده؛ لذا فرمود او معلم شماست، عالم کردیم شما  هم گفته، عقلش را هم به ما داده، راه

علم توحید است که همین آیه پایانی  کند، منتها باالترین علمی که مشکل را حّل می﴿ِلتَْعلَُموا﴾ ،﴿ِلتَْعلَُموا﴾ ]13[،﴿ِلتَْعلَُموا﴾ را،

ُ الَّذی َخلََق َسْبَع َسماواٍت َو ِمَن اْْلَْرِض  سوره مبارکه »طالق« فرمود کّل عالم را ما آفریدیم تا شما بدانید خدا حق است: ﴿َّللاَّ

َ َعلی ُل اْْلَْمُر بَْینَُهنَّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ َ قَْد أَحاَط بُِکل ِ َشیْ ءٍ ُکل ِ َشیْ  ِمثْلَُهنَّ یَتَنَزَّ ، اینها که سالیان متمادی  ٍء ِعْلماً﴾ قَدیٌر َو أَنَّ َّللاَّ

خبرند های دیگر اما کّل اینها از همه امور باخبر شدند ولی از خودشان بی زحمت کشیدند استاد شدند در بخش طب، در بخش

پوسند، همین! انسان از پوست به در روند در خاک و میکنند اینها مثل یک دسته تُرب هستند که بعد از مرگ میخیال می

حساب و کتاب در عالم است؟! کارهای خیری که آید نه بپوسد. انسان مثل یک دسته شلغم است؟! کارهایی که کرده بیمی

ست؟!  حساب اهایی که فراهم کرده بیحساب است؟! این همه دانشحساب است؟! ـ خدای ناکرده ـ ستمی کرده بیکرده بی

َ فَأَنَساهُْم   خبرند، خودشان را فراموش کردند:اینها از همه چیز باخبرند از خودشان بی ﴿الَ تَُکونُوا َکالَِّذیَن نَُسوا َّللاَّ

کنند انسان ـ معاذهللا ـ بعد از مرگ خبری نیست مرگ هم آخر خط است!  خودشان را فراموش کردند خیال می [14]؛أَنفَُسُهْم﴾

ملی که حوزه و ترین عاشود دانشگاه را با حوزه پیوند داد ولو حاال شما چهار تا همایش داشته باشید. آن مهمبا این نمی
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دهد این است که کّل سراسر جهان آیه الهی است. این مرآت برای نشان دادن آن مرئی است. مرئی ما دانشگاه را پیوند می

 /طالق/تسنیم 11قسمت /اوصاف خداست، افعال خداست، اقوال خداست.

 اسماء الهی مظهر علم خداوند

﴿أَ   است. این آیه هفت سوره مبارکه »مجادله« با علم خدا کار دارداسمای ُحسنای هر آیه، ضامن مضمون و مطلب همان آیه 

َ یَْعلَُم َما فِی السَّماَواِت َو َما فِی اْلْرِض﴾ َ بُِکل ِ َشی ؛ که صدر آیه است. ذیل آیه هملَْم تََر أَنَّ َّللاَّ ؛ اسم و وصفی ٍء َعِلیٌم﴾﴿إِنَّ َّللاَّ

َ َغفُوٌر   خواهد سخن بگوید:جا که از غفران الهی میهمان آیه است. آنکه در پایان هر آیه است، دلیل مستقل مضمون  ﴿إِنَّ َّللاَّ

ِحیٌم﴾ ند، یک علم مطلقی هم اینجا کن اساِس مضمون این آیه هفت علم الهی است حاال سه نفر نشستند دارند نجوا می [7]،رَّ

آید، کسی با  آید؛ لذا هر چه بشمارند اینها سه نفرند، چهار نفر نیستند. تحت رقم درنمیحضور دارد. این تحت رقم در نمی

انگشت اشاره بگوید او چهار نفر است. یک علم مطلق نامتناهی است که این سه نفر را گرفته، جای دیگر هم چهار نفر  

جای دیگر پنج نفر هستند گرفته، در آسمان هست در زمین هست، یک علم مطلقی حضور دارد اینجا، این هستند گرفته، 

﴿أَ لَْم تََر أَنَّ  آید؛ لذا فرمود سه نفر که هستند سه نفرند، او چهارمی سه نفر است، نه چهارمی چهار نفر.تحت شماره در نمی

َ یَْعلَمُ  ؛ تنها این اتاق نیست تنها این شهر نیست تنها زمین  ی اْلْرِض َما یَُکوُن ِمن نَْجَوی ثاَلَثٍَة﴾السَّماَواِت َو َما فِ  َما ِفی َّللاَّ

نیست تنها آسمان نیست، تنها عرش نیست، تنها فرش نیست؛ هر جا سه نفر باشند علم مطلق خدا چهارمی سه نفر است، نه  

. ﴿إِال  هَُو َرابِعُُهْم َو الَ َخْمَسٍة إاِل  هَُو َساِدُسُهْم﴾ آید.ر نمیچهارمی چهار نفر، چون یک علم مطلقی است علم مطلق تحت عدد د

از اهل تفسیر ـ گرچه به طور کلّی فرمود هر رقمی باشد خدا مافوق آنهاست؟ ـ خواستند بگویند که َوتر بودن و واحد   برخی

ر باشند. َوتر بودن مخصوص خداست هر َوتری را  گذارد که آنها َوتکند، نمیبودن، مختّص اوست. شفع بودن را او تأمین می

کند، کند. نفرمود هر جفتی را او فرد میکند. او تنها وتری است که شفع ندارد؛ لذا فرمود هر فردی را او جفت میاو شفع می

 ای است که برخی از اهل تفسیر گفتند.چون فرد برای خودش است مختص خودش است. این لطیفه

خواهیم بشماریم. حاال فرض کنید فرزندان یعقوب)سالم هللا  نیست اال اینکه او رابع ثالثه است حاال ما میای پس هیچ ثالثه

علیه( اینها چند نفر بودند، مشخص بودند؛ در سوره مبارکه »یوسف« آیه هشتاد این است که وقتی آن جام در ظرف یکی از 

ا اْستَْیأَُسوا ِمْنهُ َخلَُصوا نَِجی اً﴾ ند:این برادرها پیدا شد، نشستند فکر بکنند که چه کار کن ؛ یعنی چند نفر کنار هم نشستند  ﴿َفلَمَّ

کنند که ما چه کار بکنیم؟ حاال این جام در ظرف یکی از ما پیدا شد، ما متّهم به سرقت هستیم، چه کار بکنیم؟ دارند نجوا می

آیم مگر اینکه شما مثالً بروید و من تنها بمانم  رگز با شما نمیاینجا ذات اقدس الهی با اینها بود که یکی از اینها گفت من ه

ها جمع بشوند خدا با آنها هم هست، کجا را آدم جا هم خدا هست، آسمان اگر چند نفر از فرشته ببینم اوضاع چه خواهد شد! آن 

ل اینکه تحت رقم بیاید یک  بشمارد، چه چیزی را حساب بکند، چه چیزی را تحت رقم بیاورد؟ غرض این است که اصالً قاب 

شیء مشخص باشد ما با دست اشاره بکنیم بگوییم او چهارمی است نیست، یک علم مطلق نامتناهی است که همه جا هست. 

هم رابع ثالثه است هم خامس اربعه هست، خامس خمسه نیست سادس سته نیست و مانند آن؛ لذا در اینجا برهانی هم که اقامه 

 است. ٍء َعِلیٌم﴾﴿بُِکل ِ َشی فرماید برای اینکه اومیکند در ذیل آیه می

پس سخن از ذات اقدس الهی نیست، گرچه صفات ذات عین ذات اوست، سخن در این است که علم نامتناهی حاضر است.  

ْم َو الَ أَْدنَی ِمن ذِلَک َو الَ أَْکثََر إِال  ﴿إِال  هَُو َرابِعُُهْم َو الَ َخْمَسٍة إاِل  هَُو َساِدُسهُ  این علم نامتناهی هم عین ذات اقدس الهی است.
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. یک معیت  ﴿هَُو َمعَُکْم أَْیَن ما ُکْنتُْم﴾ های قبلی داشتیم که سه قسم معیت داریم: یک معیت قیّومیّه است که، در بحثهَُو َمعَُهْم﴾

َ َمَع الَِّذیَن اتَّقَْوا﴾ رحیمیه است که َ لََمعَ  ،﴿إِنَّ َّللاَّ . یک معیت قهریه است که خدا با کفّار هست که آنها را اْلُمْحِسنیَن﴾ ﴿إِنَّ َّللاَّ

همان جا بگیرد. جمع این سه معیت در جریان موسی و هارون)سالم هللا علیهما( با فرعون بوده. در جریان موسی و هارون 

خواستند بروند، فرمود بروید چون خدا اینجا حضور دارد. در  اینجا تثنیه است. وقتی اینها می [8]؛َمعَُکما﴾ ﴿إِنَّنی فرمود:

بروید، یعنی   گویدجا حضور دارم. اینکه میبیابید؛ یعنی من آن [9]؛﴿ائْتِیَا﴾ د:خواهد سخن بگوید، فرمودربار فرعون که می 

﴿إِنَّا  جا هستم. این مربوط به تثنیه است. اما در سوره »شعراء« فرمود:گوید بیایید یعنی من آنمن اینجا هستم. اینکه می

؛ یعنی من هم با شما هستم که شما را یاری کنم، هم با او هستم که او را خفه کنم. این طور نیست که حاال قهر من با  َمعَُکم﴾

 ؛ با هر سه نفر هستم. ﴿إِنَّا َمعَُکم﴾ نشود،ِمهر من جمع  

َ   ؛ یکی معیت رحیمیه است که﴿هَُو َمعَُکْم أَْیَن ما ُکْنتُْم﴾ پس »فتحّصل أّن هاهنا معیاٍت ثالثه«؛ یکی معیت قیومیه است ﴿إِنَّ َّللاَّ

َ َمعَنَا﴾ یا َمَع الَِّذیَن اتَّقَْوا﴾ گویند؛ یکی معیت قهریه است که که انبیا می إِنَّ َمِعَی َرب ِی﴾﴿َکال   یا ﴿الَ تَْحَزْن إِنَّ َّللا 

که با هر سه هستم که شما را یاری کنم و او را خفه کنم. رحمت همین طور است، علم همین طور  ﴿َمعَُکم﴾ فرمود:

 همین طور است. »استمَع« هم همین طور است.  ﴿َمعَُکم﴾ است،

﴿ثُمَّ یُنَب ِئُُهم بَِما َعِملُوا یَْوَم   گذارد:، بعد فرمود حاال این علم را در روزی به اجرا می َما َکانُوا﴾ ﴿إِال  هَُو َمعَُهْم أَْینَ  هیچ کثرتی

َ بُِکل ِ َشی ِ  »اتَّقُوا َمعَاِصیَ  ، یک بیان نورانی حضرت امیر)سالم هللا علیه( دارد کهٍء َعِلیٌم﴾اْلِقیَاَمِة إِنَّ َّللاَّ َفِإنَّ   اْلَخلََواتِ  فِی  َّللاَّ

ی است همانی است که شاهد بود. البته اعضا و جوارح هم  که قاضفردا که محکمه قضاست آن [10]؛«الشَّاِهَد هَُو اْلَحاِکم

که در متن حادثه حاضر بود او قاضی  دهد، آنها سرجایش محفوظ است، آن دهند، زمین هم شهادت میشهادت می

ِ  »اتَّقُوا َمعَاِصیَ  است. ﴿ثُمَّ   د همان خدا حاکم است. اینکه فرمود:؛ خود خدا که شاهد بو«فَِإنَّ الشَّاِهَد هَُو اْلَحاِکم اْلَخلََواتِ  ِفی َّللاَّ

 /مجادله/تسنیم7قسمت /، یعنی شاهد امروز قاضی فرداست؛ لذا تخلّف ممکن نیست.یُنَب ِئُُهم بَِما َعِملُوا یَْوَم اْلِقیَاَمِة﴾

تواند شهود بکند.  غرض این است که این درجات محفوظ است. اما شهود اگر کسی بخواهد بکند، بله اسمای الهی را می

اسمای الهی لفظ نیست، این لفظ »هللا« نیست که مثالً کسی اسم اعظم بلد باشد با این لفظ بتواند مشکل را حّل بکند! مفهوم  

ای را زنده بکند. فالن کس اسم اعظم دارد با »طرفة العینی« از مکه به مدینه ُمردهذهنی نیست تا کسی با مفهوم ذهنی بتواند 

رفت! با یک مفهوم ذهنی و با یک صورت ذهنی کسی طّی االرض داشته باشد و بیماری را شفا بدهد، اینها نیست. آن 

ساخته است. اگر پیغمبر باشد معجزه  حقیقت خارجیه است که اگر کسی آن را دریابد و مظهر او بشود، بله خیلی کار از او 

 آورد و مانند آنآورد و اگر امام باشد کرامت در میدرمی

، البته درجات تبارک هم ممکن است فرق  ﴿تَباَرَک اْسُم َرب َِک﴾ در اینجا غرض این است که تبارک از همین قبیل است که

بینید یک وقت  ، فرمود کارهای پربرکت از اوست. گاهی میٍء قَدیٌر﴾ُکل ِ َشیْ  ی﴿تَباَرَک الَّذی بِیَِدِه اْلُمْلُک َو هَُو َعل داشته باشد.

هیچ کسی هیچ توقع ندارد که مثالً از یک خانواده ضعیفی فالن بیماری را فالن دانشجو کشف بکند یا فالن مطلب عمیق را  

؟ این خضر راه همیشه هست. وقتی وجود دانیم که اسرار چیست؟ پدر که بود؟ َجدّ چه بودفالن طلبه کشف بکند. ما نمی

مبارک موسای کلیم)سالم هللا علیه( به خضر عرض کرد که ما هر دو مسافر بودیم اینجا هم که مسافرخانه ندارد اینها هم که 

دهی ما دو نفر کارگری کنیم این دیوار مخروب را حاضر نشدند ما را به عنوان مهمان قبول بکنند. آن وقت شما دستور می
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ا اْلِجداُر فَکاَن ِلغاُلَمْیِن یَتیَمْیِن ِفی اْلَمدینَِة َو کاَن تَْحتَهُ َکْنٌز لَُهما َو   بچینیم، این رازش چیست؟ فرمود رازش این است: ﴿َو أَمَّ

این دیوار برای دو تا بچه یتیم بود زیرش گنج بود پدرشان آدم صالحی بود. ما آمدیم این دیوار را  [13]،کاَن أَبُوهُما صاِلحاً﴾

هست. حاال ما چه وقت سالح را  سرمایه نباشند. خضر راه همیشه هست. برای همه هم بچینیم تا بعد اینها که بزرگ شدند بی

 هایمان نرسد؟به دست آوردیم که خضر راه به بچه

کنند چه  رحمانه مثل آل سعود تالش و کوشش میاز آن طرف هم در سوره مبارکه »نساء« هست. فرمود آنها که بی

یَّةً ِضعافاً خافُوا  ﴿َو ْلیَْخَش الَّذیَن لَ  صهیونیسم و چه استکبار، اینها بدانند عواقب تلخی در پیش دارند. ْو تََرُکوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُر ِ

آید. این را تصریح کرد در سوره »نساء« فرمود با ایتام دیگران با می  پیش مشکل هم اینها هایبرای یتیم [14]،َعلَْیِهْم﴾

تفاوت هستیم. این طور نیست که حاال یمنی کشته شد یا یمنی  فقرای دیگران شما کنار بیایید. این طور نیست که بگویید بی

 گرسنه شد به ما چه! این نیست. 

 عرش علم خداست 

نفر)پیامبران اولی العزم و علی حسن و حسین (/ و فرشتان در  8میگویند : عرش علم است / حاملین  حجت االسالم قرائتی

 اطراف  

 / حاقه/ نور / قرائتی 4قسمت 

عرش مقام فرمانروایی است و مقام علم است، چون روایات عرش را به علم تفسیر کرده است »استواء علی العرش«؛ یعنی بر 

کند که بعد از مقام آفرینش است خدای متعالی پرداخت در مقام فعل و مقام فرمانروایی را هر جا ذکر میمقام فرمانروایی و تدبیر  

 /حدید / تسنیم3قسمت  کند و آثار تدبیر این است.به دنبالش آثار تدبیر را بیان می

ای داشت؛ اما این  . قارون غیر از فرعون بود. فرعون داعیه کنیمزنیم؛ ولی قارونی فکر میبسیاری از ما اسالمی حرف می

من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، من حاال وجوهات  ]43[؛ِعْلٍم ِعْندی﴾  ﴿إِنَّما أُوتیتُهُ َعلی قاورن محروم همین را گفته بود که

ِعْلٍم   ﴿إِنَّما أُوتیتُهُ َعلی بدهم؟! یا من زکات بدهم؟! این یعنی چه؟ من خودم کار کردم، هوش اقتصادی داشتم، مال پیدا کردم!

وییم خودمان دود چراغ خوردیم، خودمان زحمت کشیدیم. هزارها نفر  گ. این حرف در بین بعضی از ما هم هست، میِعْندی﴾

ای که از درس و بحث فارغ شدید »الحمد هلل رب العالمین«! هر مطلبی را  رسند؛ لذا فرمود هر لحظه آیند و به جایی نمیمی

ن زحمت، این توفیق همه و همه که فهمیدید »الحمد هلل رب العالمین«! مبادا کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم، عالم شدم! ای

آورم، چیست؟ مگر آن روز با بیل و کلنگ زیر پای اسماعیل  میدر کنار سفره اوست. فرمود با بیل و کلنگ من آب زمزم در

 /ملک/تسنیم 13قسمت /بریم.طور پایین میطوری که درآوردیم، همان زمزم درآمد؟ ما همان 

فرمانروایی. عرش یعنی مقام فرمانروایی. ـ معاذهللا ـ جسم نیست، تخت نیست. این تشبیه ، مقام ﴿ثُمَّ اْستََوی َعلَی اْلعَْرِش﴾

معقول به محسوس است. ذات اقدس الهی به مقام فرمانروایی بعد از مقام آفرینش، خودش را نشان داد. این به لحاظ ما است 

 /حدید/تسنیم3/2قسمت  فهمیم. اّول آفرید، بعد تدبیر کرد. رّب است، البته که این چنین می
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هاتُِکْم ال تَْعلَُموَن َشْیئاً﴾  اینکه فرمود: ُ أَْخَرَجُکْم ِمْن بُُطوِن أُمَّ دانید، بله. در ؛ یعنی این علوم حوزه و دانشگاه اینها را نمی﴿َو َّللاَّ

ُم السَّْمَع َو اْلْبَصاَر َو ﴿َجعََل لَکُ  های دیگر هم فرمود، تعلیم علم و تعلّم علم بر شما واجب است، دو؛ راهش هم کهبخش

درون شما علوم فراوانی را خدا ذخیره کرد که اینها میزبان هستند  که این علوم را یاد بگیرید، سه؛ اما در درونِ  [6]،اْلْفئَِدةَ﴾

گانه و صاحبخانه هستند. آن یازده سوگند سوره مبارکه »شمس« برای همین پاسخ است. بعد از آن سوگندهای یازده

اها﴾ رسد بهتا می [7]،﴿َو الشَّْمِس َو ُضحاها﴾ مفّصل: گردد ، با سه تا »هاء« که همه به خود شخص برمی﴿َو نَْفٍس َو ما َسوَّ

اها ٭ فَأَْلهَ  گردد:که همه به میزبان برمی نفرمود ما چیزی که خوب و بد است   [8]،َمها فُُجوَرها َو تَْقواها﴾﴿َو نَْفٍس َو ما َسوَّ

گردد. فرمود آنچه برای  د در عالم فراوان است. هر سه ضمیر مؤنث »هاء« به خود نْفس برمیرا به او نشان دادیم. خوب و ب

این شخص خوب است، آنچه برای این شخص بد است، به همین شخص گفتیم. نفرمود ما حق و باطل را گفتیم، خیر و شّر را  

بینی خوبی به او نشان د هستیم! اگر بفرماید ما جهانطور نیست که بگوییم ما کلّیاتی را بلگفتیم، َحسن و قبیح را گفتیم، این

گردد؛ یعنی به همین نفس زید گفتیم کند. این سه تا »هاء« به خود نْفس برمیدادیم، این خوب است؛ ولی مشکل را حّل نمی

استخاره  تواند بگوید من مردّد هستم، دنبال چه چیزی برای تو خوب است و چه چیزی برای تو بد است. هیچ کسی نمی

 ملک / تسنیم /12قسمت  /گردم!می

 شناخت حسی 

ساده ترین و ابتدائی ترین اسباب شناخت انسان حواس پنجگانه اوست  که البته به تعبیر عده ای حس ششمی نیز بعنوان حدس 

 نیز وجود دارد .

ذات اقدس الهی به ما مجاری ادراکی و تحریکی داد، مجاری تحریکی مثل دست و پا و مانند آن باید به رهبری قّوه عاقله  

کار کند اگر قّوه ادراکی ما درست اندیشید و قّوه تحریکی ما برابر هدایت عقل کار کرد و از وحی کمک گرفت، این دست  

خواهد اینها را  درباره ابراهیم خلیل و فرزندان او ذات اقدس الهی وقتی میدست است این پا پا هست این چشم چشم است. 

﴿أَ فاَل  ای فرمود:اما درباره عده [4]؛﴿أُوِلی اْْلَْیدی َو اْْلَْبصاِر﴾ فرماید اینها دست دارند اینها چشم دارندمعرفی کند می

بِِل َکْیَف ُخِلقَْت ٭ َو إِلَی السَّماِء َکْیَف ُرِفعَْت ٭ َو إِلَی اْلِجباِل َکْیَف نُِصبَْت ٭ َو إِ  ْیَف لَی اْْلَْرِض کَ یَْنُظُروَن إِلَی اْْلِ

اینها کور و َکرند. اگر   [6]بُْکٌم ُعْمٌی فَُهْم ال یَْعِقلُوَن﴾﴿ُصمٌّ  برند فرموداینها هیچ از مخلوق به خالق پی نمی [5]ُسِطَحْت﴾

شود چشم. بهترین تعریفی که ذات اقدس الهی از ابراهیم  شود دست، میرهبری عقل و وحی کار بکند میاعضا و جوارح به 

﴿ال أُِحبُّ  ؛ آنکه﴿أُوِلی اْْلَْیدی َو اْْلَْبصاِر﴾ شکند دست استفرماید او دست دارد اینکه بت میکند این است که میخلیل می

اواِت َو ﴿َو َکذِلَک نُری إِْبراهیَم َملَُکوَت السَّم بیند او چشم است. در سوره »انبیاء« فرمود:گوید و ملکوت را میمی ]7[اْْلفِلیَن﴾

بیند.  بیند پس چشم دارد که می شان دادیم این میبه او نشان داد این فعل مضارع است مفید استمرار است؛ ما ن ]8[﴾اْْلَْرِض 

آنکه در برابر بت   [9]﴿فَُهْم الَ یَْرِجعُوَن﴾ ؛﴿ُصمٌّ بُْکٌم ُعْمٌی َفُهْم ال یَْعِقلُوَن﴾ بیند درباره آنها فرمود:آنکه آیات الهی را نمی

کند او دست است. از بهترین  گیرد و با ظلم مبارزه میگیرد آن دست نیست آنکه تبر میساکت است و ساکن است و تبر نمی

اند  فرماید اینها صاحبان دستکند میراهیم خلیل و فرزندانش ذکر میتعریفاتی که برای خاندان عصمت و طهارت یعنی اب

﴿أُوِلی اْْلَْیدی َو  ای داردشود چشم یک وظیفهاند معلوم میای دارد اینها صاحبان چشم شود دست یک وظیفهمعلوم می

اآلن اصرار بر  مٌّ بُْکٌم ُعْمٌی فَُهْم﴾﴿صُ  ؛ اما وقتی دست، دسِت تابع عقل و وحی نباشد چشم تابع عقل و وحی نباشداْْلَْبصاِر﴾
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کنیم  شود که دانشش اسالمی باشد؛ البته آن کارهایی که میاینکه علوم دینی باید دانشگاه را اسالمی کند دانشگاهی اسالمی می

ینها وظیفه هم ماست  وظیفه همه ماست نمازخانه باید داشته باشیم نماز جماعت باید داشته باشیم اذان و اقامه باید داشته باشیم ا

شود الشه دانش است نه خود اما آنکه اساس دانشگاه است دانش است آنچه از غرب آمده و در دانشگاه فعلی تدریس می

 دانش.

ببینید »هو األول« را که گرفتند »هو اآلخر« را که گرفتند، یک سیر افقی درست کردند. این زمین چند میلیارد سال قبل 

شود چنین خواهد شد اما چه کسی کرد؟ برای  بینی میاس تطوراتی که پشت گذاشته چنین شده است پیشچنین بوده است براس

ها هم  چه کرد؟ این در آن نیست؛ آسمان هم همین طور است انسان هم همین طور است معادن هم همین طور است ستاره

کرد؟ »و هو اآلخر« گرفته شد، این الشه  شود اما »هو االول« گرفته شد چه کسی همین طور است این طور تدریس می

شود که سیر عمودی و افقی باهم در کتاب بیاید؛ چه کسی کرد؟ برای کند. وقتی علم، علم دینی میدانش که متدین تربیت نمی

به کار برد؟ وقتی فرعون به وجود مبارک موسای کلیم    چه کرد؟ این نظم دقیق را چه کسی به بار آورد؟ برای چه هدفی 

منکر نظام داخلی نیست؛ اما   [10]؛ٍء َخْلقَهُ ثُمَّ َهَدی﴾﴿َربُّنَا الَِّذی أَْعَطی ُکلَّ َشیْ  فت »رب العالمین« چه کسی است ؟ گفت:گ

نظام فاعلی یعنی هللا، نظام غایی یعنی معاد، این دو تا بال باید بر این الشه بیفتد تا این الشه را پرواز بدهد وگرنه اول و آخر 

را صاحب چشم داند هر کسی که برداشته بشود که این نیست. غرض این است که قرآن هر کسی را صاحب دست نمی

دست است فلج است. از بهترین تعریف ابراهیم خلیل است او دست دارد او چشم  کند بیداند. آنکه با ظالم مبارزه نمینمی

دارد؛ اسحاق این طور است یعقوب این طور است یوسف این طور است ذبیح این طور است خلیل این طور است اینها دست  

شود انسان. غرض  شود که دست و چشم باید یک کاری را انجام بدهند آن وقت این میم میدارند اینها چشم دارند؛ این معلو

های پشت سر همین این است که ممکن است مشترکاتی بین سوره مبارکه »انسان« و سایر سور مکی باشد اما این استدالل

گویند نه؛ ود دومی بود سومی بود؟ همه میاهل بیت که آیا در بین شما کسی هست که این آیه نازل شده باشد درباره اولی ب

 /انسان/ تسنیم11قسمت/اینها شاهد قطعی است که این بخش صدر سوره در مدینه نازل شده است.

َ َجْهَرةً﴾ گفتند:ای به موسای کلیم)سالم هللا علیه( میدر جریان مبدأ، عده  َ   یا ]2[﴿أَِرنَا َّللاَّ ﴿لَْن نُْؤِمَن لََک َحتَّی نََری َّللاَّ

ـ  گفتند خدا راکردند، میدیدند باور نمیشناسی حّسی و تجربی بودند، چیزی را تا نمیاینها که گرفتار معرفت ]3[،َجْهَرةً﴾

آوریم که خدا را ببینیم. مشابه این را کفار مکه درباره معاد  کنیم و قهراً هم به تو وقتی ایمان میمعاذهللا ـ ما تا نبینیم باور نمی

گفتند  دانستند، میها مستبعد میکردند به شدت. بعضیها معاد را انکار میگفتند که معادی در کار نیست، بعضیگفتند، میمی

ٍق إِنَُّکْم لَفی د است و یک امر دشواری است:که این بعی ْقتُْم ُکلَّ ُمَمزَّ گفتند یک  به یکدیگر می ]4[،َخْلٍق َجدیٍد﴾ ﴿یُنَب ِئُُکْم إِذا ُمز ِ

شوید، قطعه شدید و خاک شدید، دوباره زنده میگوید وقتی شما ُمردید و قطعهای در مکه است، آیا شنیدید؟ کسی میخبر تازه

توانیم یقین پیدا کنیم  ما نمی ]5[،َن﴾﴿َو ما نَْحُن بُِمْستَْیِقنی گفتند:دانستند و میمگر چنین چیزی ممکن است؟! این را مستبعد می

﴿َسأََل سائٌِل بِعَذاٍب واِقعٍ ٭  گفتند اگر عذابی هست، بیاورید کهو میکردند ها هم استهزا میکه معاد حق است. بعضی

، سؤال استفهامی نیست، سؤالی است که اگر درست است بیاورید. ـ  ﴿َسأََل سائٌِل بِعَذاٍب واِقعٍ﴾ . اینِلْلکافِریَن لَْیَس لَهُ داِفٌع﴾

، که اگر عذاب هست، ﴿َسأََل سائٌِل﴾  کردند کهسؤال می گفتند اگر قیامت حق است، بیاور! اینکه معاذهللا ـ به حضرت می

زد که بعد عذابی آمد و به حیات او خاتمه داد. از اکنون به حیات من خاتمه بدهید، این استهزائاً چنین حرفی میبیاورید و هم
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﴿ِحجاَرةً   گفتند:ا قبول ندارند، میبه عذابی که واقعاً واقع است؛ ولی اینه ﴿َسأََل سائٌِل﴾ همان سنخ سؤال در اینجا مطرح شد که

کردند. هم درباره والیت آمده هم درباره اصل حقانیت دین آمده است. این سؤال را می  ]6[،ِمَن السَّماِء أَِو ائْتِنا بِعَذاٍب أَلیٍم﴾

کرد، سؤال او هم اهانت بود، این درباره عذاب قطعی الهی سؤال می  ]7[حاال آن سائل گفتند، نضر بن حارث بن کلده بود.

ها ادبیفرماید که شما در برابر این بیات أقدس الهی به حضرت رسول)صلی هللا علیه و آله و سلم( می استهزا بود؛ لذا ذ

 .﴿فَاْصبِْر َصْبراً َجمیالً﴾ صبر کنید:

 /معارج/تسنیم 1قسمت 

وحِ﴾ [10]،﴿یَْسألونََک َعِن اْلِهلَِّة﴾ سؤال یا سؤال استفهامی است؛ مثل: ﴿یَْسأَلُونََک َعِن   [11]،﴿یَْسأَلُونََک َعِن الرُّ

﴿َو قِفُوهُْم إِنَُّهْم   اینها سؤال استفهامی است یا سؤال، سؤال توبیخی است، اعتراضی است، فرمود: [12]،الَمِحیِض﴾

رای سؤال دعوت کرد؛ گویند فالن وزیر فالن وکیل زیر سؤال رفت! مجلس آن آقا را بکه بازداشت کنید. می [13]َمْسُؤلُوَن﴾

؛ یعنی اینها زیر سؤال  ﴿َو قِفُوهُْم إِنَُّهْم َمْسُؤلُوَن﴾ یعنی او زیر سؤال کرد نه سؤال استفهامی باشد؛ سؤال اعتراضی است:

رفتند، از آنها باید سؤال شود که چرا این کار را کردید؟ یک سؤال استعطاعی است که همگان درباره بارگاه خدا سائل هستند  

بده! بده! بده! پس سؤال استعطاعی داریم، سؤال  کنند بده! همه از خدا سؤال می [14]یَْسئَلُهُ َمْن فِی السَّماواِت َو اْْلَْرِض﴾﴿ که

استیضاحی و استهزایی داریم و سؤال استفهامی. اینجا سؤال، سؤال استهزایی است ـ معاذهللا ـ که اگر معاد حق است، عذاب 

دانیم  ا میکشد مکنند که خیلی طول میفرماید هر چیزی موقعی دارد، اینها خیال میحق است، پس بیاور! ذات أقدس الهی می

، نسبت به  ﴿إِنَُّهْم یََرْونَهُ بَعیداً﴾ . این﴿إِنَُّهْم یََرْونَهُ بَعیداً﴾ ها نزدیک است:ها دور است، برای بعضینزدیک است. برای بعضی

، گویند مستبعد استکسانی که »فی الجمله« باور دارند؛ ولی زمانش را تأخیر انداختند، این بعید یعنی دور. اما آنها که می

بعید به معنی دور بودن در برابر نزدیک بودن نیست، مستبعد است، بعید است چنین اتفاقی بیفتد. قبول ندارند و ما او را هم 

دانیم، این بعید به در قبال قریب به معنای فاصله مکانی و زمانی نیست. اینها نه اینکه قیامت را دانیم هم نزدیک مییقینی می

کشد، اینها اصالً قیامت را باور نداشتند. وقتی جریان معاد مطرح شد به یکدیگر  ند که حاال طول میگفت باور داشتند بعد می

ٍق  گوید:کسی آمده به شما می [15]،﴿َهْل أُنَب ِئُُکْم﴾ است خبر چه مکه در  شنیدی گفتندزدند میپوزخند می ْقتُْم ُکلَّ ُمَمزَّ ﴿إِذا ُمز ِ

دانید در مکه چه خبر است؟! گفتند میدادند. می این را به عنوان استهزا به یکدیگر گزارش می [16]،َخْلٍق َجدیٍد﴾  إِنَُّکْم لَفی

طور نبود که به قیامت معتقد باشند بعد بگویند  شوید! این گروه اینشما بعد از مرگ دوباره زنده می گویدکسی آمده می

گویند بعید است؛ یعنی مستعبد گوید نزدیک است، اینها میگویند دور است و خدا میاش دور است تا ما بگوییم اینها میفاصله 

 است که انسان دوباره زنده شود. 

 /معارج/تسنیم 1قسمت

بیند. این به فکر همه چیز هست، فقط  بیند فقط خودش را نمیاین خودش را به خود او نشان داده، اآلن این همه چیز را می 

َ فَأَنَساهُْم أَنفَُسُهْم﴾ خودش را فراموش کرده، این به فکر زن و بچه و همه چیز شغل و سَمت و اینها هست،   [37]؛﴿نَُسوا َّللاَّ

﴿فََکَشْفنَا   زنیم:بین او و خود او آویختیم بعد این پرده را فرمود ما کنار می ایفقط خودش را فراموش کرده است. پرده

 پرده هستیم. نه »عنّا« و »عن الواقع«، ما بی [38]،َعنَک﴾
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 [39]پرده ندارد جمال غیر صفات جالل ٭٭٭ نیست بر این رخ نقاب نیست بر این مغز پوست

هستند؛ لذا نفرمود »عنّا« و نفرمود »عن الواقع«؛   او پرده ندارد. اسرار عالم هم پرده ندارند، اینها آیات الهی 

﴿فَبََصُرَک اْلیَْوَم   ؛ ما پرده تو را از جلوی چشم تو برداشتیم:فََکَشْفنَا َعنَک ِغَطاَءَک﴾﴿ ؛ یعنی »عنک«،﴿فََکَشْفنَا َعنَک﴾ فرمود:

هستیم، عالم هم که آیات الهی است،  [40]﴿نُوُر السَّماواِت َو اْْلَْرِض﴾ ای داشته باشیم، ما کهطور نیست که ما پرده. اینَحِدیٌد﴾

بینی. ما این پرده را کنار زدیم، جا را هم نمیآیه که پرده ندارد. خودت پرده بافتی و روی صورت خودت انداختی، هیج

ُرونَُهْم﴾ بینیم، حاال داِد تو بلند شده!خودت را به خودت نشان دادیم، اسرار را هم می  ُرونَ  ، این چرا﴿یُبَصَّ ؟ برای اینکه ُهْم﴾﴿یُبَصَّ

َ َفأَنَساهُْم أَنفَُسُهْم﴾ همه چیز را به یاد دارد و فقط خود را فراموش کرده است. این بیان   [41]،﴿َو الَ تَُکونُوا َکالَِّذیَن نَُسوا َّللاَّ

َو قَْد أََضلَّ نَْفَسهُ فاََل  »َعِجْبُت ِلَمْن یَْنُشُد َضالَّتَهُ  نورانی حضرت امیر)سالم هللا علیه( هم بود که فرمود:

زنند که ما  نویسند، یا در مساجد داد می ها میزنند، یا در روزنامهزنند، یا اعالمیه میشان یا در بنِر میهمه [42]،یَْطلُبَُها«

کنند گمشده خود را. کتابی، کاغذی، خودکاری ها هستند که انشاد میفالن چیز را گم کردیم، آیا پیدا کردید یا نه؟ فرمود خیلی

کند  کند که من خودکارم را کجا گذاشتم؟! فرمود خود را گم کرده، از این و آن سؤال نمی را گم کرده، از این و آن سؤال می

کنند، از این و آن  تعجبم این است که اینها دستمال دستشان یا کاغذشان یا خودکارشان را گم میکه من کجا هستم؟! فرمود من 

نزد کسی بگوید که من خودم را گم کردم، مرا   رود؛ خودش را گم کرده، نمی»َو َقْد أََضلَّ نَْفَسهُ فاََل یَْطلُبَُها« کنند:سؤال می

دهیم، این ؛ لذا فرمود ما خودش را به خود او نشان میَو َقْد أََضلَّ نَْفَسهُ فاََل یَْطلُبَُها« »َعِجْبُت ِلَمْن یَْنُشُد َضالَّتَهُ  سر جایم بنشان!

گوید ای شود. وقتی دادش بلند شد، میبلند می دهیم که جناب عالی این هستی! حاال آن روز دادشگمشده را به او نشان می

کاش همه اینها فدیه بشوند، فدا بشوند و من آزاد شوم. چنین روزی است! حضرت فرمود تو صبر کن، چنین روزی در پیش  

 لهست، البته برای یک عده روح و ریحان است، این مقّربین که در پایان سوره مبارکه »واقعه« است، آن روز اینها خوشحا

شوند.  گیرند اینها خوشحال میبینند که اینها انتقام میمیاینها  [43]،﴿یَْضَحُکوَن﴾ ها دارد کههستند. در بعضی از بخش

شوند. فرمود در دنیا آنها خوشحال بودند به بینند، اینها خوشحال میها دارند عذاب میهای شهدا وقتی ببینند صدامیخانواده

گیرد. اینها برای تشفّی  تقام میخندند که خدا دارد انشوند، می، خوشحال می﴿یَْضَحُکوَن﴾ خوشحالی حرام، اینها در قیامت،

قلبشان است. حاال ممکن است اولیای الهی از این حدّ بگذرند، برتر باشند؛ اما برای توده مردم به هر حال یک تشفّی قلبی  

بینند که مجرمین دارند کیفر  های شهدا و دیگران میاست، اینها منتظر عدل الهی هستند. فرمود آن روز وقتی خانواده

 خندند. این نعمت الهی است، اینکه بد نیست. یک بشارت است. ند، اینها میبین می

 /معارج/ تسنیم 1قسمت

﴿َسِمْعنَا  کردند:مسئله سمع، گاهی با اطاعت همراه است، گاهی با عصیان. مؤمنان و اولیای الهی به رهبران الهی عرض می 

شود، با یک عبارت یاد می ﴿َسِمْعنَا َو أََطْعنَا﴾ گاهی از مجموعه ]2[.﴿َسِمْعنَا َو َعَصْینَا﴾ گفتند:کفّار یا منافقان می ]1[.َو أََطْعنَا﴾

است؛ یعنی هم این کلمات   ﴿َسمیُع الدُّعاء﴾ است. این ]3[الدُّعاء﴾﴿َسمیُع  گوییم ذات اقدس الهیگویند شنیدیم؛ مثل اینکه میمی

شنود از نظر دهد؛ یعنی هم میکند. وقتی گفتیم مؤمن، سمیع است و گوش به حرف انبیا میو هم اجابت میشنود را می

شنوند،  شنود کلمات را میشنوند، نه یعنی از نظر فیزیکی نمیکند. اگر گفتند کافر و منافق نمیمسائل مادی و هم اطاعت می

شود، . این دو تا لفظ که دو تا مفهوم دارد، گاهی با یک کلمه ادا میْینَا﴾﴿َسِمْعنَا َو َعصَ  گویند:کنند میولی اطاعت نمی
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شود. استعمال لفظ در اکثر از معنا، نه تنها جایز است، بلکه واقع است و ادا می  ﴿َسِمْعنَا﴾ ، گاهی با﴿َسِمْعنَا َو أََطْعنَا﴾ این

شنود  است؛ یعنی هم الفاظ را »بما لها من المفاهیم« می الدُّعاء﴾﴿َسمیُع  گوییم هللالطایف ادبی را هم به همراه دارد. اینکه می

 کند.و هم اجابت می

﴿َسِمْعنَا َو   گویند:، هم آنها که می﴿َسِمْعنَا َو أََطْعنَا﴾ گویند:در سوره مبارکه »نساء« این دو گروه مشخص شدند؛ هم آنها که می

فُوَن اْلَکِلَم َعن َمواِضِعِه َو یَقُولُوَن َسِمْعنَا َو  ﴿ سوره مبارکه »نساء« این است: 46. آیه َعَصْینَا﴾ ِمَن الَِّذیَن َهاُدوا یَُحر ِ

یِن َو لَْو   کنیم.ها را شنیدیم، ولی اطاعت نمیما این حرف َعَصْینَا﴾ ﴿َو اْسَمْع َغْیَر ُمْسَمعٍ َو َراِعنَا لَی اً بِأَْلِسنَتِِهْم َو َطْعناً فِی الد ِ

گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم؛ یعنی هم سمع مادّی و ؛ اگر میا َسِمْعنَا َو أََطْعنَا َو اْسَمْع َو اْنُظْرنَا لََکاَن َخْیراً لَُهْم﴾أَنَُّهْم قَالُو

 فیزیکی، هم ترتیب اثر دادن.

ُ قَْوَل الَّتِی تَُجا بنابراین همان طوری که در آغاز سوره مبارکه »مجادله« آمد که ِدلَُک فِی َزْوِجَها َو تَْشتَِکی إِلَی  ﴿قَْد َسِمَع َّللاَّ

﴾ِ ُ یَْسَمُع تََحاُوَرُکَما﴾ ، بعد فرمود:َّللاَّ ؛ ﴿َسمیُع الدُّعاء﴾ ، این گاهی هم شنیدن مادّی را به همراه دارد، هم ترتیب اثر را.﴿َو َّللاَّ

 یعنی هر دو را یکجا بیان کرده است.

گویند شنیدیم. اینکه دستور فرمانده را آن شخص در میدان جبهه ، گاهی میا﴾﴿َسِمْعنَا َو أََطْعنَ  گوید:پس گاهی انسان می

کنیم. شنیدم؛ یعنی هم حرف شما به ما رسید، یا نامه شما را گویند شنیدیم؛ یعنی هم از نظر فیزیکی شنیدیم، هم اطاعت میمی

های مربوط  هی با یک لفظ که اینها تتمه بحثشود، گادهم. این دو قسمت گاهی با دو لفظ ذکر میخواندم و هم ترتیب اثر می

 به آیه اّول است. 

 دیدن و شنیدن

، فرمود من مبتال شدم به افرادی که اینها گوش دارند نهج البالغه یک بیان نورانی از حضرت امیر)سالم هللا علیه( است در

بینند؛ یعنی توجه شنوند یا چشم دارند و مرا نمی. اینکه گوش دارند و حرف مرا نمیبینندشنوند، چشم دارند ولی نمیولی نمی

»أَیَُّها اْلقَْوُم الشَّاِهَدةُ أَْبَدانُُهْم اْلغَائِبَةُ  کنند، فرمود:های حضرت را اطاعت نمیبه افرادی که حرف  97کنند. در خطبه نمی

»اْلُمْختَِلفَةُ أَْهَواُؤهُْم اْلُمْبتَلَی بِِهْم أَُمَراُؤهُْم  ولی عقل شما اینجا با من نیست.؛ شما در این مجلس هستید َعْنُهْم ُعقُولُُهْم«

َ َو هُْم یُِطیعُونَهُ« َ َو أَْنتُْم تَْعُصونَهُ َو َصاِحُب أَْهِل الشَّاِم یَْعِصی َّللاَّ ؛ من مطیع خدا هستم و شما حرف مرا  َصاِحبُُکْم یُِطیُع َّللاَّ

ِ أَنَّ ُمعَاِویَةَ  دهند. بعد فرمود:کند حکم خدا را آنها حرفش را گوش می. معاویه عصیان میدهیدگوش نمی »لََوِدْدُت َو َّللاَّ

ْرَهِم فَأََخذَ ِمن ِی َعَشَرةَ ِمْنُکْم َو أَْعَطانِی َرُجاًل ِمْنُهْم« ینَاِر بِالد ِ کنم ده  ؛ من حاضرم یک معامله صّرافی بَصاَرفَنِی بُِکْم َصْرَف الد ِ

 دهند. نفر از افرادی که تحت فرمان من هستند بدهم یک نفر از آنها را بگیرم، آنها حرف رهبرشان را گوش می

؛ من به سه امر، یک؛ و به دو امر، دو؛ مبتال شدم به وسیله »یَا أَْهَل اْلُکوَفِة ُمنِیُت ِمْنُکْم بِثاََلٍث َو اثْنَتَْیِن« بعد فرمود:

؛ خیلی »ُصمٌّ ذَُوو أَْسَماعٍ َو بُْکٌم ذَُوو َکاَلٍم« شنوید اما َکر هستید.ها را می؛ گوش دارید همه حرف أَْسَماعٍ«»ُصمٌّ ذَُوو  شما.

بینید. این  که باید ببینید را نمی؛ چشم دارید ولی آن »َو ُعْمٌی ذَُوو أَْبَصاٍر« زنید.زنید؛ اما آن حرفی که باید بزنید نمیحرف می

کنند،  یعنی از نظر آثار ظاهری درک می ﴿الَ یَْرِجعُوَن﴾ ،﴿ُصمٌّ بُْکٌم ُعْمٌی فَُهْم الَ یَْعِقلُوَن﴾ ت قرآن کریم است کهترجمه همان آیا

دهند. قرآن کریم در این بخش هم آیات فراوانی دارد که اینها آنچه را که باید بشنوند و  بینند، ولی ترتیب اثر نمیشنوند میمی



به بعد این   175دهند. مالحظه بفرمایید در سوره مبارکه »اعراف« از آیه نند، ولی ترتیب اثر نمیکدرک بکنند درک می

فرماید َمثل ، بعد میَن﴾﴿َو اتُْل َعلَْیِهْم نَبَأَ الَِّذی آتَْینَاهُ آیَاتِنَا فَاْنَسلََخ ِمْنَها َفأَتْبَعَهُ الشَّْیَطاُن فََکاَن ِمَن اْلغَاِوی  قّصه را دارد:

فرماید جهنم  بعد می ]3[،﴿إِن تَْحِمْل َعلَْیِه یَْلَهْث أَْو تَتُْرْکهُ یَْلَهْث ذِلَک َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذیَن َکذَّبُوا بِآیَاتِنَا﴾  است ﴿َکَمثَِل اْلَکْلِب﴾ هااین

نفهمد که فهمند؟ اگر کسی ، یعنی نمی﴿الَ یَْفقَُهوَن بَِها﴾ این ]4[،ْفقَُهوَن بَِها﴾﴿لَُهْم قُلُوٌب الَ یَ  برای اینها آماده است، چرا؟ چون

ةُ اْلبَاِلغَةُ﴾ هایی از قرآن کریم فرمود:حجت بر او تمام نیست! در بخش ِ اْلُحجَّ آن کسی که متوجه نشد و نفهمید که  ]5[،﴿َّلِل 

ٍء إِال  یَُسب ُِح  ﴿َو إِن ِمن َشیْ  حجت خدا بر او تمام نیست. یک نفهمیدن است که بد نیست ما هم مکلّف نیستیم؛ نظیر اینکه فرمود:

ها و آسمان و زمین نیستیم. فرمود شما  ما مکلّف به فهمیدن صدای حیوانات و سنگ ]6[تَسبیَحُهم﴾ بَِحْمِدِه َو لِکن الَّ تَْفقَُهونَ 

که ذات اقدس الهی به اینها عطا کرده است مثل داود، سلیمان)سالم هللا علیهما( و دیگران که ای شوید. عدهمتوجه نمی

﴿یَا   کنند.کنند، چگونه تسبیح میزنند، چگونه ناله میها چگونه ضّجه میفهمند این پرندهمی ]7[،﴿ُعل ِْمنَا َمنِطَق الطَّْیِر﴾ گفتند:

بِی َمعَهُ﴾ ِ فهمد. ما مأمور  ها و سلسله جبال را داود )سالم هللا علیه( میتسبیح و رکوع و سجود و شرکت کوه ]8[،ِجبَاُل أَو 

»أُِمْرنَا أَْن نَُکل َِم   های عادی است که فرمود:رف نیستیم، مذموم هم نیستیم. این یک سلسله »ال تفقهون« است؛ اما یک سلسله ح

گفتند. اگر  کردند. همین احکام ظاهری را می، اینها که معارف عقلی را برای مردم تعیین نمی«النَّاَس َعلَی قَْدِر ُعقُوِلِهم

اصالً مأموریم که با مردم با   کردند و گرنه فرمود ماشد، برای آنها اسرار عالم و مطالب دقیق را ذکر میخواّصی پیدا می

 /مجادله/تسنیم6قسمت /[9].«»أُِمْرنَا أَْن نَُکل َِم النَّاَس َعلَی قَْدِر ُعقُوِلِهم زبان عادی حرف بزنیم:

شنود؛ یک سمع ارادی داریم که تقریباً سمع اعتباری  شنود، هر صوتی را مییک سمع طبیعی داریم که انسان حرف را می 

شنود. ذات اقدس الهی به هر دو یا فالن شخص حرف ما را نمی شنودفالن شخص حرف ما را می میگوییماست نه حقیقی. 

شود، خدا سمیع است، چه اینکه بصیر هم هست و هر کسی  معنا سمیع است؛ یعنی هر صوت و آهنگی که در عالم ایجاد می

یعنی گوش به حرف داعی   [1]؛﴿َسمیُع الدُّعاِء﴾ ای دارد، خدا سمیع است. اینای دارد، استغاثه سؤالی دارد، دعایی دارد، ناله 

 بحث آن گذشت. دهد؛ چه اینکه ما هم در عرف این دو مطلب را داریم کهمی

گوییم نشنید؛ با اینکه شنیده  دهد این را میدهد و ارادی است یا اصالً ترتیب اثر نمیمطلب بعدی آن است که اینکه گوش می

مُّ الدَُّعاَء إِذَا َما یُنذَُروَن﴾ است. در بخشی از آیات قرآن دارد: پیامبر)صلّی هللا علیه و آله و سلّم( انذار  [2]؛﴿اَل یَْسَمُع الصُّ

شنوند؛ اما قرآن ها و آیات را میافقین و حرفشنوند. با اینکه اینها در حضور حضرت هستند این منکند، ولی اینها نمیمی

مُّ الدَُّعاَء إِذَا َما یُنذَُروَن﴾ یا [3]﴿ُصمٌّ بُْکٌم ُعْمٌی فَُهْم الَیَْرِجعُوَن﴾ کریم دارد: دهند. این همان ؛ یعنی ترتیب اثر نمی﴿اَل یَْسَمُع الصُّ

دهد، این هم یک شنود؛ یعنی ترتیب اثر نمیشنود، یا فالن شخص نمیگوییم فالن فرزند ما حرف ما را نمیاست که می

 بخش. 

دهند؛ یا جامع بین نفع و ضرر. دهند؛ یا ترتیب اثر ضرر میند سه قسم است: یا ترتیب اثر نفع میدهآنها که ترتیب اثر می

ُ﴾ دهند، مثل همین مسئلهجایی که ترتیب اثر نفع میهر سه طایفه را جداگانه قرآن کریم مطرح کرد. آن ﴿إِنََّک  ، یا﴿قَْد َسِمَع َّللاَّ

فرماید ما دعای فالن پیغمبر را شنیدیم، سخن فالن پیغمبر را شنیدیم؛ یعنی آثار مثبت  ، در موارد دیگری که میَسمیُع الدُّعاِء﴾

 را روا داشتیم.
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فرماید ما شنیدیم؛ یعنی ترتیب اثر تنبیهی و کیفری  ادبانه حرف زدند ذات اقدس الهی میگیری کسانی که بیدر بخش انتقام

َ فَِقیٌر َو نَْحُن أَْغنِیَاُء﴾ مبارکه »آل عمران« دارد: سوره 181دهیم؛ نظیر آیه می ُ قَْوَل الَِّذیَن َقالُوا إِنَّ َّللا  ؛ ما  ﴿لَقَْد َسِمَع َّللا 

ٍ َو نَقُوُل ذُوقُوا َعذَاَب  دهیم،های اینها را شنیدیم؛ اما کیفر میحرف ؛ ما  اْلَحِریِق﴾﴿َسنَْکتُُب َما قَالُوا َو قَتْلَُهُم اْلْنبِیَاَء بِغَْیِر َحق 

 کنیم. دهیم و اینها را معذّب میدانیم، کیفر هم میهای اینها را شنیدیم، آن کارهای آنها را میاین حرف 

دهد، موارد فراوانی دارد که یکی از آنها همین آغاز سوره مبارکه پس یک قسم شنیدنی است که ترتیب اثر مثبت می

سوره مبارکه  181 زیانبار دادن باشد آن هم مواردی دارد که یکی از آنها آیه »مجادله« است. شنیدن به معنای ترتیب اثرِ 

»آل عمران« است. یا مشترک بین تنبیه و تأیید است؛ نظیر آنچه در آیه پانزده و شانزده سوره مبارکه »شعراء« آمده. در 

﴿اْذَهبَا إِلَی   ، تثنیه است.﴿اْذَهبَا﴾ فرمود:جریان وجود مبارک موسی و هارون)سالم هللا علیهما( چند تعبیر هست: یکی اینکه 

اینکه اینجا باشم به شما فرمان  جا هم هستم، نه یعنی من آن [5]؛﴿فَأْتِیَاهُ﴾ فرماید:وقتی اینها رفتند می [4]،فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَی﴾

جا که خدای سبحان حضور دارد، دارد وقتی که آمدن؛  جا آمدم، در آن. وقتی آن﴿اْذَهبَا إِلَی ِفْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَی﴾ بدهم بگویم:

یعنی هر دو جا! از اینجا   جا هم هستم. اینجا تثنیه است، هر دو جا؛ یعنی نزد ما بیایید؛ یعنی من آن﴿فَأْتِیَاهُ﴾ یعنی نزد ما آمدن.

کند. »إذهب«؛ یعنی برو.  گوید بیایید. »إذهب« با »إئت« فرق میگوید بروید. در منتها که هست میکه مبدأ هست، می

جا که کند در سوره مبارکه »شعراء« آنبندی میجا هم هستم، بیایید نزد من. این دو را جمعمن آن ﴿فَأْتِیَاهُ﴾ »إئت«؛ یعنی بیا.

گوید شما دو نفر،  آورد، نمیکند جمع میبندی میجا که جمع. آن﴿اْذَهبَا إِلَی ِفْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَی﴾ کند تثنیه است:بندی نمیجمع

﴿إِنَّنِی َمعَُکَما أَْسَمُع َو   که در سوره »طه« دارد:، آن﴿بِآیَاتِنَا﴾ تثنیه است، ﴿اْذَهبَا﴾ گوید من با شما سه نفر هستم:می

خواهید بروید  من با هر سه نفر شما هستم. اینجا می [7]؛﴾﴿اْذَهبَا بِآیَاتِنَا إِنَّا َمعَُکم اینکه در سوره »شعراء« است: [6]،أََری﴾

بینید که من با هر سه نفر هستم. بینید میخواهید بیایید با من سخن بگویید دو نفر هستید، مرا که میمیجا دو نفر هستید، آن

آمده. با شما هستم شما را تأیید کنم دستتان را بگیرم. با او هستم که یقه او را بگیرم او   ﴿إِنَّا َمعَُکم﴾ آمده، هم ﴿إِنَّنِی َمعَُکَما﴾ هم

شنوم تا او را خفه کنم. این جمع بین شنیدِن مثبت و  شنوم تا شما را تأیید کنم. حرف او را میمیرا خفه کنم. حرف شما را 

 شنیدن تعذیبی.

»فتحّصل أّن هاهنا خمس طوائف«؛ پنج طایفه آیات ما داریم: یک طایفه هستند که خدا سمیع است بصیر است همه چیز را 

ریزد او صدایش شنود، هر برگی که از درخت میشنود، هر صدایی را میای را میشنود هر ناله شنود هر آهنگی را میمی

شنود  گوییم فالن کس حرف ما را میداند. این بحث طبیعی است. اما آن سمع اعتباری که ما میشنود، عددش را هم می را می

اعتناست. در این  یعنی بیشنود؛ گوییم حرف ما را نمیشنود، این چند طایفه است: یک وقت میفالن کس حرف ما را می

مُّ الدَُّعاَء إِذَا َما یُنذَُروَن﴾ فرماید کهبخش از آیات می اعتنا هستند. خود منافقان و کفّار  شنوند؛ یعنی بی؛ اینها نمی﴿اَل یَْسَمُع الصُّ

شنیدند؛ یعنی نشنیده  ها را مینشنوید با اینکه اینها در مجلس بودند و حرف [8]؛﴿اَل تَْسَمعُوا ِلهذَا اْلقُْرآِن﴾ گفتند:به یکدیگر می

، با آن بازی کنید و لغو کنید، با  ﴿اَل تَْسَمعُوا ِلهذَا اْلقُْرآِن َو اْلغَْوا فِیِه﴾ بر ندهید. اینبگیرید، ـ معاذهللا ـ گوش به حرف پیغم

مُّ الدَُّعاَء إِذَا َما یُنذَُروَن﴾ این و   شنویمفرماید ما میجا که مییک وادی است؛ یعنی نشنوید، ترتیب اثر ندهید. آن ﴿اَل یَْسَمُع الصُّ

جا که کنیم. آنسوره »آل عمران« است که فرمود ما حرف اینها را شنیدیم ادبشان می 181دهیم، آیه ترتیب اثر تنبیهی می

ُ   ، یا آغاز سوره مبارکه »مجادله« که﴿إِنََّک َسِمیُع الدَُّعاِء﴾ گوییم:شنیدن آثار مثبت را به همراه دارد اینکه می ﴿قَْد َسِمَع َّللاَّ
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جا که مشترک یا جامع است بین اثر مثبت و منفی، به موسی و هارون)سالم هللا علیهما( در دو مقطع  . آنتِی تَُجاِدلَُک﴾قَْوَل الَّ 

که در  که در سوره مبارکه »طه« است. آن ، فقط تأیید است. آن﴿إِنَّنِی َمعَُکَما أَْسَمُع َو أََری﴾ گوید:جا که میکند، آن خطاب می

جا هم هستم، چون بینید من آن جا که رفتید می، آن﴿اْذَهبَا بِآیَاتِنَا﴾ « است تثنیه نیست، آغازش تثنیه است:سوره مبارکه »شعراء

؛ ما به هر سه نفرتان هستیم. آن وقت با شما  ﴿إِنَّا َمعَُکم﴾ گویم:جا به شما میجا که بخواهم سخن بگویم آن. آن﴿فَأْتِیَاهُ﴾ دارد که

م برای تأیید؛ با او هستیم حرف او را بشنویم برای اضالل. اینها آیات مربوط به سمع ذات اقدس هستیم حرف شما را بشنوی

هایی دارد خدا سمیع است، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا »مما  الهی است که لذا فرمود خدا سمیع است. اگر در بخش

دانم لفظ، مرآت است و فانی در معناست!  ز نیست، نمیالریب فیه« است یک امر مخفی نیست تا ما بگوییم جایز است یا جای

شود  استعمال لفظ در اکثر از معنا این جزء بیّن الرشدهاست »عند التحقیق«؛ اما جامعی دارد اینها در جامعش استعمال می

که به آن جامع  شوداش استعمال میاگر هم در معانی متعدد استعمال بشود هیچ محذور علمی ندارد، ولی جامع دارد در جامع 

َ َسِمیٌع بَِصیٌر﴾ ها،بین این مجموعه  /مجادله/ تسنیم4قسمت /یا »إن هللا کذا و کذا«. ﴿إِنَّ َّللاَّ

هایی کردند که آیا سمع باالتر است یا بصر؟ اوالً هم تقدیم و تأخیر است هم مفرد و جمع است. در قرآن کریم گاهی یک بحث

، سمع گفتند به تجّرد  أَْبصاِرِهْم ِغشاَوةٌ﴾  ﴿َو َعلی بصار جمع بسته شده است کهسمع جمع بسته نشده است. اما بصر، أ

تواند دانشمند باشد از راه تر از بصر است. گرچه بصر فایده ظاهری او بیشتر است. اگر کسی بصر نداشته باشد مینزدیک

تواند و اما اگر سمع نداشته باشد  اینکه سمع می سمع. ما خیلی افراد داریم که بصیر نیستند اعمی هستند اما دانشمندند برای

عالم و دانشمند نخواهد شد. کسی که گنگ است چون گوش او شنوایی ندارد. اگر گوش شنوا نداشت   نطق هم ندارد هیچ اسّمی

تواند یاد بگیرد از راه گوش و با زبان چه چیزی را بشنود و از چه راهی عالم بشود؟ اما اگر اعمی بود خیلی از علوم را می

 تواند بگوید. بحث هم بکند.هم می

تر است تا بصر؛ گرچه  بنابراین اینکه گفتند سمع در قرآن مفرد است و بصر جمع است برای اینکه سمع به تجّرد نزدیک

فایده بصر خیلی به حسب ظاهر محسوس است اما سمع آن قدرت را دارد که اگر کسی سمیع بود ولو بصیر نباشد دانشمند  

ت. اما وقتی بصر نداشته باشد سمیع نباشد ابکم هم هست ناطق هم  بشود، چون دو قوه ادراکی و گویایی در اختیار اوس

 /قیامت/تسنیم 2قسمت /نیست.

ْنساَن ِمْن نُْطفٍَة أَْمشاجٍ نَْبتَلیِه﴾ فرمود: ، ما او را سمیع و بصیر قرار دادیم برای آزمایش. بعد راه را هم به او ﴿إِنَّا َخلَْقنَا اْْلِ

کند راه را نشان کند وقتی به طرف مقصد حرکت میو به طرف مقصد دارد حرکت میپوسد نشان دادیم، چون انسان که نمی 

قسمت /بعد بتواند به مقصد برسد. ﴿یَسََّرهُ﴾ آسان قرار دادیم ﴿ثُمَّ السَّبیَل﴾ دادیم کیفیت پیمودن راه را هم به او نشان دادیم،

 /قیامت/تسنیم 2

بگیرید، علم بر شما واجب است، بعد فرمود یاد  [9]، َو اْْلَْبصاَر َو اْْلَْفئَِدةَ لَعَلَُّکْم﴾﴿َجعََل لَُکُم السَّْمعَ  فرمود شما را خلق کردیم:

ُ أَْخَرَجُکْم   تحصیل علم بکنید و مانند آن، نه اینکه او جاهل خلق شده است باید جاهل بماند! روزی که به دنیا آمده است: ﴿َو َّللاَّ

هاتُِکْم ال تَْعلَُموَن َشْیئاً﴾ خواهی بزنی، چیزی ، بعد فرمود حرف میاْْلَْبصاَر َو اْْلَْفئَِدةَ﴾﴿َو َجعََل لَُکُم السَّْمَع َو  ؛ اماِمْن بُُطوِن أُمَّ

﴿الَ تَْقُف َما لَْیَس لََک بِِه ِعْلٌم إِنَّ اْلسَّْمَع َو اْلبََصَر َو  خواهی بکنی باید محقّقانه باشد.خواهی بنویسی، کاری میمی

و راه فراگیری علوم را از درون و بیرون در اختیار او گذاشت،  دانستبنابراین انسان جاهل بود؛ یعنی نمی [10]،الفُؤاد﴾
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خواهی دنبال کسی باشی، باید محقّقانه باشد. زنی باید عالمانه باشد. در سوره مبارکه »حج« فرمود میبعد فرمود قدم می

هشت، فرمود اگر امامی، باید   کسی را به دنبال خودت بیاوری باید محقّقانه باشد. هم در آیه سوم و چهارم سوره »حج« تا آیه

محقّق باشی، مأمومی، باید محقّق باشی، باید بدانی به دنبال چه کسی راه افتادی. اگر امامی، باید بدانی چه کسی را به همراه 

آوری. اگر مأمومی باید بدانی که دنبال چه کسی راه افتادی! هر دو را در سوره مبارکه »حج« مبسوطاً فرمود. این خدا می

ْنساُن ِمْن َعَجٍل﴾ درصدد این است که این »هلع« را درمان کند یا یعنی اخالق توده مردم، اکثری مردم این   [11]؛﴿ُخِلَق اْْلِ

دهی؟ دستور بردباری و است. نه اینکه انسان عجول خلق شد. اگر عجول خلق شده باشد، شما دستور صبر برای چه می

ت و گردد، قابل اصالح اسگردد، اخالق اکثری برمیشود که اینها به طبع برمیدهی؟ معلوم میتحّمل و ِحلم برای چه می

ِ﴾ نماز آن قدرت را دارد که اخالق را عوض بکند، وگرنه اگر خلقت بود هم گرفت و  جلویش را می [12]﴿ال تَْبدیَل ِلَخْلِق َّللاَّ

 معارج/ تسنیم /9قسمت /گرفت.هم این دستورهایی که داده شده، با نماز و روزه خودتان را اصالح کنید، جلویش را می

 تصور تصدیق  قیاس استدالل  

غده بدخیم این است که ما آن نیروی عمل را رها کردیم ما در حوزه و دانشگاه فقط به درس و بحث و تألیف و تدریس و  

پردازیم. هیچ یعنی هیچ! هیچ ارتباطی بین عقل نظر که مسئول اندیشه است که کار حوزه و دانشگاه است با عقل اینها می

بیند حرفی دیگر است؛ یعنی ممکن است که ما مطلبی   آن از کجا آسیب میعمل که مسئول انگیزه و اراده است نیست. حاال

را صد درصد درست بدانیم و معصیت بکنیم، چرا؟ برای اینکه کار ما علم است، کار ما عقل نظری است، عقل نظری 

ادله داریم که یک متولی مسئول فهم است. ما یک فهم داریم، تصور داریم، تصدیق داریم، قیاس داریم، استدالل داریم، اقسام 

ْحَمان   دارد؛ یک اراده داریم، یک عزم داریم، یک نیت داریم، یک اخالص داریم که مسئولش عقلی است که »َما ُعبَِد بِِه الرَّ

کنیم برابر علم ما باشد، این دو عقل با هم دانیم عمل بکنیم و آنچه را عمل می ما اگر آنچه را می  ]11[،بِِه اْلجنان« َو اْکتُِسبَ 

که بخوانیم و باال بیاییم!   شویم عالم باعمل؛ اما اگر این را بگذاریم کنار، تمام تالش و کوشش ما این استروند، میپیش می

 شود. آن بیچاره ضعیف می

شود در بدن ما یعنی در نشئه طبیعت یک َمقسم ما اگر از مثال پی به ممثّل ببریم این مطلب تا حدودی برای ما روشن می

رک هستند، یک  داریم و چهار قسم زیر این َمقسم است؛ آن مقسم این است که ما یک سلسله نیرویی داریم که متولّی فهم و د

آن این است که چشم و گوش داریم برای فهمیدن   سلسله نیرویی داریم که مسئول حرکت و کار هستند، این مقسم است. نمونه

و شنیدن و دیدن، دست و پایی داریم برای دویدن و رفتن و آمدن، این مقسم است. زیر این مقسم، چهار قسم وجود دارد: یا  

هستند یا این یکی قوی است آن یکی ضعیف است، یا آن یکی قوی است این یکی  و ضعیفهستند یا هر د هر دو قوی

 ضعیف است.

آنکه هر دو قوی باشد مثل کسی که چشم و گوش او سالم است دست و پای او هم سالم است این مار و عقرب را که دید زود 

رود کنار. او هم چشم و گوشش سالم است آید مید میبیند اتومبیلی با سرعت دارکند. معّطل چیزی نیست. وقتی میفرار می 

 هم دست و پایش سالم است این از خطر مصون است.
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بیند، عقرب  گروه دوم کسانی هستند که چشم و گوش آنها سالم است؛ اما دست و پایشان فلج و ویلچری است. این مار را می

ند این ویلچری است. حاال شما مرتّب به او عینک بده، دوربین ککند، دست و پا فرار میبیند؛ اما چشم که فرار نمیرا می

بین بدهد، میکروسکوب بده، تلسکوب بده، این مشکل دید ندارد، او مشکل عمل دارد دست و پایش فلج است، این بده، ذّره

 عمل. شود عالم بیمی

. کسی که کور و کر است و اینها؛  های ادراکی او ضعیف استهای تحریکی او قوی است، بخشقسم سوم آن است که بخش

 فهمد که چه کار بکند! کند؛ اما نمیدرک است هرچه به او بگویی عمل میاما دست و پای سالمی دارد. این مثل مقدس بی

مرحوم شیخ عباس چاپ نشده بود،   مفاتیح خدا بعضی از اساتید ما را غریق رحمت کند! آن روزها که عهد ایشان بود که

زاد  دهند.را ختم می زاد المعاد شد یک دورهها ماه مبارک رمضان که میفرمودند که بعضی از این عوام میایشان 

مثل قرآن باشد یک دوره ختم  زاد المعاد ها فضیلت دارد؛ اما این طور نیست کهاعمال دوازده ماه است همه این عبادت  المعاد

دهد، این درست است که عبادت است؛ اما آن برای  مال فالن روز را انجام میدهد، اعبدهید. این اعمال ام داود را انجام می

دهند را ختم می زاد المعاد درک وقتی ماه مبارک رمضان شد یک دورهفرمودند بعضی از این مقدسین بیماه رجب است. می

 کنند که مثل قرآن است!خیال می

نه چشم و گوش سالمی دارند نه دست و پای سالم. پس یک َمقسم  گروه چهارم فاقد طهورین هستند، جاهل متهتّک هستند؛ 

 داریم و اقسام چهارگانه ذیل آن است.

ورز داریم که کار حوزه و دانشگاه با این عقل در درون ما هم همین طور است؛ ما یک مقسم داریم؛ یعنی یک عقل اندیش

ْحَمان گردد. یک عقل عملی داریم کهمی که حرم و مسجد و حسینیه و بازار و جامعه را  َو اْکتُِسَب بِِه اْلجنان« »َما ُعبَِد بِِه الرَّ

فهمند هم خوب عمل  گرداند، این مقسم است. تحت این هم چهار قسم است: بعضی عقلین آنها سالم است هم خوب میاین می

رد این فلج است. ببینید وجود مبارک  فهمند؛ اما این که باید تصمیم بگیها خوب میهستند. بعضی کنند، اینها عالم عادل می

﴿لَقَْد َعِلْمَت َما أَنَزَل هُؤالِء إِال   کلیم حق به فرعون فرمود برای تو صد درصد بعد از این مناظره ثابت شد که حق با من است:

هیچ تردیدی ندارید که این معجزه است، برای اینکه خود کارشناسان شما آمدند گفتند   [12]؛َربُّ السَّماَواِت َو اْلْرِض بََصائَِر﴾ 

همین است، این »الف و سین و تاء« استیقن، نشانه آن مبالغه   [13]،﴿َو َجَحُدوا بَِها َو اْستَْیقَنَتَْها أَنفُُسُهْم﴾ این معجزه است. این

باشد؛ نظیر »إْستکتََب«، یعنی صد درصد برای فرعون مسلّم شد که حق با موسای  است، مثل »إستکبر«؛ نه به معنی طلب 

داند فالن آیه این کار را  عملی با اینکه میکلیم است. صد درصد برای آنها مسلّم شد که حق با این است. چرا یک عالم بی

ن! او خودش گفته و بحث کرده، او مشکل دهد؟ حاال شما مدام برای او آیه بخوان، مدام روایت بخواحرام کرده انجام می

کند؟ دست و پا  کند؟ مگر گوش فرار میکند؟ مگر چشم فرار میخوانید! مگر علم عمل می علمی ندارد که شما برایش آیه می

حاال این   [14]،»َکْم ِمْن َعْقٍل أَِسیر تَْحَت َهَوًی أَِمیر« کند که فلج است. این بیان نورانی حضرت امیر که فرمود:فرار می 

گیرد؟ عزم مربوط به  دود؟ مگر علم تصمیم میکند؟ مرگ علم میاسیر زنجیری است این چه کار بکند؟ مگر علم کار می

 /صف/تسنیم 3قسمت /.»َکْم ِمْن َعْقٍل أَِسیر تَْحَت َهَوًی أَِمیر« عقل عملی است که اآلن زنجیری است.
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عمل تمرین است، تمرین همین است؛ گاهی با نذر است، بزرگان حکمت هم . خواهدبه راه انداختن اراده و عزم تمرین می

فرمود این هفده رکعت نماز را شما در فالن وقت گفتند سّر اینکه ذات اقدس الهی این هفده رکعت را یکجا نخواست، اگر می

عصر یک قدری، مغرب  گفتیم چشم! اما حکمت این است که صبح یک قدری، ظهر یک قدری،از روز باید بخوانید ما می

زدایی است. این برای  یک قدری، عشا یک قدری، تا آدم برود غفلت کند به نام خدا. توزیع پنج نماز در پنج وقت برای غفلت

 .»َکْم ِمْن َعْقٍل أَِسیر تَْحَت َهَوًی أَِمیر« همین است! فرمود این عقلی که شکست خورده است با آن چه کار بکنید؟

ها را مسیح)سالم هللا علیه( ، هیچ تردیدی ندارند. تمام عالمت﴿یَْعِرفُونَهُ َکَما یَْعِرفُوَن﴾ یغمبر خود را بشناسد،انسان مثل بچه پ

آید. مسیحیت با همین گفته. اآلن برای مسیحیت همین مانده یک صلیب، همین! امروز حجاب نه، فردا عفاف نه، همین در می

کند، اآلن چه چیزی از آن مانده است؟ همین دست تکان دادن این گونه یاد می جالل و شکوهی که قرآن از آن به عظمت

 /صف/تسنیم 3قسمت /مانده است.

دهیم. بارها یعنی بارها به عرض شما رسید وقتی بحث دقیق شد به صدها کار هست، ما تمام کارها را با هماهنگی انجام می

شود، با هایی که با چشم عادی دیده نمیخواهد عمل بکند، این رگآن دقت باید گوش بدهید. یک وقت قلب را این پزشک می

های ظریف مویی که بسته دهند؛ اما یکی از این رگشود، اینها صدها کار را با هم انجام میچشم مسلّح به زحمت دیده می

سالم ندارد، من این رگ   خواهم عمل بکنم هیچ ارتباطی با این رگگوید هیچ یعنی هیچ! من که میاست، آن پزشک دقیق می

کنند. اصالً کار ما با هماهنگی چشم و دست و پاست؛ اما وقتی  خواهم عمل بکنم. با اینکه صدها کار را با هم میبغلی را می

خواهد معرفی بکند باید بگوید هیچ ارتباطی بین عقل نظر  عمل را میبحث دقیق یعنی دقیق! وقتی دقیق شد که انسان عالم بی 

گوید هیچ ارتباطی با آن رگ ندارد من کاری با آن  خواهد این رگ مویی بسته را باز کند میمل نیست. وقتی میو عقل ع

دهند. چشم هم همین طور است؛ یک چشم پزشک وقتی  رگ ندارم. با اینکه صدها کار را این دو تا رگ با هم انجام می

ارتباطی با پرده دیگر ندارد، با اینکه صدها کار را اصالً با هم  ها را عمل کند بگوید هیچ ای از این پرده خواهد گوشهمی

عمل شد؛ یعنی هیچ ارتباطی بین محور عزم با محور جزم نیست. این آقا مشکل عملی  دهند. وقتی سخن از علم بیانجام می

 دارد مشکل علمی ندارد. بنابراین مرتّب آیه بخوانی، مرتّب روایت بخوانی فایده ندارد. 

 صف/تسنیم/3قسمت

 فهم و ادراک 

یِن َو ِلیُْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذا َرَجعُوا إِلَْیِهم اینها هم از جاهای دیگر آمدند، در مکه در مجلس درس آن   [8]،﴾﴿ِلیَتَفَقَُّهوا فِی الد ِ

تند این خالصه معارف را به قومشان گفتند که ما رفتیم مکه، کسی آمده حضرت نشستند، این معارف را یاد گرفتند، بعد رف

﴿ِلیُْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذا َرَجعُوا   ، اینَقْوِمِهْم ُمْنِذریَن﴾ ﴿َولَّْوا إِلی انگیز است:کند، کتابی آورده، این کتاب شگفتادعای نبوت می

ری هست، عاِلم هست، تبلیغ هست، تعلیم هست، روحانی هست. آنها  در جن هم هست؛ یعنی هر جا تکلیف هست، رهب إِلَْیِهْم﴾

کننده دارند. چه کسی اینها را آورده از شهرشان به مکه؟ خدا. چه کسی به آنها دستور  هم روحانی دارند، آنها هم هدایت

ید به قوم خود بگویید که کسی  استماع و انصات داده؟ خدا. چه کسی گفته اینها را یاد بگیرید؟ خدا. چه کسی به اینها گفته برو 

ها داریم. هر جا فکر هست، هدایت الهی هست.  زند؟ خدا. این همان حرفی است که اآلن ما در حوزههای الهی میآمده حرف
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های حوزه علمیه را اینها هم دارند. اینها  ممکن نیست موجودی متفکر باشد و خدا او را هدایت نکند. شما عین همین برنامه

، این همان ترجمه و تفسیر سوره مبارکه »توبه«  قَْوِمِهْم ُمْنِذریَن﴾  ﴿َولَّْوا إِلی استماع کردند، انصات کردند، یاد گرفتند:آمدند، 

یِن َو ِلیُْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذا َرَجعُوا است که قَْوِمِهْم   ﴿َولَّْوا إِلی . اینها﴾ لَْیِهمإِ  ﴿فَلَْو ال نَفََر ِمْن ُکل ِ فِْرَقٍة ِمْنُهْم طائِفَةٌ ِلیَتَفَقَُّهوا فِی الد ِ

؛ اینها از جریان مسیح)سالم هللا ﴾﴿یا قَْوَمنا إِنَّا َسِمْعنا ِکتاباً أُْنِزَل ِمْن بَْعِد ُموسی ؛ به قومشان چه گفتند؟ گفتند:﴿قالُوا﴾ ،ُمْنِذریَن﴾

بعضی یهودی هستند، بعضی مسیحی هستند بعضی کذا و  ها طوری که انسانعلیه( با خبر نبودند، یا اینها یهودی بودند. همان

کذا، اینها یهودی بودند. نه معنایش این است که از مسیحیت خبر نداشتند. از مسیحیت خبر داشتند؛ ولی ایمان نیاوردند به 

هد که وجود دهایی که از جریان حضرت مسیح با خبر بودند و ایمان نیاوردند. اینها فقط نشان میحضرت مسیح، مثل کلیمی

قاً ِلما بَْیَن یََدْیِه یَْهدی﴾ ها.مبارک کلیم الهی را قبول داشتند؛ مثل خود انسان ، کسی آمده بعد از ﴿أُْنِزَل ِمْن بَْعِد ُموسی ُمَصد ِ

کند و خودش هم گذشته او را قبول دارد، حرف او را تصدیق می تورات های موسی را قبول دارد،موسای کلیم است، حرف

ِ َو إِلی های موسای کلیم را قبول دارد و او را امضا کرده است:نکه حرفاز ای ، مقصدش  َطریٍق ُمْستَقیٍم﴾ ﴿یَْهدی إِلَی اْلَحق 

ها در مسیر نیستند، بعضی در مسیر هستند؛ ولی در مقصد خوب است، مقصودش خوب است، مسیرش خوب است. بعضی

دانند در مقصد چه چیزی را طلب بکنند؟ آیا جنّت را طلب بکنند یا  د؛ اما نمیمانند. بعضی در مقصد هستننیستند. بین راه می

روند، فقط سرگرم لذایذ بهشت هستند. این بهشت مقصد است و نه ها در بهشت میآفرین را طلب بکنند؟ بعضی بهشت

 /جن/تسنیم 1قسمت /آفرین است نه خود بهشت.مقصود. آن که مقصود در بهشت است، بهشت

 اندیشهفکر و 

مفهوم تفکر نیز از مراحل تصمیم گیری و عمل است که بعد از مراحل حسی ، تصور و تصدیق و شکل گیری خیال و وهم  

انجام میگردد در این مرحله انسان با کمک دانسته ها، مفاهیم جدیدی را  در ذهن خویش ایجاد می نماید که پدیده هائی از 

 یرتها ، اشراق و اشراف و نظیر آنها در این مرحله حاصل میشود . جمله الهامات ، نوآوریها ، ابتکار، بص

تا شاید که اینها فکر بکنند. فکر, کار است روش است، این کار و روش یک   ﴿نَْضِربَُها ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم یَتَفَکَُّروَن﴾ فرمود:

کار هم عاقل شدن است. انسان فکر بکند که   خواهد و یک مقصد. سرمایهٴ این کار را دانشمندان دارند، مقصد اینسرمایه می

کند که انسان متفّکر  کند که انسان عاِلم بشود یا عاقل بشود؟ َمثل را ذکر نمیچطور بشود به کجا برسد؟ َمثل را قرآن ذکر می

رای اینکه دانشمند  کنند که انسان دانشمند بشود؛ ببشود و اندیشه بکند؛ چون اینها ابزارند و کار. َمثل را برای این ذکر نمی

شدن ماده است, سرمایه است نه دانشمند شدن هدف است نه تفّکر که کار است هدف است. تفّکر که کار است و عاِلم بودن 

شان مدد بگیرند با ابزار تفّکر حرکت کنند عاقل که سرمایه داشتن است، همهٴ اینها برای آن است که دانشمندان از سرمایه

این است که عاقل تربیت کند نه عاِلم, عاِلم شدن سخت نیست عاقل شدن دشوار است؛ چون عاقل شدن   بشوند تمام تالش دین

عبارت از علم به عالوهٴ عمل صالح است، آنکه عاِلم نیست عاقل هم نیست. سختِی عقل برای آن است که انسان باید معارف  

عتقد بشود و خوب عمل کند این است که بسیار دشوار است.  ها را هم خوب م را خوب بفهمد, احکام را خوب بفهمد, آن فهیمده

اما تفّکر, ابزار است؛ برای اینکه فکر کردن کار است و سرمایه, علم است آن را در سورهٴ مبارکهٴ »عنکبوت« مشخص  

نَْضِربَُها ِللنَّاِس َو َما  ﴿َو تِْلَک اْْلَْمثَاُل  سورهٴ »عنکبوت« این است که 43فرمود که هم سرمایه علم است و هم هدْف عقل آیهٴ 

کند؛ یعنی عاِلم بودن، سرمایه داشتن است, تفّکر ابزاِر کار و  ؛ غیر از افراد عاِلم کسی آنها را تعقّل نمییَْعِقلَُها إِالَّ اْلعَاِلُموَن﴾



ف الهی را کار کردن است و عاقل شدن هدف تمام. تالش برای این است که انسان عاقل بشود. عاقل کسی است که معار

ْحَمُن َو اْکتُِسَب بِِه اْلِجنَان خوب بفهمد و از نظر جنبهٴ عملی هم آنکه را داشته باشد. اگر کسی نتوانست   [11]«»َما ُعبَِد بِِه الرَّ

, دَم دروازهٴ ﴿ُسبَُل السَّالَِم﴾ شده است؛ ولی عاقل نشد و تمام تالش قرآن برای این است که انسان را تا بهشت کسب بکند، عاِلم

 .ای را داشتن است، تفّکر کار کردن است و عاقل شدن هدف بهشت برساند. بنابراین عاِلم شدن، موادّ سرمایه

ه داد چه راه است؟ در بحث قبل تا حدودی اشاره شد که هم  مطلب بعدی آن است که این راهی که قرآن کریم حاال به ما ارائ

راه استدالل را قرآن به ما نشان داد با استدالل با ما سخن گفت, هم راه اطاعت از ظواهر دینی را و هم راه تهذیب نفس را و  

اللی عقلی را طی نکرد,  جمع هر سه هم ممکن است؛ اینها منفصلهٴ »مانعة الخلّو«ند نه »مانعة الجمع«. اگر کسی راه استد

رسد. یکی از اینها را که طی  راه ظواهر دینی را طی نکرد, راه تهذیب نفس را طی نکرد، این شخص هرگز به مقصد نمی

فهمد و برای او همان اندازه مقبول است؛ چون هر سه او را به آن مقصد راهنمایی ای از این را میکند به نوبهٴ خود گوشه

شود که رسول خدا)صلّی هللا علیه و آله و سلّم( به او  مالک« را طی کرد همان می »حارثة بنکنند. اگر راه می

ُ قَْلبَهُ« فرماید:می َر َّللاَّ سر گذاشته  ها را پشتمالک« سالیان متمادی حوزه چنین نبود که حاال »حارثة بناین [12]؛»َعْبٌد نَوَّ

 مقصد رسید! بسیاری از مردم نه راه »حارثة بن  باشد، درس و بحث کرده باشد، این راه تهذیب نفس را گرفته است و به

کردند؛ یعنی از مالک« را گرفتند نه راه خردمندان و فرزانگان که با عقل استدالل کنند، از ظواهر دینی استفاده می

ردند؛  کگرفتند و عمل میفهمیدند, مسئله را یاد میکردند، این موضوع چیست؟ تکلیف را میمعصوم)علیه السالم( سؤال می

فهمیدند؛ چون فرمودند, میای هم با براهین عقلی همین مطلبی را که ائمه)علیهم السالم( میاین پیروی ظواهر دین است. عده

معجزه برای اثبات صّحت دعوت نیست، بلکه برای اثبات صّحت دعواست؛ یعنی پیامبر)صلّی هللا علیه و آله و سلّم( که 

﴿بُِکل ِ   [13],﴾﴿ال َشریَک لَه ت, دیگری دعوا. دعوتش این است خدا هست, واحد است,آید دوتا حرف دارد: یکی دعومی

است, سمیع است, بصیر   [16]ٍء قَدیر﴾ُکل ِ َشیْ  ﴿َعلی است, [15]ٍء َشهیدا﴾ُکل ِ َشیْ  ﴿َعلی است, [14]﴾ٍء َعلیمَشیْ 

اینها دعوت است؛ معاد است, حساب هست, کتاب هست, نشئه بعد از مرگ هست, هر عملی انسان بکند مسئول   [17]است؛

 .خواهدزه نمیشود با برهان فهمید، معجاست، اینها دعوت است. همهٴ اینها را می

ام. این دعوا را با معجزه باید ثابت کنند، آن دعوت را با برهان  گوید من از طرف خدا آمده سخن دیگر اینها دعواست؛ می

ما حاال چون عصا را   گویندکنند نمیکنند, براهین اقامه میشود اثبات کرد؛ لذا در هنگام استدالل بر توحید دلیل اقامه میمی

 پذیرند؛می هاتوان فهمید؛ البته اگر دعوا ثابت شد دعوت را هم خیلیاژدها کردیم خدایی هست، آن را بدون معجزه هم می

کنند،  یعنی اگر ثابت شد که این شخص پیامبر است یقیناً خدایی هست که او را فرستاده است، به سخن او اطمینان پیدا می

فهمند آن دعوت شود اثبات کرد. خواص با برهان میاند؛ اما دعوت نیازی به معجزه ندارد با برهان میچنیناکثری مردم این

 .های دیگر تثبیت بکنندرا؛ ولی دعوا را البته باید با اعجاز یا نشانه

دارد برای رسیدن به آن  ن براهین هم کافی است، معجزه هم به نوبهٴ خود سهمی دارد و مانند آن. سه راه برای اثبات دعوت آ

دعوت. ما اگر خواستیم اشیای خارجیه را بشناسیم؛ مثالً علوم تجربی نظیر طب, فیزیک و مانند آن را آگاه بشویم، تنها راه 

فهمد؛ ولی دربارهٴ کند گرچه خطوط کلی را میآن تجربه است؛ چون امور جزیی است. عقل که براهین کلّی را اقامه می

توان جزئیات خارجیه که حال فالن مریض چگونه است؟ اثر یچ نقشی ندارد. با براهین عقلی هرگز نمیجزئیات خارجیه ه
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بینی است نه آثار خاّصه اشیای فالن دارو چیست؟ تشخیص داد، راِه عقل نیست، عقل برای کلیّات جهان است، جهان

شود اثبات کرد، دو؛ با قول مانه میشود اثبات کرد، یک؛ با کشف و شهود معصو مشخص. اینها را با تجربه می

توان اثبات کرد، سه؛ اینها سه راه است, عقل در این امور راه ندارد. ولی برای مسائل ماورای معصوم)علیه السالم( هم می

طبیعی سه راه دارد عقل, ظواهر دینی, تهذیب نفس علوم تجربی راه ندارد؛ یعنی هرگز با طب و فیزیک و علم هندسه و 

ها را, اسمای حسنای حق را, صفات حق را, توحید حق را, مانند آن را اثبات کرد، شود مسئله معاد را, فرشتهآن نمی مانند

 .اصالً اینها در آن حرم امن راه ندارند

این راههای گوناگون همه رفتنی است. در بخشی از قرآن کریم به این سه راه ظاهراً اشاره کرده است آیهٴ هشت سورهٴ  

ِ بِغَْیِر ِعْلٍم َو ال هُدًی َو ال ِکتاٍب ُمنیر﴾ هٴ »حج« این است که فرمود:مبارک ارهٴ حق درب ها؛ بعضی﴿َو ِمَن النَّاِس َمن یَُجاِدُل ِفی َّللاَّ

کنند بدون اینکه به هیچ یک از این سه راه آشنا باشند، نه سخِن عاِلمانه و مستدّل برهانی دارند, نه از ظواهر دینی  جدال می 

ستفاده کردند نه وحیی به آنها رسیده است. اگر برهان عقلی نبود, اگر شنیدن از معصوم نبود, اگر وحی سماوی نبود کسی  ا

ْکِر﴾ حّق جدال در دین ندارد. جاهل را با عاِلم بحث نیست، گرچه سؤال هست. این: برای همین است،   [18]﴿َفْسأَلُوا أَْهَل الذ ِ

برند همین است؛ اما اگر کسی آشنا به مبادی بحث نیست بخواهد جدل کند  میسؤال کنید برای اینکه با سؤال چندین نفر اجر 

کند. جاهل حّق بحث با عاِلم را ندارد اما حّق سؤال را دارد، راه برای او باز است، چند سالی درس خود را خسته می

که به مبادی آشنا نیست بخواهد جدل شود، ممکن است از آن عاِلم هم باالتر برود؛ اما کسی خواند، این مبادی را آشنا میمی

این شخص یا مقلِّد گمراه است یا متبوع گمراه که فرق آیه سه و آیه   [19]؛﴿بِغَْیِر ِعْلٍم َو ال هُدًی َو ال ِکتاٍب ُمنیر﴾ شود:کند می

هشت همین سورهٴ مبارکهٴ »حج« آن است که یکی درباره تابع گمراه است, دیگری دربارهٴ متبوع گمراه. این سه راه اگر 

کنند با کسانی که راه ظواهر دینی را طی نار هم باشد هیچ محذوری ندارد، نه آنها که راه برهان عقلی را طی میهمیشه ک

کنند درگیرند و نه این دو گروه با کسانی که راه تهذیب نفس را پیش گرفتند درگیرند؛ چون همه از یک منبع استفاده  می

دشان را بروند و بخواهند دیگری هم مثل آنها فکر بکند و خودشان را کنند. اما اگر هر کدام بخواهند راه خاّص خومی

اند »میزان العقائد و العلوم و األفکار« قرار بدهند این اول نزاع است. آنکه حکیم است، توقّع داشته باشد که دیگران موّظف

رود توقّع داشته باشد که همه بر چنین نیست. آنکه طبق ظواهر دینی میکه بر اساس مسائل فلسفی و حکمی بیندیشند؛ این

رود توقّع داشته باشد که آن دو گروه مثل این حرکت  چنان هم نیست. آنکه راه سوم را میاساس ظواهر دینی حرکت کنند؛ آن 

کردند؛ یعنی  طور هم نیست؛ چه اینکه شاگردان ائمه)علیهم السالم( هم یکسان نبودند، اما همه یکدیگر را درک میکنند؛ این
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 خیال ، وهم،  فکر

خواهد؛ اخالق جهاد اکبر است. تا آدم متوجه نشود و نفهمد روح چیست و چند قّوه دارد؟ شئون آن قوا  اخالق جان َکندن می

را نشناسد، خیال را نشناسد، درگیری و جنگ   چیست؟ روابط آن قوا چیست؟ عدوات و دشمنی قوا چگونه است؟ یعنی َوهم

گانه است؛ درگیری و سنگرگیری شهوت و غضب با  تن به تن خیال و وهم با عقل را نشناسد که خروجی آن مغالطات سیزده

ْحَمان َو اْکتُِسَب بِِه اْلجنان« عقل عملی که چیست؟ این اصالً فّن اخالق را نچشیده است. اخالق علم است  ]22[،»َما ُعبَِد بِِه الرَّ

جنگ   [23]،»َکْم ِمْن َعْقٍل أَِسیر تَْحَت َهَوًی أَِمیر« امیر فرمود:و آن موعظه، سخنرانی است. اینکه وجود مبارک حضرت 
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خواهد؟ یک وقت  خواهد، این جنگ اکبر و جهاد اکبر درس خواندن نمیها درس خواندن میبزرگی است؛ جنگ بیرون سال

گردن گوید که آقا! مواظب باش اگر سرما خوردی ترشی نخور یا شیرینی نخور، یا چربی نخور! شالاست که کسی می

طب نیست! طبیب آن است که بداند ویروس چیست؟ چه کاری در بدن  بپیچ! اینها موعظه است که کسی سرما نخورد. اینکه 

شود علم طب. اخالق چیزی دیگر  شود سواد، میکند؟ آن می کند؟ کدام عضو را فلج می کند؟ چه مقاومتی بدن با آن میمی

 /مجادله/تسنیم17قسمت  است، موعظه چیزی دیگر است.

َ ال »مختال«؛ یعنی آدم خیال زده! گردد! به دنبال ! به دنبال زینت میگرددبه دنبال مد می ]22[،  یُِحبُّ ُکلَّ ُمْختاٍل َفُخوٍر﴾﴿إِنَّ َّللاَّ

َ ال یُِحبُّ ُکلَّ ُمْختاٍل َفُخوٍر﴾ زده، او محبوب خدا نیست:گردد. این انسان »مختال«؛ یعنی خیالفخر باطل می . این  ﴿إِنَّ َّللاَّ

سمت  ق کند.»مختال« با تمّطی، اعضا و جوارح کشیدن، گردن کشیدن، پا کشیدن و متبخترانه حرکت کردن زندگی می

 /قیامت/ تسنیم 4

تابلویی هم مربوط به هنر ذکر کرده که این تابلوی هنر واقعاً هنرمندانه است. در تابلوی هنر فرمود؛ آیه پنج و شش سوره  

، تُریُحوَن َو حیَن تَْسَرُحوَن﴾ٌء َو َمناِفُع َو ِمْنها تَأُْکلُوَن ٭ َو لَُکْم فیها َجماٌل حیَن ﴿َو اْْلَْنعاَم َخلَقَها لَُکْم فیها ِدفْ  مبارکه »نحل«:

دارها و با دامدارها آشنا هستند یا خودشان در آن محیط زندگی کردند، از این جمال بهره بردند که واقعاً آنهایی که با رمه

ا در  برند در این طرف، مادرهسرایی، هزار تا بّره از هزار مادر متولد شد، اینها را روز میزیباست! یعنی وقتی که در رمه

بع کنان مادرانشان را ها بعگردند، تمام این بّرهدارند؛ اما وقتی که شب این مادرها برمیها را نگه میآن طرف، بچه 

دهند! با اینکه شبیه  دارند و پرورش میشناسند، چگونه و با چه اشتیاقی اینها را نگه میهایشان را میشناسند، مادرها بچهمی

گردند به طرف آغل و  کنید به طرف چراگاه، عصر که اینها برمیظره صبح که شما اینها را رها میهم هستند. فرمود این من

ها که برود به جای دیگر که خوابگاهشان این زیبایی برای شما بس است. حاال ببینید چه صداهایی دارند! هر کدام از این بّره 

شناسند، اینها مادرها دهد. آن مادرها اینها را به خوبی مییر میدهد، فقط بچه خودش را شبخواهد شیر بخورد به او شیر نمی

 . ﴿َو لَُکْم فیها َجماٌل حیَن تُریُحوَن َو حیَن تَْسَرُحوَن﴾ شناسند:را به خوبی می

لکن جمال را وجود مبارک پیغمبر)صلی هللا علیه و آله و سلم( مشخص کرد. اینها منبع خیر و رحمت و برکت هستند. آدم 

َمِن« بوسد! آنها با هنر موافق بودند. فرمودند:رود، در و دیوار اینها را میحرم میوقتی  عرض  [15]،»إِیَّاُکْم َو َخْضَراَء الد ِ

فهمیم؛ اما منظور شما چیست؟  کردند: یا رسول هللا! »خضراء دمن« چیست؟ »خضراء دمن« معنایش را ما مردم می

های خیلی خوشبو از این مزبله فهمیم، این است که یک جا مزبله باشد، گلفهمیدند و همه ما میخضراء دمنی که اینها می

هایی که از مزبله ضراء« است، آن هم »ِدَمن« است، »دمن« جمع »ِدمنه«؛ یعنی جای مزبله. فرمود گلروییده شود. این »خ

، »اْلَمْرأَةُ اْلَحْسنَاُء ِفی َمْنبِِت السَّْوِء« :فرمود چیست؟ منظورتان! هللا رسول یا کردند عرض. نبویید را آنها شود،روییده می

زن جوان و زیبایی که از خانواده المذهب به دنیا آمده باشد. صدای خوب، منظره خوب، فیلم خوب، اگر از جان ناپاک به 

شود »خضراء دَمن«. آن فیلم دیگر اثر ندارد. آن صدا اثر ندارد. آن صدایی اثر دارد که به هر حال از قلب طیّب دربیاید می

شود هنر اسالمی، هم باید خود خضراء باشد، هم آن منبتش طیّب و طاهر باشد. این میشود هنر، هنر و طاهر دربیاید، می

شود موسیقی اسالمی! ببینید وقتی وجود مبارک حضرت امیر، بهشت  شود آهنگ اسالمی، میشود سینمای اسالمی، میمی

شود هنر.  از صدای داود بهتر که خدا خلق نکرد! این می [16]فرماید خواننده بهشت داود پیغمبر است.کند میرا معرفی می
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را به آدم یاد بدهد، انسان را به آن ُحسن درونی آشنا کند نه   ای باشد که فقط ادب دینیاگر صدا صدایی باشد و منظره منظره

﴿َو لَُکْم فیها َجماٌل   شود هنر اسالمی، این زیبایی را ذات أقدس الهی در همین جریانُحسن کاذب، نه به خضراء دمن، این می

طور است. حضرت این را به  مینمعنا کرده است. حاال حرف خوب از قلب ناپاک هم ه حیَن تُریُحوَن َو حیَن تَْسَرُحوَن﴾

عنوان تمثیل ذکر کرده است به عنوان تعیین که ذکر نکردند. کسی حرف خوب بزند، مقاله خوب دارد، سخنرانی خوب 

کند؛ ولی جانش ناپاک است، فرمود این همان خضراء دمن است؛ یعنی گلی است که از مزبله روییده است. به حسب  می

ا حرف  خیلی زیب [17]،﴿َو إِْن یَقُولُوا تَْسَمْع ِلقَْوِلِهْم﴾ « هم همین را تفسیر کرده است. فرمود:ظاهر این در سوره »منافقون

خواهد، برای شنیدن جاذبه دارد؛ اما از قلب ناپاک دهی، گوش شنوا میزنند که تو گوش میزنند، آهنگین حرف میمی

دهند؛ اما از قلب ناپاک ؛ یعنی حرفشان حرفی است که مستمع دارد، گوش می﴿َو إِْن یَقُولُوا تَْسَمْع ِلقَْوِلِهْم﴾ درآمده است.

 تسنیم/نوح/ 4قسمت /درآمده است.

 شنوا و بینا بودن خداوند 

خود هم دو تا  خدای سبحان طبق بیان قرآن کریم، دو تا سمع و شنوایی دارد ما هم در عرفمان همین طور است در محاورات

سمع داریم، دو تا شنیدن داریم. در قرآن هم دو تا سمع مطرح است، دو تا نظر مطرح است، دو تا کالم مطرح است؛ یک  

زنیم ذات شنود، هر حرفی را که ما میشنود خدا هم هر صوت و هر کالمی را میسمع طبیعی که انسان هر صدایی را می

شنود. یک سمع  بیند همه چیز را میاو سمیع است او بصیر است همه چیز را می شنود؛ چه بد چه خوب.اقدس الهی می 

گوییم فالن تشریفاتی داریم که ما هم در محاورات عرف داریم، قرآن هم این را امضا کرده است و قرآن هم دارد. ما می

دهد یا فالن ود اما ترتیب اثر نمیشن دهد؛ میشنوِد فیزیکی، گوش نمیشنود نه یعنی نمیشنود؛ نمیشخص حرف ما را نمی

شنود؛ یعنی ترتیب اثر  گوید این فرزند حرف ما را میکند میشنود. کسی از فرزندش تعریف میشخص حرف ما را می

﴿إِنََّک َسمیُع   دهد، در روایات هست، در قرآن هست کهدهد. خدای سبحان این شنوایی را هم در قرآن به خودش نسبت میمی

شنود، چون و لعن و فحش و معصیت را هم می دهد. او غیبت و سبّ شنود؛ یعنی ترتیب اثر میدعا را می [1]الدُّعاِء﴾

دهد. ببینید مردم چند استان گفتند یا هللا! به هر حال طولی نکشید  است؛ اما دعا را ترتیب اثر می  [2]ٍء بَِصیٌر﴾﴿بُِکل ِ َشیْ  خدا

که باران آمد. در چند استان این مملکت به لطف الهی گفتند خدا، خدا هم شنید و باران آمد که امیدواریم به برکت قرآن و 

ها نیازمند نکند، باران کافی برای مزارع ما، مراتع ما نازل ن کشور را به بیگانههای ابی عبدهللا، ایهای بچه عترت به ناله

 بفرماید! 

»إِنََّک   ، در روایات و ادعیه ما هم هست که بگویید خدایا!﴿إِنََّک َسمیُع الدُّعاِء﴾ دهم، این یعنی چه؟فرمود من به دعا گوش می

دهد؛ یعنی اگر من خواهشی  فالن شخص حرف مرا گوش می گویددهی. اگر کسی مییعنی گوش می [3]؛َسِمیُع الدَُّعاء«

است. او ممکن است سّب و لعن را گوش ندهد اگر کسی به   ﴿َسمیُع الدُّعاِء﴾ کند. خدا این سمع را هم دارد، اوکردم، عمل می

خدا گوش   کسی بد گفت، نفرین کرد، خدا گوش ندهد و عمل نکند و ترتیب اثر ندهد؛ اما ممکن نیست کسی دعا بکند و

 . ﴿إِنََّک َسمیُع الدُّعاِء﴾ ندهد،

ُ قَْوَل الَّتِی تَُجاِدلَُک فِی   این زن ناله کرد این دو تا سمع در کنار هم در همان اوایل سوره مبارکه »مجادله« آمده: ﴿قَْد َسِمَع َّللاَّ

من چه کنم؟ این دعا را خدا گوش داد و   خواهد مرا رها کند،، این زن ناله کرد، گفت حاال من سالمند شدم شوهرم میَزْوِجَها﴾
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ُ یَْسَمُع تََحاُوَرُکَما﴾ مشکل این زن را حّل کرد. بعد فرمود: ، این دو نفر آمدند؛ هم آن شوهر نامهربان و هم این زن ﴿َو َّللاَّ

 شنود.هم می کنی، خداشنوی محکمه اینها را اداره میکنند، تو میستمدیده، آمدند در محکمه تو دارند شکایت عرضه می

ٍء ﴿بُِکل ِ َشیْ  »فتحّصل أنَّ لِِلّ سبحانه و تعالی سمعین«، چه اینکه برای او دو نظر هست، برای او دو کالم هست. خدا

شود خدا چیزی را نبیند؟ در همان آیات شصت به بعد سوره مبارکه »یونس« گذشت که همین که است، مگر می [4]بَِصیٌر﴾

همین که   [5]؛ُکْم َشُهوداً إِْذ تُِفیُضوَن فِیِه﴾﴿َو الَ تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِال  ُکنَّا َعلَیْ  بیند:خواهید بشوید خدا میوارد عمل می 

﴿الَ یَْنُظُر إِلَْیِهْم یَْوَم   کند:است. اما همین خدا یک عده را نگاه نمی ٍء بَِصیٌر﴾﴿بُِکل ِ َشیْ  بینیم، پسوارد بشوید، ما می خواهیدمی

﴿لَنَِفَد اْلبَْحُر قَْبَل   زند که اگر کلمات الهی را بشنوند دریاها مرّکب بشوند:همین خدایی که با همه دارد حرف می  [6].اْلِقیَاَمِة﴾

ُ َو الَ  زند:همین خدا با یک عده حرف نمی [7]،أَن تَنفََد َکِلَماُت َرب ِی﴾ کند.  ؛ یک عده را نگاه نمییَْنُظُر إِلَْیِهْم﴾ ﴿َو الَ یَُکل ُِمُهُم َّللا 

 کند؛ یعنی نگاه تشریفی. گوییم فالن بزرگوار ما را نگاه نمیما هم در محاورات عرفی این طور هستیم، می

 حرف زدن خداوند 

﴿َو الَ   زند:«؛ چه اینکه کالم هم همین طور است، خدا با یک عده حرف نمی»فتحّصل أّن هلل سبحانه و تعالی نظرین رؤیتین

﴾ُ چقدر نورانی است! در همان  نهج البالغه این [8].«»َو َکلََّمُهْم فِی ذَاِت ُعقُوِلِهم زند:با یک عده کامالً حرف می یَُکل ُِمُهُم َّللا 

نهج  اش را نقل کرده و بقیه را متفّرقاً درخطبه »هّمام« که تقریباً بیست صفحه است و مرحوم سید رضی شش، هفت صفحه

گفت   [9]؛«»یَْنَحِدُر َعن ِی السَّْیل نیاورد، اینکه حضرت فرمود: نهج البالغه هایی را هم اصالً درنقل کرده، شاید بخش البالغه

این تقریباً بیست   [10]،«اْلُمتَِّقین ِلیَ  »ِصفْ  و گفت و گفت تا شنونده جان داد. در پایان آن سخنرانی که در خطبه »هّمام« که

هایی که دویست و  هست هفت صفحه تقریباً هست، بقیه پراکنده است. در بعضی از خطبه نهج البالغه که درصفحه است. آن 

»َو َکلََّمُهْم فِی ذَاِت   ها، دارد که ذات اقدس الهیهایی از آن سنخ خطبههست، آن چهار سطر است. در بخش جااندی در آن 

؛ خدا با عقل اینها حرف زد. اینها نه پیغمبرند نه امام، چرا ما این گونه نباشیم؟ اگر حضرت درباره این گونه از «ُعقُوِلِهم

اند که وقتی قلبشان پاک بود، با خدا پیغمبر بودند نه امام. فرمود مردان الهی کسانی گوید، اینها که نهمستمعان خدا سخن می

 /مجادله/ تسنیم1قسمت /.«»َو َکلََّمُهْم فِی ذَاِت ُعقُوِلِهم زند،مناجات کردند، خدا هم با آنها حرف می

ُ﴾ زند:خدا با یک عده حرف نمی نهج  این [8].«»َو َکلََّمُهْم فِی ذَاِت ُعقُوِلِهم زند:حرف می با یک عده کامالً  ﴿َو الَ یَُکل ُِمُهُم َّللا 

اش چقدر نورانی است! در همان خطبه »هّمام« که تقریباً بیست صفحه است و مرحوم سید رضی شش، هفت صفحه  البالغه

نیاورد، اینکه حضرت  نهج البالغه هایی را هم اصالً درنقل کرده، شاید بخش نهج البالغه را نقل کرده و بقیه را متفّرقاً در

گفت و گفت و گفت تا شنونده جان داد. در پایان آن سخنرانی که در خطبه »هّمام«   [9]؛«»یَْنَحِدُر َعن ِی السَّْیل فرمود:

هست هفت صفحه تقریباً هست، بقیه  لبالغهنهج ا که دراین تقریباً بیست صفحه است. آن [10]،«اْلُمتَِّقین ِلیَ  ِصفْ » که

هایی از آن سنخ  جا هست، آن چهار سطر است. در بخشهایی که دویست و اندی در آن پراکنده است. در بعضی از خطبه

ه امام، چرا ما  ؛ خدا با عقل اینها حرف زد. اینها نه پیغمبرند ن«»َو َکلََّمُهْم فِی ذَاِت ُعقُوِلِهم ها، دارد که ذات اقدس الهیخطبه

گوید، اینها که نه پیغمبر بودند نه امام. فرمود این گونه نباشیم؟ اگر حضرت درباره این گونه از مستمعان خدا سخن می

»َو َکلََّمُهْم فِی ذَاِت   زند،اند که وقتی قلبشان پاک بود، با خدا مناجات کردند، خدا هم با آنها حرف میمردان الهی کسانی

 /مجادله/تسنیم1قسمت  /.«ُعقُوِلِهم
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﴾ِ ُ قَْوَل الَّتِی تَُجاِدلَُک فِی َزْوِجَها َو تَْشتَِکی إِلَی َّللاَّ ﴿إِنََّما أَْشُکوا بَث ِی َو ُحْزنِی إِلَی   ، یعقوب)سالم هللا علیه( گفت:َسِمَع َّللاَّ

﴾ِ اِمُن ِلَمْن لَْم    علیه( است فرمود:برند. این بیان نورانی امام مجتبی)سالم هللااینها شکایت خود را به هللا می [11]،َّللاَّ »أَنَا الضَّ

َ فَیُْستََجاَب لَهُ« َضا أَْن یَْدُعَو َّللاَّ قلبش صاف باشد راست بگوید   فرمود من ضامن هستم اگر کسی [12]؛یَْهُجْس فِی قَْلبِِه إِالَّ الر ِ

تواند چنین شود. فرمود من ضامن هستم. غیر از معصوم، کسی میجز از خدا چیزی نخواهد، یقیناً دعایش مستجاب می

اِمُن ِلَمْن لَْم یَْهُجْس   کند. فرمود:ند؟ از طرف خدا دارد ضمانت میک حرفی بزند؟ او از طرف چه کسی ضمانت می »أَنَا الضَّ

»َ َضا أَْن یَْدُعَو َّللاَّ کند. اآلن عده زیادی ناله زدند به هر حال باران آمد، این  ؛ اینکه خدا دعایش را مستجاب میفِی َقْلبِِه إِالَّ الر ِ

ها کامالً از هم جداست و ها کامالً از هم جداست، کالماز هم جداست، نگاه ها کامالً خداست! غرض این است که این سمع

ها کامالً از هم جداست. فرمود ظهار را ما برداشتیم، اصالً ظهار را امضا نکردیم ما، یک کار لغوی  شهودها و استجابت

به تو باید کفاره بدهد، این اجابت ناله اش و او اگر بخواهد نزدیک بشود کرده است. تو زن او هستی، باید هم باشی در خانه

ِ﴾ این زن است. ُ قَْوَل الَّتِی تَُجاِدلَُک فِی َزْوِجَها َو تَْشتَِکی إِلَی َّللاَّ ، مگر اینها چقدر اهل نماز شب بودند؟ زنی بود  ﴿قَْد َسِمَع َّللاَّ

َ َسمِ  که تازه مسلمان شد. ُ یَْسَمُع تََحاُوَرُکَما إِنَّ َّللاَّ به »کال المعنین«، چون همین خدا در  ﴿بَِصیٌر﴾ به »کال المعنین«، یٌع﴾﴿َو َّللاَّ

زنم، با اینکه این دریاها  کنم. در همین قرآن فرمود من با یک عده حرف نمیهمین قرآن فرمود من یک عده را نگاه نمی

زند؛ منتها وجود  زند، با یک عده حرف نمیه حرف می، پس با یک عد﴿لَنَِفَد اْلبَْحُر َقْبَل أَن تَنفََد َکِلَماُت َرب ِی﴾ مرّکب بشوند

؛ خدا با اینها مناجات کرده، در  »نَاَجاهُْم فِی فِْکِرِهْم َو َکلََّمُهْم فِی ذَاِت ُعقُوِلِهْم« مبارک حضرت امیر این را باز کرده، فرمود:

گوید: »یا هللا، یا  انسان وقتی دور است میبینید اّول بخش منادات است، این »مناجات شعبانیه« که از غرر ادعیه ماست، می

رسد، چون وقتی نزدیک شد، جای نجواست، جای ندا کند، نوبت به مناجات میهللا، یا هللا، یا هللا«! وقتی احساس قُرب می

دیگر جای گوید. بگو: »یا رّب، یا رّب، یا رّب«. حاال که احساس قُرب کردی، کند »یا هللا« مینیست. وقتی احساس بُعد می

گوید این »رّب« منادای محذوفی است که حرف »یا«ی آن  »یا« نیست، بگو: »رّب«. این را اگر شما به یک نحوی بدهی می

گوید اینجا جای »یا« نیست، »یا« در آن ده بار بود که »یا رّب، یا رّب، یا  دهیم میحذف شده، ولی به یک محدِّث که می

گوید این »رّب، رّب، گویند »یا«! این چون دنبال رفع و نصب است میده بار که دیگر نمی رّب، یا رّب، یا رّب« بعد از آن

رّب، رب،« در این ده تای بعدی »یا« حذف شد است. جای حذف »یا« نیست، تمام شد »یا«. وقتی منادات به مناجات  

ا رّب«، بعد وقتی احساس قُرب کردی، بگو  رسیده، دیگر جای »یا« نیست دنبال کسره و فتحه نباش! بگو »یا رّب، یا رّب، ی

»رّب، رّب، رّب، رّب، رّب«، »ربّی کذا، ربّی کذا«، نه اینکه »یا رّب«! این تازه مرحله میانی بین منادات و مناجات است.  

که های »مناجات شعبانیه« دارد که »ناجیتک، ناجیتک«. بعد آن مرحله نهایی وقتی که به مناجات تام رسید، در آن بخش

انسان دیگر حق حرف ندارد، در همین »مناجات شعبانیه« هست که خدایا! دیگر نوبت من تمام شده، آن مراحلی که باید  

ای که باید مناجات باشد با تو نجوا کردم؛ اما حاال نوبت توست من باید گوش بدهم.  منادات باشد گفتم »یا رّب«؛ آن مرحله 

ْن نَاَدْیتَهُ َفأََجابََک َو   »الحظتنی« تو مرا باید ببینی، من که تو را دیدم. »رّب ناجیتنی« تو با من مناجات بکنی. »َو اْجعَْلنِی ِممَّ

تو با هم حرف بزن که من بیهوش بشوم! این »َصِعَق، َصِعَق« مخصوص مناجات خدا با بنده   [13]اَلَحْظتَهُ فََصِعَق ِلَجاَلِلَک«

ً است. به ما نگفتند اینها را نخوان. گفتند این راه باز است شما هم می خوانیم ولی به ما  می توانید بخوانید؛ اما ما حاال لفظا

خوانیم ولی به هر حال راه باز است. آن  کنیم ولی میگفتند که راه باز است، نگفتند این را نفهم! گفتند بفهم! حاال ما درک نمی

ْن نَاَدْیتَهُ فَأََجابََک َو اَلَحْظتَهُ فََصِعقَ  [14]،»اْقَرأْ َو اْرَقْه« قدر هست که به ما گفتند بخوانید و بفهمید. ؛  ِلَجاَلِلَک« »َو اْجعَْلنِی ِممَّ
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ها خدا با آنها مناجات کرده، با آنها سخن گفته، هر من بیهوش بشوم. اینجاست که وجود مبارک حضرت امیر دارد که بعضی

ها که نیست،  ؛ اینها مختّص به امام و امامزاده»نَاَجاهُْم فِی فِْکِرِهْم َو َکلََّمُهْم ِفی ذَاِت ُعقُوِلِهْم« هست. نهج البالغه دو در

دهد چرا ما نباشیم؟ فرمود او سمیع است به  کند خدا جواب میمربوط به ماست. عمل هم شده، وقتی زنی تازه مسلمان ناله می

 /مجادله/تسنیم 1قسمت /شویم، همین!هر دو معنا، بصیر است به هر دو معنا، شما ناله بزن ما می

 حرف زدن پیامبر اکرم

گفتند ما الحمد هلل بعد از انقالب اسالمی تعلیم ما با تربیت  کردیم اینها میمیما به این عزیزان آموزش و پرورش عرض 

تربیت ما با تعلیم, خیلی هماهنگ شد ما قبالً مثالً کم داشتیم اآلن داریم. به ایشان عرض شد که توسعه تعلیم غیر از تربیت  

ن توسعه تعلیم است نه تربیت; تربیت کسی را  است. شما یک برنامه قرآن آوردی, برنامه روایت آوردی, سیره آوردی, ای

اش در روایات است: »من ال ینفعک لحظه بیاورید که دیدنش آموزنده باشد. این کلمات نورانی را بزرگان ما گفتند البته ریشه

ارش,  اش، سیرتش, رفتال ینفعک لفظه«; آن استادی که دیدنش آموزنده نباشد گفتنش هم سودی ندارد. آنکه دیدنش, سیره

دادن, آن کسی که در شایسته ساالری آن کسی که در ادب ورود و مانند آن, صد درصد دقیق گفتارش, آن کسی که در نمره

نیست, لَحظ او و لحظات او معلم نیست, لفظ او و الفاظ او هم کارآمد نیست, تربیت یک چیز دیگر است, تعلیم چیزی دیگر 

ن, درس سنت, توسعه تعلیم است, نه تربیت; تربیت یعنی کسی که آدم وقتی که او است; توسعه تعلیم تربیت نیست, درس قرآ

بیند عوض بشود; رسل این طور هستند. صدر الدین قونوی اربعینی دارد ـ غالب بزرگان به مناسبت با آن فنّی که را می

هللا علیه و آله و سلّم( چهل حدیث  هایی از وجود مبارک پیغمبر)صلّیدارند چهل حدیث انتخاب کردند ـ ایشان درباره بخش

ای که مربوط به پیغمبر)صلّی هللا علیه و آله و سلّم( است این است که حضرت با گانهانتخاب کردند, یکی از آن احادیث چهل

ی اعتنایی بود اآلن برای اینکه دوربین هست و غیر دوربین, قدرکرد. حاال قبالً بیزد تمام رخ نگاه میهر کسی حرف می

کند. فرمود ادب پیغمبر این بود که با هر کس حرف زند, تمام رخ به او نگاه نمیخودش را نشان بدهد, با کسی که حرف می

شما از یک طرف دوربین را مواظب هستی, از طرفی با  [14]کرد.کرد, او را احترام می زد تمام رخ او را نگاه میمی

این   کرد;زد این طور بود, تمام رخ او را نگاه میزنی! این رفتار عادی است; با هر کسی حرف میمخاطب داری حرف می

رفتارش بود. برای اثاث منزلش یک دستمال داشت, یک کاغذ داشت, یک قلم داشت, یک عصا داشت, برای همه اینها  

شود تربیت تربیت معنایش این نیست که ما یک درس  گذاشت. این میشناسنامه قائل بود, احترام قائل بود, برای آن اسم می 

﴿یُعَل ُِمُهُم اْلِکتَاَب َو   ه تعلیم غیر از تربیت است و انبیا مربّی بودند یعنی همقرآن داشته باشیم درس سنت داشته باشیم. توسع

یِهْم﴾ بودند و هم [15]اْلِحْکَمةَ﴾  /مرسالت/تسنیم 4قسمت /بودند. ﴿َو یَُزک ِ

 نجوا

کردن در حضور یک عده، ممدوح نیست. چند نفر در یک جا نشستند دو نفر دارند زیر گوش    اما در جریان نجوا، اصل نجوا

کند که انسان با یکدیگر  رنجاند، مناسب نیست. ادب محفل اقتضا میای را می کنند سخن بگویند، این عدههم مرتّب نجوا می

 /مجادله/تسنیم9/ قسمت  در جلسات عمومی نجوا نکند.



 اطاعت

گوییم اطاعت خدا و اطاعت پیامبر)صلّی هللا علیه و مطلب بعدی آن است که اگر عصیان یا اطاعت جداگانه مطرح شد که می

گردد، اطاعت پیامبرش به آن مسائل رهبری و اداره  شود که اطاعت خدا به همان احکام الهی برمیآله و سلّم(، این معلوم می 

ُ َمْن تََخلََّف َعْن َجْیِش أَُساَمة« ود:امور و فرماندهی جنگ و اینها که فرم جا که اطاعت خدا از  و مانند اینها. آن  »لَعََن َّللاَّ

اطاعت پیامبرش یا عصیان خدا از عصیان پیامبرش جدا نشد، آن در معنای جامع به کار رفته است. در سوره مبارکه  

ِ إِنَُّهمْ  به این صورت آمده: 21»نوح« آیه  ب  ، جامع بین آن است که آنچه از طرف شما ﴿َعَصْونِی﴾ ، اینَعَصْونِی﴾ ﴿قَاَل نُوٌح رَّ

﴿إِنَُّهْم َعَصْونِی َو اتَّبَعُوا َمن لَْم یَِزْدهُ َمالُهُ  به اینها گفتم اینها گوش ندادند. آنچه به عنوان ولّی و راهنما گفتم، اینها گوش ندادند.

 نیم/مجادله/ تس9قسمت /.َو َولَُدهُ إِال  َخَساراً﴾

 الهام ، بصیرت 

چنانکه گفته شد در مرحله تفکر به لطف و فضل الهی پدیده هائی چون الهام، اشراق ، شهود ، بصیرت ، ابتکار، نوآوری و 

 حتی وحی اتفاق می افتد . 

ْنیَا قَْبَل یَْوِم اْلِقیَاَمِة«َو إِنَّ  آرام شد. »ثُمَّ قَالَ  »ثُمَّ َسَکَت َساَعةً«؛ وجود مبارک امام صادق یک لحظه  ؛ اْلُمْؤِمنِیَن لَیََرْونَهُ فِی الدُّ

؛ همین اآلن »أَ لَْسَت تََراهُ ِفی َوْقتَِک َهذَا« رسند قبل از قیامت. بعد فرمود: ابی بصیر!اند به شهود الهی میآنها که اهل ایمان

بیند،  )سالم هللا علیه( بهره ابی بصیر کور کرد، که او میبینی؟ حاال چه نورانیتی ذات مقدس امام صادقمگر خدا را نمی

شود؛ نه در خواب، نه در بیداری، نه در دنیا نه در آخرت، این جزء محکمات قرآن چون که با چشم ـ معاذهللا ـ دیده نمی

، یک قضیه است، اگر ما ﴿ال تُْدِرُکهُ اْْلَْبصاُر﴾ این [12]،اْلَخبیُر﴾﴿ال تُْدِرُکهُ اْْلَْبصاُر َو هَُو یُْدِرُک اْْلَْبصاَر َو هَُو اللَّطیُف  است:

گوییم: »زیدٌ گوییم »ال تدرکه االبصار باالمکان« مثالً بخواهیم قضیه را جهت بدهیم میهیم به این قضیه جهت بدهیم نمیبخوا

ای گوییم »االربعة زوٌج بالّضرورة«. ضرورت جهت قضیهگوییم »االربعة زوٌج باالمکان«، میقائٌم باالمکان«؛ اما نمی

گوییم  را جهت بدهیم، می ﴿ال تُْدِرُکهُ اْْلَْبصاُر﴾ . اگر خواستیم این قضیهاست که محمول از موضوع جدا شدنی نیست

﴿َو هَُو اللَّطیُف   »بالّضرورة«؛ ﴿َو هَُو یُْدِرُک اْْلَْبصاَر﴾ »بالّضرورة«؛ ﴿ال تُْدِرُکهُ اْْلَْبصاُر﴾ »بالّضرورة«.

»أَ لَْسَت تََراهُ فِی َوْقتَِک   است. حضرت فرمود: »بالّضرورة«. این قضایا قضایای ممکنه نیست، قضایای ضروری اْلَخبیُر﴾

بینی؟ این ابی بصیر کور فیضی نصیب او شد که مشاهده کرد. بعد به حضرت عرض کرد که  ؛ مگر اآلن خدا را نمیَهذَا«

ُث بَِهذَا َعْنَک«؛ من مجاز هستم که این روایت را برای مردم ن «؛ حاال مرحوم  الَ  قل بکنم؟ »فَقَالَ »فَقُْلُت لَهُ ُجِعْلُت فِدَاَک فَأَُحدِّ

صدوق در کتاب خاصش که مربوط به خواص از مؤمنین است با مقدمات قبلی و بعدی به اینکه ما مأمور هستیم که علم اهل  

 بیت را به هر کسی نگوییم، با این وضع نقل کرد.

ُث بَِهذَا َعْنَک فَقَالَ قَاَل أَبُو بَِصیٍر فَقُْلُت لَهُ  »أَ لَْسَت تََراهُ فِی َوْقتَِک َهذَا ُث« او ادب کرده و نگفته. »فَأَُحدِّ اَل   ُجِعْلُت فِدَاَک فَأَُحدِّ

وجه ها مت گویی خیلی؛ شما این را که میَر«فَِإنََّک إِذَا َحدَّثَْت بِِه َفأَْنَکَرهُ ُمْنِکٌر َجاِهٌل بَِمْعنَی َما تَقُولُهُ ثُمَّ َقدََّر أَنَّ ذَِلَک تَْشبِیهٌ َکفَ 

ْؤیَِة بِاْلعَْیِن« شود دید.کنند با همین چشم مینیستند، اینها خیال می ْؤیَةُ بِاْلقَْلِب َکالرُّ گوییم قلب این را ؛ می»َو لَْیَسِت الرُّ

آنچه را که بهره وجود مبارک پیغمبر)صلّی هللا علیه و آله و سلّم( در معراج شد  [13]،﴿ما َکذََب اْلفُؤاُد ما َرأی﴾  بیند.می

ْؤیَةُ بِالْ  اش برای پیروان آن حضرت است.مرحله ضعیفه ا یَِصفُهُ اْلُمَشب ُِهوَن َو  »َو لَْیَسِت الرُّ ُ َعمَّ ْؤیَِة بِاْلعَْیِن تَعَالَی َّللاَّ قَْلِب َکالرُّ



کنند که ما چه وقت با خدا مذاکره بکنیم؟ چه وقت با خدا حرف بزنیم؟ اآلن  ها گاهی سؤال می؛ در همین بخشاْلُمْلِحُدوَن«

د. این سه مرحله بود که در همان »مناجات شعبانیه«  گذرسخن از نجواست، مناجات بکنیم. مناجات یعنی از منادات می

گوید »یا هللا، یا هللا، یا هللا«! بعد وقتی احساس قُرب کرد، دیگر »یا« برای نداست،  اشاره شد. اّول منادات است که انسان می

رسد. آن ه مناجات میزند با او. منادات که تمام شد، بگوید »یا فالن کس«! حرف میاگر کسی به حضور کسی رسید که نمی

شود، تا ذات اقدس الهی با او مناجات کند این همان مرحله سومی است که در  وقت مناجات که تمام شد، انسان خاموش می

اً« »مناجات شعبانیه« آمده است: ، بکذا و کذا؛ تو با او مناجات کردی این برای مرحله سوم  »فََصِعَق بَِجاَلِلَک فَنَاَجْیتَهُ ِسر 

 /مجادله/تسنیم7قسمت /است.

 نتیجه گیری 
در قسمت اول این مقاله با عنوان معرفت شناسی، در قرآن بر اساس الگوی تصمیم گیری که در پایاننامه آورده شده است،  

پس از تعاریف اولیه علم و آگاهی ، مراحل اولیه شناخت که از شناخت حسی که ابتدائی ترین و ساده ترین نوع شناخت  

 آغاز میگردد بررسی گردید . می باشد 

نکته اساسی که در این مرحله الزم به ذکر است این است که مراحل حسی و شکل گیری اولیه تصور و تصدیق و فهم و 

ادراک راههای میانبری هستند که متاسفانه بعضی از مردم برای تصمیم گیری و نهایتا عمل دچار آن می گردند و فرایند  

 مبتنی بر اارزشها را طی نمی نمایند  بر همین اساس دچار گمراهی و ضاللت می شوند .تصمیم گیری عاقالنه و 

در قسمت بعدی از این مقاله فرایند کامل تصمیم گیری و اراده و عمل را خواهیم آورد که سنجش و مقایسه و ارزیابی 

 شده است مالحظه خواهیم نمود .ارزشها و معیارهای ارزشی که از وحی و عترت از طرف آفریدگار به ودیعه گذاشته 

 


